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Р А З Д Е Л   І 
 

 

ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОННА 

ПРОКУРАТУРА  И НА РАЗСЛЕДВАЩИТЕ ОРГАНИ 
 

   

1. Резултати и тенденции в противодействието на престъпността. 

Фактори с актуално и дългосрочно значение за ефективността на 

органите на досъдебното производство и другите правоприлагащи 

органи, ангажирани с противодействието на престъпността. 

 

Районна прокуратура – гр. Кюстендил е част от Окръжен район 

Кюстендил, като от 01.01.2021г. включва в състава си и закритата Районна 

прокуратура – гр. Дупница. Районна прокуратура гр. Кюстендил обслужва 

територията на общините Кюстендил, Дупница, Бобов дол, Сапарева баня, 

Кочериново, Рила, Бобошево, Трекляно и Невестино с население около 

116 619 жители /официални данни на Национален статистически институт 

към 31.12.2020г./. Тези цифрови показатели са динамични и не отразяват в 

пълна степен действителните демографски показатели, доколкото е налице 

миграция на населението без изпълнение на задълженията по адресна 

регистрация. 

Криминогенната обстановка на територията на Районна прокуратура – 

гр. Кюстендил се обуславя от редица разнообразни фактори. На първо място 

следва да се отбележи наличието на две граници – външни за Европейския 

съюз – с Република Сърбия и Република Северна Македония и изградените 

съответно два митнически и два гранично-контролно пропускателни пункта – 

Олтоманци и Гюешево. Това обстоятелство определя извършваните на 

територията на Районна прокуратура – гр. Кюстендил престъпления по 

чл.279 ал.1 от НК, чл. 234 от НК, както и документни престъпления при 

преминаването на държавната граница. Влияние върху криминогенната 

обстановка, най-вече по отношение на престъпленията против транспорта и 

съобщенията и престъпленията, свързани с наркотични вещества оказват 

преминаващите през територията на Районна прокуратура – гр. Кюстендил 

автомагистрала Струма, свързваща столицата с Република Гърция и зимните 

курорти в Пирин, и главния път София - Скопие. Не трябва да се пренебрегва 

и обстоятелството, че на територията на Районна прокуратура – гр. 

Кюстендил се намират няколко курортни центъра – Рилски манастир, 

Национален парк „Рила“, включващ и Седемте рилски езера, Паничище, 

Сапарева баня, Осоговската планина и самия град Кюстендил. Тази 

особеност обуславя наличието на специфични престъпления против 

собствеността в региона, както и необходимост от активна дейност на 

прокуратурата в рамките на Надзора за законност, поради големите 

финансови интереси в курортите. Наличието на значителни овощни масиви 

около гр. Кюстендил също предопределя извършването на специфични 

престъпления против собствеността. Допълнителен криминогенен фактор за 

осъществяването на престъпления против собствеността и престъпления 
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против стопанството се явява високата безработица на територията на 

общините в района на Районна прокуратура – гр. Кюстендил. Още от края на 

2020г. се установява завишаване на опитите на нелегални имигранти да 

напускат пределите на страната през територията от компетентност на 

Районна прокуратура – гр. Кюстендил – тенденция, която се запазва и през  

2021г. Тази тенденция продължава и се наблюдава и в началото на 2022 

година. На територията на областта се намират затвор и затворническо 

общежитие от открит тип, където се генерират редица престъпления. 

Съществено влияние върху криминогенната обстановка в региона 

оказва и обособяването на компактни и значителни по брой групи население 

от ромски произход на територията, обслужвана от Районна прокуратура 

гр.Кюстендил, което представлява фактор за ръст на престъпленията против 

собствеността, престъпленията, свързани с наркотични вещества и 

престъпленията против брака и семейството.  

И през 2021г. епидемиологичната обстановка в света и в частност в 

региона се отрази съществено върху криминогенната обстановка. Районна 

прокуратура – гр. Кюстендил наблюдава през периода значителен брой 

досъдебни производства за извършени престъпления по чл. 355 от НК (24), 

каквито се наблюдаваха и през 2020 година, за разлика от другите предходни 

години.  

Същевременно в определени периоди от време всеобщата карантина 

намали осъществяването на престъпления, особено такива против 

собствеността, което в крайна сметка се отрази на абсолютния брой 

наблюдавани от Районна прокуратура – гр. Кюстендил преписки и дела, но 

не и върху обема на прокурорската дейност. 

Дейността на Районна прокуратура - гр. Кюстендил през 2021 година 

бе съобразена с основните задачи, стоящи пред Прокуратурата, свързани с 

борбата срещу престъпността и правонарушенията. 

Основната цел на Районна прокуратура - гр. Кюстендил през периода 

беше укрепване на законността в района и поддържане на добро 

взаимодействие на Прокуратурата с останалите държавни органи, 

ангажирани контрол върху спазване на законността, разследване и 

разкриване на престъпления. Същевременно епидемията от Ковид-19 постави 

нови задачи пред прокуратурата, с които сме принудени да се справяме и до 

днес.  

При съпоставяне на постигнатите през 2021г. от Районна прокуратура – 

гр. Кюстендил резултати с тези от предходните две години, се наблюдава  

тенденция по подобряване на дейността на прокурорите и по-висока 

ефективност. Налице е увеличение на повечето основни положителни 

показатели за дейността на Районна прокуратура – гр. Кюстендил, което 

представлява безспорен атестат за наличие на сериозно развитие на 

прокурорската дейност, което е още по-забележимо в условията на световна 

пандемия. Макар и да се установява незначителен спад на внесените в съда 

дела спрямо предходния отчетен период, това съставлява съществено 
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постижение с оглед усложнената епидемиологична обстановка в цялата 

страна. 

         Установеното добро взаимодействие между Районна прокуратура – гр. 

Кюстендил от една страна и полицейските и разследващи органи от друга 

беше доразвито през 2021г.–в рамките на доста усложнена обстановка. 

Организираните ежемесечните работни срещи с ръководителите на 

въпросните структури от региона беше отменено поради спецификите на 

обстановката в страната, но оперативността при взаимодействието продължи 

чрез съвременните средства за комуникация, което обуслови правилното 

прилагане на закона и постигането на по-добри резултати при разкриване и 

разследване на престъпления, осъществяване и срочност на проверките.  

Наблюдава се спад на броя на новообразуваните преписки от Районна 

прокуратура – гр. Кюстендил, които през отчетната 2021г. са били 2683 броя, 

спрямо 3302 бр. през 2020г. и 3776 бр. през 2019г. При новообразуваните 

досъдебните производства също се наблюдава  понижение - за отчетната 

2021г. са били 1662 броя, спрямо 1849 бр. през 2020г. и 2139 бр. през 2019г. 

Тези обстоятелства са естествена последица от усложнената 

епидемиологична обстановка в страната, която доведе и до намаляване на 

престъпността. На фона на тази статистика логично е налице спад на 

внесените в съда дела.  Образуваните, разследвани и решени бързи 

производства през 2021г. е налице устойчивост, съпоставимо с предходните 

две години, което свидетелства за продължаващо повишаване активността на 

прокурорите от посочения орган на съдебната власт при упражняване на 

дейността им по ръководство и надзор на наказателните производства.  

През 2021г. се наблюдава устойчивост в структурното отношение на 

престъпленията, за които са образувани досъдебни производства и внесени 

прокурорски актове в съда. Традиционно водещи в тази насока отново са 

престъпленията против собствеността /глава V от Наказателния кодекс/, 

неизменно следвани от общоопасните престъпления /по глава ХI от НК/, в 

структурата на които, подобно на 2020г., престъпленията против народното 

здраве (в частност по чл. 354а ал. 3 и чл. 355 от НК). През отчетната 2021г. на 

трето място са престъпленията по глава ІІ от НК. Впечатление прави 

обстоятелството, че досъдебните производства, образувани за всички 

основни видове престъпления бележат  спад през отчетната 2021г. спрямо 

предходните периоди. Това обстоятелство е логична последица както от 

усилията на прокуратурата, разследващите и полицейски органи, така и от 

епидемиологичната обстановка в страната, която, освен върху всички 

останали аспекти от обществения живот, рефлектира и върху обема на 

престъпната дейност.  

По данни на действащата на територията на Районна прокуратура – гр. 

Кюстендил, ОДМВР Кюстендил, през 2021г. е налице устойчивост на 

регистрираните престъпления спрямо 2020г. и лек спад спрямо 2019г. 

Съгласно статистиката на ОДМВР Кюстендил през 2021г. е налице 

занижаване на разкритите престъпления спрямо 2020г. и 2019г.  
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Прокурорите от Районна прокуратура – гр. Кюстендил са работили 

през 2021г. по 2683 преписки – с 619 по-малко, отколкото през 2020г. и с 

1310 по-малко, отколкото през 2019г. Спадът на новообразуваните преписки 

през периода е съществен спрямо двете предходни години, за което са налице 

обективни причини. Процентът на решените от Районна прокуратура 

Кюстендил преписки при затруднената епидемиологична обстановка в 

страната, спрямо наблюдаваните остава все така висок – 91.08%, през 

отчетната 2021г., спрямо 92.60% през 2020г. и 93.01% през 2019г. 

Общият брой на наблюдаваните през 2021г. от прокурорите от Районна 

прокуратура – гр. Кюстендил досъдебни производства, се е понижил в 

сравнение с предходните две години / 3469 за 2021г.; 3351 за 2020г. и 3507 за 

2019г./ От общо наблюдаваните през 2021 г. 3469 досъдебни производства, 

наблюдаващите прокурори са решили по същество 2907 или 83.80%, което 

отново показва висока ефективност. През 2020 г. това съотношение е било 

86.03%. По този показател през 2021 г. е налице минимално намаление и като 

цяло  е запазен високият процент решение досъдебни производства. Това 

обстоятелство се дължи изцяло на по-ниския брой образувани досъдебни 

производства през периода, в сравнение с предходните две години.  

През 2021г. броят на внесените в Районен съд гр. Кюстендил и Районен 

съд гр. Дупница дела с прокурорски акт е 538.  Налице е  спад по този 

показател спрямо 2020г., когато броят на внесените в съдилищата с 

прокурорски акт дела е бил 578 и 637 за 2019 година.  Идентична е 

ситуацията и с приключените бързи производства.  

През отчетния период общият брой на съдебните решения по внесени 

прокурорски актове /през 2021г. и предходни години/ е 637; срещу 611 през 

2020г. и 742 през 2019 година. Относителният дял на разгледаните и решени 

през 2021г. от съдилищата 637 дела спрямо внесените 538 прокурорски акта 

възлиза на 118.40%. Относителният дял на разгледаните и решени през 

2020г. от съда 611 дела спрямо внесените 578 прокурорски акта възлиза на 

105.71%. 

Относителният дял на разгледаните и решени през 2019г. от съда 742 дела 

спрямо внесените 637 прокурорски акта възлиза на 116.48%. През отчетната 

2021 година е налице увеличаване на относителния дял на разгледаните и 

решени от съда дела спрямо внесените прокурорски актове, съпоставимо с 

2020 и  2019 година. 

Постановените и влезли в сила оправдателни присъди и решения през 

отчетния период са общо 14 броя  /12 оправдателни присъди и 2 

оправдателни решения/ срещу 14 лица. Относителният дял на оправданите 

лица с влязла в сила присъда спрямо осъдените и санкционирани лица с 

влязъл в сила съдебен акт /568/ е 2.46%. През 2020 година са влезли в сила 

общо 9 броя оправдателни присъди и решения срещу 9 лица. Относителният 

дял на оправданите лица с влязла в сила присъда спрямо осъдените и 

санкционирани лица с влязъл в сила съдебен акт /576/ е 1.56%. През 2019 

година са влезли в сила общо 19 броя оправдателни присъди и решения 

срещу 19 лица. 
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През отчетната 2021 година Районен съд - гр. Кюстендил и Районен съд 

гр.Дупница са върнали на Районна прокуратура - гр. Кюстендил общо 22 

дела, по които съдебният акт за връщане е влязъл в сила. Относителният дял 

на върнатите от съда за доразследване през 2021г. 22 дела спрямо внесените в 

съда 538, съставлява 4.09%. Относителният дял на върнатите от съда за 

доразследване през 2020г. 14 дела спрямо внесените в съда 578, съставлява 

2.42%. Относителният дял на върнатите от съда за доразследване през 2019г. 

13 дела спрямо внесените в съда 628, съставлява 2.07%.  Налице е 

увеличаване на броя  /в абсолютна стойност и процентно/ на върнатите дела 

от съдилищата. В тази насока е необходимо полагане на по–сериозни усилия 

при изпълняване на функциите на наблюдаващия прокурор по досъдебните 

производства с цел продължаване повишаването на качеството на работата и 

снижаване на негативните показатели. 

Взаимодействието между прокурорите от Районна прокуратура – гр. 

Кюстендил и разследващите органи продължава да е на много добро ниво. 

Обезпечеността с разследващи е оптимална, което способства за повишаване 

качеството на работата им. 

Комуникацията между административното ръководство на Районна 

прокуратура – гр. Кюстендил и ръководителите на полицейските структури е 

на високо ниво. Организираните ежемесечните работни срещи с 

ръководителите на въпросните структури от региона беше отменено поради 

спецификите на обстановката в страната, но оперативността при 

взаимодействието продължи чрез съвременните средства за комуникация.  

През 2021г. в Районна прокуратура гр.Кюстендил няма произнасяне 

извън законоустановените срокове по отношение на преписки и досъдебни 

производства от страна на наблюдаващите прокурори, в сравнение с 

предходните две години, когато през 2020г. е допуснато произнасяне извън 

законоустановения срок от страна на един прокурор по 4 преписки и 4 

досъдебни производства и по една преписка за 2019г. По този показател е 

налице съществено подобрение, дължащо се до голяма степен на 

организационните мерки, взети от административното ръководство на 

Районна прокуратура – гр. Кюстендил. 

Независимо от  постигнатите  добри резултати, магистратите и 

съдебните служители от Районна прокуратура – гр. Кюстендил следва да 

продължат курса към системно и методично професионално развитие, което 

неимоверно би довело до още по-добри резултати в бъдеще. 
 

2. Необходими мерки и законодателни промени за преодоляване на 

проблемните области и повишаване ефективността в 

противодействието на престъпността: 
 

Както и в предходните доклади за дейността на Районна прокуратура 

гр.Кюстендил е отбелязвано че, прекомерната формалност на наказателния 

процес затруднява съществено дейността по разкриване и разследване на 

престъпления от общ характер. Всяко изменение, насочено към разширяване 



8 

 

възможностите за събиране на доказателства и изключване от 

наказателнопроцесуалния кодекс на разпоредбите, целящи единствено 

дисциплиниране на разследващите и прокурорски органи, би имало 

положителен ефект върху ефективността на противодействието на 

престъпността.  

Нормативно изискуемият обем на изготвяните от българските прокурори 

актове, не съответства на практиките в другите европейски държави, 

съответно неоправдано отнема прекомерно количество усилия и време, които 

магистратите биха могли да отделят за по-ефективен надзор върху 

разследването и пълноценна подготовка за участие в съдебни заседания. В 

тази насока изменение на разпоредбите на чл. 246 от НПК в посока 

редуциране на императивните изисквания към обвинителните актове, би 

довело до по-голяма ефективност и бързина в прокурорската дейност.  

Единодушно магистратите от състава на Районна прокуратура – гр. 

Кюстендил оценяват като неудачно изменението на чл. 145 ал. 2 от ЗСВ. 

Ограничаването на извършването на проверки по реда на ЗСВ със срок, 

макар и инструктивен, създава неоправдани пречки в процеса по разкриване 

на обективната истина. Ноторно известно е, че част от преписките, особено 

възложени за установяване на данни за извършени престъпления, 

отличаващи се с фактическа и правна сложност, често отнема значителен 

период от време и практически не може да бъде осъществено в тримесечен 

срок. В тази насока законодателят отново е дал приоритет на 

дисциплинирането на държавните органи пред разкриването на обективната 

истина. Изменение на разпоредбата на чл. 145 ал. 2 от ЗСВ към увеличаване 

на максимално допустимия срок за осъществяване на проверка, би била 

целесъобразна и в унисон с основните начала на наказателния процес и 

разпоредбите на Конституцията на Република България. 

Като изключително неудачна би могла да се определи редакцията на 

разпоредбата на чл. 50 от НПК, влязла в сила от 05.11.2017г. Същата не само 

влиза в остро противоречие с друга норма от същия кодекс – на чл. 81 ал. 3 

от НПК, но и води до излишно и неоправдано забавяне на произнасянето от 

страна на наблюдаващия прокурор. Чести са случаите, в които дори 

удълженият с един месец срок по чл. 242 ал. 4 от НПК се явява недостатъчен 

за произнасяне именно поради изменението на тази разпоредба и указанията 

по нейното прилагане. Предприетата реформа в тази насока в началото на 

2019г. отново предполага въвеждане на допълнителни процедури, 

респективно създава нови задължения за прокурора и разследващите органи 

и същата е отчетена от магистратите от Районна прокуратура – гр. 

Кюстендил като недостатъчно обмислена. 

За съжаление, срокът на приложение на съществените изменения в 

НПК, влезли в сила от 05.11.2017г., доведе до извода, че наказателният 

процес след въвеждането им не се ускори, а се забави. Откритото 

разпоредително заседание доведе до възникване на редица въпроси сред 

практикуващите юристи. С оглед предвидените срокове за уведомяване и 

връчване на книжа, провеждането на същото често се отлага във времето. 
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Възникнаха и редица свободни тълкувания на въведените преклузии от 

страна на върховната съдебна инстанция, което на практика би обезсмислило 

цялостната идея за приемането им. В тази насока е налице нужда от 

прецизиране на разпоредбите на НПК в тази сравнително нова част от 

съдебната фаза на процеса. 

Не на последно място е необходимо нормативно изменение в Закона за 

здравето и в социалното законодателство по отношение на грижата за 

психично болни общественоопасни лица, чието здравословно състояние не 

подлежи на подобрение. Процедурата по чл. 155 и сл. от Закона за здравето в 

сегашния и вид е бавна и недостатъчно ефективна. Психичноболните лица 

биват настанявани на лечение в психиатрични заведения за изключително 

кратки периоди от време, като след напускането на същите повечето от тях, 

особено тези, чието състояние не подлежи на подобрение, продължават 

общественоопасното си поведение, обусловено от здравословния им 

проблем. Същевременно социалните институции не реализират ефективно 

функцията си по отношение на тези нуждаещи се от социална услуга лица, 

често поради липсата на инициатива от болните. В тази насока особено 

полезни биха били нормативни изменения, позволяващи при реализиране на 

процедурата по чл. 155 и сл. от Закона за здравето, психично болни и 

обществено опасни лица, чието състояние не подлежи на подобрение 

вследствие на лечението, да бъдат настанявани от съда в социални 

институции за конкретизиран период от време, с възможност за преоценка 

или продължаване на срока на настаняване отново от съда. В противен 

случай проблемът с част от психично болните и опасни за себе си и околните 

лица ще остане и в бъдеще без ефективно решение. 
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Р А З Д Е Л  ІІ 
 

ДОСЪДЕБНА ФАЗА 

 

 

 

         В Районна прокуратура - гр. Кюстендил е създадена добра организация 

на работата по преписки и разследване на досъдебните производства. 

Със заповед на административния ръководител - районен прокурор на 

Районна прокуратура гр. Кюстендил е създадена организация по 

разпределяне на преписките и делата на принципа на случайния подбор, 

съобразно поредността на постъпването им. Повторно разпределение се 

извършва само в случаите, когато се налага замяна на наблюдаващия 

прокурор. Постъпващите в Районна прокуратура Кюстендил преписки и 

досъдебни производства се докладват ежедневно на административния 

ръководител, а в негово отсъствие - на негов заместник, за да се извърши 

преценка към коя група за случайно разпределение следва да се отнесат.  

От разпределението на постъпилата преписка или досъдебно 

производство на конкретен прокурор започва непосредственото ръководство 

и надзор, осъществявано от него до решаването им по същество. В случаите 

на изготвяне и внасяне на обвинителен акт, наблюдаващият прокурор участва 

лично и в съдебното производство до приключването му пред първа 

инстанция. Преписките и делата в Районна прокуратура Кюстендил се 

разпределяха чрез модула за случайно разпределение към УИС-3.  

В резултат от упражнявания контрол от страна на наблюдаващите 

прокурори, не е допуснато извършване на разследване извън процесуалния 

срок. 

След промените в ЗСВ /обн. в ДВ бр.62/2016г., в сила от 09.08.2016г./ в 

Районна прокуратура – гр. Кюстендил е създадена организация по контрол 

върху срочността по осъществяване на проверки по преписките – ежемесечен 

контрол от страна на административния ръководител. Въведен е регистър на 

извършваните проверки по преписките. В резултат на предприетите мерки до 

края на отчетния период не е допуснато осъществяване на проверки извън 

законоустановения срок, което се дължи на  взетите от административното 

ръководство на Районна прокуратура – гр. Кюстендил през 2021г. 

организационни мерки във връзка със спазване на сроковете по чл. 145 ал. 2 

от ЗСВ. 

 

1. Преписки. Проверки по чл. 145 от ЗСВ – срочност, резултати, мерки.  

 

През отчетната 2021 г. в Районна прокуратура – гр. Кюстендил са 

наблюдавани общо 2948 преписки, от които новообразувани през 2021 

година – 2683 преписки. 

Решени са  2685 преписки. По 1229 преписки е възложено извършване 

на предварителна проверка. С отказ за образуване на досъдебно 
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производство са приключили общо 1830 преписки. По  777 преписки 

прокурорът е образувал досъдебни производства, което съставлява 26.36  % 

от общия брой наблюдавани преписки.  

В края на периода са останали нерешени 130 преписки при 265 

нерешени за 2020г. и при 279 за 2019г., по който показател е налице 

подобрение. 

Съпоставка на броя наблюдавани и решени преписки с тези от 

предходните 2020г. и 2019г., е  изнесена в следната таблица: 

 

 2021 2020 2019 

Общо преписки 2948 3581 3993 

Новообразувани преписки 2683 3302 3776 

Общ брой решени преписки 2685 3316 3714 

Откази за образуване на ДП 1830 1573 1815 

Образуване на ДП 777 877 1116 

Изпратени за извършване на 

предварителна проверка 
1229 1145 1450 

Нерешени в края на отчетния период 263 265 232 

 

Таблица 2.1. 

 

Общият брой на наблюдаваните преписки през 2021 г., в сравнение с 

2020г., е намалял с 21.47%, а в сравнение с 2019 г.  е намалял  с 35.45%.  

Броят на новообразуваните преписки е намалял с  23.07 % в сравнение с 2020 

г. и с 40.73% в сравнение с 2019г. 

        Относителен дял на решените преписки спрямо наблюдаваните е 

91.08% през 2021г. при 92.60%  през 2020г. и 93.01 % през 2019г. По този 

показател се наблюдава леко отстъпление, но то се дължи на извънредната 

епидемиологична обстановка в страната във разпространението на 

коронавирусната инфекция (COVID-19). 
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Графика 2.1 

 

 

 

 

 

Относителният дял на образуваните от прокурор досъдебни 

производства спрямо общия брой решени преписки е 28.94% през 2021г. при 

26.45  % през 2020г.  и 30.05 % през 2019 г. Налице  е  намаление по този 

показател в сравнение с 2020г. и  с 2019г.   

Относителният дял на отказите за образуване спрямо общия брой 

решени преписки е 68.16% през 2021г. при  47.44  % през 2020г. и  49.84% за 

2019г. Наблюдава се леко увеличение  на броя на постановените откази за 

образуване на досъдебни производства в сравнение с 2020г. и устойчивост в 

сравнение 2019г. 

        През отчетния период по 13 преписки по описа на Районна прокуратура 

– гр. Кюстендил прокурорите са извършили лични проверки. От посочените 

проверки 2 са  решени с постановление за образуване на досъдебно 

производство, по 7 са постановени откази за образуване на досъдебно 

производство, а 4 са останали неприключени към отчетния период. Всички 

останали лични проверки са приключени от наблюдаващите прокурори в 

законоустановения срок по чл. 145 ал. 2 от ЗСВ. Налице е устойчивост на 

личните проверки, извършени от прокурори от Районна прокуратура – гр. 

Кюстендил през 2021 г., в сравнение с 2020 г., когато броят на личните 

проверки е бил 13 и леко намаление  в сравнение с 2019г., когато броят на 

личните проверки е бил 24. 

През отчетния период в района на Районна прокуратура - гр. Кюстендил 

е работено по общо 7 преписки, заведени след самосезиране от прокурор. Тук  

е налице устойчивост в сравнение с 2020 г., през която след самосезиране 

също са били 7  преписки и лек спад спрямо 2019г., когато този вид преписки 

са били 16. 

В края на периода са останали 130  преписки, по които проверките не са 

приключени. За сравнение, през 2020г. този брой е бил 137, а през 2019 г. – 

147. 

91,08% 

8,92% 

Съотношение на решени спрямо 

наблюдавани преписки 

Решени преписки 

Нерешени преписки 
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През 2021г. от Районна прокуратура - гр. Кюстендил са наблюдавани 13 

преписки, образувани по сигнали на контролни органи. Спрямо 2020г. по 

този показател се наблюдава  намаление, доколкото тогава този вид преписки 

са били 19, а за 2019г. са били 38. Намалението на наблюдаваните преписки 

се дължи на по малкият брой подадени сигнали от контролни органи, спрямо 

предните два периода.  

Всички проверки по преписките са били извършвани в указаните от 

прокурорите сроковете, с максимално възможната бързина. Няма преписки, 

проверките по които да са приключили извън законоустановения срок  по чл. 

145 ал. 2 от ЗСВ.  

По този показател е налице устойчивост в сравнение с 2020г. и 

значително подобрение през 2019г. е било  допуснато провеждане на 

проверка извън законоустановения срок по 1 преписка. 
 

2. Следствен надзор 

 

2.1. Обобщени данни по видове производства и съобразно 

систематиката на НК, вкл. по отношение пострадалите лица и на 

ощетените юридически лица от престъпления.  

През периода 01.01.2021г. до 31.12.2021г. прокурорите от Районна 

прокуратура – гр. Кюстендил са наблюдавали общо 3469 досъдебни 

производства /вкл. прекратените по давност/, от които: 

-    305  бързи производства, от които 92 са преобразувани по общия 

ред. 

- 2101 досъдебни производства, разследвани по общия ред, без 

преобразуваните бързи производства. 

-    1063 досъдебни производства прекратени по давност. 

През 2021г. е налице увеличение на общо наблюдаваните досъдебни 

производства с 118 в сравнение с 2020г. и намаление с 38 спрямо 2019г., 

което се дължи на обективни фактори – най-вече на значително по-малкото 

прекратени по давност дела отколкото през минали отчетни периоди.  

Графика 2.2 
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От наблюдаваните досъдебни производства, новообразувани през 

отчетния период са общо 1662 производства, от които 300 бързи и 1362    

досъдебни производства, разследвани по общия ред. От последните 1346 са 

разследвани от разследващ полицай,  15 - от следовател и 1 - от прокурор. 

Следва да се отбележи, че част от делата, разследвани изначално от 

разследващ полицай, впоследствие са възложени на следовател.  Налице е  

намаление  на  новообразуваните досъдебни производства с 187 бр. през 

2021г. в сравнение с 2020 г. и намаление с 477 броя в сравнение с 2019г. 

 

Графика 2.3 

 

 

 

През отчетния период са приключени общо 2947 досъдебни 

производства (вкл. и тези по давност), от които 205 като бързи (приключени 

като бързи, без преобразуваните по общия ред, които се включват в броя на 

водените ДП по общия ред) и 1679 разследвани по общия ред. 

Относителния дял на приключените досъдебни производства към общо 

наблюдаваните е 84.95 % през 2021г., при  87.82% през 2020г. и 82.41 %  

през 2019г. Тук е налице устойчивост на съотношението на приключените 

досъдебни производства към общо наблюдаваните, което се дължи както на  

активността на прокурорите за приключване на досъдебните производства в 

кратки срокове, така и на ежемесечния контрол от страна на 

административното ръководство върху срочността на разследването, и на 

текущия контрол на административния ръководител при упражняване на 

правомощията му по чл. 234 ал. 3 от НПК. 

В края на отчетния период са останали неприключени общо 522   

досъдебни производства. За сравнение през 2020г. са останали неприключени 

с  7  повече  и  през 2019г. са останали неприключени в края на отчетния 

период с 16 досъдебни производства по-малко. Това обстоятелство отново се 

дължи на усилията  на прокурорите за приключване на досъдебните 

производства в кратки срокове.  
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 2021 2020 2019 

1.Общо наблюдавани ДП 3469 3351 3507 

Бързи производства 305 317 339 

-новообразувани от 

наблюдаваните общо ДП 
1662 1849 2139 

2.Приключени производства 

общо /вкл. и тези по давност/ 
2947 2943 2890 

 3.Неприключени ДП 522 515 538 

Относителен дял на 

приключените производства 

към общо наблюдаваните 
84.95 % 87.82 % 82.41 % 

 

Таблица 2.2 

 

От изнесената статистика може да се направи обоснован извод за  

увеличение  на приключените досъдебни производство в сравнение с 2020г. и  

с 2019г., което се дължи на значителното редуциране на досъдебните 

производства, които се е налагало да бъдат прекратявани по давност през 

отчетния период. 

 

Структура на новообразувани досъдебни производства, 

наблюдавани от Районна прокуратура - Кюстендил за 2021год. и 

пострадали лица по тях 

 

 

 

 

Глава от НК Брой ДП Брой пострадали 

физически лица 

Брой пострадали 

юридически лица 

втора 145 154 - 

трета 17 10 - 

четвърта 65 75 - 

пета 667 721 38 

шеста 75 1 32 

седма - - - 

осма 51                11 - 

девета 92 2 - 

десета 44 20 1 

единадесета 506 113 3 
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Таблица 2.3 

 

През 2021 година се е увеличил броят на новообразуваните досъдебни 

производства за извършени престъпления по четвърта от Наказателния 

кодекс, в сравнение с 2020 г. и 2019г. Налице е понижение на броя 

новообразувани досъдебни производства за извършени престъпления по 

глава втора, трета, пета, шеста, девета, осма, девета, десета и единадесета от 

Наказателния кодекс. Констатираното изменение в структурното отношение 

на престъпленията, извършени в региона на компетентност на Районна 

прокуратура – гр. Кюстендил, се дължи на взаимодействието на различни 

фактори – изменение на нормативната уредба, динамика в обществено-

икономическите отношения в региона, качество на дейността на контролните 

и полицейски органи и други. 

Наблюдава се устойчивост на престъпленията по глава  трета от НК през 

последните три години, както и тенденция за намаляване на престъпленията 

по останалите посочени в таблицата глави от НК през същия период. 

 

 Бързи производства. 

 

 През 2021 г. прокурорите от РП – гр. Кюстендил са наблюдавали 305 

бързи производства, от които 300  новообразувани. По 92 бързи 

производства прокурорът е разпоредил разследване по общият ред 

(преобразувани). Осем от бързите производства са останали неприключени в 

края на периода. Всички останали бързи производства са приключени в 7 или 

14-дневен срок. 

 

Извършването на 2 бързи  производства е разпоредено от 

наблюдаващия прокурор по реда на чл. 356 ал. 2 от НПК. По този показател 

се наблюдава намаление в сравнение с 2020г., когато е разпоредено от 

наблюдаващия прокурор по реда на чл. 356 ал. 2 от НПК образуването на 24 

бързи производства и 18 за 2019г.  

 

 

Налице е намаление по отношение на наблюдаваните бързи 

производства през 2021г. в сравнение с 2020г. (12 броя по-малко) и в 

сравнение с 2019г. (34 броя  по-малко). Продължава доброто взаимодействие 

между дежурния разследващ орган и дежурен прокурор и установената 

практика за докладване на всички произшествия на наблюдаващия прокурор 

по време на дежурство. Броят на бързите производства е резултат от 

комплексни фактори: както от по-голямото усърдие на разследващите органи 

и наблюдаващите прокурори, така и от предприетите мерки от страна на 

административното ръководство за ускорено разследване и осигуряване на 

бързо правосъдие. 
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 2021  2020 2019 

Бързи производства 305 317 339 

Таблица 2.4 
 

 
Графика 2.4 

 

 

 

 

 

Досъдебни производства, разследвани по общия ред. Досъдебни 

производства, разследвани от разследващ полицай. Досъдебни 

производства, разследвани от следовател. Досъдебни производства, 

разследвани от прокурор.  

 

През 2021 година в Районна прокуратура - гр. Кюстендил са 

наблюдавани общо 2193 досъдебни производства, разследвани по общия ред, 

от които новообразувани са 1362. Към категорията разследвани от 

разследващ полицай досъдебни производства спадат 2007, от които 

новообразувани са 1346. Разследвани от следовател са 176 досъдебни 

производства, от които новообразувани са 15. Досъдебните производства, 

разследвани от прокурор са 9, от които новообразувани 1. Няма разследвани 

от разследващ митнически инспектор. 

 

 2021 2020 2019 

1. ДП, разследвани по обшия ред 2193 2368 2569 

- от тях новообразувани 1362 1543 1803 

2. Разследвани от разследващ полицай 2007 2220 2308 

- от тях новообразувани 1346 1520 1752 

3. Разследвани от следовател     176 133 243 

- от тях новообразувани 15 18 43 
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4. Разследвани от митнически инспектор 0 3 0 

- от тях новообразувани 0 3  

5. Разследвани от прокурор 9 11 10 

- от тях новообразувани 1 2 6 

 

Таблица 2.5 

 

Налице е намаление на общия брой наблюдавани досъдебни 

производства по общия ред през 2021 г. – с  8.23% в сравнение с 2020 г. и с 

17.66% в сравнение с 2019г. Налице е намаление с 11.25% на 

новообразуваните производства по общия ред в сравнение с 2020г. и  с 

28.70% спрямо 2019г. 

