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На основание чл.58 във вр.с чл.56, ал.1 и 3 и чл.57, ал.1 от Закона за
съдебната власт, Програмата на Инспектората към Висшия съдебен съвет за
2019 г. и Заповед № ПП-01-65/09.10.2019 год. на главния инспектор на
Инспектората към Висшия съдебен съвет, се извърши КОМПЛЕКСНА
ПЛАНОВА ПРОВЕРКА на организацията по образуването, движението и
приключването на прокурорските преписки и дела, образувани в периода от
01.01.2017 г. до 31.12.2018 г., както и на неприключени към момента на
проверката прокурорски преписки и дела, образувани в отдел 02 „Досъдебен”
и отдел 04”Международен” на ВКП през проверявания период.
Проверката беше извършена на място във ВКП от 10.10.2019 г. до
08.11.2019 г. от проверяващ екип: ИНСПЕКТОР СТЕФКА МУЛЯЧКА и
ЕКСПЕРТИ МАРИЕЛА МИТЕВА и СИЯ ИВАНЧОВА.
Цел и обхват на проверката:
- цялостен анализ и оценка на организацията на административната
дейност на проверяваните отдели съобразно функционалната им
компетентност, определена със Заповед № №ЛС- 3414 от 15. 11. 2013 г. в
редакцията, действала през проверявания период;
- цялостен анализ и оценка на организацията на образуването и
движението на преписките и делата в отдел 02 „Досъдебен” и отдел
04”Международен” на ВКП, както и приключването им в установените
срокове, анализ на приключените преписки и дела и констатиране на
противоречива практика за проверявания период, съобразно нормативните
текстове, действали през този период, указанията и заповедите на главния
прокурор.
Методологията на провеждане на проверката се основава на приетата
от Инспектората към ВСС Методика за извършване на планови проверки.
Подготвителен етап на плановата проверка - включва проучване и
анализ на годишните отчетни доклади на ПРБ за 2017 г. и 2018 г. и на
отчетните доклади на проверяваните отдели, изискване и предоставяне от
ръководителите на отдел 02 „Досъдебен” и отдел 04”Международен” на ВКП
на аналитични доклади и справки, относно: организацията на
административната дейност на отделите /справка №1/, организацията на
образуването и движението на преписките /справка № 2/. Справките
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включват данни за 2017 г. и 2018 г. и отразяват индивидуалната натовареност
на прокурорите за същия период.

КОНСТАТАЦИИ:
А. ОТДЕЛ О2 „ ДОСЪДЕБЕН” НА ВКП
І. Проверка на организацията на административната дейност на
отдел 02 „Досъдебен”, на основание чл.54, ал.1, т.1 ЗСВ:
І.1. Административно ръководство и разпределение на
административните функции, вътрешна структура и организация на
дейността на отдела, материална база:
В периода от 01.01.2017 г. до 03.04.2017 г. завеждащ отдел 02
«Досъдебен» на ВКП е бил прокурор Николай Георгиев. Със заповед № РД04-109/30.03.2017 г. на главния прокурор на Република България, считано от
03.04.2017 г. за завеждащ отдел е назначен прокурор Валери Първанов. Той е
заемал тази длъжност до края на проверявания период. Понастоящем
завеждащ отдел 02 «Досъдебен» на ВКП е прокурор Спаска Кинчева.
От 01.01.2017 г. до 03.04.2017 г. в отдел 02 «Досъдебен» на ВКП имало
18 щата за прокурори, които били заети. В периода от 03.04.2017 г. до
31.12.2017 г. в проверявания отдел имало 15 щата за прокурори. Към
01.01.2018 г. един щат не е бил зает.
С решение на ВСС по протокол №2/25.01.2018 г. за оптимизиране
щатната численост на ВКП за 2018 г. и Заповед №РД-08-157/2018 г. на
главния прокурор на Република България, в отдел 02 «Досъдебен» на ВКП
били утвърдени 13 щата за прокурори, които били заети.
Със заповед №РД-08-1417/14.09.2018 г. на главния прокурор, считано
от 17.09.2018 г., щатовете в проверявания отдел станали 14 бр., а със Заповед
№РД-08-1479/8.10.2018 г. на главния прокурор, считано от 08.10.2018 г.,
щатовете в проверявания отдел се увеличили на 15 бр. Към 31.12.2018 г.
всички щатове били заети.
През проверявания период в отдел 02 «Досъдебен» на ВКП не е имало
командировани прокурори.
В рамките на настоящата проверка беше проверена работата на
следните прокурори:
Валери Първанов - завеждащ отдел;
Малена Филипова - прокурор;
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Боян Тошев - прокурор;
Олег Янев - прокурор;
Илона Кръстенякова - прокурор;
Лилия Терзийска - прокурор;
Юлияна Кацарова - прокурор;
Николай Соларов - прокурор;
Пламен Христов - прокурор;
Христо Граматиков - прокурор;
Валентин Кирилов - прокурор;
Вельо Велев - прокурор;
Венцислав Андреев - прокурор;
Галя Гугушева - прокурор.
Щатната численост на служителите от администрацията на 02
«Досъдебен» на ВКП през проверявания период била 7 бр. Толкова е броят и
на служителите, които фактически са работили по това време.
Съотношението между прокурори и служители през проверявания
период е 1: 2,14.
През 2017 г. в проверявания отдел са работили 3-ма прокурорски
помощници, а през 2018 г.- 2-ма.
Екипът установи, че в проверявания орган на съдебната власт е
създадена
добра
организация
на
административната
дейност.
Административното ръководство на отдел 02 „Досъдебен” на ВКП се
осъществява на базата на Правилник за администрацията на Прокуратурата
на Република България /ПАПРБ/, Инструкция за деловодната дейност и
документооборота /утвърдена със Заповед №РД-02-7 от 07.04.2016 г., изм. и
доп. със Заповед №РД-04-459 от 27.12. 2018 г. на главния прокурор/,
Указание за осъществяване на инстанционен и служебен контрол в
Прокуратурата /утвърдено със Заповед №ЛС-1986/30.05.2014 г., изменено и
допълнено със Заповед №РД-02-28/22.11.2017 г. на главния прокурор/,
Указание по новите нормативни положения в ЗИДНПК (ДВ бр. 63/2017г.),
утвърдено със Заповед №РД-02-22 от 2.11.2017 г. на главния прокурор, други
правилници, наредби и указания, издадени от главния прокурор и от
завеждащия отдела, както и въз основа на всички законови и подзаконови
актове. Създадена е организация за електронно разпределение на преписките
и делата по реда на тяхното постъпване при спазване на принципа на
случайния подбор и изпълнение на функционалните задължения на
прокурорите от отдел 02 „Досъдебен” във ВКП, определени в заповедите на
главния прокурор.
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С всички заповеди и правила са запознати както служителите, така и
прокурорите.
Прокурорите от отдел 02 «Досъдебен» на ВКП са настанени в 8
кабинета, прокурорските помощници - в 1 кабинет и служба „Регистратура и
деловодство” - в една стая. Всички помещения се намират на третия етаж в
Съдебната палата в гр. София. Материалните условия са много добри.
Прокурорите работят по двама в кабинет. Завеждащият отдела е в
самостоятелен кабинет. Всички прокурори и съдебни служители са осигурени
с необходимата компютърна и офис-техника.
Приложение: Справка №1 по организацията на административната
дейност на отдел 02 «Досъдебен» на ВКП за 2017г.;
Справка №1 по организацията на административната дейност на отдел
02 «Досъдебен» на ВКП за 2018г.;
Заповеди на главния прокурор на Република България и на завеждащия
отдел 02 «Досъдебен» на ВКП за 2017 г. и 2018 г.
І.2.Книги, регистри и дневници, водени в отдел 02 «Досъдебен» на
ВКП :
В изпълнение на чл. 34 от Правилника за администрацията на
Прокуратурата на Република България в отдел 02 „Досъдебен“ във ВКП се
водят:
- азбучник;
- входящ дневник за отдела;
- изходящ дневник за отдела;
- докладна /възлагателна/ книга;
- разносна книга.
С оглед създаване на по-добра организация на работата и улесняване
извършването на справки в отдел 02 „Досъдебен“ във ВКП се водят и:
- азбучник за досъдебни производства;
- регистър на взетите на СН преписки от отдел 02 „Досъдебен“ при
ВКП;
- дневник на постановените прокурорски актове от прокурори от отдел
02 „Досъдебен“ във ВКП;
- дневник на постъпилите в отдел 02 „Досъдебен“ при ВКП преписки и
досъдебни производства.
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Всички книги се водят на хартиен носител с изключение на регистър на
преписките, взети на СН от отдел 02 „Досъдебен“ при ВКП.
При проверката се установи, че воденето на протоколната книга е
започнало през 2013 г. и продължава до настоящия момент. В нея се завеждат
изходящите от отдела материали, извън изходящата поща по преписките.
Вписва се изходящият номер на документа и датата на извеждане, адресата и
за какво се отнася съдържанието.
Воденето на Възлагателната книга - азучник е започнало през 2017 г. и
продължава до настоящия момент. Води се по прокурори и съдържа графи, в
които се вписват датите на възлагане на преписките, номерата им, датите на
приключване и код, отразяващ с какъв акт е приключена преписката.
Бяха проверени:
- Разносна книга за 2017 и 2018 г. на отдел 02 „Досъдебен“ на ВКП. В
нея се посочва дата на изпращането, номер на писмото, до кого е адресирано,
количество на пакетите, разписка на получаването с две подграфи:дата и
подпис.
- Азбучник за 2017 г. В него се отбелязва датата, на която постъпва
сигналът, трите имена на жалбоподателя, от кой град постъпва материалът и
номера на преписката.
- Входящите дневници; Дневник на делата на специален отчет за 2017
г.от пор..№1600-1997; Дневник на делата на специален отчет за 2017 г.от
пор..№8471-11192; Дневник на делата на специален отчет за 2018 г.от пор.
№799-1196; Дневник на делата на специален отчет за 2018 г.от пор..№401798; Дневник на делата на специален отчет за 2018 г.от пор..№1991-2388;
Дневник на делата на специален отчет за 2018 г.от пор..№2389. В тях се
посочва поредния номер, номер на преписка и дата на образуване, вида на
документа, който постъпва, кои са долустоящите прокуратури, номерата на
техните писма и преписки, в случай, че е получена преписка - нейният номер
и прокуратурата, в която се води, се посочват в червено.Посочва се
наблюдаващият прокурор и групата, в която са разпределени.
При проверката се установи, че книгите се водят редовно. Съответните
графи се попълват своевременно, правилно и четливо. Периодично са
извършвани проверки относно начина на водене на книгите.
І.3.Информационно обслужване, статистика и анализ.
През проверявания период в отдел 02 «Досъдебен» на ВКП се ползвала
правна програма АПИС. Ползвали се и деловодни програми.
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Проверяващият екип установи, че унифицираната информационна
система /УИС-3/ е внедрена и с нея се работи ежедневно.
1.Организацията на дейността по водене на статистиката е
съобразена с Указание за организация на информационната дейност в
Прокуратурата на РБ, утвърдено със Заповед № ЛС-1985/30.05.2014 г. и
изменено със Заповед № РД-02-27/21.11.2017 г. на главния прокурор на
Р. България. Изготвяни са месечни, тримесечни, шестмесечни, деветмесечни,
годишни справки и др.
Данните в определените статистически таблици се попълват и
изпращат за обобщаване на отдел „Аналитичен” на ВКП.
