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В периода 26 юни – 02 юли  2015г. на основание заповед № ПП-01-

51/15.06.2015г.  и   № ПП-01-59/26.06.2015г.  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 Моника Малинова  
и експерти Сия Иванчова  и Димитрина Долапчиева.  

Проверката беше извършена на място – в сградата на съда в   
Дупница.   Районна прокуратура Дупница се помещава в сградата на 
Съдебната палата, в която ползва общо 15 броя помещения, намиращи се 
на четвъртия етаж. Съдебната администрация се помещава в 4 помещения.  
Прокурорите от РП- Дупница работят по двама в стая. Архивът на 
прокуратурата е разположен в стая на четвъртия етаж на съдебната сграда, 
като в нея в метален шкаф е обособено място за веществени доказателства. 
Поради недостиг на място, друга част от веществените доказателства се 
съхраняват в РУП- Дупница. Помещението, предназначено за архив е 
крайно недостатъчно. Към момента на проверката извън архива се намират 
14 760 броя прекратени по давност дела, които се съхраняват в шкафове, 
разположени в кабинетите на магистратите и на служителите. РП- Дупница 
има необходимост от предоставяне на допълнителни помещения, за да 
бъде осигурена нормална работна среда на работещите в прокуратурата.  

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 01.01.2013г. – 
31.12.2014г. година. 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ 
2013г.  и 2014г. 

/ Даннит е са от  предост авенит е от  РП- Дупница справки/ 
Щатната осигуреност на прокурорите за 2013г. в РП – Дупница е от 

13 души. През проверявания период 2013г. в РП - Дупница са работили 
общо 13 прокурори. Щатната осигуреност на администрацията в РП- 
Дупница е 14 щатни бройки за съдебни служители. 
 Няма отсъствали прокурори за повече от един месец. 
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 Общо в Районна прокуратура – Дупница, за периода от 01.01.2013г. 
до 31.01.2013г. са работили 13 прокурори – като през месец април 2013 г. 
е пенсиониран зам. районен прокурор Д. Начев, а през месец август – 
районния прокурор В. Шопова. През месец ноември встъпва в длъжност 
прокурор Ивайло Илиев. 
  Незаети щатни бройки за прокурори - към края на отчетния период 
има 1 незаета щатна бройка за административен ръководител – районен 
прокурор. 
 Щатната осигуреност на прокурорите за 2014г. в РП – Дупница е от 
13 души. През проверявания период 2014г. в РП - Дупница са работили 
общо 12 прокурори. Брой на отсъствалите прокурори за повече от 
един месец – Ивайло Илиев -  командирован със заповед № 95-20-
027/30.05.2014 г. на ВСС в гр.Хага, Кралство Нидерландия за периода: 
31.08.2014 г. - 30.11.2014 г. – дългосрочен стаж в Евроджъст,  прокурор 
Ивайло Иванов - творчески отпуск от 01.09.2014 - 31.10.2014 г. , 20.10.2014 
- 11.11.2014 г. за защита на докторантура. 
 През 2014г. незаети щатни бройки за прокурори – 1 брой до 
31.07.2014г. – за административен ръководител. След 31.07.2014 г. – за 
Заместник Административен Ръководител. 

Щатната осигуреност на администрацията в РП- Дупница и през 
2014г.  е от 14 души. 
 В районна прокуратура Дупница през отчетния период са работили 
14 служители както следва: До 01.09.2014 г. – административен секретар – 1 
бр. ,  главен специалист – счетоводител – 1 бр., главен специалист – компютърна 
обработка на информацията – 1 бр. , завеждащ административна служба – 1 бр. , 
съдебен секретар – 4 бр., съдебен деловодител – 2 бр. , съдебен архивар – 1 бр., 
Шофьор – домакин – 1 бр. , куриер – 1 бр. , чистач – 1 бр., а  след преназначаване 
след 01.09.2014 г. : административен секретар – 1 бр., главен счетоводител 
– 1 бр., шофьор-домакин – 1 бр., куриер – 1 бр., чистач – 1 бр., завеждащ 
служба – 1 бр., съдебен деловодител – 7 бр., съдебен архивар – 1 бр. 
 Всички длъжности са били заети през проверявания период. 

През 2013г. и  2014г. в РП - Дупница се водят 35 книги /дневници, 
регистри, азбучници/.  От тях водени на основание  : 

1. Правилника за организация на дейността на администрацията на 
прокуратурата в Република България /ПОДАПРБ/ (отм.) – 9 броя: Входящ 
дневник; Изходящ дневник; Книга за образувани досъдебни производства 
– незабавни и бързи производства, досъдебни производства, разследвани 
от разследващ полицай и от следовател; Описна книга на внесените в съда 
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прокурорски актове – обвинителни актове, предложения за споразумения и 
предложения за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 
административно наказание по чл. 78а от НК; Азбучници; Входящ 
дневник; Образувани досъдебни производства; Внесени в съда 
прокурорски актове; Описна книга на спрените досъдебни производства; 
 2. по указание на ВКП – 6 броя -  Описна книга за веществени 
доказателства; Описна книга за издадени Европейски заповеди за арест; 
Книга за издадени присъди; Книга за постановени условни присъди; Книга 
за решения по предложения за освобождаване от наказателна отговорност 
с налагане на административно наказание по чл. 78а от НК; Азбучници – 
ефективни и условни присъди, решения по предложения за освобождаване 
от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по 
чл. 78а от НК. 

3. по собствена преценка -20 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 изпратените искания за 
продължаване на срока; Дневник на изготвените искания по чл. 261 ал. 3 т. 
2 от ЗЕС; Описна книга на лица, с наложена мярка за неотклонение; 
Изпратени по компетентност преписки и дела; Постановени проверки по 
преписки; Граждански дела;  Върнати досъдебни за отстраняване на 
процесуални нарушения; Описна книга - спор за подсъдност;  Книга за 
самоотводи;  Описна книга за банкова тайна;  Книга за направените 
искания за претърсване и изземване;  Описна книга за превеждане на 
обвиняеми лица; Искания по чл. 162 от ЗКИ; График на насрочените в съда 
дела; График на дежурствата. 
 От всички гореизброени дневници, регистри и книги всички се водят 
на хартиен носител. Водените на електронен носител са 2 броя - График на 
насрочените в съда дела; График на дежурствата. 

В РП- Дупница  всички магистрати и служители имат пълен достъп 
до уеб-базираните версии на предоставените програми, чрез ведомствения 
сайт на Прокуратурата на Република България.  

Деловодни програми, които се изпалзват в РП- Дупница са: 
Унифицирана информационна система/УИС/ на Прокуратурата на 



 5 

Република България, предоставена от ВКП и Единната информационна 
система за противодействие на престъпността/ ЕИСПП 1.0/, предоставена 
от Министерство на правосъдието. 

На основание заповед № ЛС-6185/12.09.2007г. на Главния прокурор 
на Република България и Заповед № ЛС-6310/02.10.2007г. на В. Първанов - 
зам. главен прокурор при ВКП,  относно организацията за случайно 
разпределение на преписки и дела, новопостъпилите преписки и дела в РП- 
Дупница се разпределят чрез програмния продукт за случайно 
разпределение на преписки и дела, предоставен от  ВСС – „Law Choice” 
чрез електронно разпределение, съобразно поредността на постъпването 
им, съгласно Заповед № 70/11.10.2007 г. на В. Шопова –административен 
ръководител на РП- Дупница. Със същата заповед да работи с програмата 
„Law Choice”, да инсталира, поддържа, архивира и обновява програмата е 
определен П.Хр. – компютърен специалист с деловодни функции в РП- 
Дупница. Определен да работи с програмата  „Law Choice” за случайно 
разпределение на преписките и делата  е Н.Гр. - компютърен специалист с 
деловодни функции в РП- Дупница, а в негово отсъствие М.К. – съдебен 
деловодител. 

 Със същата заповед, са определени шест групи, в които да се 
разпределят новопостъпилите преписки и досъдебни производства, както 
следва: Група „Преписки, образувани по сигнали на граждани и други 
органи и организации”; Група „Преписки, получени по компетентност от 
МВР или от други контролни органи и други прокуратури”; Група 
„Досъдебни производства, започнати от дознател или изпратени по 
компетентност от други прокуратури”; Група „Преписки, образувани по 
контрол за законност”, Група „ Стари преписки и дела”, Група „Други”. 
Преписки, които не са пряко свързани с дейността на прокуратурата 
(административно-организационни, финансово-стопански, информа-
ционно-аналитични и др.) и присъди за изпълнение не се разпределят с 
програмния продукт „LawChoice”.  
 Със  заповед №25/01.09.2014г. на Д.Гюрова – административен 
ръководител на РП- Дупница групите преписки и досъдебни производства 
са единадесет. От случайното разпределение на преписки и дела се 
изключват отсъстващите прокурори при предстоящо отсъствие от 
10/десет/ и повече работни дни, поради ползване на платен годишен 
отпуск, участие в семинари, обучения, отпуск за временна 
нетрудоспособност и други.  В случая на съответния прокурор следва да 
се задава 0% натовареност с писмена резолюция на административния 
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ръководител 5/пет/ дни преди началото на отсъствието. В деня на 
връщането му на работа се възстановява определената натовареност. 

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.  
 В Районна прокуратура Дупница се изготвят и подават 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.  

Аналитичната дейност в прокуратурата се изразява в изготвянето  
на шестмесечни и годишни анализи за дейността на Районна прокуратура 
Дупница, както и шестмесечни и годишни анализи за върнати дела и 
оправдателни присъди. След изготвяне на обобщен анализ, същите се 
разглеждат на съвещание с прокурорите. 
 Съгласно Заповед № 239/2009 г. на Главния прокурор на Р България 
на всяко шестмесечие и годишно, административния ръководител изготвя 
доклад за дейността на Районна прокуратура – Дупница, към който 
задължително приложение са и шестмесечни и годишни аналитични 
доклади относно върнатите от съда дела, причините за връщането им и 
констатирани проблеми.   Изготвяни са становища и анализи относно 
качеството на прокурорската дейност, причините за забавяне на 
движението на делата в досъдебна фаза, становища  във връзка с 
причините за постановяване на влезлите в сила оправдателни присъди и 
др. 
 През 2013 и 2014 година в РП- Дупница, няма наложени наказания 
от административния ръководител,  предложения за поощрения /чл.304,ал.1 
ЗВС/  и  предложения за налагане на дисциплинарни наказания /312,ал.1,т.1 
и 2 ЗВС/. 
 В Районна прокуратура Дупница, се съхраняват веществени 
доказателства. Същите съпътстват досъдебното производство и се внасят в 
Районен съд 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. Същите се завеждат в 
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Книгата за веществени доказателства и носят пореден инвентарен номер. 
Съгласно разпоредбата на чл. 105 от Правилника за организацията и 
дейността на администрацията на Прокуратурата на Р. България/отм. с бр.6 
на ДВ от 10.12.2013г./ веществените доказателства съхранявани в 
прокуратурата са  проверявани ежегодно от комисия, назначена със заповед 
от административния ръководител Д.Гюрова– Зап. № 44/09.12.2014г.. 
Констатациите от проверката са отразени в протокол, който се прилага към 
книгата за веществени доказателства.  Съставяни са протоколи по 
отношение на веществените доказателства, подлежащи на унищожаване и 
основанието за унищожаването им. Протоколите се утвърждават от 
административния ръководител.  
  В РП- Дупница /поради липса на стая/ няма точно обособено 
помещение за съхраняване на веществените доказателства, за тази цел се 
използва архивното помещение. 
 Със заповед №46/09.12.2014г. на административния ръководител на РП- 
Дупница –Д. Гюрова  е разпоредено да се води Книга за веществените 
доказателства с точно определени изисквания, посочени в ПАПРБ /обн. в  ДВ, бр. 
106 от 10.12.2013г. /както и копията от протоколите за действия по разследването 
и от изходящите документи да се съхраняват в приложение към книгата за 
веществените доказателства. За приемането, съхраняването и предаването на 
веществени доказателства е определена С.С. – Завеждащ служба „Регистратура, 
деловодство и архив” в РП- Дупница, а в нейно отсъствие, същата да бъде 
замествана от С.У.- съдебен архивар.  

Новата книга за ВД  съдържа входящ №/номер/  и дата на завеждане на 
веществените доказателства, номер на ДП, номер на протокол за 
съответното действие по разследването, трите имена на лицето, което е 
съставило протокола и иззело ВД, пълно описание на ВД, подпис на 
прокурора, дата на предаване, опис на изходящите документи, основание 
за предаване, имената и длъжността на приемащия ВД с подпис.  
Изходяща част – дата на предаване, опис на изходящите документи – 
основание за предаване, трите имена, длъжност и подпис на приемащия 
веществените доказателства. 

В РП- Дупница периодично се прави ревизия на веществените 
доказателства и които подлежат на унищожаване, се унищожават. 
Унищожаването се извършва от комисия. За унищожаването се съставя 
протокол, в който се отбелязват по вид, количество и размер унищожените 
веществени доказателства, както и тяхното състояние. Въз основа на 
съставения протокол се прави  отбелязване в книгата за ВД. 
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В районна прокуратура гр. Дупница през 2013 г. са издадени  49 броя 
заповеди. В районна прокуратура гр. Дупница през 2014 г. са издадени  52 
броя заповеди: 
          - по указание на Главния прокурор – 17  броя за 2013г./22 броя за 
2014г./ 
          - по собствена преценка –  32 броя за 2013г./ 30 броя за 2014г./ 
 

ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ през 2013г. и 2014г. 
- по инициатива на административния ръководител- На всяко тримесечие 
се извършва проверка и анализ на делата, по които е искано удължаване на 
срока и причините, довели до това. На всяко шестмесечие се извършва 
проверка и анализ на обосноваността и законосъобразността по отношение 
на постановените откази за образуване на досъдебни производства.На 
всяко шестмесечие се извършва проверка и анализ на делата, образувани и 
наблюдавани  за 2013 г. срещу непълнолетни обвиняеми, относно 
срочността на разследване и решаване, както и по отношение 
законосъобразността на взетите спрямо тези лица мерки за неотклонение. 
 - по разпореждания /указания/ на други органи на съдебната власт- -  
За всяко тримесечие от наблюдавания период са изготвени доклади, които 
анализират и обобщават причините за  връщане на делата в досъдебна и 
съдебна фаза, в които са посочени длъжностните лица, които са ги 
допуснали.  
 - на прокуратурата от други органи на съдебната власт-  През 2013 г. 
в Районна прокуратура Дупница е извършен одит от Старши вътрешен 
одитор при звено „Вътрешен одит“, като не са констатирани сериозни 
нарушения в организацията и дейността на финансово-счетоводната 
дейност, а дадените препоръки са изпълнени.През месец август 2013 г. е 
извършена контролна проверка на делата, подлежащи за предаване в архив 
от Окръжна прокуратура Кюстендил.  

През 2014 г. в РП Дупница са  извършвани следните проверки и 
ревизии: от  Окръжна прокуратура гр.Кюстендил: 
-  комплексна ревизия на дейността на РП Дупница; 
- тематична проверка във връзка със спазване сроковете и 
продължителността на разследване на наблюдаваните през 2013г.ДП за 
престъпления по чл.209-212 от НК с предмет - недвижими имоти; 
- проверка на делата, образувани преди 2010г. и неприключени през 
2014година. 
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- проверка по изпълнение на Инструкция за поддръжка и използване на 
ел.регистър и Инструкция за взаимодействие между ПРБ и МВР при 
разследване на две и повече ДП образувани и водени срещу едно и също 
лице и други. 
 ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ през 2013г. и през 2014г. - прокурорите и 
съдебните  служители от РП- Дупница са участвали в редица семинари и 
обучения, организирани от Национален институт на правосъдието – София,  
от ВСС, асоциация на прокурорите в България и др.. 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО НА 
ПРЕПИСКИТЕ 
2013г. и 2014г. 

През 2013г. в районна прокуратура  - гр. Дупница общият брой на 
преписките е бил 1922, като броят на новообразуваните преписки е бил 
1805 броя, а образувани от предходни периоди – 117 броя. От тях през 
2013г. са решени 1805 броя. С постановление за отказ от образуване на 
досъдебно производство /ДП/ - 873 броя. От тези откази 75 броя преписки 
са обжалвани, потвърдени са 71 броя, а 4 броя – отменени. 
 Образувани досъдебни производства – общо 661 броя. 
 Изпратени по компетентност /вкл. по смисъла на чл.1, т.4 от 
Инструкцията за провеждане на предварителни проверки №И 
89/10.03.2011г./ общо – 110 броя.  
 Прекратени с резолюция, съгласно Указание И-281/08.12.06 г. на 
главния прокурор на Република България по възлагането, извършването и 
приключването на предварителните проверки, както и реда за тяхното 
продължаване /отменено/ или съгласно чл.8 от Инструкция №И 
89/10.03.2011г., в случаите на чл.4 от същата - 43 броя. 

Изпратени преписки на органите на МВР или на друг специализиран 
орган за извършване на предварителна проверка /чл.1, т.5 от Инструкция 
№И 89/10.03.2011г./ – 622 броя, а броят на преписки, върнати след 
извършена предварителна проверка /чл.9, ал.3, т.2 от Инструкция №И 
89/10.03.2011г./ - 476 броя. 
 Преписки, по които прокурорът лично е извършил предварителна 
проверка  /чл.1, т.6 от Инструкция №И 89/10.03.2010г./- 26 броя. 
 Останали нерешени преписки в края на 2012г. от образуваните 
преди 31.12.2011г. – няма. 

През 2014г. в районна прокуратура  - гр. Дупница общият брой на 
преписките е бил 2356, като броят на новообразуваните преписки е бил 
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1893 броя, а образувани от предходни периоди – 463 броя. От тях през 
2014г. са решени 2321 броя. С постановление за отказ от образуване на 
досъдебно производство /ДП/ - 1001 броя. От тези откази 73 броя преписки 
са обжалвани, потвърдени са 54 броя, а 19 броя – отменени. 
 Образувани досъдебни производства – общо 659 броя. 
 Изпратени по компетентност /вкл. по смисъла на чл.1, т.4 от 
Инструкцията за провеждане на предварителни проверки №И 
89/10.03.2011г./ общо – 77 броя.  
 Прекратени с резолюция, съгласно Указание И-281/08.12.06 г. на 
главния прокурор на Република България по възлагането, извършването и 
приключването на предварителните проверки, както и реда за тяхното 
продължаване /отменено/ или съгласно чл.8 от Инструкция №И 
89/10.03.2011г., в случаите на чл.4 от същата - няма. 