През отчетния период са разследвани 9 досъдебни производства от 

прокурор при 11 за 2020 г. и 10 за 2019 година. По този показател е налице 

тенденция на устойчивост.  

 
Графика 2.5 

 

 

Данни за наблюдаваните производства, разследвани от следовател по 

общия ред през 2021 година и данни за сравнение с 2020г. и 2019г.: 

 

 2021 2020 2019 

1. Разследвани от следовател общо 176 134 243 

- от тях новообразувани 15 18 43 

- образувани от прокурор 12 14 43 

- образувани от разследващ орган 3 4 0 

2. Приключени ДП  113 75 171 

3. Неприключени ДП 63 59 72 

 

Таблица 2.6 

 

Налице е увеличение през 2021г. на общия брой разследвани досъдебни 
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производства от следовател спрямо 2020 г. с 42 досъдебни производства и 

намаление спрямо 2019г. с 67 досъдебни производства. Прокурорите от 

Районна прокуратура – гр. Кюстендил се стремят да ползват потенциала на 

следователите, като са възложени по 94 досъдебно производства по реда на 

чл. 194 ал. 1 т. 4 от НПК.  

През 2021г. в ОСлО към Окръжна прокуратура гр. Кюстендил в ОСлО 

към Окръжна прокуратура гр. Кюстендил са работили общо 11 следователи, 

от които работното място на петима е локализирано в гр. Кюстендил, а на 

останалите 6 - в гр. Дупница. Средната натовареност на един следовател е 16 

досъдебни производства. 

        Данни за наблюдаваните от Районна прокуратура Кюстендил досъдебни 

производства, разследвани от разследващ полицай по общия ред през 

2021г. и данни за сравнение с 2019г. и 2018г.:  

 

 2021 2020 2019 

1. Общо разследвани от разследващ полицай 2007 2220 2308 

- от тях новообразувани 1346 1520 1752 

- образувани от прокурор 758 743 874 

- образувани от разследващ орган 588 777 878 

2. Приключени ДП 1556 1807 1804 

3. Неприключени ДП 451 413 504 

 

Таблица 2.7 

 

През 2021г. досъдебните производства, разследвани от разследващ 

полицай, са с 10.61% по малко в сравнение с 2020г. и с 15.00% по-малко в 

сравнение с 2019г.   

Приключените досъдебните производства от разследващ полицай през 

2021г. са с 16.13% по-малко в сравнение с 2020г. и с  15.94% по-малко в 

сравнение с 2019г. Това понижение се дължи и на по малко реално  

наблюдаваните досъдебни производства през отчетната година. 

Към отчетния период в отдел „ Разследване” при  ОДМВР Кюстендил 

реално са работили 37 служители. На територията на Районна прокуратура 

Кюстендил са работили  общо 20 разследващи полицаи, от които 4 в отдел 

„Разследване“ при ОДМВР Кюстендил, разследващи приоритетно т. нар. 

„икономически“ престъпления и 16 към сектор „Разследване РУ Кюстендил - 

РУ Бобов дол“ – с обща компетентност.  

През отчетния период средната натовареност на едни разследващ 

полицай, специализиран по икономическа престъпления /към ОДМВР – гр. 

Кюстендил/, е била 46.5 досъдебни производства при 57 досъдебни 

производства за 2019г. и 49 досъдебни производства през 2018г. Средната 

натовареност на един разследващ полицай с обща компетентност /към РУ  

Кюстендил/ е била 68.8 при 76.7 досъдебни производства за 2019г. и 87.1 

досъдебни производства през 2018г.  
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През 2020  г. в отдел „Разследване“ към РДГП Кюстендил е утвърден 

щат от 4 разследващи полицаи. На територията на ГПУ Гюешево, РДГП 

Кюстендил и ГПУ Олтоманци служебните си задължения изпълняват 2-ма 

разследващи полицаи. Средната натовареност на един разследващ полицай  

само за територията на ГПУ Гюешево, РДГП Кюстендил и ГПУ Олтоманци 

през 2020 г. е 41 досъдебни производства,  при 20.50 досъдебни производства 

за 2019 г. и при 26.5 за 2018 г. Наблюдава се трайна тенденция за 

увеличаване на досъдебните производства в граничния район на ГКПП 

„Гюешево“ и ГКПП „Олтоманци“, чието тълкуване следва да бъде предмет 

на допълнителен анализ. 

През 2020 г. митнически инспектор е разследвал 3 досъдебни 

производства.  

В териториалното звено за борба с организираната престъпност гр. 

Кюстендил са назначени на щат двама служители на длъжност „разследващ 

полицай“. През 2020г. разследващи полицаи от ТЗ „БОП“ гр. Кюстендил са  

разследвали 5 досъдебни производства. През  2019 г. от същите са 

разследвани 5 досъдебни производства, наблюдавани от РП – гр. Кюстендил. 

За сравнение през 2018 г. от разследващи полицаи от ТЗ „БОП“ гр. 

Кюстендил са  разследвани 4 досъдебни производства. 

 

Пострадали физически лица и ощетени юридически лица 

 

През отчетния период пострадали от извършени престъпления са общо  

1107 физически лица, от които 68 непълнолетни, 33 малолетни, 450 жени и 

657 мъже. От престъпления в периода са ощетени и 74  юридически лица. 

 

 

 2021 2020 2019 

1.Пострадали ФЛ 1107 1120 1110 

-непълнолетни 68 41 20 

-малолетни 33 22 30 

-жени 450 453 467 

-мъже 657 667 643 

2.Ощетени ЮЛ 74 83 182 

 

Таблица 2.8 

 

Налице е намаление на общия брой на пострадалите физически лица с   

1.17% спрямо 2020г. и с 0.27% спрямо 2019г. През 2021г. се наблюдава    

намаление на броя и на ощетените юридически лица – с  12.16% спрямо 

2020г. и  с  145.95% спрямо 2019г. Установява се увеличение на броя на 

пострадалите непълнолетни и малолетни лица, което не е добра тенденция, 

което следва да бъде подложено на допълнителен анализ, като редуцирането 

на този вид ощетени от престъпление лица следва да се заложи като 

приоритет за следващия отчетен период.  
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Най-много физически лица са пострадали през 2021г. от престъпления 

от общ характер са по глава V от НК - против собствеността общо 721 лица, 

следвани от 154 лица по  глава втора от НК - против личността, съответно 

113 лица по  глава ХІ от НК – общоопасни престъпления, 75 лица глава IV – 

против брака и семейството, 20 лица глава Х – против реда и общественото 

спокойствие, 11 лица по глава VІІІ – против дейността на държавните 

органи, 10 лица по глава ІІІ – против правата на гражданите, 2 лица по глава 

ІХ – документни престъпления и 1 лице по глава VІ – против стопанството. 

За сравнение през предходните два периода структурата на пострадалите 

физически лица остава непроменена.  

През 2020г. от престъпления от общ характер по глава V от НК - против 

собствеността общо 709 лица. На второ място се нареждат физическите лица, 

пострадали от извършени престъпления по  глава втора от НК - против 

личността – 188 лица. От престъпления по гл. ХІ от НК – „Общоопасни 

престъпления“ са пострадали  107 физически лица, от престъпления по гл. IV 

– против брака и семейството – 63 физически лица, от престъпления по гл. Х 

– против реда и общественото спокойствие – 30, от престъпления по гл. VІІІ 

– против дейността на държавните органи – 13 физически, от престъпления 

по гл. ІІІ - престъпления против правата на гражданите - 5 физически лица, от 

престъпления по гл. ІХ – документни престъпления – 4 физически лица и от 

престъпления по гл. VІ – престъпления против стопанството – 1 лице. 

Ощетените от престъпления юридически лица през 2021г. са 74, в 

сравнение за 2020г., когато са били 83, съответно 182 за 2019г. Налице е  

намаление на ощетените от престъпление юридически лица - с 9 за 2020г. и с 

108 за 2019г., което е в резултат на предприетите мерки от страна на Районна 

прокуратура - гр. Кюстендил. Най-голям е техният дял по гл. V от НК – 38 

ощетени юридически лица, следвани от 32 ощетени юридически лица за 

престъпленията по гл. VІ от НК,  3   ощетени юридически лица от 

престъпленията по гл. ХІ от НК и 1 ощетено юридическо лице от 

престъпления по гл. Х от НК. 

 

Обобщени данни на МВР за регистрирани и разкрити престъпления 

 

Вид 

престъпление 

2021 2020 2019 

Регистрирани 1222 1294 1504 

Разкрити 577 679 770 

Собствеността 520 532 605 

Личността 88 96 85 

Икономически 137 175 173 

Наркотични 103 74 123 

Транспортни 191 180 225 

 

Таблица 2.9 
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Съгласно статистиката на ОДМВР Кюстендил през 2021г. от всички 

регистрирани престъпления, са разкрити 577 престъпления или 47.22% 

разкриваемост. За сравнение през 2020г. от всички регистрирани 

престъпления1294 са разкрити 679 бр. или 52.47% разкриваемост, през 2019 

г. от всички регистрирани престъпления 1504, са разкрити  770 бр. или 

51.20%. 

От предоставените от ОДМВР данни може да се направи обоснован 

извод, че регистрираната престъпност за периода в региона на Районна 

прокуратура - гр. Кюстендил бележи спад спрямо 2020г. и 2019г. Налице е 

лек спад в процентът на разкриваемост в сравнение 2020г. и за 2019г.  

 

За отчетната 2021год. не са отправяни искания за използването на 

специални разузнавателни средства.  

 

През 2021г. по 2 досъдебни производства прокурорите от Районна 

прокуратура – гр. Кюстендил са предприели мерки за запазване в тайна на 

самоличността на 2 свидетеля. За сравнение през 2020г. по 6 досъдебни 

производства Районна прокуратура – гр. Кюстендил е предприела мерки за 

запазване в тайна на самоличността на 10 свидетеля. През 2019г. такава 

мярка е предприета по 5 досъдебни производства за 10 лица. Налице е 

намаление, както по отношение броя на лицата, така и по отношение на броя 

на досъдебните производства. 

През 2021г. прокурорите от Районна прокуратура – гр. Кюстендил са 

отправили до съда общо 12 искания за разкриване на банкова и данъчна 

тайна по реда на Закона за кредитните институции и ДОПК – в сравнение за 

2020г. когато са били 25 искания, съответно 11искания за 2019г.  

През 2021г. са внесени 1 искания от прокурор по чл. 72 от НПК за 

обезпечаване на конфискацията, глобата и отнемането на вещи в полза на 

държавата. За сравнение през 2020 г. също е имало 1 искане, съответно 15 

искания за 2019г.  

През отчетния период са извършени 561 неотложни действия по 

разследване, изискващи санкция на съда /претърсване, изземване, вкл. на 

кореспонденция, обиск, освидетелстване и т. н./ - същите за 2020г. са били 

185 и 243 искания за 2019 г. 

През отчетния период 33 от наблюдаваните от Районна прокуратура – 

гр. Кюстендил досъдебни производства са взети на специален надзор. През 

2020г. са били 97 производства взети на специален надзор и 1 досъдебно 

производство за 2019г. 

 

 

Контрол на мярката за неотклонение “Задържане под стража” и други 

мерки за процесуална принуда. 
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От Районна прокуратура - гр. Кюстендил през 2021г. са внесени в 

Районен съд гр. Кюстендил 61 искания за вземане на най-тежката мярка за 

неотклонение „Задържане под стража“. От тях са уважени  51 искания, 

съответно на 58 лица е взета МНО „задържане под стража“.  По две от 

исканията, съдът е наложил МНО „домашен арест“, а по едно искане  е 

наложил друг вид МНО. За сравнение през 2020г. са внесени в Районен съд 

Кюстендил 59 искания за вземане на най-тежката мярка за неотклонение - по 

чл. 64 от НПК. От тях са уважени 47 искания, съответно на 49  лица е 

наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“. По 5 от исканията 

съдът е наложил мярка за неотклонение „домашен арест“ и по 7 досъдебни 

производства съдът е наложил друг вид МНО. През 2019 г. са внесени в 

Районен съд Кюстендил 45 искания за вземане на най-тежката мярка за 

неотклонение - по чл. 64 от НПК. От тях са уважени 40 искания, съответно на 

43 лица е наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“. По едно 

от исканията съдът е наложил друг вид мярка за неотклонение - „домашен 

арест“. По 3 досъдебни производство съдът е наложил друг вид МНО. Тук е 

налице увеличение на внесените в Районен съд – гр. Кюстендил искания за 

вземане на най-тежката мярка за неотклонение „Задържане под стража“ – с  

3.39% в сравнение с 2020г. и с 35.56% с 2019г. Този сериозен ръст се дължи 

както на стремежът на прокурорите за бързо правосъдие, чрез своевременно 

задържане на извършителите на престъпления, така и на усилията на 

ръководството на Районна прокуратура – гр. Кюстендил, което е създало 

необходимата организация за незабавно докладване на наблюдаващите 

прокурори за висящи дела и осъждания на обвиняемите лица по делата.  

Няма констатирани случаи на задържане извън законовия срок на 

мярката за неотклонение „Задържане под стража”. 

 

2.2. Срочност на разследването. 

 

 През периода са били приключени 1884 досъдебни производства, като 

1583  са с продължителност до 8 месеца, 191 - в срок до 1 година, 110 над 1 

година. За сравнение през 2020г. са били приключени общо 2196 досъдебни 

производства,  като 1945 са приключени до 8 месеца, 168 - в срок до 1 

година, 83 - над една година и 14 над 2 години. Съотношението за 2019г. 

съответно общо 2214 приключени досъдебни производства,  2019 в срок до 8 

месеца, 149 до една година, 46 над една година и 12 над 2 години.  Няма 

досъдебни производства, приключили извън законовия срок. Налице е трайна 

тенденция за приключване на делата в най-кратки срокове. За 2021г. 

неприключени в края на периода са останали общо 522 досъдебни 

производства, съответно 515 за 2020г. и 538 за 2019г.. 

 

 2021 2020 2019 

1. Приключени ДП 1884 2196 2214 

- до 8  месеца 1583 1945 2019 

- до  1 година 191 168 149 
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- над 1 година 110 83 46 

2. Неприключени ДП 522 515 538 

 

Таблица 2.10 
 

 
Графика 2.6 

 

Анализът на тези данни показва тенденция за приключване на 

разследването по общия ред в рамките до 8 месеца. През 2021г. 

приключените досъдебни производства до 8-месечен срок са 22.87%, по-

малко в сравнение с 2020г., когато приключените досъдебни производства до 

8-месечен срок са с 27.54% по-малко през 2019 г., което се дължи на 

продължаващата епидемичната обстановка в страната, независимо от което 

бързината на разследването се запазва. През 2021г. са приключени 842 

досъдебни производства в двумесечен срок, което съставлява 53.19 % от 

общо приключените досъдебни производства през периода. Това е една 

положителна тенденция, постигната след надзор за срочността на 

разследването от наблюдаващите прокурори и стриктен контрол върху 

основателността на исканията за удължаване на срока за разследване от 

страна на административното ръководство.    

Относителният дял на досъдебни производства с приключило 

разследване в 8-месечен срок спрямо общия брой приключили разследвания 

през  2020г. е 84.02%, спрямо 88.57% през 2019 г.  Наблюдава се устойчиво 

висок процент по този показател, което характеризира значителна срочност 

на разследването. Посочената статистика безспорно показва стимул на 

разследващите органи и прокуратурата за своевременно приключване на 

досъдебните производства и осигуряване на бързо разследване и правосъдие. 
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 Графика 2.7 

 

 

 

 

 

 

2.3 Решени досъдебни производства от прокурор. Видове решения. 

 

        През 2021 г. решените от прокурор са общо 2907 досъдебни 

производства, от които 1687 са прекратени /включително и прекратените по 

давност – 1063 наказателни производства/, спрени са 599 досъдебни 

производства, 43 са изпратени по компетентност, 36 са обединени и 4 са 

отделени, а внесените в съда с прокурорски актове са 538 досъдебни  

производства. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.11 
 

През  2021г. е налице понижение на  броя на внесените в съда 

прокурорски актове спрямо 2020 г. с 7,43 %  и намаление с 14,87% в 

сравнение с 2019г. Продължаващата ефективност на Районна прокуратура – 

До 8 месеца; 

84,02% 

До 1 година; 

10,13% 

Над 1 година; 

5,84% 

Продължителност на досъдебната фаза 

 2021  2020 2019 

Решени от прокурор 2907 2883 3071 

Прекратени 624 638 666 

Прекратени по 

давност 
1063 747 676 

Спрени 599 813 850 

Внесени в съда 538 578 618 
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гр. Кюстендил е видима, което е резултат от нарастващите усилия на 

прокурорите и административното ръководство.  
 

 
 

Графика 2.8 

От общо наблюдаваните през 2021 г. 3469 досъдебни производства, 

наблюдаващите прокурори са решили по същество 2907 или 83.80%, което 

отново показва висока ефективност. През 2020 г. това съотношение е било 

86.03%. По този показател през 2021 г. е налице леко намаление и като цяло  

е запазен високият процент решение досъдебни производства. 

През 2021г. са решени от прокурорите 1844 досъдебни производства /без 

прекратените по давност/. От  решените 1844 досъдебни производства, 624 са 

прекратени, което в процентно съотношение спрямо всички решени 

досъдебни производства /отново без прекратените по давност/, съставлява  

33.84%. През 2020 г. този процент е бил 29.91%, а през 2019г. - 27.81%. 

Спрени са 599  досъдебни производства, което в процентно съотношение 

спрямо всички решени дела /без тези прекратени по давност/ е  32.48% при 

38.12% през 2020г. и 35.49% за 2019г. Тази статистика е показателна за 

взетите мерки, заложени в доклада от 2020г. за повишаване ефективността 

при издирването на извършителите на престъпления и обезпечаване на 

доказателства, но все още процентът е висок и следва да се работи от страна 

на полицейските органи по повишаване ефективността при издирването на 

извършителите на престъпления и обезпечаване на доказателства.  

По давност са прекратени 1063 досъдебни производства, от които срещу 

неизвестен извършител 1058 и 5 срещу известен извършител. По този 

показател през 2021 г. в Районна прокуратура – гр. Кюстендил се бележи лек 

ръст спрямо 2020г., когато делата от тази категория са били 747 и лек ръст  

спрямо 2019г., когато са били прекратени по давност 676 досъдебни 
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производства. През 2021 г. във връзка с извършването на цялостна проверка в 

Районна прокуратура - гр. Кюстендил на спрените наказателни производства 

прокурорите провериха 9674 досъдебни производства, като по част от тях са 

разпоредени издирвателни мероприятия.    

През 2021 г. прокурорите от Районна прокуратура – гр. Кюстендил са 

внесли в съда общо 538 досъдебни производства, които в процентно 

съотношение спрямо решените досъдебни производства /без тези прекратени 

по давност/ е  29.18%. Това съотношение през 2020г. е било 27.57%, а  през 

2019 г. - 25.80%. По този показател се наблюдава устойчивост и леко 

надграждане въпреки усложнената епидемиологична обстановка в страната. 

От общия брой прекратени и внесени в съда дела продължителността на 

досъдебната фаза е била: до 8 месеца - 917 досъдебни производства при 951   

за 2020 г. и 1082 за 2019 г., до 1 година – 158 досъдебни производства при 

168 за 2020г. и 119 за 2019 г.; над 1 година – 70 досъдебни производства при  

83 за 2020 г. и 46 за 2019 г.,  над 2 години – 17  досъдебни производства при 

14 за 2020г. и 16 за 2019 г. 
       

 
Графика 2.9 

 

 Наблюдава се лек спад и устойчивост през отчетния период на 

решените от прокурор досъдебни производства в срок до 8 месеца, над 1 

година и над 2 години, в сравнение с 2020 г. Независимо от лекия спад 

продължава   активната роля на наблюдаващите прокурори в досъдебните 

производства, както и стремежа на административното ръководство за 

ускоряване на разследването и решаването на делата и ограничаване 

преразпределението на досъдебните производства на различни наблюдаващи 

прокурори. 

        Решени досъдебни производства през 2021г. спрямо 2020г. са с 24 

повече, а в сравнение с 2019г. са с 164 по малко.  Редуцирането се дължи 

преди всичко на по-малкото наблюдавани досъдебни производства през 

2021г. с 118  повече от 2020г. и с 38 по малко от 2019г. 
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Внесени прокурорски актове: 

  През отчетната 2021 година Районна прокуратура – гр. Кюстендил е 

внесла за разглеждане в Районен съд гр. Кюстендил общо 538 акта срещу 575 

лица, от които: обвинителни актове – 283 срещу 316 лица, споразумения – 

184 срещу 185 лица и постановления за освобождаване от наказателна 

отговорност с налагане на административно наказание по чл. 78 А от НК - 71 

срещу 74 лица. 

 През отчетната 2020 година Районна прокуратура – гр. Кюстендил е 

внесла за разглеждане в Районен съд гр. Кюстендил общо 578 акта срещу 624 

лица, от които: обвинителни актове – 329 срещу 366 лица, споразумения – 

149 срещу 157  лица и постановления за освобождаване от наказателна 

отговорност с налагане на административно наказание по чл. 78 А от НК - 

100 срещу 101 лица. 

През отчетната 2019 година Районна прокуратура – гр. Кюстендил е 

внесла за разглеждане в Районен съд гр. Кюстендил общо 637 акта срещу 693 

лица, от които: обвинителни актове – 323 срещу 369 лица, споразумения – 

182 срещу 185 лица и постановления за освобождаване от наказателна 

отговорност с налагане на административно наказание по чл. 78 А от НК - 

132 срещу 139 лица. 

 

 

 

 
Графика 2.10 

 

 
 

Съпоставянето на данните за 2021 година с тези от предходните две 

години сочи на увеличение на внесените в съда споразумения спрямо 2020 г. 

с  19,02  %  и  увеличение  спрямо 2019г. – с  1.09  %. 
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 Относителния дял на общо внесените актове от прокурорите в 

сравнение с 2020 г. е с 6.92% по-малко и с 15.54% по-малко в сравнение с 

2019г.   

Спрямо общия брой наблюдавани досъдебни производства 

обвинителните актове съставляват 8.16% през 2021г. при 9.82% през 2020г. и 

при 9.21% през 2019г.  

 Спрямо общия брой наблюдавани досъдебни производства, 

споразуменията съставляват 5.30% през 2021г. при 4.45% през 2020г. и 5.19% 

през 2019г.  

Спрямо общия брой наблюдавани досъдебни производства    

постановленията за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание по чл. 78 А от НК съставляват 2.05% за 2021г. 

при  2.98% през 2020г. и при  3.76% през 2019г. 
 

 
Графика 2.11 

 

Внесените обвинителни актове в Районен съд - гр. Кюстендил спрямо 

решените през 2021г. досъдебни производства съставляват 9.74% при 11.41% 

за 2020г. и 10.52% за 2019г.  

Внесените споразумение в Районен съд - гр.Кюстендил спрямо 

решените досъдебни производства през 2021г. съставляват 6.33% при 5.17% 

за 2020г. и 5.93% за 2019г.  

Внесените в Районен съд - гр. Кюстендил постановленията за 

освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно 

наказание по чл. 78А от НК през 2021г. съставляват 2.44% при 3.47% за 

2020г. и 4.30% за 2019г. 
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Графика 2.12 

Структурното разпределение на новообразуваните дела за 2021 г. и 

резултатите по тях – внесени прокурорски актове в съда и обвиняеми лица, се 

представя по видове престъпления, съобразно систематиката на НК, в 

следващата таблица :  

 

Глава от НК 

Новообразу

вани 

ДП 

Внесени в 

съда 

прокурорс

ки 

актове 

Обвиняеми 

лица по 

тях 

Общо 1662  538 575 

Глава ІІ „Престъпления против 

личността” 
145 41 45 

Глава ІІІ „Престъпления против 

правата на гражданите 
17 1 1 

Глава ІV „Престъпления против 

брака, семейството и младежта” 
65 34 35 

Глава V „Престъпления против 

собствеността” 
667 98 116 

Глава VІ „Престъпления против 

стопанството” 
75 16 19 

Глава VІІІ „Престъпления против 

дейността на държавни органи и 

обществени организации” 

51 34 36 

Глава ІХ „Документни 

престъпления” 
92 26 28 

Глава Х „Престъпления против реда 

и общественото спокойствие” 
44 15 20 

Глава ХІ „Общоопасни 506 273 275 
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престъпления” 

 

Таблица: 2.12 

 

По видове престъпления структурата съответства на традиционната за 

района, но бележи известно изменение в сравнение с предходния отчетен 

период: 

Традиционно най-голям брой от новообразуваните досъдебни 

производства са за извършени престъпления по Глава V-та от НК - 

„Престъпления против собствеността”, а от тях най-много са кражбите. През 

2021 г. са образувани общо 667 досъдебни производства за такива 

престъпления, което съставлява 40.13% от общия брой новообразувани дела.  

Тук е налице намаление в сравнение 2020 г., когато от тази категория са били  

образувани общо 756 досъдебни производства за такива престъпления, което 

е съставлявало 40.89% от общия брой новообразувани дела. В сравнение с 

2019 г. също е налице намаление, когато от този вид образувани досъдебни 

производства са били 814, което е съставлявало 38.06% от общия брой 

новообразувани дела. Анализът на данните показва, че относителният дял на 

тези престъпления намалява. 

От изложените данни може да се направи обоснован извод, че този вид 

престъпна дейност бележи устойчива тенденция към редуциране спрямо 

останалите извършени престъпления в района на Районна прокуратура – гр. 

Кюстендил. От внесените в съда през 2021 г. 98 дела, образувани за 

престъпления против собствеността, с обвинителен акт са внесени 86 дела, 9 

със споразумение  и  3 предложения по чл. 78а от НК. 

Най-голям е делът на образуваните по чл. 194 от НК досъдебни 

производства – 305, от които внесените в съда са едва 14 досъдебни 

производства срещу 16 лица - 13 с обвинителен акт и 1 с предложение по чл. 

78а. Причина за това е, че при по голямата част от разследванията за такива 

престъпления не се разкрива извършителят. Образуваните по чл. 195 от НК 

досъдебни производства са 111, от които внесени в съда са 13   прокурорски 

акта срещу 18 лица. От тях с обвинителен акт - 11, а със споразумение – 2. По 

чл. 196 са внесени в съда 29 досъдебни производства срещу 37 лица. От тях с 

обвинителен акт – 27, а със споразумение - 2. 

На второ място по брой са образуваните досъдебни производства по 

глава ХІ от НК „Общоопасни престъпления” –  506 бр. или 30.45% от общия 

брой новообразувани досъдебни производства. Следва да се отбележи, че 

образуваните досъдебни производства за престъпления от посочената 

категория бележат намаление спрямо 2020г. когато са били  556 бр. или 

30.07% от общия брой новообразувани досъдебни производства, и намаление  

спрямо 2019 г., когато същите са били 594 бр. или 27.77% от общия брой 

новообразувани досъдебни производства.   

През 2021 г. за престъпления по гл. XI от НК в съда са внесени 273    

прокурорски акта /срещу 275  лица/, от които обвинителните актове са 111, 

споразуменията – 128, а предложенията по чл. 78а от НК – 34. Най-голям е 
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броят на образуваните досъдебни производства за извършени престъпления 

по чл. 343б от НК– 148, от които 130 са внесени в съда с  прокурорски акт. От 

тях - с обвинителен акт – 48 досъдебни производства, със споразумение – 82 

досъдебни производства, а предложенията по чл. 78а от НК няма. 

Образуваните по чл. 354а от НК досъдебни производства са  121,   внесени в 

съда са 75 прокурорски акта. От тях обвинителните актове са 32,  

споразумения  – 26 и 17 предложения по чл. 78а от НК.  

Образуваните досъдебни производства за престъпления по чл. 355 от НК 

са 24, от които 15 са внесените с прокурорски актове срещу 15 лица. С 

обвинителен акт в съда са внесени 10 досъдебни производства, а със 

споразумение – 5. Традиционно през последните две години най-много 

досъдебни производства са образувани за престъпления против 

собствеността, като на следващо място се нареждат общоопасните 

престъпления. Независимо, че по отношение на чл. 354а е налице намаление 

в сравнение с 2020г. - както на новообразуваните досъдебни производства 

така и внесените в съда, следва да се направи задълбочен  анализ на този вид 

престъпна дейност и да се предприемат както законодателни промени, така и 

превантивна дейност.  Задача, както на обществото, така и правосъдната 

система е да предпазват най-вече подрастващите от наркотичните вещества, 

които от своя страна продуцират осъществяването на други видове престъпна 

дейност. 

На трето място по брой през 2021 г. са образуваните досъдебни 

производства по глава ІІ от НК „Престъпления срещу личността” – 145, или 

8.72% от общия брой новообразувани досъдебни производства. В съда са 

внесени 41 прокурорски акта срещу 45 лица, от които обвинителни актове – 

25, споразумения – 11 и предложения по чл. 78а от НК – 5. Най-голям е броят 

на образуваните досъдебни производства по чл. 144 от НК – 50 броя, от 

които 13 са внесените в съда   – 8 с обвинителен акт и 5 със споразумение. 

Втори по брой са производствата, образувани за престъпленията по чл. 129 от 

НК - 40  бр., от които 7 са внесени в съда -  5 с обвинителен акт и 2 със 

споразумение. На трето място се нареждат престъпленията по чл. 131 от НК, 

за извършването на които през 2021 г. са образувани 29 досъдебни 

производства, от които 13 са внесени в съда – 6 с обвинителен акт, 3 със 

споразумение и 4 с предложение по чл. 78а от НК. 

На четвърто място по брой през 2021 г. са образуваните досъдебни 

производства за извършени престъпления по глава ІХ „Документни 

престъпления“ – 92 броя или 5.54% от общия брой новообразувани 

досъдебни производства. В съда са внесени 26 прокурорски акта срещу 28 

лица, от които 5 с обвинителен акт, 8 със споразумение и 13 с предложение 

по чл. 78а от НК. Най-голям е броят на образуваните досъдебни производства 

за извършени престъпления по чл. 316 от НК – 40. Внесени в съда са 14 

досъдебни производства, от които с обвинителен акт - 3, със споразумение - 7 

и с предложение по чл. 78а от НК – 4. Втори по брой са делата, образувани за 

престъпленията по   чл. 313  от НК – 25, от които внесените с прокурорски 

акт в съда са 8  с предложение по чл. 78а от НК.     
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На пето място по брой през 2021 г. се нареждат образуваните досъдебни 

производства за извършени престъпления по глава VІ от НК - „Престъпления 

против стопанството“ – 75 или 4.51% от общия брой новообразувани 

досъдебни производства. В съда са внесени 16  прокурорски акта срещу 19 

лица, от които 4 обвинителни акта, 9 споразумения и 3  предложения по чл. 

78а от НК. Най-голям е броят на образуваните досъдебни производства за 

извършени престъпления по чл. 235 от НК – 24, от които внесените с 

прокурорски акт в съда са 2 - с обвинителен акт – 1 и 1 със споразумение. 

Втори по брой са делата, образувани за престъпленията по чл. 234 от НК – 23  

бр. Внесено в съда е 1 досъдебно производство с обвинителен акт  и 7 

предложения по чл. 78а от НК. Трети по брой са делата, образувани за 

престъпленията по чл. 227б от НК – 14 бр. Внесени  в съда са 5 досъдебни 

производства срещу 5 лица - с обвинителен акт – 1, 1 със споразумение и 3 

предложения по чл. 78а от НК. 

Анализът на тенденциите в структурата на престъпната дейност през 

отчетния период и предходните две години сочи на устойчивост в 

съотношението между извършените престъпления против собствеността и и 

общоопасни такива от компетентността на Районна прокуратура – гр. 

Кюстендил. Налице е  изменение по отношение на престъпленията против 

личността и стопанството, което подлежи на допълнителен анализ. Следва да 

се засили превенцията спрямо престъпленията свързани с  притежанието и 

разпространение на наркотици.  
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През 2021 година организацията на дейността на Районна прокуратура 

- гр. Кюстендил по наказателно-съдебния надзор е насочена към 

оптимизиране на работата и постигане на максимален ефект в съдебната фаза 

на процеса.  

Със заповед № РД-02-29/15.12.2017г. на Главния прокурор на 

Прокуратурата на Република България са утвърдени Указания за 

подобряване на работата на Прокуратурата по наказателно-съдебния надзор. 

Целта на Указанията е създаване на условия за периодичен и ефективен, 
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Електронен регистър на прекратените от съда наказателни производства. 

В съответствие с тях в Районна прокуратура - гр. Кюстендил е 

създадена нужната организация, като изискванията се спазват стриктно. 
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Попълват се посочените уведомителни форми и съобщения, води се регистър 

и се изготвя  годишен доклад и таблици. Указанията имат своята 

положителна роля за оптимизиране на резултатите вследствие задълбочения 

подход при анализите и оценките.  

С цел недопускане и ограничаване на връщането от съда на дела на 

Прокуратурата, постановяването на оправдателни присъди и прекратяване на 

наказателните производства от съда на основание чл. 24 ал. 1 т. 3, т. 6 и т. 8а 

от НПК и по чл. 250 ал. 1 т. 2 от НПК, в Районна прокуратура – гр. 