2. Аналитична дейност на отдел 02”Досъдебен” на ВКП :
Със Заповед на завеждащия отдел 02”Досъдебен” на ВКП са
определени служителите, отговорни за съставяне на статистическите
таблици. Дейността се осъществява под ръководството на административния
секретар и ръководителя на отдела. Верността на данните, вписани в
статистическите таблици се удостоверява с подписа на завеждащия отдел
02”Досъдебен” на ВКП.
І.4.Организация на дейността по описване и съхранение на
веществените доказателства:
Веществените доказателства постъпват в отдел 02 „Досъдебен” на ВКП
при осъществяване на контрол върху прокурорските преписки само в
случаите, в които последните са прикрепени към материалите от
досъдебното производство. Те постъпват от долустоящата прокуратурата с
приемо-предавателни протоколи в 2 екземпляра. Единият екземпляр остава в
канцеларията на отдел 02 „Досъдебен” на ВКП, а другият се подписва и
подпечатва и се връща в изпращащата прокуратура ведно със съответното
досъдебно производство след като приключи работата по него. Получените
ВД се описват в дневника на постъпилите в проверявания отдел преписки и
досъдебни производства и се съхраняват от прокурора, работещ по
съответното ДП или от канцеларията. След като приключи работата по
досъдебното производство, то се връща в съответната прокуратура с
описания по-горе приемо-предавателен протокол и с нови приемопредавателни протоколи в 2 екземпляра, изготвени от деловодството на
отдел 02 „Досъдебен” на ВКП. След получаване на досъдебното
производство с веществените доказателства в долустоящата прокуратура,
единият екземпляр от новите приемо-предавателни протоколи се подписва,
подпечатва и се връща на проверявания отдел във ВКП.
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Приемането, съхранението и предаването
на веществените
доказателства, приобщени по преписки и ДП се е извършвало при спазване
на закона, Правилника за администрацията на Прокуратурата на Република
България и заповедите на главния прокурор. Определеният служител е
водил дневниците редовно.
І.5.Принцип на случайния подбор при разпределение на
преписките и делата:
Разпределението на делата и преписките в на отдел 02 «Досъдебен» на
ВКП през 2017 г. и 2018 г. е извършвано на основание Правилата за
приложението на разпределението на преписките и досъдебните
производства на принципа на случайния подбор в Прокуратурата на
Република България, утвърдени със Заповед № РД-02-41 от 14.10.2015 г.,
изменени и допълнени със Заповед № РД-02-6 от 06.04.2016 г. и Заповед
№ РД-02-23 от 02.11.2017 г. и Заповед № РД-04-459 от 27.12.2018 г. на
главния прокурор на Р България и на основание Заповед № 2/27.11.2015 г. на
завеждащия отдел 02”Досъдебен” на ВКП.
Завеждащия отдел 02”Досъдебен” на ВКП периодично е издавал
заповеди, в които регламентирал разпределението на преписките и делата на
принципа на случайния подбор, съобразно промените в състава на
отдела.Това са:
Заповед № 1/16.02.2017 г.;
Заповед №2/03.04.2017г.;
Заповед №4/03.07.2017 г.;
Заповед №5/14.07.2017 г.;
Заповед №6/01.09.2017 г.;
Заповед № 1/13.02.2018 г.;
Заповед №2/21.03.2018 г.;
Заповед №3/21.05.2018 г.;
Заповед №4/04.07.2018 г.;
Заповед №5/17.09.2018 г.;
Заповед №6/08.10.2018 г.;
Заповед №7/05.11.2018 г.;
Принципа на случайния подбор по реда на постъпването се прилага
при разпределението на преписките, свързани непосредствено с
прокурорската дейност по същество и се извършва чрез Унифицираната
информационна система /УИС/. Преписките, съдържащи класифицирана
информация се разпределят чрез УШС при спазването на особени правила за
въвеждането им, установени със заповед на главния прокурор.

8

Със Заповед № 2/27.11.2015 г. на завеждащия отдел 02 „Досъдебен”
на ВКП били определени шест групи преписки за разпределение на
принципа на случайния подбор, прокурорите в съответните групи и
тяхната натовареност, както следва:
І група „Противодействие на престъпленията по Глава втора”
Престъпления против личността”/без тези по чл.116, ал.1,т.10 от НК; чл.
131, ал.1, т.8 от НК; чл. 142, ал.2, т.6 и 8 от НК; чл. 142а, ал.2, пр.2 от НК;
чл. 143, ал.2 от НК; чл. 143а, ал.3 от НК; чл. 144, ал.3, пр.2 НК; чл. 145 от
НК; чл. 146- чл. 148а от НК; чл. 155, ал.5, т.1 от НК; чл. 156 от НК; чл. 159,
ал.5 от НК и без престъпленията по Раздел ІХ”Трафик на хора” от НК/ и по
Глава ХІ „Престъпления по транспорта и съобщенията”: чл. 340 от НК; чл.
341а от НК; чл. 341б от НК; чл. 343, ал.1, б. „в” от НК; чл. 343, ал.3 и ал.4 от
НК; чл. 343а, б. „б” и „г” от НК.
Според Заповед №2/3.04.2017 г. на завеждащия отдел 02 „Досъдебен”
преписките от І група са разпределяни между следните прокурори при
спазване на посочената по- долу натовареност:
прокурор Олег Александров Янев - 100% натовареност;
прокурор Вельо Борисов Велев - 100% натовареност;
прокурор Лилия Петкова Терзийска - 50% натовареност;
прокурор Евгений Трифонов, а от 21.05.2018 г. Венцислав Найденов
Андреев - 50% натовареност;
прокурор Юлияна Петкова Кацарова-Чарбаджиева /до 19.01.2018 г./50% натовареност;
прокурор Валери Иванов Първанов - завеждащ отдел 02 „Досъдебен”
на ВКП - 50% натовареност.
ІІ Група „Противодействие на престъпленията по Глава трета
„Престъпления против правата на гражданите, Раздел „Престъпления
против интелектуалната собственост”; Глава девета „а””Компютърни
престъпления”и престъпления „компютърна измама” по чл. 212а от НК,
унищожаване и повреждане на имущество чрез нерегламентиран достъп до
компютър по чл. 216, ал.3 от НК; Престъпления, свързани с културни
ценности - чл.227а-чл. 278б от НК; чл. 208 от НК / без тези по чл. 208, ал.5,
предложение първо и чл. 278а, ал.3, предложение трето/.
Според Заповед №2/3.04.2017 г. на завеждащия отдел 02 „Досъдебен”
преписките от ІІ група са разпределяни между следните прокурори при
спазване на посочената по- долу натовареност:
прокурор Илона Василева Кръстенякова - 100% натовареност;
прокурор Николай Енчев Соларов - 100% натовареност;
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прокурор Любомир Петров Божков, а от 20.03.2018 г. прокурор Галя
Тодорова Гугушева - 100% натовареност;
прокурор Валентин Димитров Кирилов - 100% натовареност;
ІІІ Група „Противодействие на престъпленията по Глава пета
„Престъпления против собствеността”/без тези по чл. 195а, ал.1,т.9 от НК;
чл. 199, ал.1, т.5 от НК; чл. 201- чл. 203 от НК; чл. 208, ал.5, предложение
първи от НК; чл. 212, ал.3 от НК; чл. 213а, ал.2, т.5, предложение второ и
ал.3, т.3 от НК; чл. 214, ал.2, т.1 и 2 от НК/, Глава единадесет, Раздел Втори
„Престъпления по транспорта и съобщенията”- чл. 346 и чл. 346а /без тези
по чл. 346, ал.6 ,предложение второ от НК/”.
Според Заповед №2/3.04.2017 г. на завеждащия отдел 02 „Досъдебен”
преписките от ІІІ група са разпределяни между следните прокурори при
спазване на посочената по- долу натовареност:
прокурор Юлияна Петкова Кацарова-Чорбаджиева /до 19.01.2018 г./100% натовареност;
прокурор Боян Николов Тошев - 100% натовареност;
прокурор Христо Иванов Граматиков - 70% натовареност;
прокурор Олег Александров Янев - 25% натовареност;
прокурор Николай Енчев Соларов - 80% натовареност;
прокурор Георги Димов Найденов - 100% натовареност;
прокурор Пламен Христов Христов - 30% натовареност;
прокурор Малена Андонова Филипова - 50% натовареност.
ІV Група „Противодействие на престъпленията по Глава шеста
„Престъпления против стопанството”/без тези по чл. 219 от НК; чл. 220 от
НК; чл. 235, ал.4, предложение първо; чл. 242, ал.1, буква „ж” от НК; чл.
243 от НК/; Глава седма „ Престъпления против финансовата, данъчната и
осигурителната система /без тези по чл. 253 - чл. 256 от НК/; Глава осма
„Престъпления против дейността на държавни органи, обществени
организации и лица, изпълняващи публични функции”/без тези по чл. 277ачл. 278б от НК, чл. 280, ал.2 от НК, Раздел ІІ „Престъпления по служба” и
Раздел ІV”Подкуп” от НК/; Глава осма„а”Престъпления против спорта” и
Глава десета „Престъпления против реда и спокойствието” /без тези по чл.
321 и чл. 321а от НК/;
Според Заповед №2/3.04.2017 г. на завеждащия отдел 02 „Досъдебен”
преписките от ІV група са разпределяни между следните прокурори при
спазване на посочената по- долу натовареност:
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прокурор Юлияна Петкова Кацарова-Чорбаджиева /до 19.01.2018г./50% натовареност;
прокурор Христо Иванов Граматиков - 50% натовареност;
прокурор Пламен Христов Христов - 100% натовареност;
прокурор Малена Андонова Филипова - 50% натовареност;
прокурор Илона Василева Кръстенякова - 80% натовареност;
прокурор Валентин Димитров Кирилов - 85% натовареност;
прокурор Любомир Петров Божков, а от 20.03.2018 г. - Галя Тодорова
Гугушева - 85% натовареност;
прокурор Евгений Трифонов, а от 21.05.2018 г. Венцислав Найденов
Андреев - 70% натовареност;
прокурор Валери Иванов Първанов - завеждащ отдел 02 „Досъдебен”
на ВКП- 30% натовареност.
V Група „Противодействие на престъпленията, извършени от или с
пострадали непълнолетни лица”;
Според Заповед №2/3.04.2017 г. на завеждащия отдел 02 „Досъдебен”
преписките от V група са разпределяни между следните прокурори при
спазване на посочената по- долу натовареност:
прокурор Малена Андонова Филипова - 100% натовареност;
прокурор Лилия Петкова Терзийска - 100% натовареност;
прокурор Вельо Борисов Велев - 100% натовареност.
VІ Група „Противодействие на други престъпления /извън
посочените в групи І-V, без чл.95- чл. 110 от НК; чл. 330, ал.2,т.4 от НК; чл.
337, ал.2 и 3 от НК; чл. 339, ал.2 и 3 от НК; чл. 254а, ал.2,т.1 от НК; чл.
354б, ал.2-4 от НК; чл. 354в, ал.2-4 от НК, чл. 356б, ал.2 от НК; чл. 387 от
НК; чл. 407- чл. 419а от НК/”.
Според Заповед №2/3.04.2017г. на завеждащия отдел 02 „Досъдебен”
преписките от VІ група са разпределяни между следните прокурори при
спазване на посочената по- долу натовареност:
прокурор Валери Иванов Първанов - завеждащ отдел 02 „Досъдебен”
на ВКП- 50% натовареност;
всички други прокурори от отдела - 100% натовареност.