Изпратени преписки на органите на МВР или на друг специализиран 
орган за извършване на предварителна проверка /чл.1, т.5 от Инструкция 
№И 89/10.03.2011г./ – 142 броя, а броят на преписки, върнати след 
извършена предварителна проверка /чл.9, ал.3, т.2 от Инструкция №И 
89/10.03.2011г./ - 70 броя. 
 Преписки, по които прокурорът лично е извършил предварителна 
проверка  /чл.1, т.6 от Инструкция №И 89/10.03.2011г./ - 3 броя. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗУВАНЕТО  И ДВИЖЕНИЕТО НА 

ДОСЪДЕБНИТЕ ПРОИЗВОДСТВА 
НАБЛЮДАВАНИТЕ досъдебни, бързи и незабавни производства 

през 2013г. са общо 2170 броя,  като от тях – новообразувани ДП - 1251 
броя, образувани в предходен период - 800 броя, новообразувани бързи 
производства - 116 броя, новообразувани незабавни производства – 3 броя.  

НАБЛЮДАВАНИТЕ досъдебни, бързи и незабавни производства 
през 2014г. са общо 2048 броя,  като от тях – новообразувани ДП - 1185 
броя, образувани в предходен период - 726 броя, новообразувани бързи 
производства - 128 броя, новообразувани незабавни производства – 9 броя.  

ПРИКЛЮЧЕНИТЕ през 2013г. досъдебни, бързи и незабавни 
производства от разследващ орган и решени от прокурор в предвидените 
от НПК срокове - 1881 броя, от тях: новообразувани ДП през 2013г.- 988 
броя, образувани в предходен период – 781 броя, като общо образуваните 
ДП – 1769 броя, новообразувани бързи производства през 2013г. – 107 
броя, новообразувани незабавни производства – 3 броя. Останали 
нерешени към края на 2013 г. са 7 ДП, по които разследването е 
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приключило, но се намират при прокурорите в законовия им срок за 
произнасяне. 

ПРИКЛЮЧЕНИТЕ през 2014г. досъдебни, бързи и незабавни 
производства от разследващ орган и решени от прокурор в предвидените 
от НПК срокове - 1891 броя, от тях: новообразувани ДП през 2014г.- 927 
броя, образувани в предходен период – 844 броя, като образуваните ДП 
през 2014г. са 1771, новообразувани бързи производства – 111 броя, 
новообразувани незабавни производства – 9 броя. Останали нерешени към 
края на 2014 г. са 22 ДП, по които разследването е приключило, но се 
намират при прокурорите в законовия им срок за произнасяне. 

НАБЛЮДАВАНИ БЪРЗИ ПРОИЗВОДСТВА през 2013г., по които 
разследването е приключило в срока по чл. 356, ал.5 от НПК – 112 броя, по 
които разследването е приключило в срока по чл. чл. 357, ал.1, т.5 от НПК 
– 4 броя, при които е постановено разследването да се извърши по общия 
ред – 7 броя. 

НАБЛЮДАВАНИ БЪРЗИ ПРОИЗВОДСТВА през 2014г., по които 
разследването е приключило в срока по чл. 356, ал.5 от НПК – 98 броя, по 
които разследването е приключило в срока по чл. чл. 357, ал.1, т.5 от НПК 
– 13 броя, при които е постановено разследването да се извърши по общия 
ред – 17 броя. 

НАБЛЮДАВАНИ НЕЗАБАВНИ ПРОИЗВОДСТВА през 2013г., по 
които разследването е приключило в срока по чл. 362, ал.5 от НПК – 3 
броя, в срока по чл. 363, ал.1, т.5 от НПК – няма, няма и при които е 
постановено разследването да се извърши по общия ред . 

През проверявания период на основание чл.242, ал.2 от НПК са 
изпратени на разследващ орган – 38 броя ДП, а ДП по които прокурорът 
сам е извършил необходимите действия – няма. 

НАБЛЮДАВАНИ НЕЗАБАВНИ ПРОИЗВОДСТВА през 2014г., по 
които разследването е приключило в срока по чл. 362, ал.5 от НПК – 9 
броя, в срока по чл. 363, ал.1, т.5 от НПК – няма, няма и при които е 
постановено разследването да се извърши по общия ред.  

ДП, които през проверявания период на основание чл.242, ал.2 от 
НПК да са изпратени на разследващ орган – 27 броя, а ДП по които 
прокурорът сам е извършил необходимите действия – няма. 

СПРЕНИТЕ наказателни производства през 2013 г. са общо 635 броя. 
От тях спрени срещу неизвестен извършител -  602 броя, спрени срещу 
известен извършител – 33. 
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СПРЕНИТЕ наказателни производства през 2014 г. са общо 670 броя. 
От тях спрени срещу неизвестен извършител -  628 броя, спрени срещу 
известен извършител – 42 броя. 

ВЪЗОБНОВЕНИТЕ наказателни производства през 2013г. са   73 
броя, като от възобновените – 42 броя са срещу неизвестен извършител, а 
31 броя възобновени срещу известен извършител.  

ВЪЗОБНОВЕНИТЕ наказателни производства през 2014г. са   91 
броя, като от възобновените – 39 броя са срещу неизвестен извършител, а 
52 броя възобновени срещу известен извършител.  

ПРЕКРАТЕНИТЕ наказателни производства през 2013г. са общо 
1253 броя, от тях – 199 броя са водени срещу известен извършител, а 566 
броя са срещу неизвестен извършител. Обжалвани пред съда – 16 броя, от 
които отменени – 4 броя. Обжалвани пред по-горестоящи прокуратури 
постановления за прекратяване - 10 броя. Служебно отменени 
постановления за прекратяване на ДП - няма. От общо прекратените НП, 
прекратени поради изтекъл давностен срок са 488 броя. 

Изготвени предложения от разследващите органи до наблюдаващия 
прокурор за внасяне на искане за продължаване срока на разследване – 429 
броя, от тях уважени са 419 броя. Направени искания от наблюдаващия 
прокурор за продължаване срока на разследването до административния 
ръководител на съответната прокуратура – 323 броя, уважени са всички 
323 броя. Направени искания от наблюдаващия прокурор за продължаване 
срока на разследването до административния ръководител на по-
горестоящата прокуратура – 96 броя, всички уважени. 

Няма внесени искания до съда за вземане на обезпечителни мерки по 
реда на чл. 72, ал.1 и чл. 73, ал. 3 от НПК. 

ПРЕКРАТЕНИТЕ наказателни производства през 2014г. са общо 
1302 броя, от тях – 179 броя са водени срещу известен извършител, а 606 
броя са срещу неизвестен извършител. Обжалвани пред съда са  14 броя, от 
които отменени – 8 броя. Обжалвани пред по-горестоящи прокуратури 
постановления за прекратяване – 6 броя. Служебно отменени 
постановления за прекратяване на ДП – няма. От общо прекратените НП, 
прекратени поради изтекъл давностен срок са 517 броя. 

Изготвени предложения от разследващите органи до наблюдаващия 
прокурор за внасяне на искане за продължаване срока на разследване – 559 
броя, от тях уважени – 540 броя, неуважени – 19 броя. Направени искания 
от наблюдаващия прокурор за продължаване срока на разследването до 
административния ръководител на съответната прокуратура – 434 броя, 
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уважени са всичките 434 броя. Направени искания от наблюдаващия 
прокурор за продължаване срока на разследването до административния 
ръководител на по-горестоящата прокуратура – 106 броя, уважени са 106 
броя,  неуважени няма. 

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 2013г. РП - гр. Дупница е внесла в съда 238 броя обвинителни 

акта. По досъдебни производства образувани през годината са 161 броя, а 
77 броя по ДП образувани в предходни години. Върнати от съда дела с 
внесени обвинителни актове – 25 броя. Върнати с разпореждане на съда – 
12 броя, върнати с определение на съда – 13 броя, от тях – 3 броя 
протестирани, резултат от протеста – уважени всички. 

Решени от съда дела по обвинителен акт през проверявания период  
332 броя. Осъдителните присъди по общия ред за периода са 134 броя, от 
тях протестирани – 13 броя, резултат от протеста – 10 броя уважени, 3 броя 
неуважени. Броят на оправдателните присъди по общия ред – 19 броя, от 
тях всички протестирани, резултат от протеста - неуважени. 

Броят на осъдителните присъди по глава ХХVІІ от НПК/чл.371 и сл. 
НПК/ - 20 броя, от тях протестирани – няма.   Оправдателни присъди по 
глава ХХVІІ от НПК/чл.371 и сл. НПК/ - няма. В хода на съдебното 
следствие са постигнати 141 броя споразумения.  

През 2013г. са внесени 167 броя споразумения за решаване на делото 
в досъдебно производство /чл.381 от НПК/. Одобрени – всички. Броят на 
неодобрените от съда споразумения и върнати на прокурора – 3 броя. 

През 2013г. от РП - гр. Дупница са внесени 53 броя 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 64 броя, оправдани лица – 4 
броя, няма прекратени в предвидените от закона случаи. Върнати от съда 
предложения – 1 брой.  

През проверявания период прокурорите от РП - гр. Дупница са 
участвали в 1897 заседания по наказателни дела. Броят на гражданските 
дела с участие на прокурор – 60 броя. 
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През 2013г. са приведени  в изпълнение 285 присъди и определения 
за одобряване на споразумение, отлагания на изпълнение на наказанието – 
няма,   неприведени присъди в срок – няма.  

През 2014г. РП - гр. Дупница е внесла в съда 206 броя обвинителни 
акта. По досъдебни производства образувани през годината са 127 броя, а 
79 броя по ДП образувани в предходни години. Върнати от съда дела по 
внесени обвинителни актове – 23 броя, като върнати с разпореждане на 
съда – 8 броя, върнати с определение на съда – 15 броя.. 

Решени от съда дела по обвинителен акт през проверявания период  
275 броя. Осъдителните присъди по общия ред за периода са 114 броя, от 
тях протестирани – 14 броя. Броят на оправдателните присъди по общия 
ред – 8 броя, всички протестирани, резултат от протеста – на 8 броя -
неуважен. 

От изготвения доклад на РП- Дупница съгласно т.10 и т. 11, Раздел 
III от Указанията за подобряване на организацията на работата в ПРБ 
по наказателно-съдебния надзор за 2014г. са посочени причините за 
постановяване на влезлите в сила оправдателни присъди, като някои от 
които се дължат на неправилно квалифициране на деянието – 
несъставомерност на деянието. Относителния дял на оправдателните 
присъди по тази причина спрямо общия брой на оправдателните присъди 
възлиза на 25%. 

-друга причина за оправдателни присъди се дължи на пропуски или 
пасивност при събиране на доказателства в хода на ДП- не са събрани 
достатъчно доказателства в хода на ДП от които може да бъде 
направен извод, че подсъдимият е осъществил от обективна и субективна 
страна престъплението, в което е обвинен. Относителния дял на 
оправдателните присъди по тази причина спрямо общия брой на 
оправдателните присъди възлиза на 33.33%. 

- оправдателната присъда се дължи в голяма степен на пропуски и 
процесуална пасивност на прокурора в съдебната фаза или на неподаване 
на протест, на събирането на нови доказателства в съдебната фаза, 
които не са могли да бъдат установени във фазата на ДП. Относителния 
дял на оправдателните присъди по тази причина спрямо общия брой на 
оправдателните присъди възлиза на 16.66%. 

- оправдателната присъда се дължи на противоречива съдебна 
практика или други обстоятелства, свързани с тълкуването на закона, 
които не компрометират тезата на прокурора, внесъл обвинителния акт 
или поддържал обвинетието. Относителния дял на оправдателните 
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присъди по тази причина спрямо общия брой на оправдателните присъди 
възлиза на 25.0%. 

Броят на осъдителните присъди по глава ХХVІІ от НПК /чл.371 и сл. 
НПК/ - 27 броя, от тях протестирани – няма.   Няма  оправдателни присъди 
по глава ХХVІІ от НПК/чл.371 и сл. НПК/. В хода на съдебното следствие 
са постигнати 121 броя споразумения.  

През 2014г. са внесени 154 броя споразумения за решаване на делото 
в досъдебно производство /чл.381 от НПК/. Одобрени –153 броя. Брой на 
неодобрените от съда споразумения и върнати на прокурора – 1 брой. 

През 2014г. от РП - гр. Дупница са внесени 41 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. Решени от 
съда – 41  броя, оправдани лица – 7 броя, прекратени в предвидените от 
закона случаи - няма. Върнати от съда предложения – 2 броя. 

През проверявания период прокурорите от РП - гр. Дупница са 
участвали в 1779 заседания по наказателни дела. Броят на гражданските 
дела с участие на прокурор – 99 броя. 
 През 2014г. са приведени  в изпълнение 250 присъди, отлагания на 
изпълнение на наказанието – няма,   неприведени присъди в срок – няма. 
 

КОНКРЕТНО ПРОВЕРЕНИ ПРЕПИСКИ И ДЕЛА 
В хода на проверката беше проверено движението на прокурорски 

преписки, по които има откази за образуване на досъдебно производство, 
досъдебни производства, по които е било постановено прекратяване, 
спрени НП срещу известен и срещу неизвестен извършител, НП с 
предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 
административно наказание, ДП приключили с обвинителен акт или 
споразумение.  

Във всички наблюдателни преписки/НП/ е приложена бланка с 
подробни искания и становища на прокурора, в която са отбелязани 
позиция на прокурора по обвинението, дали делото е решено при 
условията на съкратеното съдебно следствие, позиция на прокурора по 
отнемането на вещи на основание чл. 53 от НК, позиция на прокурора по 
предявения граждански иск, позиция на прокурора, по зачитане на 
предварителното задържане като изтърпяна част от наказанието по чл. 
59 от НК, произнасянето на съда по обвинението, по вида и размера на 
наложеното наказание, по гражданския иск и разноски по делото, 
становище на прокурора по основанието за протестиране – при 
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осъдителна и  при оправдателна присъда. Бланката, обикновено е 
попълнена  от прокурора изготвил обвинителния акт и участвал в 
последното съдебното заседание. 

 
На случаен  принцип бяха проверени следните постановления за 

отказ от образуване на ДП за 2013г. и 2014г. 
Пр.пр.№ 513/2013г. по описа на РП-Дупница, с наблюдаващ 

прокурор Славка Димитрова. / Приложен е протокол за избор на 
наблюдаващ прокурор/. След извършена проверка, преписката е постъпила 
в РП-Дупница на 28.03.2014г. /Върху писмото до РП-Дупница е написано 
на ръка името на наблюдаващия прокурор като е посочена датата на 
разпределяне на преписката./. С постановление от 03.04.2014г. е 
постановен отказ от образуване на досъдебно производство, като в 
обстоятелствената част е записано, че не са налице данни за извършено 
престъпление от общ характер и за образуване на ДП. Като основание за 
постановяването на отказа са посочени чл. 213, ал.1, вр. чл.24, ал.1,т.1  от 
НПК. /В диспозитива е записано копие да бъде изпратено на 
жалбоподателя, приложена е обратна разписка за връчване на 
постановлението, записано е, че постановлението подлежи на обжалване 
пред ОП- Кюстендил/.  

Пр.пр.№ 985/2013г. по описа на РП-Дупница, с наблюдаващ 
прокурор Михаил Крушовски. /  Не е приложен протокол за избор на 
наблюдаващ прокурор /. След извършена проверка, преписката е постъпила 
в РП-Дупница на 12.06.2013г. /Върху жалбата до РП-Дупница е написано 
на ръка името на наблюдаващия прокурор като е посочена датата на 
разпределяне на преписката./. С постановление от 18.07.2013г. е 
постановен отказ от образуване на досъдебно производство, като в 
обстоятелствената част е записано, че не са налице данни за извършено 
престъпление от общ характер и за образуване на ДП. Записано е, че 
претенциите на жалбоподателката могат да бъдат предявени по 
гражданско-правен ред пред  компетентния съд. Като основание за 
постановяването на отказа са посочени чл. 213, ал.1, вр. чл.24, ал.1,т.1  от 
НПК. /В диспозитива е записано копие да бъде изпратено на 
жалбоподателката, приложена е обратна разписка за връчване на 
постановлението, записано е, че постановлението подлежи на обжалване 
пред ОП- Кюстендил/.  

Пр.пр.№ 2437/2013г. по описа на РП-Дупница, с наблюдаващ 
прокурор Даниела Методиева. /  Не е приложен протокол за избор на 
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наблюдаващ прокурор /. След извършена проверка, преписката е постъпила 
в РП-Дупница на 10.12.2013г. / Върху писмото до РП-Дупница е написано 
на ръка името на наблюдаващия прокурор като е посочена датата на 
разпределяне на преписката/. С постановление от 13.12.2013г. е 
постановен отказ от образуване на досъдебно производство, като в 
обстоятелствената част е записано, че не са налице данни за извършено 
престъпление от общ характер и за образуване на ДП. Като основание за 
постановяването на отказа са посочени чл. 213, ал.1, вр. чл.24, ал.1,т.1  от 
НПК. /В диспозитива е записано копие да бъде изпратено на 
жалбоподателката, приложена е обратна разписка за връчване на 
постановлението, записано е, че постановлението подлежи на обжалване 
пред ОП- Кюстендил/. 

Пр.пр.№ 266/2013г. по описа на РП-Дупница, с наблюдаващ 
прокурор Юлиян Крумов. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор /. След извършена проверка, преписката е постъпила в РП-
Дупница на 25.06.2014г. С постановление от 27.06.2014г. е постановен 
отказ от образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената 
част е записано, че с нарочно заявление вх.№2315/2013г. по описа на РУП-
Дупница жалбоподателят е заявил, че желае работата по неговата жалба да 
бъде прекратена. Като основание за постановяването на отказа са посочени 
чл. 213, ал.1, вр. чл.24, ал.1,т.1  от НПК. /В диспозитива е записано копие 
да бъде изпратено на жалбоподателя, приложена е обратна разписка за 
връчване на постановлението, записано е, че постановлението подлежи 
на обжалване пред ОП- Кюстендил/. 