Кюстендил се провеждат ежемесечни работни съвещания, на които се 

разглеждат, обсъждат и анализират причините за постановяване на съдебните 

актове, съдържащи констатации за допуснати съществени нарушения на 

процесуалните правила, оправдаване на подсъдимите или прекратяване на 

наказателните производства на горепосочените основания. Предлагат се 

добри практики по различни текстовете от НК от компетентността на 

районните прокуратури. През настоящата отчетна година, вследствие 

предприетите противоепидемични мерки относно пандемията от COVID-19, 

ежемесечните работни съвещания на прокурорите се осъществяват чрез 

приложението за интернет комуникация „Вайбър“. 

Прокурорите от Районна прокуратура - гр. Кюстендил участват активно 

в обучителни мероприятия по различни теми, организирани от 

Прокуратурата на Република България, Националния институт на 

правосъдието, Асоциацията на прокурорите в България, Европейската мрежа 

за съдебно обучение и Окръжна прокуратура - гр. Кюстендил, което 

подобрява теоретичната им подготовка. 

 

1.1. Образувани, разгледани и решени от съда дела - относителен 

дял спрямо внесените прокурорски актове 

 

През отчетната 2021 година Районна прокуратура гр. Кюстендил е 

внесла в Районен съд гр. Кюстендил и Районен съд гр.Дупница  общо  538 

прокурорски акта - 283 обвинителни акта, 184 споразумения и 71 

постановления с предложение за освобождаване от наказателна отговорност 

с налагане на административно наказание (чл. 78а НК).  

През 2020 година Районна прокуратура гр. Кюстендил е внесла в 

Районен съд гр. Кюстендил и Районен съд гр.Дупница  общо  579  

прокурорски акта - 329 обвинителни акта, 149 споразумения и 101 

постановления с предложение за освобождаване от наказателна отговорност 

с налагане на административно наказание (чл. 78а НК).  

През 20219 година Районна прокуратура гр. Кюстендил е внесла в 

Районен съд гр. Кюстендил и Районен съд гр.Дупница  общо  637  

прокурорски акта - 323 обвинителни акта, 182 споразумения и 132 

постановления с предложение за освобождаване от наказателна отговорност 

с налагане на административно наказание (чл. 78а НК).  
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Наблюдава се тенденция на намаляване на внесените в съдилищата 

прокурорски актове, съпоставимо с предходните две години. В тази насока 

следва да се отчете също така и все по-успешно осъществяваната 

превантивна функция на ОДМВР – гр. Кюстендил по предотвратяване 

извършването на престъпни деяния. 

И през отчетния период отново приоритетният начин за приключване 

на досъдебните производства от прокуратурата е внасяне на делата с 

обвинителни актове в съда/283/, макар през периода да се наблюдава 

намаляване на техния брой в абсолютни стойности, съпоставимо с 

предходните две години/329 през 2020г. и 323 през 2019г./. Това е обективен 

показател за засилен стремеж на прокурорите към ангажиране на 

наказателната отговорност на виновните лица по общия ред. 

От друга страна, през 2021 година се наблюдава значително 

увеличаване на броя на внесените в съдилищата споразумения за решаване на 

наказателните производства – с 35 в повече в сравнение с 2020 година и 2 в 

повече в сравнение с 2019 година. Прилагането на института на 

споразумението като целесъобразен и бърз начин за реализиране на 

наказателна отговорност, намира значително място в работата на 

прокурорите от РП – Кюстендил. 

Бележат намаление, отнесено към предишната 2020 година /с 30 по-

малко/  внесените постановления за освобождаване от наказателна 

отговорност с предложение за налагане на административно наказание. Към 

2019 год. броят на тези постановления е с 61 по-малко. Това цифрово 

изражение на инициираните производства по глава 28 от НПК не може да 

определи  съществуването на някаква характерна тенденция. Регистрират се 

резултати, обективно съответстващи на възникналите различни казуси през 

годините, наложили императивното прилагане на разпоредбата на чл. 78а от 

НК. 

 

През отчетния период общият брой на съдебните решения по внесени 

прокурорски актове/през 2021г. и предходни години/ е 637; срещу 611 през 

2020г. и 742 през 2019 година.  

Относителният дял на съдебните решения спрямо внесените 

прокурорски актове през отчетния период възлиза на 118.40%. 

Тези показатели сочат на продължаващата тенденция за успешно 

финализиране на наказателните производства. Налага изводът за проявена 

сериозна активност и постигната добра ефективност на прокурорската 

дейност в съдебната фаза, обусловени от представянето пред съда на 

необходим и достатъчен обем от доказателствени материали, събрани в 

рамките на наказателния процес, което обезпечава неговото своевременно и 

оптимално приключване.  

През отчетната година съдебните решения по внесени обвинителни 

актове са 358; при 358 за 2020г. и 418 за 2019 година. 

Решенията по предложения за споразумение са 189, като за 2020г. са 

143, а за 2019г. – 196. 
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През периода са постановени 90 съдебни акта по внесени 

постановления за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административни наказания. За тези актове броят през  2020г. е 110, а  за 

2019 год. е 128. 

Всички прокурорски актове са изготвени в законоустановения срок. 

 

През отчетната 2021 година е намаление на броя на внесените в 

съдилищата дела/538/ в сравнение с 2020 година/578/ и  2019 година/637/. 

През 2021 година е налице намаление на броя на внесените в съда дела 

с обвинителен акт/283/ в сравнение с предходните две години/329 за 2020г. и 

323 за 2019г./. 

През 2021 година е налице съществено увеличение на броя на 

внесените  в съда дела със споразумение/184/ в сравнение с 2020 година/149/ 

и минимално увеличение в сравнение с 2019 година/182/. Институтът на 

споразумението продължава да се прилага успешно, което води до бързото 

реализиране на наказателната отговорност на виновните лица. 

През отчетния период е налице намаление на броя на внесените 

предложения за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на 

административно наказание по чл. 78А от НК/71 бр./ в сравнение с  

предходните две години/101 бр.за 2020г. и 132 бр.за 2019г./. 

През 2021 година е налице увеличение на броя на решените от съда 

дела по внесени прокурорски актове /637бр./, спрямо решените от съда дела 

през 2020 година/611 бр./ и намаление съпоставимо с 2019 година/742бр./. 

През отчетния период е налице устойчивост на решените от 

съдилищата дела по внесени обвинителни актове/358бр./ спрямо 

2020г./358бр./ и намаление съпоставимо с 2019 година/418бр./ 

През отчетния период се наблюдава съществено увеличаване на 

решените от съдилищата дела внесени със споразумение/189бр./, спрямо 

2020г./143бр./ и минимално намаляване спрямо 2019г./196бр./  

През отчетния период се наблюдава тенденция на намаляване на 

решените от съдилищата дела, внесени с постановление по чл.78а от 

НК/90бр./, съпоставимо с 2020г./110бр./ и през 2019г./128бр./ 

 

Относителният дял на разгледаните и решени през 2021г. от 

съдилищата 637 дела спрямо внесените 538 прокурорски акта възлиза на 

118.40%. 

Относителният дял на разгледаните и решени през 2020г. от съда 611 

дела спрямо внесените 579 прокурорски акта възлиза на 105.53%. 

Относителният дял на разгледаните и решени през 2019г. от съда 742 

дела спрямо внесените 637 прокурорски акта възлиза на 116.48%. 
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През отчетната 2021 година е налице увеличаване на относителния дял 

на разгледаните и решени от съда дела спрямо внесените прокурорски 

актове, съпоставимо с 2020 и  2019 година. 

1.2. Осъдителни и санкционни решения, относителен дял 

спрямо решените дела и спрямо внесените прокурорски 

актове 
 

През отчетния период са постановени общо 565 осъдителни и 

санкционни решения; при 586 за миналата 2020 година и 702 през 2019 

година.  

Относителния дял на постановените общо 565 осъдителни и 

санкционни съдебни решения спрямо решените от съдилищата дела през 

отчетния период общо 637 дела е 88.70%, при 95.91% за 2020г. и 94.61% 

Относителния дял на  постановените общо 565 осъдителни и 

санкционни съдебни решения спрямо внесените в съдилищата прокурорски 

актове през 2021г./538/, възлиза на 105.02%, при 101.21% за 2020година и 

110.20% за 2019 година. 

Отново се налага заключението за наличието на значителен процент, на 

осъдителните и санкционни решения, постановявани от съдилищата, което 

очевидно в сериозна степен е последица от доброто качество на 

прокурорската работа в различните фази на наказателния процес. 

За 2021 година общият брой на постановените осъдителни и 

санкционни решения представлява 105.02% спрямо внесените прокурорски 

актове; при 101.21% за 2020година и 110.20% за 2019 година, т.е.  е налице е 

положителна тенденция, очертана в предходните отчетни периоди за високи 

стойности на успешно финализирани наказателни производства. Налага се 

изводът за балансирано и равностойно съотношение между завършващи със 

заключителни процесуални актове производства, при сериозна ефективност 

като резултат от осъществяване на прокурорските функции.  
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Графика 3.1 

 

 

 

Графика 3.2 
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Броят на лицата, по отношение на които са влезли в сила осъдителни и 

санкционни съдебни решения през отчетния период е 568 ; срещу 576 през 

2020 година и срещу 642 през 2019г. 

Налице е понижаване на броя на осъдените лица в сравнение с 

предходните два отчетни периода, което всъщност е реална обективна  

последица от по-малкото внесени в съдилищата прокурорски актове и 

постановените на тази база съдебни решения, респ. от предадените на съд  

лица. Следва да се вземе под внимание обстоятелството, че изложените 

показатели не зависят изцяло от дейността на Районна прокуратура 

Кюстендил. 

Няма осъдителни и санкционни решения на съда срещу лица с 

имунитет и други лица, заемащи висши държавни и обществени длъжности 

 

Графика 3.4 

 

1.4. Прекратени от съда дела по чл. 250 и чл. 289 от НПК - брой, 

относителен дял спрямо внесените обвинителни актове, анализ на 

причините за прекратяване 

 

През отчетния период на осн. чл. 250, чл. 289 НПК и чл. 378, ал. 4, т. 3 

НПК от съдилищата няма прекратени наказателни производства. 

През 2020 година са прекратени наказателните производства само по 3 

дела, представляващи 0,49% от внесените през 2020 год. прокурорски актове. 

5 са тези дела за 2019 г. – 0,76%. 

Анализът на данните сочи, че по този показател е налице сериозно 

подобряване на работата на прокурорите от РП - Кюстендил. Липсата на 

прекратени от съдилищата наказателни производства, следва да се отчете 

като сериозен позитив, за разлика от предходните периоди. 
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През отчетния период са подадени общо 33 въззивни протеста срещу 

съдебни актове, касаещи наказателната отговорност /във всичките й аспекти/ 

на обвинените лица; при 41 протеста през 2020 г. и 44 протеста през 2019 год. 

– признак на сравнително добра прокурорска активност в тази посока, 

обусловена от съответната задълбочена преценка в зависимост от 

спецификата на конкретните случаи, независимо от обективно по-малкия 

брой на постановените като цяло съдебни актове. 

Общо разгледани от Районен съд – Кюстендил и Районен съд – 

Дупница,в т.ч.от предходен период са 9 протеста. 

Уважени са 3 протеста; при 4 през 2020 год. и 5 през 2019 год. 

Неуважени са 6; при 8  за 2020г. и 15 за 2019 год. 

Останалите протести са останали неразгледани към края на периода. 

Относителният дял на уважените 3 протеста към общо разгледаните от 

Окръжен съд - гр. Кюстендил 9 протеста през отчетната година съставлява 

33.33%. 

От подадените общо 33 въззивни протеста през 2021 година, 25 

въззивни протеста са срещу изцяло или частично оправдателни присъди и 

решения. От тях 6 въззивни протеста са разгледани от Окръжен съд 

гр.Кюстендил, като 3 са уважени, а 3 не са уважени от съда. Останалите не 

са разгледани към края на отчетния период. 

През отчетния период се наблюдава намаляване на подадените 

въззивни протести съпоставимо с предходните две години.  

Всеки един от протестите е отговарял в нужната степен на 

изискванията, визирани в разпоредбите на чл. 320 от НПК, поради което 

действия по връщането им по реда на чл. 323 от НПК не са извършвани от 

съда. Неуважаването на протестите отчасти се дължи, на тяхната 

неоснователност според съда, но това в голяма степен е и в резултат от 

разнопосочната оценка на доказателствената съвкупност, направена от съда и 

прокуратурата, а в немалка степен и поради разнопосочност на съдебната 

практика. 

Подаването на протести следва да бъде насърчавано като определящ 

атестат за прокурорската активност и средство за иницииране на съдебна 

практика по спорни въпроси.  
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                                                                                                              Графика 3.5 

 

Неподадени протести срещу оправдателни присъди  
 

През отчетния период, както и през предходните две години няма 

оправдателни присъди, против които да не е подаден протест.  

Тези цифри сочат на трайна тенденция за убеденост в правотата на 

обвинителната теза и използване докрай на процесуалните механизми за 

отстояването й от страна на прокурорите. 

 

Оттеглени протести 

През отчетния период няма оттеглени протести. Това процесуално 

действие не е предприемано и през предишните години. 

 

1.6. Възобновяване на наказателни дела.  

 
 През отчетната 2021г. са изготвени девет предложения Главния прокурор 

за възобновяване на наказателни производства на основание чл. 420 ал. 1, във 
вр. с чл. 422 ал. 1 т. 5 от НПК. Осем от изготвените предложения са относно 
влезли в сила оправдателни присъди през 2021 година и едно предложение за 
възобновяване по отношение на влязла в сила оправдателна присъда през 
2020 година. Седем от изготвените предложения са оставени без уважение от 
отдел „Съдебен“ при ВКП, а един сигнал е уважен  и е изготвено 
предложение до АС гр.София за възобновяване на наказателното 
производство.  

Изготвеното от РП Кюстендил предложение за възобновяване на 
наказателното производство/влязлата в сила оправдателна присъда през 
2020г./ също е уважен и е изготвено искане до АС гр.София за възобновяване 
на наказателното производство. 
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През 2020 година няма изготвено предложение за възобновяване на 
наказателното производство. 
 По отношение на едната  оправдателна присъда, влязла в сила в края 

на 2020 година, предложение до Главния прокурор за възобновяване на 

наказателното производство на основание чл. 420 ал. 1, във вр. с чл. 422 ал. 1 

т. 5 от НПК е изготвено през месец януари 2021г., поради което същото ще 

бъде отчетено през 2021 година. 

През 2019г. са изготвени 3 предложения до Главния прокурор за 

възобновяване на наказателни производства на основание чл. 420 ал. 1, във 

вр. с чл. 422 ал. 1 т. 5 от НПК.  По 2 от направените предложения за 

възобновяване са получени откази за отправяне на искане за възобновяване.  

По 1 предложение за възобновяване, изготвено от Районна прокуратура 

гр.Кюстендил на 23.12.2019г., не са налице данни до края на отчетния период 

дали е изготвено искане от Главния прокурор за възобновяване на 

наказателното производство.  

По този показател статистическите данни показват значително 

подобряване на работата на прокурорите от Районна прокуратура 

гр.Кюстендил. 

 

През 2021 година прокурорите от Районна прокуратура гр. - Кюстендил 

са взели участие  в 1543 съдебни заседания, от тях 331 разпоредителни 

заседания/. 

 

 

2. ПОСТАНОВЕНИ ОПРАВДАТЕЛНИ ПРИСЪДИ, ВЪРНАТИ ОТ 

СЪДА ДЕЛА И ПРЕКРАТЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА 

 

Постановени оправдателни присъди /влезли в сила и постановени, 

но невлезли в сила/ 

2.1 ВЛЕЗЛИ В СИЛА ОПРАВДАТЕЛНИ ПРИСЪДИ. 

 

През 2021 година  са влезли в сила общо 14 броя оправдателни присъди 

и решения /12 оправдателни присъди и 2 оправдателни решения/ срещу 14 

лица. 

Относителният дял на оправданите лица с влязла в сила присъда 

спрямо осъдените и санкционирани лица с влязъл в сила съдебен акт /568/ е 

2.46%. 

През 2020 година са влезли в сила общо 9 броя оправдателни присъди и 

решения срещу 9 лица. 

Относителният дял на оправданите лица с влязла в сила присъда 

спрямо осъдените и санкционирани лица с влязъл в сила съдебен акт /576/ е 

1.56%. 
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През 2019 година са влезли в сила общо 19 броя оправдателни присъди 

и решения срещу 19 лица. 

Относителният дял на оправданите лица с влязла в сила присъда 

спрямо осъдените и санкционирани лица с влязъл в сила съдебен акт /642/ е 

2.96%. 

 

Графика 3.6 

 

 

 

Графика 3.7 

 

Налице е увеличение на броя, респективно процента на влезлите в сила 

оправдателни съдебни актове през 2021г. съпоставимо с 2020 година и 

намаляване спрямо 2019 година. 
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2.1.1 Анализ на причините за постановяване на оправдателни 

присъди/решения. 
 

Налице е констатация на увеличение на влезлите в сила оправдателни 
присъди и решения през 2021година спрямо тези влезли през 2020г. и  
намаляване броя на влезлите в сила оправдателни присъди и решения в 
сравнение 2019г.  

Като водеща причина за постановените оправдателни присъди и 
решения през 2021 година се очертава противоречивата съдебна практика, 
промяна на доминиращата практика или други обстоятелства, свързани с 
тълкуването на закона, които не компрометират тезата на прокурора, внесъл 
обвинителния акт или поддържал обвинението. На второ място като причини 
за постановените съдебни актове се очертават неправилно квалифициране на 
деянието с обвинителния акт и събирането на нови доказателства в съдебната 
фаза, които не са могли да бъдат установени на досъдебното производство. 

По 8 наказателни производства, наблюдаващите прокурори от РП 

Кюстендил са изготвили предложения до Главния прокурор на Република 

България на основание чл. 420 ал. 1, във вр. с чл. 422 ал. 1 т. 5 от НПК, като 7 

от направените предложения не са уважени и наказателните производства не 

са възобновени. По едно наказателно производство е изготвено искане от 

Главния прокурор за възобновяване на наказателното производство. 

Като много добра тенденция в работата на Районна прокуратура 

гр.Кюстендил следва да се отчете липсата на влезли в сила съдебни актове по 

причини касаещи пропуски, грешки или пасивност при събиране на 

доказателствата в хода на досъдебното производство, както и допуснати 

пропуски и грешки от страна на прокурора, проявена пасивност в съдебната 

фаза или неподаване на съответен протест, както през отчетния период така и 

през предходните две години. 

Без съмнение, е налице очертаване на положителна тенденция, относно 

най-значимия показател, обуславящ качеството на прокурорската работа с 

оглед резултатите от повдигнатите обвинения, които вследствие на своята 

обоснованост и аргументираност са довели до успешно финализиране на 

наказателните производства в голяма част от случаите. 

Налага се изводът за  добро качество на прокурорската работа, което 

води до успешното финализиране на наказателния процес в голяма част от 

случаите. 

Необходимо е да се поддържа курс към продължаващо повишаване 

качеството на прокурорската работа. Следва усилията да бъдат насочени най-

вече към обезпечаване на наказателното производство /и то още в досъдебна 

фаза/ с всички необходими, възможни и достатъчни доказателства. 

Изпълнението на тази цел би препятствало възможността за получаване на 

негативни резултати. Основна роля в този процес имат и разследващите 

органи, въпреки което наблюдаващите прокурори следва все по-активно да 

изпълняват функциите си по ръководство и контрол на досъдебното 

производство. Необходима е непрекъсната ефективна връзка между 

наблюдаващите прокурори и разследващите органи. Всеки прокурор следва 
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да подхожда максимално внимателно и прецизно при утвърждаването на 

доклад по чл. 219 от НПК, доклад по чл. 226 от НПК, както и при изготвянето 

на обвинителния акт /постановлението по чл. 78а от НК/ съобразно 

изискванията по чл. 246 от НПК. Съществена се явява и функцията на 

прокурора в съдебната фаза на процеса, където неговата активност, 

компетентност и процесуална съобразителност понякога са от изключително 

значение за изхода на делото. От особена важност за ефективността на всеки 

прокурор е неговата добра теоретична подготовка и познаване в детайли на 

съдебната практика. Всеки прокурор следва да повишава своята 

квалификация, както самостоятелно, така и чрез активно участие в различни 

обучителни мероприятия.  

Поради въведените противоепидемични мерки, през отчетния период 

оправдателните присъди и решения са обсъдени на дистанционно проведени 

работни съвещания на прокурорите от Районна прокуратура гр.Кюстендил, 

чрез приложение "Вайбър“. В Районна прокуратура гр. Кюстендил ще 

продължи въведената практика веднъж месечно, в рамките на провеждани 

работни съвещания, да се обсъждат причините, довели до постановяване на 

оправдателен съдебен акт. Тази организационна мярка спомага за 

повишаване качеството на прокурорските актове чрез обмен на опит, като 

обуславя от друга страна пропуски и слабости, допуснати от един прокурор, 

да не се допускат от друг. 

 С цел подобряване на работата по наказателно-съдебния надзор, в 

Районна прокуратура - гр. Кюстендил през отчетният период продължава 

практиката по провеждане на ежемесечни работни съвещания с 

ръководителите на полицейските структури и разследващите орани, в 

рамките на които да бъдат обсъждани съществуващите проблеми и да се 

набелязват конкретни мерки за тяхното преодоляване, с оглед правилното 

провеждането на разследването и коректното квалифициране на съответните 

престъпни деяния. 

Прокурорите от Районна прокуратура - гр. Кюстендил участват активно 

в обучителни мероприятия по различни теми, организирани от 

Прокуратурата на Република България, Националният институт на 

правосъдието, Асоциацията на прокурорите в България, Европейската мрежа 

за съдебно обучение и Окръжна прокуратура - гр. Кюстендил, което 

неизменно води до повишаване на теоретичната им подготовка. 

 На организираните дистанционно ежеседмични работни съвещания, 

прокурорите от Районна прокуратура – гр. Кюстендил споделят придобитите 

опит и знания, като в рамките на този формат е изведена констатацията за 

приоритетно повишаване на квалификацията на прокурорите чрез 

самоподготовка.  

В настоящата ситуация, създадената електронна библиотека, 

съдържаща обучителни материали и правна литература, както и споделена 

папка с добри практики – прокурорски актове, преминали успешно през 

съдебна, инстанционна или служебна проверка се използва максимално. 
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Въпросните информационни масиви са споделени на компютърните 

конфигурации на всички прокурори и се оказват ценен източник на сведения 

в рамките на ежедневната самоподготовка и развитие. 

През отчетната 2021 година няма постановени и влезли в сила 

оправдателни присъди по дела от особен обществен интерес. 

 

2.1.2 Постановени оправдателни присъди/решения на първа 

инстанция /невлезли в сила в края на отчетния период/. 

 

През отчетната 2021 година Районен съд - гр. Кюстендил и Районен съд 

гр.Дупница са постановили 18 оправдателни присъди/ и 8  решение срещу 

общо 28  лица.  

През 2021 година няма постановени оправдателни присъди по дела от 

особен обществен интерес. 

През  2021 година Районен съд - гр. Кюстендил и Районен съд 

гр.Дупница са постановили 14 оправдателни присъди/ и 1  решение срещу 

общо 15  лица.  

През  2019 година Районен съд - гр. Кюстендил и Районен съд 

гр.Дупница са постановили 27 оправдателни присъди/ и 3  решения срещу 

общо 31  лица.  

 

2.2 ВЪРНАТИ ОТ СЪДА ДЕЛА 
 

Един от основните показатели за качеството и обосноваността на 

прокурорските актове е броят на върнатите от съда дела. Именно по този 

показател през настоящия отчетен период се наблюдава значително развитие. 

 

2.2.1. Общ брой върнати от съда дела 

 

През отчетната 2021 година Районен съд - гр. Кюстендил и Районен съд 

гр.Дупница са върнали на Районна прокуратура - гр. Кюстендил общо 22 

дела, по които съдебният акт за връщане е влязъл в сила. 

Двадесет и двете върнати дела на РП – гр. Кюстендил през периода 

съставляват 4,09% от общо 538 броя внесени прокурорски актове в Районен 

съд – гр. Кюстендил и Районен съд – гр. Дупница. 

 Пред 2020 година Районен съд - гр. Кюстендил и Районен съд 

гр.Дупница са върнали на Районна прокуратура - гр. Кюстендил са върнали 

на Районна прокуратура - гр. Кюстендил общо 14 дела, по които съдебния 

акт е влязъл в сила. 
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За 2020г. са налице общо 14 върнати дела на РП Кюстендил, 

съставляващи 2,42% от общо 578 броя внесени прокурорски актове в 

Районен съд гр.Кюстендил и Районен съд гр.Дупница. 

През 2019 година Районен съд - гр. Кюстендил и Районен съд 

гр.Дупница са върнали на Районна прокуратура - гр. Кюстендил общо 13 

дела, по които съдебният акт за връщане е влязъл в сила. 

За 2019г. са налице общо 13 върнати дела на РП Кюстендил, 

съставляващи 2,07% от общо 628 броя внесени прокурорски актове в 

Районен съд гр.Кюстендил и Районен съд гр.Дупница. 

 

2.2.2 Относителен дял на върнатите дела на КРП спрямо внесените 

прокурорски актове в съда 

 

Относителният дял на върнатите от съда за доразследване през 2021г. 

22 дела спрямо внесените в съда 538 съставлява 4.09%. 

Относителният дял на върнатите от съда за доразследване през 2020г. 

14 дела спрямо внесените в съда 578 съставлява 2.42%. 

Относителният дял на върнатите от съда за доразследване през 2019г. 

13 дела спрямо внесените в съда 628 съставлява 2.07%. 
 

 

Графика 3.8 

 

Изложените по-горе статистически данни налагат извод на увеличаване 

на броя  /в абсолютна стойност и процентно/ на върнатите дела от 

съдилищата. 
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2.2.3. Анализ на причините за връщане на делата. Върнати дела от 

особен обществен интерес 

Шест от върнатите дела през 2021 година се дължат на допуснато на 

досъдебното производство отстранимо съществено нарушение на 

процесуални правила в хода на разследването, довело до ограничаване на 

процесуалните права на обвиняемия. Три  от определенията за връщане не са 

протестирани, а четири са протестирани пред ОС- Кюстендил, като 

протестите не са уважени. 

Девет от върнатите дела през 2021 година/ 7 обвинителни акта и 2 

постановления по чл.78а от НК/се дължат на  констатирани от съда пропуски 

при изготвянето на обвинителния акт, които са в голяма степен очевидни и са 

могли да бъдат избегнати при прецизна работа на прокурора. Налице са 

нарушения, които по естеството си представляват приоритетно такива, 

рефлектиращи върху правото на защита на обвиняемите, респ. до 

невъзможността им да разберат точно в какво са обвинени вследствие 

несъответствие на обвинителните актове с изискванията на чл. 246 НПК – 

най-вече съществуване на непълноти, неясноти и противоречия при излагане 

на фактическата обстановка. Шест от определенията на Дупнишки районен 

съд за връщане на делата са протестирани, като протестите не са уважени от 

Окръжен съд гр.Кюстендил, две от определенията не са протестирани. 

Четири броя дела през 2021 година  са върнати поради липсата на 

предпоставки за разглеждане на делото по глава 29 НПК /2  случая/, 

несъгласие на съда с квалификацията на деянието /1 случай/; несъгласие на 

прокурора или обвиняемия и неговия защитник с предложените от съда 

промени в споразумението /1 случай/.  

Два броя дела през 2021 година  се дължат на липса на основанията по 

чл. 78а НК /чл. 377, ал.1 НПК/. Налице е  проявено от наблюдаващите 

прокурори  невнимание, което следва да се избягва в бъдеще. Принципно  

тези две дела са върнати основателно от съда, за което свидетелства 

обстоятелството, че по едното дело не е депозиран протест, а по другото 

протеста не е уважен.  

Преобладаващата причина за връщането на делата през отчетния 

период са допуснатите пропуски при изготвянето на обвинителния акт. Като 

втора причина за връщане на делата от съдилищата са допуснатите на 

досъдебното производство отстраними съществени нарушения на 

процесуални правила в хода на разследването, довели до ограничаване на 

процесуални права - най-вече на обвиняемия.  Тези две причини доминират и 

в предходните години. Отново са налице случаи дела да бъдат връщани 

поради неодобряване на споразумение или поради липса на основание по чл. 

78а НК. Има и едно върнато дело по реда на чл. 248а, ал. 2 НПК. Налице е 

едно дело, което е връщано един път през 2019г., втори път – през 2020г. и 

през 2021г. е върнато трети път, което е негативен показател за работата на 

наблюдаващия прокурор в частност и като цяло за дейността на 

прокуратурата.  
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От направените изводи и констатации се налага заключението, че е 

необходимо полагане на по–сериозни усилия при изпълняване на функциите 

на наблюдаващия прокурор по досъдебните производства с цел продължаване 

повишаването на качеството на работата и снижаване на негативните 

показатели. Този извод е особено наложителен, доколкото  водещите 

причини за връщане на делата и през 2021 година са тези  по т. 1 и т. 2, 

Раздел ІІІ от Приложение № 5, а именно - допуснато на досъдебното 

производство отстранимо съществено нарушение на процесуални правила в 

хода на разследването, довело до ограничаване на процесуалните права на: 

обвиняем, пострадал или неговите наследници, както  и констатирани от съда 

пропуски при изготвянето на обвинителния акт, които са в голяма степен 

очевидни и са могли да бъдат избегнати при прецизна работа на прокурора. 

Налице са нарушения, които по естеството си представляват приоритетно 

такива, рефлектиращи върху правото на защита на обвиняемите, респ. до 

невъзможността им да разберат точно в какво са обвинени вследствие 

неточно и непрецизно формулиране на обвиненията в постановленията за 

привличане по чл. 219 НПК, а така също несъответствие на обвинителните 

актове с изискванията на чл. 246 НПК – най-вече съществуване на 

непълноти, неясноти и противоречия при излагане на фактическата 

обстановка. Същите усилия следва да се полагат и при сключването на 

споразумение между прокурора и защитника на обвиняемия във фазата на 

досъдебното производство, като  не бива да бъдат допускани случаи на 

изготвени споразумения, които да противоречат на закона и морала, както и 

изготвяне на постановления по чл.78а от НК, когато са налице законовите 

предпоставки. В Районна прокуратура - гр. Кюстендил ще продължи 

въведената практика веднъж месечно, в рамките на провеждани работни 

съвещания, да се обсъждат причините, довели до постановяване на съдебен 

акт за връщане на делото от съда. Тази организационна мярка спомага за 

повишаване качеството на прокурорските актове чрез обмен на опит, като 

обуславя от друга страна пропуски и слабости, допуснати от един прокурор, 

да не се допускат от друг. Все пак усилията за развитие в тази насока следва 

да продължат и през следващия отчетен период. Необходимо е проявяване на 

още по–голямо внимание и прецизност при работата на прокурорите и 

стремеж за недопускане на връщане на дела от съда.  

През отчетната 2021година продължи възприетата практика върнатите 

за доразследване дела да бъдат обсъждани и анализирани на работни 

съвещания на прокурорите. Това се прави ежемесечно и  има положителен 

резултат. През отчетния период, поради въведените противоепидемични 

мерки от COVID-19 ежемесечните работни съвещания на прокурорите от 

Районна прокуратура гр.Кюстендил се осъществяваха дистанционно, чрез 

приложение „Вайбър“. В рамките на провежданите съвещания, се акцентира 

върху необходимостта при изготвяне на всеки обвинителен акт да се 

подхожда максимално внимателно и прецизно, за да не се стига до 

връщането му, като в никакъв случай не бива да се стига до допускане на 

системни персонални грешки и пропуски. Отбелязва се важността на 
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докладите по реда на чл. 203, чл. 219 и чл. 226 НПК, при които да бъде 

изключен формалният подход и да се проявяват нужните сериозност и 

задълбоченост. Стриктно да се следи налице ли са законоустановените 

предпоставки за внасяне на делото по Глава 28 и Глава 29 от НПК. 

Акцентира се върху необходимостта от запознаване с добрите прокурорски и 

съдебни актове с цел оптимизиране на работата и внасяне на обосновани 

актове в съда. Провеждането на периодични работни съвещания за 

анализиране на допуснатите нарушения  е от съществено значение за 

преодоляване на персоналните грешки, повишаване капацитета на 

магистратите и споделяне на добри практики, придобити знания и умения. 

Прокурорите от Районна прокуратура гр. Кюстендил своевременно и 

надлежно попълват изискуемите форми съгласно Указанията, касаещи 

върнатите дела, а данните от тях се нанасят в електронния регистър с 

необходимите точност и пълнота. 
Предприети са още по-активни действия от страна на прокурорите от 

Районна прокуратура-гр.Кюстендил, за повишаване на правната им 

квалификация посредством самоподготовка и  участие в обучителни 

мероприятия. Необходимо е проявяване на далеч по – голямо внимание и 

прецизност при дейността на прокурорите и стремеж за свеждане до 

минимум на допусканите пропуски, водещи до връщане на делата от съда.  

В Района прокуратура - гр. Кюстендил основен акцент е поставен върху 

усъвършенстване на взаимодействието с разследващите органи в рамките на 

досъдебното производство и упражняване в пълна степен на правомощията на 

прокурора по чл. 196 от НПК.  