Със Заповед №2/27.11.2015 г. на завеждащия отдел 02”Досъдебен” на
ВКП са определени съдебните служители, които да работят със системата
за електронно разпределение. Те са извършвали тази дейност и през
периода 2017 – 2018 г. Разпоредено е съдебните служители да докладват
новопостъпилите преписки, дела, сигнали и други материали на завеждащия
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отдела за определяне на съответната група. В негово отсъствие групата се
определяла от прокурор, определен да го замества. След определяне на
групите, преписките се предавали на определените със заповед съдебни
служители, които ги разпределяли електронно по реда на тяхното
постъпване при спазване принципа на случайния подбор.
След разпределяне на преписките се разпечатвал общ протокол за
извършеното за деня разпределение. Той се докладвал на завеждащия отдела,
който го подписвал. Единият екземпляр от протокола за разпределението се
предавал на административния секретар на отдела, който съхранявал
подписаните протоколи в отделна папка, подредени по хронологичен ред.
Вторият екземпляр от протокола за разпределението на конкретната
преписка се прилагал към нея. Преписката с екземпляр от протокола се
докладвала на завеждащия отдела, който ги възлагал на съответния прокурор
с писмена резолюция. Административният секретар изготвял електронно
копие на протокола за разпределението и осигурявал достъп на всички
прокурори от отдела съобразно начина, определен от Дирекция ИОТ- АГП.
Административният секретар представял на завеждащия отдела справка за
броя на преписките, разпределени в групите и по прокурори непосредствено
след изтичането на всяко полугодие.
Със Заповеди на завеждащия отдела е разпоредено прокурорите, които
отсъстват поради платен годишен отпуск, командировка, отпуск по болест,
временна нетрудоспособност и други, да се изключват от разпределението на
преписките и делата за срока на отсъствието им.
При предстоящо отсъствие за повече от 15 дни/ поради отпуск,
командироване и пр./ получени окомплектовани преписки, които се отнасят
до досъдебно производство или не търпят отлагане, след резолюция на
завеждащия отдела, се преразпределят на друг прокурор за произнасяне чрез
УИС на принципа на случайния подбор.
През летния период / от 17.07.2017 г. до 01.09.2017 г. и от 09.07.2018 г.
до 31.08.2018 г./ голяма част от прокурорите са ползвали платен годишен
отпуск и се оказало, че в отделни групи за разпределение на принципа на
случайния подбор липсват прокурори между които то да бъде извършено. С
цел осигуряване действието на чл. 9 от ЗСВ новопостъпилите преписки били
отнасяни към VІ Група и разпределяни между работещите съответно 5-6, а
през 2018 г. – 2 до 6 прокурора /Заповед №5/14.07.2017 г. на завеждащ отдел
„Досъдебен” на ВКП, утвърдена от заместник на главния прокурор при ВКП
и Заповед №4/4.07.2018 г. на завеждащ отдел „Досъдебен” на ВКП,
утвърдена от заместник на главния прокурор при ВКП/.
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В отчетите на проверявания отдел за 2017 г. и 2018 г. е посочено, че
липсва обвързаност между съществуващата организация на случайно
разпределение и териториалните райони и по този начин се затруднява
осигуряването на наблюдение и установяване на достатъчно обосновани
констатации за състоянието на работата, както и даването на адекватни
препоръки въз основа на осъществявания инстанционен и служебен контрол
по възложените за решаване преписки и дела. Направено е предложение
организацията да се промени по начин, който да стимулира
функционирането на относително постоянна връзка между териториалните
прокуратури и отдел 02 „Досъдебен” на ВКП в лицето на персонално
определените прокурори за всяка от петте апелативни прокуратури и за
военно-апелативния район.
Проверяващият екип установи, че разпределението на преписките и
делата се извършва на принципа на случайния подбор в съответствие със
закона, указанията и заповедите на главния прокурор. Копие от съответния
протокол за избор на наблюдаващ прокурор, което е на хартиен носител, е
приложено към всички преписки и наблюдателни производства.
Прокурорите от отдел 02 „Досъдебен“ при ВКП не дават дежурства с
изключение на случаите, в които се провеждали избори и референдуми. В
тези случаи със заповед на главния прокурор се формирало дежурно звено
при ВКП от прокурори и служители. Последните избори, при които
прокурори и служители от отдел 02 „Досъдебен“ при ВКП са участвали в
такова звено били изборите за Народно събрание на Р. България на 26.03.2017
г. /Заповед № РД-04-70/01.03.2017 г./. Със Заповед № РД-04-171/20.05.2019 г.
на главния прокурор престъпленията по чл.167-169 НК преминали във
функционалната компетентност на отдел 01 „Специализиран“ при ВКП и
поради това след тази дата прокурори и служители от отдел 02 „Досъдебен“
при ВКП не са включвани в дежурните звена.
І.6.Заповеди и разпореждания на административния ръководител:
През 2017 г. административният ръководител е издал 7 бр. заповеди по
собствена преценка.Толкова е броят на издадените заповеди по собствена
преценка и през 2018 г. През проверявания период завеждащият отдел 02
„Досъдебен” на ВКП не е издавал заповеди по указания на главния прокурор.
І.7.Наказания и поощрения:
В периода 01.01- 31.12.2017 г. са поощрени общо 4 прокурори от отдел
02 „Досъдебен” на ВКП, както следва:
прокурор Светла Кирилова Гергинова;
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прокурор Георги Димов Найденов;
прокурор Вельо Борисов Велев;
прокурор Валери Иванов Първанов.
През 2018 г. е поощрен прокурор Любомир Петров Божков.
През проверявания период на прокурорите от проверявания отдел не са
налагани наказания.
Приложение: Справка №1 по организацията на административната
дейност на отдел 02 „Досъдебен” на ВКП за 2017 г.;
Справка №1 по организацията на административната дейност на отдел
02 „Досъдебен” на ВКП за 2018 г.
І.8. Участие в създадените екипи, оказване помощ
и
осъществяване на контрол:
Според т.2.5. от Заповед №ЛС-3414 от 15.11.2013 г. на главния
прокурор на Република България в редакцията, действала през проверявания
период, прокурорите от отдел 02 „Досъдебен” на ВКП участват в
създадените звена и екипи, оказват помощ и осъществяват контрол върху
работата им. В изпълнение на тази задача през проверявания период те са
извършили следното:
През 2017 г.
1.Във връзка с Указание за организация на взаимодействието между
органите на досъдебното производство с обща и специална компетентност
при особено сериозни произшествия, с цел обезпечаване на правилното и
своевременно извършване на неотложните и първоначалните действия по
разследването на особено сериозни произшествия от компетентен орган и на
резултатното взаимодействие между органите на разследване във връзка с
безопасността при такива произшествия и защита от бедствия, със заповед №
РД-02-6/15.03.2017 г. на главния прокурор на Република България е
определен прокурор зав. отдел 02 „Досъдебен“ във ВКП - Николай Георгиев
за ръководител и прокурор за контакт и координация за цялата територия на
страната. Участват и прокурори Евгений Трифонов и Валентин Кирилов;
2.Във връзка с осигуряване на методическа помощ по досъдебни
производства, по които се задържат като обвиняеми над 6 /шест/ месеца в
арестите на ГД „ИН“ лица без връчен обвинителен акт и предприемане на
необходимите организационни мерки съобразно зонално разпределение за
указване на методическа помощ на апелативните прокуратури, е издадена
Заповед № 3 от 12.04.2017 г. на завеждащ отдел 02 „Досъдебен“ във ВКП г-н
Валери Първанов, с която са определени пет прокурори от отдела, които да
указват методическа помощ на апелативните прокуратури. ...
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През 2018 г.
1.Във връзка с необходимостта от осъществяване на ефективен надзор
върху досъдебно производство №2440/2018 г. по описа на ОДМВР – Русе,
преписка № 3486/2018 г. по описа на Окръжна прокуратура – гр. Русе, със
заповед № РД-04-369/17.10.2018 г. на главния прокурор на Република
България, е възложен специален надзор върху цитираното досъдебно
производство, като е определен екип, в който участва прокурор Олег Янев от
отдел 02 „Досъдебен“ във ВКП;
2.Във връзка с проект „Обединяване на усилията срещу кибертероризма
– обмяна на добри практики“ на Института за съдебно обучение на Белгия,
със заповед № РД-04-260/12.07.2018 г. на главния прокурор на Република
България била определена прокурор Илона Кръстенякова от отдел 02
„Досъдебен“ във ВКП, като национален експерт по проекта и лице за контакт
на ПРБ по въпросите, свързани със защита на интелектуалната собственост и
компютърните престъпления, с цел осъществяване на връзка и
взаимодействие с българските институции и чуждестранните партньори /пр.
№ 3450/2018 г./.
І.9. Участие в ревизионната дейност:
Съгласно т.2.10. от Заповед №ЛС-3414 от 15. 11. 2013г. на главния
прокурор на Република България в редакцията, действала през проверявания
период, прокурорите от проверявания отдел участват в ревизионната дейност
на отдел 06 след съответно възлагане. В изпълнение на това правомощия
прокурорите от отдел 02 „Досъдебен” на ВКП са извършили следното:
През 2017 г.
Във връзка със заповед № РД-04-157/05.06.2017 на главния прокурор на
Република България за извършване на тематична ревизия в СГП в срок от
08.06 до 28.06.2017 г. на спрените и неприключените ДП за данъчни
престъпления /чл.255-чл.259/, образувани до 31.12.2015 г., участие в
проверяващия екип са взели прокурорите Пламен Христов и Николай
Соларов /пр. № 5187/2017 на ВКП/;
В изпълнение на утвърдения от главния прокурор на Република
България План за контролно – ревизионната дейност от 25.01.17 г., в периода
25.09.17 г. - 24.11.17 г. са извършени планирани комплексни ревизии на АП –
Бургас, АП – Варна, ОП – Бургас, ОП – Варна и ОП – Добрич. В
проверяващите екипи са взели участие прокурорите Боян Тошев, Малена
Филипова, Илона Кръстенякова, Пламен Христов, Христо Граматиков и
Любомир Божков / пр. № 9452/2017 на ВКП/;
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Прокурори Лилия Терзийска, Евгений Трифонов, Юлиана Петкова са
участвали в извършването на тематична ревизия в СГП по заповед № РД-04143/17.05.2017 г. на главния прокурор на Република България, на
неприключените и спрените досъдебни производства с предмет –
престъпление по чл.123 НК.
През 2018 г.
Във връзка със заповед № РД-04-219/22.06.2018 г. на главния прокурор
на Република България, в изпълнение на утвърдения План за контролноревизионна дейност, съобразен с препоръките на Независимия анализ на
прокуратурата и Доклада относно напредъка на България по Механизма за
сътрудничество, е извършена комплексна ревизия на дейността на
Апелативна специализирана прокуратура за периода 2016 год. – 2017 год. В
ревизиращия екип е участвала прокурор Лилия Терзийска от отдел 02
„Досъдебен“ във ВКП.
В изпълнение на План за контролно-ревизионна дейност била
извършена комплексна ревизия на ОП – Враца. В ревизиращия екип участвал
прокурор Боян Тошев от отдел 02 „Досъдебен“ във ВКП /пр. № 11770/2018
г.на ВКП/.
Прокурор Малена Филипова участвала в извършването на тематична
ревизия в ОСлО при ОП – Бургас / изх. № 70/2018 г. на ЗГП/.
І.10.Проверки на отдела:
През проверявания период на отдел 02”Досъдебен” на ВКП не са
правени ревизии и проверки.
