
ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГ АРИЯ 

ГЛАВЕН ПРОКУРОР 

ЗАПОВЕД 

№.f.~::.9..~.;. '{! . 
София, .Л.1-. .Q.t ........ 2018 г. 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Указанието за дейността на 

прокуратурата по надзора върху изпълнение на наказанията и други принудителни 

мерки, утвърдено със Заповед № 5306/24.11.2014 г., изменено и допълнено със 

Заповед № РД-04-203/28.04.2016 г. на главния прокурор 

С цел създаване на необходимата организация в Прокуратурата на Република 
България за законосъобразно, ефективно, еднакво и точно упражняване на 

правомощията на прокурора при привеждане в изпълнение на влезлите в сила съдебни 

актове и упражняване на надзор за законност върху изпълнението на наказанията и 

други принудителни мерки, и за преодоляване на затрудненията в практиката, 

отчитайки настъпилите изменения и допълнения в ЗИНЗС ( обн., ДВ, 
бр. 13/07.02.2017 г., в сила от 07.02.2017 г.), в НК (обн., ДВ, бр. 13/07.02.2017 г., в сила 
от 07.02.2017 г.) и в IПIК (обн., ДВ, бр.13/07.02.2017 г., в сила от 07:02.2017 г. и 

бр.63/04.08.2017 г., в сила от 05.11.2017 г.), 
и на основание чл. 138, т. 1 и т. 6 от Закона за съдебната власт 

ЗАПОВЯДВАМ: 

1. ВЪВЕЖДАМ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪШШНИЯ в Указанието за дейността на 
прокуратурата по надзора върху изпълнение на наказанията и други принудителни 

мерки, утвърдено с моя заповед № 5306/24.11.2014 г., изменено и допълнено със 

заповед № РД-04-203/28.04.2016 г., както следва: 

1. Допълва се т. 2., като се създава нова буква „г" със следното съдържание: 
„г) участието на прокурора в някои съдебни производства по изпълнение на 

наказанията". 

2. Допълва се т. 3., б. ,,а", като след думите „ административни наказания" се 
добавя изразът „в това число и наложените по реда на: чл. 305, ал. 6; чл. 336, ал. 1, 
т. 4 и чл. 354, ал. 1, т. 3 НПК". 

3. Допълва се т. 4.2., като след думите „Областната служба" се добавя „или 

п.к. 1061, гр. София, бул "Витоша" № 2, тел: 02/92 19 601; факс: 02/989 0110; e-mail: office_gp@prb.bg 



Районната служба", а в скобите се допълва абревиатурата ,,РСИН - МП". 

4. Допълва се т. 4.6., като след израза „в случаите на т. 4.2." се добавя 

,, и т. 4.4. ". 

5. Допълва се т. 9. с нова б. ,,и" със следното съдържание: ,, и) е постановена 
по реда на чл. 354, ал. 5, предложение второ от НПК нова присъда от състав на 
ВКС, дори и когато към нея не са приложени мотиви. " 

6. Създава се нова т. 9а със следното съдържание: 
„9а. Прокурорът от първоинстанционната прокуратура, на когото е 

разпределена съответната изпълнителна преписка, след получаване на влязлата в 

сила присъда от съда, на основание чл. 416, ал. 2, изр. първо НПК, без забавяне 
уведомява първоинстанционния съд и съда, постановил окончателното решение, с 

което присъдата е влязла в сила, за предприетите от него действия по привеждане в 
изпълнение на наложеното наказание (Приложение№ 12). 

9а.1. При делегиране на изпълнението на присъдата, уведомленията до 
съдилищата по т. 9а се изпращат от делегираната прокуратура с копие до 
делегиращата прокуратура. 

9а.2. Действия на прокурора от първоинстанционната прокуратура по 

смисъла на т. 9а, са всички действия, предприети в рамките на правомощията му и в 

изпълнение на настоящото указание, обезпечаващи правштото изпълнение на влезлия 
в сила съдебен акт. Не е необходимо същите да се конкретизират в уведомлението 

до съда (образец), чиято цел е да създаде основания за оповестяване на влезлия в сила 

съдебен акт. 

9а.3. Когато въззивният или касационният прокурор издадат разпореждане за 

привеждане на осъденото лице в съответния или в най-близкия до седалището на 

съответния съд затвор, на основание чл. 340, ал. 5 и чл. 354, ал. 7 НПК- в изпълнение 

на влязло в сила решение на въззивната или на касационната инстанция, те 

уведомяват в седемдневен срок въззивния или касационния съд, че са предприети 

действия, по смисъла на чл. 416, ал. 2, изр. второ НПК". 

7. Изменя се т. l0a.1. като в изречение първо думите: ,,за привеждане в 

изпълнение на влезлия в сила съдебен акт" се заличават. 

8. Създава се нова т. 106. със следното съдържание: 
„ 106. При получаване, на основание чл. 354, ал. 6 НПК, на препис от влязло в 

сила решение на ВКС, когато с него е определено наказание лишаване от свобода, 
което не е отложено по реда на чл. 66 НК, WlU друго по-тежко наказание, 

получилият преписа прокурор от ВКП незабавно извършва преценка относно 
наличието на опасност, осъденият да се укрие и да осуети привеждането в 
изпълнение на влязлата в сила присъда. 

106.1. Когато прецени, че са налице основанията на чл. 354, ал. 7 НПК за 
привеждане на осъдения в съответния или най-близкия затвор, получилият преписа 
прокурор от ВКП издава мотивирано разпореждане. Препис от разпореждането, 

заедно с препис от влязлото в сила решение, се изпраща на ГД „ Охрана" при 
Министерството на правосъдието, за незабавно изпълнение. За предприетите 
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действия, касационният прокурор уведомява незабавно първоинстанционната 
прокуратура, компетентна да приведе в изпълнение влязлата в cwza присъда след 
получаването й от съда, като й изпраща копие от разпореждането си. 

106.2. В случаите пот. 106.1., след изпълнение на процедурата по чл. 416, ал. 2, 
изр. първо НПК, прокурорът от първоинстанционната прокуратура изпраща влезлия 

в cwza съдебен акт и прwzоженията към него в затвора, където е приведен 
осъденият, за което уведомява касационния прокурор, издал разпореждането по 

чл. 354, ал. 7 НПК. 
106.3. Когато получwzият препис от решението на ВКС касационен прокурор 

прецени, че не са налице основанията за привеждане на осъдения в затвора, по реда 
на чл. 354, ал. 7 НПК, той се произнася с мотивирана резолюция, която npwzaгa към 
преписката. 

106.4. Преписите от решения на ВКС, получени на основание чл. 354, ал. 6 НПК 
от участвалия в съдебното заседание прокурор, ведно с неговите разпореждания и 
резолюции по т. 106.1. и т.10б.3. се представят в отдел 03 „Съдебен" във ВКП, 
където се завежда преписка за осъществяване на надзор върху изпълнението на 
наказанието и получаване на необходимите уведомления от съответната 

прокуратура по т. 9а. Във ВКП не се завежда отделна изпълнителна преписка. 

9. Изменя се т. 11, б. ,,а", като думите „типа затворническо заведение" се 

заличават. 

10. Допълва се т. 15.1., като се създава ново второ изречение със следното 
съдържание: ,Дредложение за екстрадиция, респ. ЕЗА, се изготвя винаги, когато в 

тримесечен срок от влизане в cwza на присъдата, с която е наложено ефективно 
наказание, не по-малко от четири месеца лишаване от свобода, общодържавното 
издирване на осъдения не е дало резултат - независимо дали са налице данни за 

пребиваването му в чужбина". 

11. Изменя се т. 16.3., която придобива следното съдържание: ,,Прокурорът 
изготвя преценката си за тежестта на наказанието лишаване от свобода въз 

основа на неговия размер, . без да отчита прwzожението на чл. 66 НК wzu условията 
за изтърпяването му. " 

12. Създава се нова т. 16.5. със следното съдържание: 
„16.5. Преценката за. наличие на основания за прилагане на чл. 25 вр. с чл. 23 НК 

се извършва и въз основа на данните за влезли в cwia присъди, постановени от 
съдw~ища в · държави - членки на ЕС, както и за изтърпени наказания в държави -
членки на ЕС, когато такива са налице. Същите се вземат предвид при изразяване на 

становища на прокурора и при иницииране на производствата по чл. 306 НПК, на 
основание чл. 8, ал. 2 НК, с която е въведено Рамково решение 2008/675/ПВР на 
Съвета от 24 юли 2006 г. за вземане предвид присъдите, постановени в държавите -
членки на ЕС, в хода на новообразувани наказателни произ~одства (Решение на СЕС 
по дело № С-171/2016 г.). При необходимост, допълнителна информация от 
регистрите за съдимост се изисква от осъдwzата лицето държава-членка, на 

основание npwioжuмume международни актове и актове от правото на ЕС. " 
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13. Изменя се т. 19., като изразът „ да бъдат определени типът на 

затворническото заведение ulwiu" се заменя с: ,,да се определи". 

14. Изменят сет. 19.1. и т. 19. 2., като изразът „типа затворническо заведение 
и" се заличават. 

15. Изменя сет. 21, която придобива следното съдържание: 
,, 21. Въз основа на отразените, от всяка първоинстанционна прокуратура, 

данни се води Електронен регистър на осъдените лица с неприведени в изпълнение 

присъди с наложено ефективно наказание лишаване от свобода wiu доживотен 
затвор, поради невъзможност да бъдат издирени и задържани в срок по-дълъг, от 

един месец след изпращане на присъдата на органа по чл. 418 НПК. 
21.1. Електронният регистър съдържа реквизитите, посочени в Приложение 

№13. 

21.2. Директорът на Дирекция „Информационни технологии" в 

Администрацията на главния прокурор осигурява функционирането и техническата 

поддръжка на регистъра на Ведомствения информационен сайт на ПРБ, въз основа 

на данните, отразени в УИС. 

21.3. Административните ръководители на съответните първоинстанционни 
прокуратури създават условия за коректното извличане на данни от регистъра, 

като: 

а) организират и следят за правилното отразяване в УИС на развитието по 
изпълнителните преписки и на релевантната за този регистър информация; 

б) периодично извършват проверки ~а коректност на отразените в регистъра 
данни и при несъответствие, вземат мерки за отразяване в УИС на пропуснатите 
движения по изпълнителните преписки". 

16. Допълва се т. 23 като след думите „Областна служба „Изпълнение на 
наказанията" се добавя „wiu Районната служба", а в скобите се включва и 
абревиатурата „или РСИН - МП". 

17. Допълва сет. 27, като след абревиатурата „ОСИН - МП'' се включва изразът 
,,WlU РСИН - МП''. 

18. Допълва се т. 28.1. с ново второ изречение със следното съдържание: ,,Ако 
лицето е български гражданин и е осъден за престъпление, за което е предвидено 
наказание лишаване от свобода, прокурорът преценява и възможността да внесе 
предложение за налагане на принудителна административна мярка по чл. 76, ал. 1, т. 
1 от Закона за българските лични документи (чл. 230 ППЗИНЗС). " 

19. Изменя се т. 37., като думата „спира" се заменя с израза „ води до 
преустановяване на", а след думите „ех lege" в скоби се допълва „чл. 228, ал. 1 
ЗИНЗС', а във второто изречение след думите „поради което" се добавя „не". 

20. Създава се нова т. 37а със следното съдържание: 
„ 3 7 а. При задържане под стража и домашен арест на лице, което изтърпява 

наказание пробация, или при привеждането му в затвора, в изпълнение на влязла в 
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cwta присъда по друго дело, изпълнението на пробационните мерки се преустановява 
(чл. 228, ал. 3 ЗИНЗС). Този ефект настъпва ех lege и за времето, в което осъденият 
е бWl обявен за национално издирване, след като се отклонwt по време на изтърпяване 

на наказанието пробация - до неговото установяване и довеждане в пробационната 
служба (чл. 228, ал. 4 ЗИНЗС). 

3 7 а.1. Изпълнението на неизтърпяната част от наказанието пробация, ако не 
са налице основанията за определяне на общо наказание по чл. 25 НК, продължава 
след освобождаването на осъдения от ареста wtu затвора. За времето, през което 
изпълнението на наказанието пробация е бwto преустановено, до отпадане на 
основанията по чл. 228, ал. 3 ЗИНЗС, не тече изпълнителска давност по чл. 82 НК 
(ТР № 3/2017 г. на ОСНК). 

37а.2. Отклоняването на осъдения от изпълнението на наказанието пробация, 
което е довело до обявяването му за национално издирване, във всеки отделен случай 
се преценява, с оглед основанията да се предложи иницииране на производство по чл. 
451 - 452 НПК, на основание чл. 43а НК." 

21. Изменя се и се допълва т. 49.3., която придобива следното съдържание: 
„49.3. При установяване на неизпълнение на мярката за пробационен надзор и 

при наличие на предпоставки да се постанови изтърпяване на отложено наказание, 

прокурорът проверява дали председателят на пробационния съвет wtи началникът 
на съответната ОСИН/РСИН е сезирал компетентния първоинстанционен съд, 
съгласно задълженията си по чл. 2676, ал. 1 и ал. 2 ППЗИНЗС. Ако това не е 
сторено, прокурорът сам внася предложение до съда по чл. 306, ал. 1, т. 3 НПК wtu 
изпраща материалите на делегиращата прокуратура". 

22. Изменя се т. 50.3., като след думите „съответната ОСИН' се добавя „ wtu 
РСИН". 

23. Допълва сет. 53 с нова буква „в" със следното съдържание: 
„ в) Агенцията по вписванията - за вписване, змичаване и обявяване, когато на 

осъдения е наложено наказание лишаване от право да упражнява търговска дейност 

(чл. 237, ал. 3 ЗИНЗС) ". 

24. Допълва се т. 54, като се създава второ изречение със следното съдържание: 
,Дри отсъствие на указание относно начина на изпълнение на наложеното 

наказание обществено порицание, прокурорът отправя искане до съда да се 

произнесе по реда на чл. 414, ал. 1, т. 1 НПК по затрудненията и съмненията, 
свързани с тълкуването на съдебния акт. В тези случаи изпълнението на 
наказанието се съобразява с определението на съда по чл. 414 НПК". 

25. Създава се нова т. 55.2 със следното съдържание: 
„55.2. Съдебните актове, с които е постановено лицето да бъде предадено на 

близките му, ако поемат задължението за лекуването му под наблюдение на лекар 
от психо-неврологичен диспансер (чл. 89, б. ,, а" НК), се изпълняват, като 
прокурорът: 

а) призовава близките на лицето, на които е възложено лекуването му; 
б) връчва им лично препис от влезлия в cwta съдебен акт; 
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. в) изисква близките на лицето писме1:1,о да декларират, че поемат задължение 

· за лекуването му под надзора на леакар от щ;uхо-неврологuчния диспансер". 
Досегашните т. 55.2. и т 55.3. стават съответно т. 55.З. и т. 55.4. 

26. Изменя te т. 57, като думите ,,npol(ypop или~' се заличават. 

27. Заличават се т. 6Z.3 и т. 62.4. 

28. Изменя ее т. 67, като се създава ново четвърто изречение със следното 
съдържание: ,J(огато е определеrtо общо нак.щание по различни присъди, ч_аст от 
които са приведени в изп'Ь/lнение от други прокуратури, копие от вщщлuя в cwza 
съдёбен акт се изпраща за сведение по ~щпмнителната преписка на съответната 
друга прокуратура. 11 

29. Създава ее нова т. 7()а със следното съдържание: 
,,70а. Админисrпрщпивнu.ят рьк.оводител на първоинстанционната 

прокуратура Wlи определен от него прокурор на всеки 6 месеца прtJучва, 

систематизира и обобщава причините отпоено непривеждането в uзп:ьлнение на 
влезлите в CWla съдебни актове. Смтветно на к.онстатацuите се предприемат 
вътрешноорганизационни мерк:и за подобряване на работата по изпълнение на 
наказанията и на надзора за законност. " 

30. Изменя се т. 79., като в изречение първо думата „ceRmop" се заменя с 
,,направление" и се създава яово второ изречение със следното съдържание: ,,Същите 
оказват методическа помощ ,по принципни въпроси, свързани с дейността по 
изпълнение на наказанияrnа и упра::нсняване на надзора. 11 

• 

31. Създават се нови т. 79.1. u т. 19.2. със следното съдържание: 
"79.1. Заnитвания и искания, за, ока:зване наметодическа nQМОЩ по конкретни 

въпроси и преписк:и по изпъл-нение на наказанията се изпращат до съответната 

горестояща прокуратура. 

79.2. Когато е наJJице необходимосrn от получаване на становище от 
Върховната касационна npoкypamypc:t, запитванията се изпращат чрез съответната 
апелативна Wlu окръжна прокуратура, която изразява и cвQemo становище по 
повдигнатия въпрос '4. 

32. Изменя се т. 80, като се създава нова буква „г" със следното съдържание: 
"г) възложени от съда проверк:и по чл. 278 ЗИНЗС IЗ'Ьв връзка с производства по 

Част шеста от ЗИНЗС. 11 

33. Изменя сет. 82, като се създава 11ова буква „в" със следното съдържа:ние: 
„ в} възложени от съда проверки по чл. 2 78 ЗИНЗС във връзка с производства по 

Част шеста от ЗИНЗС'\ 

34. Изменя се ц се допълва т. 85., както следва: 
а) в б. ,,б" изразът „с OZlleд на типа затворничес1<:.о заведение" се затшчава; 
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б) в б. ,,з" изразът „използване на непропорционална принуда" се заменя с 

,,използването на физическа сила, оръжие и помощни средства извън случаите, 

когато това е абсолютно необходимо "; 
в) създава се нова буква „л" със следното съдържание: 
„л) законосъобразността и основанията за оспорване по административен ред 

на индивидуалните административни актове (заповеди), издавани от началника на 

затвора". 

35. Изменя се т. 86, б. ,,r", като изразът „използване на непропорционална 
принуда" се заменя с „използването на физическа cwia, оръжие и помощни средства 
извън случаите, когато това е абсолютно необходимо ". 

36. Изменя се и се допълват. 89., като в изречение второ след думите ,До този 
начин", се добавя изразът „както и чрез лични проверки" и се създава нова б. ,,з" със 

следното съдържание: 

„з) съдържанието и основанията за издаване на подлежащите на 

административно оспорване заповеди на началника на затвора". 

37. Създава се нова т. 91а със следното съдържание: 
,,91.а. Получените в съответната окръжна прокуратура, на основание чл. 64, 

ал. 2 ЗИНЗС, чл. 66, ал. 2 ЗИНЗС и чл. 198, ал. 1 ЗИНСЗС, заповеди се завеждат като 
нова преписка по надзора, която не е изпълнителна преписка. 

91 а.1. Преписката се разпределя без забавяне между прокурорите, 

упражняващи надзор за законност в местата за лишаване от свобода, и по нея се 

осъществява следната поредица от действия: 

а) прокурорът извършва проверка относно законосъобразността на заповедта, 

като може да изиска от съответния затвор и досието на осъдения; 

б) когато прецени, че заповедта е законосъобразна, прокурорът прекратява 
образуваната преписка по надзора с резолюция; 

в) когато установи незаконосъобразност на издадената заповед, прокурорът 

оспорва административния акт чрез подаване на протест пред съответния 

административен съд, като използва правомощията си по чл. 16, ал. 1, т. 1 АПК. 
91 а.2. При образувано производство пред административния съд в случаите по 

т. 91 а.1. б. ,, в" участието на прокуратурата се осигурява от прокурор от 
административния отдел на окръжната прокуратура, подала протеста. " 

38. Създава се нова т. 91б със следното съдържание: · 
„ 91 б. Административните ръководители на окръжните прокуратури 

създават организация за своевременно проучване и преценка на основанията за 

оспорване по административен ред на други заповеди на началниците на затвори, 
които не подлежат на изпращане в прокуратурата по силата на изрична законова 

норма, като използват средствата на надзора по т. 88 и т. 89. При констатиране на 
основания за подаване на протест срещу такава заповед, се прилагат съответно 

правилата по т. 91 а. " 

39. Изменя сет. 110, която придобива следното съдържание: 

7 



„ 11 О. Предложенията за условно предсрочно освобождаване (чл. 70 НК) и 
предсрочно освобождаване (чл. 71 НК) от изтърпяване на останалата част от 
наказание лишаване от свобода се правят от окръжния прокурор по 

местоизпълнението им или от началника на затвора - в случаите, когато осъденият 
не е упражнил правото си да подаде молба по чл. 43 7, ал. 2 НПК. Окръжният 
прокурор се произнася служебно или по искане на лице или орган извън тези по чл. 