Безспорно е нужно, особено що се отнася до изготвяне на 

обвинителния акт, към всяко дело да се подхожда максимално внимателно и 

прецизно, за да не се стига до връщането му от съда, като следва да се 

изключи проявата на системни персонални грешки и пропуски.  

В настоящата ситуация, създадената електронна библиотека, 

съдържаща обучителни материали и правна литература, както и споделена 

папка с добри практики – прокурорски актове, преминали успешно през 

съдебна, инстанционна или служебна проверка се използва максимално. 

Въпросните информационни масиви са споделени на компютърните 

конфигурации на всички прокурори и се оказват ценен източник на сведения 

в рамките на ежедневната самоподготовка и развитие. 

През 2021г. няма върнати дела от особен обществен интерес. 

 

2.2.4. Прекратяване на наказателни производства на основание чл. 

24 ал. 1 т. 3, т. 6 и т. 8А от НПК и по чл. 250 ал. 1 т. 2 от НПК 

През отчетната 2021 година няма постановени съдебни актове на 

горепосочените основания. 

През  2020 година са постановени два съдебни акта за прекратяване на 

наказателното производство на основание чл.24 ал.1 т.3 от НПК. Не са 

налице постановени съдебни актове на основание чл.250 ал.1 т.2 от НПК. 
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През 2019 година са постановени два съдебни акта за прекратяване на 

наказателното производство на основание чл.334 т.4 във вр.с чл.24 ал.1 т.3 от 

НПК. 

 

2.2.5. Противоречива прокурорска и съдебна практика 

 

Противоречивата прокурорска и съдебна практика е свързана най - вече 

с тълкуването на понятието „съществено нарушение на процесуалните 

правила”, респективно връщането на делата на това основание. В тази посока 

отново следва да се отчете и адмирира предприетата законодателна промяна 

на НПК от 2017 година, свързана с въвеждане института на 

разпоредителното заседание, вследствие на която определено са сведени до 

минимум проявите на ненужен и прекален формализъм в наказателния 

процес. 

От друга страна, по правило в приложението и тълкуването на 

материалния и процесуалния закон съществува синхрон между 

прокуратурата и съдилищата от района. 
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3. ГРАЖДАНСКО-СЪДЕБЕН НАДЗОР 

 

Участието на прокурора в гражданските дела е застъпено във 

върховния закон – чл. 127, т. 6 от Конституцията на Република България и 

посредством него се осъществява функцията за защита на законността в 

областта на гражданските правоотношения. Това е и едно от средствата за 

държавна намеса в гражданските отношения и за обществен контрол върху 

тяхното съответствие със закона и с интересите на обществото. В него се 

съчетава служебната защита на гражданските права с обществения контрол 

за законността в гражданските отношения. По този начин участието на 

прокурора в гражданския процес е средство, за да се осъществят по 

възможност най-пълно принципите за дирене на обективната истина и за 

законност по граждански дела. 

През 2021 година дейността на прокурорите от състава на Районна 

прокуратура - град Кюстендил, включени в гражданско съдебния надзор, бе 

организирана в съответствие с Конституцията на Република България, 

законите, указанията на Върховна касационна прокуратура и Апелативна 

прокуратура - София. За целта бе създадена организация, която се 

осъществяваше от определени прокурори по одобрен годишен план. 

Участието по граждански дела се упражняваше по предварително 

изготвен график и чрез призоваване по делата от първоинстанционния съд.  

 

3.1.Предявени искове от прокурор. Уважени и неуважени искове: 

 

За периода от 01.01.2021г. до 31.12.2021г. прокурорите от Районна 

прокуратура - Кюстендил, включени в гражданско-съдебния надзор, не са 

имали основание за изготвяне и депозиране на искове, съобразно 

правомощията им, разписани в съответните нормативни актове. 

 

 

Дейност по ЗПКОНПИ  

 

В чл. 110, ал. 1 Закон за противодействие на корупцията и за отнемане 

на незаконно придобито имущество / ЗПКОНПИ / е предвидено задължение 

на прокурорите, на които е възложено да наблюдават досъдебни 

производства за лимитативно посочените в чл. 108, ал. 2 от същия закон 

престъпления, незабавно да уведомяват директора на съответната 

териториална дирекция относно: постановленията, с които се отказва 

образуване или образуваното досъдебно производство се спира или 

прекратява, постановленията, с които се възобновява спряното производство 

за престъпленията по чл. 108, ал. 2, на основанията, посочени в чл. 108, ал. 2 

и ал. 3, както и относно внасянето на обвинителен акт в съда и наложените 

обезпечителни мерки върху имуществото на обвиняемия. 

В изпълнение на тези нормативно разписани задължения, за посочения 

по-горе период, прокурорите от Районна прокуратура - Кюстендил, са 
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изготвили  125 уведомления до Териториалните дирекции на Комисията за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито 

имущество. 

 За сравнение  за предходната 2020г. са били подадени 104 

уведомления, а за 2019г. са били подадени 31 уведомления. 

След влизането в сила от 19.01.2018г. на Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество /ЗПКОНПИ/, 

бе ограничен кръгът на изискуемите уведомления до териториалните 

дирекции на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобито имущество, тъй като при предходните години се 

подаваха такива уведомления по ЗОПДНПИ /отм./ и при образуване на 

досъдебно производство, въпреки което за отчетната 2021г. е налице 

сериозно увеличение на подадените уведомления.  

Поради липса на основание, през 2021г., подобно на предходните 

отчетни периоди, прокурорите от Районна прокуратура -  Кюстендил, 

включени в гражданско-съдебния надзор, не са взели участие в съдебни 

заседания по реда на Закона отнемане в полза на държавата на незаконно 

придобито имущество. 

Процесът на оптимизация на дейността и засилване на 

сътрудничеството между органите по ЗПКОНПИ и прокурорите от Районна 

прокуратура -  Кюстендил ще продължи и през 2022г., с цел защита на  

интересите на обществото и ограничаване на възможностите за незаконно 

придобиване на имущество и разпореждането с него.   

 

Общ брой първоинстанционни граждански дела 

 

 

През 2021г. прокурорите от Районна прокуратура -  Кюстендил, 

включени в гражданско-съдебния надзор, са наблюдавали 133 граждански 

дела, от които 111  новообразувани , като са взели участие в 169 заседания по 

118 граждански дела. От тях 113  решени на първа инстанция. За сравнение  

през 2020г. са  наблюдавани  151 граждански дела, с общо 163 заседания , а 

през  2019г. са наблюдавали  96 граждански дела, с общо 107 заседания. 

Следва да се отбележи, че е налице лек спад през отчетната 2021г.  на 

брой наблюдавани граждански дела и ръст по брой участия в съдебни 

заседания от страна на прокурорите, включени в гражданско-съдебния 

надзор.  

  

 

Основни нормативни актове :  
 

Закон за закрила на детето - урежда правата, принципите и мерките за 

закрила на детето, органите на държавата и общините и тяхното 

взаимодействие при осъществяване на дейностите по закрила на детето, 

както и участието на юридически лица и физически лица в такива дейности.  
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През отчетната 2021г. са били решени 54 на брой първоинстанционни 

граждански дела по ЗЗД, за сравнение в РП гр. Кюстендил през 2020г. са 

били 20 на брой и 23 бр. в закритата вече РП гр. Дупница /общо 43 бр./, а 

през 2019г. също са били 20 на брой /в РП гр. Кюстендил/, а в закритата вече 

РП гр. Дупница 41 бр. /общо 61 бр./. Наблюдава се леко повишение на този 

вид дела през отчетната 2021г. в сравнение с предходната 2020г., но леко 

понижение съпоставимо с 2019г.  

  Всички са образувани по депозирани молби от Дирекция „Социално 

подпомагане“ - град Кюстендил. Касае се за предприемане на мерки за 

закрила на дете - исканията за настаняване на дете в семейство на роднини 

или близки, в приемно семейство, предоставяне на социални услуги - 

резидентен тип и в специализирана институция или за прекратяване на 

настаняването. Налице е устойчивост на разгледаните първоинстанционните 

граждански дела по ЗЗД. 

 

Закон за социалните услуги - урежда обществените отношения, 

свързани с гарантирането на правото на гражданите в Република България на 

социално подпомагане чрез социални помощи и социални услуги. През 

отчетната 2021г. прокурорите, ангажирани с гражданско съдебният надзор са 

наблюдавали общо 23 на брой първоинстанционни граждански дела по ЗСУ, 

касаещи настаняване на лица в Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ 

за пълнолетни лица с умствена изостаналост, в сравнение за 2020г. са били 18 

бр. /за РП гр. Кюстендил/ и 1бр. в закритата вече РП гр. Дупница /общо 19 

бр./, за 2019г. не е имало образувани такива дела нито в РП гр. Кюстендил, 

нито във вече закритата РП гр. Дупница. Наблюдава се леко повишение на 

този вид дела през отчетния период в сравнение с предходната 2020г.  

 

Закон за гражданска регистрация – урежда условията и реда за 

гражданската регистрация на физическите лица в Република България. През 

2021г. първоинстанционните граждански дела по ЗГР са били 10 на брой, за 

2020г. са били 12 за РП гр. Кюстендил и 5 бр. за вече закритата РП гр. 

Дупница /общо 17 бр./, а за 2019г. са били 11 на брой в РП гр. Кюстендил и 

13 бр. във вече закритата РП гр. Дупница /общо 24 бр./. През отчетната 

година тези дела са били образувани с различно правно основание -  искане 

за промяната на собствено, бащино или фамилно име, издаване на смъртен 

акт, съставяне на актове по гражданско състояние, по които прокурорите от 

Районна прокурорите гр. Кюстендил, включени в гражданско-съдебния 

надзор, са взели участие. През отчетната 2021г. е налице понижение на този 

вид производства в сравнение с 2020г. и 2019г. 

 

Семеен кодекс – урежда отношенията, основани на брак, родство и 

осиновяване, както и настойничеството и попечителство. През 2021г. 

първоинстанционните граждански дела по СК, образувани пред Районен съд 

-град Кюстендил и пред Районен съд град Дупница, са били 5 на брой от 

горепосочената категория /едно от които в ТО-Дупница/. През преходната 
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2020г. е образувано 1 бр. дело в РП гр. Кюстендил и 1 бр. във вече закритата 

РП гр. Дупница /общо 2 бр./, а през 2019г. са били по 1 бр. в РП гр. 

Кюстендил и във вече закритата РП гр. Дупница /общо 2 бр./ от посочената 

категория. При тази категория се наблюдава леко повишаване през отчетната 

2021г. на абсолютния брой разглеждани дела в сравнение с предходните две 

години, като в процентно съотношение разликата е по - голяма.   

 

Гражданско процесуален кодекс - Охранителни производства – 

Установяване на факти – По този ред през отчетната 2021г. са разгледани 16 

бр. дела с правно основание чл. 542 ГПК. През 2020г. техния брой е бил 2 бр. 

за РП гр. Кюстендил и 3 бр. за вече закритата РП гр. Дупница /общо 5 бр./. 

През 2019г. е било разгледано 1 първоинстанционно дело за РП гр. 

Кюстендил и 6 бр. за вече закритата РП гр. Дупница /общо 7бр./. При тази 

категория граждански дела се наблюдава значително повишаване на броя 

разглеждани охранителни производства през отчетната 2021г. в сравнение 

както с 2020г., така и с 2019г.  

 

4. ОСЪДИТЕЛНИ  РЕШЕНИЯ СРЕЩУ ПРОКУРАТУРАТА НА РБ 

НА ОСНОВАНИЕ ЗАКОНА ЗА ОТГОВОРНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА 

И ОБЩИНИТЕ ЗА ВРЕДИ. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ И 

ОБЩИ МЕРКИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕШЕНИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 

СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ПО ДЕЛА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ 

 

През 2021г. са били предявени 3 искови молби с правно основание по 

ЗОДОВ, като и по трите от страна на определените прокурори от гражданско 

съдебния надзор са депозирани в законоустановения срок отговори по чл. 131 

от ГПК до Районен съд - град Кюстендил. В същите е изложена теза за 

неоснователност и недоказаност на релевираните претенции, а предявеният 

иск е оспорен изцяло по основание и размер. 

Едно от горепосочените три дела е приключило пред първата 

инстанция с осъждане на прокуратура, като срещу съдебното решение в 

законоустановения срок е била подадена жалба и към момента делото не е 

разгледано по същество от въззивния съд. Производствата по другите две 

дела все още не е приключило пред първа инстанция.   

За отчетния период са решени, но не влезли в сила 4 бр. производства, 

като предстои произнасяне по тях на въззивната инстанция.  

За 2021г. са влезли в сила 6 бр. осъдителни решения по ЗОДОВ с 

правно основание чл. 2, ал.1, т. 3, пр. 1 ЗОДОВ, като са били присъдени 

обезщетения в общ размер на 16300 лева.  

За 2020г. няма влезли в сила осъдително решения по ЗОДОВ за РП гр. 

Кюстендил, а за вече закритата РП гр. Дупница има три бр. влезли в сила 

осъдителни решения по ЗОДОВ. През 2019г. Прокуратурата на Република 

България е осъдена с влязло в сила Решение, като са присъдени разноски в 

общ размер на 1 300 лева, ( оправдан подсъдим). Налице е леко увеличение 

на наблюдаваните гражданските дела с правно основание ЗОДОВ, за вече 
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закритата РП гр. Дупница също 1 влязло в сила осъдително Решение по 

ЗОДОВ. Въпреки, че същите са малко в абсолютна стойност, прокурорите от 

Районна прокуратура – гр. Кюстендил се стремят към пълното им 

редуциране. 

 

През отчетната 2021 година не са предприети действия по изпълнение 

на  индивидуални и общи мерки във връзка с решения на ЕСПЧ по дела 

срещу България, поради отсъствие на информация за водени такива дела, 

свързани със дейността на Районна прокуратура – гр. Кюстендил и липса на 

отправяни препоръки в тази насока. Не са налице отменени задържания под 

стража по чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОДОВ и други случаи на лишаване от свобода 

в нарушение на чл. 5, параграф 1 от ЕКЗПЧОС. 

От всички 133 наблюдавани първоинстанционни граждански дела, 113 

от тях са приключили на първа инстанция. 

 За сравнение през 2020г. са наблюдавани  151 на брой граждански дела 

и са били приключени 134 от тях, а през 2019г. са били образувани 93 на 

брой първоинстанционни граждански дела и са били приключени 87 дела от 

тази категория.  

Налице е намаление на общия брой наблюдавани първоинстанционни 

граждански дела през 2021г.  в сравнение с 2020г. и увеличение в сравнение с 

2019г, както и  намаление на приключилите граждански дела за 2021г. в 

сравнение за 2020г. и увеличение  спрямо  2019г.   

 

Участие в съдебни заседания: 

 

През 2021г. прокурорите от Районна прокуратура -  Кюстендил, 

включени в гражданско-съдебния надзор, са взели участия в 169 съдебни 

заседания по 118 граждански дела. За сравнение през 2020г са налице  163 

съдебни заседания по  151 граждански дела, а през 2019г. са налице 107 

участия в съдебни заседания по 96 граждански дела . 

Налице е увеличение в участията в съдебните заседания по граждански 

дела в сравнение с предходните 2020г. и 2019г. 

 

5.ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА И ДРУГИТЕ 

ПРИНУДИТЕЛНИ МЕРКИ. 

 

 

Привеждане на присъдите в изпълнение /по лица/. 

 

През отчетния период са получени за изпълнение общо  328 присъди и 

споразумения /при 315 за 2020 г. и 397 за 2019 г./ по лица. 

От получените за изпълнение присъди с наложено наказание /по лица/: 

- „лишаване от свобода” –124  /при 121 за 2020 г. и 200 за 2019 г. 

 „пробация” –68 /при  95 за 2020 г. и 82 за 2019 г./,  
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- „лишаване от права по чл.37, ал.1, т.6 - 10 НК” – 143 /при 112 за 

2020 г. и 177 за 2019 г./,  

- „обществено порицание” –16 /при 14 за 2020 г. и 27 за 2019 г./,  

 

Броят на получените за изпълнение съдебни актове (по лица) бележи 

тенденция на  минимално  увеличение спрямо 2020 година и намаление 

спрямо 2019 година. 

Изпратените присъди за изпълнение от прокурора до органите по 

изпълнение по лица са 327, по отношение на 1 присъда се чака групиране на 

наказанията. 

 
 

 

Графика 3.9 

 

 

Контрол по изпълнение на присъдите: 

 

Получени са общо 304 потвърждения за начало на изпълнението по 

привеждане на присъдата или за 92.97% от изпратените от прокурора 

присъди. 

Останала неприведена в изпълнение е една присъда, по която се чака 

групиране на наказанията. 

Процентът на реално приведените в изпълнение присъди са запазва 

висок, както в предходни периоди.  

Всички присъди са изпратени за изпълнение в срок до 5 дни от 

постъпването им в Районна прокуратура – гр. Кюстендил. 

Всяка една присъда с наложено наказание „лишаване от свобода“ 

своевременно е изпращана до началника на ОЗ „Охрана” за задържане на 

осъденото лице и привеждането й в изпълнение. 

При необходимост е търсено и съдействието на РУ МВР гр. Кюстендил 

за установяване на осъдените лица, отклонили се от изтърпяване на 

наложените наказания, като същите са обявявани за общодържавно 
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издирване с оглед последващи действия на прокурора по международно 

издирване, изготвяне на Европейска заповед за арест или предприемане на 

други процедури по международно-правно сътрудничество. 

През 2021г. от Районна прокуратура – гр. Кюстендил е допуснато 

задържане на лице извън срока/ с един ден/, по причини извън дейността на 

прокурорите от изпълнение на наказанията.  

Периодично се изисква информация за резултата от издирването и 

набелязаните мерки по установяване на осъдените лица, за които не е изтекла 

давността за изпълнение на наложеното им наказание. 

Нужно е да продължи работата на прокурорите по изпълнителните 

преписки, касаещи останалите неприведени присъди от предходни периоди, 

главно поради укриването на осъдените лица и все още продължаващото им 

издирване. Стриктно следва да се спазват сроковете на изпълнителната 

давност, набелязаните конкретни действия за местно и международно 

издирване на осъдените лица, като при наличие на предпоставките за това - 

да се прилагат разпоредбите на ЗЕЕЗА. 
 

 Дейност по чл. 306 от НПК 

 

През 2021 година прокурорите от Районна прокуратура– гр.  

Кюстендил са изготвили и внесли в Районен съд – гр.Кюстендил и Районен 

съд – гр.Дупница общо  36 предложения по реда на чл.306 от НПК.  От тях 23 

предложения са били уважени, 1 предложение не е било уважено, а 12 са 

останали неразгледани в края на отчетния период.  

През 2020 година прокурорите от Районна прокуратура– гр.  

Кюстендил са внесли общо 37 предложения по реда на чл. 306 от НПК. От 

тях 30 предложения са били уважени, 1 предложение не е било уважено, а 6 

са останали неразгледани в края на 2020 година.  

През 2019 година прокурорите от Районна прокуратура– гр.  

Кюстендил са внесли общо 38 предложения по реда на чл. 306 от НПК. От 

тях 27 предложения са били уважени, а 11 са останали неразгледани в края на 

2019 година. 
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Графика 3.10 
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отправяни въпроси от задържаните лица и е искано съдействие от 

администрацията на следствения арест, като прокурорите са взели съответно 

отношение. 

През 2019г., от административния ръководител – районен прокурор на 

Районна прокуратура - гр. Кюстендил, заместник-районни прокурори и 

прокурори от Районна прокуратура – гр. Кюстендил, определени да 

контролират законността в следствения арест, са извършили общо 38 

проверки на ОЗ „Следствени арести” гр. Кюстендил.  Не са констатирани 

нарушения.  

По този показател е налице устойчивост спрямо извършените проверки 

през 2020 година и увеличение на броя на извършените проверки спрямо 

2019 година. 

На територията на окръжния район е налице само едно арестно 

помещение – в гр. Кюстендил. 

Със Заповед №ЛС-04-1584/29.12.2017 г. на министъра на правосъдието 

е закрит ареста в гр. Дупница, считано от 17.01.2018 г. 

През отчетната 2021г. няма констатирани случаи на неоснователно 

задържани лица в арестното помещение, находящо се в гр. Кюстендил. 

Същото се отнася и за 2020 година. 
 

 

Принудителни мерки.  

 

През 2021г. в Районна прокуратура - гр. Кюстендил са наблюдавани 

общо 99 преписки, от които 90 са новообразувани през отчетния период. 77 

преписки са внесени в Районен съд - гр. Кюстендил и Районен съд 

гр.Дупница с предложения за настаняване на принудително лечение по 

Закона за здравето и предприемане на принудителни медицински мерки по 

реда на чл. 89 от НК по отношение на 78 лица.  68 са разгледани от 

съдилищата, от тях 46 са уважени, 18 са прекратени, 4 не са уважени. 9 са 

неразгледани в края на 2021 година. Прокурорите са взели участие в 217 

съдебни заседания. 
 

През 2020г. в Районна прокуратура - гр. Кюстендил са наблюдавани 

общо 101 преписки, от които 94 преписки са новообразувани през годината. 

86 са разгледани от съдилищата, от тях 59 са уважени, 6 са прекратени от 

съда и останалите са неразгледани в края на 2020 година. Прокурорите са 

взели участие в 232 съдебни заседания по принудителни мерки. 

През 2019г. в Районна прокуратура - гр. Кюстендил са наблюдавани 

общо 120 преписки, от които 100 новообразувани.  Прокурорите са взели 

участие в 220 съдебни заседания по принудителни мерки. 

Като цяло не са срещани трудности по прилагането на реда за 

настаняване на психично болни в съответното заведение. 
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По този показател от прокурорската дейност се установява намаление  

на активността през отчетния период в Районна прокуратура Кюстендил 

спрямо предходните две години. 

Графика 3.11 
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РАЗДЕЛ ІV 

 

ДЕЙНОСТ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕПОРЪКИТЕ В РАМКИТЕ НА 

МЕХАНИЗМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРОВЕРКА. СПЕЦИАЛЕН 

НАДЗОР И НАКАЗАТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА, ОБРАЗУВАНИ ЗА 

НЯКОИ КАТЕГОРИИ ТЕЖКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ТАКИВА ОТ 

ОСОБЕН ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС. 

 

Както в предходните години, така и през 2021 г. в дейността на 

прокурорите от Районна прокуратура  – гр. Кюстендил приоритетен характер 

имаха наказателните производства, взети на специален надзор, както и тези 

за някои категории тежки престъпления и такива със значим обществен 

интерес. 

По всички тях прокурорите и разследващите органи осъществяваха 

своите функции с особено внимание, насочено към повишени изисквания за 

качеството на работата и успешно приключване на производствата. 
 

1. Специален надзор 

 

През 2021г. в Районна прокуратура - гр. Кюстендил са наблюдавани  33 

досъдебни производства, взети на специален надзор от АП – гр.София. От 

тях 23 досъдебни производства са новообразувани през отчетния период. 29 

досъдебни производства са водени за престъпление по чл. 355 от НК; 1 

досъдебно производство за престъпление по чл.201 от НК,1 досъдебно 

производство  по чл. 234в ал.1 от НК, 1 досъдебно производство по чл.311 от 

НК и 1 по чл.330 от НК. Приключени са 30 досъдебни производства, от които 

10 са прекратени, 20 са внесени в съда.  На производство към края на 

отчетния период са 3 досъдебни производства. 

През 2020г. в Районна прокуратура - гр. Кюстендил са наблюдавани  97 

досъдебни производства, взети на специален надзор от АП – гр.София, 

водени за престъпления по чл.355 от НК, чл.201 от НК, чл.234в ал.1 от НК и 

др. На производство към края на 2020г. са 9 останали досъдебни 

производства.              

          През 2019г. в Районна прокуратура - гр. Кюстендил не са 

наблюдавани  досъдебни производства, взети на специален надзор. 
 

 

2. Досъдебни производства, образувани за някои категории 

тежки престъпления и такива от значим обществен интерес 
 

 

През 2021 година прокурорите от Районна прокуратура гр.Кюстендил 

са наблюдавали общо 36 досъдебни производства и преписки, които са 
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представлявали значим медиен и обществен интерес, касаещи държане на 

високорискови наркотични вещества, държане на огнестрелни оръжия и  

боеприпаси за огнестрелни оръжия, нарушаване на мерки, издадени против 

разпространението на заразна болест в условията на извънредно положение, 

пандемия и пандемична обстановка, кражби в условията на опасен рецидив, 

грабежи, палежи, закани с убийство, неизпълнение на заповеди за защита от 

домашно насилие, причинени телесни повреди, управление на отпадъци не 

по установения в закона ред и създаващи опасност за живота и здравето на 

другия и причиняване на немаловажни вреди на околната среда; документни 

престъпления, незаконно преминаване на държавната граница и др. 

Характеристиките на личността на обвиняемите и тежестта на 

извършените деяния предизвикали значим обществен интерес към 

наказателните производства. 

Част от горепосочения брой досъдебни производства са следните: 

1.Районна прокуратура гр.Кюстендил постигна осъдителни присъди по 

внесен в Районен съд гр.Кюстендил обвинителен акт срещу С.И. на 49 

години  и Д.Д. на 69 г. за  престъпление по чл. 354 в, ал. 1, пр.1 и пр.2 във вр. 

с чл.20 ал.2 от НК; и престъпление по чл. 234, ал. 4, във вр. с чл. 20, ал. 2 от 

НК. 

Пр.вх.№ 1156/2020г. по описа на РП – Кюстендил, същото досъдебно 

производство № 17/2020г. по описа на ГПУ Гюешево при РДГП 

гр.Кюстендил е образувано на 04.07.2020г. за престъпление по чл.354в ал.1 

от НК и за престъпление по чл.234 ал.4 от НК. 

С.И.  закупил преди няколко години имот, находящ се в землището на 

с.Вратца община Кюстендил махала „Вучкова“, в който имало и паянтова 

сграда. В последствие направил прихващане на изворна вода и осигурил в 

имота вода, както и открил сметка в ЧЕЗ за да снабди имота с 

електроенергия. Обвиняемият решил да отглежда марихуана в имота си, като 

за целта първо изградил  капково напояване в имота, изградил парник и 

разорал и приготвил малки ниви близо до парника. Тъй като знаел, че 

отглеждането на марихуана е незаконно изградил видеонаблюдение  на  

къщата  и на подхода към имота. Освен с отглеждане на марихуана двамата 

обвиняеми решили да произвеждат и алкохол и се снабдили с метален съд 

ведно с капак от ламарина, с вързан посредством тръба с варел с надпис 

„MANNOL“ с навита в него спираловидна медна тръба.  

На 03.07.20г. служител в РДГП гр.Кюстендил получил оперативна 

информация, че в имота се отглеждат растения от рода на конопа, и 

незабавно се насочил към имота. При посещение на място той  видял парника 

и докладвал за него на ръководството на РДГП, което  изпратило  

полицейски служители на място с цел локализиране и откриване на 

извършителя на престъплението. На 04.07.20г. на място била установена 

обвиняемата Д.Д. Пристигнала дежурната оперативна група, която 

извършила обиск, претърсване  и изземване. При последвалия обиск, 

претърсване  и изземване в  къща и прилежащия имот, били иззети 

фотокапан, рутер, камери, 267 растения от рода на конопа с различна 
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височина с общо нето тегло 4136,18 грама. Иззети са представителни проби, 

като останалото количество е унищожено от сформирана за целта комисия. 

Извършени са претърсвания и изземвания и в други имоти, собственост на 

двамата обвиняеми. 

В хода на разследването по делото е била изготвена  физикохимична 

експертиза, която установила, че предоставената представителна проба от 

суха растителна маса по морфологични белези и химичен състав 

представлявала коноп /марихуана/ и съдържание на активен наркотично 

действащ компонент тетрахидроканабинол с различно процентно 

съдържание. В хода на разследването била назначена и изготвена 

ботаническа експертиза по отношение на отглежданото наркотично 

вещество, съгласно заключението на която за същото са полагани грижи за 

засаждането, окопаването, поливането, торенето с намерените препарати  и 

израстването на растенията до тази височина. Стойността на отглежданото на 

04.07.2020г. от обвиняемите  високорисково наркотично вещество - с общо 

нето тегло 4136,18 грама  коноп /марихуана/, възлиза на 24 817,08 лева. 

Срещу двамата извършители е предявено обвинение, затова, че на 

неустановена дата през месец май 2020 год. в с. Вратца, махала „Вучкова“, 

обл. Кюстендил в съучастие засели и до   04.07.2020 год. е отглеждали 

растения от рода на конопа, в нарушение на  Закона за контрол върху 

наркотичните вещества и прекурсорите правила -  267  на коноп /марихуана/ 

с височина от 0,15 м. до 1,50 м., с общо нето тегло 4136,18 грама на стойност 

24817.08лв.  както и затова, че на 04.07.2020 г. в с. Вратца, махала 

„Вучкова“ обл. Кюстендил, двамата в съучастие, в нарушение на 

установения в  от ЗАДС ред са държали  техническо съоръжение 

(метален съд ведно с капак от ламарина, с вързан посредством тръба с 

варел с надпис „MANNOL“ с навита в него спираловидна медна тръба), 

за което е са знаели, че е предназначено за изграждане на съоръжение 

за производство на алкохол, алкохолни напитки. 

С.И. е реабилитиран, а Д.Д. е неосъждана. Делото е внесено в Районен 

съд гр.Кюстендил на 30.12.2020г. с обвинителен акт срещу двамата 

обвиняеми за престъпления по  чл.354в ал.1 пр, 1 и 2 във вр.с чл.20 ал.2 от 

НК  и по чл.234ал.4 във вр.с чл.20 ал.2 от НК. 

С присъда по НОХД № 1537/2020г. от 27.09.2021г. по описа на 

Кюстендилски районен съд, за извършените престъпления, съдът е наложил 

на С.И. едно общо наказание  „лишаване от свобода“ за срок от 3 години с 5 

години изпитателен срок и глоба в размер на 7500лв., а на Д.Д. „лишаване от 

свобода“ в размер на 8 месеца с 3 години изпитателен срок.  

Присъдата е обжалвана от С.И. и Д.Д. пред Окръжен съд гр. Кюстендил 

на 08.12.2021г. Към края на отчетния период въззивната инстанция не се е 

произнесла по жалбата. 

Личността на обвиняемите и тежестта на извършеното от тях 

престъпно деяние предизвикали значим обществен интерес към 

наказателното производство. 
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2.Районна прокуратура гр.Кюстендил внесе в Районен съд 

гр.Кюстендил обвинителен акт срещу Е.Д.Х. на 66 г. от гр.Кюстендил за 

престъпление по чл.212 ал.1 от НК.  

Пр.вх.№ 2009/2019г. по описа на Районна прокуратура гр.Кюстендил, 

сл.дело № 982020г. по описа на ОСО при ОП Кюстендил е образувано на 

16.01.2020г. за престъпление по чл.212 ал.1 от НК. 
През 2015г. Е.Д.Х. събрал голяма част от изискуемите се съгласно 

Кодекса за социално осигуряване точки за придобиване на право на пенсия за 

осигурителен стаж и възраст. Въпреки това той все още не притежавал 

необходимия сбор от 100 точки ( сбор точки от осигурителен стаж и възраст), 

поради което към месец декември 2015г. нямал основание за отпускане 

пенсия за осигурителен стаж и възраст. Независимо от горните обстоятелства 

взел решение да подаде заявление в ТП на НОИ – гр. Кюстендил с искане за 

отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст. За целта се снабдил 

(срещу заплащане на неустановено по делото лице) с Удостоверение за 

осигурителен доход издадено от фирма от гр.София на негово име, който 

документ бил изцяло с невярно съдържание, тъй като отразеното в него 

противоречало на обективната действителност, което обстоятелство му било 

много добре известно.  Така на 23.12.2015г.  Е.Д.Х.се явил в сградата на ТП 

на НОИ – гр. Кюстендил, където лично подписал и подал Заявление за 

отпускане на пенсия/и и добавка/, като депозирал и горепосоченият документ 

с невярно съдържание за осигурителен доход. В началото на 2016г. на 

обвиняемия от ТП на НОИ гр.Кюстендил било издадено разпореждане на 

отпускане лична пенсия за осигурителен стаж и възраст. За периода от 

23.12.2015г. до месец юли 2019г. включително, Е.Д.Х. получил обща сума в 

размер на 14 212,65 лева. При извършена проверка на пенсионните досиета 

било установено, че обвиняемият не е полагал труд в посочената фирма в 

гр.София. По делото са извършени две експертизи - съдебно счетоводна и 

графическа. 

От заключенията на съдебно счетоводна и допълнителна счетоводна 

експертизи се установява, че паричната вреда, която Е.Д.Х. е нанесъл на 

НОИ, за периода от 23.12.2015г. до месец юли 2019г. включително, е в 

размер на 14 212,65 лева. 

Делото е внесено в съда с обвинителен акт на 11.02.2021г. С 

определение от 10.06.2021г. по  НОХД № 189/21г. по описа на РС 

Кюстендил, наказателното производство е прекратено, поради настъпила 

смърт на подсъдимия. 

3.Районна прокуратура гр.Кюстендил внесе в Районен съд 

гр.Кюстендил обвинителен акт срещу Й.П. и К.П. за престъпление по чл.235 

ал.1 във вр.с чл.26 ал.1 от Нк и срещу Я.Ц. за престъпления по чл.294 ал.1 във 

вр.с чл.26 ал.1 от НК и по чл.309 ал.1 от НК. 