І.11.Участие в разработването на актове:
Според т.2.4. от Заповед №ЛС-3414 от 15.11.2013 г. на главния
прокурор на Република България в редакцията, действала през проверявания
период прокурорите от отдел 02 „Досъдебен” на ВКП участват в
разработването на актове за създаване на международни и местни екипи за
разследване между ПРБ и прокуратурите на други държави, както и с
правоохранителни органи.
Съгласно т.2.12. от посочената по-горе заповед те съдействат за
изготвянето на становища от името на ПРБ във връзка с разработването на
актове, споразумения, конвенции и др.
Според т.2.13. от горепосочената заповед на главния прокурор те
участват в изработването на проекти на актове за методическо ръководство
по въпроси на предварителната проверка, разследването, упражняването на
прокурорски правомощия и изготвянето на прокурорски актове в
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досъдебното производство. В изпълнение на тези свои правомощия
прокурорите от отдел 02 „Досъдебен” са осъществили следното:
През 2017 г.
- Завеждащият отдел 02 „Досъдебен“ във ВКП прокурор Николай
Георгиев е бил ръководител на работна група, създадена със заповед № РД09-4/25.01.2017 г. на главния прокурор на Република България, относно
преглед на действащи вътрешни актове в системата на ПРБ и
идентифициране на неотменени актове. Той е изготвил доклади и становище
по поставената тема /пр. № 773/2017 г.на ВКП/;
- Прокурорите Валентин Кирилов и Евгений Трифонов са участвали в

работна група между ПРБ, Министерство на транспорта, информационните
технологии и съобщенията и МВР, за взаимодействие при разследване на
сериозни произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт.
/пр. № 13206/2016 на ВКП/;
- Завеждащият отдел 02 „Досъдебен“ във ВКП прокурор Николай
Георгиев е участвал в работна група, създадена със заповед №РД-0916/09.03.2017 г. на зам. на главния прокурор при ВКП, във връзка с
препоръките в Доклада за напредъка на България по МСО от 27.01.2017 г. и в
Доклада за независим анализ на структурния и функционален модел на
прокуратурата. Работната група е имала за цел изготвяне на експертно
предложение за промени в НК на съставите на длъжностните и
престъпленията с корупционен елемент. / пр. № 2353/2017 на ВКП/.;
- Завеждащият отдел 02 „Досъдебен“ във ВКП Валери Първанов и

прокурор Юлиана Петкова са участвали в работна група, създадена със
заповед № РД-09-66/28.07.2017 г., изменена и допълнена със заповед № РД09-89/20.09.2017 г. на главния прокурор на Република България, относно
анализ на възникнали в прокурорската практика въпроси по прилагането на
НПК и ЗСВ, както и идентифициране на необходимост от актуализиране на
действащи и издаване на нови методически актове относно дейността на
прокуратурата по чл. 138, т. 6 от ЗСВ. /пр. № 8035/2017 на ВКП/.
- Завеждащият отдел 02 „Досъдебен“ във ВКП прокурор Валери
Първанов и прокурор Вельо Велев са участвали в работна група, създадена
със заповед № РД-09-35/19.04.2017 г. на главния прокурор на Република
България за проверка на организацията и дейността на Бюрото по защита при
главния прокурор на Република България.Ръководител на групата е бил
завеждащият отдел 02 на ВКП. /преписката е секретна/;
- Завеждащият отдел 02 „Досъдебен“ във ВКП прокурор Валери
Първанов и прокурор Вельо Велев са участвали в работна група, създадена
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със заповед № РД-09-56/26.06.2017 г. на главния прокурор на Република
България, във връзка с необходимост от предложения за изменения на
действащия Закон за защита на лица, застрашени във връзка с наказателното
производство, Закон за защита на класифицираната информация и други
нормативни актове. Зав. отдел 02 „Досъдебен“ във ВКП прокурор Валери
Първанов е бил ръководител на работната група и е изготвил становище /пр.
№ 6464/2017 на ВКП/;
- Прокурор Илона Кръстенякова е участвала в работна група
„Електронно право“ създадена във връзка с престъпления в кибернетичното
пространство и електронните доказателства. /пр. № 601/2017 на ГП/;
- Прокурорите Олег Янев и Христо Граматиков са участвали в работна
група от междуведомствен характер, създадена във връзка с изменение и
допълнение на инструкция № 51/2010 г., изменена и допълнена с инструкция
№ 1271/2016 г. на ПРБ за взаимодействие между ПРБ и МВР при разследване
на две и повече досъдебни производства, извършени от едно и също лице /пр.
№ 12938/2017 на ВКП/;
- Завеждащият отдел 02 „Досъдебен“ във ВКП прокурор Валери
Първанов е изготвил становище до зам. на главния прокурор Пенка
Богданова по повод запитване от Десислава Петрова – прокурор и обучаващ
младшите прокурори в НИП относно практиката на някои съдилища в
страната да изискват в ОА да се съдържа анализ на доказателствените
материали,събрани в хода на разследването. /пр. № 290/2017 на ВКП/;
- Прокурор Евгений Трифонов е участвал в работна среща на български
и чужди експерти по приложението на чл.3 от ЕКПЧ /проект „Подкрепа за
прилагане на решенията на ЕСПЧ и стандартите и препоръките на
Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или
унизително отношение или наказание“. /пр. № 825/2017 на ВКП/;
- Завеждащият отдел 02 „Досъдебен“ във ВКП прокурор Валери
Първанов е изготвил становище до зам. на главния прокурор Пенка
Богданова по повод писмо от ГД „НП“, че за неопределен период от време се
преустановя приемането на нови експертизи и издаване на възложени такива
от НИКК, поради възникнала повреда в топлоподаващата система и
невъзможност за работа. /пр. №1253/2017 на ВКП/;
- Завеждащият отдел 02 „Досъдебен“ във ВКП прокурор Николай
Георгиев е участвал в Национално междуведомствено звено, създадено със
заповеди № РД-09-12/23.02.2017 г. на главния прокурор на Република
България, № 8121з – 336/23.02.2017 г. на министъра на вътрешните работи и
№ 3-470/23.02.2017 г. на председателя на ДАНС по повод провеждане на
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изборите за Народно събрание на Република България на 26.03.2017 г. /пр. №
2000/2017 г.на ВКП/;
- Прокурор Илона Кръстенякова е била лектор в конференция на тема
"Дигитални измами и киберсигурност", организарана от УНСС /пр. №
2280/2017 на ВКП/;
- Прокурор Юлиана Петкова е участвала в работна среща между
делегация на Република Латвия и представители на Прокуратурата на
Република България в периода 04-06.04.2017 г., организирана от
Европейската комисия чрез Генерална дирекция "Регионална и урбанистична
политика", в областта на противодействието на измамите и защитата на
финансовите интереси на ЕС. /пр. № 3278/2017 на ВКП/;
- Прокурор Юлиана Петкова е участвала в конкурс за избор на
консултанти, които биха могли да окажат подкрепа на Антикорупционната
мрежа за Източна Европа и Централна Азия. Поканата е била отправена от
представител на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие
/ОИСР/ /пр. № 6830/2017 на ВКП/;
- Прокурори Юлиана Петкова и Илона Кръстенякова са взели участие в
кръгла маса, съвместно с Център за наказателно правосъдие и изследвания
/Румъния/, на тема ,,Онлайн операции под прикритие в борбата срещу
киберпрестъпността", /пр. № 7214/2017 на ВКП/;
- Прокурор Валентин Кирилов е посетил Европейския комитет за
предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или
наказание / КПИ / по тяхна покана / пр. № 9532/2017 на ВКП/;
- Прокурор Малена Филипова е участвала в работна среща,
организирана от Агенция за социално подпомагане по повод сигнал от инсп.
Андрей Райчев за осъществяване на физическо насилие върху малолетните
Валентин Златозаров Овчаров и брат му Лазар Лазаров Диков /пр. №
9963/2017 на ВКП/;
- Прокурори Юлиана Петкова, Лилия Терзийска, Евгений Трифонов и

Христо Граматиков са дали становище по Доклад за извършена проверка в
СГП на неприключените и спрени досъдебни производства с предмет –
престъпления по чл. 123НК, за преценка необходимостта от изготвяне на
методическо указание, касаещо материално правните въпроси и
разследването на престъпления по чл.123 от Наказателния кодекс в
изпълнение на резолюция на главния прокурор от 09.10.2017 г. /пр. №
5052/2017 на ВКП/;
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- Прокурор Юлиана Петкова е изготвила становище до главния
прокурор на Република България по повод покана от директора на Хърватска
национална банка за участие в Трета конференция на Балканската мрежа за
защита на еврото / пр. № 10566/2017 на ВКП/;
- Прокурор Илона Кръстенякова е участвала в Четвъртия регионален
форум по киберсигурност и киберпрестъпност за държавите от Югоизточна
Европа по повод лична покана от Международна академия за обучения по
киберразследвания /МАОКР/- /пр. № 10670/2017 на ВКП/;
- Завеждащият отдел 02 „Досъдебен“ във ВКП прокурор Валери
Първанов е изготвил становище по повод писмо от зам. на главния прокурор
Пенка Богданова до всички зав. отдели във ВКП, относно инвентаризацията и
систематизацията на документите в директорията на Ведомствения
информационен сайт /ВИС/. /пр. № 3901/2017 на ВКП/;
- Прокурор Малена Филипова е участвала в кръгла маса на тема
„Децата в дигиталния свят: как да предотвратим и да се справим със
сексуалното онлайн насилие над децата“, организирана от УНИЦЕФ и
Държавна агенция за закрила на детето;
- Завеждащият отдел 02 „Досъдебен“ във ВКП прокурор Николай
Георгиев е участвал в семинар на тема „Мотивиране на съдебните актове с
практика на ЕСПЧ – как да се избягват нарушенията на Конвенцията“,
организиран от Министерство на правосъдието съвместно с Норвежката
съдебна администрация / пр. № 834/2017 на ГП/;
- Завеждащият отдел 02 „Досъдебен“ във ВКП прокурор Николай
Георгиев е изготвил становище по повод запитване от ОП – Русе, относно
началната дата на срока за разследване по ДП, стартирано чрез разделяне от
друго такова, по реда на чл. 216 НПК. В тази връзка е издадена Заповед №
РД-02-22/02.11.2017 г. на главния прокурор на Република България, с която
се утвърждава Указание по новите нормативни положения в ЗИДНПК /пр. №
12113/2016 на ВКП/;
- Завеждащият отдел 02 „Досъдебен“ във ВКП прокурор Валери
Първанов е изготвил становище във връзка с дейността на работна група, за
изследване на престъплението документна измама с предмет недвижим имот,
създадена със заповед № РД-09-153/15.12.2016 г. /пр. № 10530/2016 на ВКП/;
- Завеждащият отдел 02 „Досъдебен“ във ВКП прокурор Николай
Георгиев и прокурор Евгений Трифонов са участвали в работна група,
създадена за изготвяне на методическо ръководство и указания във връзка с
организация на работа и особеностите при разследването на престъпленията
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по чл.279-281 НК. Работата на работната група е приключила с изготвяне на
становища и проект на методическо ръководство /пр. № 10724/2016 на ВКП/;
- Завеждащият отдел 02 „Досъдебен“ във ВКП прокурор Валери
Първанов и прокурор Христо Граматиков са изготвили становище по повод
поставен от ОП-Враца въпрос, относно приложението на чл.20, ал.3 от
Наредба №30/27.06.2001 г. за реда за установяване употреба на алкохол и
други упойващи вещества на водачите на МПС /пр. № 12083/2016 на ВКП/;
- Прокурор Николай Соларов е участвал в работна група във връзка със
създаване на постоянно действаща междуведомствена комисия за
координация на дейностите по взаимодействие между органите на МК, МВР
и ПРБ срещу престъпните посегателства имащи за предмет културни
ценности. Изготвени са становища от завеждащ отдел 02 „Досъдебен“ във
ВКП прокурор Николай Георгиев и прокурор Николай Соларов /пр. №
6091/2016 на ВКП/;
- Завеждащият отдел 02 „Досъдебен“ във ВКП прокурор Валери
Първанов е изготвил становище до заместника на главния прокурор г-жа
Пенка Богданова по повод молба от ГД „НП“, относно разкриване,
разследване и привличане към наказателна отговорност лица, извършили
престъпления по чл. 209-211 от НК чрез електронни връзки и съобщения
т.нар. „телефонни измами“/пр. № 3408/2014 на ВКП/.