Пр.пр.№ 1573/2013г. по описа на РП-Дупница, с наблюдаващ 
прокурор Ивайло Василев. / Не е приложен протокол за избор на 
наблюдаващ прокурор/. След извършена проверка, преписката е постъпила 
в РП-Дупница на 02.08.2013г. /Върху писмото до РП-Дупница е написано 
на ръка името на наблюдаващия прокурор като е посочена датата на 
разпределяне на преписката./. С постановление от 07.08.2013г. е 
постановен отказ от образуване на досъдебно производство, като в 
обстоятелствената част е записано, че не са налице данни за извършено 
престъпление от общ характер и за образуване на ДП, а се касае за деяние 
от частно-правен характер, което страните следва да уреждат по съдебен 
ред. Като основание за постановяването на отказа са посочени чл. 199 и 
чл.24, ал.4  от НПК. /В диспозитива е записано копие да бъде изпратено на 
жалбоподателката, приложена е обратна разписка за връчване на 
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постановлението, записано е, че постановлението подлежи на обжалване 
пред ОП- Кюстендил/. 

Пр.пр.№ 1613/2013г. по описа на РП-Дупница, с наблюдаващ 
прокурор Радослава Митева. / Не е приложен протокол за избор на 
наблюдаващ прокурор/. Преписката е образувана на 12.08.2013г. по жалба 
от Св.К.Ст. против Д.Г.Ст.. /Върху жалбата до РП-Дупница е написано на 
ръка името на наблюдаващия прокурор като е посочена датата на 
разпределяне на преписката./. С постановление от 13.08.2013г. е 
постановен отказ от образуване на досъдебно производство, като в 
обстоятелствената част е записано, че не са налице данни за извършено 
престъпление от общ характер и за образуване на ДП, а се касае за 
семейно-правни отношения. Като основание за постановяването на отказа 
са посочени чл. 213, ал.1 и чл.24, ал.1, т.1  от НПК. /В диспозитива е 
записано копие да бъде изпратено на жалбоподателя, приложена е 
обратна разписка за връчване на постановлението, записано е, че 
постановлението подлежи на обжалване пред ОП- Кюстендил/ 

Пр. пр. № 19/2014 г. по описа на РП - Дупница, с наблюдаващ 
прокурор Емил Павлов. /Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Жалбата е постъпила в РП Дупница на 06.01.2014 г. Върху 
жалбата до РП Дупница е изписано на ръка името на наблюдаващия 
прокурор, като е посочена датата на разпределяне на преписката. След 
извършена проверка преписката е постъпила в РП Дупница на 25.03.2014 г. 
С постановление от 02.04.2014 г. е постановен отказ от образуване на 
досъдебно производство, като в обстоятелствената част е записано, че при 
инцидента са били причинени леки телесни повреди, т. е. не е извършено 
престъпление от общ характер. Като основание за постановяването на 
отказа са посочени чл. 213, ал. 1, т. 1, чл. 24, ал. 1, т. 1   от НПК. /В 
диспозитива е записано копие да бъде изпратено на жалбоподателя,  има 
данни за връчване на постановлението, приложена е разписка за връчване, 
записано е,  че постановлението подлежи на обжалване пред ОП 
Кюстендил по реда на чл. 213, ал. 2 от НПК.  / 
 Пр. пр. № 579/2014 г. по описа на РП - Дупница, с наблюдаващ 
прокурор Анета Стоева. / Приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Жалбата е постъпила в РП Дупница на 21.03.2014 г. Върху 
жалбата до РП Дупница е изписано на ръка името на наблюдаващия 
прокурор, без да е посочена датата на разпределяне на преписката. След 
извършена проверка преписката е постъпила в РП Дупница на 10.04.2014 г. 
С постановление от 16.04.2014 г. е постановен отказ от образуване на 



 19 

досъдебно производство, като в обстоятелствената част е записано, че не е 
извършено престъпление от общ характер. Като основание за 
постановяването на отказа са посочени чл. 213, ал. 1 от НПК, където е 
регламентиран реда за съобщаване и обжалване на отказ. /В диспозитива е 
записано копие да бъде изпратено на жалбоподателя,  има данни за 
връчване на постановлението, приложена е обратна разписка за 
връчване, записано е,  че постановлението подлежи на обжалване пред 
ОП Кюстендил/.   

Пр. пр. № 2377/2014 г. по описа на РП - Дупница, с наблюдаващ 
прокурор Ивайло Илиев. / Приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Жалбата е постъпила в РП Дупница на 03.12.2014 г. Върху 
жалбата до РП Дупница е изписано на ръка името на наблюдаващия 
прокурор, без да е посочена датата на разпределяне на преписката. След 
извършена служебна проверка е установено наличие на други жалби от 
същия подател. С постановление от 17.12.2014 г. е постановен отказ от 
образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената част е 
записано, че за същото деяние има постановени прокурорски актове – 
откази от образуване, което е пречка за образуване на досъдебно 
производство. Като основание за постановяването на отказа са посочени 
чл. 213, ал. 1 вр. чл. 24, ал. 1, т. 6 от НПК, където е регламентиран реда за 
съобщаване и обжалване на отказ. /В диспозитива е записано копие да 
бъде изпратено на жалбоподателя, има данни за връчване на 
постановлението, приложена е обратна разписка за връчване, записано е,  
че постановлението подлежи на обжалване пред ОП Кюстендил по реда 
на чл. 213, ал. 2 от НПК./.   

Пр. пр. № 2723/2014 г. по описа на РП - Дупница, с наблюдаващ 
прокурор Марияна Кожухарова. /Приложен е протокол за избор на 
наблюдаващ прокурор/. След извършена проверка материалите са 
постъпили в РП Дупница на 17.03.2014 г. Върху писмото до РП Дупница е 
изписано на ръка името на наблюдаващия прокурор, без да е посочена 
датата на разпределяне на преписката. С постановление от 31.03.2014 г. 
е постановен отказ от образуване на досъдебно производство, като в 
обстоятелствената част е записано, че е изтекла погасителната давност за 
възбуждане на наказателно преследване за престъпление по чл. 194, ал. 1 
от НК. Като основание за постановяването на отказа е посочен чл. 213, ал. 
1 от НПК, където е регламентиран реда за съобщаване и обжалване на 
отказ. /В диспозитива е записано копие да бъде изпратено на 
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жалбоподателя, записано е,  че постановлението подлежи на обжалване 
пред ОП Кюстендил по реда на чл. 213, ал. 2 от НПК/.   

Пр. пр. № 1935/2014 г. по описа на РП - Дупница, с наблюдаващ 
прокурор Олга Смилянова. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. Жалбата е постъпила в РП Дупница на 24.09.2014 г. Върху 
жалбата до РП Дупница е изписано на ръка името на наблюдаващия 
прокурор, като е посочена датата на разпределяне на преписката. След 
извършена проверка материалите са постъпили в РП Дупница на 
10.10.2014 г. С постановление от 13.10.2014 г. е постановен отказ от 
образуване на досъдебно производство, като в обстоятелствената част е 
записано, че не са установени данни за извършено престъпление от общ 
характер. Като основание за постановяването на отказа са посочени чл. 
213, ал. 1, вр. чл. 24, ал. 4 от НПК, където е регламентиран реда за 
съобщаване и обжалване на отказ. /В диспозитива е записано копие да 
бъде изпратено на жалбоподателя, записано е,  че постановлението 
подлежи на обжалване пред ОП Кюстендил по реда на чл. 213, ал. 2 от 
НПК/.   

Пр. пр. № 1197/2014 г. по описа на РП - Дупница, с наблюдаващ 
прокурор Даниела Гюрова. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор/. След извършена проверка материалите са постъпили в РП 
Дупница на 12.06.2014 г. Върху писмото до РП Дупница е изписано на ръка 
името на наблюдаващия прокурор, без да е посочена датата на 
разпределяне на преписката. С постановление от 25.06.2014 г. е 
постановен отказ от образуване на досъдебно производство, като в 
обстоятелствената част е записано, че не са установени данни за 
извършено престъпление от общ характер. Като основание за 
постановяването на отказа са посочени чл. 213, ал. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 1 
от НПК, където е регламентиран реда за съобщаване и обжалване на отказ. 
/В диспозитива е записано копие да бъде изпратено на жалбоподателя, 
записано е,  че постановлението подлежи на обжалване пред ОП 
Кюстендил по реда на чл. 213, ал. 2 от НПК.  / 

 
Проверени още: Пр.пр.№ 1995/2013г. по описа на РП-Дупница, с 

наблюдаващ прокурор Славка Димитрова/ Не е приложен протокол за 
избор на наблюдаващ прокурор, приложена е обратна разписка за 
връчване на постановлението /, Пр.пр.№ 404/2014г. по описа на РП-
Дупница, с наблюдаващ прокурор Михаил Крушовски. /Приложен е 
протокол за избор на наблюдаващ прокурор , приложена е разписка за 
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връчване на постановлението/, Пр.пр.№ 720/2014г. по описа на РП-
Дупница, с наблюдаващ прокурор Даниела Методиева. / Приложен е 
протокол за избор на наблюдаващ прокурор, приложени са обратни 
разписки за връчване на постановлението, записано е, че 
постановлението подлежи на обжалване пред ОП- Кюстендил /, Пр.пр.№ 
444/2014г. по описа на РП-Дупница, с наблюдаващ прокурор Юлиян 
Крумов. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор, 
приложена е обратна разписка за връчване на постановлението/, Пр.пр.№ 
717/2014г. по описа на РП-Дупница, с наблюдаващ прокурор Ивайло 
Василев. / Приложен  е протокол за избор на наблюдаващ прокурор, 
приложена е обратна разписка за връчване на постановлението/, Пр.пр.№ 
1645/2014г. по описа на РП-Дупница, с наблюдаващ прокурор Радослава 
Митева. / Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/, Пр. 
пр. № 1257/2013 г., с наблюдаващ прокурор Емил Павлов /Не е приложен 
протокол за избор на наблюдаващ  прокурор, приложена е обратна 
разписка за връчване/, Пр. пр. № 2254/2013 г. с наблюдаващ прокурор 
Анета Стоева / Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ  
прокурор, приложена е обратна разписка за връчване/, Пр. пр. № 
2319/2013 г. с наблюдаващ прокурор Ивайло Илиев / Не е приложен 
протокол за избор на наблюдаващ  прокурор, приложена е обратна 
разписка за връчване/,  Пр. пр. № 2386/2013 г. с наблюдаващ прокурор 
Марияна Кожухарова / Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ  
прокурор, приложена е обратна разписка за връчване/, Пр. пр. № 997/2013 
г. с наблюдаващ прокурор Олга Смилянова / Не е приложен протокол за 
избор на наблюдаващ  прокурор, приложена е обратна разписка за 
връчване/,, Пр. пр. № 1607/2013 г. с наблюдаващ прокурор Даниела Гюрова 
/ Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ  прокурор, приложена е 
обратна разписка за връчване/. 

 
 

На случаен  принцип бяха проверени следните постановления за  
спиране на досъдебно производство срещу неизвестен извършител за 

2013г. и 2014г. 
Пр.пр.№ 464/2014г. по описа на РП – Дупница, ДП № 33/2014г. по 

описа на РУП – Бобов дол с наблюдаващ прокурор Радослава Митева / 
Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ С постановление 
от 11.03.2014г. на прокурор Радослава Митева е било образувано 
досъдебно производство срещу НИ за престъпление чл. 194, ал.1 от НК, 
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като в постановлението са дадени конкретни, подробни и ясни указания за 
разследването./Приложена е карта за състояние на НП от ЦИССС /. 
Материалите са постъпили на 10.05.2014г. в РП- Дупница с мнение за 
спиране. С постановление от 10.05.2014г. досъдебното производство е 
спряно на основание чл. 199, ал.1,  чл.244, ал.1, т.2 и чл. 245, ал.1  от НПК./ 
В диспозитива на постановлението е записано копие да се изпрати на 
жалбоподателя, на РУП – Бобов дол за продължаване на издирването, 
постановено е на всеки 6 месеца писмено да се уведомява наблюдаващия 
прокурор за резултатите от издирването, приложена е справка с 
изготвен план за установяване извършителя на престъплението/. 
Посочено е, че постановлението може да се обжалва в 7-дневен срок от 
получаването му пред РС – Дупница./Приложена е разписка за 
получаване/. 

Пр.пр.№ 602/2013г. по описа на РП – Дупница, ДП № 32/2013г. по 
описа на РУП – Бобов дол с наблюдаващ прокурор Даниела Гюрова / Не е 
приложен   протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Досъдебното 
производство е започнато на 31.03.2013 г. от РУП- Бобов дол/РП-Дупница 
уведомена на 04.04.2013г./ на основание чл. 212, ал. 2 от НПК срещу НИ за 
престъпление по чл. 195, ал.1, т.4, пр. 3, вр. чл. 194, ал. 1 от НК. /Посочено 
е точното основание за образуване на ДП/../Приложена е карта за 
състояние на НП от ЦИССС /. Материалите са постъпили на 05.06.2013г. 
в РП- Дупница с мнение за спиране. С постановление от 05.06.2013г. 
досъдебното производство е спряно на основание чл. 199, ал.1,  чл.244, 
ал.1, т.2 и чл. 245, ал.1  от НПК./ В диспозитива на постановлението е 
записано копие да се изпрати на жалбоподателя, на РУП – Бобов дол за 
продължаване на издирването, постановено е на всеки 3 месеца писмено 
да се уведомява наблюдаващия прокурор за резултатите от издирването, 
приложена е справка с изготвен план за установяване извършителя на 
престъплението/. Посочено е, че постановлението може да се обжалва в 7-
дневен срок от получаването му пред РС – Дупница./Приложена е 
разписка за получаване/. 

Пр.пр.№ 852/2013г. по описа на РП – Дупница, ДП № 58/2013г. по 
описа на РУП – Бобов дол с наблюдаващ прокурор Ивайло Василев / Не е 
приложен   протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Досъдебното 
производство е започнато на 02.05.2013 г. от РУП- Бобов дол/РП-Дупница 
уведомена на 10.05.2013г./ на основание чл. 212, ал. 2 от НПК/ с изготвяне 
на протокол от местопроизшествие и протокол за разпит на свидетел/, 
срещу НИ за престъпление по чл. 195, ал.1, т.3,  вр. чл. 194, ал. 1 от НК. 
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/Посочено е точното основание за образуване на ДП/./Приложена е карта 
за състояние на НП от ЦИССС /. Материалите са постъпили на 
03.07.2013г. в РП- Дупница с мнение за спиране. С постановление от 
05.07.2013г. досъдебното производство е спряно на основание чл. 199, ал.1,  
чл.244, ал.1, т.2 и чл. 215, ал.1  от НПК./ В диспозитива на 
постановлението е записано копие да се изпрати на жалбоподателя, на 
РУП – Бобов дол за продължаване на издирването на извършителя на 
деянието, постановено е периодично писмено да се уведомява 
наблюдаващия прокурор за резултатите от издирването, приложени са 
справки с изготвен план за установяване извършителя на 
престъплението, като се уведомява, че извършителя на престъплението 
не е установен /. Посочено е, че постановлението може да се обжалва в 7-
дневен срок от получаването му пред РС – Дупница./Приложена е 
разписка за получаване, приложена е справка с изготвен план за 
установяване извършителя на престъплението/. 

Пр.пр.№ 205/2013г. по описа на РП – Дупница, ДП № ЗМ-7/2013г. по 
описа на РУП – Бобов дол с наблюдаващ прокурор Юлиан Крумов/ Не е 
приложен   протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Досъдебното 
производство е започнато на 01.02.2013 г. от РУП- Бобов дол/РП-Дупница 
уведомена на 07.02.2013г./ на основание чл. 212, ал. 2 от НПК/ с изготвяне 
на протокол от местопроизшествие и протокол за разпит на пострадал/, 
срещу НИ за престъпление по чл. 195, ал.1, т.3,  вр. чл. 194, ал. 1 от НК. 
/Посочено е точното основание за образуване на ДП/./Приложена е карта 
за състояние на НП от ЦИССС /. Материалите са постъпили на 
04.04.2013г. в РП- Дупница с мнение за спиране. С постановление от 
05.04.2013г. досъдебното производство е спряно на основание чл.244, ал.1, 
т.2 от НПК./ В диспозитива на постановлението е записано копие да се 
изпрати на жалбоподателя, на РУП – Бобов дол за продължаване на 
издирването на извършителя на деянието, постановено е на всеки 3 
месеца писмено да се уведомява наблюдаващия прокурор за резултатите 
от издирването, приложени са справки с изготвен план за установяване 
извършителя на престъплението, като се уведомява, че извършителя на 
престъплението не е установен, последната справка от 22.06.2015г. /. 
Посочено е, че постановлението може да се обжалва в 7-дневен срок от 
получаването му пред РС – Дупница./Приложена е разписка за получаване, 
приложена е справка с изготвен план за установяване извършителя на 
престъплението, Пр.пр.№ 362/2014г. по описа на РП – Дупница, ДП № 
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25/2014г. по описа на РУП – Бобов дол с наблюдаващ прокурор Юлиан 
Крумов/ Приложен  е  протокол за избор на наблюдаващ прокурор./  

Пр.пр.№ 2483/2013г. по описа на РП – Дупница, ДП № ЗМ-
171/2013г. по описа на РУП – Бобов дол с наблюдаващ прокурор Ивайло 
Илиев/ Не е приложен   протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ 
Досъдебното производство е започнато на 17.12.2013 г. от РУП- Бобов 
дол/РП-Дупница уведомена на 18.12.2013г./ на основание чл. 212, ал. 2 от 
НПК/ с изготвяне на протокол от местопроизшествие/, срещу НИ за 
престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК. /Посочено е точното основание за 
образуване на ДП/./Приложена е карта за състояние на НП от ЦИССС /. 
Материалите са постъпили на 05.02.2014г. в РП- Дупница с мнение за 
спиране. С постановление от 05.02.2014г. досъдебното производство е 
спряно на основание чл.244, ал.1, т.2  и чл. 245, ал. 1 от НПК./ В 
диспозитива на постановлението е записано копие да се изпрати на 
жалбоподателката, на РУП – Бобов дол за продължаване на издирването 
на извършителя на деянието, постановено е периодично писмено да се 
уведомява наблюдаващия прокурор за резултатите от издирването, 
приложени са справки с изготвен план за установяване извършителя на 
престъплението, като се уведомява, че извършителя на престъплението 
не е установен. /. Посочено е, че постановлението може да се обжалва в 7-
дневен срок от получаването му пред РС – Дупница./Приложена е 
разписка за получаване, приложена е справка с изготвен план за 
установяване извършителя на престъплението/ 