Пр.вх.№ 2651/2017г. по описа на РП Кюстендил, същото досъдебно 

производство № 191/2018г. по описа на РУ гр.Кюстендил е образувано на 

01.03.2018г. за престъпление по чл.235 ал.1 от НК. 
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Делото е внесено в Районен съд гр. Кюстендил на 28.02.2021г. с 

обвинителен акт. Съдебното производство по делото не е приключило в края 

на отчетния период. 

  Характеристиките на деянието предизвикаха значим обществен 

интерес към наказателното производство. 

4.Районна прокуратура гр.Кюстендил наблюдава досъдебно 

производство за престъпление по чл.240а ал.3, т.3 от НК. 

Пр.вх.№ 3500/2021г. по описа на РП Кюстендил, същото досъдебно 

производство № 670/2021г. по описа на РУ Кюстендил е образувано на 

23.09.2021г., затова че, че в имот-бивш бетонов възел ,собственост на „СИС-

Г“ЕООД ,находящ се в землището на с.Невестино,обл.Кюстендил се 

извършва добив на подземни богатства без предоставена концесия, като за 

деянието са предоставени технически средства –верижен еднокофов 

хидравличен багер,пресевно съоръжение, водна помпа и др.- 

Във връзка с проверка от органи на Министерство на енергетиката, и 

разпореждане на Кюстендилска районна прокуратура, относно незаконен 

добив на подземни богатства, без предоставена концесия на 23.09.2021г. е 

извършено претърсване и изземване  в имот, находящ се в с.Невестино, 

обл.Кюстендил - бивш бетонен възел, собственост на „СИС-Г“ ЕООД, със 

собственик и управител С. К. от гр.Кюстендил. При претърсването са 

намерени и иззети тежкотоварна техника и др.вещи, предназначени за добив 

на подземни богатства.  

Разследването по делото продължава и не е приключено в края на 

отчетния период. 

Характеристиките на извършените дейния предизвикаха значим 

обществен интерес към наказателното производство. 

5.Районна прокуратура гр.Кюстендил постигна осъдителна присъда 

срещу Г.С.А. за престъпление по чл.354а ал.3, пр.2, т.1 от НК и по чл.339 ал.1 

от НК. 

Пр.вх.№ 173982021г. по описа на Районна прокуратура гр.Кюстендил, 

същото досъдебно производство № 621/2021г. по описа на РУ гр.Кюстендил 

е внесено в Районен съд гр.Кюстендил с обвинителен акт на 01.09.2021г. 

   На 21.10.2020г. в ОД МВР гр.Кюстендил бил получен оперативен 

сигнал, че Г.С.А. от гр.Кюстендил отглежда растения от рода на конопа в 

наследствен имот – дворно място,къща и прилежащи постройки, находящи се 

в с.С., общ.Кюстендил.  Била сформирана дежурна-следствено-оперативна 

група, като е извършено претърсване на горепосочения адрес. При 

извършеното претърсване на обитаваната от обвиняемия къща са установени 

и иззети шест броя стръкове растения с полуизсъхнала листна маса и 

съцветия, която при полевия наркотест реагирала на  „Канабис“. Също така 

са намерени и открити три броя пистолети от различна марка, както и 

значително количество боеприпаси – патрони от различна марка и калибър. 

 Видно от изготвената по делото  физикохимическа експертиза е, че 

откритата при претърсването суха растителна маса по морфологинчи белези 
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и химичен състав представлява коноп/марихуана/. Видно от изготвения 

протокол за оценка на наркотични вещества общото нето тегло  на 

марихуаната 913,92 грама е на стойност 5483,52 лева. По  делото е изготвена 

и  съдебно-балистична експертиза, от която е видно, че предоставените за 

изследване оръжия и боеприпаси са годни за употреба по предназначение. 

 Обвиняемият Г.С.А. е неосъждан. Делото е внесено с обвинителен акт в 

Районен съд гр.Кюстендил. Между Районна прокуратура гр.Кюстендил и 

защитника на обвиняемия е постигнато споразумение за прекратяване на 

наказателното производство. Г.С.А. ще изтърпи едно общо наказание 

„лишаване от свобода“ в размер на 1 година, чието изтърпяване се отлага за 

срок от 3 години. 

Характеристиките на личността на обвиняемия и тежестта на 

извършеното деяние предизвикали значим обществен интерес към 

наказателното производство. 

6.Районна прокуратура гр.Кюстендил внесе в Районен съд гр.Кюстендил, 

обвинителен акт срещу В.Н. на 48г. от гр.Дупница  за престъпление по чл.330 

ал.1 от НК. 

Между обвиняемия и дружество, представлявано от юрист консулта  в 

съда се водели множество съдебни дела години наред. Последното от тях 

приключило  в полза на дружеството.  Разбирайки,че искът му е отхвърлен  

обвиняемия  решил да отмъсти на св.М/юрист- консулт в дружеството/. 

  В края на месец януари.2018г., собственият и лек автомобил бил 

паркиран на паркинг на ул.“Г.Т.“ в гр.Кюстендил. Непосредствено пред него 

бил паркиран друг лек автомобил, собственост на друго лице.  

 На същата дата   вечерта обвиняемият  напълнил бутилка с  дизелово 

гориво и масло  и потеглил  към  гр.Кюстендил.  Знаел, че св.М.  притежава 

лек автомобил и къде го паркира.  В гр.Кюстендил  спрял управляваният от 

него автомобил съседна улица, взел бутилката с дизелово гориво , 

приближил се към автомобила на св.М.,залял предната част на автомобила 

със запалителната течност и го запалил. Пожарът се разраснал към 

двигателния отсег и купето на автомобила, вследствие на което автомобилът 

се придвижил на самоход и запалил  автомобила пред него. Общата стойност 

на запаленото имущество е 8050лв. 

 Обвиняемият В.Н. е неосъждан. Делото е внесено в Районен съд 

гр.Кюстендил с обвинителен акт на 27.04.2021г. До края на отчетния период 

съдебното производство не е приключено. 

Характеристиките на личността на обвиняемия и тежестта на 

извършеното деяние предизвикали значим обществен интерес към 

наказателното производство. 

7. Районна прокуратура гр.Кюстендил постигна осъдителна присъда 

срещу К.И. за престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 12, пр. 1, във вр.  с чл. 128, 

ал.2, във вр. с ал.1 от НК 

По внесен през 2018г. от Районна прокуратура- Кюстендил  

обвинителен акт Районен съд-Кюстендил е признал К.И. , на 35г.,  от 

гр.София, неосъждан,  за виновен за извършено от него престъпление по чл. 
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131, ал. 1, т. 12, пр. 1, във вр.  с чл. 128, ал.2, във вр. с ал.1 от НК /тежка 

телесна повреда, причинена по хулигански подбуди/ и му е наложил 

наказание лишаване от свобода в размер на 3г., отложено при условията на 

чл.66 от НК за срок от 5г. 

На 13.09.17г. следобеда  в гр.Кюстендил К.И., управлявайки 

л.а.м.Фолксваген Голф се движел по бул.Македония, в посока „Женския 

мост“. По същото време и пострадалият  Ф.Р.,  управлявайки л.а.м.Пежо 406  

се движел по бул.“Македония“, в  срещуположна на К.И.  посока. На 

кръстовището образувано между бул.“Македония“ и ул.“Г.Бенковски“  

между водачите на двата автомобила,  възникнал конфликт,който мотивирал 

К.И. да промени посоката на движение на автомобила си. Настигнал 

автомобила на Ф.Р., засякъл го  и   принудил  Ф.Р. да спре.  К.И. и Ф.Р. 

излезли от автомобилите, приближили се един към друг, при което К.И  без 

да е провокиран от Ф.Р.  ударил  последния няколко пъти с юмрук в лицето. 

След последния удар Ф.Р. паднал на земята по гръб и останал безжизнен да 

лежи.  К.И. бързо се качил в автомобила си и  потеглил с „мръсна газ“ в 

посока „Женския мост“. В района на гр.Дупница К.И. бил задържан от 

служители на РУ-Дупница. Изготвената съдебно-медицинска експертиза 

установила,че вследствие на нанесените удари с юмрук в областта на лицето 

на Ф.Р. са получени мекотъканни контузии в тази област, последващо падане 

назад на същия и удар  на лява слепоочнотеменна област на главата в пътната 

настилка, при което е получена контузия на меките черепни обвивки в тази 

област и тежки-черепно-мозъчни увреждания /фрактура на черепа в областта 

на сисовидния израстък /процесус мастоидеус/ на лява слепоочна кост с 

кръвотечение от ляво ухо, мозъчно сътресение и мозъчна контузия, довели до 

пълно безсъзнателно състояние-кома, непосредствено след травмата.  

Получените телесни увреждания са довели до постоянно общо разстройство 

на здравето опасно за живота на Ф.Р. К.И. НЕ Е ОСЪЖДАН ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ОТ 

ОБЩ ХАРАКТЕР. 

Районна прокуратура е внесла делото в Районен съд гр.Кюстендил с 

обвинителен акт. С влязла в сила присъда, Районен съд гр.Кюстендил е 

признал К.И.,  за виновен за извършено от него престъпление по чл. 131, ал. 

1, т. 12, пр. 1, във вр.  с чл. 128, ал.2, във вр. с ал.1 от НК /тежка телесна 

повреда, причинена по хулигански подбуди/ и му е наложил наказание 

лишаване от свобода в размер на 3г., отложено при условията на чл.66 от НК 

за срок от 5г. 

 Тежестта на извършеното деяние е предизвикало значим обществен 

интерес. 

 8. Районна прокуратура гр.Кюстендил постигна осъдителна присъда 

срещу П. П. от гр.Кюстендил за престъпление по чл.150 ал.1 от НК. 

Делото е внесено в Районен съд гр.Кюстендил с обвинителен акт. П.П. 

е осъждан за престъпления от общ характер. Районен съд гр.Кюстендил е 

признал П.П. за виновен за извършеното от него престъпление, като му е 

определил наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 години и на 
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осн.чл.373 ал.2 вр.с чл.58а от НК, намалява така определеното наказание с 

1/3 и го осъжда на „лишаване от свобода“ за срок от 2 години, като на 

основание чл.66 ал.1 от НК  отлага изтърпяването на така наложеното 

наказание „лишаване от свобода“ за срок от 4 години.  

Характеристиките на личността на обвиняемия и тежестта на 

извършеното деяние предизвикали значим обществен интерес към 

наказателното производство. 

 9. Районна прокуратура гр.Кюстендил постигна ефективна присъда по 

водено досъдебно производство срещу С.Ф. от гр.Кюстендил за 

престъпление по чл.354а ал.3 от НК. 

На 17.06.2019г. в гр.Кюстендил, С.В.Ф.  на образуваното кръстовище 

от улиците „Ален мак“ и „Буревестник“,  държал в себе си ( в кутия от 

цигари с надпис KARELIA 100S), високорискови наркотични вещества – 

амфетамин и хероин, за коите не е имал надлежно разрешение по закон. На  

същата дата полицейски служители от У „Изток“ в гр.Кюстендил се 

придвижвали със служебният полицейски автомобил, когато на образуваното 

кръстовище от улиците „Ален мак“ и „Буревестник“ видели да ходи сам 

С.В.Ф. Когато ги забелязал той изхвърлил на  земята някакъв предмет, което 

било възприето от свидетелите. Било му разпоредено да остане на място, като 

полицейските служители се приближили до изхвърления предмет и 

установили, че от цигари с  надпис „KARELIA 100S“. На въпрос какво има в 

кутията С.В.Ф. отговорил, че има наркотици. На място бил извикан 

разследващ полицай от РУ МВР гр. Кюстендил, който извършил оглед на 

местопроизшествие, при който било установено, че между кутията и 

станиоловата й опаковка се намират 1бр. станиолова сгъвка с размери 2/2 см. 

и 2бр. станиолови сгъвки с размери 0,5/0,5см. На място бил извършен полеви 

наркотест с който било установено, че в сгъвката с размери 2/2 см. 

прахоообразното вещество реагирало на наркотичното 

вещество„амфетамин“,а в произволно избрана една от другите 2бр. сгъвки с 

размери 0,5/0,5 см. прахообразното вещество реагирало на наркотичното 

вещество „хероин“. В хода на разследването от заключението на изготвената 

химическа експертиза се установило, че това са високорискови наркотични 

вещества-амфетамин и хероин, на обща стойност 30.92лв. 

Делото е внесено в Районен съд гр.Кюстендил с обвинителен акт. 

С.В.Ф. е осъждан многократно за престъпления от общ характер. 

Между защитника на подсъдимия и Районна прокуратура гр.Кюстендил е 

постигнато  споразумение за решаване на наказателното производство, което 

съдът е одобрил. С.В.Ф. ще изтърпи наказание „лишаване от свобода“ за срок 

от 2 години и 4 месеца при строг режим и глоба в размер на 2000лв. 

Характеристиките на личността на обвиняемия  са предизвикали 

значим обществен интерес към наказателното производство. 

10.Районна прокуратура гр.Кюстендил постигна ефективна присъда по 

водено досъдебно производство срещу В. А.за престъпление по чл. 152, ал. 3, 
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т. 5 вр. ал. 2, т. 1 и т. 2 вр. с чл. 152, ал. 1 т. 2, пр. 1-во вр. чл. 26, ал. 1 вр. чл. 

29, ал. 1, б. “а“ и б. “б“ от НК. 

Делото е внесено с обвинителен акт в Районен съд гр.Дупница. В.И. е 

осъждан за престъпления от общ характер. Същият ще изтърпи наказание 

„лишаване от свобода“ за срок от 7 месеца при строг режим. 

Характеристиките на личността на обвиняемия и тежестта на 

извършеното деяние предизвикали значим обществен интерес към 

наказателното производство. 

 11.Районна прокуратура гр.Кюстендил  наблюдава пр.вх.№200/2021 г., 

ДП-78/2021 г. по описа на РП гр. Кюстендил, сл. дело №5/2021 г. по описа на 

ОСлО при ОП – Кюстендил, започнато на 16.01.2021 г.  по повод на 

съобщение от оперативния дежурен служител при  РУ – Дупница за 

извършено престъпление от общ характер от държавен служител по чл.  142, 

ал. 1, т. 1 от ЗМВР, за това, че на 16.01.2021 г. на П –II – 62, км. 49+800, в 

района на землището на с. Крайници, общ. Дупница, управлявания служебен 

лек автомобил „ Киа“ с рег. № СВ 1635 КК от В.Р.Х. – младши 

автоконтрольор към РУ – Дупница блъска движещия се по пътното платно 

пешеходец Ем. М. Д. от гр. Приморско, ул. „ Дни“ № 1, вследствие на което 

на пешеходеца са причинени телесни повреди – наранявания в областта на 

черепа и таза, временно опасни за живота му – престъпление по чл. 343, ал. 1, 

б. „ б“ вр. с чл. 342, ал. 1 от НК.  

Разследването по делото не е приключило до края на отчетния период. 

12. Районна прокуратура гр.Кюстендил  наблюдава пр.вх. № 2623/2021 

г., образувано на 24.07.2021 г., за това, че на 23.07.2021г., в м.“Злево „ в 

землището на Община Дупница, са били управлявани отпадъци не по 

установеният ред / вследствие на което същите са запалени / и с това е 

създадена опасност за живота и здравето на другиго и са причинени 

немаловажни вреди за околната среда - престъпление по чл.353б , ал.1 от 

НК. 

Разследването по делото не е приключило до края на отчетния период. 

Тежестта на извършеното деяние предизвикали значим обществен 

интерес към наказателното производство.  

13.Районна прокуратура - гр. Кюстендил наблюдава досъдебно 

производство № 866/17г. по описа на РП-Кюстендил, същото с № 906/17г. по 

описа на РУ-Кюстендил, образувано на 23.08.17г. за престъпление по чл. 

234в, ал. 1 от НК. На 14.02.18г. с постановление на КнРП наказателното 

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

постановление на КнРП от 14.08.20г. производството по делото е 

възобновено. 

          На 11.08.2020г.  в  Районна прокуратура - гр. Кюстендил е образувано  

и досъдебно производство  №650/2020 г  по описа на Районна прокуратура - 

гр. Кюстендил, досъдебно производство №  689/2020 г. по описа на РУ- гр. 

Кюстендил за това, че на 11.08.2020г. в гр. Кюстендил, ул. „П.“  № 29, от 

трафопост ТП „З." сам или чрез другиго е осъществил неправомерно 
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присъединяване към електроразпределителната мрежа, собственост на „ЧЕЗ 

Разпределение България" АД - гр. София, с което е създал условия за 

непълно отчитане на портребената електрическа енергия  - престъпление по 

чл.234в, ал. 1 от НК, 

        както и за това, че от неустановена дата до 11.08.2020г. в гр. Кюстендил, 

ул. „Прогона" № 29, от трафопост ТП „З." чрез използване на техническо 

средство и по специален начин е отнел чужда движима вещ - електрическа 

енергия, от владението на собственика „ЧЕЗ Разпределение България" АД без 

негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои -престъпление по 

чл. 195, ал. 1, т.4, пр. 2 и 3 във вр. с чл. 194, ал. 1 от НК. 

С постановления от 13.08.2020г. И.Б.С. и С.К.К., и двамата от 

гр.София,   са привлечени  в  качеството  на  обвиняеми за извършени 

престъпления по чл.234в, ал.1, във вр. с чл.20 ал.2, във вр. с чл.26, ал.1 от НК 

и по чл.195, ал.1, т.4, пр. 2 и 3  във вр. с чл.194 ал.1, вр. с чл. 20, ал.2 от НК. 

 С определение на КнРС и на двамата обвиняеми е взета мярка за 

неотклонение „задържане под стража“, която на по-късен етап изменена от 

съда в „домашен арест“. 

 Установено е, че С.К.К. е извършил и деянията,  по повод на които е 

образувано ДП № 866/17г. по описа на КРП, същото с № 906/17г. по описа на 

РУ-Кюстендил, за престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК. С постановление на 

КнРП от 20.10.20г. ДП № 650/20г. по описа на КнРП е обединено към ДП № 

866/17г. по описа на КРП, същото с № 906/17г. по описа на РУ-Кюстендил, 

образувано за престъпление по чл. 234в, ал.1 от НК. 

  На неустановени дати в периода от 01.01.19г. до 11.08.20г. на две 

места в гр. К., двамата обвиняеми, в съучастие като съизвършители, чрез 

неустановено по делото лице, са осъществили на два пъти неправомерно 

присъединяване към електроразпределителната мрежа, собственост на „ЧЕЗ 

Разпределение България” АД - гр. София. Посредством извършеното 

неправомерно присъединяване, използвайки технически средства и 

специален начин, са отнели противозаконно чужда движима вещ – 

електрическа енергия, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД на 

стойност 2 534 897,73 лева. Извършено е претърсване в една сграда, като са 

констатирани 350 броя майнинг машини за добив на електронна валута, 

неправомерно присъединени към електроразпределителната мрежа, 

собственост на „ЧЕЗ Разпределение България" АД - гр. София. Установен е и 

втори имот на територията на гр. Кюстендил в който  са намерени 49 броя 

майнинг машини също неправомерно присъединени към 

електроразпределителната мрежа, собственост на „ЧЕЗ Разпределение 

България" АД - гр. София. Компютърните конфигурации в двата имота са 

захранвани с електрическа енергия, която по данни на представители на „ЧЕЗ 

Разпределение България" АД - гр. София не е отчитана, респ. заплащана. На 

база данните, предоставени от ЧЕЗ Разпределение България" АД - гр. София, 

стойността на ел. енергията  възлиза на 2 534 897,73 лева. С разрешение на  

съда  майнинг машините са иззети и от двата имота. 
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 Назначени са експертизи, извършват се процесуално-следствени 

действия. Работата по делото продължава под ръководството и надзора на 

Районна прокуратура - гр. Кюстендил. Досъдебното производство е 

наблюдавано и пред предходната 2020 година. 

 Характеристиките на извършените дейния,  размера на причинената 

имотна вреда предизвика значим обществен интерес към наказателното 

производство. 

През 2020 година са наблюдавани 47 преписки и дела със значим 

обществен интерес. 

През 2019 година са наблюдавани 23 преписки и дела със значим 

обществен интерес. 

По този показател от дейността на Районна прокуратура – гр. 

Кюстендил е налице лек спад, който обаче се компенсира от обстоятелството, 

че наблюдаваните през 2021г. досъдебни производства от тази категория са 

дали значително по-висок обществен отзвук на национално ниво, образувани 

са за извършени сложни от фактическа и правна страна престъпления. 
 

3. Корупционни престъпления 

През отчетната 2021 година  са наблюдавани 26 наказателни 

производства, образувани за корупционни престъпления, от които 8 са 

новообразувани през периода.  

От новообразуваните: 

- по чл. 167 ал.3 от НК – 1; 

- по чл. 311, ал. 1 от НК – 2; 

- по чл. 201 от НК – 3; 

- по чл. 312 от НК – 2. 

През отчетния период са приключени общо 18 досъдебни производства 

– 1 ДП е спряно, 14 са прекратени и 3  дела са внесени в съдилищата с 

обвинителен акт срещу 3 лица. Осъдени с влязъл в сила съдебен акт са 4 

лица. Няма оправдани лица. 8 досъдебни производства са останали 

неприключени в края на 2021 година. 

 През 2020 година са наблюдавани 27 наказателни производства, 

През2019 година са наблюдавани 22 наказателни производства, 

образувани за корупционни престъпления. 

Наблюдава се тенденция на устойчивост спрямо 2020 година и 

минимално увеличение по този показател спрямо 2019 година.   

В Районна прокуратура гр. Кюстендил е създадена организация за 

приоритетна работа по досъдебни производства, образувани за корупционни 

престъпления, съобразно Единния каталог за корупционните престъпления, и 

повишена активност при осъществяване на функциите по ръководство и 

надзор на посочените производства. Води се електронен регистър на 

корупционните престъпления.  
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4. Престъпления с предмет – имущество и/или средства от 

фондовете, принадлежащи на Европейския съюз или 

предоставени от Европейския съюз на българската държава. 
 

 

В районна прокуратура гр. Кюстендил няма наблюдавани досъдебни 

производства за престъпления с предмет - имущество и средства от фондове, 

принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз 

на българската държава. 
 

5. Данъчни престъпления. Престъпления с предмет ДДС.  
 

Данъчни престъпления  

 

През 2021 година в Районна прокуратура - гр. Кюстендил са 

наблюдавани общо 30 досъдебни производства за извършени престъпления, 

свързани с държавни данъци, такси и налози, като 23 от тях са 

новообразувани през периода. 

Приключени от разследващ орган  са общо 24 досъдебни производства, 

а 6 са останали неприключени в края на 2021 година. От приключените общо 

24 досъдебни производства,  3 са останали нерешени от прокурор в края на 

периода, а 21 броя са решени от прокурор, както следва: спрени – няма; 13 

ДП са прекратени и 8 са внесени в съдилищата с обвинителен акт. Осъдени и 

санкционирани лица с влязъл в сила съдебен акт са 12 лица, и 1 лице е 

оправдано от съда. 

Всички досъдебни производства са водени по чл. 234 от НК, което 

не е същинско данъчно престъпление, но попада в изследваната 

категория. 

През 2020 година в Районна прокуратура - гр. Кюстендил са 

наблюдавани общо 27 досъдебни производства за извършени престъпления, 

свързани с държавни данъци, такси и налози, като 11 от тях са 

новообразувани през периода. 

Всички досъдебни производства са водени по чл. 234 от НК, което не е 

същинско данъчно престъпление, но попада в изследваната категория. 

През 2019 година в Районна прокуратура - гр. Кюстендил са 

наблюдавани общо 67 досъдебни производства, като 64 от тях са 

новообразувани през периода. 

Всички досъдебни производства са водени по чл. 234 от НК, което не е 

същинско данъчно престъпление, но попада в изследваната категория. 

Налице е тенденция на значително намаляване на общия брой 

наблюдавани досъдебни производства, свързани с данъчни престъпления 

спрямо 2019 година и леко увеличаване спрямо 2020 година. Намаляването 

на досъдебните производства и на внесените в съда прокурорски актове е 
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вследствие на постановеното Тълкувателно решение № 1/21.01.15г. на ОСНК 

на ВКС, свързано с приложението на чл. 234 от НК. 
 

 

Престъпления с предмет ДДС 

 

През 2021 година в Районна прокуратура - гр. Кюстендил няма 

образувани и водени наказателни производства за престъпления с предмет 

ДДС. 

През предходните две години в Районна прокуратура - гр. Кюстендил 

няма образувани и водени наказателни производства за престъпления с 

предмет ДДС. 
 

6. Престъпления с предмет наркотични вещества и прекурсори. 

 

През 2021 година са наблюдавани общо 190 досъдебни производства с 

предмет наркотични вещества и прекурсори, като от тях 126 са 

новообразувани през отчетната година.  

Делата по текстове от НК са, както следва: 

-чл.354а ал.1 от НК – 1; 

- чл.354а ал.3 от НК  - 139; 

- чл.354а ал.5 от НК -   42; 

- чл. 354в ал.1 от НК – 8. 

 

Приключени от разследващ орган  са общо 150 досъдебни 

производства, а 40 са останали неприключени в края на 2021 година. От 

приключените общо 150 досъдебни производства,  19 са останали нерешени 

от прокурор в края на периода, а 131 броя са решени от прокурор, както 

следва: спрени – 9 ; 42 ДП са прекратени и 80 са внесени в съдилищата с 

обвинителен акт. Осъдени и санкционирани лица с влязъл в сила съдебен акт 

са 75 лица, и 1 лице е оправдано от съда. 

През 2020 година са наблюдавани общо 184 досъдебни производства с 

предмет наркотични вещества и прекурсори.  

През 2019 година са наблюдавани общо 240 досъдебни производства с 

предмет наркотични вещества и прекурсори.  

По този показател е налице  леко увеличение на броя на наблюдаваните 

досъдебни производства от категорията в сравнение с 2020 година и 

увеличение спрямо 2019 година. 
  

7. Престъпления, свързани с незаконен трафик на хора. 
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През 2021г. няма образувани и водени досъдебни производства за 

трафик на хора. 

През 2020г. няма образувани и водени досъдебни производства за 

трафик на хора. 

През 2019г. няма образувани и водени досъдебни производства за 

трафик на хора. 
 

8. Досъдебни производства, образувани за престъпления, 

извършени от непълнолетни лица. 

 

През отчетната 2021 година са наблюдавани общо 21 досъдебни 

производства за престъпления, извършени от непълнолетни, като 3 от тях са 

новообразувани през отчетния период.  

Приключени са 16 досъдебни производства, а 1 не е решено в края в 

края на отчетния период. В края на отчетния период 5 досъдебни 

производтва не са приключени. От решените от прокурор 15 ДП- 1 е 

прекратено и е изпратено на Местната комисия за борба с 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община 

Кюстендил за налагане на възпитателни мерки. Внесени с прокурорски 

актове в съда са 14 наказателни производства срещу 15 лица/ 8 обвинителни 

акта, 5 споразумения и 1 по чл.78а от НК/. За отчетния период са влезли в 

сила осъдителни присъди срещу 15 лица. Няма оправдани от съда 

непълнолетни лица. Едно дело е върнато от съда на прокуратурата. 

През 2020 година са наблюдавани общо 9 досъдебни производства за 

престъпления, извършени от непълнолетни. 

През  2019 година са наблюдавани общо 33 досъдебни производства за 

престъпления, извършени от непълнолетни. 

Налице е увеличаване на досъдебните производства, водени срещу 

непълнолетни лица съпоставимо 2020 година и намалява съпоставимо с 2019 

година. 

 

9. Преписки и досъдебни производства, образувани за насилие 

в места за лишаване от свобода и следствените арести. 

 

През 2021 г. прокурорите от Районна прокуратура - гр. Кюстендил – 

ТО Дупница са наблюдавали общо 37 преписки, образувани за насилие в 

местата за лишаване от свобода, като от тях новообразувани са 32 преписки. 

През 2020 г. прокурорите от Районна прокуратура - гр. Кюстендил – 

ТО Дупница са наблюдавали общо 35 преписки, образувани за насилие в 

местата за лишаване от свобода, всички новообразувани. 



77 

 

 В сравнение с предходните години броят на преписките и досъдебните 

производства образувани за насилие в местата за лишаване от свобода 

бележи тенденция на устойчивост. 

 Както през отчетната година, така и през предходните две години не са 

образувани преписки и досъдебни производства за насилие в следствения 

арест в гр.Кюстендил. 
 

10. Престъпления, извършени от служители на МВР. 

 

През 2021 г. в Районна прокуратура гр.Кюстендил е наблюдавано 1 

досъдебно производство, за престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 2 от НК 

извършено от служител на МВР. Същото е прекратено през отчетния период. 

През 2020 г. са наблюдавани 3 бр. досъдебни производства, за 

престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 2 от НК, чл. 129, ал. 1 от НК по чл. 143 НК, 

извършени от служители на МВР. Решени ДП са 2 бр., от които 1 е спряно и 

1 е прекратено. През 2020 г. са наблюдавани 2 бр. преписки, касаещи деяния 

на служители от състава на МВР. Постановен е един отказ за образуване на 

досъдебно производство и една преписка е изпратена по компетентност. 

През 2019 година Районна прокуратура гр.Кюстендил е наблюдавала 2 

преписки и 2 досъдебни производства, касаещи деяния на служители от 

състава на МВР.  

В сравнение с предходните периоди се наблюдава тенденция на 

намаляване броя на преписките и досъдебните производства от този вид. 

 

11.Преписки и досъдебни производства, образувани за 

престъпления против политическите права на гражданите/избори за 

президент и  вицепрезидент и народни представители/ 
През отчетната 2021 година са наблюдавани общо 48 преписки от 

категорията, като от тях са образувани 6 досъдебни производства. Всички 

преписки и досъдебни производства са новообразувани през отчетния 

период.  

41 преписки са приключени с отказ за образуване на досъдебно 

производство, 1 преписка е останала неприключена в края на 2021 година. 

Всичките 6 новообразувани досъдебни производства са приключени, 

като 4 от тях са спрени за издирване на извършител и 2 са прекратени.  
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Р А З Д Е Л  V 
 

МЕЖДУНАРОДНА ПРАВНА ПОМОЩ 

През 2021г. в Районна прокуратура – гр. Кюстендил се наблюдава 

устойчиво развитие в международната правна помощ. Макар броят на 

наблюдаваните преписки с международен елемент и издадените в тази насока 

актове да е намалял, в сравнение с предходните отчетни периоди (през 2021г. 

в Районна прокуратура – гр. Кюстендил са наблюдавани общо 38 преписки с 

международен елемент, при 62 през 2020г. и при 78 за 2019г.), то последното 

се дължи изцяло на обективни фактори, извън дейността на прокуратурата, 

един от който е обстоятелството, че наблюдаваните през 2021г. досъдебни 

производства са налагали по-ограничено ползване на средствата за 

международна правна помощ в сравнение с 2020г. и 2019г. Показателно за 

наблюдаваното устойчиво развитие в работата на прокурорите в Районна 

прокуратура – гр. Кюстендил с институтите на международната правна 

помощ е обстоятелството, че въпреки липсата на продължителен опит в тази 

насока, през отчетния период са изготвени цели 10 европейски заповеди за 

разследване и то в условията на пандемия. Реално броят на преписките с 

международен елемент е обективен фактор, неподлежащ на контрол от 

страна на магистратите, но дейността на Районна прокуратура – гр. 

Кюстендил по този вид преписки става все по-прецизна и по-качествена.  

През 2021г. в Районна прокуратура – гр. Кюстендил са получени за 

изпълнение 3 молби за правна помощ от друга държава, като две от трите 

молби са изпълнени и изпратени на заявителите. Точно толкова – 3 са 

молбите за правна помощ, по които е работено през 2020г., като е налице лек 

спад по отношение на този показател спрямо 2019г., когато са отчетени 6 

входящи молби за правна помощ. 

През отчетния период от прокурорите в Районна прокуратура – гр. 

Кюстендил са изготвени 3 молби за правна помощ (в това число и 

предложения за отправяне на молби за правна помощ по реда на Конвенцията 

от 1959г. на Съвета на Европа за взаимопомощ по наказателноправни 

въпроси), при 5 за 2020г. и 47 за 2019г., и 10 европейски заповеди за 

разследване по различни досъдебни производства на Районна прокуратура – 

гр. Кюстендил, при 13 европейски заповеди за разследване през 2020г. и 12 

европейски заповеди за разследване през 2019г. Налице е незначителен спад 

в този аспект от прокурорската дейност, в сравнение с 2020г., и по-

забележим, в сравнение с 2019г., когато броят на изходящите молби за 

правна помощ (предложения за изготвяне на такива до ВКП) е възлизал на 

47. Това се дължи най-вече на възникнали през 2019г. обективни фактори – 

установени през периода множество извършени от лица с двойно 

гражданство престъпления по чл. 313 ал. 1 от НК, за които бяха образувани 

досъдебни производства именно през предходния отчетен период (2019г.), 

респективно налагаха отправяне на повече молби за правна помощ.  
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През 2021г. прокурорите от Районна прокуратура – гр. Кюстендил са 

изготвили 1 европейска заповед за арест (при 6 за 2020г. и 8 за 2019г.), като 

не са изпращани предложения за трансфер на наказателни производства до 

компетентни органи на други държави (устойчивост с предните две години), 

като е налице 1 входящо предложение за трансфер на наказателно 

производство, което е прието по компетентност, при също 1 входящо 

предложение за трансфер на наказателно производство през 2020г. и липса 

на подобни движения за 2019г. 