През 2018 г.
- Прокурор Валентин Кирилов е участвал в експертна работна група
към Министерство на правосъдието за изготвяне на проект на Наредба за
условията и реда за организиране и осъществяване охраната на съдии,
прокурори и следователи. /пр. № 2824/2018 на ГП/;
- Прокурор Илона Кръстенякова участвала в среща на старши
служители „ЕС-САЩ“ в областта на правосъдието и вътрешните работи,
относно сигурността и правосъдието в кибернетичното пространство,
включително стратегиите за киберсигурност, правната помощ и
сътрудничеството с доставчиците на интернет услуги, както и
международното сътрудничество в тази насока. Изготвила е становище по
поставените въпроси./пр. № 2130/2018 на ВКП/;
- Завеждащият отдел 02 „Досъдебен“ във ВКП прокурор Валери
Първанов е изготвил становище по повод проект на План за контролноревизионната дейност в ПРБ, проект на Указание за дисциплинарната
дейност в системата на ПРБ, проект на заповед за изменение на Вътрешните
правила за работата на прокурорите от отдел "Административен" във ВКП,
направление "Инспекторат", ведно с проект на консолидиран текстов вариант
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на Вътрешните правила представени от отдел 06 „Административен „ във
ВКП на главния прокурор на Република България. /пр. № 6211/2018 на ВКП/;
- Прокурорите Лилия Терзийска и Николай Соларов са изготвили
доклади и становища, дали са указания на долустоящите прокуратури и
съвместно с отдел 05 „Аналитичен“ във ВКП са изготвили проект от името на
главния прокурор на Република България по повод провеждане на операция
на МОК Интерпол „Thunderstorm“, насочена срещу нелегалната търговия на
животни и растения и престъпления срещу горите. /пр. № 5390/2018 на ВКП/;
- Завеждащият отдел 02 „Досъдебен“ във ВКП прокурор Валери
Първанов участвал в експертна работна група, сформирана съгласно заповед
№ РД-09-62/01.06.2018 г. и във връзка със създаване на междуведомствена
работна група, която да подготви необходимите изменения и допълнения в
Правилника за прилагане на Закона за защита на лица, застрашени във връзка
с наказателно производство. Изготвени са становища и Проект на Правилник
за прилагане на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с
наказателното производство и мотиви към него. /пр. № 1102/2018 на ВКП/;
- Прокурор Евгений Трифонов е участвал в работна група към
Министерство на правосъдието за изготвяне на проект на Закон за изменение
и допълнение на Наказателния кодекс и предоставяне на статистическа
информация относно случаите на кражби на МПС незаконно отнемане на
МПС и незаконно проникване в МПС. /пр. № 4605/2018 на ВКП/;
- Прокурор Галя Гугушева е участвала в международна глобална
операция „30 days at sea“ на МОКП-Интерпол насочена срещу нелегалната
търговия и незаконното изхвърляне на опасни отпадъци в морето от
плавателни съдове, с участието на 58 държави от цял свят. Участниците са
подпомагани от европейски организации и агенции: Европейската
полицейска служба /EUROPOL/, Европейската агенция по морска
безопасност /EMSA/, Европейската агенция по контрол на рибарството
/EFCA/, Европейската агенция за гранична и брегова охрана /FRONTEX/ и
Европейската организация за съдебно сътрудничество /EUROJUST/. От
българска страна участници в операцията са следните структури: Дирекция
“Международно оперативно сътрудничество“ /ДМОС/ при Министерство на
вътрешните работи /МВР/, Изпълнителна агенция „Морска администрация“
/ИАМА/ при Министерство на транспорта, информационните технологии и
съобщенията /МТИТС/, Главна дирекция „Гранична полиция“ /ГДГП/,
Дирекция “Национална система 112“ /ДНС112/ при МВР, Министерство на
околната среда и водите /МОСВ/, Регионалните инспекции по околна среда и
водите /РИОСВ/- гр.Бургас и гр.Варна, ВКП и Окръжните прокуратури в
гр.Варна, гр.Добрич и гр.Бургас. Изготвени са доклади до заместник на
главния прокурор и становище от завеждащ отдел 02 „Досъдебен“ във ВКП гн Валери Първанов /пр. № 4964/2018 на ВКП/;
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- Прокурор Малена Филипова е взела участие в кръгла маса
"Мултидисциплинарен и междуведомствен поход при работа с деца жертви
на насилие – възможности и предизвикателства", инициирана от Институт по
социални дейности и практика и Държавна агенция закрила на детето. /пр. №
5228/2018 на ВКП/;
- Прокурор Валентин Кирилов е участвал в работна група, създадена
съгласно заповед № РД-09-72/18.06.2018 г. на заместник на главния прокурор
г-жа Пенка Богданова, във връзка с предлагане на промени, касаещи
реформата във военното правораздаване. По поставените задачи е изготвено
становище;
- Прокурор Христо Граматиков е бил лектор в обучителен семинар на

Централна комисия за борба срещу противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните. Лекция била на тема: „Ролята на
прокуратурата в превенцията на престъпността и противообществените
прояви на малолетните и непълнолетните“. /пр. № 12148/2018 на ВКП/;
- Прокурори Олег Янев и Христо Граматиков
са участвали в
междуведомствена работна група за изменение и допълнение на Инструкция
№ 51/2010 г., изменена и допълнена с инструкция № 1271/2016 г. на ПРБ за
взаимодействие между ПРБ и МВР при разследване на две и повече
досъдебни производства, извършени от едно и също лице. Изготвени са
проекти на споразумение, инструкция, мотиви и становища. Споразумение
между ПРБ и МВР за взаимодействие при разследване на две и повече
досъдебни производства срещу един и същ обвиняем /пр. № 12938/2017 на
ВКП/;
- Завеждащият отдел 02 „Досъдебен“ във ВКП прокурор Валери
Първанов дал указания, оказал методическа помощ и изготвил становище по
ДП №18/18 г. на ОД - Варна по пр. №111/2018 г. на РП - Оряховопрестъпление по чл. 353д, ал. 1 НК. /пр.4752/2018 на ВКП/;
- Прокурор Николай Соларов изготвил становище и участвал в срещи за
подновяване на Меморандум за разбирателство между България и САЩ,
среща между Министерство на културата, ГД НП, МВР, ГД БОП,
Прокуратурата и представител на правителството на САЩ. /пр. № 375/2014
на ВКП/;
- Прокурор Николай Соларов е участвал и изготвил становища по
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културно наследство,
/пр. 1406/2014 на ВКП/;
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- В изпълнение на резолюция на заместник на главния прокурор г-жа
Пенка Богданова, прокурор Илона Кръстенякова е изготвила становище по
проект за изменение и допълнение на НК, относно компютърните
престъпления. /пр. № 8189/2015 на ВКП/.
І.12. Форми на обучение. Участие при съставянето и изпълнението
на вътрешната обучителна програма и при координирането й с
обучителната програма на НИП:
Според т.2.8. от Заповед № ЛС-3414 от 15.11.2013г. на главния
прокурор в редакцията, действала в проверявания период, прокурорите от
отдел 02 „Досъдебен” на ВКП участват при съставянето и изпълнението на
вътрешната обучителна програма и при координирането й с обучителната
програма на НИП.
Съгласно т. 2.9 от горепосочената заповед те организират и подпомагат
дейността на различни форми на специализация на прокурорите в страната. В
изпълнение на тези задачи прокурорите от отдел 02 „Досъдебен” на ВКП са
извършили следното:
През 2017 г.
- В периода 13.03.2017 г. – 14.03.2017 г. завеждащият отдел 02
„Досъдебен“ във ВКП прокурор Николай Георгиев е участвал в
професионално обучение на магистрати на тема : „Мотивиране на съдебните
актове с практика на ЕСПЧ – как да се избягват нарушения на Конвенцията“,
организирано от Министерство на правосъдието;
- В периода 23.03.2017 г. – 24.03.2017 г. завеждащият отдел 02
„Досъдебен“ във ВКП прокурор Николай Георгиев е бил лектор при
професионално обучение на магистрати на тема: „Ефективно разследване –
практика на ЕСПЧ и анализ на ПРБ“. В обучението са участвали 22 прокурори;
- В периода 30.10.2017 г. – 31.10.2017 г. прокурор Илона Кръстенякова
е участвала в професионално обучение на магистрати на тема: „Регионален
форум по киберсигурност и киберпрестъпност за държавите от Югоизточна
Европа“, организирано от МАОКР;
- В периода 09.11.2017 г. – 10.11.2017 г. прокурор Илона Кръстенякова
е участвала в професионално обучение на магистрати на тема: "Електронни
доказателства, онлайн претърсване на компютър и други технически аспекти",
организирано от НИП;
През 2018 г.
В периода 05.12.2018 г. – 07.12.2018 г. прокурор Илона Кръстенякова е
била лектор при професионално обучение на магистрати на тема:
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„Киберпрестъпността – нарастващо международно предизвикателство“. В
обучението са участвали 24 магистрати. Организатор на обучението била
Фондация „Ханс Зайдел“.

Приложение: Справка №1 по организацията на административната
дейност на отдел 02”Досъдебен” на ВКП за 2017 г.;
Справка №1 по организацията на административната дейност на отдел
02”Досъдебен” на ВКП за 2018 г.
І.13.Средна натовареност на прокурорите през всяка от
проверяваните години:
През 2017 г.
На прокурорите в отдела били възложени средно по 162 препискимежду 91 бр. и 653 бр. преписки. Не се сравняват данните за прокурори,
които не са работили в отдела през цялата година, а по-голямата част от
възложените на прокурора - завеждащ отдел 02, са копия на сигнали на НАП
до първоинстанционни прокуратури по преписки, които се наблюдават в
отдела. Новообразуваните възложени преписки са средно 77,5 и варират
между 41 и 85 преписки за отделни прокурори.
Решените преписки са средно 122 бр. за различните прокурори.
Решените инстанционни преписки са средно по 63.2 бр. - между 41 и 76 бр.
Според доклада за дейността на отдел 02”Досъдебен” във ВКП за 2017
г. неравномерното натоварване на прокурорите в отдела се дължи на
множеството групи с различен персонален състав, в които се разпределят
преписките. Според него, тъй като е невъзможно прогнозирането на видовете
преписки /съобразно групите/, това не може да бъде отчетено при определяне
на персоналния процент натоварване, формиращ цялостната натовареност на
един прокурор.
Със Заповед №2 от 03.04.2017 г. на завеждащия отдел „Досъдебен”,
утвърдена от ЗГП при ВКП са направени корекции в групите и
индивидуалните коефициенти и това е довело до по-равномерна натовареност
на прокурорите в отдела.