Пр.пр.№ 1002/2014г. по описа на РП – Дупница, ДП №ЗМ-63/2014г. 
по описа на РУП – Бобов дол с наблюдаващ прокурор Даниела Методиева/ 
Приложен е  протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Досъдебното 
производство е започнато на 28.05.2014 г. от РУП- Бобов дол/РП-Дупница 
уведомена на 29.05.2014г./ на основание чл. 356, ал. 1, т.1 от НПК/ с 
изготвяне на протокол с оглед местопроизшествие/, срещу НИ за 
престъпление по чл. 216, ал. 1 от НК. /Посочено е точното основание за 
образуване на БП/./Приложена е карта за състояние на НП от ЦИССС /. 
Материалите са постъпили на 23.07.2014г. в РП- Дупница с мнение за 
спиране. С постановление от 23.07.2014г. досъдебното производство е 
спряно на основание чл.244, ал.1, т.2  от НПК./ В диспозитива на 
постановлението е записано копие да се изпрати на жалбоподателя, на 
РУП – Бобов дол за продължаване на издирването на извършителя на 
деянието, постановено е на всеки 3 месеца писмено да се уведомява 
наблюдаващия прокурор за резултатите от издирването, приложени са 
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справки с изготвен план за установяване извършителя на 
престъплението, като се уведомява, че извършителя на престъплението 
не е установен. /. Посочено е, че постановлението може да се обжалва в 7-
дневен срок от получаването му пред РС – Дупница по реда на чл. 244, ал.5 
от НПК./Приложена е разписка за получаване, приложена е справка с 
изготвен план за установяване извършителя на престъплението,  

Пр. пр.№ 922/2014 г. по описа на РП – Дупница, ДП № 60/2014 г. по 
описа на РУП  Бобов дол с наблюдаващ прокурор Славка Димитрова 
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Производството 
е било започнато по реда на чл. 212, ал. 2 от НПК /посочено е точното 
основание за образуване на досъдебно производство/ с оглед на 
местопроизшествие  и разпит на свидетел срещу НИ за престъпление по 
чл. 195, ал. 1, т. 3, вр. чл. 194, ал. 1 от НК, извършено на 12.05.2014 г. 
Уведомлението е постъпило в РП Дупница на 15.05.2014 г. /Приложена е 
карта за състояние на НП от ЦИССС /.  Материалите са постъпили на 
18.06.2014 г. в РП - Дупница с мнение за спиране. С постановление от 
18.06.2014 г. досъдебното производство е спряно на основание чл. 244, ал. 
1, т. 2 и чл. 215, ал. 1 от НПК. В диспозитива на постановлението е 
записано копие да се изпрати на пострадалата страна, която има право да 
го обжалва по реда на чл. 244, ал. 5, както и на РУП Бобов дол за 
издирване на извършителя.. / Приложена е обратна разписка/. 

Пр. пр.№ 784/2014 г. по описа на РП – Дупница, ДП № 53/2014 г. по 
описа на РУП  Бобов дол с наблюдаващ прокурор Михаил Крушовски. 
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Производството 
е било започнато по реда на чл. 212, ал. 2 от НПК /посочено е точното 
основание за образуване на досъдебно производство/ с оглед на 
местопроизшествие  срещу НИ за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, вр. 
чл. 194, ал. 1 от НК, извършено на 21.04.2014 г. Уведомлението е 
постъпило в РП Дупница на 24.04.2014 г. /Приложена е карта за 
състояние на НП от ЦИССС /.  Материалите са постъпили на 28.05.2014 г. 
в РП - Дупница с мнение за спиране. С постановление от 29.05.2014 г. 
досъдебното производство е спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 2 и чл. 
215, ал. 1 от НПК. В диспозитива на постановлението е записано копие да 
се изпрати на пострадалата страна, която има право да го обжалва в 
седмодневен срок пред РС Дупница, възложен е оперативно издирвателен 
план на РУП Бобов дол за издирване на извършителя.. / Приложена е 
обратна разписка и справка за извършени издирвателни действия/. 
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Пр. пр.№ 1714/2014 г. по описа на РП – Дупница, ДП № 96/2014 г. по 
описа на РУП  Бобов дол с наблюдаващ прокурор Олга Смилянова. 
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Производството 
е било започнато по реда на чл. 212, ал. 2 от НПК /посочено е точното 
основание за образуване на досъдебно производство/ с оглед на 
местопроизшествие   и  разпит на свидетел срещу НИ за престъпление по 
чл. 195, ал. 1, т. 3, вр. чл. 194, ал. 1 от НК, извършено на 20.08.2014 г. 
Уведомлението е постъпило в РП Дупница на 25.08.2014 г. /Приложена е 
карта за състояние на НП от ЦИССС /.  Материалите са постъпили на 
03.10.2014 г. в РП - Дупница с мнение за спиране. С постановление от 
06.10.2014 г. досъдебното производство е спряно на основание чл. 244, ал. 
1, т. 2 от НПК. В диспозитива на постановлението е записано копие да се 
изпрати на пострадалата страна, която има право да го обжалва по реда на 
чл. 244, ал. 5, възложен е оперативно издирвателен план на РУП Бобов дол 
за издирване на извършителя.. / Приложена е обратна разписка и справка 
за извършени издирвателни действия/. 

Пр. пр.№ 21/2014 г. по описа на РП – Дупница, ДП № 22/2014 г. по 
описа на РУП  Бобов дол с наблюдаващ прокурор Анета Стоева. 
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. С 
постановление от 10.02.2014 г. на прокурор Стоева е било образувано 
досъдебно производство срещу неизвестен извършител за престъпление 
чл. 194, ал. 1 от НК, като в постановлението са дадени конкретни и ясни 
указания./Приложена е карта за състояние на НП от ЦИССС/.   
Материалите са постъпили на 30.06.2014 г. в РП - Дупница с мнение за 
спиране. С постановление от 01.07.2014 г. досъдебното производство е 
спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК. В диспозитива на 
постановлението е записано копие да се изпрати на пострадалата страна, 
която има право да го обжалва в седмодневен срок през РС - Дупница, 
както и копие да се изпрати на РУП Бобов дол за издирване на 
извършителя.. / Приложена е обратна разписка и справка за извършени 
издирвателни действия/. 

Пр. пр.№ 14774/2014 г. по описа на РП – Дупница, ДП № 86/2014 г. 
по описа на РУП  Бобов дол с наблюдаващ прокурор Емил Павлов. 
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Производството 
е било започнато по реда на чл. 212, ал. 2 от НПК /посочено е точното 
основание за образуване на досъдебно производство/ с оглед на 
местопроизшествие   и  разпит на свидетел срещу НИ за престъпление по 
чл. 195, ал. 1, т. 3, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 18 от НК, извършено на 
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18.07.2014 г. Уведомлението е постъпило в РП Дупница на 21.07.2014 г. 
/Приложена е карта за състояние на НП от ЦИССС /.  Материалите са 
постъпили на 24.09.2014 г. в РП - Дупница с мнение за спиране. С 
постановление от 29.09.2014 г. досъдебното производство е спряно на 
основание чл. 244, ал. 1, т. 2 и  чл. 215, ал. 1 от НПК. В диспозитива на 
постановлението е записано копие да се изпрати на пострадалата страна, 
която има право да го обжалва в седмодневен срок пред РС Дупница, 
възложен е оперативно издирвателен план на РУП Бобов дол за издирване 
на извършителя. / Приложена е обратна разписка и справка за извършени 
издирвателни действия/. 

Пр. пр.№ 730/2015 г. по описа на РП – Дупница, ДП № 55/2015 г. по 
описа на РУП  Рила с наблюдаващ прокурор Марияна Кожухарова. 
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. С 
постановление от 03.04.2015 г. на прокурор Кожухарова е било образувано 
досъдебно производство срещу Б.М.Ш. за престъпление чл. 343в, ал. 2, вр. 
ал. 1 от НК, като в постановлението са дадени конкретни и ясни 
указания./Приложена е карта за състояние на НП от УИС/.   
Материалите са постъпили на 02.06.2015 г. в РП - Дупница с мнение за 
спиране. С постановление от 05.06.2015 г. досъдебното производство е 
спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 2, вр. чл. 25, т. 2 от НПК. В 
диспозитива на постановлението е записано постановлението да се изпрати 
на РУП Рила за издирване на извършителя, посочена е възможността за 
обжалване пред РС – Дупница, както и делото да се съхранява в РП 
Дупница в архив. / Не е приложена обратна разписка/. 

 
Проверени още: Пр.пр.№ 27/2013г. по описа на РП – Дупница, ДП № 

26/2013г. по описа на РУП -Дупница с наблюдаващ прокурор Радослава 
Митева / Не е приложен  протокол за избор на наблюдаващ прокурор, 
приложена е разписка за получаване./, Пр.пр.№ 1594/2013г. по описа на РП 
– Дупница, ДП № ЗМ-694/2013г. по описа на РУП – Дупница с 
наблюдаващ прокурор Даниела Гюрова / Не е приложен   протокол за 
избор на наблюдаващ прокурор, приложена е разписка за получаване./, 
Пр.пр.№ 362/2014г. по описа на РП – Дупница, ДП № 25/2014г. по описа 
на РУП – Бобов дол с наблюдаващ прокурор Юлиан Крумов/ Приложен  е  
протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Пр.пр.№ 552/2014г. по описа 
на РП – Дупница, ДП №ЗМ- 40/2013г. по описа на РУП – Бобов дол с 
наблюдаващ прокурор Ивайло Василев / Приложен е  протокол за избор 
на наблюдаващ прокурор./ Пр.пр.№ 1481/2014г. по описа на РП – Дупница, 
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ДП № 569/2014г. по описа на РУП -Дупница с наблюдаващ прокурор 
Радослава Митева, образувано срещу С.В.Т. за престъпление по чл. 194, 
ал.1 от НК/Приложен е  протокол за избор на наблюдаващ прокурор, , 
приложена е разписка за получаване от пострадалото лице, в НП има 
приложена  карта за състояние по ЦИССС , информация от УИС / , 
Пр.пр.№ 123/2013г. по описа на РП – Дупница, ДП № 71/2013г. по описа 
на РУП –Бобов дол с наблюдаващ прокурор Славка Димитрова, 
образувано срещу Ив.В.- сръбски гражданин за престъпление по чл. 194, 
ал.1 от НК/ Не е приложен   протокол за избор на наблюдаващ прокурор, , 
приложена е разписка за получаване от пострадалото лице, в НП има 
приложена  карта за състояние по ЦИССС , информация от УИС/ , Пр. 
пр. № 1351/2013 г. по описа на РП Дупница, ДП № 97/2013 г. по описа на 
РУП Бобов дол, с наблюдаващ прокурор Славка Димитрова /Не е 
приложен протокол за избор, приложена е обратна разписка, приложена 
е справка за извършени издирвателни действия/, Пр. пр. № 2190/2013 г. по 
описа на РП Дупница, ДП № 139/2013 г. по описа на РУП Бобов дол, с 
наблюдаващ прокурор Михаил Крушовски /Не е приложен протокол за 
избор, приложена е обратна разписка, приложена е справка за извършени 
издирвателни действия/, Пр. пр. № 2227/2013 г. по описа на РП Дупница, 
ДП № 149/2013 г. по описа на РУП Бобов дол, с наблюдаващ прокурор 
Олга Смилянова /Не е приложен протокол за избор, приложена е обратна 
разписка, приложена е справка за извършени издирвателни действия/, Пр. 
пр. № 2114/2013 г. по описа на РП Дупница, ДП № 134/2013 г. по описа на 
РУП Бобов дол, с наблюдаващ прокурор Анета Стоева /Не е приложен 
протокол за избор, приложена е обратна разписка, приложена е справка 
за извършени издирвателни действия/, Пр. пр. № 899/2014 г. по описа на 
РП Дупница, ДП № 529/2014 г. по описа на РУП Дупница срещу  М.К.М. 
за престъпление по чл. 183, ал. 1, с наблюдаващ прокурор Славка 
Димитрова / Приложен е протокол за избор, приложена е карта за 
състояние от УИС, приложена е разписка за връчване/. 
На случаен  принцип бяха проверени следните прекратени досъдебни 

производства за 2013г. и 2014г. 
Пр. пр. № 1257/2014 г. по описа на РП - Дупница, ДП № 77/2014г. по 

описа на РУП – Бобов дол с наблюдаващ прокурор Славка Димитрова.  
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното 
производството е било образувано с постановление срещу М.Т.Б. за 
престъпление по чл. 131, ал. 1, т.12, вр. чл. 130, ал.1 от НК от 18.04.2013 г.. 
В постановлението са дадени конкретни и ясни указания. Материалите по 
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досъдебното производство са постъпили в РП-Дупница на 21.06.2013 г.  с 
мнение за прекратяване. С мотивирано постановление от 01.07.2013 г. 
досъдебното производство е било прекратено на основание чл. 199, чл. 
243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 4 от НПК. В хода на разследването на 
пострадалият К. е нанесено телесно увреждане, изразяващо се в 
разстройство на здравето неопасно за живота, което в случая е лека телесна 
повреда и съгласно чл. 161 от НК, наказателното производство се 
преследва по тъжба на пострадалия. В диспозитива на постановлението е 
записано копие да се изпрати на страните. Посочено е, че постановлението 
може да се обжалва в 7-дневен срок от получаването му пред РС – 
Дупница, /има приложени разписки за получаване, карта за състояние от 
УИС и ЦИССС, / 

Пр. пр. № 629/2013 г. по описа на РП - Дупница, ДП № 338/2013г. по 
описа на РУП – Дупница с наблюдаващ прокурор Ивайло Василев.  
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното 
производство е започнато на 17.06.2014 г. от РУП- Бобов дол/РП-Дупница 
уведомена на 18.06.2014г./ на основание чл. 356, ал. 1, т.1 от НПК/ с 
изготвяне на протокол с оглед местопроизшествие и разпит на свидетел/, 
срещу Хр.И.В. за престъпление по чл. 216, ал. 1 от НК. /Посочено е 
точното основание за образуване на БП/./ Материалите по досъдебното 
производство са постъпили в РП-Дупница на 26.06.2014 г.  С мотивирано 
постановление от 27.06.2014 г. досъдебното производство е било 
прекратено на основание чл. 199, чл. 243, ал. 1, т. 2, вр. чл. 24, ал. 4, т. 1 от 
НПК. От изготвената съдебно-оценителна експертиза е видно, че 
стойността на нанесената щета е 17.82 лв. В обстоятелствената част е 
записано, че ниската стойност на вредата определя обществената опасност 
на деянието като явно незначителна и са налице условията че деянието 
следва да бъде квалифицирано чл.216, ал.4  от НК – представляващо 
маловажен случай. В диспозитива на постановлението е записано копие да 
се изпрати на страните. Посочено е, че постановлението може да се 
обжалва в 7-дневен срок от получаването му пред РС – Дупница, /има 
приложени разписки за получаване, карта за състояние от УИС и 
ЦИССС, върху постановлението е отбелязано влязло в сила на 26.07.14г./ 

Пр. пр. № 598/2014 г. по описа на РП - Дупница, ДП № 59/2014г. по 
описа на РУП – Рила с наблюдаващ прокурор Даниела Методиева.  / 
Приложен е  протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното 
производството е било образувано с постановление срещу Т.К.Г. за 
престъпление по чл. 144, ал. 3 от НК на 25.04.2014 г.. В постановлението са 
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дадени конкретни и ясни указания. Материалите по досъдебното 
производство са постъпили в РП-Дупница на 18.06.2014 г.  С мотивирано 
постановление от 24.06.2014 г. досъдебното производство е било 
прекратено на основание чл. 243, ал. 1, т. 2 от НПК. От събраните 
доказателства не се установяват достатъчно данни от които да се направи 
обоснован извод, че от обективна и субективна страна Т.Г. е осъществил 
състава на престъпление по чл. 144, ал.3 от НК. В диспозитива на 
постановлението е записано копие да се изпрати на страните. Посочено е, 
че постановлението може да се обжалва в 7-дневен срок от получаването 
му пред РС – Дупница. /има приложени разписки за получаване, карта за 
състояние от УИС и ЦИССС, върху постановлението е отбелязано влязло 
в сила на 07.07.14г./ 

Пр. пр. № 777/2013 г. по описа на РП - Дупница, ДП № 502/2013г. по 
описа на РУП – Дупница с наблюдаващ прокурор Емил Павлов.  /Не е 
приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното 
производството е било образувано с постановление срещу М.С.Г. за 
престъпление по чл. 333 от НК на 30.04.2013 г.. Материалите по 
досъдебното производство са постъпили в РП-Дупница на 27.06.2013 г. С 
мнение за прекратяване. С мотивирано постановление от 02.07.2013 г. 
досъдебното производство е било прекратено на основание чл. 199, чл. 
243, ал. 1, т. 2 от НПК. От събраните доказателства по делото не може да 
бъде доказано обвинението по категоричен и безспорен начин. В 
диспозитива на постановлението е записано копие да се изпрати на 
страните. Посочено е, че постановлението може да се обжалва в 7-дневен 
срок от получаването му пред РС – Дупница, /има приложени разписки за 
получаване, карта за състояние от УИС и ЦИССС, върху 
постановлението е отбелязано влязло в сила на 15.07.17г./ 

Пр. пр. № 1681/2014 г. по описа на РП – Дупница, ДП № 661/2014 г. 
по описа на  РУП - Дупница с наблюдаващ прокурор Олга Смилянова.  
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Производството 
е било започнато по реда на чл. 212, ал. 2 от НПК /посочено е точното 
основание за образуване на досъдебно производство/ с оглед на 
местопроизшествие   срещу НИ за престъпление по чл. 216, ал. 1 от НК, 
извършено на 17.08.2014 г. Уведомлението е постъпило в РП Дупница на 
20.08.2014 г. Материалите по досъдебното производство са постъпили в 
РП – Дупница на 17.10.2014 г. С мотивирано постановление от 23.10.2014 
г. досъдебното производство е било прекратено на основание чл. 243, ал. 1, 
т. 1  и чл. 24, ал. 4 от НПК. В обстоятелствената част е записано, че ниската 
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стойност на вредата, чистото съдебно минало и възстановяването на 
щетата определя обществената опасност на деянието като явно 
незначителна и е налице хипотезата на чл. 218в, т. 1 от НК и наказателното 
преследване се възбужда по тъжба на пострадалия. В диспозитива на 
постановлението е записано копие да се изпрати на пострадалия. Посочено 
е, че постановлението може да се обжалва в 7-дневен срок от получаването 
му пред РС – Дупница. /има приложени разписки за получаване, карти за 
състояние от УИС  и ЦИССС / . 