През 2021г. са изпратени 2 искания за съдействие до Евроджъст за 

срочно и пълно изпълнение на молби за правна помощ, по които са заведени 

казуси в националното бюро на България. През 2020г. са изпратени 7 

подобни искания, а през 2019 г. – 6 искания. 

 През 2021г. в Районна прокуратура – гр. Кюстендил са наблюдавани 

общо 38 преписки с международен елемент. В това отношение е налице спад 

спрямо 2020г., когато броят на преписките с международен елемент е бил 62, 

както и спрямо 2019г., през която са отчетени общо 78 наблюдавани 

преписки с международен елемент. Този показател се дължи изцяло на 

обективни фактори, извън действията на прокуратурата. Следва да се 

подчертае, че като преписки с международен елемент са отчетени всички 

преписки и досъдебни производства, по които е бил налице такъв, което е 

наложило използване на инструментите за международна правна помощ или 

назначаване на различни преводи поради произхода на извършителите на 

престъпление, пострадалите и естеството на самите деяния. Някои от 

посочените 38 преписки са били образувани в предходен отчетен период, но 

се е наложило осъществяване на действия с международен елемент през 

2021г.  

 

 
 

                                                                                                              Графика: 5.1 
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Р А З Д Е Л   VІ 

 

ДЕЙНОСТ  НА ПРОКУРАТУРАТА ПО 

АДМИНИСТРАТИВНО-СЪДЕБНИЯ НАДЗОР И НАДЗОРА ЗА 

ЗАКОННОСТ 
 

 

Създадена организация на работата по надзора за законност, обем 

и основни области, в които е осъществяван надзора за законност през 

2021г. в сравнение с предходните две години. 
 

Осъществяването на надзора за законност е присъща дейност на 

прокуратурата още от създаването й като орган на държавна власт. 

Упражняването на правомощията в административноправната сфера е 

дейност на прокуратурата извън наказателния процес, при която се решават 

въпроси, свързани със законосъобразността на административните актове, 

наличието на предпоставки за издаването им и действията, които се 

предприемат в тази насока. 

Дейността по надзора за законност в Районна прокуратура – гр. 

Кюстендил се осъществява в съответствие с правомощията на прокуратурата, 

предоставени от Конституцията на Република България и Закона за 

съдебната власт - да следи за спазване на законността чрез предвидените в 

чл. 145 от ЗСВ способи. 

 В Районна прокуратура – гр. Кюстендил е сформирана група от 

прокурори, осъществяващи дейността по надзора за законност. През 

отчетния период броя на реално работилите прокурори по надзора за 

законност  е деветима. Прокурорите, работили по надзора, не притежават 

специална квалификация. 

Натовареността на прокурорите е в пряка зависимост от общия брой на 

заведените в отдела преписки. Този брой включва преписките, образувани по 

инициатива на прокурорите, по сигнали на граждани, организации или 

административни органи. Кадровата обезпеченост и нивото на натовареност 

на прокурорите позволява прецизно запознаване с всяка една от преписките, 

изясняване на фактическата обстановка и преценка за съответствие с 

приложимата правна уредба. Изградена е добра организация при работата по 

надзора за законност, като преписките, касаещи различни проверки, се 

разпределят на случаен принцип от УИС2.  

Организацията на работа по надзора за законност се характеризира с 

плановост на проверките. В началото на 2021г. е изготвен подробен план за 

работата по надзора за законност в Районна прокуратура - гр. Кюстендил, в 

който са включени както задачи, свързани с специфични проблеми за района, 

така и задачи с висока обществена значимост. 
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В изпълнение на поставените планови задачи, през отчетния период са 

реализирани всички проверки. След извършването на всяка една проверка се 

изготвя справка, в която се отразяват резултатите от извършената проверка. 

През отчетния период бяха планирани и реализирани множество 

проверки свързани с обществено значими проблеми като изградени къщи за 

гости,съхраняване на отпадъци,състояние на язовири,водосборища и други 

източници за снабдяване с питейна вода,проверка на игралните зали и др. 

Дейността по надзора  през  отчетния  период  включва и изпълнението 

на извънпланови задачи по възложени от ВАП  проверки, както и  проверки  

на  издадени от общинските съвети  решения , съдържащи данни за 

допуснати закононарушения. 

  Положени са усилия прокурорите целогодишно да следят и завеждат 

като преписки всички сигнали в средствата за масова информация, 

съдържащи данни за допуснати закононарушения или издадени 

незаконосъобразни административни актове. 

Основните области, в които е осъществяван надзора за законност през 

2021г., касаят дейността и издадените административни актове на местните 

органи на власт и управление - общинските съвети, кметовете на общини и 

кметства, дейността на териториалните структури на контролните органи, 

издадените и действащи подзаконови нормативни актове на общинските 

съвети.  

 И през 2021г. Районна прокуратура-Кюстендил е организирала 

получаването на протоколите от заседанията на общинските съвети от района 

й, както и актовете на местните органи на власт свързани с разпореждане с 

имущество-частна общинска собственост. На територията, на която РП-

Кюстендил упражнява своите правомощия функционират 9 бр. общински 

съвети- Общински съвет-Кюстендил, Общински съвет- Невестино, 

Общински съвет- Трекляно, Общински съвет-Дупница, Общински съвет - 

Сапарева баня, Общински съвет – Бобов дол, Общински съвет - Бобошево, 

Общински съвет – Кочериново и Общински съвет – Рила. И през отчетната 

2021г. при постъпване на всеки един протокол  и акт на местните органи на 

власт  в РП-Кюстендил се образува отделна преписка , която на принципа на 

случайното разпределение,  се разпределя на прокурор от надзора за 

законност. 
 

Анализ на резултатите от дейността на прокурорите от надзора за 

законност в сравнение с предходните две години 
 

 

През 2021г. прокурорите, отговарящи за надзора за законност, са 

работили по 224 преписки (средно по 24.9 на прокурор), в сравнение с 2020г. 

преписките са били 224  (средно по 24.9 на прокурор) и 69 за 2019г. (средно 

по 7.6 на прокурор). От тях новообразувани са 208 бр. преписки, останали от 

предходен период-16 бр. Решени по същество са 222 бр. преписки.  Налице 

са 8 бр. самосезирания, при 13 бр. такива през 2020г. и 6 бр. през 2019г. В 

края на отчетния период са останали нерешени 2 бр. преписки-една при 
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прокурор за решаване и една с неприключила проверка по чл.145, ал.1, т.3 от 

ЗСВ. 

 

 Налице е запазване на сравнително висок брой преписки , по които са 

работили прокурорите от надзора през 2021г., в сравнение с тези през 2020г.  

и  2019г. , което се дължи  както на дадените от ВАП указания - да се 

образува отделна преписка при всеки един новоприет, изменен или допълнен 

от съответния общински съвет нормативен акт, както и всеки един протокол 

от проведено от ОС заседание да се завежда под отделен номер,  така и на 

инициативността на прокурорите от надзора. 

 

Общият брой на проверените административни актове през 2021г. е 1584, 

спрямо 1405 през 2020г. и 1375  през 2019г.  Продължава тенденцията за 

увеличаване на общия брой на проверените административни актове в 

сравнение с предходните периоди. Тук следва да се отбележи, че 

количеството проверени актове е в пряка зависимост единствено от 

дейността на административните орани, а не на прокурорите. Проверените 

административни актове, в по-голямата  си част решения на общинските съвети 

и наредби, представляват  една изключително обемна и разностранна материя , 

различна от наказателното право.  

За изясняване на обстоятелствата по образуваните в отдела преписки са 

извършени общо 189 проверки по реда на чл. 145, ал. 1, т. 1-3 от ЗСВ, при 

195 през 2020г. и 183 през 2019г. 

По начина на извършване на проверките, преписките се диференцират, 

както следва:  

През 2021г. са реализирани  8 проверки по способа на чл. 145 ал. 1 т. 1 

ЗСВ, 153 по реда на чл. 145, ал. 1 т. 2 от ЗСВ и 28 по реда на чл. 145 ал. 1 т. 3 

от ЗСВ. През 2020г. са реализирани  9 проверки по способа на чл. 145 ал. 1 т. 

1 ЗСВ, 152 по реда на чл. 145, ал. 1 т. 2 от ЗСВ и 34 по реда на чл. 145 ал. 1 т. 

3 от ЗСВ. През 2019г. по този критерий разделението е било: 8 по способа на 

чл. 145 ал. 1 т. 1 ЗСВ, 149 по  реда на чл. 145, ал. 1 т. 2 от ЗСВ и 26  по реда 

на чл. 145 ал. 1 т. 3 от ЗСВ(графика 6.1).  

Извършените проверки са в различни области и направления, 

основните от които са: дейността и актовете на местните органи на власт и 

управление, издадените и действащи подзаконови нормативни актове на 

общинските съвети, дейността и актовете на специализираните контролни 

органи. 

Проверките са реализирани чрез способите на чл. 145, ал. 1, т. 1–3 от 

ЗСВ, като най-често е използван способът за извършване на лични проверки, 

следван от възлагателните проверки и на последно място - чрез изискване на 

документи от съответните органи. 
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Графика 6.1 
 

  

Един от показателите за ефективността на дейността на прокурорите от 

надзора за законност са изготвените предложения по реда на чл.145 ал.1 т.6 

от ЗСВ  и протести ,  в случаите на констатиране на закононарушения при 

дейността на административните органи. През отчетния период са  изготвени 

6 предложения, от които 5 са уважени и едно е неуважено  , срещу 12 през 

2020г. и 9 през 2019г. (графика 6.2). 

Основно средство за реагиране (оспорване) срещу незаконосъобразни 

актове на администрацията е протестът. Прокурорът подава протести срещу 

незаконосъобразните постановления, правилници, наредби, инструкции, 

решения и др. по реда, предвиден в закона. През 2021г. е изготвен и внесен в 

Административен съд гр. Кюстендил  1 бр. протест. В сравнение през 2020г. 

са изготвени 2 бр. протеста ,а  през 2019г. - 2 бр. (графика 6.3). Внесеният за 

разглеждане през 2021г. протест е висящ към момента на изготвяне на 

доклада, тъй като срещу решението на Административен съд-Кюстендил, с 

което протестът е уважен, е подадена касационна жалба от ответната страна. 
  

 
 Графика 6.2 Графика 6.3 
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Ефективността на работата на прокурорите от Надзора по проверките е 

добра. В изпълнение на поставените планови задачи, през отчетния период са 

реализирани всички проверки. Следи се за закононарушения на всички 

проверявани актове.След извършването на всяка една  проверка се изготвя 

справка или мотивирана резолюция, в които  се отразяват резултатите от 

извършената проверка. 

 

Взаимодействие със специализираните контролни органи 

 

Прокурорите от Районна прокуратура  гр. Кюстендил, ангажирани с 

надзора за законност, се стремят да осъществяват в работата си пълно 

взаимодействие с контролните органи, както и с други държавни и общински 

органи, съобразявайки се с утвърдената със заповед на Главния прокурор 

Методика за взаимодействие на прокуратурата с контролните органи при 

противодействие на закононарушенията и престъпленията в защита на 

обществения интерес и правата на гражданите  и  изготвените в началото на 

2018г. от ВАП, отдел “Надзор за законност“ два броя насоки- за проверка на 

актовете на местните органи на власт свързани с разпореждане с имущество 

частна общинска собственост и  проверка на дейността на общинските съвети 

по приемане, изменение или допълнение на подзаконови нормативни актове.  

Създадена е добра организация относно комуникацията с различните 

органи, същите предоставят необходимата информация на Надзора и 

съдействат при извършване на проверките. При необходимост изпратената 

информация от органите се проверява и изяснява на място.  

Стремежът в дейността по надзора за законност, спрямо всички 

проверявани органи, е да се подобри още повече взаимодействието, което ще 

доведе и до по-качествени проверки.  

В изпълнение на поставените планови задачи, през отчетния период са 

реализирани всички проверки. След извършването на всяка една проверка се 

изготвя справка, в която се отразяват резултатите от извършената проверка. 

През отчетния период бяха планирани и реализирани множество 

проверки свързани с обществено значими проблеми като :  

-проверка  на съществуващите на територията на съдебния район 

обслужващ Районна прокуратура гр. Кюстендил предприятия за 

производство на мляко и млечни продукти; проверка  на дейността на  

физически и юридически лица  по добив на подземни богатства,  по 

поречието на река Струма в област Кюстендил и по-конкретно в землищата 

на селата Копиловци, Дворище и Шипочано; 

-проверка относно наличие на застрояване на земеделски земи и пасища 

на територията на съдебния район обслужващ Районна прокуратура 

гр.Кюстендил;  

-проверка на автомобилите, извършващи таксиметров превоз на 

пътници,  на територията на съдебния район обслужващ Районна 

прокуратура гр. Кюстендил, по спазване  разпоредбите на чл.18, чл.21 и чл.24 

от Наредба №34/99г. за таксиметров превоз на пътници; 



85 

 

-проверка  на съществуващите търговски обекти и лица , извършващи 

търговска дейност на територията на кв.“Изток“ в гр. Кюстендил и махалите 

„Гиздова“,“Каваклия“,“Ценева“ и „Горна махала“ в гр. Дупница. 

Наред със заложените в плана задачи, бяха изпълнени и множество 

допълнителни такива възложени от ОП-Кюстендил, АП-София и ВАП.  

        В заключение следва да се отбележи, че при така отчетените по-горе 

статистически данни се налага извода за активно и професионално работещи 

по надзора за законност прокурори от Районна прокуратура – гр. Кюстендил, 

вследствие на което е налице увеличение на постигнатите положителни 

резултати в дейността на надзора за законност в сравнение с предходните 

отчетни периоди.  
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Р А З Д Е Л   VІІ 
 

 

АДМИНИСТРАТИВНА И КОНТРОЛНО - РЕВИЗИОННА ДЕЙНОСТ 

  

 

Кадрово обезпечаване и квалификация на прокурори и разследващи 

органи.  
 

Кадрова обезпеченост 

  

 Във връзка с решение по т. 1 от Протокол № 20 от 13.08.2020 г. на 

Пленума на Висшия съдебен съвет, за закриване на 38 районни прокуратури, 

считано от 01.01.2021 г., Районна прокуратура гр. Дупница  се закрива и се 

разкрива териториално отделение в гр. Дупница към Районна прокуратура гр. 

Кюстендил.  С решение на ВСС по протокол № 42 от 25.11.2020 г. всички 

прокурори - 13 от Районна прокуратура гр. Дупница са преназначени на осн. 

чл. 194, ал. 1 от ЗСВ на длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура гр. 

Кюстендил, с място на работа – съдебен район на Районна прокуратура гр. 

Кюстендил. 

Щатната обезпеченост на Районна прокуратура Кюстендил към 01.01. 

2021г. се състои от 28 длъжности за прокурор (1 длъжност за 

административен ръководител – районен прокурор, 3 длъжности за 

заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор, 

22 длъжности за прокурор и 2 длъжности за младши прокурор). В началото 

на отчетния период всички длъжности бяха заети, с изключение на две от 

длъжностите за   прокурор. По предложение от административния 

ръководител на Окръжна прокуратура – гр. Кюстендил за оптимизиране 

щатната численост на органа, във връзка с предложение за назначаване на 

заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор 

на Окръжна прокуратура – гр. Кюстендил, по решение на пленумът на ВСС  с 

протокол № 2 от 04.02.2021 г. е съкратена на осн. чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 

щатната численост на Районна прокуратура – гр. Кюстендил с 1 свободна 

длъжност „прокурор“. С Решение на ВСС по протокол № 4 от 03.02.2021 г. 

административния ръководител  на Районна прокуратура гр. Кюстендил е 

преназначен на осн.  чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, във вр.  с § 205, ал. 1 от ПРЗ на 

ЗИД на ЗСВ на длъжност „прокурор“ с ранг „прокурор в АП“, като със 

същото решение е определен на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 о ЗСВ, 

заместник на административния ръководител за изпълняващ функциите 

„административен ръководител – районен прокурор“ с ранг „прокурор във 

ВКП и ВАП“. С решение на ВСС по протокол № 6 от 17.02.2021 г. прокурор 

от Районна прокуратура гр. Кюстендил е назначен на осн. чл. 160 във вр. с 

чл. 168, ал. 3 от ЗСВ, на длъжност „заместник на административния 

ръководител – заместник  окръжен прокурор в Окръжна прокуратура гр. 

Кюстендил. От 18.02.2021 г. 1 щатна бройка „административен ръководител 
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– районен прокурор“ е незаета. С решение на ВСС по протокол № 21 от 

09.06.2021 г. след проведено явно гласуване и на основание чл. 194б, ал. 4 от 

ЗСВ  е назначен Административен ръководител – районен прокурор на 

Районна прокуратура гр. Кюстендил с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“ .  С  

решение на ВСС по протокол № 23 от 23.06.2021 г. е назначен на осн. чл. 

160, във вр. с чл.243 от ЗСВ един  младши прокурор на длъжност прокурор в 

Районна прокуратура гр. Кюстендил.  С решение на ВСС по протокол № 24 

от 30.06.2021 г. на осн. чл. 194, ал. 2 от ЗСВ, един прокурор е преместен в 

Районна прокуратура гр. Благоевград и един прокурор е преместен в Районна 

прокуратура гр. Кюстендил от Районна прокуратура гр. Благоевград. С 

решение на ВСС по протокол № 28 от 28.07.2021 г. е назначен на осн. чл. 

160, във вр. с чл. 168, ал. 3 от ЗСВ заместник на административния 

ръководител – заместник районен прокурор на Районна прокуратура гр. 

Кюстендил с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“. С решение на ВСС по 

протокол № 31 от 15.09.2021 г. на осн. чл. 160, във вр. с чл. 175, ал. 8, изр. 1 

от ЗСВ,  един прокурор е освободен  от заеманата длъжност „заместник на 

административния ръководител – заместник районен прокурор и на осн. чл. 

169, ал. 5 от ЗСВ е преназначен на длъжност „прокурор“ в Районна 

прокуратура гр. Кюстендил. На осн. чл. 160, във вр. с чл. 168, ал. 3 от ЗСВ е 

назначен друг прокурор на длъжност „заместник на административния 

ръководител – заместник районен прокурор“ на Районна прокуратура гр. 

Кюстендил. Един магистрат внезапно почина на 20.10.2021г. Към края на 

2021г. в Районна прокуратура – гр. Кюстендил има две незаети магистратски 

длъжности за прокурор и една за младши прокурор. Реално работещите в 

Районна прокуратура – гр. Кюстендил към края на 2021г. магистрати са 27.   

Към 01.01.2021г. 18 от прокурорите в Районна прокуратура – гр. 

Кюстендил са с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, 3 от прокурорите са с ранг 

„прокурор в АП“ 1 прокурор е  с ранг „прокурор в ОП“ и 2 прокурори са без 

ранг и двама са младши прокурори и две бройки са незаети. Към 31.12.2021г. 

19 от прокурорите в Районна прокуратура – гр. Кюстендил са с ранг 

„прокурор във ВКП и ВАП“, 1 от прокурорите в Районна прокуратура - гр. 

Кюстендил е с ранг „прокурор в АП“, и 3-ма прокурори са без ранг, един е 

младши прокурор, две са незаетите бройки за прокурор и една е за младши 

прокурор. Към 31.12.2021 г. щатната численост на прокурорите е 27, тъй като 

една незаета бройка за прокурор е прехвърлена в Окръжна прокуратура гр. 

Кюстендил. 

На 25.11.2020 г. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет взе 

решение за прилагане на смесен подход при уреждане на трудовите 

правоотношения на съдебните служители от закриваните, съгласно решение 

на Пленума на ВСС по Протокол № 20 от 13.08.2020 г. районни прокуратури, 

а именно: 

- За съдебните служители на ръководни длъжности и служители от 

общата администрация – прекратяване на основание чл. 328, ал. 1, т. 

2, пр. 2 от КТ, поради закриване на част от предприятието; 
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- За съдебните служители от специализираната администрация – 

реорганизация на дейностите, по смисъла на чл. 123, ал. 1, т. 7 от 

КТ. 

В тази връзка, съдебните служители от специализираната  

администрация в закритата Районна прокуратура гр. Дупница преминават 

към Районна прокуратура гр. Кюстендил със запазване на длъжността, която 

са заемали при предишния работодател. 

През отчетната 2021г. щатната обезпеченост на Районна прокуратура - 

гр. Кюстендил със съдебни служители се състои от 29 длъжности – 1 съдебен 

администратор  и  1 административен секретар,18 от специализираната 

администрация (завеждащ служба „Регистратура и  деловодство“ – 1, 

завеждащ служба „Архив“ – 1, съдебен деловодител – 14, съдебен архивар – 

1, призовкар – 1) и 9 от общата администрация (гл. специалист 

административна дейност – 1, главен специалист „Човешки ресурси“ – 1, 

главен счетоводител – 1, младши специалист - счетоводител – 1, шофьор-

призовкар – 2, чистач - призовкар – 1, куриер – 1 и чистач – 1). През годината 

има промяна в щатната обезпеченост на Районна прокуратура – гр. 

Кюстендил с длъжностите „Съдебен администратор“, Главен специалист 

„Човешки ресурси“ и Завеждащ служба „архив“. Към 31.12.2021г. има 2 

незаети щатни бройки за съдебни служители. 

Съотношението магистрати към съдебни служители в Районна 

прокуратура Кюстендил е 1 към 0.9, което е крайно недостатъчно за 

оптимално ефективно изпълнение на функциите на посочената 

териториално-организационна структура. Още по-драстично стои този 

проблем по отношение съотношението магистрати – съдебни служители от 

специализираната администрация – 1 към 0.6. 

Броят на реално работили магистрати през отчетната година съобразно 

отработеното време е 24. Реално работилите в Районна прокуратура 

Кюстендил съдебни служители през 2021г. са 29. 

Окръжният следствен отдел към Окръжна прокуратура – гр. Кюстендил 

се състои от 11 следователи,   които са осъществявали през отчетния период 

служебните си задължения на територията на Районна прокуратура - гр. 

Кюстендил. 

През 2021 г. утвърдения щат в отдел „Разследване“ при ОДМВР – 

Кюстендил е 39 щатни броя, като реално през периода са работили 35 

служители.   

Съгласно заповед № 8121к-8950/29.12.2017 г. на министъра на 

вътрешните работи в отдел „Разследване“ при ОДМВР – Кюстендил е 

извършена структурна и щатна промяна, като са създадени два сектора, а 

именно сектор „Разследване РУ-Кюстендил и РУ-Бобов дол“ и сектор 

„Разследване РУ-Дупница и РУ-Рила“. Назначени на щат в отдел 

„Разследване“ при ОДМВР – Кюстендил са 4 разследващи полицаи и един 

технически сътрудник. В структурата на сектор „Разследване РУ-Кюстендил 

и РУ-Бобов дол“ утвърдения щат е 18 служители, като към 31.12.2021 г. са 

работили 16 разследващи полицаи с място на изпълнение на служебните 
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задължения на територията обслужвана от РУ-Кюстендил в това число 

началник на сектора и двама в РУ-Бобов дол. Структурата на сектор 

„Разследване РУ-Дупница – РУ-Рила“ се състои от общо 16 разследващи 

полицаи, като към 31.12.2021 г. са работили 15 служители, от тях 13 

разследващи полицаи с място на изпълнение на служебните задължения на 

територията обслужвана от РУ-Дупница в това число началник на сектора и 

двама в РУ-Рила. 

Утвърденият щат за разследващи полицаи  с месторабота ТСБОП и зает 

щат през 2021 г. са 2 бр. Двама разследващи полицаи са от състава на РДГП 

Кюстендил /един, изпълняващ служебните си задължения към РДГП 

Кюстендил и един – към ГПУ Гюешево/. В Териториална дирекция Митница 

София разследващите митнически инспектори, изпълняващи задълженията 

си на територията на област Кюстендил са 3 бр.    

Квалификация - състояние, проведени обучителни мероприятия, 

необходими мерки за повишаването й.  
 

През отчетния период повишаването на квалификацията на 

прокурорите и съдебните служители беше приоритет за административното 

ръководство на Районна прокуратура – гр. Кюстендил, като условие за 

ефективно осъществяване на правомощията им. Динамиката в изменението 

на нормативната уредба налага постоянно усъвършенстване на магистратите 

за успешно изпълняване на функциите им. Членството на България в 

Европейския съюз и все по-голямото влияние на общностните актове върху 

вътрешното ни право, особено след подписването на Лисабонския договор, 

обуславят участието в обучителни мероприятия като задължително условие 

за качествено изпълнение на прокурорската дейност. Сериозна пречка за това 

обаче се оказа пандемията от COVID-19. Въпреки това магистратите и 

съдебните служители са уведомявани своевременно за предстоящото 

провеждане на професионални обучения, включително дистанционни такива, 

снабдявани са със съответните обучителни календари – на Националния 

институт на правосъдието, Прокуратурата на Република България и др. Всеки 

представител на професионалния екип на Районна прокуратура – гр. 

Кюстендил е насърчаван да взема участие в професионални обучения и 

семинари. 

 През отчетната година прокурорите от Районна прокуратура – гр. 

Кюстендил са участвали в различни присъствени и дистанционни 

обучителни курсове и семинари в България, организирани от Прокуратурата 

на Република България, Националния институт на правосъдието и други 

организации. Прокурорите са  ползвали в различни форми на самоподготовка 

и самообучение.  

 За първото шестмесечие на 2021г. графика на съвместните планови 

мероприятия и работни срещи между прокурорите от Районна прокуратура 

гр. Кюстендил и Окръжна прокуратура гр. Кюстендил, и разследващите 

полицаи при ОД МВР гр. Кюстендил е изпълнен в цялост, като са проведени 

общо четири обучения по разнородни теми, обхващащи отделните аспекти на 

прокурорската дейност, а именно: „Практически аспекти при работа по 
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наказателни  производства водени за престъпления по чл. 290 от НК“, 

„Особености при разследване на престъпленията по чл. 149-157 от НК /глава 

2, раздел 8 „Разврат“/, „Процесуални изисквания за законосъобразно 

провеждане на действия по разследване – претърсване и изземване и оглед на 

местопроизшествие“, „Практически аспекти при оглед на ПТП – чл. 342, ал. 

1, пр. 1 и ал. 2 от НК, чл. 343 от НК и задължителното представителство на 

административното ръководство на Районна прокуратура Кюстендил. С цел 

преодоляването на актуални проблеми, повишаване на качеството на 

осъществяваните първоначални и последващи действия по разследване и 

извършването на проверки, както и за стриктно спазване на изискванията на 

НПК, тези обучения се отразиха положително, както върху дейността на 

разследващите и полицейски органи, така и върху взаимодействието им с 

Районна прокуратура Кюстендил.  

        С оглед усложнената епидемиологична обстановка и спазване на 

противоепидемичните мерки, съвместните планови мероприятия и работни 

срещи между прокурорите от Районна прокуратура гр. Кюстендил и Окръжна 

прокуратура гр. Кюстендил, и разследващите полицаи при ОД МВР гр. 

Кюстендил за второто шестмесечие на 2021г. бяха отложени. 

        За постигане целта за повишаване качеството на дейността на 

разследващите и полицейските органи Районна прокуратура гр. Кюстендил 

ще продължи организирането на ежемесечни работни срещи с началниците 

на районни управления и ръководителите на разследващите органи, при 

които се обсъждат актуалните проблеми в работата, сферите на дейност, 

нуждаещи се от подобряване и необходимите организационни мерки, които 

следва да бъдат предприети в тази насока.  

        През учебната 2020/2021г., Районна прокуратура гр. Кюстендил е 

организирала дейности под формата на лекционни курсове в рамките на 

втория учебен срок, свързани с Образователната програма „Съдебна власт-

информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и 

прокуратури.“ 

        В инициативата – Ден на отворените врати в Съдебната палата в гр. 

Кюстендил, организирана от Окръжен съд  гр. Кюстендил, Районен съд гр. 

Кюстендил, съвместно с Окръжна и Районна прокуратури гр. Кюстендил 

символично в навечерието на 16-ти април – Ден на Конституцията и 

професионалния празник на юриста и съдебния служител са взели участие 

зрелостници от Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт 

„Йордан Захариев“, като инициативата на ВСС, която е традиционна и 

изцяло подкрепена от ръководството на Районна прокуратура гр. Кюстендил, 

цели да помогне за професионалното ориентиране на младите хора, да се 

повиши тяхната правна култура и идеята е гражданите да бъдат по-добре 

информирани относно структурата на съдебната система, функциите на 

различните органи в нея и спецификата на съдебните процедури. 

          В Съдебната палата в гр. Дупница, Районна прокуратура гр. 

Кюстендил, /Териториално отделение  Дупница/, съвместно с Районен съд гр. 

Дупница проведоха  Дни на отворените врати съответно за учениците от 



91 

 

шести и четвърти клас, като част от част от Образователната програма на 

ВСС и Министерство на образованието и науката.  „Съдебната власт – 

информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури 

през учебната 2020/2021г.“, като между Районна прокуратура гр. Кюстендил, 

Окръжна прокуратура гр.Кюстендил, Районен и Окръжен съд гр. Кюстендил 

и Регионален инспекторат по образование  гр. Кюстендил при Министерство 

на образованието и науката са налице традиции в реализирането на тази 

образователната програма. Затрудненията които възникнаха през учебната 

2020/2021г., бяха с оглед извънредното положение в страната и създадената 

пандемична обстановка от COVID-19. 

           През годината се продължи попълването на ведомствената библиотека 

на Районна прокуратура гр. Кюстендил. Обогати се създадената електронна 

библиотека, споделена на компютрите на всички магистрати, както и 

споделената електронна папка, съдържаща добри практики. Предприемат се 

действия за снабдяване на магистратите със специализирана правна 

литература на промоционални цени. 

Всички магистрати и служители имат достъп до правно-

информационната система АПИС чрез ведомствения сайт на Прокуратурата 

на Република България. 

Магистрати и съдебни служители от Районна прокуратура - гр. 

Кюстендил са взели участие през 2021г. в следните професионални обучения 

и семинари: 

№  Вид 

обучение 
орг. 

Продължи

телност 
Тема на обучението 

Участници 

(имена) 
1. Онлайн 

обучение 
НИП 

24.02.2021г.- 

15.03.2021г. 

„Изграждане на ефективни 

умения за оценка и 

професионално поведение на 

съдебната администрация“ 

Съдебен 

администратор – 

Г.Ш. 

2. Онлайн 

обучение 

ПРБ 10.03.2021г.-  

12.03.2021г. 

„Работа с УИС–3 със 

справочен модул „Oracle BI“ – 

електронни регистри, справки, 

работа с програмите за 

случайно разпределение на 

преписки и досъдебни 

производства, грешки при 

работа и отстраняването им“ 

Съдебни 

деловодители – 

М.И. и Н.К. 

3. Онлайн 

обучение 
НИП 

12.04.2021г.- 

14.04.2021г. 

„Анализ на проблеми при 

интегриране на информацията 

между ЦИССС и ядрото на 

ЕИСПП“ 

Съдебен 

деловодител – 

Е.Й. 

4. Онлайн 

обучение 

НИП 
21.09.2021г.-

21.10.2021г. 

„Въведение в 

административната дейност на 

Прокуратурата на Република 

България за новоназначени 

служители“ 

Съдебен 

деловодител – 

Ю.С. 

5. Обучение НИП 05.10.2021г.-

06.10.2021г. 

„Работа с архивни дела“ Съдебен архивар 

– Д.С. 

6. Обучение  Община 

Кюстендил 

07.10.2021г. „Работа в 

мултидисциплинарен екип с 

районен прокурор 

–  А.Р. 
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деца в риск от употреба на 

психоактивни вещества“ 

7. Дистанцио

нно 

обучение 

НИП 20.12.2021г. 

„Осигуряване на информация 

в УИС по преписки и НП, 

съдържащи КИ“ 

Съдебен 

деловодител – 

М.И. 

Таблица 7.1 
 

Шест съдебни служители от Районна прокуратура – гр. Кюстендил са 

имали възможност през 2021г. да вземат участие в шест професионални 

обучения. Това е ръст спрямо 2019г., когато участвалите в професионално 

обучение съдебни служители от Районна прокуратура – гр. Кюстендил, са 

били четирима, а спрямо 2020г., когато са били девет се наблюдава спад, тъй 

като много от предвидените в обучителния календар за 

вътрешноведомствено обучение на съдебните служители в Прокуратура на 

Република България за 2021г., бяха отменени поради епидемиологичната 

обстановка в страната.  

След окрупняването на Районна прокуратура – гр. Кюстендил с 

Районна прокуратура – гр. Дупница (считано от 01.01.2021г.) обемът на 

деловодната дейност и документооборота се  увеличи значително, което е 

обусловено от необходимостта документи да бъдат препращани от 

централата на Районна прокуратура – гр. Кюстендил към ТО – гр. Дупница и 

обратно. По-същественото натоварване логично попада върху служителите 

от специализираната администрация на Районна прокуратура – гр. 

Кюстендил, изпълняващи служебните си задължения в централата в гр. 