Направено е предложение броят на възложените преписки на всеки
прокурор да се обвърже не с общо работните дни през отчетния период до
деня на разпределение, а с отработените дни през календарната година от
прокурора до този момент. Посочено е, че при настоящата схема на
разпределение прокурорът, който е отсъствал поради заболяване, получава
целия доклад на отдела до изравняване на разпределените преписки с
останалите прокурори. Това води до пренатоварване на едни прокурори, а в
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същото време не уплътнява работното време на останалите, защото не
получават нови преписки.
Поради различния характер на новообразуваните преписки се
наблюдава несъответствие между обема на общо възложените и решени
преписки и обема на инстанционните произнасяния на прокурори. Решените
инстанционни преписки съставляват между 9% и 71% от общо решените за
всеки прокурор. Това е още една илюстрация за трудностите обективно да се
определи и сравни натовареността на прокурорите.
Прокурорът, завеждащ отдела е работил с натовареност между 30% и
50% в различните групи за случайно разпределение. Една част – 502 бр.
новопостъпили и възложени му преписки са образувани по сигнали от НАП,
основно за евентуални престъпления по чл. 227б НК. Новообразуваните и
решени преписки не са разпределяни по прокурори, тъй като отделът е бил
втори адресат /„ за сведение”/, а сигналите са изпращани от НАП директно и
на компетентните териториални прокуратури.
През 2018 г.
На прокурорите в отдела при натовареност между 25% и 100% в
различни групи, са възложени средно по 177 бр. преписки, между 145 и 222
преписки. Не се сравняват данните за прокурори, които не са работили в
отдела през цялата година, а по-голямата част от възложените на прокурора,
завеждащ отдела 1226 броя преписки - 1077 бр., са копия на сигнали на НАП
до първоинстанционни прокуратури, които се наблюдават в отдела.
Новообразуваните възложени преписки са средно 170 бр. и варират от 101 до
161 за отделните прокурори.
Решените преписки са средно 167 бр. за различните прокурори.
Решените инстанционни преписки средно на прокурор в отдела са 84 бр.между 53 и 114 бр. за отделните прокурори. Имайки предвид, че през 2018 г.
броя на реално работилите в отдела прокурори е намалял, нивото на средно
решените преписки бележи леко завишение.
Според доклада за дейността на отдел 02”Досъдебен” във ВКП за 2018
г., и през втората година от проверявания период неравномерното
натоварване на прокурорите в отдела се дължи на множеството групи с
различен персонален състав, в които се разпределят преписките. Според него,
тъй като е невъзможно прогнозирането на видовете преписки /съобразно
групите/, това не може да бъде отчетено при определяне на персоналния
процент натоварване, формиращ цялостната натовареност на един прокурор.
Отново е направено предложение броят на възложените преписки на всеки
прокурор да се обвърже не с общо работните дни през отчетния период до
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деня на разпределение, а с отработените дни през календарната година от
прокурора до този момент. Посочено е, че при настоящата схема на
разпределение прокурорът, който е отсъствал поради заболяване, получава
целия доклад на отдела до изравняване на разпределените преписки с
останалите прокурори. Начинът на разпределение води до пренатоварване на
едни прокурори, а в същото време не уплътнява работното време на
останалите, защото не получават нови преписки.
Поради различния характер на новообразуваните преписки се
наблюдава несъответствие между обема на общо възложените и решени
преписки и обема на инстанционните произнасяния на прокурори. Решените
инстанционни преписки съставляват между 40% и 56% от общо възложените
за всеки прокурор. Това е още една илюстрация за трудностите обективно да
се определи и сравни натовареността на прокурорите, но тенденцията е към
изравняване на натовареността им.
Прокурорът, завеждащ отдела е работил с натовареност между 30% и
50% в различните групи за случайно разпределение. Една част - 1077 бр.
новопостъпили и възложени му преписки са образувани по сигнали от НАП,
основно за евентуални престъпления по чл. 227б НК. Новообразуваните и
решени преписки не са разпределяни по прокурори, тъй като отделът е бил
втори адресат /„ за сведение”/, а сигналите са изпращани от НАП директно и
на компетентните териториални прокуратури. Завеждащият отдела е възлагал
проверка по реда на служебния контрол на постановленията за прекратяване
на наказателното производство на прокурор в ОП и АП, при наличие на
данни за необоснованост и незаконосъобразност.
Приложение: Доклад за дейността на отдел 02”Досъдебен” във ВКП за
2017 г.;
Доклад за дейността на отдел 02”Досъдебен” във ВКП за 2018 г.;
ІІ. ПРОВЕРКА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ПО ОБРАЗУВАНЕТО И
ДВИЖЕНИЕТО НА ПРЕПИСКИТЕ В ОТДЕЛ 02 „ДОСЪДЕБЕН“ ПРИ
ВЪРХОВНА КАСАЦИОННА ПРОКУРАТУРА, НА ОСНОВАНИЕ
ЧЛ.54, АЛ.1, Т.2 ЗСВ:
ІІ.1.ВЪЗЛОЖЕНИ ПРЕПИСКИ :
През 2017 г. в отдел 02”Досъдебен” на ВКП общият брой на
възложените преписки е бил 2478 бр., като новообразуваните преписки били
1868 броя, останалите от предходни периоди – 117 броя или 4.72% от общия

27

брой на възложените преписки и 493 бр. преписки, решени в предходен
период, по които са постъпили нови материали. Възложените преписки били
разпределени на проверяваните прокурори както следва:
прокурор Валери Първанов- завеждащ отдел – 653 бр.;
прокурор Малена Филипова – 129 бр.;
прокурор Боян Тошев – 128 бр.;
прокурор Олег Янев – 101 бр.;
прокурор Илона Кръстенякова – 121 бр.;
прокурор Лилия Терзийска – 133 бр.;
прокурор Юлияна Петкова - 102 бр.;
прокурор Николай Соларов - 116 бр.;
прокурор Пламен Христов – 91 бр.;
прокурор Христо Граматиков – 129 бр.;
прокурор Валентин Кирилов - 100бр.;
прокурор Вельо Велев - 121бр.;
През 2018 г. в отдел 02”Досъдебен” на ВКП общият брой на
възложените преписки е бил 3474, като новообразуваните преписки били
2655 броя, останалите от предходни периоди – 109 броя или 3.13% от общия
брой на възложените преписки и 700 бр. преписки, решени в предходен
период, по които са постъпили нови материали. Възложените преписки били
разпределени между проверяваните прокурори както следва:
прокурор Валери Първанов - завеждащ отдел – 1226 бр.;
прокурор Малена Филипова - 156 бр.;
прокурор Боян Тошев - 222 бр.;
прокурор Олег Янев - 208 бр.;
прокурор Илона Кръстенякова - 203 бр.;
прокурор Лилия Терзийска - 161 бр.;
прокурор Юлияна Петкова - 14 бр.;
прокурор Николай Соларов - 145 бр.;
прокурор Пламен Христов - 91бр.;
прокурор Христо Граматиков - 168 бр.;
прокурор Валентин Кирилов - 142 бр.;
прокурор Вельо Велев - 192 бр.;
прокурор Венцислав Андреев – 109 бр.;
прокурор Галя Гугушева – 107 бр.
ІІ.2. РЕШЕНИ ПРЕПИСКИ:
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През 2017 г. са решени 2406 броя преписки, които представляват 97%
от наблюдаваните преписки. Предмет на служебен контрол /инстанционни/ са
били 964 бр. преписки. От тях преписките, образувани по контрол на
постановления за отказ да се образува ДП са 556 бр., а по постановления за
прекратяване на ДП- 51 бр. Изпратени по компетентност са 562 преписки или
23% от решените. В края на 2017 г. са останали нерешени 72 бр. преписки
или 2.9%. От нерешените преписки 40 бр. са чакали окомплектоване, а 32 бр.
са били при прокурор за решаване. От преписките, намиращи се при
прокурор за решаване над един месец са били 6 бр. През 2017 г. ВКП е
водила статистика за следните видове решени преписки: инстанционни
преписки, предложения за актове на ГП по чл. 195, ал. 4 НПК и предложения
за актове на ГП по чл. 243, ал. 10 НПК.Според таблиците за отчитане
дейността на отдел 02 „Досъдебен” на ВКП за 2017 г. броят на решените
преписки по прокурори е следният:
прокурор Валери Първанов - завеждащ отдел - 59 бр. инстанционни
преписки; 5 бр. предложения за актове на ГП по чл. 195, ал.4 НПК; 1 бр.
предложения за актове на ГП по чл. 243, ал.10 НПК;
прокурор Малена Филипова - 68 бр. инстанционни преписки; 5 бр.
предложения за актове на ГП по чл. 195, ал.4 НПК; 3 бр. предложения за
актове на ГП по чл. 243, ал.10 НПК;
прокурор Боян Тошев - 76 бр. инстанционни преписки; 5 бр.
предложения за актове на ГП по чл. 195, ал.4 НПК; 3 бр. предложения за
актове на ГП по чл. 243, ал. 10 НПК;
прокурор Олег Янев - 41 бр. инстанционни преписки;
3 бр.
предложения за актове на ГП по чл. 195, ал. 4 НПК;
прокурор Илона Кръстенякова - 53 бр. инстанционни преписки; 4 бр.
предложения за актове на ГП по чл. 195, ал. 4 НПК;
прокурор Лилия Терзийска - 66 бр. инстанционни преписки; 6 бр.
предложения за актове на ГП по чл. 195, ал. 4 НПК; 3 бр. предложения за
актове на ГП по чл. 243, ал. 10 НПК;
прокурор Юлияна Петкова - 71 бр. инстанционни преписки; 5 бр.
предложения за актове на ГП по чл. 195, ал. 4 НПК; 3 бр. предложения за
актове на ГП по чл. 243, ал. 10 НПК;
прокурор Николай Соларов - 64 бр. инстанционни преписки; 6 бр.
предложения за актове на ГП по чл. 195, ал.4 НПК; 1 бр. предложения за
актове на ГП по чл. 243, ал.10 НПК;
прокурор Пламен Христов – 55 бр. инстанционни преписки; 3 бр.
предложения за актове на ГП по чл. 195, ал.4 НПК; 2 бр. предложения за
актове на ГП по чл. 243, ал.10 НПК;
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прокурор Христо Граматиков- 87 бр. инстанционни преписки; 5 бр.
предложения за актове на ГП по чл. 195, ал.4 НПК; 1 бр. предложения за
актове на ГП по чл. 243, ал.10 НПК;
прокурор Валентин Кирилов - 55 бр. инстанционни преписки; 5 бр.
предложения за актове на ГП по чл. 195, ал.4 НПК; 3 бр. предложения за
актове на ГП по чл. 243, ал.10 НПК;
прокурор Вельо Велев - 72 бр. инстанционни преписки; 5 бр.
предложения за актове на ГП по чл. 195, ал.4 НПК; 3 бр. предложения за
актове на ГП по чл. 243, ал.10 НПК.
През 2018 г. са решени 3313 броя преписки, които представляват 95,4%
от наблюдаваните преписки. Предмет на служебен контрол /инстанционни/ са
били 1102 бр. преписки. От общия брой решени преписки в срок до 7 дни са
решени 2918 преписки, които представляват 88.1% от решените преписки, до
1 месец - 327 или 9.9% от решените преписки и над 1 месец 68 бр. преписки,
които представлява 2.2% от общия брой на решените преписки. Изпратени по
компетентност са 824 преписки или 24.9% от решените преписки. В края на
2018 г. са останали нерешени 161 бр. преписки или 4.6%. От тях 44бр. са
чакали окомплектоване, а 117 бр. са били при прокурор за решаване. От
преписките намиращи се при прокурор за решаване над един месец са били
10 бр.