437, ал. 1, т. 2 и ал. 2 НПК." 

40. Изменя се и се допълва т. 111., като се създава второ изречение със 
следното съдържание: 

„Когато е сезиран с молба на лице или орган, извън тези по чл. 437 ал. 1, т. 2 и 
ал. 2 НПК да предложи условно предсрочно освобождаване, окръжният прокурор е 
длъжен преди да се произнесе, да изиска писмено становище и от осъдения. Отказът 
да се внесе предложение се прави с мотивирано постановление, копие от което се 

изпраща на молителя. " 
Досегашните т. 111.1, т. 111.2. и т. 111.3. се отменят. 

41. Допълва сет. 113.3 с нова б. ,,е" със следното съдържание: 
„ е) когато осъденият изтърпява две или повече наказания лишаване от 

свобода, по отношение на които не се прилагат чл. 23, чл. 24, чл. 25 и чл. 27 от 
Наказателния кодекс, предсрочно освобождаване се допуска само за последното 
изпълнявано наказание. " 

42. Изменя се и се допълват. 114., като изразът „Комисията по изпълнение на 
наказанията" се заменя с „ началникът на затвора е направил предложение за това" 
и се създават нови т. 114.1. и т. 114.2. със следното съдържание: 

„114.1. При изразяване на становище за постановяване на условно предсрочно 
освобождаване, прокурорът: 

а) обосновава необходимостта да се определи изпитателен срок, равен на 
размера на неизтърпяната част на наказанието към момента на влизане в сила на 

съдебното определение за условно предсрочно освобождаване; 
б) взема отношение по необходимостта от постановяване на мярка за 

пробационен надзор в рамките на изпитателния срок, но за не повече от три години, 

включително и в случаите, когато производството не е инициирано от окръжния 
прокурор. 

114.2. При постановяване на съдебен акт, -в разрез с изразеното становище от 
прокурора, се преценяват основанията за изготвяне на протест, като се държи 

сметка, че подаването на протест, който не е в интерес на осъдения, е пречка, 

определението на съда да стане изпълнимо с изтичане на седемдневен срок от 

постановяването му. " 

43. Създава се нов Раздел IV в Глава четвърта на Указанието. 

„Раздел IV 
Други производства във връзка с изпълнение на наказанията 
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115. Предложение за замяна на наказанието пробация с наказание лишаване от 
свобода се прави от окръжния прокурор по местоизпълнението на наказанието или 

от начштика на пробационния съвет, въз основа на решение на пробационния съвет. 
115.1. Окръжният прокурор сезира окръжния съд с предложение по чл. 451 

НПК по собствен почин или по предложение на прокурора, привел в изпълнение 

присъдата с наказание пробация. Наличието на възможност, такова предложение 

да бъде внесено в изпълнение на решение на пробационния съвет не може да бъде 

единствено основание окръжният прокурор да не упражни това си правомощие. 

115.2. При внасяне на предложение за замяна на наказанието пробация · с 
наказание лишаване от свобода от окръжния прокурор, копие от същото се изпраща 
за прилагане по изпълнителната преписка и на съответната пробационната служба, 
с оглед преустановяване изпълнението на пробационните мерки. 

115.3. Предложението на окръжния прокурор по чл. 451 НПК съдържа: 
а) посочване на съда, който следва да се произнесе; 

б) посочване на основанието, на което се иска замяната; 
в) описание на обстоятелствата, фактически и правни аргументи, които 

обосновават предложението; 

г) диспозитив на предложението; 
д) прwюжения - справка за наложеното и фактически изтърпяно наказание, 

за остатъка за изтърпяване на наказанието; писмени данни за поведението на 

осъдения при изтърпяване на наказанието пробация, данни за наложени наказания по 
чл. 227 ЗИНЗС; 

е) списък на лицата за призоваване. 
115. 4. Когато бъде сезиран от прокурора, привел в изпълнение наказанието 

пробация, да внесе предложение по чл. 451 НПК, но не намери основания за това, 
окръжният прокурор се произнася с постановление. 

116. Органите по чл. 451 НПК и т. 115 от настоящото указание са 
компетентни да внесат предложение до съответния ок.ръжен съд и в случаите, 

когато· се иска налагането на друга (допълнителна) пробационна мярка по чл. 43а, 

т. 1 НК, както и в случаите, когато се иска замяна на пробационни мерки, 

независимо дали основанията за това се свързват с обективни обстоятелства и 

уважителни причини (чл. 43, ал. 2 НК, чл. 219, ал. 4 ЗИНЗС, чл. 223, т. 1 ЗИНЗС), или 
се дължат на неправомерно поведение и неизпълнение на задължения на осъдения (чл. 
43, ал. 3 НК), което предполага провеждането на производство по чл. 451-452 НПК. 

117. При участието си в производството по чл. 451-452 НПК, прокурорът от 
съответната окръжна прокуратура взема становище по основанията за замяна на 

наказанието пробация с лишаване от свобода, респ. налагане на друга 
(допълнителна) пробационна мярка или замяна на пробационни мерки, като държи 
сметка, че за постановяване на отделно изтърпяване на предходно отложено с 

изпитателен срок наказание лишаване от свобода след замяна на наказание пробация 
с лишаване от свобода, се инициира производство по чл. 306 НПК. 

118. Предложенията за замяна на наказанието доживотен затвор с лишаване 
от свобода се правят от окръжния прокурор по местоизпълнението му или от 
началника на затвора в случаите, когато осъденият не е упражнил правото си да 
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подаде молба по чл. 449, изр. последно НПК. Окръжният прокурор се произнася 

служебно или по искане налице или орган, извън тези по чл. 439 НПК. 
118.1. Предложението за замяна на наказанието доживотен затвор с 

лишаване от свобода съдържа: 
а) посочване на съда, който следва да се произнесе; 

б) посочване на основанието, на което се иска замяната; 

в) описание на обстоятелствата по осъждането, етапите и промените на 

условията по изпълнение на наказанието, оценка на резултатите от корекционния 

процес, фактически и правни аргументи, които обосновават предложението; 

г) диспозитив на предложението; 
д) приложения - затворническо дело; справка за фактическия престой на 

осъдения в затвора; писмени данни, характеризиращи промените в поведението на 
осъдения при изтърпяване на наказанието, в т. ч. награди и поощрения, други 

относuми документи; 

е) списък на лицата за призоваване. 

118.2. Когато бъде сезиран от лице или орган, извън тези по чл. 449 НПК, да 
внесе предложение за замяна на доживотния затвор с лишаване от свобода, но не 
намери основания за това, окръжният прокурор се произнася с мотивирано 

постановление. 

119. При участието си в производството по чл. 450 НПК прокурорът 
преценява и взема отношение по: 

а) наличието на формалния признак - осъденият да е изтърпял не по-малко от 

двадесет години, през който период не може да се зачитат работни дни (чл. 38а, 
ал. 4НК); 

б) спазването на ограничението за допустимост на нова молба WlU 

предложение - да са внесени не по-рано от две години от произнасяне по предходна 

молба (чл. 450, ал.4 НПК). За начало на този срок се взема предвид влизането в cWla 

на предходното определение на съда за отказ да се уважи предложение WlU молба за 

замяна на наказанието доживотен затвор с лишаване от свобода; 

в) резултатите от корекционния процес и оценката на риска от вреди и 
рецидив при живот на осъдения на свобода и тенденциите в развитието им. 

120. При постановяване на съдебен акт, в разрез с изразеното становище от 
прокурора, задължително се преценяват основанията за изготвяне на протест. В 

случаите, когато се протестира постановена от съда замяна на наказанието 

доживотен затвор на осъден, изтърпял не по-малко от двадесет години, се държи 
сметка, че подаването на протест, който не е в интерес на осъдения, е пречка, 
определението на съда да стане изпълнимо с изтичане на седемдневния срок от 
постановяването му". 

44. Създават се Приложение № 12 към т. 9а и Приложение № 13 към т. 21. 

11. Възлагам, в срок до 01.03.2018 r., на директора на Дирекция 
„Информационни технологии" в Администрацията на главния прокурор 

техническото обезпечаване и въвеждане на Електронен регистър на осъдените лица 
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с неприведени в изпълнение присъди с наложено ефективно наказание лишаване от 

свобода или доживотен затвор, поради невъзможност да бъдат издирени и 

задържани в срок, по-дълъг от един месец след изпращане на присъдата на органа 

по чл. 418 IПIК. 

111. Изпълнението на заповедта и Указанието възлагам на административните 
ръководители на прокуратурите, на завеждащия отдел „Съдебен" във ВКП и на 

директора на Дирекция „Информационни технологии" в АГП. 

IV. Контрола по изпълнението на заповедта и измененото и допълнено 
Указание възлагам на ресорния заместник на главния прокурор при В:КП, отговарящ 

за отдел 03 „Съдебен". 

V. Заповедта да се публикува на Ведомствения информационен сайт на ПРБ, 
заедно с консолидирания текстов вариант на Указанието за дейността на 

прокуратурата по надзора върху изпълнение на наказанията ругите принудителни 

мерки и приложенията към него. 

чл. 4, т. 1 от 
Регламент ЕС 

ГЛАВЕН np2016/679 
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ПРИЛОЖЕНИЕ No 12 

ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГ АРИЯ 

(ПОСОЧВА СЕ СЪОТВЕТНА ТА ПРОКУ А ТУРА) 

УВАЖАЕМИ СЪДИИ, 

ДО 

(посочват се съдът, постановил 

окончателния съдебен акт и номерът на 

делото) 

ДО 

(посочват се първоинстанционният съд 

и номерът на делото) 

На основание чл. 416, ал. 2, изр. второ llllК Ви уведомявам, че в 
.................. прокуратура се получи влязлата в сила присъда № ....... .по 
НОХД ............ , потвърдена/изменена с въззивно решение по ВНОХД 
№ .... ....... .. На ОС/АС ................... , (ненужното се заличава) 

потвърдено/изменено с решение по КНД № ....... на ВКС (ненужното се заличава), с 
която на осъдения ............................................................ са 
наложени . наказания ......................................................... . (посочват се 

по вид и размер) 

Предприети са действия по компетентност за привеждане в 

изпълнение на наказанието/наказанията ...................................... (посочват се по 
вид). 

ПРОКУРОР: 



Приложение № 13 

Отразявани в регистъра пот. 21 от Указанието данни, които се извличат от УИС 



ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ГЛАВЕН ПРОКУРОР 

Консолидирана версия 

УКАЗАНИЕ 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРОКУРАТУРАТА ПО НАДЗОРА ВЪРХУ 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА 

И ДРУГИ ПРИНУДИТЕЛНИ МЕРКИ 

(Утвърдено със Заповед № 5306 от 24.11.2014 г., 
изменено и допълнеио със Заповеди № РД-04-203 от 28.04.2016 г. и 

№ Р Д-04-71 от ] 9; 02.2018 г. на главния прокурор) 

ГЛАВА ПЪРВА 

ЦЕЛ И ПРЕДМЕТ 

1. Целта на настоящото указание е да създаде организация за 

законосъобразно, своевременно, еднакво и точно упражняване на 
правомощията на прокурора, в изпълнение на функцията на прокуратурата 

по чл. 127, т. 4 от Конституцията на Република България. 

2. (доп., съгл. ЗаповедNоРД-04-7l/19.02.2018г.) Предмет на указанието е: 

а) дейността на прокурора по при:веждане в изпълнение на влезлите в 

сила съдебни актове, с които се налагат наказания или принудителци 

мерки, предвидени в Наказателния кодекс на Република България; 
6) осъществяването на прокурорски надзор за законност в местата за 

лишаване от свобода и върху изпълнението на пробационните мерки; 
в) действията на прокурора при прилагане на законови институти, 

свързани с изпълнение на наказанията; 

г) (11ова, съгл. Заповед № РД-04-71/19.02.2018 г.) участието на прокурора В НЯКОИ 

съдебни производства по изпълнение на наказанията. 
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ГЛАВА ВТОРА 

ПРИВЕЖДАНЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЛЕЗЛИТЕ В СИЛА 

СЪДЕБНИ АКТОВЕ 

Раздел 1 
Подлежащи на изпълнение актове и общи положения 

3. Прокурорът привежда в изпълнение: 
а) (доп., сьгл. Заповед № PД-04-7lll9.02.2018 г.) всички влезли В сила съдебни 

актове, с които са наложени или приети за изпълнение наказания по 

Наказателния кодекс на Република България, с изключение на 
конфискацията, на глобата и на наложените административни наказания, 

в т. ч. и наложените по реда на: чл. 305, ал. 6; чл. 336, ал. 1, т. 4 и чл. 354, 
ал. 1, т. 3 НПК; 

б) определенията за прилагане на принудителни медицински мерки 
по чл. 89-92 НК, определенията, постановени по реда на чл. 306, ал. 1, 
т. 1-3 и чл. 414, ал. 1 НПК, както и присъдите, с които осъденият 

непълнолетен е настанен във възпитателно училище - интернат; 

в) влезлите в сила актове на съда, с които са постановени мерки за 
пробационен надзор, на основание чл. 67, ал. 3 и чл. 70, ал. 6 НК. 

3 .1. (доп. сьгл. Заповед № Р Д-04-203/28. 04.201 б г.) Решенията и определенията на 

въззивната и касационната инстанция се привеждат в изпълнение от 

първоинстационната прокуратура, а в хипотезите на т. l0a - и от 

въззивната прокуратура, по реда, определен за съдебните актове, за които 

се отнасят. 

3.2. Прокурорът не предприема действия по изпълнение на 

отнемането на вещи/активи в полза на държавата 

4. Прокурорът привежда в изпълнение влезлите в сила актове, 
постановени от съответния на прокуратурата съд. 

4.1. Когато осъденият живее в населено място, извън района на 
прокуратурата, прокурорът изпраща присъдата за привеждане в 

изпълнение по делегация на съответния окръжен или районен прокурор 

по настоящия адрес на осъдения. 

4.2. (доп., сьгл. Заповед № РД-О4-7ll19.02.201в г.) Когато е наложено ефективно 

наказание лишаване от свобода и осъденият е задържан като обвиняем по 

друго дело в арест на териториална служба на Главната дирекция 

,,Изпълнение на наказанията" към Министерството на правосъдието 

(ГДИН - МП), влезлият в сила съдебен акт се изпраща за изпълнение на 

началника на сектор ,,Арести" към Областната служба или Районната 
служба ,,Изпълнение на наказанията" (ОСИН - МП и РСИН - МП). Ако 

задържането е в друг съдебен район, уведомява се писмено и 
наблюдаващият досъдебното производство прокурор. 

4.3. Изпълнението на съдебен акт с наложено наказание може да се 
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делегира само на прокуратура с обща компетентност. 

4.4. Изпълнението на наказанието не се делегира, когато: 
а) е наложено наказание лишаване от свобода - ефективно и 

осъденият е задържан в затвор, поправителен дом или арест, независимо 

от основанието; 

б) е наложено наказание лишаване от право да се управлява моторно 
превозно средство. 

4.5. Военният прокурор делегира изпълнението на съдебния акт на 
съответната районна или окръжна прокуратура в случаите, когато 

осъденият няма или е изгубил качеството си на военнослужещ. 
4.6. (доп., съгл. Заповед № РД-04-71/19.02.2018 г.) Освен в случаите на т. 4.2. и 

т. 4.4., Специализираната прокуратура изпраща влезлите в сила актове на 
Специализирания наказателен съд за изпълнение директно на 

пенитенциарния орган или на органа по чл. 418 НIЖ: 
а) когато е наложено наказание пробация или мярка за пробационен 

надзор по чл. 67, ал. 3 НК и осъденият е с настоящ адрес в гр. София, 
където е и седалището на Специализираната прокуратура; 

б) в случаите на наложено наказание обществено порицание, когато 
осъденият има настоящ адрес в гр. София или съдът е постановил 

наказанието да бъде изпълнено в гр. София; 

в) когато е наложено ефективно наказание лишаване от свобода, 
осъденият не е задържан и е с настоящ адрес в гр. София. 

5. Влезлите в сила определения на Софийския градски съд за 

приспособяване към изискванията на нашето законодателство на присъди 
с наказание лишаване от свобода на съд на друга държава след трансфер 
на осъден се привеждат в изпълнение от Софийската градска прокуратура. 

Прокурорът следи дали е приспаднато изтърпяното наказание и 

предварителното задържане на осъдения в чужбина. 

6. Подлежащите на изпълнение съдебни актове, които отговарят на 
изискванията на чл. 305 и чл. 382 НIЖ, се изпращат на органите по 

изпълнение на наказанията с писмено нареждане по образец, установен от 
Върховната касационна прокуратура (приложения - образци № 1-9). 

7. Когато полученият екземпляр от съдебен акт има технически 

пропуски, не е комплектуван с всички необходими документи или 

съдържанието му е неясно и създава затруднения и съмнения при 

изпълнение на наложените наказания, прокурорът връща присъдата на 

съда, който я е постановил, като посочва недостатъците и иска 

отстраняването им, или внася предложение за произнасяне по реда на 

чл. 414, ал. 1, т. 1 НIЖ. 
7 .1. Когато съдебният акт е изпратен за изпълнение по делегация и 

делегираният прокурор намери, че преписката не е окомплектувана, той 

незабавно изисква от делегиращия прокурор липсващите документи. 
7.2. Когато делегираният прокурор прецени, че случаят не е от 
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негова компетентност, той повдига спор, който се решава по реда, 

предвиден за спорове за компетентност в досъдебното производство. 

8. Когато при изпълнение на наказанията се установи основание за 
производство по реда на Глава тридесет и трета от НПК (възобновяване на 
наказателни дела), прокурорът изпраща сигнал до органа, компетентен да 

внесе искане, като по възможност прилага и наказателното дело. В тези 

случаи прокурорът преценява предпоставките за привеждане в 

изпълнение на съдебния акт. 

8.1. При изпълнение на съдебния акт по делегация, както 

делегиращият, така и делегираният прокурор следят за наличието на 

основания за възобновяване на наказателното дело. 
8.2. След изпращане на преписката по делегация, компетентен да 

прецени предпоставките за привеждане в изпълнение на съдебния акт, при 
основания за възобновяване, е делегираният прокурор. 

Раздел 11 
Привеждане в изпълнение на влезлите в сила съдебни актове 

9. (доп., сьгл. Заповед № РД-04-71/19.02.2018 г.) Получените съдебни актове се 

привеждат в изпълнение веднага, след като прокурорът установи, че: 

а) актът е влязъл в сила и наложеното наказание подлежи на 

изпълнение; 

6) са получени преписи от мотивите на присъдите и справка за 
съдимост на лицата, осъдени на доживотен затвор, лишаване от свобода и 
пробация; 

в) изпълнението на наказанието не е отложено или спряно; 
. г) не е настъпила амнистия; 
д) наложеното наказание не е опростено чрез помилване; 

е) давностните срокове по чл. 82 НК не са изтекли; 
ж) няма други законови пречки за привеждане в изпълнение на 

съдебния акт; 
з) наказанието не е изтърпяно в резултат на: групиране с едно или 

повече други наказания и прилагане на чл. 25, ал. 2 и ал. 3 НК; 
приспадане на минал период на предварително задържане под стража или 

домашен арест, съгл. чл. 59, ал. 1 и ал. 3 НК; приспадане на изтърпяно 
наказание или задържане в чужбина по чл. 7, изр. 1 НК, включително при 
трансфер на осъден и при признаване и изпълнение на присъда на 

чуждестранен съд; 

и) (нова, сьгл. Заповед № РД-04-71/19.02.2018 г.) е постановена ПО реда на 

чл. 354, ал. 5, предложение второ от IПЖ нова присъда от състав на ВКС, 
дори и когато към нея не са приложени мотиви. 