Кюстендил. Това  наложи двама служители, работили в закритата Районна 

прокуратура – гр. Дупница, от 01.01.2021г. да изпълняват служебните си 

задължения в гр. Кюстендил. В периода се установяват кадрови промени в 

специализираната администрация на Районна прокуратура – гр. Кюстендил, 

което допълнително доведе до затруднения в деловодната дейност и 

документооборота (поради постъпването на работа в Районна прокуратура – 

гр. Кюстендил през първото тримесечие на 2021г. на нови трима служители в 

специализираната администрация, от друг орган на съдебната власт, и през 

третото тримесечие на нови двама служители, назначени след провеждане на 

конкурсни процедури, които не притежават опит в специфичната деловодна 

дейност в прокуратурата и чието обучение все още не е приключило). Двама 

от новоназначените съдебни служители в специализираната администрация 

на Районна прокуратура – гр. Кюстендил взеха участие в обучения, 

организирани от Националния институт на правосъдието, като едно от тях е 

за съдебни служители със стаж до една година в Прокуратурата на Република 

България.  

В допълнение, считано от 01.01.2021г., поради съществения обем от 

човешки ресурс / броят на магистратите и съдебните служители в 

окрупнената прокуратура е двойно по-голям – същият наброява 27 

магистрати, 2 от които не са заети съответно за „прокурор“ и  за „младши 

прокурор“ и 29 съдебни служители (общо 56 единици), налагащо съответен 

административен капацитет в лицето на съдебен служител – „главен 
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специалист човешки ресурси“. В Районна прокуратура гр. Кюстендил е 

преназначен такъв, който все още се обучава, за да придобие по-голям опит в 

спецификата на управлението на човешките ресурси. 

Следва да се има в предвид, че организацията, свързана с изпълнение 

на наказанията, като с оглед изравняване на натовареността на магистратите, 

цялата посочена дейност продължава да е концентрирана в централата на 

Районна прокуратура – гр. Кюстендил. По този начин, след необходимата 

организация, всички съдебни актове, подлежащи за изпълнение, постановени 

от Районен съд – гр. Кюстендил, Районен съд – гр. Дупница или други 

съдилища (изпратени за изпълнение по делегация поради адресна 

регистрация на осъдения на територията на Област Кюстендил) се изпращат 

директно физически в централата на Районна прокуратура – гр. Кюстендил. 

Съгласно Указанието за организация на информационната дейност в 

Прокуратурата на Република България, Районна прокуратура – гр. 

Кюстендил и Териториално отделение гр. Дупница са изключително 

натоварени от гледна точка на административната дейност. Това налага 

удължаване на срока на обучение, приемане и предаване на работата, с цел 

придобиване на високо ниво на служебна увереност и експертиза от страна 

на новоназначените съдебни служители. 

През м. декември 2021г. със заповеди на административния 

ръководител на Районна прокуратура – гр. Кюстендил са обявени три 

конкурсни процедури за заемане на две щатни длъжности за „съдебен 

деловодител“ и една щатна длъжност за длъжността „младши-специалист – 

счетоводител“. 

Ясната и категорична цел на Районна прокуратура – гр. Кюстендил е 

подобряване професионалните познания и практическите умения на 

съдебните служители, както в специализираната, така и в общата 

администрация, с цел постигане ефективно изпълнение на служебните 

задължения, както и изграждането на висока административна култура, 

ориентирана към качествено обслужване на обществото. Ръководството и 

съдебният администратор на Районна прокуратура – гр. Кюстендил са в 

постоянно участие в дейностите по планиране, отговаряне, обучение и 

проучване на нуждите от такова. С оглед необходимостта от повишаване 

квалификацията на съдебните служители и все по-честите изменения и 

нововъведения в прокурорската дейност, деловодната дейност, 

документооборота и отчетността в прокуратурата, усилията на 

административното ръководство в тази насока ще продължат. 

      За постигане на стратегическата цел, а именно повишаване на качеството 

на прокурорската дейност в Районна прокуратура гр. Кюстендил,  

тенденцията е да бъдат продължени, вече предприетите от ръководството 

мерки, изразяващи се в поддържане на въведената постоянна практика по 

провеждане на ежеседмични работни съвещания на прокурорите в Районна 

прокуратура гр. Кюстендил, по време на които да се обсъжда актуална 

съдебна практика, разлики в тълкуванието и прилагането на закона, 

възникнали проблеми в ежедневната дейност, допускани пропуски при 
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изготвяне на прокурорските актове, причините за постановени оправдателни 

присъди и решения и върнати от съда дела, казуси, отличаващи се с 

фактическа и правна сложност и т. н., както и продължаване на 

насърчаването и организиране на участието на прокурорите от Районна 

прокуратура Кюстендил  в професионални обучения, организирани както от 

НИП, ВСС, Асоциацията на прокурорите в България и Европейската мрежа 

за съдебно обучение, така и в рамките на вътрешноведомствения обучителен 

календар на Прокуратурата на Република България. 

 
    

Проверки и ревизии. Образувани дисциплинарни и наказателни 

производства срещу магистрати. Наложени наказания на прокурори.  
 

Проверки, извършени на Районна прокуратура – гр. Кюстендил от 

Инспектората към ВСС: 

През отчетния период не са извършвани проверки от Инспектората към 

ВСС.  

Проверки и ревизии, възложени от административния 

ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура Кюстендил 

през отчетния период – тематика, основни констатации и предложения: 

1. Със заповед № РД-04-41/29.02.2016г. на административния 

ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Кюстендил 

/актуализирана със заповед № РД-04-245/07.07.2016г., актуализирана със 

заповед № РД-04-291/09.08.2016г., актуализирана със заповед № РД-04-

337/03.07.2017г., актуализирана със заповед № РД-04-70/26.02.2018г., 

актуализирана със заповед № РД-04-15/14.01.2019г., актуализирана със 

заповед № РД-04-335/01.07.2019г./ актуализирана със заповед № РД-04-

15/15.01.2020 г., актуализирана със заповед № РД-04-83/17.02.2020 г., 

актуализирана със заповед № РД-04-353/01.07.2020 г., актуализирана със 

заповед № РД-04-495/08.09.2020 г., актуализирана със заповед № РД-04-

708/04.12.2020 г., актуализирана със заповед № РД-04-765/31.12.2020 г., 

актуализирана със заповед № РД-04-187/15.02.2021 г., актуализирана със 

заповед № РД-04-236/01.03.2021 г., актуализирана със заповед № РД-04-

801/23.06.2021 г., актуализирана със заповед № РД-04-909/13.07.2021 г., 

актуализирана със заповед № РД-04-1039/09.08.2021 г., актуализирана със 

заповед № РД-04-1234/27.09.2021 г., актуализирана със заповед № РД-04-

1345/20.10.2021 г.   е разпоредено извършването на ежемесечни проверки в 

електронния регистър на Прокуратурата на Република България за срочност 

на разследването по преписките и делата, наблюдавани от Районна 

прокуратура Кюстендил. През отчетния период са осъществени общо 12 

проверки, като са предприети своевременни мерки за срочно приключване на 

преписките и досъдебните производства. 

2. Със заповед № РД-04-41/29.02.2016г. на административния 

ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Кюстендил 

/актуализирана със заповед № РД-04-245/07.07.2016г., актуализирана със 

заповед № РД-04-291/09.08.2016г., актуализирана със заповед № РД-04-

337/03.07.2017г., актуализирана със заповед № РД-04-70/26.02.2018г., 
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актуализирана със заповед № РД-04-15/14.01.2019г., актуализирана със 

заповед № РД-04-335/01.07.2019г./ актуализирана със заповед № РД-04-

15/15.01.2020 г., актуализирана със заповед № РД-04-83/17.02.2020 г., 

актуализирана със заповед № РД-04-353/01.07.2020 г., актуализирана със 

заповед № РД-04-495/08.09.2020 г., актуализирана със заповед № РД-04-

708/04.12.2020 г., актуализирана със заповед № РД-04-765/31.12.2020 г., 

актуализирана със заповед № РД-04-187/15.02.2021 г., актуализирана със 

заповед № РД-04-236/01.03.2021 г., актуализирана със заповед № РД-04-

801/23.06.2021 г., актуализирана със заповед № РД-04-909/13.07.2021 г., 

актуализирана със заповед № РД-04-1039/09.08.2021 г., актуализирана със 

заповед № РД-04-1234/27.09.2021 г., актуализирана със заповед № РД-04-

1345/20.10.2021 г.    е разпоредено извършването на ежемесечни проверки в 

електронния регистър на Прокуратурата на Република България на лицата с 

наложени мерки за неотклонение „Задържане под стража“ и „Домашен 

арест“ по досъдебните производства, наблюдавани от Районна прокуратура 

Кюстендил. През отчетния период са осъществени общо 12 проверки, като не 

е допуснато задържане на лица извън законоустановените срокове. 

3. Със заповед № РД-04-41/29.02.2016г. на административния 

ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Кюстендил 

/актуализирана със заповед № РД-04-245/07.07.2016г., актуализирана със 

заповед № РД-04-291/09.08.2016г., актуализирана със заповед № РД-04-

337/03.07.2017г., актуализирана със заповед № РД-04-70/26.02.2018г., 

актуализирана със заповед № РД-04-15/14.01.2019г., актуализирана със 

заповед № РД-04-335/01.07.2019г./ актуализирана със заповед № РД-04-

15/15.01.2020 г., актуализирана със заповед № РД-04-83/17.02.2020 г., 

актуализирана със заповед № РД-04-353/01.07.2020 г., актуализирана със 

заповед № РД-04-495/08.09.2020 г., актуализирана със заповед № РД-04-

708/04.12.2020 г., актуализирана със заповед № РД-04-765/31.12.2020 г., 

актуализирана със заповед № РД-04-187/15.02.2021 г., актуализирана със 

заповед № РД-04-236/01.03.2021 г., актуализирана със заповед № РД-04-

801/23.06.2021 г., актуализирана със заповед № РД-04-909/13.07.2021 г., 

актуализирана със заповед № РД-04-1039/09.08.2021 г., актуализирана със 

заповед № РД-04-1234/27.09.2021 г., актуализирана със заповед № РД-04-

1345/20.10.2021г. е разпоредено извършването на ежемесечни проверки в 

електронния регистър на Прокуратурата на Република България за сроковете 

по чл. 368 ал. 1 и чл. 234 ал. 8 от НПК по досъдебните производства, 

наблюдавани от Районна прокуратура Кюстендил. През отчетния период са 

осъществени общо 12 проверки, като са предприети мерки досъдебните 

производства, по които посочените срокове са били застрашени от изтичане 

или са изтекли, да бъдат приключени своевременно. 

4. Със заповед № РД-04-42/29.02.2016 г., отменена със заповед № 

РД-04-1397/03.11.2021г. на административния ръководител – районен 

прокурор на Районна прокуратура гр. Кюстендил е разпоредено 

извършването на ежемесечни проверки за пълнотата и коректността на 

въведената в електронния регистър на изпратените по компетентност на 
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Окръжна прокуратура Кюстендил писмени уведомления за наличие на 

обстоятелствата по чл. 83а и следващите от ЗАНН. Съобразно заповедта през 

отчетния период са извършени 12 проверки, като не са констатирани 

пропуски в дейността на Районна прокуратура Кюстендил по приложението 

на посочените законови разпоредби. 

5. Със заповед № РД-04-141/10.05.2016г. на административния 

ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Кюстендил е 

разпоредено извършването на тримесечни проверки за съпоставяне на 

данните от информационната система и хартиен носител по конкретните 

наказателни производства или преписки, наблюдавани от Районна 

прокуратура Кюстендил, с оглед значението на данните, придобити чрез 

УИС-2 за натовареността на административните единици, включваща 

прокурорската дейност и дейността по администриране.    

6. Със заповед № РД-04-156/17.05.2016г. , отменена със заповед № 

РД-04-697/02.12.2020 г., отменена със заповед № РД-04-439/12.04.2021 г. на 

административния ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура 

гр. Кюстендил е разпоредено извършването на ежемесечни проверки за 

неприключени в срок преписки в Районна прокуратура - Кюстендил, 

изпълнението на задачи, обвързани със срок, произтичащи от документи, 

издадени от други институции и застрашените от неизпълнение задачи и 

неизпълнените в срок задачи. Съобразно заповедта през отчетния период са 

извършени 12 проверки, като не е допуснато извършване на проверка, както 

и решаването им от прокурор извън законоустановените срокове. Все пак, 

чрез тези проверки са констатирани неспазвания на процесуалните срокове   

от страна на един определен прокурор  по чл. 145 ал. 2, изр. 2 от Закона за 

съдебната власт и чл. 234 ал. 4, във вр. с ал. 3 от Наказателнопроцесуалния 

кодекс, поради което е привлечен към дисциплинарна отговорност за 

допуснати от него дисциплинарни нарушения по смисъла на чл. 307, ал. 3, т. 

1 и т. 2  от ЗСВ, изразяващи се в системно неспазване и забавяне на 

сроковете по преписките. На осн. чл. 197, ал. 5, т. 3 от ЗСВ  е извършено 

извънредно атестиране на определения прокурор. Приключило с оценка 

„добър“. 

7. Със заповед № РД-04-365/03.10.2016г. , отменена със заповед № 

РД-04-1253/29.09.2021 г., на административния ръководител – районен 

прокурор на Районна прокуратура - гр. Кюстендил е разпоредено 

извършването на ежегодни проверки за наличността, правилното съхранение 

необходимостта от разпореждане или изпълнение на разпореждане с 

веществени доказателства, съхранявани в Районна прокуратура - Кюстендил. 

Съобразно заповедта в Районна прокуратура Кюстендил през 2021г. е 

извършена една проверка при която не са установени пропуски. 

8. Със заповед № РД-04-366/03.10.2016г., отменена със заповед № 

РД-04-1254/29.09.2021 г. на административния ръководител – районен 

прокурор на Районна прокуратура гр. Кюстендил е разпоредено 

извършването на ежегодни проверки за необходимостта от унищожаване на 

веществени доказателства, съхранявани в Районна прокуратура - Кюстендил. 
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Съобразно заповедта в Районна прокуратура - Кюстендил през 2021г. е 

извършена една проверка при която не са установени пропуски. 

9. Със заповед № РД-04-371/05.10.2016г. , отменена със заповед № 

РД-04-1427/09.11.2021 г. на административния ръководител – районен 

прокурор на Районна прокуратура гр. Кюстендил е разпоредено 

извършването на ежегодни проверки за наличността, условията за 

съхраняването и опазването на документите, съхранявани в Районна 

прокуратура Кюстендил и ТО Дупница към Районна прокуратура гр. 

Кюстендил. Съобразно заповедта в Районна прокуратура Кюстендил през 

2021г. е извършена една проверка при която не са установени пропуски. 

10. Със заповед № РД-04-11/15.01.2018 г., отменена със заповед № 

РД-04-06/13.01.2020 г. на административния ръководител – районен 

прокурор на Районна прокуратура гр. Кюстендил и заповед № РД-04-

162/16.06.2017 г. на административния ръководител – районен прокурор на 

Районна прокуратура гр. Дупница, отменени със заповед № РД-04-

957/21.07.2021 г. е разпоредена проверка в края на всяка седмица на кутиите 

за сигнали срещу съдебни служители и магистрати от Районна прокуратура 

гр. Кюстендил и ТО-Дупница към Районна прокуратура гр. Кюстендил. През 

годината няма постъпили сигнали. 

11. Със заповед № РД-04-680/10.12.2019 г., отменена със заповед 

№РД-04-204/18.02.2021 г., отменена със заповед № РД-04-1117/26.085.2021 г. 

на административния ръководител – районен прокурор на Районна 

прокуратура гр. Кюстендил , е разпоредена проверка на Арест гр. Кюстендил 

с честота поне два пъти месечно и внезапни и незабавни проверки, при 

получени сигнали за закононарушения. Извършени са 42 проверки, по които 

няма констатирани нарушения. 

12. Със заповед № РД-04-44/31.01.2020 г., отменена със заповед № 

РД-04-1542/01.12.2021 г. на административния ръководител – районен 

прокурор на Районна прокуратура гр. Кюстендил, е разпоредена ежемесечна 

проверка на броя образувани досъдебни производства в Районна прокуратура 

гр. Кюстендил за извършени престъпления по чл. 353б и сл. от НК. През 2021 

г. има само едно образувано досъдебно производство по чл. 353б, ал. 1 от НК 

/запалено сметище в м. „Злево“, в землището на община Дупница/. 

13. Със заповед № РД-04-37/21.07.2020 г., отменена със заповед № 

РД-04-45/03.02.2020 г., отменена със заповед № РД-04-911/13.074.2021 г. на 

административния ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура 

гр. Кюстендил е разпоредена ежемесечна проверка на регистъра на лица с 

неприключени наказателни производства. Ежемесечно се изготвят доклади и 

обобщени доклади на тримесечие. 

14. Със заповед № РД-04-687/30.11.2020 г., отменена със заповед № 

РД-04-691/01.12.2020 г., отменена със заповед № РД-04-916/14.07.2021 г. на 

административния ръководител на Районна прокуратура гр. Кюстендил, е 

разпоредена ежемесечна проверка на наблюдаваните досъдебни 

производства и чакащите документи по възложените за проверка преписки за 

осъществяване на контрол по спазването на сроковете за разследване от 
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страна на разследващите органи и спазването на сроковете за извършване на 

проверка от страна на контролните органи. Няма констатирани пропуски. 

15. Със заповед № РД-04-764/31.12.2020 г. на административния 

ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Кюстендил е 

заповядано да се осъществява контрол за пълнота и съответствие на 

информацията на електронен и хартиен носител.  Първоначално в рамките на 

3 месеца контролът да се осъществява ежеседмично, а след това при 

установено коректно отразяване на информацията – ежемесечно. Не са 

установени пропуски. 

16.  Със заповед № РД-04-764/31.12.2020 г. на административния 

ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Кюстендил е 

заповядано всеки месец са се извеждат справки от информационната система 

за регистрираните преписки и дела в РП – гр. Кюстендил и в ТО – гр. 

Дупница, броя и вида на регистрираните движения в УИС по потребители. 

Не са установени пропуски. 

17. Със заповед № РД-04-764/31.12.2020 г. на административния 

ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Кюстендил е 

заповядано на всеки три месеца да се извеждат справки от информационната 

система за разпределението на преписките и делата на прокурорите в РП – гр. 

Кюстендил. Не са установени пропуски. 

18. Със заповед № РД-04-1256/30.09.2021 г. на административния 

ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Кюстендил е 

разпоредена цялостна проверка на наблюдаваните спрени наказателни 

производства на осн. чл. 244, ал. 1, т. 3 от НПК. Проверката е извършена в 

срок. Няма констатирани нарушения. 

19. Със заповед № РД-04-1618/10.12.2021 г. на административния 

ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Кюстендил е 

разпоредена цялостна проверка на спрените наказателни производства. 

Проверката беше извършена в срок, при което наблюдаващите прокурори 

провериха общо 9674 спрени наказателни производства,  част от които бяха 

физически изискани от съответните полицейски структури. Няма 

констатирани нарушения. 

20. Със заповед № РД-04-1626/14.12.2021 г. на административния 

ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Кюстендил е 

разпоредена проверка с оглед евентуално допуснато от определен прокурор 

нарушение по организацията на работата му в качеството на наблюдаващ 

прокурор по ДП. От извършената проверка е установено, че няма 

предпоставки за налагане на мярка с дисциплиниращ ефект по смисъла на чл. 

327, от ЗСВ. 

През 2021г. от страна на Окръжна прокуратура – гр. Кюстендил са 

извършени следните ревизии и тематични проверки на дейността на 

Районна прокуратура Кюстендил: 

1. Във връзка с изпълнение на Раздел VІІ, т. 5 от Плана за дейността на  

ОП – гр. Кюстендил за 2021 г. в периода 26.04.2021 г. до 20.05.2021 г.  в 

изпълнение на заповед № РД-04-261/22.04.2021 г. на административния 
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ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура е разпоредено  

извършване на тематична проверка, относно влезлите в сила оправдателни 

присъди през 2020 г. с оглед вземане на мерки за подобряване работата по 

наказателносъдебния надзор. Няма констатирани нарушения, постигнати са 

много добри резултати. 

2. Със заповед № РД-04-334/20.05.2021 г. на административния  

Ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Кюстендил е 

разпоредена тематична проверка в периода 02.06.2021 г. – 07.06.2021 г., 

относно образуваните преди 01.01.2018 г., преписки и дала, които се са 

приключени към 01.06.2021 г., и предприетите действия за приключването 

им. Не са констатирани съществени нарушения. По част от досъдебните 

производства не е установено забавяне по вина на наблюдаващия прокурор 

или разследващия полицай. Забавянето се дължи на обективни причини, 

свързани с фактическата и правна сложност на разследването, неизвършени 

експертизи и невъзможното откриване на свидетел очевидец. По по-голяма 

част от делата пропуските са на разследващия орган и на наблюдаващия 

прокурор. С оглед повтарящите се пропуски при един прокурор, довели до 

неприключване на няколко наказателни производства, административния 

ръководител следва да упражни правомощията си за преценка   на 

необходимостта от образуване на дисциплинарно производство или 

иницииране на извършено атестиране. Поради констатирани пропуски от 

страна на разследващи органи, следва да се извърши преценка за евентуално 

сигнализиране на ръководството на ОДМВР – гр. Кюстендил. 

3. Във връзка с изпълнение на т. 2 от раздел V – „Гражданско-съдебен  

надзор“  е извършена проверка в РП гр. Кюстендил относно осъдителните 

решения срещу Прокуратурата на РБ по ЗОДОВ. Няма констатирани 

нарушения. 

4. Със заповед № РД-04-121/26.02.2021 г. на административния 

 ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Кюстендил е 

разпоредена тематична проверка в периода 16.07.2021 г. – 28.07.2021 г., 

относно деловодната дейност и документооборота, работа с УИС и 

информационните технологии, случайно разпределение, статистика и 

отчетност за 2021 г. Не са установени съществени пропуски. Създадена е  

добра организация, която максимално обезпечава дейността на Районна 

прокуратура – гр. Кюстендил. 

5. Със заповед № РД-04-612/20.09.2021 г. на административния  

Ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Кюстендил е 

разпоредена тематична проверка в периода 23.09.2021 г. – 30.09.2021 г., 

относно работата по неприключените досъдебни производства към 

20.09.2021 г., по които има лица с мярка за неотклонение „задържане под 

стража“ и „домашен арест“ с продължителност повече от 6 месеца – 

причини за забавяне на разследването и адекватност на предприетите мерки 

от наблюдаващите прокурори. Няма констатирани нарушения. 

6. Със заповед № РД-04-613/20.09.2021 г. на административния  
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Ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Кюстендил е 

разпоредена тематична проверка в периода 27.09.2021 г. – 08.10.2021 г., 

относно работата по неприключените /вкл. спрени/ досъдебни производства 

към 20.09.2021 г. за престъпления от Единния каталог на корупционните 

престъпления. При проверката са констатирани известни пропуски, що се 

отнася до своевременното попълване и изпращане в АП – гр. София на 

уведомленията с данни по образец № 1 към т. 4.1. от Раздел ІІ от Указанието 

за специален надзор, утвърдено със заповед № ЛС-729/08.03.2014 г. на 

главния прокурор.  

7. Със заповед № РД-04-617/20.09.2021 г. на на административния  

Ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Кюстендил е 

разпоредена тематична проверка в периода 23.09.2021 г. – 30.09.2021 г., 

относно изпълнение на задълженията на прокурорите за взаимодействие с 

ТД-КПКОНПИ, вкл. Съобразно Инструкция № 1 от 08.04.2020 г. за 

условията, реда и сроковете за осъществяване на взаимодействие между 

КПКОНПИ, ПРБ, МФ, МВР, ДАНС и ИВСС. При проверката не са 

констатирани пропуски. 

8. Във връзка с изпълнение на т. 4 от Раздел ІІІ „Съдебен надзор“ от 

Плана за дейността на Окръжна прокуратура – гр. Кюстендил за 2021 г. е 

извършена проверка относно прекратените в съда през 2020 г. наказателни 

производства по внесени от РП гр. Кюстендил актове. Няма констатирани 

нарушения. 

През 2021г. от страна на Апелативна прокуратура – гр. София са 

извършени следните ревизии и тематични проверки на дейността на 

Районна прокуратура Кюстендил: 

1. В изпълнение на раздел VІ.1. от Актуализиран План за дейността на  

Апелативна прокуратура – София за 2021 г. е извършена проверка на 

прекратените през 2020 г. поради липса на извършено престъпление 

досъдебни производства за корупционни престъпления /чл. 243, ал. 1, вр. с 

чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК/ и на прекратените поради изтекла давност 

досъдебни производства за корупционни престъпления /чл. 243, ал. 1, вр. с 

чл. 24, ал. 1, т. 3 от НПК/. 

2. В изпълнение на Раздел ІІІ – „Съдебен надзор“, от .2 от Плана за  

дейността на АП – София за 2021 г., относно проверка на подадените през 

2020 г. въззивни протести от прокурорите в Районна прокуратура гр. 

Кюстендил. Не са констатирани проблеми. 

Резултатите от ревизиите и проверките са обсъждани с прокурорите от 

Районна прокуратура гр. Кюстендил на работни съвещания. Установява се 

липса на съществени пропуски в организацията и дейността на Районна 

прокуратура – гр. Кюстендил. 

През 2021 г. в Районна прокуратура гр. Кюстендил от страна на 

звено „Вътрешен одит“ е извършен одитен ангажимент. 

Със заповед № РД-04-131/10.05.2021 г. на Главния прокурор на 

Република България е възложено на ръководителя на звено „Вътрешен одит“ 

в Администрацията на главния прокурор да организира извършването на 
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одитен ангажимент за даване на увереност в Районна прокуратура гр. 

Кюстендил с цел предоставяне на независима и обективна оценка за 

съответствие на финансово-счетоводната дейност и управлението на 

човешките ресурси с изискванията на нормативните и вътрешни актове в 

ПРБ и Районна прокуратура гр. Кюстендил и установяване на адекватност и 

ефективност на системите за вътрешен контрол на одитираните процеси и 

дейности. 

Установените нередности от извършения одит са: 

- Не е създадена организация за изпълнение отговорността на 

Прокуратурата, определена в чл.57а от ПАПРБ, относно водене на отчет на 

предоставеното за ползване от 01.01.2021 г. движимо имущество; 

- Неправилно е определен ранга на съдебен служител в 

несъответствие с чл. 125, ал. 4 от ПАПРБ; 

- В личните трудови досиета на двама прокурори са приложени копия 

на документи за прослужено време, които не са оформени и не 

съответстват на изискванията на Наредбата за трудовата книжка и 

трудовия стаж. Не е изготвена обобщена информация за 

прослуженото време на магистрати и съдебни служители преминали 

на работа от закритата РП Дупница; 

- Допуснато е в длъжностното и поименно разписание да бъдат 

утвърдени две длъжности за завеждащ служба „Регистратура и 

деловодство“ и „Архив“ в несъответствие с утвърдената от главния 

прокурор структура на РП Кюстендил. В част от проверените 

длъжностни характеристики административния секретар не е 

определен като лице, осъществяващо ръководството и контрол на 

служителите от специализираната администрация, в несъответствие 

с чл. 53, ал. 2 от ПАПРБ; 

- Съгласно Опис от 31.12.2020 г. ведомостите за работна заплата на 

прокурорите и съдебните служители са предадени от главния 

счетоводител на закритата РП Дупница на главния счетоводител на 

приемащата РП – Кюстендил. 

Дадените препоръки за подобряване на одитната дейност  в одитен 

доклад ОАУ/2105 са: 

- Да се изиска информация от ОП Кюстендил за предоставеното за 

ползване на РП Кюстендил и ТО Дупница движимо имущество и 

въведе отчетност, в изпълнение разпоредбите на чл. 57а, т.6 от 

ПАПРБ; - (Изискана и е получена информацията от ОП Кюстендил, 

издадена е заповед № РД-04-1053/12.08.2021 г. на административния 

ръководител на Районна прокуратура гр. Кюстендил). 

- Да се предприемат действия за привеждане в съответствие с 

изискванията на Класификатора и Правилата за организация на 

работната заплата неправилно определеният ранг на съдебен 

служител; - (Издадена е заповед № РД-04-1051/12.08.2021 г. на 

административния ръководител на Районна прокуратура гр. 

Кюстендил). 
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- Да се извърши преглед на кадровите дела на всички магистрати и 

съдебни служители за наличие на изискващи се и оформени в 

съответствие с трудовото законодателство документи за трудов стаж 

и професионален опит. Да се изготви обобщена информация за 

прослуженото време от магистрати и съдебни служители преминали 

на работа от закритата РП Дупница; - (Издадена е заповед № РД-04-

1052/12.08.2021 г. на административния ръководител на Районна 

прокуратура гр. Кюстендил). 

- Поименното разписание и длъжностните характеристики на 

съдебните  служители от специализираната администрация да се 

актуализират и приведат съобразно ПАПРБ и структурата в 

утвърденото от Главния прокурор длъжностно разписание. – 

(Издадена е заповед № РД-04-1055/12.08.2021 г. на 

административния ръководител на Районна прокуратура гр. 

Кюстендил). 

- Да се предприемат действия за предаване на ведомостите за работна 

заплата от закритата РП Дупница на приемащата РП Кюстендил, в 

изпълнение изискванията на Закона за счетоводството и указаните 

на Главния прокурор като се определи и отговорно лице за тяхното 

съхранение. – (Издадена е заповед 0 РД-04-1053/12.08.2021 г. на 

административния ръководител на Районна прокуратура гр. 

Кюстендил). 

През 2021г. е извършена атестация на 5 прокурори (три 

извънредни и две за несменяемост) и на 23 съдебни служители от 

Районна прокуратура - гр. Кюстендил.  

През 2021 г. от административния ръководител – районен прокурор  

на Районна прокуратура гр. Кюстендил са направени предложения на осн. чл. 

6, ал. 1 от утвърдените със заповед № РД-02.37/29.12.2016 г. на Главния 

прокурор Вътрешни правила за поощряване в ПРБ на четирима прокурори. 

Със заповеди на Главния прокурор (РД-08-813/02.03.2021 г.; РД-08-

814/02.03.2021 г.; РД-815/02.03.2021 г.; РД-08-816/02.03.2021 г.) са поощрени 

прокурорите с отличие „Служебна благодарност“.  

 

 

 

 

РАЗДЕЛ VІІІ 
 

НАТОВАРЕНОСТ НА ПРОКУРОРИТЕ 

 

1.Обем на прокурорската дейност  
 

Определяне на натовареността на магистратите е ключов фактор за 

отделните структури и звена в прокуратурата и влияе върху оценката за 
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дейността на съответното звено като цяло, както и върху тази на отделния 

магистрат.  

И през 2021г. за отчитане на дейността и измерване на натовареността 

на магистратите от района на Районна прокуратура гр.Кюстендил се прилагат 

два метода: 

- съобразно Указанието за организация на информационната дейност 

на ПРБ, утвърдено от Главния прокурор със Заповед №ЛС-

1985/2014 г.,изм. със Заповед №РД-02-27/2017 г. и Заповед №РД-02-

17/2019г.;  

- съобразно Правилата за измерване на натовареността, приети от 

ВСС с решение по Протокол №60 от заседание, проведено на 

11.12.2014 г. 

 

През отчетната 2021г. реално работилите в Районна прокуратура 

Кюстендил прокурори са 24. 

 Общият обем на прокурорската дейност е 28639 /при 26559 за 2020г. и 

26657 за 2019г./. 

  

1. По следствен надзор: 

 Досъдебни производства, внесени в съда с прокурорски акт – 538 /при 

579 за 2020г. и 637 за 2018г. / 

 Общо постановления и актове по следствения надзор – 20151 /при 

18331 за 2020г. и 18932 за 2019г./  

 Прокурорски актове по преписки – 12037 /при 9858 за 2020г. и 7915 за 

2019г./ 

 Постановления с които се повдига спор за подследственост/ 

компетентност – 15 /при 11 за 2020г. и 16 за 2019г./ 

 Изпращане по компетентност на досъдебно производство – 43 /при 63 

за 2020г. и  60 за 2019г./ 

 Искания, писма, постановления за удължаване срока на разследването 

– 2010 /при 2944 за 2020г. и 3894 за 2019г./ 

 Искания за разкриване на банкова/данъчна тайна и осигурителна 

информация – 12 /при 25 за 2020г. и 11 за 2019г./ 

 Искания за използване на СРС – 0 /при 0 за 2020г. и 2019г./ 

 Искания за справки с данни по ЗЕС – 611 /при 522 за 2020г. и 712 за 

2019г./  

 Искания до съда (за МНО, претърсване и изземване, разпит пред съдия) 

– 561 /при 237 за 2020г. и 266 за 2019г./  

 Протести срещу невзета и изменена МНО „Задържане под стража“ – 8 

/при 12 за 2020г. и 1 за 2019г./   

 Възобновяване на досъдебни производства – 126 /при 142 за 2020г. и 

156 за 2019г./ 

 Отводи и самоотводи – 69 /при 174 за 2020г. и 200 за 2019г./ 
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 Искания по чл. 72 от НПК за обезпечаване на глобата, конфискацията и 

отнемането на вещи – 1 /при 15 за 2020г. и 1 за 2019г./ 

 Искания за назначаване на служебен защитник – 0 /при 9 за 2020г. и 21 

за 2019г./  

 Постановления/писма с указания по разследването –2182 /при 2114 за 

2020г. и 3272 за 2019г./ 

 Постановления по чл. 229, ал. 3 от НПК – 72 /при 56 за 2020г. и 128 за 

2019г./  

 Прекратени досъдебни производства /включително по давност/ – 1687 

/при 1385 за 2020г. и 1342 за 2019г./  

 Спрени досъдебни производства – 599 /при 651 за 2020г. и 850 за 

2019г./ 

 Актове във връзка с международно сътрудничество по наказателни 

дела – 103 /при 104 за 2020г. и 89 за 2019г./ 

 Брой съдебни заседания по мерки за неотклонение – 72 /при 72 за 

2020г. и 38 за 2019г./ 
 

2. По наказателно съдебен надзор 

 Общо актове по НСН – 47 /при 43 за 2020г. и 45 за 2019г./ 

 Протести – 33 /при 40 за 2020г. и 41 за 2019г./ 

 Протести срещу връщане на дела от съда – 14 /при 3 за 2020г. и 4 за 

2019г./  

 Участия в съдебни заседания по НСН – 1874 /при 2053 за 2020г. и  2253 

за 2019г./  
 

3. По изпълнение на наказанията. 