Пр. пр. № 172/2014 г. по описа на РП – Дупница, ДП № 55/2014 г. по 
описа на  РУП - Дупница с наблюдаващ прокурор Анета Стоева.  
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Производството 
е било започнато по реда на чл. 212, ал. 2 от НПК /посочено е точното 
основание за образуване на досъдебно производство/ с оглед на 
местопроизшествие   срещу В.Е.С. за престъпление по чл. 234в от НК, 
извършено на 20.01.2014 г. Уведомлението е постъпило в РП Дупница на 
22.01.2014 г. Материалите по досъдебното производство са постъпили в 
РП – Дупница на 10.03.2014 г. С мотивирано постановление от 11.03.2014 
г. досъдебното производство е било прекратено на основание чл. 243, ал. 1, 
т. 1  и чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК. В обстоятелствената част е записано, че 
няма данни за извършено престъпление от общ характер В диспозитива на 
постановлението е записано копие да се изпрати на страните. Посочено е, 
че постановлението може да се обжалва в 7-дневен срок от получаването 
му пред РС – Дупница. /има приложени разписки за получаване и карти за 
състояние от УИС  и ЦИССС, върху постановлението е отбелязано кога 
е влязло в сила / . 

Пр. пр. № 709/2014 г. по описа на РП – Дупница, ДП № 55/2014 г. по 
описа на  РУП - Рила с наблюдаващ прокурор Даниела Гюрова.  
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Производството 
е било образувано срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 
216, ал. 1 от НК, с постановление от 14.04.2014 г. В постановлението са 
дадени ясни и конкретни указания.. Искано е и е разрешено удължаване на 
срока за разследване. Материалите по досъдебното производство са 
постъпили в РП – Дупница на 30.06.2014 г. С мотивирано постановление 
от 30.06.2014 г. досъдебното производство е било прекратено на основание 
чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК. В обстоятелствената част е записано, че няма 
данни за извършено престъпление от общ характер В диспозитива на 
постановлението е записано копие да се изпрати на пострадалия. Посочено 
е, че постановлението може да се обжалва в 7-дневен срок от получаването 
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му пред РС – Дупница. /има приложени разписки за получаване и карта за 
състояние от ЦИССС, върху постановлението е отбелязано кога е влязло 
в сила / . 

Пр. пр. № 94/2014 г. по описа на РП – Дупница, ДП № 47/2014 г. по 
описа на  РУП – Бобов дол с наблюдаващ прокурор Ивайло Илиев.  
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Производството 
е било образувано срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 
325, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, с постановление от 20.03.2014 г. В 
постановлението са дадени ясни, подробни  и конкретни указания.. 
Материалите по досъдебното производство са постъпили в РП – Дупница 
на 20.05.2014 г. С мотивирано постановление от 22.05.2014 г. досъдебното 
производство е било прекратено на основание чл. 199, чл. 243, ал. 1, т. 1 и  
чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК. В обстоятелствената част е записано, че няма 
данни за извършено престъпление от общ характер В диспозитива на 
постановлението е записано, че поради липса на обвиняем, пострадал и 
ощетено юридическо лица, постановлението не подлежи на обжалване по 
реда на чл. 243, ал. 3 от НПК. /има приложена карта за състояние от 
ЦИССС, върху постановлението е отбелязано кога е влязло в сила / . 

Пр. пр. № 251/2014 г. по описа на РП – Дупница, ДП № 130/2014 г. 
по описа на  РУП - Дупница с наблюдаващ прокурор Михаил Крушовски.  
/Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. 
Производството е било образувано срещу неизвестен извършител за 
престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 12, вр. чл. 130, ал. 1 от НК, с 
постановление от 13.02.2014 г. В постановлението са дадени ясни и 
конкретни указания.. Материалите по досъдебното производство са 
постъпили в РП – Дупница на 11.04.2014 г. С мотивирано постановление 
от 15.04.2014 г. досъдебното производство е било прекратено на основание 
чл. 199, вр. чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК. В обстоятелствената част е записано, 
че няма данни за извършено престъпление от общ характер В диспозитива 
на постановлението е записано копие да се изпрати на пострадалия. 
Посочено е, че постановлението може да се обжалва в 7-дневен срок от 
получаването му пред РС – Дупница. /има приложени разписки за 
получаване и карта за състояние от ЦИССС, върху постановлението е 
отбелязано кога е влязло в сила / . 

 
Проверени още: Пр. пр. № 1251/2013 г. по описа на РП - Дупница, 

ДП № 941/2013г. по описа на РУП – Дупница с наблюдаващ прокурор 
Ивайло Василев.  / има приложени разписки за получаване, карта за 
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състояние от УИС и ЦИССС /, Пр. пр. № 612/2014 г. по описа на РП - 
Дупница, ДП № 226/2014г. по описа на РУП – Дупница с наблюдаващ 
прокурор Славка Димитрова.  /Не е приложен е протокол за избор на 
наблюдаващ прокурор, има приложени разписки за получаване, карта за 
състояние от УИС и ЦИССС /, Пр. пр. № 804/2013 г. по описа на РП - 
Дупница, ДП № 370/2013г. по описа на РУП – Дупница с наблюдаващ 
прокурор Даниела Методиева.  / Не  е  приложен протокол за избор на 
наблюдаващ прокурор, има приложени разписки за получаване, карта за 
състояние от УИС и ЦИССС/,  Пр. пр. № 1090/2013 г. по описа на РП - 
Дупница, ДП № 477/2013г. по описа на РУП – Дупница с наблюдаващ 
прокурор Марияна Кожухарова.  / Не е приложен е протокол за избор на 
наблюдаващ прокурор, има приложени разписки за получаване, карта за 
състояние от УИС и ЦИССС/, Пр. пр. № 2293/2013 г. по описа на РП - 
Дупница, ДП № 158/2013г. по описа на РУП – Бобов дол с наблюдаващ 
прокурор Юлиян Крумов.  / Не е приложен е протокол за избор на 
наблюдаващ прокурор, има приложени разписки за получаване, карта за 
състояние от УИС и ЦИССС/, Пр. пр. 449/2013 г. по описа на РП – 
Дупница, ДП № 25/2013 г. по описа на РУП Дупница, с наблюдаващ 
прокурор Олга Смилянова, /приложен е протокол за избор, посочена е 
възможността за обжалване/, Пр. пр. 340/2013 г. по описа на РП – 
Дупница, ДП № 17/2013 г. по описа на РУП Бобов дол, с наблюдаващ 
прокурор Анета Стоева, /приложен е протокол за избор, посочена е 
възможността за обжалване/, Пр. пр. 599/2013 г. по описа на РП – 
Дупница, ДП № 37/2013 г. по описа на РУП Бобов дол, с наблюдаващ 
прокурор Даниела Гюрова /няма приложен протокол за избор, посочена е 
възможността за обжалване/, Пр. пр. 618/2013 г. по описа на РП – 
Дупница, ДП № 37/2013 г. по описа на РУП Дупница, с наблюдаващ 
прокурор Михаил Крушовски, има /Приложен протокол за избор, 
посочена е възможността за обжалване, приложени са карта за 
състояние от ЦИССС  и разписки за получаване/, Пр. пр. 1889/2012 г. по 
описа на РП – Дупница, ДП № 905/2013 г. по описа на РУП Дупница, с 
наблюдаващ прокурор Радослава Митева, няма приложен протокол за 
избор, посочена е възможността за обжалване, приложени са карти за 
състояние от ЦИССС и УИС и разписки за получаване. 

 
Проверени бяха на случаен принцип следните досъдебни 

производства  приключили с внесен в съда ОА и по реда на чл.381 и 
сл. от НПК /споразумение/ 
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Пр.пр.№ 910/2014г. по описа на РП-Дупница,  ДП № 492/2014г. по 
описа на РУП- Дупница, с наблюдаващ прокурор Марияна Кожухарова. / 
Не е приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. 
Досъдебното производство е образувано на 16.06.2014г. с постановление 
на прокурор Марияна Кожухарова срещу В.Ст.Ил. за извършено 
престъпление по чл.183, ал.1 от НК. Досъдебното производство е 
постъпило в РП- Дупница на 10.07.2014г. с мнение за предаване на съд на 
обвиняемия. /В НП-то не е приложено постановление за повдигане  на 
обвинение докладвано по реда на чл.219, ал.1 от НПК/ На 10.07.2014г.е 
внесен обвинителен акт РС- Дупница срещу В.Ст.Ил. за извършено 
престъпление по чл.183, ал.1  от НК. /В  обвинителния акт са посочени 
изброените в чл.246, ал.2, ал.3  и ал.4 от НПК задължителни реквизити/. 
/В НП има приложено свидетелство за съдимост,  карта за състояние по 
ЦИССС , информация от УИС/. Постановена е присъда от 21.04.2015г. по 
НОХД №781/2014г. по описа на  РС- Дупница, с която признава 
подсъдимия за виновен за извършено престъпление по чл. 183, ал.1 от НК 
и тъй като до приключване на съдебното следствие е заплатил дължимата 
от него издръжка в размер на 600/шестотин/ лева, на основание чл. 183, 
ал.3 от НК не му налага наказание./присъдата е влязла в сила на 
08.05.2015г. / Към НП-то е приложено копие от акта на съда / 
 Пр.пр.№ 1997/2012г. по описа на РП-Дупница,  ДП № 1104/2012г. по 
описа на РУП- Дупница, с наблюдаващ прокурор Славка Димитрова. / Не е 
приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното 
производство е образувано на 29.11.2012г. с постановление на прокурор 
Славка Димитрова срещу В.Ив.Д. за извършено престъпление по чл.183, 
ал.1 от НК. Досъдебното производство е постъпило в РП- Дупница на 
21.01.2013г. с мнение за предаване на съд на обвиняемия. /В НП-то не е 
приложено постановление за повдигане  на обвинение докладвано по реда 
на чл.219, ал.1 от НПК/ На 23.01.2013г.е внесен обвинителен акт РС- 
Дупница срещу В.Ив.Д. за извършено престъпление по чл.183, ал.1  от НК, 
в който е посочено единствено номера на ДП по описа на РП- Дупница, но 
не е вписан номера на ДП по описа на РУП- Дупница. /В  обвинителния акт 
са посочени изброените в чл.246, ал.2, ал.3  и ал.4 от НПК задължителни 
реквизити/. /В НП има приложено свидетелство за съдимост,  карта за 
състояние по ЦИССС , информация от УИС/. Постановена е присъда от 
15.07.2013г. по НОХД №110/2013г. по описа на  РС- Дупница, с която 
признава подсъдимия за виновен за извършено престъпление по чл. 183, 
ал.1 от НК и тъй като до приключване на съдебното следствие е заплатил 
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дължимата от него издръжка в размер на 1120 лева, на основание чл. 183, 
ал.3 от НК не му налага наказание./присъдата е влязла в сила на 
06.08.2013г. / Към НП-то е приложено копие от акта на съда, приложена 
е карта  за приключване на делото с искания и становища на прокурора / 
 Пр.пр.№ 1596/2014г. по описа на РП-Дупница,  ДП № 102/2014г. по 
описа на РУП- Рила, с наблюдаващ прокурор Ивайло Илиев. / Не е 
приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното 
производство е образувано на 05.08.2014г. с постановление на прокурор 
Ивайло Илиев срещу К.Сл.К. за извършено престъпление по чл.183, ал.1 от 
НК. С постановление от 14.08.2014 г. К.Сл.К. е привлечен в качеството на 
обвиняем за извършено престъпление чл.183, ал.1 от НК /Делото е 
докладвано по реда на чл. 219, ал. 1, без подпис на наблюдаващия прокурор, 
пратено по факс на 18.08.2014г. /. Досъдебното производство е постъпило 
в РП- Дупница на 19.08.2014г. с мнение за предаване на съд на 
обвиняемия. / На 20.08.2014г.е внесен обвинителен акт РС- Дупница срещу 
К.Сл.К. за извършено престъпление по чл.183, ал.1  от НК, в който е 
посочено номера на ДП по описа на РП- Дупница, както и номера на ДП по 
описа на РУП- Рила. /В  обвинителния акт са посочени изброените в 
чл.246, ал.2, ал.3  и ал.4 от НПК задължителни реквизити/. /В НП има 
приложено свидетелство за съдимост,  карта за състояние по ЦИССС , 
информация от УИС/. Делото не е приключило, насрочено съдебно 
заседание на 15.07.2015г. 
 Пр.пр.№ 759/2013г. по описа на РП-Дупница,  ДП № 386/2013г. по 
описа на РУП- Дупница, с наблюдаващ прокурор Даниела Гюрова. / Не е 
приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното 
производство е образувано на 29.04.2013г. с постановление на прокурор 
Даниела Гюрова срещу М.Г.М. за извършено престъпление по чл.144, ал.3, 
пр.1, вр.  ал.1 от НК, като в постановлението са дадени конкретни и ясни 
указания за провеждане на разследването. Срокът за разследването е 
удължен. / Не е приложено е постановление за привличане на обвиняем, 
докладвано по реда на чл. 219, ал.1 от НПК/. Досъдебното производство е 
постъпило в РП- Дупница на 16.09.2013г. с мнение за предаване на съд на 
обвиняемия./ На 15.10.2013г.е внесен обвинителен акт РС- Дупница срещу 
М.Г.М. за извършено престъпление по чл.144, ал.3, пр.1, вр.  ал.1 от НК в 
който е посочено единствено номера на ДП по описа на РП- Дупница, но 
не е вписан номера на ДП по описа на РУП- Дупница. /В  обвинителния акт 
са посочени изброените в чл.246, ал.2, ал.3  и ал.4 от НПК задължителни 
реквизити/. /В НП има приложено свидетелство за съдимост,  карта за 
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състояние по ЦИССС , информация от УИС/. Делото не е приключило, 
насрочено съдебно заседание на 24.09.2015г. 

 Пр.пр.№ 223/2014г. по описа на РП-Дупница,  ДП № 75/2014г. 
по описа на РУП – Дупница, с наблюдаващ прокурор  Даниела Гюрова. /Не 
е приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Бързото 
производство е образувано на 30.01.2014г. от РУП – Дупница срещу В.Г.К. 
за извършено престъпление по чл.234, ал. 1 от НК, като на 31.01.2014г. е 
уведомена РП- Дупница. /Посочено е точното основание за образуване на 
ДП/./Приложена е карта за състояние на НП от ЦИССС /. С 
постановление от 07.02.2014г. , поради фактическа и правна сложност, а 
именно не е изготвена назначената съдебно-техническа експертиза и не е 
получена справката от „ЧЕЗ Разпределение България” АД-София, бързото 
производство е преобразувано в производство по общия ред. С 
постановление от 14.03.2014г. е повдигнато обвинение на В.Г.К. за 
престъпление по чл.234, ал.1 от НК. / Приложено е постановление за 
привличане на обвиняем, докладвано по реда на чл. 219, ал.1 от НПК, без 
подпис на наблюдаващия прокурор и печат/. Досъдебното производство е 
постъпило в РП - Дупница на 31.03.2014г.. На 23.04.2014г. е сключено 
споразумение /споразумението включва съгласие по въпросите 
изрично изброени в чл. 381, ал.5 от НПК/ за прекратяване на 
наказателното производство по НОХД № 449/2014г. по описа на РС- 
Дупница между  обвиняемия, защитника  и прокурор Ивайло Василев, в 
което обвиняемият се е признал за виновен и страните са се споразумели 
на основание чл.234, ал.1 от НК/В НП-то е приложено споразумение, 
което е  между  обвиняемия, защитника  и прокурор Даниела Гюрова/. 
Обвиняемият се е признал за виновен и страните са се споразумели да бъде 
наложено наказание „пробация” изразяваща се в следните пробационни 
мерки: периодични срещи с пробационен служител за срок от 8(осем) 
месеца и задължителна регистрация по настоящ адрес за срок 8(осем) 
месеца с явяване и подписване с периодичност 2 (два) пъти седмично. С 
определение от 23.04.2014г. по НОХД № 449/2014г. по описа на РС-
Дупница, е одобрено сключеното споразумение/приложено към делото 
споразумение и протокол за одобряване на споразумението/.  
 Пр.пр.№ 1880/2013г. по описа на РП-Дупница,  ДП № 788/2013г. по 
описа на РУП – Дупница, с наблюдаващ прокурор  Ивайло Василев. /Не е 
приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното 
производство е образувано на 17.09.2013г. от РУП – Дупница срещу 
Г.Ас.Б. за извършено престъпление по чл.354в, ал. 1, пр.II-ро от НК, като 
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на 17.09.2013г. е уведомена РП- Дупница. /Посочено е точното основание 
за образуване на ДП/./Приложена е карта за състояние на НП от ЦИССС 
/. /В НП-то не е приложено постановление за привличане на 
обвиняемата/. Досъдебното производство е постъпило в РП - Дупница на 
06.11.2013г.. На 20.11.2013г. е сключено споразумение /споразумението 
включва съгласие по въпросите изрично изброени в чл. 381, ал.5 от 
НПК/ за прекратяване на наказателното производство по НОХД № 
1486/2013г. по описа на РС- Дупница между  обвиняемата, защитника  и 
прокурор Юлиян Крумов, в което обвиняемата се е признала за виновна и 
страните са се споразумели на основание чл.343в, ал.1 от НК. Страните са 
се споразумели като на  обвиняемата да бъде наложено наказание „ЛОС” 
за срок от 1/една/ година, изпълнението на което на основание чл. 66, ал.1 
от НК се отлага за срок от 3 години. На основание чл. 55, ал3 от НК не 
налага на подсъдимата по-лекото наказание „глоба”, предвидено в 
разпоредбата на чл. 354в, ал.1 от НК/в споразумението не е отбелязано  
изискванията на чл.381, ал.5, т.4 – на кого да се възложи 
възпитателната работа в случаите на условно осъждане/. С 
определение от 20.11.2013г. по НОХД № 1486/2013г. по описа на РС-
Дупница, е одобрено сключеното споразумение/приложено към делото 
споразумение и протокол за одобряване на споразумението/.  