9.1. Когато на основание чл. 68 и чл. 69 НК е постановено отделно 
изтърпяване на отложени наказания, прокурорът изисква преписи от 
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съдебните актове, с които те са били наложени, за да прецени сборния 

размер на подлежащите на изтърпяване наказания. 

9.2. Когато справката за съдимост е издадена преди продължителен 
период от време (над шест месеца) или има съмнения за неотразени в нея 

осъждания или грешни данни, прокурорът изисква актуална справка за 

съдимост. 

9. 3. При констатирано нарушение на чл. 64 НК, съдебният акт не се 
привежда в изпълнение, а незабавно се изпраща сигнал до отдел 03 
„Съдебен" във ВКП за преценка относно основанията за намеса по реда на 

Глава тридесет и трета от IllIК. 

9.4. В случаите, когато чл. 59 НК не е бил приложен от съда, 

прокурорът се произнася без отлагане с постановление по реда на чл. 417 
IllIК. Времето на задържане, по смисъла на чл. 59, ал. 2 НК, и времето на 
изпълнение на мярка за неотклонение „домашен арест" се приспадат до 

размера на наложеното наказание (неговия търпим остатък). 

9.5. Когато прилага чл. 59 НК, прокурорът не приспада периода на 
задържане, който се дублира със зачетен период на задържане по други 

наказателни производства или при изпълнение на други наказания. 

9.6. Когато преценява налице ли са основанията по чл. 59, ал. 1 и 
ал. 3 НК, при необходимост, прокурорът изисква документи от 
наказателните производства и справки от пенитенциарната 

администрация. При тази преценка прокурорът следи и за предпоставките 

за упражняване на сигнална функция спрямо ГДИН - МП, относно 

приспадане на изтърпяно друго наказание над срока по чл. 179, ал. 2 
ЗИНЗС. 

9.7. Когато установи неприспаднато от съда предварително 

задържане в чужбина или изтърпяно наказание в чужбина (чл. 7, изр. 1 
НК), прокурорът предлага на съда да се произнесе допълнително, 
включително и в случаите на трансфер на осъден и на признаване и 

изпълнение на присъда на чуждестранен съд. 

9.8. В случаите на делегиране на изпълнението на съдебен акт, 
когато делегиращият прокурор не се е произнесъл, компетентен по чл. 417 
IllIК е делегираният прокурор. 

9а. (нова, съгл. Заповед № РД-04-71/19.02.2018 г.) Прокурорът ОТ 

първоинстанционната прокуратура, на когото е разпределена съответната 

изпълнителна преписка, след получаване на влязлата в сила присъда от 

съда, на основание чл. 416, ал. 2, изр. първо IllIК, без забавяне уведомява 
първоинстанционния съд и съда, постановил окончателното решение, с 

което присъдата е влязла в сила, за предприетите от него действия по 

_привеждане в изпълнение на наложеното наказание (Приложение No 12). 
9а.1. При делегиране на изпълнението на присъдата, уведомленията 

до съдилищата пот. 9а се изпращат от делегираната прокуратура с копие 

до делегиращата прокуратура. 

9а.2. Действия на прокурора от първоинстанционната прокуратура, 
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по смисъла на т. 9а, са всички действия, предприети в рамките на 

правомощията му и в изпълнение на настоящото указание, обезпечаващи 
правилното изпълнение на влезлия в сила съдебен акт. Не е необходимо 
същите да се конкретизират в уведомлението до съда ( образец), чиято цел 
е да създаде основания за оповестяване на влезлия в сила съдебен акт. 

9а.3. Когато въззивният или касационният прокурор издадат 

разпореждане за привеждане на осъденото лице в съответния или в най

близкия до седалището на съответния съд затвор, на основание чл. 340, 
ал. 5 и чл. 354, ал. 7 lПIК - в изпълнение на влязло в сила решение на 

въззивната или на касационната инстанция, те уведомяват в седемдневен 

срок въззивния или касационния съд, че са предприети действия по 

смисъла на чл. 416, ал. 2, изр. второ IПIК. 

Раздел IП 

Привеждане в изпълнение на съдебни актове, с които е наложено 

наказание лишаване от свобода 

1 О. Съдебните актове, с които е наложено наказание лишаване от 
свобода, се привеждат в изпълнение чрез службите на Министерството на 
правосъдието - ГД „Охрана" (чл. 418 IПIК), освен ако осъденият се 
намира в затвор, в поправителен дом или в арест на териториална служба 
на ГД ,,Изпълнение на наказанията" към Министерството на 

правосъдието. 

l0a. (нова съгл. Заповед № РД-04-203/28.04.2016 г.) При получаване на 

препис от влязло в сила решение, с което на основание чл. 337, ал. 2 IПIК 
се изменя осъдителна присъда и се определя наказание лишаване от 

свобода, изтърпяването на което не е отложено по чл. 66 НК, или друго 
по-тежко наказание, прокурорът от съответната въззивна прокуратура 

незабавно извършва преценка относно наличието на опасност, осъденият 

да се укрие и осуети привеждането в изпълнение на влязлата в сила 

присъда. 

10а.1. (нова съгл. Заповед № РД-04-203/28.04.2016 г., изм. съгл. Заповед 

№ РД-04-71/19.02.2018 г.) Когато прецени, че са налице основанията на чл. 

340, ал. 5 IПIК за привеждане на осъдения в съответния или най-близкия 
до седалището на въззивния съд затвор, прокурорът от въззивната 

прокуратура издава мотивирано разпореждане. Препис от 

разпореждането, заедно с препис от влязлото в сила решение, се изпраща 

на ГД „Охрана" към Министерството на правосъдието, за незабавно 

изпълнение. За предприетите действия въззивният прокурор уведомява 

незабавно компетентната да приведе в изпълнение влязлата в сила 

присъда първоинстанционна прокуратура, като й изпраща копие от 

разпореждането. 

l0a.2. (нова съгл. Заповед № РД-04-203/28.04.2016 г.) В случаите по 

т. l0a.1., след изпълнение на процедурата по чл. 416, ал. 2 IПIК, 
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прокурорът от първоинстанционната прокуратура изпраща влезлия в сила 

съдебен акт и приложенията към него в затвора, където е приведен 

осъденият, за което уведомява въззивния прокурор, издал разпореждането 

по чл. 340, ал. 5 НIЖ. 
10а.3. (нова съгл. Заповед № РД-04-203/28.04.2016 г.) Когато прокурорът от 

въззивната прокуратура прецени, че не са налице основания за привеждане 

на осъдения в затвора, по реда на чл. 340, ал. 5 НIЖ, се произнася с 
мотивирана резолюция, която прилага към преписката. 

10а.4. (нова съгл. Заповед № РД-04-203/28.04.2016 г.) Получените по реда 

на чл. 340, ал. 4 НIЖ преписи от въззивни решения и постановените 
актове на въззивния прокурор по т. l0a.1. и т. l0a.3. се прилагат към 
преписката, образувана във връзка с участието му във въззивното 

производство. Не се завежда отделна изпълнителна преписка във 

въззивната прокуратура. 

106. (нова, съгл. Заповед № РД-04-71/19.02.20]8 г.) При получаване, на основание 
чл. 354, ал. 6 НIЖ, на препис от влязло в сила решение на ВКС, когато с 
него е определено наказание лишаване от свобода, което не е отложено по 

реда на чл. 66 НК, или друго по-тежко наказание, получилият преписа 
прокурор от ВКП незабавно извършва преценка, относно наличието на 

опасност, осъденият да се укрие и да осуети привеждането в изпълнение 

на влязлата в сила присъда. 

106.1. Когато прецени, че са налице основанията на чл. 354, ал. 7 
НIЖ за привеждане на осъдения в съответния или най-близкия затвор, 
получилият преписа прокурор от ВКП издава мотивирано разпореждане. 

Препис от разпореждането, заедно с препис от влязлото в сила решение, се 

изпраща на ГД „Охрана" към Министерството на правосъдието, за 

незабавно изпълнение. За предприетите действия касационният прокурор 

уведомява незабавно първоинстанционната прокуратура, компетентна да 

приведе в· изпълнение влязлата в сила присъда след получаването й от 
съда, като й изпраща копие от разпореждането си. 

106.2. В случаите пот. 106.1., след изпълнение на процедурата по 
чл. 416, ал. 2, изр. първо НIЖ, прокурорът от първоинстанционната 

прокуратура изпраща влезлия в сила съдебен акт и приложенията към 

него в затвора, където е приведен осъденият, за което уведомява 

касационния прокурор, издал разпореждането по чл. 354, ал. 7 НПК. 
106.3. Когато получилият препис от решението на ВКС касационен 

прокурор прецени, че не са налице основанията за привеждане на 

осъдения в затвора, по реда на чл. 354, ал. 7 НIЖ, той се произнася с 
мотивирана резолюция, която прилага към преписката. 

106.4. Преписите от решения на ВКС, получени на основание 

чл. 354, ал. 6 НIЖ от участвалия в съдебното заседание прокурор, ведно с 
неговите разпореждания и резолюции пот. 106.1. и т.106.3. се представят 
в отдел 03 „Съдебен" във ВКП, където се завежда преписка за 

осъществяване на надзор върху изпълнението на наказанието и 

7 



получаване на необходимите уведомления от съответната прокуратура по 

т. 9а. Във ВКП не се завежда отделна изпълнителна преписка. 

11. В писменото нареждане за привеждане в изпълнение на съдебен 
акт с наказание лишаване от свобода прокурорът посочва: 

а) (изм., съгл. Заповед № РД-04-71119.02.2018 г.) първоинстанционния съд, номера 

и годината на делото, трите имена и ЕГН на осъдения, постоянния и 

настоящия му адрес, датата на влизане на съдебния акт в сила, размера на 

наложеното наказание лишаване от свобода ( отделно за всяко едно в 
случаите на приложение на чл. 68 или чл. 69, ал. 2 НК) и режима за 
изтърпяване, срока на предварителното задържане; 

б) точното място за изтърпяване на наказанието лишаване от 

свобода, съгл. правилата, утвърдени от Министерството на правосъдието. 

В тази си част нареждането не обвързва администрацията на местата за 
лишаване от свобода за целия срок на изпълнение на наказанието. 

12. Ако невлязъл в сила съдебен акт е бил приведен в изпълнение, 
съответният прокурор незабавно уведомява прокурора, упражняващ 

надзор за законност върху дейността на затвора или поправителния дом, с 

оглед правомощията му за освобождаване на осъдения, съгл. чл. 146, ал. 2, 
т. 1 3СВ. Освобождаване се постановява само при отсъствие на друго 
основание за задържане. 

13. Когато наложеното с влязъл в сила съдебен акт наказание 

лишаване от свобода се покрива с периода на предварително задържане 
на осъдения като обвиняем или подсъдим, съдебният акт се изпраща за 

незабавно изпълнение на пенититенциарното заведение, ако осъденият се 
намира там. Прокурорът следи освобождаването на осъдения да се 
организира своевременно, ако не е налице друго основание за 

задържането му. 

14. При невъзможност органите на Министерството на правосъдието 
да установят местонахождението на осъдения, прокурорът изпраща 

съдебния акт на местните органи на МВР по последния известен адрес в 
същия съдебен район, с разпореждане за местно издирване. Когато 
осъденият не може да бъде открит от местните органи на МВР, 

прокурорът изисква чрез тях той да бъде обявен за общодържавно 
издирване, ако и постоянният му адрес е в същия район. 

14.1. Когато осъденият има последен известен адрес в друг съдебен 
район, прокурорът делегира изпълнението на присъдата. 

14.2. Ако осъденият не може да бъде открит по последния известен 
адрес; делегираният прокурор връща обратно преписката на делегиращия 
за нова делегация - по постоянния адрес на осъдения, с цел обявяване на 

осъдения за общодържавно издирване. 
14.3. Прокурорът изисква периодично писмена информация от 

органите на МВР за извършените проверки относно местонахождението 
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на осъдения в Република България. 

15. Когато е невъзможно и при общодържавно издирване осъденият 
да бъде установен на територията на страната или са налице данни, че се 

намира в чужбина и наложеното наказание лишаване от свобода е със 

срок, не по-малък от 4 месеца, прокурорът издава и изпраща Европейска 
заповед за арест (ЕЗА) или изготвя предложение до отдел 

,,Международен" във ВКП за неговата екстрадиция по ЗЕЕЗА. 
15.1. (доп., съгл. Заповед № РД-04-71119.02.2018 г.) Тези действия се извършват 

по реда на действащата Инструкция за издаване на ЕЗА в Република 

България и изпълнение на ЕЗА, издадена в друга държава - членка на ЕС. 
Предложение за екстрадиция, респ. ЕЗА, се изготвя винаги, когато в 

тримесечен срок от влизане в сила на присъдата, с която е наложено 

ефективно наказание, не по-малко от четири месеца лишаване от свобода, 
общодържавното издирване на осъдения не е дало резултат - независимо 

дали са налице данни за пребиваването му в чужбина. 
15 .2. Ако предаването по ЕЗА или екстрадицията са неосъществими 

спрямо осъден на лишаване от свобода, прокурорът иска от отдел 04 
,,Международен" във ВКП указания във връзка с възможностите, които 

предлагат отделните конвенции и двустранни договори, или вътрешното 

право на държавата, в която осъденият може да се намира. 

1 б. Когато са получени за изпълнение два или повече влезли в сила 
съдебни акта, по които са налице предпоставки за приложението на чл. 25, 
ал. 1, вр. с чл. 23, ал. 1 НК или на чл. 27 НК, прокурорът ги привежда в 
изпълнение и изготвя предложение по чл. 306, ал. 1, т. 1 I-ПЖ до 
компетентния съд (чл. 39, ал. 1 I-ПЖ). 

16.1. Предложение по чл. 306, ал. 1, т. 1 I-ПЖ се изготвя без 
отлагане, когато някой от съдебните актове вече е приведен в изпълнение. 

Ако последното наказание лишаване от свобода е в размер, равен или по
малък спрямо предходно изтърпяно наказание - от същия вид или 

подлежащо на приспадане от лишаването от свобода, и са налице 

изискванията на чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 НК, прокурорът преценява 
дали последният съдебен акт да се приведе веднага в изпълнение, или да 

изчака влизането на определението по чл. 306, ал. 1, т. 1 I-ПЖ в сила. 
16.2. При изготвяне на предложение за групиране на наказания в 

случай на множество престъпления, когато някои от тях се намират 

едновременно в съотношение на съвкупност и рецидив, прокурорът се 

съобразява с установената съдебна практика и предлага вариант, 

съобразен с принципа на най-благоприятното съчетание за осъдения 

(Постановление № 4/1965 г. на Пленума на ВС; Решение № 11/1987 г. на 
ОСНК на ВС). За целта, прокурорът изисква актуални и точни данни за 
всички осъждания, като предходни непълни произнасяния по чл. 25 НК не 
са обвързващи за преценката му (ТР № 3/2009 г. на ОСНК на ВКС). 

16.3. (изм., съгл. Заповед № РД-04-71119.02.2018 г.) Прокурорът изготвя 

преценката си за тежестта на наказанието лишаване от свобода въз основа 
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на неговия размер, без да отчита приложението на чл. 66 НК или 
условията за изтърпяването му. 

16.4. При опасност от неоснователно задържане над срока на общото 
наказание или на сбора от наказанията, които следва да се определят, 
прокурорът сигнализира незабавно окръжната прокуратура по 

местоизтърпяване на наказанието лишаване от свобода за прекъсване на 
изпълнението му по реда на чл. 448, вр. с чл. 447, т. 2 IllIК, като 

предоставя необходимите данни. 

16.5. (нова, сьгл. Заповед № РД-04-71/19.02.2018 г.) Преценката за наличие на 

основания за прилагане на чл. 25 вр. с чл. 23 НК се извършва и въз основа 
на данните за влезли в сила присъди, постановени от съдилища в държави 

- членки на ЕС, както и за изтърпени наказания в държави - членки на 

ЕС, когато такива са налице. Същите се вземат предвид при изразяване на 

становища на прокурора и при иницииране на производствата по чл. 306 
IllIК, на основание чл. 8, ал. 2 НК, с която е въведено Рамково решение 
2008/675/ПВР на Съвета от 24 юли 2006 г. за вземане предвид присъдите, 
постановени в държавите - членки на ЕС, в хода на новообразувани 

наказателни производства (Решение на СЕС по дело № С-171/2016 г.). 
При необходимост, допълнителна информация от регистрите за съдимост 

се изисква от осъдилата лицето държава-членка, на основание 

приложимите международни актове и актове от правото на ЕС. 

17. Когато е налице влязъл в сила съдебен акт спрямо осъден 

непълнолетен, настанен във възпитателно училище - интернат по реда на 

Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни (ЗБШIМН), осъден с ефективно наказание лишаване от 
свобода, наказанието се привежда в изпълнение, а престоят на осъдения 
във възпитателното училище - интернат се прекратява. 

17 .1. Ако след изтърпяване на наложеното наказание лишаване от 
свобода осъденият непълнолетен, който е бил настанен във възпитателно 
училище - интернат, на основание ЗБШIМН, още не е навършил 16 
години, се привежда обратно във възпитателното училище - интернат за 

изпълнение на наложената му възпитателна мярка, като се следи за срока 

по чл. 30, ал. 2 ЗБШIМН. 
17.2. Ако след изтърпяване на наложеното наказание лишаване от 

свобода осъденият непълнолетен, който е бил настанен във възпитателно 
училище - интернат, на основание чл. 64 НК, не е навършил 18 години, се 
привежда обратно във възпитателното училище - интернат до 
навършването на пълнолетие. 

18. При привеждане в изпълнение на определенията за общо 

наказание лишаване от свобода по чл. 23-25 НК се следи за евентуално 
помилване на осъдения. Помилването, изцяло или отчасти, за някое от 

включените в съвкупността наказания, не се счита за изтърпяно 

наказание. Същото правило важи и в случай на амнистия, от която 

осъденият се е ползвал. 
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19. (изм., съгл. Заповед№ РД-04-71/19.02.2018 г.J Когато с влезлия в сила съдебен 
акт е пропуснато да се определи първоначалният режим за изтърпяване на 

наказанието лишаване от свобода, прокурорът привежда в изпълнение 

наказанието лишаване от свобода, като указва на началника на затвора да 
постави осъдения до произнасянето на съда в предписаните от закона 

първоначални условия за изтърпяване на наказанието. 

19.1. (изм., съгл. Заповед № PД-04-7J/J9.02.2018 г.) Наред с разпореждането за 

привеждане в изпълнение на наказанието, прокурорът внася мотивирано 

предложение по реда на чл. 306, ал. 1, т. 2 НПК за определяне на 
първоначалния режим на изтърпяване на наказанието лишаване от 

свобода. 

19.2. (изм., съгл. Заповед № PД-04-7J/J9.02.2018 г.) При неправилно определяне 

на първоначалния режим на изтърпяване на наказанието лишаване от 

свобода, влезлият в сила съдебен акт се привежда в изпълнение, съгл. 

указаното в него от съда. При необходимост, прокурорът изготвя сигнал 
до отдел 03 „Съдебен" във ВКП, който преценява налице ли са основания 
за производство по реда на Глава тридесет и трета от НПК. 

20. При привеждане в изпълнение на влезли в сила съдебни актове, с 
които е наложено ефективно наказание лишаване от свобода на български 
граждани и на чужденци, които не са граждани на държави - членки на 

ЕС, прокурорът сезира директора на съответната ОДМВР (СДВР) за 

налагане на принудителна административна мярка „забрана за напускане 

на Република България", с мотивирано предложение по образец 
( приложение - образци № 10-11 ). 