 Общо – 438 /при 426 за 2020г. и 542 за 2019г./ 

 Разпореждания за изпълнение на присъдите – 327 /при 318 за 2020г. и 

397 за 2019г./  

 Искания до съда за произнасяне с определение по чл. 306 и следващите 

от НПК – 36 /при 37 за 2020г. и 48 за 2019г./ 

 Постановления по чл. 59 от НК – 15 /при 10 за 2020г. и 33 за 2019г./ 

 Постановления по искане за прекъсване/отлагане на наказанието – 6 

/при 2 за 2020г. и 1 за 2019г./  

 Участия в пробационни съвети – 24 /при 24 за 2020г. и 2019г./  

 Брой проверки на следствени арести – 42 /при 42 за 2020г. и 38 за 

2019г./ 

 Участия в съдебни заседания по производство във връзка с изпълнение 

на наказанията – 112 (при 73 за 20120г. и 104 за 2019г.) 

 Участия в съдебни заседания по принудителни мерки – 217 /при 132 за 

2020г. и 220 за 2019г./ 
 

4. По гражданско-съдебния надзор 

 Общо актове по ГСН – 125 /при 102 за 2020г. и 32 за 2019г./ 

 Уведомления до КОНПИ – 125 /при 101 за 2020г. и 31 за 2019г./ 
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 Участия в съдебни заседания – 169 /при 163 за 2020г. и 107 за 2019г./ 
 

5. По административен надзор за законност. 

Общо проверки и актове по административния надзор за законност – 

292 (при 409 за 2020г. и 260 за 2019г.)  

 Общ брой извършени проверки – 189 /при 195 за 2020г. и 183 за 2019г./ 

 Подадени и разгледани предложения – 6 /при 12 за 2020г. и 9 за 2019г./ 

 Подадени протести – 1 /при 2 за 2020г. и 4 за 2019г./ 

 Общ брой преписки, образувани по надзора за законност по 

инициатива на прокурор – 96 (при 200 за 2020г. и 64 за 2019г.) 
 

6. Други дейности. 

 Общо други дейности – 4257 /при 4064 за 2020г. и 3457 за 2019г./ 

 Брой атестации на прокурори и служители – 28 /при 27 за 2020г. и 33 за 

2019г./ 

 Заповеди и указания – 1706 /при 1166 за 2020г. и 1378 за 2019г./ 

 Анализи и доклади – 507 /при 952 за 2020г. и 161 за 2019г./ 

 Становища – 405 /при 307 за 2020г. и 372 за 2019г./ 

 Справки – 629 /при 1112 за 2020г. и 477 за 2019г./ 

 Брой ревизии и контролни проверки – 543 /при 425 за 2020г. и 197 за 

2019г./ 

 Участия в семинари – 15 /при 59 за 2020г. и 111 за 2019г./ 

 Брой предложения по ЗСВ – 13 /при 3 за 2020г. и 2 за 2019г./ 

 Брой дежурства в работни и неработни дни – 746 /при 733 за 2020г. и 

742 за 2019г./ 
 

Налице е увеличаване на общия обем на прокурорската дейност през 

2021г. спрямо предходните две години.  

 

 
Графика 8.1 
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Общо наблюдаваните досъдебни производства от Районна 

прокуратура гр.Кюстендил са 2013 при 3351 за 2020 г. и 3507 за 2019 г.;  

Намалял е броят на общо наблюдаваните досъдебни производства в  

сравнение с предходните две години. 

 

 
Графика 8.2 

  

 

Общо решените досъдебни производства през отчетния период са 

2907 при 2133 за 2020 г. и 2395 за 2019 г. 

 

 
Графика 8.3 
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спрямо предходните две години. 

През отчетната 2021 година е налице намаление на броя на внесените в 

съдилищата дела/538/ в сравнение с 2020 година/578/ и  2019 година/637/. 
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Общо участията в съдебни заседания са 2444 (при 2593 за 2020 г. и 

2736 за 2019 г.).  

Намалял е броя на участията в съдебни заседания през отчетния период 

в сравнение с предходните години, което следва да се отчете като 

положителната тенденция и се дължи на по-доброто качество на 

прокурорските актове и по-бързото решаване от съда. 

 

 

2.Средна натовареност на прокурорите. 
 

 

Средната натовареност на един прокурор от Районна прокуратура – гр. 

Кюстендил през 2021г. е 1193.3, като същата  се е увеличила съпоставимо с 

2020г. – 1053.7 и 2019г. – 1106.8.  

 

 
 Графика 8.4 

 

 

 

Натовареност на прокурорите от Районна прокуратура гр. Кюстендил за 

2020г. по Правилата за измерване на натовареността, приети от ВСС с 

решение по протокол № 60/11.12.2014г.: 
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2021г. 6086 4996 15935 11338,2 
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2019г. 6111 5009 17640 12635,3 

 

Таблица 8.1 

 

Разликата в показателите по двата типа отчитане се дължи както на 

ползваната различната методика за качествена и количествена оценка на 

прокурорската дейност, така и на диференцираното въвеждане в УИС-3 на 

голяма част от прокурорските актове.  

През 2021година съобразно Указанието за организация на 

информационната дейност на ПРБ, утвърдено от Главния прокурор със 

Заповед №ЛС-1985/2014 г.,изм. със Заповед №РД-02-27/2017 г. и Заповед 

№РД-02-17/2019г. е налице повишаване на средната натовареност на един 

прокурор, съпоставим с предходните две години. 

По правилата за измерване на натовареността, приети от ВСС с 

решение по протокол № 60/11.12.2014г., през отчетната година е налице 

незначително намаление на натовареността общо прокурорска дейност /брой 

точки/ спрямо предходните две години. 

Следва да се отбележи, че продължава нарастването на деловодния и 

отчетнически натиск върху специализираната администрация и прокурорите, 

което неимоверно води до допускане на множество грешки. Общо становище 

на състава на Районна прокуратура – гр. Кюстендил е, че усилията на 

прокурорите следва да бъдат насочени по-скоро към същинската 

прокурорска дейност, а не към отчитане, изготвяне на справки, набавяне, 

анализиране и систематизиране на статистическа информация. В тази насока 

положително за прокурорската дейност би се отразило едно съществено 

опростяване на отчетността, което вероятно може да стане и чрез въвеждане 

на по-усъвършенстван софтуерен продукт. 
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 След окрупняване на Районна прокуратура гр.Кюстендил, считано от 

01.01.2021г. и обособяване на Териториално отделение  Дупница към РП 

Кюстендил, административното ръководство на прокуратурата се 

осъществява от административен ръководител-районен прокурор на Районна 

прокуратура гр.Кюстендил, двама заместник административни ръководители 

в гр.Кюстендил и един заместник административен ръководител в ТО 

Дупница.  

 През отчетната 2021 година административната дейност в Районна 

прокуратура – гр. Кюстендил, възлиза на 845,3 точки, при 888,8 точки за 2020 

г. и 941,9 точки за 2019т. 

  

 

 
Районна прокуратура 

Кюстендил 

Дейност по 

администриране 

(точки) 

2021г. 845,3 

2020г. 888,8 

2019г. 941,9 

 
Таблица 8.2 
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РАЗДЕЛ ІХ 
 

ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА ПРОКУРАТУРАТА 

 
 

1. Изпълнение на определените приоритети за 2021 година 

Както и през предходните периоди и през  настоящата 2021 година 

продължи стремежът за усъвършенстване на организационното и 

административно управление на Районна прокуратура гр.Кюстендил,  като 

същевременно беше белязан с редица затруднения, свързани с пандемията от 

„Ковид-19“, които съществено промениха организацията на работата. 

 Дейността на прокурорите от Районна прокуратура – гр. Кюстендил бе 

насочена към постигане на основните цели на Прокуратурата на Република 

България чрез ефективно използване на дадените и правомощия, изразяващи 

се в осигуряване и реализиране на законосъобразно и качествено 

разследване, пълноценно и независимо осъществяване на държавната 

обвинителна функция, укрепване на законността, повишаване на 

общественото доверие, ефективна защита на правата и законните интереси на 

гражданите. Ускоряване на процеса по извършване на проверки по преписки 

и разследване на досъдебни производства беше основен приоритет в 

дейността на Районна прокуратура – гр. Кюстендил, осуетяван в определени 

периоди от въвеждането на карантинни ограничения. Повишаването на 

квалификацията на магистратите и съдебните служители беше насърчавано 

през целия отчетен период, въпреки възникналите затруднения в тази насока. 

Целенасочената дейност по повишаване качеството на прокурорските актове 

доведе до подобряване на постигнатите резултати спрямо предходните 

отчетни периоди по повечето показатели. Естеството на този процес 

определя дългосрочния му характер, което ще залегне и в приоритетите за 

следващата календарна година. Тя е в резултат предприетите организационни 

мерки от ръководството на Районна прокуратура гр.Кюстендил  и оказаното 

съдействие и помощ от страна на Окръжна прокуратура гр.Кюстендил, 

Апелативна прокуратура гр. София, Върховна касационна и Върховна 

административна прокуратури. 

 Основните приоритети в дейността на Районна прокуратура Кюстендил 

за 2021г., заложени при изготвянето на предходния отчетен доклад, са 

изпълнени в пълна степен: 

 Повишаване на качеството на прокурорската дейност:  

- През периода се поддържаше въведената постоянна практика по 

провеждане на ежеседмични работни съвещания на прокурорите в Районна 

прокуратура Кюстендил, по време на които да се обсъжда актуална съдебна 

практика, разлики в тълкуванието и прилагането на закона, възникнали 

проблеми в ежедневната дейност, допускани пропуски при изготвяне на 

прокурорските актове, причините за постановени оправдателни присъди и 
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решения и върнати от съда дела, казуси, отличаващи се с фактическа и 

правна сложност и т. н. Начинът на провеждането обаче беше изменен заради 

противоепидемичните мерки, като срещите почти през целия период 

преминаваха в електронна среда (което направи невъзможно пълното им 

отчитане, но увеличи броя им според необходимостта, възникнала в хода на 

работата). 

- Прокурорите от Районна прокуратура – гр. Кюстендил бяха 

насърчавани да вземат участие в професионални обучения, организирани 

както от НИП, ВСС и Асоциацията на прокурорите в България, но не и в 

рамките на вътрешноведомствения обучителен календар на прокуратурата, 

който беше отменен.  

- Продължи дейността по организиране на своеобразни вътрешни 

обучения, като магистратите, след завръщането си от обучително 

мероприятие, представяха пред колегите си чрез електронната библиотека 

придобитите обучителни материали.  

- Обогати се създадената в Районна прокуратура – гр. Кюстендил 

„електронна библиотека“. 

- Осъществяваха се периодични проверки по спазването на 

разпоредбите на Инструкция за поддръжка и използване на електронния 

регистър на лица с неприключили наказателни производства. 

- Продължи провеждането на ежемесечни проверки върху работата по 

досъдебни производства с обвиняеми лица, по отношение на които биха 

могли да се приложат разпоредбите на глава XXVI от НПК и с обвиняеми 

лица с наложени мерки за неотклонение „задържане под стража“ и „домашен 

арест“.  

- Продължи провеждането на ежемесечни проверки на всички водени 

електронни регистри в Прокуратурата на Република България във връзка с 

дейността на Районна прокуратура Кюстендил. 

- Прокурорите от Районна прокуратура – гр. Кюстендил бяха 

насърчавани да прилагат установените механизми за всеобхватна финансова 

проверка на лицата, участващи в престъпна дейност, както и да инициират 

предприемане на мерки за обезпечаване на глобата, конфискацията и 

отнемането на вещи в полза на държавата - по чл. 72 от НПК и за 

обезпечаване на направени и присъдени разноски по делата, съгласно 

разпоредбата на чл. 73а от НПК.  

- Продължи засиления контрол върху срочността на разследването и 

удължаването на сроковете по смисъла на чл. 234 ал. 3 от НПК и чл. 145 ал. 2 

от ЗСВ, вследствие на което през отчетната година не бяха допуснати 

пропуски. 
 

 Повишаване качеството на дейността на разследващите и 

полицейските органи: 

- Продължи организирането на периодични работни срещи с 

началниците на районни управления и ръководителите на разследващите 

органи, при които се обсъждаха актуалните проблеми в работата, сферите на 
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дейност, нуждаещи се от подобряване и необходимите организационни 

мерки, които следва да бъдат предприети в тази насока. Поради 

противоепидемичните мерки тези срещи се провеждаха най-вече чрез 

телекомуникация. 

- Предприеха се действия по осигуряване на равномерно натоварване 

на отделните видове разследващи органи чрез отправяне на предложения по 

реда на чл. 194 ал. 1 т. 4 от НПК и директно възлагане на досъдебни 

производства за разследване на разследващи полицаи от РДГП Кюстендил и 

Митница Югозападна. Резултатите в тази насока обаче все още не са 

задоволителни, което поставя този приоритет като водещ за следващата 

2022г. 
 

 Осигуряване на равномерно натоварване на прокурорите в 

Районна прокуратура Кюстендил. 

- През 2021г. неизменно се прилагаше принципът за случайно 

разпределение на преписките и делата в Районна прокуратура – гр. 

Кюстендил.  

- С помощта на електронния регистър на съдебните заседания се 

постигна максималната възможна уравновесеност в броя участия на 

отделните прокурори в съдебни заседания. 

- Продължи спазването на стриктна организация при ползването на 

платения годишен отпуск, която обезпечи във всеки един момент минимум 

40% от прокурорите и съдебните служители да изпълняват служебните си 

задължения. Все пак, поради продължителни заболявания, на моменти през 

2021г. се установяваха затруднения при обезпечаването на дейността от 

необходимия брой съдебни служители. 
 

 Подобряване на дейността на администрацията на Районна 

прокуратура Кюстендил.  

- Продължи практиката по прилагане на форми за контрол на данните, 

въвеждани в УИС – чрез тримесечни проверки от страна на определени 

служители и заместник на административния ръководител, което доведе до 

подобрена отчетност на прокурорската дейност през 2021 година. 

- Продължи постоянния контрол върху оформянето и попълването на 

прокурорските дела в съответствие с всички изисквания и препоръки, дадени 

от проверяващите екипи.  

- Продължи поддържането на въведения електронен график на 

съдебните заседания, който е попълван от определен служител и е споделен 

на компютърните конфигурации на всички прокурори.  

- Продължи и дейността по актуализиране и оптимизиране на 

издадените от административния ръководител – районен прокурор на 

Районна прокуратура – гр. Кюстендил заповеди. 
 

 Активизиране на международното правно сътрудничество.  

- Продължава активността на надзора за международно правно 

сътрудничество и на всички прокурори от Районна прокуратура Кюстендил 
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през 2021г. по издаване на  актове по международно правно сътрудничество 

– най-вече европейски заповеди за разследване, предложения за 

международно издирване и искания за съдействие до Националното бюро на 

България в Евроджъст. 

- Електронната библиотека да се допълни с материали, касаещи 

международна правна помощ.  
 

 Активизиране на общия надзор за законност в защита на 

обществения интерес и правата на гражданите.  

- Дейността на Районна прокуратура – гр. Кюстендил по надзора за 

законност значително се активизира. Прокурорите от този надзор проявяват 

значително по-висока самоинициатива и активност, в сравнение с 

предходните отчетни периоди. Това доведе до съществен ръст на проверките 

и преписките по този надзор, възложени и наблюдавани от Районна 

прокуратура – гр. Кюстендил. 

- Вследствие усилията на прокурорите от Районна прокуратура – гр. 

Кюстендил, ангажирани с надзора за законност, и през 2021г. се инициира 

мащабно мероприятие на няколко контролни органа за осъществяване на 

надзор върху спазването на законодателството, свързано с търговската 

дейност. Постигнатите добри резултати от извършените проверки, дават 

увереност и налагат продължаването на тази положителна практика и през 

следващия отчетен период. 
 

 Продължаване на процеса по усъвършенстване на дейността по 

изпълнение на наказанията. 

- Продължи практиката по провеждане на ежемесечни срещи с 

полицейските служители, ангажирани с издирването на лица, укрили се от 

правосъдието, което доведе до задържане на повечето лица, отклонили се от 

изтърпяване на наказания, възложени за привеждане в изпълнение на 

Районна прокуратура – гр. Кюстендил. Поради обстановката в страната 

обаче, тези срещи се провеждаха чрез средствата за телекомуникация. 

- Затвърди се практиката за ползване на инструментите на 

международното правно сътрудничество и органите за подпомагане на 

същото на ниво Европейски съюз. 
 

 Активизиране на контролните органи: 

- През периода се поддържаше близък контакт и взаимодействие с 

техните представители за преодоляване на слабостите в дейността им по 

сезиране на прокуратурата и недопускане на нарушения на принципа ne bis in 

idem. 
 

 Подобряване на имиджа и повишаване на общественото доверие в 

Районна прокуратура – гр. Кюстендил и Прокуратурата на Република 

България като цяло.  

- Eлектронната страница на Районна прокуратура Кюстендил в 

интернет се поддържа и актуализира редовно през 2021г.  
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- Продължи поддържането на постоянен контакт с местните и 

централни медии.  

 

 Материално – техническо осигуряване. 

През 2021 г. прокурорите и съдебните служители от Районна 

прокуратура  гр. Кюстендил осъществяваха дейността си в ремонтираната 

сграда в гр. Кюстендил, ул. “Гороцветна“ № 14 ет.3.  Обособена е зона за 

свободен достъп на гражданите, след извършен контрол от служител на ОЗ 

„Охрана“, гр.Кюстендил до служба „Регистратура и деловодство“ на  

Районна прокуратура гр.Кюстендил, кабинет за дежурен прокурор и 

санитарен възел за посетители, вкл.инвалиди. 

Използва се заседателна зала с 50 места, оборудвана с мултимедия и 

озвучаване, архивни помещения, помещения за съхраняване на веществени 

доказателства. Ефективно се използва и т.нар.“Синя стая“, оборудвана от 

Районна прокуратура-гр.Кюстендил. 

Всички прокурори ползват самостоятелни работни кабинети. 

Прокурорите и съдебните служители от  Районна прокуратура 

гр.Кюстендил – Териториално отделение Дупница ползват четвърти етаж на 

Районен съд гр.Дупница, като част от прокурорите работят по двама в 

кабинет. С активното съдействие на ръководството на Районна прокуратура 

гр.Кюстендил в отделението бяха извършени редица битови подобрения - 

беше създаден и оборудван кът за почивка на магистратите и служителите, 

какъвто вече съществува в Районна прокуратура гр.Кюстендил; закупени 

нови мебели за нуждите на магистратите и служители и други.  

Обезпечаването на прокурорите и служителите от Районна прокуратура 

гр. Кюстендил с нужните канцеларски материали и консумативи е редовно и 

навременно. 

Районна прокуратура гр.Кюстендил разполага с 2  служебни 

автомобила. 

  Всички магистрати и съдебни служители са технически оборудвани за 

осъществяване на дейността им на високо ниво. 

 

2. Основни приоритети в административно-организационната дейност 

на Районна прокуратура гр. Кюстендил през 2021 година: 
 

Основният и всеобхватен приоритет за Районна прокуратура 

Кюстендил през 2022г. остава усъвършенстване на организацията на 

дейността и качеството на управление на този орган на съдебната власт. 

Вливането на Районна прокуратура – гр. Дупница в Районна прокуратура – 

гр. Кюстендил,  увеличи щатната численост на последната почти двойно, 

което наложи множество реформи в организацията на дейността на Районна 

прокуратура – гр. Кюстендил, които следва да продължат да се реализират 

през предстоящия отчетен период. 

Направленията на развитие, които ще се следват, са: 
 

 Противодействие на битовата престъпност.  
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За реализирането на този приоритет, който е изведен централно за 

Прокуратурата на Република България, се предвижда: 

- контрол и иницииране от страна на Районна прокуратура – гр. 

Кюстендил върху провежданите на територията на областта специализирани 

полицейски операции по този предмет на дейност, 

- приоритетно и бързо провеждане на разследването по този тип дела 

чрез реализиране на всички процесуални способи за доказване и 

обезпечаване на извършителите за нуждите на наказателното производство. 

 Противодействие на престъпността, свързана с държане, 

разпространение и ползване на наркотични вещества.  

     За реализирането на този приоритет, който също е изведен централно 

за Прокуратурата на Република България, се предвижда: 

- контрол и иницииране от страна на Районна прокуратура – гр. 

Кюстендил върху провежданите на територията на областта специализирани 

полицейски операции по този предмет на дейност, 

- приоритетно и бързо провеждане на разследването по този тип дела 

чрез реализиране на всички процесуални способи за доказване и 

обезпечаване на извършителите за нуждите на наказателното производство. 

 Контрол за законност върху дейността по сметосъбиране, 

противодействие на оформянето на незаконни сметища и реализиране 

на наказателна отговорност на виновните лица за този вид престъпна 

дейност.  
За реализирането на този приоритет, който също е изведен централно за 

Прокуратурата на Република България, се предвижда: 

- повишена активност на прокурорите, ангажирани с 

административния надзор за законност във връзка със сметосъбирането, 

преработването, извозването, съхранението и унищожаването на различни 

видове отпадъци, включително опасни такива,  

- приоритетна работа по досъдебните производства, образувани за 

извършени престъпления, свързани с отпадъци, 

- активизиране на компетентните контролни органи. 

 Противодействие на престъпленията по транспорта, свързани с 

употребата на алкохол, наркотични и упойващи вещества.  
За реализирането на този приоритет, който също е изведен централно за 

Прокуратурата на Република България, се предвижда:  

- приоритетна работа по досъдебните производства, образувани за този 

тип престъпна дейност,  

- провеждането им като бързи такива,  

 Противодействие на рецидивната престъпност и множеството 

престъпления, извършени от едни и същи лица.  
За реализирането на този приоритет, който също е изведен централно за 

Прокуратурата на Република България, се предвижда: 

- ежемесечен мониторинг върху досъдебните производства, водени за 

извършени престъпления от едни и същи лица,  

- обединяването на същите и приоритетното им приключване,  
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- своевременна преценка за необходимостта от вземане на адекватни на 

извършените инкриминирани деяния мерки за неотклонение и други мерки за 

процесуална принуда. 

 Повишаване на качеството на прокурорската дейност. 

За реализирането на тази стратегическа цел е планувано предприемането 

на следните мерки:   

- Поддържане на въведената постоянна практика по провеждане на 

редовни работни съвещания на прокурорите в Районна прокуратура – гр. 

Кюстендил, по време на които да се обсъжда актуална съдебна практика, 

разлики в тълкуванието и прилагането на закона, възникнали проблеми в 

ежедневната дейност, допускани пропуски при изготвяне на прокурорските 

актове, причините за постановени оправдателни присъди и решения и 

върнати от съда дела, казуси, отличаващи се с фактическа и правна сложност 

и т. н. С оглед епидемиологичната обстановка, тези срещи могат да се 

осъществяват и чрез различни платформи и приложения за интернет-

комуникация. 

- Продължаване на насърчаването и организиране на участието на 

прокурорите от Районна прокуратура – гр. Кюстендил в професионални 

обучения, организирани както от НИП, ВСС, Асоциацията на прокурорите в 

България и Европейската мрежа за съдебно обучение, така и в рамките на 

вътрешноведомствения обучителен календар на прокуратурата. През периода  

Районна прокуратура – гр. Кюстендил, съвместно с Окръжна прокуратура 

гр.Кюстендил ще организира професионални обучения за разследващите 

органи, като при усложнена епидемиологична обстановка следва да се 

ползват възможностите за дистанционни и онлайн обучение. 

- Организиране отново на професионално обучение за прокурори и 

следователи от съдебен район Кюстендил и съседни окръжни съдебни 

райони с помощта на НИП, доколкото Районна прокуратура – гр. Кюстендил 

разполага с необходимата материална база за това. 

- Продължаване на дейността по организиране на своеобразни 

вътрешни обучения, като магистратите, след завръщането си от обучително 

мероприятие, ще представят пред колегите си, в рамките на седмичните 

работни съвещания, придобитите знания и споделения опит, като получената 

информация ще бъде подлагана на обсъждане.  

- Поддържане и обогатяване на създадената в Районна прокуратура 

Кюстендил „електронна библиотека“. 

- Поддържане и обогатяване с литература на създадената в Районна 

прокуратура Кюстендил библиотека с правна литература. 

- Продължаване на практиката по осъществяване на периодични 

проверки по спазването на разпоредбите на Инструкция за поддръжка и 

използване на електронния регистър на лица с неприключили наказателни 

производства /Инструкция № 1/ и на Споразумението между ПРБ и МВР за 

взаимодействие при разследване на две и повече досъдебни производства 

срещу един и същ обвиняем. 
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- Поддържане на практиката за провеждане на ежемесечни проверки 

върху работата по досъдебни производства с обвиняеми лица, по отношение 

на които биха могли да се приложат разпоредбите на глава XXVI от НПК и с 

обвиняеми лица с наложени мерки за неотклонение „задържане под стража“ 

и „домашен арест“.  

- Поддържане на практиката за провеждане на ежемесечни проверки на 

всички водени електронни регистри в Прокуратурата на Република България 

във връзка с дейността на Районна прокуратура Кюстендил. 

- Поддържане на засиления контрол върху срочността на разследването 

и удължаването на сроковете по смисъла на чл. 234 ал. 3 от НПК и чл. 145 ал. 

2 от ЗСВ. 
 

 Повишаване качеството на дейността на разследващите и 

полицейските органи.  
За постигането на този приоритет ще се предприемат следните мерки: 

- Поддържане на практиката по организиране на ежемесечни работни 

срещи с началниците на районни управления и ръководителите на 

разследващите органи, при които ще се обсъждат актуалните проблеми в 

работата, сферите на дейност, нуждаещи се от подобряване и необходимите 

организационни мерки, които следва да бъдат предприети в тази насока. С 

оглед епидемиологичната обстановка, срещите могат да се провеждат чрез 

телефонна конференция или с други технически способи. 

- Организиране на обучения на разследващите и полицейските органи 

за преодоляването на актуални проблеми, за повишаване на качеството на 

осъществяваните първоначални и последващи действия по разследване и 

извършването на проверки, както и за стриктно спазване на изискванията на 

НПК. Тези обучения следва да се организират не по-рядко от два пъти 

годишно и да засягат теми, зададени както от разследващите и полицейски 

органи, така и от прокурорите от Районна прокуратура Кюстендил. Насока 

към провеждане на дистанционни и онлайн обучения. 

- Предприемане на мерки за увеличаване броя на бързите производства.  

- Увеличаване броя на досъдебните производства, по които да се 

изготвят предложения до административния ръководител – окръжен 

прокурор на Окръжна прокуратура Кюстендил за възлагане на разследването 

на следовател от ОСлО при Окръжна прокуратура Кюстендил. 

- Осигуряване на равномерно натоварване на отделните видове 

разследващи органи чрез предприемане на действия по балансирано и 

законосъобразно разпределение на делата при възлагането им за разследване 

от страна на наблюдаващите прокурори. 
 

 Осигуряване на равномерно натоварване на прокурорите в 

Районна прокуратура Кюстендил. 

- За постигане на този приоритет на първо място следва да се прилага 

неизменно принципът за случайно разпределение на преписките и делата в 

Районна прокуратура – гр. Кюстендил. 
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- Поддържане на въведената стриктна организация при ползването на 

платения годишен отпуск, която да обезпечи във всеки един момент 

минимум 40% от прокурорите и съдебните служители да изпълняват 

служебните си задължения.  

- Използване в пълнота на възможностите на новата УИС 3, за да не 

бъдат ангажирани прокурорите с административно-технически дейности и 

изготвяне на ненужен обем справки.  
 

 Подобряване на дейността на администрацията на Районна 

прокуратура Кюстендил.  
В рамките на дейността по този приоритет ще се предприемат следните 

мерки: 

- Организиране на обучения на съдебните служители от Районна 

прокуратура – гр. Кюстендил по приложението на Инструкцията за 

деловодната дейност и документооборота в Прокуратурата на Република 

България и Правилника за организацията на администрацията в ПРБ, 

насърчаване участието на съдебни служители в обучения по Закона за достъп 

до обществена информация, за етичното поведение на съдебния служител и 

актуалните граматически правила при изготвяне на документи. 

- Продължаване на практиката по прилагане на форми за контрол на 

данните, въвеждани в УИС – чрез тримесечни проверки от страна на 

определени служители и заместник на административния ръководител. 

- Продължаване на постоянния контрол върху оформянето и 

попълването на прокурорските дела в съответствие с всички изисквания и 

препоръки, дадени от проверяващите екипи.  

- Поддържане на въведения електронен график на съдебните заседания, 

който е попълван от определени служители в централата на Районна 

прокуратура – гр. Кюстендил и в ТО – гр. Дупница, и е споделен на 

компютърните конфигурации на всички прокурори.  

- Продължаване на дейността по актуализиране и оптимизиране на 

издадените от административния ръководител – районен прокурор на 

Районна прокуратура – гр. Кюстендил заповеди. 

- Изготвяне на вътрешни правила за дейността на Районна прокуратура 

– гр. Кюстендил, които да кодифицират изцяло организацията на 

административната, финансово-счетоводна, трудовоправна, деловона и 

всякаква друга дейност на посочения орган на съдебната власт, с цел 

максимално опростяване, ефективност и достъпност на актовете, съдържащи 

създадената организация на работата. 
 

 Активизиране на международното правно сътрудничество.  

- Провеждане на професионално обучение в тази насока.  

- Оказване на методическа и техническа подкрепа при изготвянето на 

ЕЗА и ЕЗР, предложения за екстрадиция, молби за правна помощ, 

предложения за изготвяне на такива (при приложението на Европейската 

конвенцията за взаимопомощ по наказателноправни въпроси от 1959г.), 

установяване на компетентни органи в електронната страница на 
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Европейската съдебна мрежа и осъществяване на пряка връзка с тях, както и 

за отправяне на искания за съдействие до Националното бюро на България в 

Евроджъст. 

- Електронната библиотека да се допълва периодично с пакет от 

относими нормативни и обучителни материали, презентации, средства за 

връзка с НБ на България в Евроджъст, както и бланки за изготвяне на всички 

документи, свързани с осъществяването на международна правна помощ.  
 

 Активизиране на общия надзор за законност в защита на 

обществения интерес и правата на гражданите.  

- Възлагане на проверки за спазване на законодателството в сфери от 

обществения живот, важни за интересите на гражданите, 

- Въвеждане на добри практики при разглеждане и решаване на 

преписките в рамките на надзора за законност. 

- Насърчаване на магистратите, ангажирани с този вид прокурорска 

дейност, да участват в професионални обучения по темата. 

- Осигуряване на специализирана литература.  
 

 Продължаване на процеса по усъвършенстване на дейността по 

изпълнение на наказанията. 

- Поддържане на практиката по провеждане на ежемесечни срещи с 

полицейските служители, ангажирани с издирването на лица, укрили се от 

правосъдието. Срещите могат да се провеждат и чрез телефонна или 

интернет комуникация. 

- Възлагане на тримесечни проверки по надзора за изпълнение на 

наказанията и въвеждане на информацията в УИС-3. 

- Затвърждаване на практиката за ползване на инструментите на 

международното правно сътрудничество и органите за подпомагане на 

същото на ниво Европейски съюз. 

- Недопускане на неоснователно задържане на лица след изтичане на 

законовия срок на наложеното им наказание „лишаване от свобода“ чрез 

системни проверки и прилагане разпоредбите на чл. 23, чл. 25 и чл. 59 от НК. 
 

 Активизиране на контролните органи, чрез поддържане на близък 

контакт и взаимодействие с техните представители и провеждане на 

периодични съвместни съвещания за преодоляване на слабостите в дейността 

им по сезиране на прокуратурата. 
 

 Подобряване на имиджа и повишаване на общественото доверие в 

Районна прокуратура – гр. Кюстендил и в Прокуратурата на Република 

България като цяло.  

- Поддържане и редовно актуализиране на електронната страница на 

Районна прокуратура – гр. Кюстендил в интернет.  

- Продължаване на процеса по оптимизиране на медийната политика на 

Районна прокуратура – гр. Кюстендил – не само чрез публикуване на 
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медийни съобщения в електронната страница, но и посредством постоянен 

контакт с местните и централни медии.  

- Повишаване на правната култура на обществото в района на Районна 

прокуратура – гр. Кюстендил, чрез организиране и популяризиране на дните 

на отворени врати и провеждане на обучителни мероприятия с децата от 

местните учебни заведения.  
 

Дейността на Районна прокуратура гр. Кюстендил и през цялата 2021 

година ще бъде изцяло съобразена със задачите, поставени в плановете на 

Върховната касационна прокуратура, Върховната административна 

прокуратура, Апелативна прокуратура – гр. София и Окръжна прокуратура – 

гр. Кюстендил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        ЗАМ.АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ - 

                                ЗАМ.РАЙОНЕН ПРОКУРОР: 

                                                                          /Галина Димитрова/  

   

 

 

 