Пр. пр.№ 964/2014 г. по описа на РП - Дупница,  ДП № 423/2014 г. по 
описа на РУП – Дупница, с наблюдаващ прокурор Даниела Методиева. 
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното 
производство е започнато на 20.05.2014 г. от РУП – Дупница с разпит на 
свидетел срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 198, ал. 1 от 
НК, като на 21.05.2014 г. е уведомена РП - Дупница, разпределено на 
прокурор Методиева на същата дата. /В бланката на РУП – Дупница за 
образуване на ДП  е посочено точното основание за образуване на 
досъдебно производство/  Делото е било спряно и възобновено, искано е и 
е разрешено удължаване на срока за разследване. Не приложено 
постановление за привличане на обвиняем, не е видно, че е докладвано по 
реда на чл.219, ал.1 от НПК.  Досъдебното производство е постъпило в РП 
Кюстендил на 29.10.2014 г. На 31.10.2014 г. е внесен обвинителен акт  в РС 
– Дупница срещу С.Й.Н. за престъпление по чл. 198, ал. 1 от НК, в който е 
посочен единствено номера на ДП по описа на РП Дупница, но не е вписан 
номера на ДП по описа на РУП Дупница. В  обвинителния акт са посочени 
изброените в чл.246, ал. 2, ал. 3  и ал. 4 от НПК задължителни реквизити.  
В НП  има приложени карти за състояние от ЦИССС и УИС. Образувано 
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е НОХД № 1159/2014 г. по описа на РС Дупница. Делото е висящо, 
последното съдебно заседание е насрочено за 30.09.2015 г. 

Пр. пр.№ 1590/2013 г. по описа на РП - Дупница,  ДП № 74/2014 г. по 
описа на РУП – Дупница, с наблюдаващ прокурор Радослава Митева. / Не 
е приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/.  
Производството е било образувано срещу М.З.К. за престъпление по чл. 
209, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, с постановление от 29.01.2014 г. В 
постановлението са дадени ясни, подробни  и конкретни указания.. По 
делото многократно е искано и разрешавано удължаване на срока за 
разследване. Не приложено постановление за привличане на обвиняем, не е 
видно, че е докладвано по реда на чл.219, ал.1 от НПК.  Досъдебното 
производство е постъпило в РП Кюстендил на 30.09.2014 г. На 29.10.2014 
г. е внесен обвинителен акт  в РС – Дупница срещу М.З.К. за престъпление 
по чл. 209, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, в който е посочен номера на ДП по 
описа на РУП Дупница. В  обвинителния акт са посочени изброените в 
чл.246, ал. 2, ал. 3  и ал. 4 от НПК задължителни реквизити.  В НП  има 
приложени карти за състояние от ЦИССС и УИС. Образувано е НОХД 
№ 1153/2014 г. по описа на РС Дупница.  Делото е приключило със 
споразумение, одобрено от съда на 12.12.2014 г., с което е наложено 
наказание ЛОС в размер на 3 месеца, с прилагане на чл. 66, ал. 1 от НК за 
три години, като споразумението включва съгласие по въпросите 
изрично, изброени в чл. 381, ал.5 от НПК. В споразумението не е 
отбелязано изискванията на чл. 381, ал. 5, т. 4 – на кого да се възложи 
възпитателната работа в случаите на условно осъждане. В не е 
приложено свидетелство за съдимост, има приложено копие от акта на 
съда и карта със становища и искания на прокурора, която е попълнена. 

Пр. пр. № 1883/2013 г. по описа на РП - Дупница,  ДП № 955/2013 г. 
по описа на РУП – Дупница, с наблюдаващ прокурор Олга Смилянова. / Не 
е приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/.  
Производството е било образувано срещу К.С.Б. за престъпление по чл. 
183, ал. 1 от НК, с постановление от 21.11.2013 г. В постановлението са 
дадени ясни, подробни  и конкретни указания.. Не приложено 
постановление за привличане на обвиняем, не е видно, че е докладвано по 
реда на чл.219, ал.1 от НПК.  Досъдебното производство е постъпило в РП 
Кюстендил на 27.12.2013 г. На 03.01.2014 г. е внесен обвинителен акт  в РС 
– Дупница срещу К.С.Б. за престъпление по чл. 183, ал. 1 от НК, в който е 
посочен номера на ДП по описа на РП Дупница, но не е посочен номера на 
ДП  по описа на РУП Дупница. В  обвинителния акт са посочени 
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изброените в чл.246, ал. 2, ал. 3  и ал. 4 от НПК задължителни реквизити.  
В НП  има приложени карти за състояние от ЦИССС и УИС. Образувано 
е НОХД № 1153/2014 г. по описа на РС Дупница.  Делото е приключило 
със споразумение, одобрено от съда на 24.06.2014 г., с което е наложено 
наказание „ПРОБАЦИЯ”, изразяваща се в следните пробационни мерки: 
задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6 месеца с явяване 
и подписване 2 пъти седмично,  задължителни периодични срещи с 
пробационен служител за срок от 6  месеца, като споразумението 
включва съгласие по въпросите изрично, изброени в чл. 381, ал. 5 от 
НПК. В НП   е приложено свидетелство за съдимост, има приложено 
копие от акта на съда и карта със становища и искания на прокурора, 
която е попълнена. 

Пр. пр. № 2079/2013 г. по описа на РП - Дупница,  ДП № 131/2013 г. 
по описа на РУП – Бобов дол, с наблюдаващ прокурор Анета Стоева. / Не е 
приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното 
производство е започнато на 10.10.2013 г. от РУП – Бобов дол с разпит на 
свидетел срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 354а, ал. 3, 
т. 1 от НК, като на 14.10.2013 г. е уведомена РП - Дупница, разпределено 
на прокурор Стоева на същата дата. /В бланката на РУП – Дупница за 
образуване на ДП  е посочено точното основание за образуване на 
досъдебно производство/  По делото е  искано и е разрешено удължаване 
на срока за разследване. С постановление 18.12.2013 г. /докладвано по реда 
на чл.219, ал.1 от НПК/ е повдигнато обвинение на К.С.Д. за престъпление 
по чл.354а, ал. 3, т. 1, алт. 1 от НК. Досъдебното производство е постъпило 
в РП Кюстендил на 05.02.2014 г. На 10.02.2014 г. е внесен обвинителен акт  
в РС – Дупница срещу К.С.Д. за престъпление по чл. 354а, ал. 3, т. 1, алт. 1 
от НК, в който е посочен единствено номера на ДП по описа на РП 
Дупница, но не е вписан номера на ДП по описа на РУП Дупница. В  
обвинителния акт са посочени изброените в чл.246, ал. 2, ал. 3  и ал. 4 от 
НПК задължителни реквизити.  В НП  има приложени карти за 
състояние от ЦИССС и УИС. Образувано е НОХД № 130/2014 г. по описа 
на РС Дупница. Делото е висящо, последното съдебно заседание е 
насрочено за 03.09.2015 г. 

Пр. пр.№ 479/2014 г. по описа на РП - Дупница,  ДП № 201/2014 г. по 
описа на РУП – Дупница, с наблюдаващ прокурор Михаил Крушовски. 
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното 
производство е започнато на 09.03.2014 г. от РУП – Дупница с оглед на 
местопроизшествие срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 
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331, ал. 1 от НК, като на 11.03.2014 г. е уведомена РП - Дупница, 
разпределено на прокурор Крушовски на същата дата. /В бланката на РУП 
– Дупница за образуване на ДП  е посочено точното основание за 
образуване на досъдебно производство/  По делото е искано и е 
разрешавано удължаване на срока за разследване няколко пъти. Не 
приложено постановление за привличане на обвиняем, не е видно, че е 
докладвано по реда на чл.219, ал.1 от НПК.  Досъдебното производство е 
постъпило в РП Кюстендил на 28.10.2014 г. На 06.11.2014 г. е внесен 
обвинителен акт  в РС – Дупница срещу Т.Д.С. за престъпление по чл. 331, 
ал. 1 от НК, в който е посочен единствено номера на ДП по описа на РП 
Дупница, но не е вписан номера на ДП по описа на РУП Дупница. В  
обвинителния акт са посочени изброените в чл.246, ал. 2, ал. 3  и ал. 4 от 
НПК задължителни реквизити.  В НП  има приложени карти за 
състояние от ЦИССС и УИС. Образувано е НОХД № 1195/2014 г. по 
описа на РС Дупница.  Делото е висящо, последното съдебно заседание е 
насрочено за 08.09.2015 г. 

Пр. пр. № 2226/2013 г. по описа на РП - Дупница,  ДП № 908/2013 г. 
по описа на РУП – Дупница, с наблюдаващ прокурор Емил Павлов. /Не  е 
приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/.  Производството 
е било образувано срещу П.И.З. за престъпление по чл. 235, ал. 1 от НК, с 
постановление от 05.11.2013 г. В постановлението са дадени ясни, 
подробни  и конкретни указания. Искано е и е разрешавано удължаване на 
срока за разследване на няколко пъти. Приложено  е постановление за 
привличане на обвиняем, което не е съгласувано по реда на чл.219, ал.1 от 
НПК.  Досъдебното производство е постъпило в РП Кюстендил на 
11.04.2014 г. На 17.04.2014 г. е внесен обвинителен акт  в РС – Дупница 
срещу П.И.З. за престъпление по чл. 235, ал. 6, вр. ал. 1 от НК, в който е 
посочен номера на ДП по описа на РП Дупница, но не е посочен номера на 
ДП  по описа на РУП Дупница. В  обвинителния акт са посочени 
изброените в чл.246, ал. 2, ал. 3  и ал. 4 от НПК задължителни реквизити.  
В НП  има приложени карти за състояние от ЦИССС и УИС. Образувано 
е НОХД № 463/2014 г. по описа на РС Дупница.  Делото е приключило с 
оправдателна присъда на 29.09.2014 г. На 03.10..2014 г. е подаден протест 
срещу така постановената присъда. Няма данни в НП за решението на 
въззивния съд, от приложената разпечатка е видно, че все още няма 
резултат. В НП   е приложено свидетелство за съдимост, има приложено 
копие от акта на съда и карта със становища и искания на прокурора, 
която е попълнена. 
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Пр. пр. № 2479/2013 г. по описа на РП - Дупница, БП № 1013/2013 г. 
по описа на РУП Дупница, с наблюдаващ прокурор Михаил Крушовски. 
/Не е приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. 
Производството е било започнато на 17.12.2013 г. по реда на чл. 356, ал. 3 
от НПК, с разпит на свидетел срещу В.И.В. за  престъпление по чл. 343б, 
ал. 1 от НК, като на 18.12.2013 г. е уведомена РП - Дупница, разпределено 
на прокурор Крушовски на същата дата. /В бланката на РУП – Дупница за 
образуване на ДП е записано точното основание за образуване на 
наказателното производство чл. 356, ал. 3 от НК/ /Не е приложено 
постановление за повдигане на обвинение/. Материалите са постъпили в 
РП Дупница на 20.12.2013 г. На 20.12.2013 г. е сключено споразумение 
между обвиняемия, защитника и прокурор Михаил Крушовски, в което 
обвиняемият се е признал за виновен и страните са се споразумели на 
основание чл. 343б, ал. 1 от НК да му бъде наложено наказание ЛОС в 
размер на 3 месеца, с прилагане на чл. 66, ал. 1 от НК за три години, както 
и лишаване от право да управлява МПС за срок от 10 месеца, като 
споразумението включва съгласие по въпросите изрично, изброени в 
чл. 381, ал.5 от НПК. В споразумението не е отбелязано изискванията 
на чл. 381, ал. 5, т. 4 – на кого да се възложи възпитателната работа в 
случаите на условно осъждане. По образуваното НОХД № 1669/2013 г. 
РС Дупница е одобрил споразумението. В НП е приложено свидетелство 
за съдимост, карти за състояние от УИС и ЦИССС, има приложено 
копие от акта на съда и карта със становища и искания на прокурора, 
която е попълнена. 

 Пр. пр. № 1382/2014 г. по описа на РП - Дупница, БП № 541/2014 г. 
по описа на РУП Дупница, с наблюдаващ прокурор Анета Стоева. 
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Производството 
е било започнато на 03.07.2014 г. по реда на чл. 356, ал. 3 от НПК, с оглед 
на местопроизшествие срещу А.Е.И. за  престъпление по чл. 234, ал. 1 от 
НК, като на 04.07.2014 г. е уведомена РП - Дупница, разпределено на 
прокурор Стоева на същата дата. /В бланката на РУП – Дупница за 
образуване на ДП е записано точното основание за образуване на 
наказателното производство чл. 356, ал. 3 от НК/ /Не е приложено 
постановление за повдигане на обвинение/. Материалите са постъпили в 
РП Дупница на 09.07.2014 г. На 10.07.2014 г. е сключено споразумение 
между обвиняемия, защитника и прокурор Анета Стоева, в което 
обвиняемият се е признал за виновен и страните са се споразумели на 
основание чл. 234, ал. 1 от НК да му бъде наложено наказание ЛОС в 
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размер на 5 месеца, с прилагане на чл. 66, ал. 1 от НК за три години, а на 
основание чл. 55, ал. 3 от НК не е наложено по-лекото наказание ГЛОБА, 
като споразумението включва съгласие по въпросите изрично 
изброени в чл. 381, ал.5 от НПК. В споразумението не е отбелязано 
изискванията на чл. 381, ал. 5, т. 4 – на кого да се възложи 
възпитателната работа в случаите на условно осъждане. По 
образуваното НОХД № 778/2014 г. РС Дупница е одобрил споразумението, 
което в с.з. на 17.07.2014 г. е подписано от прокурор Славка Димитрова. 
В НП е приложено свидетелство за съдимост, карти за състояние от 
УИС и ЦИССС, има приложено копие от акта на съда и карта със 
становища и искания на прокурора, която е попълнена. 

 Пр. пр. № 835/2014 г. по описа на РП - Дупница, БП № 374/2014 г. 
по описа на РУП Дупница, с наблюдаващ прокурор Ивайло Василев. 
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Производството 
е било започнато на 04.05.2014 г. по реда на чл. 356, ал. 3 от НПК, с разпит 
на свидетел срещу С.Б.М. за  престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, като 
на 07.05.2014 г. е уведомена РП - Дупница, разпределено на прокурор 
Василев на същата дата. /В бланката на РУП – Дупница за образуване на 
ДП не е записано точното основание за образуване на наказателното 
производство чл. 356, ал. 3 от НК, а чл. 212, ал. 2 за образуване на 
досъдебно производство/ /Не е приложено постановление за повдигане на 
обвинение/. Материалите са постъпили в РП Дупница на 12.05.2014 г. На 
13.05.2014 г. е сключено споразумение между обвиняемия, защитника и 
прокурор Василев, в което обвиняемият се е признал за виновен и страните 
са се споразумели на основание чл. 343б, ал. 1 от НК да му бъде наложено 
наказание „ПРОБАЦИЯ”, изразяваща се в следните пробационни мерки: 
задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 7 месеца с явяване 
и подписване 2 пъти седмично,  задължителни периодични срещи с 
пробационен служител за срок от 7 месеца, както и лишаване от право да 
управлява МПС за срок от 3 месеца. По образуваното НОХД № 521/2014 г. 
РС Дупница е одобрил споразумението в с.з. на 21.05.2014 г. като 
споразумението включва съгласие по въпросите изрично изброени в 
чл. 381, ал. 5 от НПК. В НП е приложено свидетелство за съдимост, 
карти за състояние от УИС и ЦИССС, има приложено копие от акта на 
съда и карта със становища и искания на прокурора, която е попълнена. 