20.1. Предложението съдържа информация за пълните имена на 
осъдения, ЕГН (JПIЧ или други идентификационни данни), номера на 

делото, правната квалификация на деянието и размера на наложеното 

наказание и датата на влизане в сила на съдебния акт. Не се изпращат 

приложения. 

20.2. По отношение на осъдени български граждани, предложенията 
се изпращат на директора на съответната по съдебен район ОДМВР или 
СДВР, на основание чл. 78 ЗБЛД. Предложенията, отнасящи се до осъдени 
чужденци ( чужди граждани и лица без гражданство), се изпращат на 
директора на съответната ОДМВР или СДВР по съдебен район, на 
основание чл. 44 ЗЧРБ. 

20.3. След получаване на уведомление от затвора, че осъденият е 
освободен поради изтърпяване на наказанието или условно предсрочно и 

липсват други основания за задържането му в пенитенциарното заведение, 

компетентният прокурор уведомява писмено и незабавно органа, наложил 

принудителна административна мярка, за отпадане на основанието за 

действието й. 

20.4. При изпълнение на присъда по делегация, предложенията до 
органа, компетентен да наложи посочената принудителна 
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административна мярка, се изпращат от делегирания прокурор. 

21. (изм., съгл. Заповед № РД-04-71/19.02.2018 г.) Въз основа на отразените, от 

всяка първоинстанционна прокуратура, данни се води Електронен 

регистър на осъдените лица с неприведени в изпълнение присъди с 

наложено ефективно наказание лишаване от свобода или доживотен 

затвор, поради невъзможност да бъдат издирени и задържани в срок, по
дълъг от един месец след изпращане на присъдата на органа по 

чл. 418 НПК. 
21.1. Електронният регистър съдържа реквизитите, посочени в 

Приложение № 13. 
21.2. Директорът на Дирекция ,,информационни технологии" в 

Администрацията на главния прокурор осигурява функционирането и 

техническата поддръжка на регистъра на Ведомствения информационен 

сайт на ПРБ, въз основа на данните, отразени в УИС. 

21.3. Административните ръководители на съответните 

първоинстанционни прокуратури създават условия за коректно извличане 

на данни за регистъра, като: 

а) организират и следят за правилното отразяване в УИС на 
развитието по изпълнителните преписки и на релевантната за този 

регистър информация; 
б) периодично извършват проверки за коректност на отразените в 

регистъра данни и при несъответствие, вземат мерки за отразяване в УИС 
на пропуснатите движения по изпълнителните преписки. 

22. Правилата по настоящия раздел се прилагат и при привеждане в 
изпълнение на наказанията доживотен затвор и доживотен затвор без 
замяна. 

Раздел IV 
Привеждане в изпълнение на съдебни актове с наложено наказание 

пробация и мярка за пробационен надзор 

23. (доп., съгл. Заповед № РД-04-71119.02.2018 г.) Съдебните актове, с които е 

наложено наказание пробация, се изпращат за изпълнение на началника на 
сектор „Пробация" към съответната Областна служба ,,Изпълнение . на 
наказанията" или Районната служба към :МП (ОСИН - :МП или РСИН -
МП). 

24. Наказанието пробация се изпълнява по настоящия адрес на 
осъдения. Когато осъденият не може да бъде намерен на настоящия си 

адрес или се намира извън страната, съдебният акт се изпраща за 
изпълнение на прокуратурата по постоянния адрес на осъдения. 

25. Когато наказанието пробация е наложено на лице, което е 
военнослужещ към момента на влизане в сила на съдебния акт, тя се 
привежда в изпълнение от съответния военен прокурор. 
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26. В писменото нареждане за привеждане в изпълнение на съдебен 
акт с наложено наказание пробация прокурорът посочва: 

а) номера, годината на делото и съда, постановил влезлия в сила 

съдебен акт; 

б) името, единния граждански номер (ЛНЧ, или други 
идентификационни данни), постоянния и настоящия адрес на осъдения; 

в) датата на влизане на съдебния акт в сила, наложените 
пробационни мерки, вида и размера на всяка една от тях, извършеното от 

съда приспадане в случаите на предварително задържане под стража или 

домашен арест. 

27. (доп., съгл. Заповед № РД-04-71119.02.2018 г.) Когато е приведен в изпълнение 

невлязъл в сила съдебен акт с наказание пробация, прокурорът, който го е 

привел в изпълнение, разпорежда на началника на сектор „Пробация" към 
ОСИН - МП или РСИН - МП да преустанови изпълнението на 

наказанието. В случаите на изпълнение на съдебен акт по делегация, 
данните се изпращат незабавно на делегирания прокурор, който издава 

разпореждане за преустановяване на изпълнението на наказанието. 

28. Когато след редовно призоваване по реда на ЗИНЗС и ППЗИНЗС, 
осъденият не се яви в пробационната служба, без да посочи своевременно 

уважителни причини, разпореждане за принудителното му довеждане се 

издава от прокурора, привел присъдата в изпълнение, на основание 

чл. 145, ал. 1, т. 4 ЗСВ, и се изпълнява от органа по чл. 418 НIЖ - ГД 

,,Охрана" към МП. 

28.1. (доп., съгл. Заповед № РД-04-71119.02.2018 г.) При невъзможност осъденият 

да бъде намерен от органите на ГД „Охрана" към МП, прокурорът отправя 

искане до местните органи на МВР, същият да бъде обявен за издирване. 

Ако лицето е български гражданин и е осъден за престъпление, за което е 

предвидено наказание лишаване от свобода, прокурорът преценява и 

възможността да внесе предложение за налагане на принудителна 

административна мярка по чл. 76, ал. 1, т. 1 от Закона за българските 
лични документи (чл. 230 ППЗИНЗС). 

28.2. Искането за обявяване на осъден за издирване съдържа 

указание за мястото, където да бъде отведен след установяването му и кой 

орган следва да бъде информиран. Прокурорът използва тези си 

правомощия, след като установи, че служителите на пробационната 

служба и на ГД „Охрана" към МП са провели необходимите действия и 
изчерпателни проверки за установяване и призоваване на осъдения. 

28.3. Обстоятелството, че осъденият е напуснал страната преди да 
започне изпълнение на наказанието пробация, не е основание за нейната 
замяна с лишаване от свобода. Внасяне на искане в съда за замяна на 

наказанието пробация с лишаване от свобода преди започване на неговото 
изпълнение, както и след неговото приключване, е недопустимо. 
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29. Когато осъденият на наказание пробация пребивава постоянно в 
друга държава, прокурорът сезира първоинстанционния съд, постановил 

подлежащия на изпълнение акт, за: 

а) изготвяне и внасяне на искане за признаване и изпълнение на 
присъдата в другата държава чрез Министерството на_ правосъдието, по 

реда на чл. 470 НПК. Копие от сиmала се изпраща на ВКП, отдел 
,,Международен"; 

6) изпращане на съдебния акт, заедно с удостоверение по Закона за 
признаване, изпълнение и изпращане на съдебни решения и решения за 

пробация, с оглед упражняване на надзор върху пробационните мерки и 
алтернативните санкции при пребиваване на осъдения в държава 

членка на ЕС. 

30. Промяна на местоизпълнението на наказанието пробация се 

счита за настъпила, при получаване на заповедта на главния директор на 

ГДИН: - МП от съответната ОСИН - МП по предходното местоизпълнение 
и връчването й срещу подпис на осъдения. 

30 .1. При промяна на местоизпълнението, личното досие на 
осъдения се изпраща на съответната пробационна служба по новото 
местоизпълнение. За това се уведомяват прокурорът, който е изпратил 

присъдата за изпълнение, както и прокурорът, в чийто район се намира 

новото местоживеене на осъдения - за продължаване на надзора върху 

изпълнението на наказанието. 

30 .2. Ако промяната на местоизпълнението става след делегация, 
делегираната прокуратурата трябва да уведоми за това делегиращата 

прокуратура. 

31. Влезлите в сила съдебни актове с наложено наказание пробация 
не се привеждат в изпълнение, когато е налице някоя от посочените 

предпоставки: 

а) непосочване на задължителните по закон пробационни мерки, 
както и периодичността за осъществяване на мярката „задължителна 

регистрация по настоящ адрес"; 

6) липса на индивидуализация на отделните пробационни мерки; 
в) пропуск да се определят сроковете на отделните пробационни 

мерки или неправилното им определяне. 

32. При привеждане в изпълнение на съдебен акт с наказание 

пробация, приложение намират съответно правилата, указани в т. 16. 
32.1. При предпоставки за кумулиране на две и повече наказания 

пробация (чл. 23-25 НК), за общо най-тежко наказание се предлага да бъде 
определено онова от тях, което съдържа пробационни мерки с най-дълъг 
срок. При еднакъв срок, критерии за тежест са броят, видът и 
интензивността на включените в наказанието пробационни мерки. Общо 

определеното наказание винаги следва да включва задължителните 

пробационни мерки. 
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32.2. При определяне на общо най-тежко наказание между две или 
повече наказания пробация, на основание чл. 23-25 НК, прокурорът 
предлага да се включат само съдържащите се в по-тежкото наказание 

пробационни мерки. Недопустимо е да се комбинират пробационни мерки 

от отделните наказания за престъпленията, включени в съвкупността. 

32.3. При наличие на предпоставки за увеличаване на общото най
тежко наказание пробация по чл. 24 НК, прокурорът отправя такова 
искане, като взема предвид предвидените в закона ограничения. 

32.4. При увеличение на часовете безвъзмезден труд в полза на 
обществото не може да бъде надвишен лимитът от 320 часа в рамките на 
една година. 

32.5. При наличие на предпоставки за определяне на общо наказание 
между лишаване от свобода и пробация, прокурорът предлага по-тежкото 

по вид наказание - лишаване от свобода, независимо от срока му и от това, 
дали е ефективно или условно. Срокът на изтърпяната пробация се 

приспада от срока на общото наказание лишаване от свобода, на основание 
чл. 25, ал. 3 вр. сал. 2 НК, в съотношение 2:1. 

33. Когато осъденият следва да изтърпи две или повече наказания 
пробация, които не подлежат на кумулиране, същите се привеждат в 
изпълнение поотделно, съобразно поредността на влизане в сила на 

съдебните актове. 

33 .1. Последващото наказание пробация се изпълнява след изтичане 
на срока на пробационната мярка с най-дълга продължителност по 

предходното наказание. 

33 .2. Ако при изтърпяване на предходното наказание пробация 
осъденият вече е преминал на облекчен режим на изпълнение на 

пробационната мярка „задължителна регистрация по настоящ адрес", 

същият режим се прилага и при изпълнението на последващото наказание. 

34. При приспадане на времето, през което осъденият на пробация е 
бил задържан под страж:а или домашен арест, на основание чл. 59 НК, се 
прилагат съотношенията по чл. 59, ал. 1, т. 1 и т. 2 НК (изм. ДВ, 
бр. 27 /2009 г. ), а именно: 

а) един ден задържане под стража се зачита за три дни пробация; 
б) един ден домашен арест се зачита за един ден пробация. 
34.1. При приспадане на времето на предварително задържане под 

стража или домашен арест, на основание чл. 417 НПК, прокурорът не 
прилага пропорцията по чл. 25, ал. 3, вр. сал. 2 НК, която е предвидена за 
зачитане на изтърпени части от наказания при кумулация. 

34.2. По наказателни производства, образувани и неприключили до 
изменението на чл. 59 НК (ДВ, бр. 27/2009 г.), домашният арест се зачита 
при съотношение 1:1 за наказанието лишаване от свобода и 1:2 за 

наказанието пробация (ТР № 1 от 17.06.2010 г. по т. д. № 1/2010 г., ОСНК 
наВКС). 
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35. Наказанието пробация се счита за изтърпяно, когато приключи 
изпълнението на пробационната мярка с най-дълъг срок. 

35.1. Пробационната мярка безвъзмезден труд в полза на обществото 
се счита изтърпяна с изработване на определения брой часове, 
включително и преди края на срока, за който е наложена. Ако 

определеният брой часове труд не бъде положен до края на срока, 
задъmкението за полагане на труд се погасява. 

35.2. Пробационните мерки по чл. 42а, ал. 2, т. 4 НК се считат за 
изпълнени с приключването на квалификационния курс или програмата за 

обществено въздействие в срока на наказанието пробация. 

36. Практическата невъзможност, осъденият да работи поради 

заболяване, е обективна пречка за изпълнение на пробационната мярка, 

изискваща полагането на труд (поправителен труд и безвъзмезден труд в 

полза на обществото). 
36.1. В тези случаи изпълнението на мярката не започва или се 

преустановява, до отпадане на пречката. 

36.2. Пробационната мярка ,,поправителен труд" се заменя с друга 
мярка, ако здравословното състояние на осъдения създава трайна 

невъзможност за изпълнение на неговите трудови задължения. В 

останалите случаи пробационната мярка се изпълнява чрез удръжки от 
трудовото му възнаграждение за определения от съда срок. 

37. (изм. и доп., съгл. Заповед № РД-04-71/19.02.2018 г.) Решението на 

пробационния съвет за внасяне в съда на предложение за замяна на 
наказанието пробация с лишаване от свобода води до преустановяване на 

изпълнението на наказанието пробация ех lege (чл. 228, ал. 1 ЗИНЗС). 
Същото действие има и внасянето на такова предложение от окръжния 

прокурор, поради което не се налага допълнително произнасяне по чл. 448 
НПК. Произнасяне· на прокурор не е необходимо и за да се възстанови 

изпълнението на наказанието пробация при отказ на съда да уважи 

предложението. 

37а. (нова, съгл. Заповед № РД-04-71/19.02.2018 г.) При задържане под стража И 

домашен арест на лице, което изтърпява наказание пробация, или при 
привеждането му в затвора, в изпълнение на влязла в сила присъда по 

друго дело, изпълнението на пробационните мерки се преустановява 

(чл. 228, ал. 3 ЗИНЗС). Този ефект настъпва ех lege и за времето, в което 
осъденият е бил обявен за национално издирване, след като се е отклонил 
по време на изтърпяване на наказанието пробация - до неговото 

установяване и довеждане в пробационната служба (чл. 228, ал. 4 ЗИНЗС). 
37а.1. Изпълнението на неизтърпяната част от наказанието пробация, 

ако не са налице основанията за определяне на общо наказание по чл. 25 
НК, продължава след освобождаването на осъдения от ареста или затвора. 

За времето, през което изпълнението на наказанието пробация е било 
преустановено, до отпадане на основанията по чл. 228, ал. 3 ЗИНЗС, не 
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тече изпълнителска давност по чл. 82 НК (ТР № 3/2017 г. на ОСНК на 

ВКС). 
37а.2. Отклоняването на осъдения от изпълнението на наказанието 

пробация, което е довело до обявяването му за национално издирване, във 
всеки отделен случай се преценява, с оглед основанияга да се предложи 

иницииране на производство по чл. 451 - 452 НПК, на основание чл. 43а НК. 

38. След замяна на наказанието пробация с лишаване от свобода, 
когато престъплението, за което е било наложено замененото наказание 
пробация, е извършено в изпитателния срок на условно наказание по 

чл. 66 НК, прокурорът внася предложение в съда за постановяване на 
отделното му изтърпяване, съгл. чл. 68 НК (чл. 69, ал. 2 НК), в 

производство по реда на чл. 306, ал. 1, т. 3 НIЖ (ТР No 6/2013 г. на ОСНК 
наВКС). 

39. Когато окръжният прокурор внесе в съда предложение за замяна 
на наказанието пробация с лишаване от свобода, задължително изпраща 

копие от него на пробационния съвет. 

40. Когато се предлага наказанието пробация да бъде заменено 
изцяло или отчасти с лишаване от свобода, няма основание да се иска 

приспадане на времето на изтърпяната пробация от заместващото 
наказание лишаване от свобода, на основание чл. 25, ал. 3, вр. сал. 2 НК и 
чл. 59, ал. 1 НК, тъй като не е налице кумулиране/групиране на наказания 
или зачитане на срока на предварителното задържане. 

41. Изпълнението на влязлото в сила определение на окръжния съд, с 
което е извършена замяна на наказанието пробация с лишаване от свобода, 
наложена е друга пробационна мярка или е извършена замяна на 

пробационни мерки, се извършва по преписката, по която е бил приведен в 
изпълнение съдебният акт, с който е наложено наказанието пробация. 

42. При наличие на основания за определяне на общо наказание за 
множество престъпления, наказани поотделно с лишаване от свобода и с 
пробация, когато иска прилагане на разпоредбата на чл. 66 НК за общото 
най-тежко наказание, прокурорът задължително обсъжда необходимостта 
през изпитателния срок да се изпълнява мярка за пробационен надзор по 

чл. 67, ал. 3 НК. 
Мярката за пробационен надзор, постановена на основание 

чл. 67, ал. 3 или чл. 70, ал. 6 НК, не е елемент от наказанието пробация и 
не е основно наказание, поради което срокът на изпълнението й не се 

приспада в случаите на приложение на чл. 68, чл. 69 и чл. 70, ал. 7 НК. 

43. Прокурорът възлага изпълнението на мерките за пробационен 
надзор, постановени в изпитателния срок на условно осъждане и при 

условно предсрочно освобождаване от наказанието лишаване от свобода, 
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на основание чл. 67, ал. 3 НК и чл. 70, ал. 6 НК, на пробационната служба 
по настоящия адрес на осъдения. 

43.1. Изпълнението на мярка за пробационен надзор започва от 
момента на получаване на съдебното определение в пробационната 
служба. По-късното получаване на акта, с който на освободения условно 

предсрочно е постановена мярка на пробационен надзор, не е основание за 
продължаване на нейното изпълнение след края на изпитателния срок. 

43 .2. Интензивността на изпълнение на мярката за пробационен 

надзор в рамките на изпитателния срок не може да бъде смекчавана, на 

основание чл. 226 ЗИНЗС. 

44. Когато се налага едновременно да бъдат изпълнени наказание 
пробация и мярка за пробационен надзор, постановена в изпитателен срок, 

за престъпления, които не се намират в съвкупност, конкуренцията се 

решава по следния начин: 

а) прокурорът привежда в изпълнение първо наказанието пробация, 
независимо от вида на включените в него пробационни мерки; 

б) мярката за пробационен надзор може да започне/продължи след 

изтърпяването на наказанието пробация, доколкото не е изтекъл срокът, за 

който е била постановена. 

45. При едновременно наличие на предпоставки за постановяване на 
отделното изтърпяване на условно наказание, на основание чл. 68, ал. 3 НК 
и на основание чл. 68, ал. 1 НК, прокурорът внася предложение по чл. 306, 
ал. 1, т. 3 НIЖ. за прилагане на чл. 68, ал. 1 НК. 

46. При едновременно наличие на предпоставки за постановяване на 
отделно изтърпяване на неизтърпяната част на наказанието, от което 

осъденият е бил условно предсрочно освободен, на основание чл. 70, ал. 7, 
пр. 1 (извършено в изпитателния срок ново умишлено престъпление, за 
което се предвижда наказание лишаване от свобода) и на основание чл. 70, 
ал. 7, пр. 2 (неизпълнение на постановена мярка на пробационен надзор), 
прокурорът внася предложение по чл. 306, ал. 1, т. 3 НIЖ. за прилагане на 
първото основание. 

47. Когато условно осъден на лишаване от свобода или условно 
предсрочно освободен от наказание лишаване от свобода, спрямо който 
следва да бъде изпълнена мярка за пробационен надзор, е задържан под 
стража или под домашен арест, изпълнението на мярката за пробационен 

надзор не се възлага, а ако вече е започнало, се преустановява. 

Изпълнението може да започне/продължи след отмяната или изменението 

на мярката за неотклонение „задържане под стража" или ,,домашен арест", 

ако срокът на мярката за пробационен надзор не е изтекъл. 