През 2018 г. ВКП е водила статистика за следните видове решени
преписки: инстанционни преписки, предложения за актове на ГП по чл. 194,
ал.2 НПК, предложения за актове на ГП по чл. 195, ал.4 НПК и предложения
за актове на ГП по чл. 243, ал.10 НПК. Според таблиците за отчитане
дейността на отдел 02 „Досъдебен” на ВКП за 2018 г. броят на решените
преписки по прокурори е следният:
прокурор Валери Първанов - завеждащ отдел - 68 бр. инстанционни
преписки; 8 бр. предложения за актове на ГП по чл. 194, ал.2 НПК; 22бр.
предложения за актове на ГП по чл. 195, ал.4 НПК; 3 бр. предложения за
актове на ГП по чл. 243, ал.10 НПК;
прокурор Малена Филипова - 76 бр. инстанционни преписки; 6 бр.
предложения за актове на ГП по чл. 194, ал.2 НПК; 15 бр. предложения за
актове на ГП по чл. 195, ал.4 НПК; 4 бр. предложения за актове на ГП по чл.
243, ал.10 НПК;
прокурор Боян Тошев - 114 бр. инстанционни преписки; 6 бр.
предложения за актове на ГП по чл. 194, ал.2 НПК; 31 бр. предложения за
актове на ГП по чл. 195, ал.4 НПК; 4 бр. предложения за актове на ГП по чл.
243, ал.10 НПК;
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прокурор Олег Янев - 86 бр. инстанционни преписки; 11 бр.
предложения за актове на ГП по чл. 194, ал.2 НПК; 31 бр. предложения за
актове на ГП по чл. 195, ал.4 НПК; 5 бр. предложения за актове на ГП по чл.
243, ал.10 НПК;
прокурор Илона Кръстенякова - 89 бр. инстанционни преписки; 1 бр.
предложения за актове на ГП по чл. 194, ал.2 НПК; 20 бр. предложения за
актове на ГП по чл. 195, ал.4 НПК; 2 бр. предложения за актове на ГП по чл.
243, ал.10 НПК;
прокурор Лилия Терзийска - 53 бр. инстанционни преписки; 7 бр.
предложения за актове на ГП по чл. 194, ал.2 НПК; 25 бр. предложения за
актове на ГП по чл. 195, ал.4 НПК; 2 бр. предложения за актове на ГП по чл.
243, ал.10 НПК;
прокурор Юлияна Петкова - 7 бр. инстанционни преписки; 1 бр.
предложения за актове на ГП по чл. 243, ал.10 НПК;
прокурор Николай Соларов - 82 бр. инстанционни преписки; 4 бр.
предложения за актове на ГП по чл. 194, ал.2 НПК; 13 бр. предложения за
актове на ГП по чл. 195, ал.4 НПК;
прокурор Пламен Христов - 92 бр. инстанционни преписки; 2 бр.
предложения за актове на ГП по чл. 194, ал.2 НПК; 22 бр. предложения за
актове на ГП по чл. 195, ал.4 НПК; 2 бр. предложения за актове на ГП по чл.
243, ал.10 НПК;
прокурор Христо Граматиков - 99 бр. инстанционни преписки; 3 бр.
предложения за актове на ГП по чл. 194, ал.2 НПК; 17 бр. предложения за
актове на ГП по чл. 195, ал.4 НПК; 4 бр. предложения за актове на ГП по чл.
243, ал.10 НПК;
прокурор Валентин Кирилов - 66 бр. инстанционни преписки; 1 бр.
предложения за актове на ГП по чл. 194, ал.2 НПК; 12 бр. предложения за
актове на ГП по чл. 195, ал.4 НПК; 5 бр. предложения за актове на ГП по чл.
243, ал.10 НПК;
прокурор Вельо Велев - 79 бр. инстанционни преписки; 8 бр.
предложения за актове на ГП по чл. 194, ал.2 НПК; 35 бр. предложения за
актове на ГП по чл. 195, ал.4 НПК; 3 бр. предложения за актове на ГП по чл.
243, ал.10 НПК;
прокурор Венцислав Андреев - 64 бр. инстанционни преписки; 1 бр.
предложения за актове на ГП по чл. 194, ал.2 НПК; 15 бр. предложения за
актове на ГП по чл. 195, ал.4 НПК; 4 бр. предложения за актове на ГП по чл.
243, ал.10 НПК;
прокурор Галя Гугушева - 52 бр. инстанционни преписки; 4 бр.
предложения за актове на ГП по чл. 194, ал.2 НПК; 10 бр. предложения за
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актове на ГП по чл. 195, ал.4 НПК; 2 бр. предложения за актове на ГП по чл.
243, ал.10 НПК.
ІІ.3. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТООБОРОТА В ОТДЕЛ 02
„ДОСЪДЕБЕН” НА ВКП:
За деловодната дейност в отдел 02”Досъдебен” на ВКП през
проверявания период е отговарял административния секретар - г-жа Мая
Василева. Контролът за правилната организация на деловодната дейност и
документооборота през същия период се осъществявал от завеждащия отдела
- прокурор Николай Георгиев, а от 03.04.2017 г. до края на проверявания
период - от прокурор Валери Първанов. В изпълнение на тези свои
правомощия те са изисквали периодично справки за неприключени в срок
преписки от прокурорите в ръководения от тях отдел.
Съгласно организацията на работа, регламентирана в Инструкция за
деловодната дейност и документооборота в Прокуратурата на Република
България, утвърдена със Заповед №РД-02-7 от 07.04.2016 г., изменена и
допълнена със Заповед №РД-04-459 от 27.12.2018 г. на главния прокурор в
редакцията действала по време на проверявания период, в отдел 02 са
постъпвали само документи, регистрирани с входящ номер от служба
„Регистратура” на ПРБ или в служба „Регистратура и деловодство в АГП. В
служба „Регистратура“ при ВКП се вписвали всички постъпили документи за
деня. Постъпването им се отразявало в Общия регистър на хартиен и
електронен носител. След това вписаните документи били предавани за
проучване и насочване на прокурорски помощници и прокурори от отдел 06
„Административен“ при ВКП. След проучването на документите, те се
предавали в „Регистратура“ на ВКП за образуване на преписка, поставяне на
входящ № на преписката, въвеждане в УИС и доклад на ресорния зам.главен
прокурор за съответния отдел с опис. Отдел 02 „Досъдебен” при ВКП
получавал по опис заведените за деня преписки /към № и с нов №/ от
кабинета на заместника на главния прокурор Пенка Богданова, а след
нейното освобождаване – от заместника на главния прокурор Иван Гешев.
Всички постъпили материали се завеждали в описа, във входящия дневник на
отдела, в азбучника, в азбучника за ДП и дневник на постъпилите в отдел 02
„Досъдебен“ при ВКП преписки и досъдебни производства, ако има такива и
съответно в УИС. След описването всички преписки се докладвали на
завеждащия отдел 02 „Досъдебен” при ВКП за определяне на групи на новите
преписки, а другите - за възлагане на съответния прокурор. След като се
направело електронното разпределение на принципа на случайния подбор по
реда на постъпването на новите преписки и към всяка една се прикрепял
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протокол от разпределението преписките, отново се докладвали на
завеждащия отдел 02”Досъдебен” при ВКП за резолиране на съответния
прокурор. Всички преписки се вписвали във Възлагателната /докладна/ книга
на отдела и се докладвали на прокурорите от проверявания отдел.
Прокурорите са предавали изходящите документи /постановления и
писма/ в деловодството на отдела. Решените от прокурорите преписки се
извеждали от деловодството на отдел 02„Досъдебен“ при ВКП. Този факт се
отразявал в УИС, във Възлагателната /докладна/ книга на отдела, във
входящия дневник, дневника на постъпилите в отдел 02 „Досъдебен“ при
ВКП преписки и досъдебни производства. Посочвала се датата, на която се
изпраща съответния документ. Изведените материали и писма се предавали
на „Регистратура“ при ВКП за подпечатване и опаковане, а преписките
оставали на съхранение в деловодството на отдел 02 при ВКП.
С оглед по-добра отчетност при работата с прокурорските преписки,
към всяка преписка е приложен лист, в който прокурорът се подписва на
датата, на която е получил преписката от деловодството и датата, на която я е
върнал там.
ІІ.4. КОНТРОЛ ВЪРХУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗА ОТКАЗ ДА СЕ
ОБРАЗУВА ДОСЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО:
Организацията на работа при осъществяване на контрол върху
постановленията за отказ да се образува досъдебно производство е
регламентирана в т.16 и сл. от Указанието за осъществяване на
инстанционен и служебен контрол в Прокуратурата, утвърдено със Заповед
№ЛС-1986/30.05.2014 г., изм. и доп. със заповед № РД-02-28/22.11.2017 г. на
главния прокурор. Според него ВКП упражнява служебен контрол върху
този вид постановления и може да:
1/потвърди постановлението, вкл. като допълни мотивите му;
2/измени постановлението относно основанието за отказ (чл.24 от
НПК);
3/да отмени постановлението, когато е налице законен повод и :
а) липсват достатъчно данни по чл. 211 от НПК, но е възможно
да бъдат установени при предварителната проверка. В този случай
прокурорът дава конкретни указания за допълване на проверката;
б) постановлението е назаконосъобразно, защото са налице
достатъчно данни по чл. 211 от НПК. В този случай прокурорът образува
досъдебно производство и изпраща преписката на компетентната
първоинстанционна прокуратура за провеждане на досъдебно производство.
Съгласно т.2.1. от Заповед №ЛС-3414 от 15.11.2013 г. в редакцията,
действала през проверявания период, прокурорите от отдел 02 «Досъдебен»
на ВКП осъществяват осъществяват служебен контрол върху прокурорските
актове по преписки и по преценка дават указания и насоки по конкретни
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проверки и разследвания.
През 2017 г. прокурорите от отдел 02 «Досъдебен» на ВКП са
осъществили контрол върху постановления за отказ да се образува
досъдебно производство по 556 бр. преписки. Те потвърдили
постановленията по 488 бр. преписки от този вид, отменили 60 бр. от тях и
частично отменили постановленията за отказ да се образува досъдебно
производство по 8 бр. преписки. В срок до 7 дни прокурорите се произнесли
по 421 бр., а в срок над 1 месец - по 18 бр. В Справка № 2 по организацията
на образуването и движението на преписките в отдел 02 «Досъдебен» на
ВКП за 2017 г. подробно са посочени преписките и прокурорите, които са се
произнесли над едномесечния инструктивен срок.
Преписките, по които е осъществен контрол върху постановления за
отказ да се образува досъдебно производство се разпределят между
проверяваните прокурори така:
прокурор Валери Първанов - завеждащ отдел - 38 бр.;
прокурор Малена Филипова - 35 бр.;
прокурор Боян Тошев - 37 бр.;
прокурор Олег Янев - 20 бр.;
прокурор Илона Кръстенякова - 38 бр.;
прокурор Лилия Терзийска - 41 бр.;
прокурор Юлияна Петкова - 34 бр.;
прокурор Николай Соларов - 33 бр.;
прокурор Пламен Христов - 31бр.;
прокурор Христо Граматиков - 53 бр.;
прокурор Валентин Кирилов- 29 бр.;
прокурор Вельо Велев - 44 бр.;
През 2018 г. прокурорите от отдел 02 «Досъдебен» на ВКП са
осъществили контрол върху постановления за отказ да се образува
досъдебно производство по 583 бр. преписки. Те потвърдили
постановленията по 554 бр. преписки от този вид, отменили 26 бр. от тях и
частично отменили постановленията за отказ да се образува досъдебно
производство по 3 бр. преписки. В срок до 7 дни прокурорите се произнесли
по 472 бр., а в срок над 1 месец - по 37 бр. В справка № 2 по организацията
на образуването и движението на преписките в отдел 02 «Досъдебен» на
ВКП за 2018г. подробно са посочени преписките и прокурорът, който се е
произнесъл над едномесечния инструктивен срок.