 
Проверени още:  
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Пр.пр.№ 1250/2011г. по описа на РП- Дупница,  ДП № 944/2011г. по 
описа на РУП - Дупница, с наблюдаващ прокурор Марияна Кожухарова.- 
ОА срещу Н.Ив.Н. за престъпление по чл. 183, ал.1   от НК /в ОА е 
посочено единствено номера на ДП по описа на РП- Дупница, но не е 
вписан номера на ДП по описа на РУП- Дупница/. Пр.пр.№ 2429/2013г. по 
описа на РП- Дупница,  ДП № 28/2014г. по описа на РУП- Бобов дол, с 
наблюдаващ прокурор Марияна Кожухарова.-ОА срещу М.Кр.П. за 
престъпление по чл. 183, ал.1   от НК /Приложено е постановление за 
привличане на обвиняем докладвано по реда на чл. 219, ал.1 от НПК, с 
подпис на наблюдаващия прокурор, без дата  и без печат/ , /в ОА е 
посочено единствено номера на ДП по описа на РП- Дупница, но не е 
вписан номера на ДП по описа на РУП- Бобов дол/. Делото е насрочено за 
17.09.2015г., Пр.пр.№ 995/2014г. по описа на РП-Дупница,  ДП № 
443/2014г. по описа на РУП- Дупница, с наблюдаващ прокурор Ивайло 
Илиев.- ОА срещу Ф.Д.К. за престъпление по чл. 195, ал.1, т.4, пр.1, вр. чл. 
194, ал.1 от НК, Пр.пр.№ 932/2014г. по описа на РП-Дупница,  ДП № 
807/2014г. по описа на РУП- Дупница, с наблюдаващ прокурор Даниела 
Гюрова- ОА срещу Ив.Сп.Г. за престъпление по чл. 183, ал.1   от НК., 
Пр.пр.№ 2337/2013г. по описа на РП-Дупница,  ДП № 947/2013г. по описа 
на РУП- Дупница, с наблюдаващ прокурор Юлиян Крумов - ОА срещу 
Р.Ат.Св. за престъпление по чл. 195, ал.1, т. 4, вр. чл. 194, ал.1   от НК, 
Пр.пр.№ 758/2012г. по описа на РП-Дупница,  ДП № 767/2012г. по описа 
на РУП- Дупница, с наблюдаващ прокурор Ивайло Василев - ОА срещу 
В.Д.К. и Цв.Й.Н. за престъпление съответно по чл. 212, ал.4, пр.I- во, вр. 
ал.2   от НК и чл. 212, ал.4, пр.I- во, вр. ал.1   от НК , Пр.пр.№ 1538/2014г. 
по описа на РП-Дупница,  ДП № 98/2013г. по описа на РУП- Рила, с 
наблюдаващ прокурор Славка Димитрова – одобрено споразумение по 
НОХД №1149/2014г. по описа на РС- Дупница за престъпление по чл. 195, 
ал.1, т. 4,пр. 1, и т. 6,  вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 20, ал.2 от Р.А.Ал. и    за 
престъпление по чл. 195, ал.1, т. 4,пр. 1, и т. 6,  вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 20, 
ал.2 от НК извършено от Ф.М.Ф.. , Пр.пр.№ 84/2014г. по описа на РП-
Дупница,  ДП № 478/2014г. по описа на РУП- Дупница, с наблюдаващ 
прокурор Даниела Методиева – одобрено споразумение по НОХД 
№669/2014г. по описа на РС- Дупница за престъпление по 144, ал. 3 от НК 
извършено от В.Т.Г.- Страните са се споразумели като на  обвиняемия да 
бъде наложено наказание „ЛОС” за срок от 3/три/ месеца, изпълнението на 
което на основание чл. 66, ал.1 от НК се отлага за срок от 3 години. / в 
споразумението не е отбелязано  изискванията на чл.381, ал.5, т.4 – на 
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кого да се възложи възпитателната работа в случаите на условно 
осъждане/, Пр. пр. 827/2013 г. по описа на РП – Дупница, БП № 379/2013 
г. по описа на РУП Дупница, с наблюдаващ прокурор Даниела Методиева, 
внесен ОА  срещу Б.И.П. за престъпление по чл. 234, ал. 1, пр. 2 от НК, 
делото е висящо, Пр. пр. 886/2013 г. по описа на РП – Дупница, ДП № 
388/2013 г. по описа на РУП Дупница, с наблюдаващ прокурор Олга 
Смилянова, внесен ОА  срещу В.М.Х. и П.Г.А. за престъпление по чл. 195, 
ал. 1, т. 2,  вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 18, ал. 1 от НК,  делото е 
висящо, Пр. пр. 1164/2012 г. по описа на РП – Дупница, ДП № 637/2012 г. 
по описа на РУП Дупница, с наблюдаващ прокурор Анета Стоева, внесен 
ОА  срещу Й.К.Б. за престъпление по чл. 202, ал. 2, т. 1, вр. чл. 201, пр. 2, 
вр. чл. 311, вр. чл. 26, ал. 1 от НК,  делото е висящо, Пр. пр. 1408/2012 г. по 
описа на РП – Дупница, ДП № 17/2012 г. по описа на РУП Бобов дол, с 
наблюдаващ прокурор Емил Павлов, внесен ОА  срещу Ц.Д.Ц. за 
престъпление по чл. 354в, ал. 1 от НК,  делото е спряно в съдебна фаза. 

 
Проверени бяха на случаен принцип следните досъдебни 
производства  приключили по реда на чл. 78а от НК 

Пр. пр. №  1911/2013г. по описа на РП-Дупница, досъдебно 
производство № 810/2013 г. по описа на РУП – Дупница с наблюдаващ 
прокурор Олга Смилянова. Досъдебното производство е образувано на 
26.09.2013г. с постановление на прокурор Олга Смилянова срещу Др.В.Др. 
за извършено престъпление по чл.313, ал.1 от НК, като в постановлението 
са дадени конкретни и ясни указания за провеждане на разследването. /Не 
е  приложено постановление за привличане на обвиняем, докладвано по 
реда на чл. 219, ал.1 от НПК/. Материалите по досъдебното производство 
са постъпили в РП-Дупница на 26.11.2013 г. С мнение за предаване на съд. 
/В НП има приложено свидетелство за съдимост,  карта за състояние по 
ЦИССС , информация от УИС/ С постановление за предложение за 
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно 
наказание по реда на чл. 78а от НК от 16.12..2013 г. производството е 
внесено в РС- Дупница с предложение обвиняемия да бъде освободен от 
наказателна отговорност и да му бъде наложено административно 
наказание за извършено от него престъпление чл. 313, ал.1 от НК. Тъй като 
обвиняемия не е намерен на адреса си, посочен в материалите по делото, а 
и няма официални данни че е напуснал пределите на страната, на 
04.11.2013г. е обявен за ОДИ и разследването е проведено при условията и 
реда на чл. 206, в сл. на чл. 269, ал.3, т.1 от НПК. В обстоятелствената част 
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на постановлението е записано, че с деянието не са причинени 
имуществени вреди, както и че налице предпоставките на чл. 78а от НК. 
Образувано е АНД №1635 /2013г.  по описа на РС- Дупница, НК, II състав/ 
има приложена призовка, приложена е карта за състояние от ЦИССС,  
приложено е копие от решението на съда. Приложена е карта  за  с 
искания и становища на прокурора, попълнена от прокурор Смилянова. В 
решението на съда от 27.01.2014г. е посочено, че подсъдимият е 
освободен от наказателна отговорност като му е наложено 
административно наказание „Глоба” в размер на 1000лв./ 

Пр. пр. №  2175/2013г. по описа на РП-Дупница, бързо производство 
№ 881/2013 г. по описа на РУП – Дупница с наблюдаващ прокурор 
Даниела Методиева. Досъдебното производство е образувано на 
25.10.2013г. от РУП – Дупница срещу А.М.К. за извършено престъпление 
по чл.354а, ал.5 от НК, като на 28.10.2013г. е уведомена РП- Дупница. /Не 
е  приложено постановление за привличане на обвиняем, докладвано по 
реда на чл. 219, ал.1 от НПК/. Материалите по досъдебното производство 
са постъпили в РП-Дупница на 04.11.2013 г.. /В НП има приложено 
свидетелство за съдимост,  карта за състояние по ЦИССС , информация 
от УИС/ С постановление за предложение за освобождаване от 
наказателна отговорност с налагане на административно наказание по реда 
на чл. 78а от НК от 04.11..2013 г. производството е внесено в РС- Дупница 
с предложение обвиняемата да бъде освободен от наказателна отговорност 
и да му бъде наложено административно наказание за извършено от него 
престъпление чл. 354а, ал.5, вр. ал.3, пр.2, т.1 вр. чл. 63, ал.1, т.5 от НК. В 
обстоятелствената част на постановлението е записано, че с деянието не са 
причинени имуществени вреди, както и че налице предпоставките на чл. 
78а от НК. Образувано е АНД №1452 /2013г.  по описа на РС- Дупница, 
НК, VIII състав, / има приложена призовка, приложена е карта за 
състояние от ЦИССС, информация от УИСq приложено е копие от 
решението на съда. В решението на съда от 06.12.2013г. е посочено, че 
обвиняемата е освободена от наказателна отговорност като й налага 
административно наказание „Обществено порицание”, което да бъде 
изпълнено чрез прочитанев новинарскта емисия в 20.30ч. по местната 
телевизия”Рила ТВ”./ 

Пр. пр. №  109/2013г. по описа на РП-Дупница, досъдебно 
производство № 53/2013 г. по описа на РУП – Дупница с наблюдаващ 
прокурор Михаил Крушовски. Досъдебното производство е започнато на 
19.01.2013г. на основание чл. 212, ал. 2 от НПК от РУП – Дупница срещу 
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Н.Ю.Р. за извършено престъпление по чл.131, ал.1, т. 12, пр 1, вр. чл. 130, 
ал.1 от НК, като на 21.01.2013г. е уведомена РП- Дупница. /Посочено е 
точното основание за образуване на ДП/. Срокът за разследването е 
удължен. /Не е  приложено постановление за привличане на обвиняем, 
докладвано по реда на чл. 219, ал.1 от НПК/. Материалите по досъдебното 
производство са постъпили в РП-Дупница на 22.05.2013 г. .  С 
постановление за предложение за освобождаване от наказателна 
отговорност с налагане на административно наказание по реда на чл. 78а 
от НК от 03.06..2013 г. производството е внесено в РС- Дупница с 
предложение обвиняемия да бъде освободен от наказателна отговорност и 
да му бъде наложено административно наказание за извършено от него 
престъпление чл.131, ал.1, т. 12, пр 1, вр. чл. 130, ал.1  от НК. В 
обстоятелствената част на постановлението е записано, че с деянието не са 
причинени имуществени вреди, както и че налице предпоставките на чл. 
78а от НК. Образувано е АНД №771 /2013г.  по описа на РС- Дупница, НК, 
X състав/ приложена е карта за състояние от ЦИССС,  приложено е 
копие от решението на съда. В решението на съда от 05.07.2013г. е 
посочено, че подсъдимият е освободен от наказателна отговорност като 
му е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 
1000/хиляда/лв./ 

Пр. пр. №  77/2013г. по описа на РП-Дупница, досъдебно 
производство № 73/2013 г. по описа на РУП – Дупница с наблюдаващ 
прокурор Ивайло Василев. Досъдебното производство е образувано на 
24.01.2013г. с постановление на прокурор Ивайло Василев срещу ИвК.Г. и 
Ст.Й. Б. за извършено престъпление по чл.131, ал.1, т. 12 от НК, като в 
постановлението са дадени конкретни и ясни указания за провеждане на 
разследването. /Не е  приложено постановление за привличане на 
обвиняем, докладвано по реда на чл. 219, ал.1 от НПК/. Материалите по 
досъдебното производство са постъпили в РП-Дупница на 15.03.2013 г. с 
мнение за предаване на съд. /В НП има приложени свидетелства за 
съдимост,  карта за състояние по ЦИССС , информация от УИС/ С 
постановление за предложение за освобождаване от наказателна 
отговорност с налагане на административно наказание по реда на чл. 78а 
от НК от 15.03.2013 г. производството е внесено в РС- Дупница с 
предложение обвиняемите да бъде освободени от наказателна отговорност 
и да им бъде наложено административно наказание за извършено от тях 
престъпление чл.131, ал.1, т. 12, вр. чл. 130, ал. 1, чл. 20, ал. 1  от НК. В 
обстоятелствената част на постановлението е записано, че с деянието не са 
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причинени имуществени вреди, както и че налице предпоставките на чл. 
78а от НК. Образувано е АНД №431 /2013г.  по описа на РС- Дупница, НК, 
Х състав/ има приложена призовка, приложена е карта за състояние от 
ЦИССС,  приложено е копие от решението на съда. В решението на съда 
от 15.04.2013г. е посочено, че подсъдимите са освободени от наказателна 
отговорност като им е наложено административно наказание „Глоба” в 
размер на по 1000лв./ 

Пр. пр. №  1672/2014 г. по описа на РП - Дупница, досъдебно 
производство № 663/2014 г. по описа на  РУП – Дупница с наблюдаващ 
прокурор Анета Стоева. Досъдебното производство е започнато по реда на 
чл. 212, ал. 2 от НПК на 19.08.2014 г. срещу И.И.И. за престъпление по чл. 
354а, ал. 3 от НК. / Приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор, няма приложен протокол за привличане/. Материалите по 
досъдебното производство са постъпили в РП Дупница на 20.10.2014 г. с 
мнение за предаване на съд. С постановление за предложение за 
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно 
наказание по реда на чл. 78а от НК от 23.10.2014 г. производството е 
внесено в РС Дупница с предложение обвиняемият да бъде освободен от 
наказателна отговорност и да му бъде наложено административно 
наказание за извършено от него престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, т. 
1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК. В обстоятелствената част на постановлението е 
записано, че с деянието не са причинени имуществени вреди, както и че са 
налице предпоставките на чл. 78а от НК. Образувано е АНД № 1133/2014 
г.  по описа на РС – Дупница. /в НП не са приложени карти от  УИС и 
ЦИССС, има приложена призовка,  приложено е копие от решението на 
съда, /. Приложена е карта за становища и искания на прокурора,, 
попълнена от прокурор, в която е записано, че  обвиняемият е освободен 
от наказателна отговорност, като му е наложено административно 
наказание „ГЛОБА” в размер на 500 лв., съгласно решението на съда. 
Приложен е приемо предавателен протокол за предаване на 
веществените доказателства в съда, както и съобщение за 
определението на съда за отнемане в полза на държавата на ВД. 

Пр. пр. №  951/2014 г. по описа на РП - Дупница, досъдебно 
производство № 419/2014 г. по описа на  РУП – Дупница с наблюдаващ 
прокурор Марияна Кожухарова. Досъдебното производство е започнато по 
реда на чл. 212, ал. 2 от НПК на 17.05.2014 г. срещу НИ за престъпление по 
чл. 131, ал. 1, т. 12, вр. чл. 130, ал. 1 от НК. Искано е и е разрешавано 
удължаване на срока за разследване. /Приложен е протокол за избор на 
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наблюдаващ прокурор, няма приложен протокол за привличане/. 
Материалите по досъдебното производство са постъпили в РП Дупница на 
27.11.2014 г. с мнение за предаване на съд. С постановление за 
предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 
административно наказание по реда на чл. 78а от НК от 02.12.2014 г. 
производството е внесено в РС Дупница с предложение обвиняемият да 
бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложено 
административно наказание за извършено от него престъпление по чл. 131, 
ал. 1, т. 12, вр. чл. 130, ал. 1 от НК. В обстоятелствената част на 
постановлението е записано, че с деянието не са причинени имуществени 
вреди, както и че са налице предпоставките на чл. 78а от НК. Образувано е 
АНД № 103/2015 г.  по описа на РС – Дупница. /в НП не е приложена 
карта от  УИС, приложена е карта от ЦИССС, има приложена призовка,  
приложено е копие от решението на съда, /. Приложена е карта за 
становища и искания на прокурора,, попълнена от прокурор, в която е 
записано, че  обвиняемият е освободен от наказателна отговорност, 
като му е наложено административно наказание „ГЛОБА” в размер на 
1000 лв., съгласно решението на съда. Приложен е приемо предавателен 
протокол за предаване на веществените доказателства в съда, както и 
съобщение за определението на съда за отнемане в полза на държавата 
на ВД. 

Пр. пр. №  518/2014 г. по описа на РП - Дупница, бързо производство 
№ 663/2014 г. по описа на  РУП – Бобов дол с наблюдаващ прокурор 
Славка Димитрова. БП е започнато по реда на чл. 356, ал. 3 от НПК на 
14.03.2014 г. срещу Р.М.М. за престъпление по чл. 216, ал. 1 от НК. / 
Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор, няма приложен 
протокол за привличане/. Материалите по досъдебното производство са 
постъпили в РП Дупница на 19.03.2014 г. с мнение за предаване на съд. С 
постановление за предложение за освобождаване от наказателна 
отговорност с налагане на административно наказание по реда на чл. 78а 
от НК от 20.03.2014 г. производството е внесено в РС Дупница с 
предложение обвиняемият да бъде освободен от наказателна отговорност и 
да му бъде наложено административно наказание за извършено от него 
престъпление по чл. 216, ал. 4, вр. ал. 1 от НК. В обстоятелствената част на 
постановлението е записано, че с деянието не са причинени имуществени 
вреди, както и че са налице предпоставките на чл. 78а от НК. Образувано е 
АНД № 315/2014 г.  по описа на РС – Дупница. /в НП са приложени карти 
от  УИС и ЦИССС, има приложена призовка,  приложено е копие от 
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решението на съда, /. Приложена е карта за становища и искания на 
прокурора, попълнена от прокурор, в която е записано, че  обвиняемият е 
освободен от наказателна отговорност, като му е наложено 
административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1000 лв., съгласно 
решението на съда.  

Пр. пр. №  2100/2014 г. по описа на РП - Дупница, досъдебно 
производство № 862/2014 г. по описа на  РУП – Дупница с наблюдаващ 
прокурор Емил Павлов. Досъдебното производство е започнато по реда на 
чл. 212, ал. 2 от НПК на 19.10.2014 г. срещу Д.К.И. за престъпление по чл. 
354а, ал. 3 от НК. / Приложен е протокол за избор на наблюдаващ 
прокурор, има приложен протокол за докладване преди предявяване с 
подпис на прокурора по реда на чл. 226, ал. 1 от НПК от 20.11.2014 г./. 
Материалите по досъдебното производство са постъпили в РП Дупница на 
09.12.2014 г. с мнение за предаване на съд. С постановление за 
предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 
административно наказание по реда на чл. 78а от НК от 15.12.2014 г. 
производството е внесено в РС Дупница с предложение обвиняемият да 
бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложено 
административно наказание за извършено от него престъпление по чл. 
354а, ал. 5, вр. ал. 3, т. 1 от НК. В обстоятелствената част на 
постановлението е записано, че с деянието не са причинени имуществени 
вреди, както и че са налице предпоставките на чл. 78а от НК. Образувано е 
АНД № 21/2015 г.  по описа на РС – Дупница. /в НП е приложена карта 
от  УИС, няма карта от ЦИССС, има приложена призовка,  приложено е 
копие от решението на съда, /. Приложена е карта за становища и 
искания на прокурора, попълнена от прокурор, в която е записано, че  
обвиняемият е освободен от наказателна отговорност, като му е 
наложено административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1000 лв. 
съгласно решението на съда. ,Приложен е приемо предавателен протокол 
за предаване на веществените доказателства – наркотични вещества на 
основание чл. 91 от ЗКНВП, както и съобщение за определението на съда 
за отнемане в полза на държавата на ВД. 