48. При преценка на основанията за санкциониране на осъдения 
поради неизпълнение на наложена в изпитателния срок мярка за 

пробационен надзор, прокурорът следва да има предвид, че въпросите за 
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приложението на чл. 68, ал. 3 НК и чл. чл. 70, ал. 7, изр. 1, пр. 2 НК се 
решават само в процедура по чл. 306, ал. 1, т. 3 IПТК. 

49. Когато в първоинстанционната прокуратура се получи влязъл в 
сила съдебен акт, с който на осъден на лишаване от свобода - условно е 

постановена мярка за пробационен надзор, мярката се привежда в 
изпълнение по вече заведената изпълнителна преписка. 

49.1. При необходимост, изпълнението на мярката за пробационен 
надзор се делегира на друга прокуратура, съгл. общите правила по Раздел 

II от настоящата глава. 
49.2. Надзор за законност върху изпълнението на мярката за 

пробационен надзор осъществява прокуратурата, която я е привела в 
изпълнение. 

49.3. (изм. и доп., съгл. Заповед № РД-04-7J/19.02.2018 г.) При установяване на 
неизпълнение на мярката за пробационен надзор и при наличие на 

предпоставки да се постанови изтърпяване на отложено наказание, 

прокурорът проверява дали председателят на пробационния съвет или 

началникът на . съответната ОСИН/РСИН е сезирал компетентния 
първоинстанционен съд, съгласно задълженията си по чл. 2676, ал. 1 и 
ал. 2 ППЗИНЗС. Ако това не е сторено, прокурорът сам внася 

предложение до съда по чл. 306, ал. 1, т. 3 IllIК или изпраща материалите 
на делегиращата прокуратура. 

50. Когато в окръжната прокуратура се получи влязло в сила 

определение за условно предсрочно освобождаване на осъден с налагане 
на мярка за пробационен надзор по чл. 70, ал. 6 НК, прокурорът проверява 
дали началникът на затвора е спазил задълженията си по чл. 184 ЗИНЗС и 
чл. 260 ППЗИНЗС да изпрати заверено копие от съдебния акт на 

компетентната пробационна служба, за изпълнение. 

50 .1. Ако установи, че съдебният акт не е изпратен за изпълнение от 
началника на затвора, прокурорът дава разпореждане това да бъде 

направено и изисква информация за изпълнението. 

50.2. За начало на изпълнението на мярката за пробационен надзор, 
компетентната пробационна служба уведомява окръжната прокуратура по 

местоизпълнение на мярката, която осъществява надзора за законност. 

50.3. (доп., съгл. Заповед № PД-04-7ll19.02.2018 г.) При установяване на 

неизпълнение на мярката за пробационен надзор и предпоставки да се 
постанови изтърпяване на отложеното наказание, осъществяващата надзор 

за законност окръжна прокуратура проверява дали съответната ОСИН или 

РСИН - МП е сезирала компетентния съд, съгл. задълженията си по 

чл. 2676, ал. 2 ППЗИНЗС. Ако това не е сторено, прокурорът сам внася 
предложение до съда по чл. 306, ал. 1, т. 3 IllIК или изпраща материалите 
на компетентната окръжна прокуратура, когато определението за условно 

предсрочно освобождаване е постановено в друг съдебен район. 
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Раздел V 
Привеждане в изпълнение на съдебни актове, с които са наложени 

самостоятелно или кумулативно други наказания 

51. Влезлите в сила съдебни актове, с които е наложено наказание 
лишаване от право по чл. 37, ал. 1, т. 7 НК - да се управлява моторно 

превозно средство (МПС), се изпращат на началника на структурното 
звено ,,Пътна полиция" в териториалното поделение на Министерството на 

вътрешните работи, към което осъденият се води на отчет като водач на 
МПС, за привеждането им в изпълнение, съгл. чл. 190, ал. 2 ЗДП. 
Прокурорът приспада времето на фактическо задържане на свидетелството 

за управление на осъдения преди да се приведе в изпълнение съдебният 
акт, за което съдът не е приложил чл. 59, ал. 4 Н:К. 

51.1. Когато осъденият се води на отчет в друг съдебен район, копие 
от писмото се изпраща на съответния окръжен прокурор за упражняване 

на надзор за законност. 

51.2. Когато наказанието лишаване от право да се управлява 
моторно превозно средство е наложено на гражданин на друга държава 

или на лице с постоянно местоживеене в такава държава, прокурорът: 

а) в случаите на фактическо задържане на свидетелството за 

правоуправление на МПС на гражданин на държава - членка на ЕС, от 

българските компетентни органи за срока на наказанието, изпраща 
съдебния акт на Главната дирекция „Охранителна полиция" - МВР за 

директно взаимодействие с компетентните чуждестранни власти по 

въпросите, свързани с издаването, подмяната, отнемането и връщането на 

свидетелството за правоуправление на МПС (в съответствие с 

приложимите актове от правото на ЕС); 

б) в случаите, когато свидетелството за правоуправление не е било 
задържано от компетентните български органи, изпраща влезлия в сила 
съдебен акт на съответната ОДМВР, структурно звено ,Дътна полиция", 

за да установи местонахождението на осъдения в Република България; 
в) във всички случаи, когато не е установено местонахождението на 

осъдения и наказанието не може да бъде изпълнено в Република България, 

преценява дали да сезира съответния първоинстанционен съд за оmравяне 

на искане до друга държава за признаване и изпълнение на постановения от 

български съд влязъл в сила акт. При направено такова искане от съда, 
прокурорът уведомява съотвеmата ОДМВР по б. ,,б". 

52. Когато притежаваното от осъдения свидетелството за 

управление на МПС не може да бъде иззето по реда на чл. 190, ал. 2 ЗДП, 
заради негово твърдение, че документът е изгубен или откраднат, 
прокурорът събира данни за настъпването на законовите последици по 

ЗБЛД. 

52.1. Копие от декларацията на осъдения за изгубване, кражба, 
повреждане или унищожаване на свидетелството за управление на МПС 
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се прилага към изпълнителната преписка. 

52.2. Когато осъденият не е поискал издаване на дубликат или ново 
свидетелство за управление на МПС, прокурорът изисква официални 

данни, че изгубеното, откраднато, унищожено или повредено 

свидетелство е обявено за невалидно и от коя дата. 

52.3. Прокурорът приема, че наказанието започва да се изпълнява от 
датата, на която изгубеното, откраднатото, унищожено или повредено 

свидетелство е било обявено за невалидно, след като са били предприети 
всички мерки за отнемане на възможността, осъденият да го използва -
документирано е неговото изгубване, унищожаване или кражба в нарочна 
декларация по чл. 81, ал. 2, т. 3 ЗБЛД или в акт за установяване на 
административно нарушение. 

52.4. Копие от уведомителното писмо до съда, с което се отчита 
изпълнението на наказанието, се изпраща до ОДМВР, в която осъденият 

се води на отчет като водач на МПС, с указание, че в случай на издаване 

на ново свидетелство за управление, то не следва да се връчва на 

осъдения до изтичане на срока на наложеното наказание. 

53. (доп., сьгл. Заповед№РД-О4-71/19.О2.2018г.) Влезлите в сила съдебни актове, 
с които са наложени наказания по чл. 37, ал. 1, т. 6 и т. 7 НК (лишаване от 
право да се заема определена държавна или обществена длъжност или от 

право да се упражнява определена професия или дейност), се изпращат за 

изпълнение на: 

а) ръководителя на учреждението, предприятието, организацията, 

юридическото лице или ЕТ, където осъденият работи; 

б) органите и организациите, които признават правото да се 

упражнява съответната професия или дейност и осъществяват контрол; 
в) (нова, сьгл. Заповед № РД-04-71119.02.2018 г.) Агенцията по вписванията - за 

вписване, заличаване и обявяване, когато на осъдения е наложено 
наказание лишаване от право да упражнява търговска дейност (чл. 237, 
ал. 3 ЗИНЗС). 

53 .1. Периодично по време на изтърпяване на наказанието, но не по
рядко от веднъж на 6 месеца, прокурорът проверява дали осъденият не е 
назначен на длъжност, която няма право да заема. 

53.2. Когато осъденият е назначен на различна длъжност, 

прокурорът изисква информация за нейното естество и включените в нея 

права и задължения. Въз основа на тези данни, извършва преценка, дали 

осъденият може да заема длъжността за срока на изпълнение на 

наказанието. 

54. (доп., съгл. Заповед № РД-04-71119.02.2018 г.) Наказанието обществено 

порицание се изпълнява по начина, указан в съдебния акт. При отсъствие 
на указание относно начина на изпълнение на наложеното наказание 

обществено порицание, прокурорът отправя искане до съда да се 

произнесе по реда на чл. 414, ал. 1, т. 1 НПК по затрудненията и 
съмненията, свързани с тълкуването на съдебния · акт. В тези случаи 
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изпълнението на наказанието се съобразява с определението на съда по 
чл. 414 НПК. 

Раздел VI 
Привеждане в изпълнение на съдебни актове, с които са наложени 

принудителни медицински или възпитателни мерки 

55. (изм. и доп., съгл. Заповед№РД-04-71/19.02.2018г.) Съдебните актове, С които е 

постановено принудително лекуване по чл. 89 б. ,,б" и „в" и чл. 92 НК, се 
привеждат в изпълнение чрез ГД „Охрана" към МП по реда за изпълнение 

на наказанието лишаване от свобода, ако осъденият не се намира в здравно 

или пенитенциарно заведение. 

55.1. Когато лицето се намира в психиатрично заведение, настанено 
по реда на чл. 70 НПК, съдебният акт се изпраща за изпълнение на 
ръководителя на медицинското заведение. 

55.2. (нова, съгл. Заповед № РД-О4-711J9.02.2018 г.) Съдебните актове, с които е 

постановено лицето да бъде предадено на близките му, ако поемат 

задължението за лекуването му под наблюдение на лекар от психо
неврологичен диспансер (чл. 89, б. ,,а" НК) се изпълняват, като 

прокурорът: 

а) призовава близките на лицето, на които е възложено лекуването му; 
б) връчва им лично препис от влезлия в сила съдебен акт; 

в) изисква близките на лицето писмено да декларират, че поемат 

задължение за лекуването му под надзора на лекар от психо-неврологичен 

диспансер. 

55.3. (изм., съгл. Заповед № РД-04-711J9.02.2018 г.) Прокурорът разпорежда 

изпълнението на мярката принудително лекуване по чл. 92 НК заедно с 
наказанието с писменото нареждане по т. 6. Осъдените на лишаване от 
свобода ефективно, за които съдът е постановил принудително лекуване, 
на основание чл. 92 НК, се привеждат по административен ред от затвора, 
в който изтърпяват наказанието си, в затвора в гр. Ловеч и се настаняват за 

лечение в психиатрично отделение на Специализираната болница за 

активно лечение на лишените от свобода. 
55.4. (изм., съгл. Заповед № РД-04-711J9.02.2018 г.) Принудителното лекуване по 

чл. 92, ал. 2 НК се провежда по време на изпълнение на наказанието, а при 
необходимост - след него. 

56. Съдебният акт, с който непълнолетният осъден е освободен от 
изтърпяването на определеното му наказание лишаване от свобода, при 
условията на чл. 64 НК, и е настанен във възпитателно училище -
интернат или му е наложена друга възпитателна .мярка по ЗБIПIМН, се 

привежда в изпълнение чрез Местната комисия за борба с 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. 
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Раздел VП 

Организация на работата на прокурора по привеждане в изпълнение 

на влезлите в сила съдебни актове 

57. (изм., съгл. Заповед № РД-04-71119.02.2018 г.) Във всяка прокуратура се 

определят прокурори, които получават, проучват и изпращат за 

привеждане в изпълнение влезлите в сила съдебни актове. 

57 .1. На така определените прокурори административният 

ръководител може да възложи да изпълняват и дейностите по Глава трета 

от настоящото указание. 

57.2. За техническа работа по привеждане в изпълнение на 

присъдите, административният ръководител на първоинстанционната 

прокуратура определя съдебни служители. 

58. Когато се установи, че съдебният акт е влязъл в сила, но препис 
от същия не е изпратен от съда на прокурора за привеждането му в 

изпълнение, прокурорът писмено уведомява председателя на съответния 

първоинстанционен съд. 

59. Когато с един съдебен акт са осъдени две или повече лица и са 
им наложени наказания лишаване от свобода или пробация, прокурорът 

изисква или си осигурява: 

а) два екземпляра заверени преписи от съдебния акт (заедно с 
мотивите) за всеки осъден - по един екземпляр за изпрашане на 

пенитенциарния орган и за преписката по изпълнение на наказанието; 

б) два екземпляра от справката за съдимост за всеки осъден - по 

един екземпляр за изпрашане на пенитенциарния орган и за преписката по 

изпълнение на наказанието. 

60. Когато с един съдебен акт на един и същ осъден са наложени 
различни по вид, подлежаши на изпълнение наказания, прокурорът 

изисква необходимия брой заверени преписи от съдебния акт - за 
изпращане до съответния орган за изпълнение на всяко наказание. 

61. Във всяка първоинстанционна прокуратура се води книга за 
изпълнение на влезлите в сила съдебни актове и азбучник на осъдените 

лица. 

61.1. В книгата за изпълнение на влезлите в сила съдебни актове и в 
азбучника на осъдените лица се вписват следните данни: 

а) (доп. съгл. Заповед № РД-04-203/28.04.2016 г.) съдебните актове и осъдените 

лица, за които прокурорът е издал писмено разпореждане до 

пенитенциарен орган или до МВР за започване на изпълнението на 

наказанието цли на мярката за пробационен надзор по чл. 67, ал. 3 НК, 
както и разпорежданията по чл. 340, ал. 5 НПК; 

б) съдебните актове и осъдените, за които е постановено отлагане на 

изпълнението на наказанието; 
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в) съдебните актове, чието изпъШiение се делеmра на друга 
прокуратура~ 

г) съдебните актове и осъдените, за които не е издадено 

разпореждане за привеждане в изпълнение на наказанието поради 

констатация, че същото е изтърпяно с приспадане на срока на 

предварителното задържане по чл. 59 НК или с приспадане на изтърпяно 
наказание по отделна присъда, включено в общо наказание по чл. 25, ал. 2 
иал. 3НК. 

61.2. В случаите пот. 61.1., б. ,,г", когато осъденият е бил приведен 
в затвор като обвиняем или подсъдим с мярка за неотклонение 
,,задържане под стража" или е изтърпял наказанието лишаване от свобода, 

копие от съдебния акт се изпраща на съответния затвор за оформяне и 
приключване на затворническото досие. 

61.3. В азбучника на осъдените отделно се отразяват присъдите с 
наказание лишаване от свобода, чието изпълнение е отложено на 
основание чл. 66 и чл. 69, ал. 1 НК, по които осъденият е бил задържан 
под стража или домашен арест, както и периодът на задържането. 

62. (uзм., съгл. Заповед № РД-04-203/28.04.2016 г. и Заповед № РД-04-71/J9.02.2018 г.) 
Присъдите и определенията, подлежащи на отразяване в книгата за 

изпълнение на съдебните актове и в азбучника на осъдените, се вписват по 
реда на тяхното получаване и за всеки осъден се образува изпълнителна 

преписка с поредния номер, под който е вписана в книгата. 

62.1. Цялата последваща кореспонденция във връзка с привеждане в 
изпълнение на съдебния акт и изтърпяването на наказанието се води под 
този номер и се прилага към преписката. 

62.2. Номерът на образуваната изпъШiителна преписка/преписки се 
отбелязва по прокурорското дело, което се отнася в архив по съответния ред. 

63. Окръжната прокуратура, участвала в производство, по което е 
наложена мярка за пробационен надзор по чл. 70, ал. 6 НК, не завежда 
отделна изпълнитеШiа преписка във връзка с полученото влязло в сила 

определение. 

63 .1. Когато осъденият е освободен условно предсрочно по съдебен 
акт, изпълнен от участвалата в производството окръжна прокуратура, 

контролът върху изпълнението на мярката за пробационен надзор се 

осъществява от тази прокуратура по вече наличната изпълнитеШiа 

преписка. 

63 .2. В останалите случаи контролът върху изпъШiението на мярката 
за пробационен надзор по чл. 70, ал. 6 :НК се осъществява от 

прокуратурата по настоящия адрес на осъдения, която образува отделна 
преписка (различна от изпълнителните), след като получи уведомление от 

пробационната служба и копие от приведеното в изпълнение определение. 
63.3. Прокурорът, контролиращ изпълнението на мярката за 

пробационен надзор, уведомява при констатирани нарушения 

компетентния прокурор, който може да внесе искане за прилагане на 
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чл. 70, ал. 7 НК, и му изпраща всички материали по преписката. 

64. При делегиране на изпълнение на съдебен акт, заверен препис от 
него се оставя по изпълнителната преписка на делегиращата прокуратура. 

64.1. На делегираната прокуратура се изпращат толкова преписи, 
колкото са наложените наказания, и един допълнителен екземпляр - за 

изпълнителната преписка на делегираната прокуратура. 

64.2. Всички действия по привеждане на съдебния акт в изпълнение 
се предприемат и се отчитат статистически само от делегираната 

прокуратура. 

64.3. Делегиращата прокуратура следи за своевременното 
постъпване на информация за започване на изпълнение на наказанието от 

страна на делегираната прокуратура. При закъснения, изисква писмено 

уведомление за предприетите действия от нея. 

65. Когато на един осъден с влязъл в сила съдебен акт са наложени 
две или повече различни по вид наказания, актът се вписва в книгата за 

изпълнение на влезлите в сила съдебни актове под един номер. 

65 .1. На отделни редове в книгата се отбелязват различните по вид 
наказания и дейността по тяхното изпълнение, като в тези случаи се 

образува и води само една изпълнителна преписка. 
65 .2. Когато има наложено наказание лишаване от свобода и в 

седемдневен срок от изпращане на съдебния акт за изпълнение не се 

получи уведомление за начало на наказанието, прокурорът незабавно 

изяснява причините за това. 

66. Когато приведеният в изпълнение съдебен акт бъде отменен по 
реда на възобновяването, това се отбелязва в книгата за изпълнение на 
влезлите в сила съдебни актове и незабавно се уведомяват органите по 

изпълнение на наказанията, на които се изпраща и препис от решението на 

ВКС. 

В случаите на делегация, уведомление и препис от решението на 

ВКС се изпращат на делегирания прокурор с копие до органа по 

изпълнение на наказанието. 

67. (доп., съгл. Заповед № РД-04-71119.02.2018 г.) Получените за изпълнение 

съдебни актове за определяне на общо наказание, за които вече са били 
образувани изпълнителни преписки в същата прокуратура, се вписват в 

книгата за изпълнение на влезлите в сила съдебни актове към последния 

влязъл в сила съдебен акт за осъдения. В тези случаи изпълнителните 

преписки се обединяват под номера на последната. Към номерата на 
останалите изпълнителни преписки в книгата за изпълнение на съдебните 

актове се прави отбелязване за номера на обединената преписка. 
Когато е определено общо наказание по различни присъди, част от 

които са приведени в изпълнение от други прокуратури, копие от влезлия 

в сила съдебен акт се изпраща за сведение по изпълнителната преписка на 
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съответната друга прокуратура. 

68. Получените влезли в сила определения за замяна на наказанието 
пробация с лишаване от свобода или за налагане на друга пробационна 

мярка се вписват непосредствено след съдебния акт с наложено наказание 

пробация. Изпълнението им се осигурява по вече образуваната 
изпълнителна преписка. 

69. За начало на изпълнение на наказанието, за промените в неговия 
вид и размер, за края на изтърпяване на наказанието, при амнистиране, 

помилване, предсрочно освобождаване или трансфер на осъдения, 

прокурорът уведомява първоинстанционния съд. 

69 .1. Когато съдебният акт е приведен в изпълнение по делегация, 
уведомлението се изпраща на делегиращата прокуратура, която уведомява 

първоинстационния съд. 

69 .2. При наличие на предпоставки, изключващи привеждане в 
изпълнение на наложеното наказание, прокурорът прекратява 

изпълнителната преписка с мотивирана резолюция. 

70. Прокурорът ежемесечно проверява книгата за изпълнение на 
влезлите в сила съдебни актове и азбучника за осъдени лица, отбелязва 
датата на проверката и отразява констатациите си. При констатирани 

грешки и пропуски, дава разпореждане за тяхното отстраняване. 

70а. (нов., съгл. Заповед № РД-04-71119.02.2018 г.) Административният 

ръководител на първоинстанционната прокуратура или определен от него 

прокурор на всеки 6 месеца проучва, систематизира и обобщава 
причините относно непривеждането в изпълнение на влезлите в сила 

съдебни актове. Съответно на констатациите се предприемат 

вътрешноорганизационни мерки за подобряване на работата по 
изпълнение на наказанията и на надзора за законност. 

ГЛАВА ТРЕТА 

ПРОКУРОРСКИ НАДЗОР ЗА ЗАКОННОСТ В МЕСТАТА ЗА 

ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА И ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПРОБАЦИОННИТЕ МЕРЮI 

Раздел 1 
Общи положения 

71. Прокурорският надзор в местата за лишаване от свобода и върху 
изпълнението на пробационните мерки е надзор за законност, упражняван 

на основание чл. 127, т. 4 от Конституцията на Република България. Той 
обхваща: 

а) прилагането на ЗИНЗС, ППЗИНЗС и другите подзаконови 
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нормативни актове по изпълнение на наказанията; 

б) спазването на правата и изпълнението на задълженията на 
лишените от свобода и изтърпяващите наказание пробация; 

в) законосъобразността на издаваните от пенитенциарните органи 
административни актове; 

г) точното изпълнение на съдебните актове и на писмените 
разпореждания на прокурора; 

д) изпълнението на служебните задължения от длъжностните лица, 

които осъществяват изпълнение на наказания или на мярка, изискваща 

задържане. 

72. При упражняване на надзора за законност в местата за лишаване 
от свобода и върху дейността на пробационните служби? прокурорът се 
ръководи от пряко приложимите международни актове, като Европейската 
конвенция за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или 

унизително отнасяне или наказание (в сила за Република България от 

01.09.1994 г.), Международния пакт за граждански и политически права (в 
сила за Република България от 28.05.1976 г.) и Конвенцията за защита на 
правата на човека и основните свободи (в сила за Република България от 
07.09.1992 г.) и др. 

Раздел 11 
Обекти на надзора 

73. Надзорът за законност в местата за лишаване от свобода се 
осъществява в: 

а) затворите и затворническите общежития към тях; 
б) поправителните домове; 
в) медицинските заведения в системата на ГДИН; 
г) арестите към ГДИН. 

74. Надзорът за законност върху изпълнението на пробационните 
мерки се осъществява в: 

а) областните служби ,,Изпълнение на наказанията" към МП; 
б) пробационните служби; 

в) местоработата на други длъжностни лица, на които е възложен 
контрол върху изпълнението на отделни пробационни мерки. 

Раздел 111 
Компетентност 

75. Надзорът за законност в затворите и поправителните домове и 
техните поделения се упражнява от административния ръководител на 

окръжната прокуратура (Софийската градска прокуратура) по 

местонахождението на затвора. 

При неотложен случай, в почивен или празничен ден или извън 
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рамките на работното време, надзорът за законност се упражнява от 
дежурния прокурор в окръжната прокуратура, като за резултата се 

уведомява административният ръководител. 

76. Надзорът за законност в арестите към ГДИН - :МП, както и върху 

изпълнението на пробационните мерки, се упражнява съгласувано от 

административния ръководител на съответната окръжна прокуратура 

( Софийската градска прокуратура) и на съответната районна прокуратура 
по местонахождение на ареста, поделението или институцията. 

76.1. Административният ръководител на Специализираната 

прокуратура упражнява надзор за законност само върху ареста в 

гр. София, в който се изпълняват мерки за неотклонение „задържане под 

стража" спрямо обвиняеми по досъдебни производства, наблюдавани от 
тази прокуратура. 

76.2. При неотложен случай, в почивен или празничен ден или извън 
рамките на работното време надзорът за законност в ареста се упражнява 
от дежурния прокурор в съответната окръжна или районна прокуратура, 

като за резултатата се уведомява административният й ръководител. 

77. Административните ръководители по т. 75 и т. 76 могат да 
възложат упражняването на надзора да се осъществява от техен заместник 

или прокурор в съответната прокуратура. Упражняването на такъв надзор 

не се възлага на младши прокурор. 

78. Административният ръководител на апелативната прокуратура 
или определен от него прокурор от същата прокуратура ръководят и 

контролират дейността по надзора в апелативния район. Те могат сами да 

упражняват надзор за законност в затворите, в поправителните домове, в 

техните поделения и в арестите, както и върху изпълнението на 

пробационните мерки. 

79. (изм. и доп., съгл. Заповед № РД-04-71119.02.2018 г.) Прокурорите от 

направление ,,Надзор върху изпълнение на наказанията и другите 

принудителни мерки" в отдел 03 „Съдебен" във ВКП ръководят дейността 
по надзора на национално ниво и могат сами да упражняват надзор в 

обектите по Раздел II от настоящата глава на територията на цялата страна. 
Същите оказват методическа помощ по принципни въпроси, свързани с 

дейността по изпълнение на наказанията и упражняване на надзора. 

79.1. (нова, съгл. Заповед № РД-04-71/19.02.20]8 г.) Запитвания и искания за 

оказване на методическа помощ по конкретни въпроси и преписки по 

изпълнение на наказанията се изпращат до съответната горестояща 

прокуратура. 

79.2. (нова, съгл. Заповед№РД-04-71119.02.2018 г.) Когато е налице необходимост 
от получаване на становище от Върховната касационна прокуратура, 

запитванията се изпращат чрез съответната апелативна или окръжна 

прокуратура, която изразява и своето становище по повдигнатия въпрос. 
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Раздел IV 
Методи на надзора 

80. (изм. и доп., съгл. Заповед № PД-04-7ll19.02.2018 г.) Надзорът за законност в 

затвори и поправителни домове и в техн;и:те поделения се осъществява 

чрез: 

а) тематични проверки, с честота поне два пъти годишно; 
б) текущи проверки - при установена необходимост; 

в) внезапни проверки - при установена необходимост; 
г) (нова, съгл. Заповед № PД-04-7ll19.02.2018 г.) възложени ОТ съда проверки ПО 

чл. 278 ЗИНЗС във връзка с производства по Част шеста от ЗИНЗС. 

81. Веднъж 'в месеца осъществяващият надзора прокурор провежда 
срещи в затвора със заявилите желание лишени от свобода. Датите на 

посещение се определят предварително и прокурорът възлага на началника 

на затвора да уведоми лишените от свобода за тях. 

82. (изм. и доп., съгл. Заповед № PД-04-7ll19.02.2018 г.) Надзорът за законност в 

арестите се осъществява чрез: 

а) регулярни проверки, с честота поне два пъти месечно; 
б) внезапни и незабавни проверки - при получени сигнали за 

закононарушения; 

В) (нова, съгл. Заповед № PД-04-7ll19.02.2018 г.) ВЪЗЛОЖеНИ ОТ съда проверки ПО 
чл. 278 ЗИНЗС във връзка с производства по Част шеста от ЗИНЗС. 

83. Надзорът за законност върху изпълнението на пробационните 
мерки се осъществява чрез: 

а) проверки, заложени в плана за дейност на прокуратурата; 
б) текущи и внезапни проверки - при установена необходимост. 

84. Проверките по настоящия раздел се извършват чрез: лични 

посещения в обектите на надзора, изискване и проучване на документи и 
устни сведения; лични срещи и разговори с обвиняеми, подсъдими и 

осъдени лица; лични срещи и разговори с пенитенциарната администрация 

, и служители от надзорно-охранителния състав; приемане и разглеждане на 
предложения, сигнали, жалби, молби; снемане на обяснения и други. 

Раздел V 
Обхват на надзора 

85. (изм. и доп,, съгл. Заповед № PД-04-7ll19.02.2018 г.) Надзорът за законност В 

затворите, поправителните домове и техните поделения обхваща: 

· а) приемането на лишените от свобода и преместването им от едно 
място за изтърпяване на наказанието в друго; 

б) (изм., съгл. Заповед № РД-04-71119.02.2018 г.) диференцирано настаняване, 
изолация и спазване на режима на лишените от свобода; 

29 



в) спазване на правата и задълженията на лишените от свобода във 
връзка с: полагане на труд в местата за лишаване от свобода и извън тях; 

осиrуряване на медицинска помощ в местата за лишаване от свобода и 

извън тях; осиrуряване на безплатна храна, жилищни условия, право на 
кореспонденция; подаването на молби и жалби; осиrуряване на престой на 

открито, свиждания, телефонни разговори, хранителни пратки, пари за 
лични нужди, срещи със защитник; 

г) изпълнение на задълженията на лишените от свобода, съгл. 

ЗИНЗС и IШЗИНЗС; 

д) прилагане на средства за поддържане на реда и дисциплината, 
проверки за притежаване на забранени вещи, обиски и засилени предпазни 
мерки чрез употреба на сила, помощни средства и оръжие; 

е) спазване на реда за охрана, за достъп и срещи на лишените от 

свобода с представители на омбудсмана, правозащитни, религиозни и 

други органи и организации, както и с представители на международни 

организации и на средствата за масово осведомяване; 

ж) реализиране на имуществена отговорност на лишените от 
свобода; 

З) (изм., съгл. Заповед № РД-04-7J/19.02.2018 г.) опазване На ЧОВеШКОТО 

достойнство на лишените от свобода; осиrуряване на възможност за 
изповядване на религиозните им убеждения; създаване на гаранции срещу: 

използването на физическа сила, оръжие и помощни средства извън 

случаите, когато това е абсолютно необходимо, умишлено поставяне в 

неблагоприятни условия и унизително положение; 
и) наличие на условия за кумулиране и групиране на наказанията 

при множество престъпления; 

й) наличие на условия за освобождаване на лишените от свобода; 
к) законосъобразност на вътрешните правилници и другите 

разпореждания на длъжностните лица в затвора; 

л) (нова, съгл. Заповед № РД-04-71/19.02.2018 г.) законосъобразността И 

основанията за оспорване по административен ред на индивидуалните 

административни актове (заповеди), издавани от началника на затвора. 

86. Надзорът за законност в арестите обхваща: 
а) приемане на задържани лица и преместването им от един в друг 

арест или в затвор; 

б) диференцирано настаняване, изолация и охрана на лишените от 

свобода, включително и при конвоиране, при лечение, свиждане, престой 
на открито и при други случаи на напускане на помещението; 

в) спазване на правата и задълженията на задържаните лица: 

осигуряване на безплатна храна, жилищни условия, медицинска помощ, 
престой на открито, свюкдания, хранителни пратки, пари за лични нужди, 

вещи за лично ползване, срещи със защитник, телефонни разговори и др.; 

г) (изм., съгл. Заповед № РД-04-71119.02.2018 г.) опазване на човешкото 
достойнство на задържаните; създаване на гаранции срещу използването 
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на физическа сила, оръжие и помощни средства извън случаите, когато 

това е абсолютно необходимо; умишлено поставяне в неблагоприятни 
условия и унизително положение; 

д) спазване на реда за извеждане на задържано лице за следствени и 

други действия; 

е) спазване на вътрешния ред, установен с правилник; 
ж) спазване на ограниченията на свижданията и кореспонденцията, 

когато такива са наложени по съответния ред; 

з) осигуряване на правото на достъп до обвиняемите и подсъдимите 

на съответните длъжностни лица (вкл. и на експерти, по силата на 

международни договори), както и на представители на правозащитни, 

религиозни и други организации и на средствата за масово осведомяване -
при наличие на съответно разрешение; 

и) законосъобразност на вътрешните правилници и разпореждания 

на длъжностните лица в ареста; 

й) всякакви други случаи на нарушени права и задължения, свързани 

с изпълнение на мярката за неотклонение „задържане под стража". 

87. Надзорът за законност върху изпълнението на пробационните 
мерки обхваща: 

а) полагане на начало на изпълнението на наказанието ,,пробация" и 
на мерките за пробационен надзор по чл. 67, ал. 3 НК и по чл. 70, ал. 6 НК; 

б) спазване на правилата относно местоизпълнение на наказанието 

,,пробация" и на процедурата за промяна на местоизпълнението; 
в) изготвяне на оценка за степента на риска от рецидив и от вреди и 

на анализа на причините и условията, които го пораждат, както и 

изготвянето на индивидуален план за изпълнение на пробационните мерки 

и мероприятия за въздействие върху осъдения; 

г) опазване на човешкото достойнство на осъдените при изпълнение 

на пробационните мерки; 
д) наличие на условия за кумулиране и групиране на наказанията при 

множество престъпления; 

е) действия на пробационните служители за пълното и точно 
спазване на изискванията по организацията и изпълнението на отделните 

пробационни мерки; 
ж) изпълнение на решенията на пробационния съвет, и най-вече на 

онези, с които се предлага утежняване или се облекчава положението на 

осъдения; 

з) реакция на компетентния орган при основания за реализиране на 

дисциплинарна отговорност спрямо осъдения и спрямо длъжностни лица 

при нарушаване на разпоредбите на закона, свързани с изпълнение на 
пробационните мерки; 

и) спиране на изпълнението на пробационните мерки в случаите на 

прието предложение за замяна на наказанието пробация с лишаване от 
свобода и при започване на изпълнението на друго наказание или мярка за 
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неотклонение, изискваща задържане; 

й) основанията за замяна на мярка за пробационен надзор или за 

постановяване на отделното изтърпяване на отложеното наказание по 

чл. 68, ал. 3 НК и основанията за постановяване на отделното изтърпяване 
на неизтьрпяната част от наказанието по чл. 70, ал. 7 НК; 

к) уведомяване на съответните органи за приключване на 
изпълнението. 

Раздел VI 
Средства на надзора 

88. На упражняващите надзор за законност прокурори се осигурява 
достъп по всяко време на денонощието в затворите и в техните поделения, 

в поправителните домове, в арестите и в пробационните служби. 

88.1. Прокурорът може да провежда лични разговори и срещи с 
лишените от свобода и с изтърпяващите наказание пробация, както и със 
служители на пенитенциарната администрация. 

88.2. По преценка на прокурора, срещите се провеждат насаме или в 
присъствието на други лица, които той определя. 

88.3. Срещите с лишени от свобода, представляващи източник на 
повишена опасност, се провеждат в присъствието на служител от 

надзорно-охранителния състав. 

89. (изм. и доп., съгл. Заповед № РД-04-71/19.02.2018 г.) Прокурорът получава 

писмени уведомления от пенитенциарната администрация в определените 

от закона случаи и по свое искане. По този начин, както и чрез лични 

проверки, упражняващият надзор прокурор си осигурява незабавна и 
пълна информация относно: 

а) случаите на неоснователно задържане, по смисъла на чл. 192 
ППЗИНЗС; 

б) случаи на бягство от затвор или арест; 

в) възникване на обстановка, застрашаваща сигурността в затвора, 
затворническото общежитие или ареста или застрашаваща живота на 
задържани лица или служители; 

г) незавръщане на осъдени на лишаване от свобода от отпуск или 

след изтичане на срока на прекъсване на изпълнението на наказанието; 

д) случаи на смърт в място за лишаване от свобода; 

е) други извънредни обстоятелства, несъвместими с нормалното 
функциониране на тези заведения; 

ж) предстоящо освобождаване на лишени от свобода, срещу които 
има други неприключили наказателни производства за тежки умишлени 

престъпления - с оглед определяне на адекватна мярка за неотклонение по 

неприключилото наказателно производство; 

з) (нова, съгл. Заповед № РД-04-71119.02.2018 г.) съдържанието и основанията за 

издаване на подлежащите на административно оспорване заповеди на 
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началника на затвора. 

90. Информацията по т. 89, б. ,,а" - ,,е" изпраща незабавно на 

Върховната касационна прокуратура, отдел 03 „Съдебен", заедно с писмен 
доклад за причините за настъпилите събития и обстоятелства. 

90.1. Копие от доклада и уведомлението се изпращат и на 
непосредствено горестояща прокуратура. 

90.2. Когато неоснователното задържане е осъществено по дело, 
водено в друг съдебен район/окръг, ВКП изисква писмен доклад от 
компетентния прокурор. 

90.3. Информацията по т. 89, б. ,,ж" се изпраща на прокурора или 
съда, пред който делото е висящо. 

91. Когато установи незаконно задържане в място за лишаване от 
свобода или незаконно продължаване на изпълнение на пробационни 

мерки, упражняващият надзор за законност прокурор незабавно издава 

писмено разпореждане за освобождаване на лицето или за прекратяване на 
изпълнението на пробационните мерки, на основание чл. 146 ЗСВ. 

91.1. Когато установи нарушения при изпълнение на наказание или 
мярка, изискваща задържане, упражняващият надзор прокурор дава 

задължително писмено разпореждане за отстраняване на констатираните 

нарушения и контролира неговото изпълнение. 

91.2. В случаите на незаконосъобразна писмена заповед или 

разпореждане на длъжностно лице от пенитенциарната администрация, 

прокурорът спира тяхното изпълнение и иска отмяната им по съответния ред. 

91а. (нова, съгл. Заповед № РД-04-71119.02.20]8 г.) Получените в съответната 

окръжна прокуратура, на основание чл. 64, ал. 2 ЗИНЗС, чл. 66, ал. 2 
ЗИНЗС и чл. 198, ал. 1 ЗИНЗС, заповеди се завеждат като нова преписка по 
надзора, която не е изпълнителна преписка. 

91а.1. Преписката се разпределя без забавяне между прокурорите, 

упражняващи надзор за законност в местата за лишаване от свобода, и по 
нея се осъществява следната поредица от действия: 

а) прокурорът извършва проверка относно законосъобразността на 
заповедта, като може да изиска от съответния затвор и досието на 

осъдения; 

б) когато прецени, че заповедта е законосъобразна, прокурорът 
прекратява образуваната преписка по надзора с резолюция; 

в) когато установи незаконосъобразност на издадената заповед, 
прокурорът оспорва административния акт чрез подаване на протест пред 

съответния административен съд, като използва правомощията си по 

чл. 16, ал. 1, т. 1 АПК. 
91а.2. При образувано производство пред административния съд в 

случаите по т. 91а.1. б. ,,в" участието на прокуратурата се осигурява от 

прокурор от административния отдел на окръжната прокуратура, подала 

протеста. 
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916 . . (нова, съгл. Заповед № PД-04-7lll9.02.2018 г.) Административните 

ръководители на окръжните прокуратури създават организация за 

своевременно проучване и преценка на основанията за оспорване по 

административен ред на други заповеди на началниците на затвори, които 

не подлежат на изпращане в прокуратурата по силата на изрична законова 

норма, като използват средствата на надзора по т. 88 и т. 89. При 
констатиране на основания за подаване на протест срещу такава заповед, 

се прилагат съответно правилата пот. 91а. 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

ДЕЙСТВИЯ НА ПРОКУРОРА В ПРОИЗВОДСТВА ПО 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАIШЯТА 

Раздел 1 
Отлагане на изпълнението на наказанието 

92. Компетентен да отложи изпълнение на наказание лишаване от 
свобода и пробация е административният ръководител на районната или 

окръжната прокуратура, получила за изпълнение влезлия в сила съдебен 
акт, който се произнася с мотивирано постановление. 

92.1. Инстанционен и служебен контрол на постановленията за 
отлагане на изпълнението и за отказ да се отложи изпълнението на 

наказанията лишаване от свобода и пробация се упражнява по реда на 

Указанието за осъществяване на инстанционен и служебен контрол в ПРБ. 
Прокурорът от горестоящата прокуратура се произнася незабавно. 

92.2. Жалбата срещу отказ да се постанови отлагане по чл. 415 НIЖ 
не спира изпълнението на разпореждането за привеждане на съдебния акт 
в изпълнение, освен ако прокурорът от непосредствено горестоящата 

прокуратура не разпореди друго. 