Пр. пр. №  2449/2014 г. по описа на РП - Дупница, досъдебно 
производство № 1014/2014 г. по описа на  РУП – Дупница с наблюдаващ 
прокурор Радослава Митева. Досъдебното производство е образувано с 
постановление от 16.12.2013 г. срещу Л.В.П. за престъпление по чл. 309, 
ал. 1 от НК. / Няма приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурор, 
няма приложен протокол за привличане/. Материалите по досъдебното 
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производство са постъпили в РП Дупница на 31.01.2014 г. с мнение за 
предаване на съд. С постановление за предложение за освобождаване от 
наказателна отговорност с налагане на административно наказание по реда 
на чл. 78а от НК от 23.10.2014 г. производството е внесено в РС Дупница с 
предложение обвиняемият да бъде освободен от наказателна отговорност и 
да му бъде наложено административно наказание за извършено от него 
престъпление по чл. 309, ал. 1 от НК. В обстоятелствената част на 
постановлението е записано, че с деянието не са причинени имуществени 
вреди, както и че са налице предпоставките на чл. 78а от НК. Образувано е 
АНД № 238/2014 г.  по описа на РС – Дупница. /в НП  са приложени карти 
от  УИС и ЦИССС, има приложена призовка,  приложено е копие от 
решението на съда, /. Приложена е карта за становища и искания на 
прокурора,, попълнена от прокурор, в която е записано, че  обвиняемият е 
освободен от наказателна отговорност, като му е наложено 
административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1000 лв., съгласно 
решението на съда.  

Пр. пр. №  1522/2014 г. по описа на РП - Дупница, досъдебно 
производство № 582/2014 г. по описа на  РУП – Дупница с наблюдаващи 
прокурори Ивайло Илиев, Юлиян Крумов. Досъдебното производство е 
образувано с постановление от 28.07.2014 г. срещу неизвестен извършител 
за престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК от прокурор Илиев. / Има 
приложен протокол за избор на наблюдаващ прокурори за 
преразпределяне поради отпуск, няма приложен протокол за привличане/. 
Материалите по досъдебното производство са постъпили в РП Дупница на 
30.10.2014 г. с мнение за предаване на съд. С постановление на прокурор 
Крумов за предложение за освобождаване от наказателна отговорност с 
налагане на административно наказание по реда на чл. 78а от НК от 
13.11.2014 г. производството е внесено в РС Дупница с предложение 
обвиняемият да бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде 
наложено административно наказание за извършено от него престъпление 
по чл. 309, ал. 1 от НК. В обстоятелствената част на постановлението е 
записано, че с деянието не са причинени имуществени вреди, както и че са 
налице предпоставките на чл. 78а от НК. Образувано е АНД № 238/2014 г.  
по описа на РС – Дупница. /в НП  не са приложени карти от  УИС и 
ЦИССС, има приложена призовка,  приложено е копие от решението на 
съда, /. Приложена е карта за становища и искания на прокурора,, 
попълнена от прокурор, в която е записано, че  обвиняемият е освободен 
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от наказателна отговорност, като му е наложено административно 
наказание „ГЛОБА” в размер на 100 лв., съгласно решението на съда.  

 
Проверени още: Пр. пр. №  1891/2014г. по описа на РП-Дупница, 

бързо производство № 760/2014 г. по описа на РУП – Дупница с 
наблюдаващ прокурор Олга Смилянова, Пр. пр. №  781/2013г. по описа на 
РП-Дупница, бързо производство № 373/2013 г. по описа на РУП – 
Дупница с наблюдаващ прокурор Даниела Гюрова, Пр. пр. № 2008/2013 г. 
по описа на РП Дупница, ДП № 830/2013 г. по описа на РУП Дупница с 
наблюдаващ прокурор Емил Павлов, Пр. пр. № 587/2013 г. по описа на РП 
Дупница, БП № 274/2013 г. по описа на РУП Дупница с наблюдаващ 
прокурор Радослава Митева – оправдан обвиняем, потвърдено от ОС 
Кюстендил, Пр. пр. № 2415/2012 г. по описа на РП Дупница, ДП № 
1156/2012 г. по описа на РУП Дупница с наблюдаващ прокурор Юлиян 
Крумов. 

 
КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ 

1. Добра практика на прокурорите от РП - Дупница е да постановяват 
преписи от постановленията на прокуратурата да бъдат изпращани на 
жалбоподателите при постановленията да отказ, както и на страните при 
постановленията за спиране или прекратяване на досъдебното 
производство. В постановленията винаги се изписва както пред кой орган 
могат да бъдат обжалвани, така и срока за обжалването им. Във всички 
наблюдателни преписки, по които са постановени откази за образуване на 
ДП или прекратяване на ДП, както и при постановленията за спиране 
срещу известен извършител винаги има приложени обратни разписки. 

2. Всички спрени наказателни производства срещу неизвестен 
извършител се изпращат на органите на МВР за продължаване на 
издирването, съгласно разпоредбата на чл.245 ал.1 от НПК. Постановено е 
на всеки 3-6 месеца писмено да се уведомява наблюдаващия прокурор за 
резултатите от издирването, приложена е справка с изготвен план за 
установяване извършителя на престъплението.  

Исканията за удължаване на срока за разследване се правят 
своевременно. 

3. Преписките и делата се разпределят равномерно между 
прокурорите  съобразно издадената Заповед № 70/11.10.2007 г. на В. 
Шопова –  административен ръководител на РП- Дупница. 



 52 

4. В РП - Дупница не по всички наблюдателни преписки  е приложен 
протокол от случайно разпределение.   Всяка преписка е разпределена, 
като в горното поле ръчно с химикал е написано името на наблюдаващия 
прокурор, като е посочена  датата на разпределянето. Преписките се 
разпределят по електронен път. Протоколите за случайно разпределение се 
съхраняват в папки – съответно за 2013г. и 2014г.  

5. По наблюдателните преписки са приложени оригинал на жалбите 
при постановления за отказ от образуване на ДП и копия от жалбите при 
останалите преписки и дела. 

6. В РП- Дупница по всички  досъдебни производства, по които има 
спиране по чл.244, ал.1, т.3 от НПК се следи за изтичане на срока и се 
възобновяват в срока, предвиден в чл. 244, ал.8 НПК – /от проверените 40 
броя наказателни производства, спрени на основание чл.244, ал.1, т.3 от 
НПК, всички са възобновени в предвидения в закона едногодишен срок/. 

7. В наблюдателните преписки не е приложено оригинал/копие на 
постановлението за привличане на обвиняем, които да са докладвани на 
наблюдаващия прокурор по реда на чл.219 от НПК, с подпис на прокурора, 
и печат на РП – Дупница.  

8. Добра практика в РП- Дупница е, че в наблюдателните преписки 
винаги са приложени копия от актовете на съда. 

 При проверката на РП- Дупница се установи че по делата, 
приключили със споразумение, в наблюдателната преписка винаги е 
приложен протокол с определението на съда, одобрил споразумението и 
споразумението. 

9. При проверката се установи, че по делата, приключили по реда на 
чл. 78а от НК, в наблюдателната преписка винаги е приложено копие от 
решението и с мотивите на съда, както  и бланка с попълнени резултати от 
наблюдаващия прокурор. 

10. При проверени дела, приключили със споразумение при налагане 
на наказание „Лишаване от свобода”, отложено при условията на чл. 66, 
ал.1 от НК, се установи, че в споразумението липсва съгласие по относно 
посоченото изискване в т.4 на ал.5, чл.381 от НПК „на кого да се възложи 
възпитателната работа в случаите на условно осъждане”- /Пр. пр.№ 
1590/2013 г. по описа на РП - Дупница,  ДП № 74/2014 г. по описа на РУП – Дупница, с 
наблюдаващ прокурор Радослава Митева, Пр.пр.№ 84/2014г. по описа на РП-Дупница,  
ДП № 478/2014г. по описа на РУП- Дупница, с наблюдаващ прокурор Даниела 
Методиева, Пр.пр.№ 1880/2013г. по описа на РП-Дупница,  ДП № 788/2013г. по описа 
на РУП – Дупница, с наблюдаващ прокурор  Ивайло Василев. Пр. пр. № 2479/2013 г. по 
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описа на РП - Дупница, БП № 1013/2013 г. по описа на РУП Дупница, с наблюдаващ 
прокурор Михаил Крушовски/ 

11. Добра практика в РП- Дупница е, че във всички наблюдателни 
преписки има приложени справки от УИС за висящи производства на 
лицата,  карта от ЦИССС, свидетелство за съдимост. 

12. Проверяващият екип установи, че в голяма част от 
постановленията на наблюдаващите прокурори няма данни за времето и 
мястото на издаването им, каквото е изискването на чл. 199, ал.2 от НПК. 
Наблюдаващите прокурори сами записват на компютър датата на 
регистрацията в горния ляв ъгъл на изходящите документи/постановления, 
писма и др./, а не се поставя от служител в деловодството. Датата на 
деловодната обработка върху прокурорския акт следва да се постави от 
служител в деловодството в деня на представяне на акта за 
регистрация,  съгласно чл. 39, ал.2, изр. 2 от Инструкция за деловодната 
дейност и документооборота в прокуратурата на Република България. 

В постановленията би следвало да има 2 дати: дата за времето на 
постановяването му и дата, отразяваща изходящото движение на 
документа. Утвърдената практика в РП - Дупница не позволява да се 
направи категоричен извод, че посочената от прокурора дата на извеждане 
на документа във всички случаи е тази, на която реално е извършено това. 
Възможно е да има и некоректно отразяване на датата на изходящата 
кореспонденция, макар че от проверените преписки, всички са въведени в 
УИС в деня, на който е поставена датата от прокурора – /Пр.пр. №27/2013г. по 
описа на РП- Дупница, ДП №26/2013г. по описа на РУП-Дупница с наблюдаващ 
прокурор Радослава Митева– постановлението за спиране е въведено в УИС в деня, в 
който е отбелязана датата на постановлението от прокурора-04.03.2013г., Пр.пр. 
№1571/2013г. по описа на РП- Дупница, с наблюдаващ прокурор Даниела  Гюрова– 
постановлението за отказ от образуване на ДП е въведено в УИС в деня, в който е 
отбелязана датата на постановлението от прокурора – 08.08.2013г., Пр.пр. 
№1880/2013г. по описа на РП- Дупница, ДП №788/2013г. по описа на РУП-Дупница с 
наблюдаващ прокурор Юлиан Крумов– постановлението за връщане на веществени 
доказателства е въведено в УИС в деня, в който е отбелязана датата на 
постановлението от прокурора – 28.10.2013г., Пр.пр.№ 1997/2012г. по описа на РП-
Дупница,  ДП № 1104/2012г. по описа на РУП- Дупница, с наблюдаващ прокурор Славка 
Димитрова- постановлението за отказ от образуване на ДП е въведено в УИС в деня, 
в който е отбелязана датата на постановлението от прокурора – 29.11.2012г.  / 

13.  Добра практика се констатира по наблюдателните преписки, 
които  са подредени по хронологичен ред в папки, които са подшити. 
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Върху корицата на папката са отбелязани името на наблюдаващия 
прокурор,  номер на пр.пр., номера на досъдебното производство, 
квалификация на обвинението, името на обвиняемото лице и върху някои 
от тях -наложеното наказание – ЛОС, глоба и/или лишаване от право за 
управление на МПС за определен срок.  

Наблюдателните преписки и по прекратените дела са подредени в 
папки и подшити. 

Документите, включително обратните разписки при приключените 
дела, постановленията за прекратяване на ДП и отказ от образуване на ДП 
са приложени в папките. Същото се констатира и при спрените дела.  

Върху  постановленията за прекратяване на наказателното 
производство е записано на ръка”влязло в сила на ..”  

14. Прокурорите от РП- Дупница се произнасят относно връщане на 
веществените доказателства винаги в предвидения в НПК срок по молби 
на обвиняеми, при приключване  и прекратяване на делото. 

15. При проверка на книгата за привеждане в изпълнение на влезлите 
в  сила присъди се установи, че влезлите в сила присъди и получени в РП – 
Дупница се описват редовно в дневника. След получаване на 
информацията от съда, постановил влязлата в сила присъда, деловодството 
в РП – Дупница описва и изпраща влязлата в сила присъда за  изпълнение 
в предвидения в чл. 416, ал.5 от НПК срок. 

16. Веществените доказателства в РП - Дупница се намират  в 
архивното помещение на прокуратурата на четвъртия етаж на съдебната 
сграда, като са поставени в метален шкаф. Поради недостиг на място, 
друга част от веществените доказателства се съхраняват в РУП- Дупница.  
Със заповед на административния ръководител на РП- Дупница Д.Гюрова– № 
46/09.12.2014г..– е определен служител – Сн.Ст., който да осъществява 
приемането, съхранението и предаването на веществени доказателства, а в негово  
отсъствие да бъде заместван от Св.Уз. – съдебен архивар. В заповедта  е указано да 
се въведе и води Книга за веществените доказателства с точно определени 
изисквания, посочени в чл. 74 и сл. от ПАПРБ. Със заповед №25/22.01.2015г. като в 
т. 6 от заповедта се посочва /както и копията от протоколите за действия по 
разследването и от изходящите документи да се съхраняват в приложение към 
книгата за веществените доказателства./ Новата книга за ВД  съдържа входящ 
№/номер/  и дата на завеждане на веществените доказателства, номер на 
ДП, номер на протокол за съответното действие по разследването, трите 
имена на лицето, което е съставило протокола и иззело ВД, пълно 
описание на ВД, подпис на прокурора, дата на предаване, опис на 
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изходящите документи, основание за предаване, имената и длъжността на 
приемащия ВД с подпис.   

При проверката на книгата за В.Д. се установи, че под графата с 
трите имена  и длъжност на приелия В.Д. записани са двете  имена и 
длъжността, без да е поставен подпис от  служителя приел ВД. Не е 
поставен и подпис от наблюдаващия прокурор.Същото се установи и при 
предаване на В.Д. от РП- Дупница в съда, където не са  отбелязани трите 
имена, а само двете имена  на съдебния служител от съда, приел В.Д., 
посочена е  длъжността, положен е подпис  и е отбелязяно „ приемо- 
предавателен протокол” с отбелязана дата. Копията от протоколите по 
разследването и от изходящите документи не се съхраняват отделно в 
приложение към книгата за веществени доказателства, а е организирано 
като към всеки номер на В.Д. е прикрепен приемо-предавателен протокол 
за получаване на В.Д. в РП- Дупница и приемо-предавателен протокол за 
предаване  на В.Д. от РП- Дупница и в съда. Книгата се води като е 
разпечатана на компютър и в края на годината съответно подвързана. 

В РП- Дупница периодично се прави ревизия на веществените 
доказателства и които подлежат на унищожаване, се унищожават. 
Унищожаването се извършва от комисия, състояща се от четирима 
съдебни служители. За унищожаването се съставя протокол, в който се 
отбелязват по вид, количество и размер унищожените веществени 
доказателства, както и тяхното състояние. Въз основа на съставения 
протокол се прави  отбелязване в книгата за ВД. 
 17.  В хода на проверката беше извършена и контролна проверка 
по Акт за резултатите от плановата проверка в районна прокуратура – 
Дупница, извършена в РП – Дупница през месец  април 2010 г. по  Заповед 
№ 55/09.04.2010 г.на главния инспектор на Инспектората към ВСС. 

 Изпълнена е препоръка от Акт за резултатите от плановата 
проверка в районна прокуратура – Дупница, извършена в РП – Дупница 
през м. април 2010 г. по  Заповед № 50/31.03.2010 г.., като: 

- по спрените досъдебни производства се следи периодично за 
провежданите мероприятия за издирване на лицата, обявени за ОДИ. 

- прокурорите упражняват постоянен надзор и следят за спазване 
на сроковете от разследващите органи.  

- извършване на задълбочени предварителни проверки, преди да се 
постанови отказ от образуване на ДП. 

-изготвена е нова книга/разпечатка на книга/ за веществените 
доказателства, съобразена с изискванията на ПАПРБ. 
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П Р Е П О Р Ъ К И: 

 1. Административният ръководител да създаде необходимата 
организация  към наблюдателните преписки да се прилага протокол от 
случайното разпределение на преписките. 

2. При делата, които приключват по реда на чл.381 и сл. от НПК,  
споразумението да съдържа съгласие и по т.4 на чл.381, ал.5 от НПК, на 
кого да бъде възложена възпитателната работа в случаите на условно 
осъждане. 

3. Административният ръководител да създаде необходимата 
организация,  по изходящите документи, служител от деловодството в РП- 
Дупница да поставя в горния ляв ъгъл датата на извеждане съгласно чл. 39, 
ал.2, изр. 2 от Инструкция за деловодната дейност и документооборота в 
прокуратурата на Република България, а не тази дата да се поставя от 
прокурор. В постановленията следва да има 2 дати: дата за времето на 
постановяването му и дата, отразяваща изходящото движение на 
документа. 

Наблюдаващите прокурори в постановленията си да записват данни 
за времето и мястото на издаването им, каквото е изискването на чл. 
199, ал.2 от НПК. 

 4. При вписване на веществени доказателства в Книгата за 
веществени доказателства да се спазват стриктно изискванията на чл. 74 и 
сл. от ПОПРБ, т.е. да се поставят подписа от служителя от РП-Дупница, 
приелия В.Д. и с  подпис на наблюдаващия прокурор . 

 
Административният ръководител да запознае прокурорите от РП- 

Дупница с резултатите от извършената комплексна планова проверка.  
 
На основание чл.58, ал.3 от Закона за съдебната власт, в 7-дневен 

срок  от връчване на настоящия Акт за резултати от извършена проверка, 
могат да бъдат  направени  възражения пред главния инспектор. 

На основание чл.58, ал.2 от ЗСВ, административният ръководител на 
РП- Дупница да предприеме в едномесечен срок  от получаване на 
настоящия Акт необходимите действия от негова компетентност за 
изпълнение на дадените препоръки, като на основание чл.58, ал.4 от ЗСВ в 
двумесечен срок писмено уведоми Инспектората към ВСС за резултата от 
тях. 
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Приложения: 
1. Справки 5 броя, за 2013г. и 5 броя за 2014г.;  
2. Заповеди на административния ръководител – 5 бр.; 
3. Копия от актове на прокурори от РП- Дупница; 
 

Копие от акта, без приложенията, да се изпрати на електронен 
носител: 

1. Административния ръководител на Районна прокуратура - 
Дупница  г-жа Даниела  Гюрова - за сведение и изпълнение на 
препоръките. 

2. Административния ръководител на Окръжна прокуратура – София 
- за сведение.  

3. Административния ръководител на Апелативна прокуратура – 
София - за сведение. 

4. Главния прокурор на Република България г-н Сотир Цацаров - за 
сведение. 

5. Представляващия Висш съдебен съвет г-жа Соня Найденова- за 
сведение. 

 
 

           ИНСПЕКТОР: 
 
            МОНИКА МАЛИНОВА 
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