93. Прокурорът може да отложи изпълнението на наказанието, само 
ако са налице основанията, посочени в чл. 415 IП1К, като изрично 

определя срок на отлагането. 

93.1. Срокът на отлагането започва да тече от датата на издаване 
(извеждане от деловодството) на постановлението. 

93 .2. Оглагане на изпълнение на наказанието, след като е 

постановено за максималния срок на едно от основанията, не се допуска 

втори път на същото фактическо основание, освен в случаите на чл. 415, 
т. 1,пр. 2 НIЖ. 

93.3. Наличието на формални предпоставки за отлагане не 
задължава прокурора да отложи изпълнението на наказанието в случаите, 

когато осъденият преднамерено създава условия за отлагане на 

изпълнението, когато съществува основателно предположение, че той 

може да извърши престъпление или да се отклони от изпълнение на 
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наказанието, или когато не може да бъде намерен на посочения от него 

адрес. 

94. През периода на отлагане на изпълнение на наказанието, 

прокурорът може, лично или чрез възлагане на други органи, да осъществи 

контрол върху поведението на осъдения. Когато констатира, че отлагането 

на изпълнението на наказанието не се ползва по предназначение или има 

данни, че осъденият може да извърши или е извършил друго 

престъпление, както и при отпаднало основание за отлагане, прокурорът 

прекратява отлагането и нарежда наказанието да бъде изпълнено. 

95. Тежкото заболяване на осъдения е основание за отлагане на 
изпълнението на наказанието лишаване от свобода или пробация, само 

когато е несъвместимо с пребиваване в местата за лишаване от свобода 
или с фактическото изпълнение на наложените пробационни мерки. 

95 .1. Несъвместимостта се установява чрез медицински документи и 
заключения на личен лекар или лекар-специалист. При необходимост, 
медицинските заключения се съгласуват с Медицинския център при 

съответния затвор. 

95 .2. При съмнения или нужда от допълнителна експертна преценка 
на основанията за отлагане на изпълнение на наказанието лишаване от 

свобода, прокурорът може, на основание чл. 145, ал. 1, т. 1 ЗСВ, да изиска 
експертно мнение от Лекарската консултативна комисия (ЛКК) при 
СБАЛЛС към ГДИН - МП, относно възможността, осъденият да 

пребивава в местата за лишаване от свобода и заболяването да се лекува и 
контролира при условията на здравните заведения при ГДИН - МП. 

95.3. В по-сложни случаи и при повтарящи се искания за отлагане на 
изпълнение на наказанието лишаване от свобода поради тежко заболяване, 
прокурорът изисква експертно становище от Медицинската комисия към 

ГДИН, на основание чл. 119, ал. 1, т. 1 ППЗИНЗС, вр. с чл. 138, ал. 1, т. 1 
зинзс. 

96. При разглеждане на искане за отлагане на изпълнение на 

наказанието лишаване от свобода поради бременност или раждане се 
преценява възможността, раждането и отглеждането на детето да се 

извърши в затвора в гр.Сливен. 

97. Не може да се отлага изпълнение на наказанието спрямо особено 
необходими специалисти, щом с влезлия в сила съдебен акт същите са 
лишени от право да упражняват професията или дейността, по която са 

специалисти. 

98. Оrлагане на изпълнението на наказанието на основание 

завършване на учебната година или започнат курс за квалификация по 
чл. 415, т. 5 IПIК се допуска, само ако до завършване на текущата учебна 
година или на започнатия курс остават не повече от два месеца. 
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99. Когато съдебният акт се привежда в изпълнение. по делегация, 
компетентен да отложи изпълнението на наказанието е делегираният 

прокурор. 

100. Изпълнението на наказанието не може да бъде отложено, след 
като то е започнато от пенитенциарния орган. 

1 О 1. Когато изпълнението на наказанието се отлага, на основание 
заболяване, в резултат на което осъденият е изпаднал в състояние на 
невменяемост, след влизане на съдебния· акт в сила, но преди да е 
започнало изтърпяване на наказанието, административният ръководител 

на районната прокуратура по местоживеене на осъдения внася 

предложение по чл. 427, ал. 1, т. 1 IllIК. 
Ако съдебният акт е получен за изпълнение от друга прокуратура, 

компетентният районен прокурор се уведомява, като му се изпращат 

всички материали, удостоверяващи състоянието на невменяемост. 

Изпълнението на съдебния акт на този етап не се делегира. 

102. Когато отложи изпълнението на наказанието, делегираният 

прокурор уведомява незабавно за това обстоятелство делегиращия 
прокурор. 

103. Прокурорът изпраща копие от постановлението за отлагане на 
изпълнението на наказанието на осъдения и уведомява незабавно органите 

по чл. 418 IllIК, ако съдебният акт е изпратен за изпълнение, но самото 
изпълнение не е започнало. 

Раздел 11 
Прекъсване на изпълнението на наказанието 

104. Компетентен да прекъсне изпълнението на наказанието 

лишаване от свобода е административният ръководител на окръжната 

прокуратура по местонахождение на затвора, в който осъденият изтърпява 

наказанието. Привеждането на осъдения в поделение на затвор в друг 

съдебен окръг не обосновава промяна на компетентността. 
104 .1. Компетентен да прекъсне изпълнението на наказанието 

пробация е административният ръководител на окръжната прокуратура по 
местоизпълнение на пробационните мерки. 

104.2. Прокурорът се произнася с мотивирано постановление. 
104.3. Във всички случаи на прекъсване на изпълнението на 

наказанието прокурорът определя неговия срок в рамките, посочени в 

чл. 44 7 IllIК. 

105. По време на прекъсване на наказанието лишаване от свобода 
прокурорът може да изиска от началника на затвора информация за 

резултатите от проверките по чл. 51 от Наредба No 2/22.03.2010 г. за 
условията и реда за медицинско обслужване в местата за лишаване от 

36 



свобода, издадена от министъра на здравеопазването и министъра на 
правосъдието (ДВ, бр. 31/2010 г.). 

105.1. Прокурорът може сам да извърши или да възложи проверка, 
дали осъденият използва прекъсването за целите, с оглед на които то е 

постановено. 

105.2. Когато се констатира злоупотреба от страна на осъдения, 
прокурорът преустановява прекъсването с постановление, чието 

изпълнение възлага на органа по изпълнение на наказанието или на ГД 

,,Охрана" към МП. 

106. Преди да постанови прекъсване на изпълнение на наказанието 
лишаване от свобода, прокурорът проверява дали на осъдения е била 
наложена принудителна административна мярка „забрана за напускане на 

Република България". Ако няма действаща такава мярка, прокурорът 

прави предложение до компетентния орган за налагането й. 

107. За прекъсване на изпълнението на наказанието лишаване от 
свобода поради тежко заболяване на осъдения, прокурорът задължително 

изисква становище от Медицинския център при съответния затвор. 

107 .1. При съмнения и при необходимост от допълнителна 

експертна преценка на предпоставките за прекъсване на изпълнението на 

наказанието лишаване от свобода, прокурорът може на основание чл. 145, 
ал. 1, т. 1 ЗСВ и чл. 50 от Наредба № 2/22.03.2010 г. за условията и реда за 
медицинско обслужване в местата за лишаване от свобода да изиска 

експертно мнение от Лекарската консултативна комисия (ЛКК) при 
СБАЛЛС към ГДИН- МП, относно възможността лицето да пребивава в 
местата за лишаване от свобода и заболяването да се лекува и контролира 

при условията на здравните заведения при ГДИН - МП. 
107.2. В по-сложни случаи и при повтарящи се искания за 

прекъсване на изпълнението на наказанието лишаване от свобода поради 
тежко заболяване, прокурорът може да поиска експертно становище от 

Медицинската комисия към ГДИН, на основание чл. 119, ал. 1, т. 2 
ППЗИНЗС, вр. с чл. 138, ал. 1, т. 1 ЗИНЗС. 

108. Преди да се произнесе по прекъсването на изпълнението на 
наказанието лишаване от свобода, прокурорът задължително преценява и 

рисковете за увреждане на обществения интерес от осъдения. 

108.1. При подчертано висока опасност от рецидив, от причиняване 
на вреди или от осуетяване на изпълнението на остатъка от наказанието 

лишаване от свобода, неговото прекъсване не се постановява. 

108.2. При отказ да се прекъсне изпълнение на наказанието в случай 
на тежко заболяване на осъдения, което не може да бъде лекувано в 
здравните заведения при ГДИН, прокурорът обосновава необходимостта, 

лечението да се проведе в лечебни заведения извън местата за лишаване от 
свобода. В постановлението си прокурорът разпорежда лечението да бъде 

проведено по реда на чл. 135 ЗИНЗС. 
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109. Когато по време на изпълнение на наказанието се установят 
данни, че осъденият е изпаднал в състояние на невменяемост, окръжният 

прокурор по местоизпълнението назначава експертиза за изясняване на 

психическото състояние на осъдения. В зависимост от нейното 

заключение, окръжният прокурор внася предложение за прилагане на 

принудителни медицински мерки по чл. 89 НК. Изпълнението на 

наказанието лишаване от свобода се прекъсва на основание чл. 44 7, т. 3 
lПЖ след влизане в сила на определението на съда по чл. 431 IПЖ. 

Раздел IП 

Условно предсрочно и предсрочно освобождаване 

110. (изм. и доп., съгл. Заповед № РД-04-71/19.02.2018 г.) Предложенията за 

условно предсрочно освобождаване ( чл. 70 НК) и предсрочно 
освобождаване (чл. 71 НК) от изтърпяване на останалата част от 

наказание лишаване от свобода се правят от окръжния прокурор по 
местоизпълнението им или от началника на затвора - в случаите, когато 

осъденият не е упражнил правото си да подаде молба по чл. 437, ал. 2 
IПЖ. Окръжният прокурор се произнася служебно или по искане на лице 
или орган, извън тези по чл. 437, ал. 1, т. 2 и ал. 2 IПЖ. 

111. (изм. и доп., съгл. Заповед № PД-04-7J/J9.02.2018 г.) Лишените от свобода 
български и чужди граждани, които не работят по независещи от тях 

причини, но отговарят на установените от закона условия, може да бъдат 
предлагани за условно предсрочно или предсрочно освобождаване. Когато 

е сезиран с молба на лице или орган, извън тези по чл. 437, ал. 1, т. 2 и 
ал. 2 I-ПЖ, да предложи условно предсрочно освобождаване, окръжният 
прокурор е длъжен преди да се произнесе, да изиска писмено становище и 

от осъдения. Отказът да се внесе предложение се прави с мотивирано 

постановление, копие от което се изпраща на молителя. 

112. При решаване на въпроса, дали са налице основания за условно 
предсрочно освобождаване, прокурорът съобразява размера на 

наложеното наказание, фактически изтърпяната част от него, 

включително и времето, зачетено от предварително задържане, данните за 

положен труд или невъзможността да полага труд, помилванията на 

осъдения. 

112.1. Прокурорът анализира поведението на осъдения и 

изготвената оценка на риска от рецидив и вреди, за да направи 

окончателен извод, . че изтърпяващият наказанието е дал достатъчно 

доказателства за своето поправяне. 

112.2. Когато осъденият е приведен в затвор за изтърпяване на две 
или повече отделни наказания, предпоставките за условно предсрочно 

освобождаване се преценяват само по отношение на последното 
наказание. 
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112.3. При изтърпяване на наказания, определени при условията на 
чл. 27, ал. 1 и ал. 2 НК, предпоставките за условно предсрочно 

освобождаване се преценяват по отношение на определеното чрез 

присъединяване общо наказание. 

113. Предложението за условно предсрочно освобождаване съдържа: 
а) посочване на съда, който следва да се произнесе; 

6) посочване на основанието, на което се иска освобождаването; 
в) описание на обстоятелствата, фактически и правни аргументи, 

които обосновават предложението; 

г) диспозитив на предложението; 

д) приложения - затворническо дело; справка за наложеното и 

фактически изтърпяно наказание, за остатъка за изтърпяване на 
наказанието; писмени данни за поведението на осъдения при изтърпяване 

на наказанието и други относими документи; 

е) списък на лицата за призоваване. 
113.1. Когато предлага условно предсрочно освобождаване с 

постановяване на мярка за пробационен надзор, прокурорът обосновава 

необходимостта от надзора и прилага доклад на пробационен служител. 
113.2. Когато осъденият е лишен от права по чл. 37, т. 6 и т. 7 НК, в 

обстоятелствената част на предложението си прокурорът обсъжда 

възможността за освобождаването му и от това наказание. 
113.3. (доп., съгл. Заповед № РД-04-71/19.02.2018 г.J При преценка на формалните 

предпоставки за условно предсрочно освобождаване и изчисляване на 

фактически изтърпяното наказание, да се имат предвид постановките на 
задължителната съдебна практика (Постановление № 7 /1975 г. на Пленума 
на ВС на Република България): 

а) ,,наложено наказание" е това, определено с присъдата или 

определението на съда, независимо от това, дали след това срокът му е 

намален чрез помилване или време, зачетено от работа; 

6) ,,фактически изтърпяно наказание" включва срока на изтърпяното 
наказание, времето на задържането под стража и времето, прекарано от 

изтърпяващите наказание лишаване от свобода в домашен отпуск в 
рамките на неговия срок; 

в) когато лицето, освободено условно предсрочно, бъде осъдено след 

това на по-тежко наказание и на основание чл. 23-25 НК му се определи 
общо наказание, срокът, с който е било освободено, не се приспада като 

изтърпяно наказание; 

г) при предсрочното освобождаване на непълнолетните не се 

определя изпитателен срок; 

д) когато осъден като непълнолетен се освобождава след 
навършване на пълнолетие, се прилагат предпоставките за предсрочно 

освобождаване на непълнолетен, съгл. чл. 71, ал. 2 НК, но относно 
действието на предсрочното освобождаване се прилага чл. 70 НК и се 
определя изпитателен срок; 
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е) (нова, съгл. Заповед № РД-04-71/19.02.2018 г.) когато ОСЪДеНИЯТ изтърпява две 

или повече наказания лишаване от свобода, по отношение на които не се 

прилагат чл. 23, чл. 24, чл. 25 и чл. 27 от Наказателния кодекс, предсрочно 
освобождаване се допуска само за последното изпълнявано наказание. 

114. (изм. и доп., съгл. Заповед № РД-04-71119.02.2018 г.) В прОИЗВОДСТВОТО ПО 

чл. 437-440 I-ПЖ прокурорът задължително взема отношение и по 

освобождаването на осъдения от наложеното му наказание лишаване от 
права по чл. 37, т. 6 и т. 7 НК, независимо дали началникът на затвора е 
направил предложение за това. 

114.1. (нова, съгл. Заповед № РД-04-71119.02.2018 г.) При изразяване на 

становище за постановяване на условно предсрочно освобождаване, 
прокурорът: 

а) обосновава необходимостта да се определи изпитателен срок, 
равен на размера на неизтърпяната част на наказанието към момента на 

влизане в сила на съдебното определение за условно предсрочно 
освобождаване; 

б) взема отношение по необходимостта от постановяване на мярка 
за пробационен надзор в рамките на изпитателния срок, но за не повече от 

три години, включително и в случаите, когато производството не е . 
инициирано от окръжния прокурор. 

114.2. (нова, съгл. Заповед № РД-04-71119.02.2018 г.) При постановяване на 

съдебен акт, в разрез с изразеното становище от прокурора, се преценяват 
основанията за изготвяне на протест, като се държи сметка, че подаването 

на протест, който не е в интерес на осъдения, е пречка, определението на 

съда да стане изпълнимо с изтичане на седемдневен срок от 

постановяването му. 

Раздел IV 
(нов., съгл. Заповед № РД-04-71/19.02.2018 г.) 

Други производства във връзка с изпълнение на наказанията 

115. Предложение за замяна на наказанието пробация с наказание 
лишаване от свобода се прави от окръжния прокурор по 
местоизпълнението на наказанието или от началника на пробационния 
съвет, въз .основа на решение на пробационния съвет. 

115.1. Окръжният прокурор сезира окръжния съд с предложение по 
чл. 451 IПIК по собствен почин или по предложение на прокурора, привел 
в изпълнение присъдата с наказание пробация. Наличието на възможност, 
такова предложение да бъде внесено в изпълнение на решение на 

пробационния съвет, не може да бъде единствено основание, окръжният 

прокурор да не упражни това си правомощие. 

115.2. При внасяне на предложение за замяна на наказанието 

пробация с наказание лишаване от свобода от окръжния прокурор, копие 

от същото се изпраща за прилагане по изпълнителната преписка и на 
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съответната пробационна служба, с оглед преустановяване на 
изпълнението на пробационните мерки. 

115.3. Предложението на окръжния прокурор по чл. 451 lШК 
съдържа: 

а) посочване на съда, който следва да се произнесе; 
б) посочване на основанието, на което се иска замяната; 
в) описание на обстоятелствата, фактически и правни аргументи, 

които обосновават предложението; 

г) диспозитив на предложението; 
д) приложения - справка за наложеното и фактически изтърпяно 

наказание, за остатъка за изтърпяване на наказанието; писмени данни за 

поведението на осъдения при изтърпяване на наказанието пробация, данни 

за наложени наказания по чл. 227 ЗИНЗС; 
е) списък на лицата за призоваване. 
115.4. Когато бъде сезиран от прокурора, привел в изпълнение 

наказанието пробация, да внесе предложение по чл. 451 IШК, но не 
намери основания за това,. окръжният прокурор се произнася с 

постановление. 

116. Органите по чл. 451 lШК и т. 115 от настоящото указание са 
компетентни да внесат предложение до съответния окръжен съд и в 

случаите, когато се иска налагането на друга (допълнителна) пробационна 

мярка по чл. 43а, т. 1 НК, както и в случаите, когато се иска замяна на 
пробационни мерки, независимо дали основанията за това се свързват с 

обективни обстоятелства и уважителни причини (чл. 43, ал. 2 НК, чл. 219, 
ал. 4 ЗИНЗС, чл. 223, т. 1 ЗИНЗС), или се дължат на неправомерно 
поведение и неизпълнение на задължения на осъдения (чл. 43, ал. 3 НК), 
което предполага провеждането на производство по чл. 451-452 IШК. 

117. При участието си в производството по чл. 451-452 IШК, 
прокурорът от съответната окръжна прокуратура взема становище по 

основанията за замяна на наказанието пробация с лишаване от свобода, 

респ. налагане на друга (допълнителна) пробационна мярка или замяна на 

пробационни мерки, като държи сметка, че за постановяване на отделно 

изтърпяване на предходно, отложено с изпитателен срок, наказание 

лишаване от свобода след замяна на наказание пробация с лишаване от 
свобода, се инициира производство по чл. 306 IШК. 

118. Предложенията за замяна на наказанието доживотен затвор с 
лишаване от свобода се правят от окръжния прокурор по 
местоизпълнението му или от началника на затвора в случаите, когато 

осъденият не е упражнил правото си да подаде молба по чл. 449, 
изр. последно IШК. Окръжният прокурор се произнася служебно или по 
искане на лице или орган, извън тези по чл. 439 IПIК. 

118.1. Предложението за замяна на наказанието доживотен затвор с 
лишаване от свобода съдържа: 

41 



а) посочване на съда, който следва да се произнесе; 

б) посочване на основанието, на което се иска замяната; 
в) описание на обстоятелствата по осъждането, етапите и промените 

на условията по изпълнение на наказанието, оценка на резултатите от 

корекционния процес, фактически и правни аргументи, които обосновават 
предложението; 

г) диспозитив на предложението; 

д) приложения - затворническо дело; справка за фактическия 

престой на осъдения в затвора; писмени данни, характеризиращи 

промените в поведението на осъдения при изтърпяване на наказанието, в 

т.ч. награди и поощрения, други относими документи; 

е) списък на лицата за призоваване. 

118.2. Когато бъде сезиран от лице или орган, извън тези по чл. 449 
НПК, да внесе преДJiожение за замяна на доживотния затвор с лишаване от 

свобода, но не намери основания за това, окръжният прокурор се 

произнася с мотивирано постановление. 

119. При участието си в производството по чл. 450 НПК, прокурорът 
преценява и взема отношение по: 

а) наличието на формалния признак- осъденият да е изтърпял не по

малко от двадесет години, през който период не може да се зачитат 

работни дни (чл. 38а, ал. 4 Н:К); 
б) спазването на ограничението за допустимост на нова молба или 

предложение - да са внесени не по-рано от две години от произнасяне по 

предходна молба (чл. 450, ал. 4 НIЖ). За начало на този срок се взема 
предвид влизането в сила на предходното определение на съда за отказ да 

се уважи предложение или молба за замяна на наказанието доживотен 

затвор с лишаване от свобода; 
в) резултатите от корекционния процес и оценката на риска от вреди и 

рецидив при живот на осъдения на свобода и тенденциите в развитието им. 

120. При постановяване на съдебен акт, в разрез с изразеното 

становище от прокурора, задължително се преценяват основанията за 

изготвяне на протест. В случаите, когато се протестира постановена от 

съда замяна на наказанието доживотен затвор на осъден, изтърпял не по

малко от двадесет години, се държи см:етка, че подаването на протест, 

който не е в интерес на осъдения, е пречка, определението на съда да стане 

изпълнимо с изтичане на седемдневния срок от постановяването му. 
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Вх.№ ............... ./ .......... . 
........................... 20_r. 

fiРИЛОЖЕНИЕ № 1 

до 
'НАЧАЛНИКАНА 

ОБЛАСТНО~АЙОННОЗВЕНО 
ГРА ,,_ ____________ _ 
ПРИ 
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ 
„ОХРАНА" КЪМ l\lIИHИCTEPCTBO 
НА ПРАВОСЪДИЕТО 

На основание чл. 418 от НПК Ви се изпраща препис от присъда 
/определение за одобряване на споразумение/ № __ , постановена на 

-----~· по НОХД №. на _______ окръжен/районен съд, 
влязn:а в сила на . - за привеждане в изпълнение. 

С присъдата /определението за одобряване на споразумение/ 
лице'l'о с ЕГН ~~-~--' 

роден в---,-~--"---' живущ в--"---~---'-----------' е осъден 
на -~-~--~~~_лишаване от свобода, което наказание да изтърпи при 
първоначален " 11 режим, в затворническо заведение тип ·-----

В тридневен срок от получаване иа присъдата да се задържи осъденият и 

заедно с приложения препис от присъдата и мотивите към нея /определението/, 
настоящото писмо и справката за съдимост да се представи на началника на 

~~----------'затвор. 
На основание чл. 59, ал.1 НК, при изпълнение на наказанието лишаване от 

свобода, съдът е приспаднал времето на предварително задържане /домашен арест/, 
считано от ______ до _____ _ 

За изтърпяно наказание следва да се зачете и времето от задържането на 

осъде~ия от органите на Министерство на правосъдието до постъпването му в 

затвора за изпълнение на наказанието. 

За датата на задър>кане на осъдения веднага уведомете прокуратурата. 
УведОМ.JJ.<;ШI1е за започ1.1щ11;1 · ·на изцълн~~ff.фто на ~llкаэцнието и принудител~ото 
л~i(увф\~)цко е .пo·~ta)ip#iйi{:iФ~oвW:tri~д~~j~~ ,и;зпра:tц и на11алн~кът на затвора ~ 

i1ifittlt~~l~:1~:i·i~:.:.~ =~и,: 
Приложение: 
пpfrtиc от·пр'!-lсъда /определение за одобряване на споразумение/, мотиви, 

справка за съдимост. 

ПРОКУРОР: 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
Вх. № ............... .! .......... . 
..... , ..................... , 20_r. 

до 

НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА 
ГРАД ______ _ 

Изпраща Ви се за изпълненне препис от присъда /определение за 
одобряgане на споразумение/ № ___ , постановена на _______ , по 
НОХД ~--~· от състав на ---~----окръжен /районен съд/ съд, с 
която ~~--~------~----- с ЕГН 
роден в . . живущ в---------~-------'' 
е осъден на~--------------- лишаване от свобода при 
първоначален " " режим 1Э затворническо заведение от 

Т:ЙП ----~--
Присъдата /определението за одобряване на споразумение/ е влязла в сила 

на _______ _ 

На основание чл. 40 й чл. 176 от ЗИНЗС изпълнете присъдата 
/определението за одобряване на споразумение/, като за началото и края на 
изпълнението, при помилване или спиране на изпълнението, както и при 

освобождаване на осъдения по други законни причини, незабавно уведомете 

Про1<уратурата. 

На основание чл. 59, ал.1 от НК, при нзпълнение на наказанието лишаване 
от свобода, съдът е приспаднал предварителното задържане на осъденйя от 

~-~-------·до __ ~------

Приложен:не: препис от присъда /определение за одобряване на 

споразумение/, мотиви и справка за съдимост. 

ПРОКУРОР: 



Вх. No ............... ./ .......... . 
........................... 20_г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

ДО 

ОКРЪЖНИЯ/РАЙОННИЯ/ 
ПРОКУРОР 
ГР. ___ ~_ 

. Прйложено, изnращаме Ви препис от присъда /опредеnени:е за одобряване 
на сnоразумение/Nо __ ., nостановена на--~----- по НОХД -~--- от 
състав аа _______ окръжен /районен/ съд, с която 

с ЕГН ______ роден в 

________ , живущ в __________________ _, е осъден 
на ________ лишаване от свобода при първоначален ,, ___ " режим в 
затворническо заведение от тип ____ - за привеждане в изпълнение по 

депегация. 

Присъдата /определението за одобряване на споразумение/ е влязла в сила 

на~·-----

За датата на започване изпълнението на наложеното наказание, за датата на 

приюrючване Аа изnълнението, както и за всички промени в размера на наказанието 

на основанията, посочени в закона, за отлагане и прекъсване на изпълнението, моля 

да йи уведомите своевременно. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 
препис от nрисъда /определение за одобряване на споразумение/, мотиви, 

сnравка за съдимост. 

ПРОКУРОР: 



,. 
·.· 

ПРИЛОЖЕНИЕ No 4 

Вх. № ............... ./ ......... .. 
........................... 200 r. 

до 

НАЧАJIНИКА НА 
ОБЛАСТНО ЗВЕНО 
ГРАД ___ _ 
ПРИ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ 
,,ОХРАНА" 

МИНИСТЕРСТВО НА 
ПРАВОСЪДИЕТО 

КОПИЕ: НА ЧАЛНИI<А 
НА ПРОБАЦИОННА СЛУЖБА 
ГРАД ____ ~_ 
ПРИ ОБЛАСТНА СЛУЖБА 
„ИЗПЪЛНЕНЕНИЕ НА 
НАКАЗАНИЯТА 
ГРАД --~----

На основание чл. 418 НПК Ви се изпраща за изпълнение препис от 
определейие № _, постановено на _____ .. по ЧНД -----~ на 
______ окръжен съд, влязла в сила на ___ _ 

С оnределението е постановена замяна на наказанието ПРОБАЦИЯ, 
наложеното по НОХД ____ по описа на ______ окръжен /районен/ 
съд спрямо осъденото лице ______________ __, с ЕГН 

-----~оден в ---~ живущ в ______ с наказание 

ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от-------~ което да се изтърпи 
при 111,рвоначален "-~--" режим затворническо заведение от тип----~ 

В тридневен срок от получаване на определението да се задържи осъденият 

и заедно с приложения препис от определението, присъдата, настоящото писмо и 

справката за съдимост да се представи на Началника на ________ _ 
затвор. 

За изтърпяно наказание следва да се зачете и времето от задържане на 
осъдения от органите на Министерство на правосъдието до постьпването му в 
затвора за изпълнение на наказанието. 

За датата на задържане на осъдения веднага уведомете прокуратурата. 

Уведомление за започване на изпълнението на наказанието следва да изпрати и 

начаrrникът н:а затвора, веднага след постъпването на осъдения в затвора. 

Прокуратурата да се уведоми и за изтърпяване на наказанието, прекъсване на 

изпълнението на наRазанието или освобождаване на осъдения на друго законно 

основание. 

Приложение: препис от определение по чл. 451-452 от НПК, справка за 
съдимост, копие от присъда. 

ПРОКУРОР: 



В'х. № ....... ;., ..... ./ ........... . 
............................ 20_r. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

до 

НА ЧАШIИКА НА 
ПРОБАЦИОННАТА СЛУЖБА 
ГРА 

, '-----~--~--
ПРИ ОБЛАСТНАТА СЛУЖБА 
,,ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТ А" 
ГРА ~-~----~--

На основание чл. 206 ал.1, вр. с чл. 205, ал.1 от ЗИНЗС и чл. 416 ал.2 от 
НПК, Ви се изпраща препис от присъда /определение за одобряване на 
споразумение/ № _, постановена на _____ по НОХД _____ . по описа 
на ______ о:rсръжен /районен/ съд, с която 

~-~~----------с ЕГН ____ ~----• живущ в 
е осъден на ---------'ПРОБАЦИЯ - за 

изпълнение. 

Наложени са пробационните мерки „задължителна регистрация по настоящ 

адрес" за срок от ____ _, ,,задължителни периодични срещи с пробационен 
служител'' за срок от _____ и ___________________ _ 

за срок от--~-

Присъдата /определението за одобряване на споразумение/ е влязла в сила 

На основание чл. 59, ал.1 НК, при изпъJ1нение на наказанието ПРОБАЦИЯ 
съдът е приспаднал предварителното задържане на осъдения, считано от ___ _ 

ДО~---~----
Незаб.авно след получаване на присъдата съгласно чл. 206, ал.2 от ЗИНЗС 

уведомете кмета на населеното място по местоживеене на осъдения и съответния 

началник на РПУ относно размера и вида на наложените пробационни мерки, 
даннитё на осъдения и характера на извършеното престьпление. 

В с:рок от три дни, считано от получаването на присъдата, призовете 

ос1;,денця, JJa :рснование чл. 207, ал.1 от ЗИН~С и ro уведомете с протокол за 
него~й-rе'~рhв~ и за;:{ьлжения по време на проба*ионните мерки. 

· ~~.; :~~црч~~:~:I~ )1 ~РJ,J_Кл~чване на изпълнението на наказанието, уведомете 

своевременно прокуратурата. 

Приложение: 
присъда /определение за одобряване споразумение/, мотиви, справка за 

съдимост. 
ПРОКУРОР: 

·-------------



:_-. 

Вх.. № ............... ./ ........... . 
............................. 20 r. 

ПРИJ;IОЖЕНИЕ № 6 

ДО 

ОКРЪЖНИЯ/РАЙОННИЯ/ 
ПРОКУРОР 
ГР. ------

Приложено, изпращаме Ви препис от присъда /определение за одобряване 
на споразумение/ № _. _._, постаrювена на~---- по НОХД -~--~ от 
състав Iia ~---~-- окръжен /райо11ен/ съд, с която 

с ЕГН --~---' роден в 
--~~~• живущ в-------~-----~-----' е осъден 
на-~~--~-- ПРОБАЦИЯ за привеждане в изпълнение по делегация. 

Наложени са пробационните мерки „задължителна регистрация по настоящ 
адрес" за срок от _____ , ,,задължителни периодични срещи с пробационен 
служител" за срок от _____ и _________________ _ 
за срок от ____ _ 

Присъдата /определението за одобряване на споразумение/ е влязла в сила 

За датата на започване изпълнението на наложеноtо наказание, за датата на 

приключване на изпълнението, както и за всички промени в размера и начина на 

изтърпяване на наказанието на основанията, посочени в закона, моля да ни 

уведомите своевременно, 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 
преnис от присъда /определение за одобряване на споразумение/, мотиви, 

справr<а за съдимост. 

ПРОКУРОР: 



Вх.№ ................ / .......... . 
........................... 20 r. 

КОПИЕ: 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

до 
~~ ___ ПРОКУРАТУРА 
ГРА '---------~--
На Ваш № 

__________ ОКРЪЖЕН СЪД 
НаЧНД№ __ 

Приложено, изпращам Ви 2 бр. заверени преписи от определение на 

окръжен съд по ЧНД ---~ влязло в сила на 
--~~-"'" за привеждане в изпълнение. 

С определението в производство по чл. 452 от НПК е заменено наказанието 
ПРО:ЬАЦИЯ, наложено на осъденото лице ______________ с 
ЕГН~~~-- по НОХД ____ на ---~-- окръжен 
/районен/ съд, с наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 

което да се изтърпи ефективно, при първоначален ,, __ " 
режим в затворническо заведение от тип-~--

Изпъnнението на определението за замяна на ааказанието следва да се 

nъзложи и контролира по вече заведената при Вас присъдна преписка срещу 

осъденото лице . . 
За привеждане в изпълнение на заместващото наказание ЛИШАВАНЕ ОТ 

СВОБОДА следва да уведомите съда, постановил присъдата. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 
2 бр. завёрени преписи от съдебно определение, справка за съдимост. 

ПРОКУРОР: 



Вх.№ ............... .! .......... . 
........................... 20_г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ No 8 

до 

НА ЧАЛllйКА НА СЕКТОР 
,,ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" 
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА 
МВР 

ГРАД ___ ~---

КОПИЕ: 
ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР 

ГРА,..,_ __ ~~-----
/само при изпращане в друг 
с·ьдебен окръг/ 

На основание чл. 237 ЗИНЗС във вр. с чл. 416, a.rt.2 НГП(, Ви се изпраща 
препис от присъда /определение за одобряване на споразумение/ No ___ , 
постаноnена на ______ по НОХД _____ по описа на 

----~окръжен/районен/ съд, с която-----------~--
от ~-----------------'' ЕГН ______ ___, е осъден 
НА ________________ лишаване от право да управлява 

МПС, счйтано от влизане в сила на присъдата /определение1'о/ - за изпълнение. 

I1рисъдата /определението за одобряване на споразумение/ е влязла в сила 

На основан-ие чл. 59 ал.4 НК при изпълнение на наказанието да се зачете 
времето, през което осъденият е бил лишен от правото по административен ред, 
считано от ______ ......;..~_ до _______ _ 

При изпълнението на наказанието, ако същото е наложено заедно с 

наказание лишаване от свобода, да се съобразят разпоредбите на чл. 49, ал.3 и ал.4 
от Наказателния кодекс. 

За изпълнение :на наказанието и възстановяване правата на осъдения 

уведомете ве~нага Прокуратурата. 

Пр-нложение: 
присъда /опрмеление за одобряване на споразумение/, мотиви. 

ПРОКУРОР: 



Вх.№ ................ / .......... . 
........................... 200_ r. 

ПРИЛОЖЕНИЕ No 9 

ЧРЕЗ 
НА ЧАШIИКА НА 
РПУ ---~--
ОДМВР 
ГРАД,_ ____ _ 

до 

ГРАД.__ ___ _ 

Изпращаме Ви на основание чл. ,239, ал.1 от ЗИНЗС прмис от присъда 
/определение за одобряване на споразумение/ №_, nостановена по НОХД 

~-----· по описа на --~--- окръжен /районен/ съд1 с която 
с ЕГН . живущ в 

е осъден на ОБЩЕСТВЕНО 

ПОРИЦАНИЕ - за изпълнение. 
Присъдата /определението за одобряване на споразумение/ е влязла в сила 

на ----~-- и следва да бъде изпълнена незабавно по указания от съда 
начин, или чрез обявяэането й по постоянен адрес /месторабота/ на осъдения. 

За датата на изпълнение на присъдата уведомете своевременно 

Прокуратурата. 

Приложение - препис от присъда /протоколно определение/, мотиви. 

ПРОКУРОР: 



Вх. № ............... ./ ........... .. 
........................... 2010г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ No 10 

ДО 

ДИРЕКТОР А НА ОБЛАСТНА/СТОЛИЧНА 
ДИРЕКЦИЯ 

НА МИНИСТЕРСТВО НА ВЪ ТРЕIШIИТЕ 
РАБОТИ 
ГР. ------

ПРЕДЛО)КЕНИЕ 

от __ --'-~--- - прокурор при Окръжна/Районна прокуратура -

На основание: чл.145, ал.1, т.5 и 6, ал.2 и 4 от Закона за съдебната власт 

Г-Н ДИРЕКТОР, 

В nрокуратураtа е получена за изпълнение присъда № 
постановена на 24.10.2008r. по НОХД ____ от състав на ______ _ 
окръжен/районен съд, с която ______________ с ЕГН 

роден в гр./с._______ живущ в 

гр./с. _____ ~---- е осъден на---------~ лишаване 
от свобода за престъпление по . . Присъдата е влязла в 
сила на --~--~---· С цел недопускане на отЮiоняване на лицето 
от :изтърпяването на наказанието и предвид разпоредбата на чл.75, т.3 от 
Закона за бълrарските лични документи 

ПРЕДЛАГАМ: 

Да се произнесете, съобразно делегираните Ви със заnовед Iз:. 

1903/21.10.2009r. на министъра на вътрешните работи правомощия по чл.78 от 
Закона за българските лични документи, като наложите принудителна 

административна мярка - забрана за напускане на страната на 
сЕГН -------~------ ----'-----

За предприетото от Вас моля да бъдем уведомени в 1 О-дневен срок. 

ПРОКУРОР: 
/ / -------



ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

до 

ДИРЕКТОРА НА 
ОБЛАСТНА/СТОЛИЧНА 
ДИРЕКЦИЯНА 

МШIИСТЕРСТВО НА 
ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ 
ГР. ------

.ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от_~-~-~-- - прокурор при Окръжна/Район:аа прокуратура 

На основание: чл.145, ал.1, т.5 и 6, ал.2 и 4 от Заr<она за съдебната 
власт 

t--H ДИРЕКТОР, 

В прокуратурата е получена за изпълнение присъда № __ _, 
постановена на _____ по НОХД ____ от състав 

на_~--~~- окръжен/районен съд, с I<оято 
чужденецът ______________________ с JПIЧ 

------~--' роден в гр./с. _______ __, живущ в 

гр./с. __ ~----- гражданин на_--'------~· е 

осъден на ~~----~~-- лишаване от свобода за 
престъпление по------~--· Присъдата е влязла в сила на 

~--------. С цел недопускане на отклоняване на лицето 
от изтърпяването на наказанието и предвид разпоредбата на чл.43, ал. 1, 
т.1 от Закона за чужденците в Република България 

ПРЕДЛАГАМ: 

Да се произнесете, съобразно правомощията си по чл. 44 ЗЧРБ, 
tато наложите принудителна административна мярка забрана за 

напускане на страната на ~-------------с ШIЧ 
~~----~' гражданин на държавата _____ _ 

За предприетото от Вас моля да бъдем уведомени в 10-дневен 

срок. 

ПРОКУРОР: 
/ _____ _ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 

ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГ АРИЯ 

(ПОСОЧВА СЕ СЪОТВЕТНА ТА ПРОКУ А ТУРА) 

УВАЖАЕМИ СЪДИИ, 

ДО 

(посочват се съдът, постановил 

окончателния съдебен акт и номерът на 

делото) 

ДО 

(посочват се първоинстанционният съд 

и номерът на делото) 

На основание чл. 416, ал. 2, изр. второ НПК Ви уведомявам, че в 
. . . . . . .. . . .. . . . . . . прокуратура се получи влязлата в сила присъда № ........ по 
НО:ХД ............ , потвърдена/изменена с въззивно решение по ВНОХД 
No .... .... ..... на ОС/АС ................... , (ненужното се заличава) 

потвърдено/изменено с решение по КНД № ....... на ВКС (ненужното се заличава), с 
която на осъдения ............................................................ са 
наложени наказания .... ····· ............................................. .... (посочват се 

по вид и размер) 

Предприети са действия по компетентност за привеждане в 

изпълнение на наказанието/наказанията ................. ; .................... (посочват се по 
вид). 

ПРОКУРОР: 



Приложение № 13 

Отразявани в регистъра пот. 21 от Указанието данни, които се извличат от УИС 