Преписките, по които е осъществен контрол върху постановления за
отказ да се образува досъдебно производство се разпределят между
проверяваните прокурори така:
прокурор Валери Първанов - завеждащ отдел - 41 бр.;
прокурор Малена Филипова - 38 бр.;
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прокурор Боян Тошев - 46 бр.;
прокурор Олег Янев - 46 бр.;
прокурор Илона Кръстенякова - 58 бр.;
прокурор Лилия Терзийска - 27 бр.;
прокурор Юлияна Петкова - 2 бр.;
прокурор Николай Соларов - 38 бр.;
прокурор Пламен Христов - 50 бр.;
прокурор Христо Граматиков - 49 бр.;
прокурор Валентин Кирилов - 43 бр.;
прокурор Вельо Велев - 48 бр.;
прокурор Венцислав Андреев - 36 бр.;
прокурор Галя Гугушева - 33бр.
Служебен контрол върху актове на прокурори от отдел 02
«Досъдебен» на ВКП по преписки:
През 2017 г. е осъществен служебен контрол върху актове на
прокурори от отдел 02 «Досъдебен» на ВКП по 103 бр. преписки. От тях по
85 бр. преписки актовете са потвърдени, по 12 бр. отменени и по 6 бр. –
частично отменени.
През 2018 г. е осъществен служебен контрол върху актове на
прокурори от отдел 02 «Досъдебен» на ВКП по 135 бр. преписки. От тях по
120 бр. преписки актовете били потвърдени, по 12 броя били отменени и по
3бр. - частично отменени.
Приложение: Справка № 2 по организацията на образуването и
движението на преписките в отдел 02 «Досъдебен» на ВКП за 2017 г.;
Справка № 2 по организацията на образуването и движението на
преписките в отдел 02 «Досъдебен» на ВКП за 2018 г.
ІІ.5. КОНТРОЛ ВЪРХУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ
НА НАКАЗАТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА:
Според чл. 243, ал.10 НПК /ДВ бр. 63/2017 г./, когато не са били налице
основанията по ал. 1, постановлението за прекратяване на наказателното
производство, което не е било обжалвано от обвиняемия или от пострадалия
или неговите наследници, или от ощетеното юридическо лице, може
служебно да бъде отменено от прокурор от по-горестоящата прокуратура.
Отмяната може да се извърши в срок до две години, когато производството е
образувано за тежко престъпление, и в срок до една година - в останалите
случаи, от издаването на постановлението за прекратяване на наказателното
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производство. В изключителни случаи главният прокурор може да отмени
постановлението за прекратяване на наказателното производство и след
изтичането на този срок.
Организацията на работа във връзка с приложението на чл. 243, ал.10,
изр. последно от НПК са уредени в чл.24 и сл. от Указанието за
осъществяване на инстанционен и служебен контрол в Прокуратурата,
утвърдено със Заповед №ЛС-1986/30.05.2014 г.,изп. и доп. със заповед №
РД-02-28/22.11.2017 г. на главния прокурор. Според тях прокурорът,
упражняващ служебен контрол за законосъобразност на постановление за
прекратяване на наказателното производство, което не е било обжалвано
пред съда, изпраща делото на ВКП, когато са изтекли сроковете по чл. 243,
ал.10, изр.2 от НПК. В тези случаи той може да изрази становище относно
законосъобразността на постановлението за прекратяване и съображения за
изключителност на случая.
Главният прокурор отменя необжалваното пред съд постановление за
прекратяване на наказателното производство в изключителни случаи на осн.
чл. 243, ал.10, изр. последно от НПК след доклад на прокурор от ВКП или по
собствен почин.
В случаите, в които намери, че са налице основанията по чл. 243, ал.10,
изр. последно от НПК, прокурорът от ВКП на когото е възложена
съответната преписка, представя на главния прокурор доклад и проект на
постановление за отмяна съгласувано с ресорния заместник на главния
прокурор.
В случаите, в които намери, че не са налице основанията по чл. 243,
ал.10, изр. последно от НПК, съответният прокурор от ВКП представя на
главния прокурор писмено становище, съгласувано с ресорния заместник на
главния прокурор при ВКП.
В случаите, в които главният прокурор приеме отсъствието на
основания за отмяна по чл. 243, ал.10, изр. последно от НПК, прокурорът от
ВКП уведомява подателя на сигнала/жалбата.
Съгласно т.2.1 от заповед № ЛС- 3414 от 15.11.2013 г. на главния
прокурор в редакцията, действала по време на проверката, прокурорите от
отдел 02 «Досъдебен» на ВКП осъществяват инстанционен и служебен
контрол върху прокурорските актове по преписки и досъдебни производства
и по преценка дават указания и насоки по конкретни проверки и
разследвания.
През 2017 г. прокурорите от отдел 02 «Досъдебен» на ВКП са
осъществили контрол върху постановления за прекратяване на
наказателни произоводства по 51 бр. преписки. Те потвърдили
постановленията по 37 бр. преписки от този вид, отменили 11бр. от тях и
частично отменили постановленията за прекратяване на наказателни
произоводства по 3 бр. преписки.
В срок до 7 дни прокурорите се произнесли по 37 бр.преписки, а в срок
над 1 месец - по една преписка. Преписките, по които прокурорите от отдел
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02 «Досъдебен» на ВКП са осъществили контрол върху постановления за
прекратяване на наказателно производство се разпределят между
проверяваните прокурори така:
прокурор Валери Първанов - завеждащ отдел - 4 бр.;
прокурор Малена Филипова - 4 бр.;
прокурор Боян Тошев - 3 бр.;
прокурор Олег Янев - 5 бр.;
прокурор Илона Кръстенякова - 2 бр.;
прокурор Лилия Терзийска - 5 бр.;
прокурор Юлияна Петкова - 1 бр.;
прокурор Николай Соларов - 1 бр.;
прокурор Пламен Христов - 2 бр.;
прокурор Христо Граматиков - 3 бр.;
прокурор Валентин Кирилов - 5 бр.;
прокурор Вельо Велев - 4 бр.
През 2018 г. прокурорите от отдел 02 «Досъдебен» на ВКП са
осъществили контрол върху постановления за прекратяване на
наказателни произоводства по 78 бр. преписки. Те потвърдили
постановленията по 64 бр. преписки от този вид, отменили 13 бр. от тях и
частично отменили постановленията за прекратяване на наказателни
произоводства по една преписка.
В срок до 7 дни прокурорите се произнесли по 53 бр., а в срок над 1
месец - по 3 бр. В справка № 2 по организацията на образуването и
движението на преписките в отдел 02 «Досъдебен» на ВКП за 2018 г.
подробно са посочени преписките и прокурорът, който се е произнесъл над
едномесечния инструктивен срок. Преписките, по които прокурорите от
отдел 02 «Досъдебен» на ВКП са осъществили контрол върху постановления
за прекратяване на наказателно производство се разпределят между
проверяваните прокурори така:
прокурор Валери Първанов - завеждащ отдел - 2 бр.;
прокурор Малена Филипова - 6 бр.;
прокурор Боян Тошев - 6 бр.;
прокурор Олег Янев - 7 бр.;
прокурор Илона Кръстенякова - 9 бр.;
прокурор Лилия Терзийска - 3 бр.;
прокурор Юлияна Петкова - 0 бр.;
прокурор Николай Соларов - 4 бр.;
прокурор Пламен Христов - 10 бр.;
прокурор Христо Граматиков - 6 бр.;
прокурор Валентин Кирилов - 5 бр.;

37

прокурор Вельо Велев - 6 бр.;
прокурор Венцислав Андреев - 5 бр.;
прокурор Галя Гугушева - 4бр.
Към всички преписки е приложен лист, от който се вижда датата, на
която прокурорът е получил преписката от деловодството и датата, на която я
е върнал там.
Служебен контрол върху актове на прокурори от отдел 02
„Досъдебен“ на ВКП по досъдебни производства:
През 2017 г. е осъществен служебен контрол върху актове на
прокурори от отдел 02 «Досъдебен» на ВКП по 26 броя досъдебни
производства. От тях 12 бр. били потвърдени, 10 бр. - отменени и 4 броя частично отменени.
През 2018 г. е осъществен служебен контрол върху актове на
прокурори от отдел 02 «Досъдебен» на ВКП по 46 броя досъдебни
производства. От тях 28 бр. били потвърдени, 17 бр. - отменени и 1 брой частично отменен.
Приложение: Справка № 2 по организацията на образуването и
движението на преписките в отдел 02 «Досъдебен» на ВКП за 2017 г.;
Справка № 2 по организацията на образуването и движението на
преписките в отдел 02 «Досъдебен» на ВКП за 2018 г.
ІІ.6. ПРОИЗНАСЯНЕ ПО СПОРОВЕ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ:
Според т.17.4 от Указание за осъществяване на инстанционен и
служебен контрол в Прокуратурата, утвърдено със Заповед №ЛС1986/30.05.2014 г., изменено и допълнено със Заповед №РД-02-28/22.11.2017
г. на главния прокурор, ВКП се произнася по спор за компетентност между
прокуратури от различни апелативни райони. Според т.2.1 от Заповед №ЛС3414 от 15. 11. 2013 г. на главния прокурор в редакцията, действала през
проверявания период, прокурорите от отдел «Досъдебен» на ВКП
осъществяват инстанционен и служебен контрол върху прокурорските актове
по преписки и досъдебни произвводства, вкл. решават спорове за
компетентност.
През 2017 г. прокурорите от проверявания отдел са се произнесли по
219 бр. преписки, образувани по спор за компетентност. Те се разпределят
по прокурори така:
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прокурор Валери Първанов - завеждащ отдел - 6 бр.;
прокурор Малена Филипова – 19 бр.;
прокурор Боян Тошев - 31 бр.;
прокурор Олег Янев - 8 бр.;
прокурор Илона Кръстенякова - 7 бр.;
прокурор Лилия Терзийска - 8 бр.;
прокурор Юлияна Петкова - 22бр.;
прокурор Николай Соларов - 17 бр;
прокурор Пламен Христов - 9 бр.;
прокурор Христо Граматиков - 21 бр.;
прокурор Валентин Кирилов - 15бр.;
прокурор Вельо Велев - 11бр.
През 2018 г. прокурорите от отдел 02 «Досъдебен» на ВКП са се
произнесли по 326 бр. преписки, образувани по спор за компетентност. Те
се разпределят по прокурори така:
прокурор Валери Първанов - завеждащ отдел - 17 бр.;
прокурор Малена Филипова - 22 бр.;
прокурор Боян Тошев - 52 бр.;
прокурор Олег Янев - 16 бр.;
прокурор Илона Кръстенякова - 16 бр.;
прокурор Лилия Терзийска - 16 бр.;
прокурор Юлияна Петкова - 5 бр.;
прокурор Николай Соларов - 32 бр.;
прокурор Пламен Христов - 26 бр.;
прокурор Христо Граматиков - 37 бр.;
прокурор Валентин Кирилов - 21 бр.;
прокурор Вельо Велев - 17 бр.;
прокурор Венцислав Андреев - 15 бр.;
прокурор Галя Гугушева - 9 бр.
Към всяка преписка е приложен лист, от който се вижда датата, на
която прокурорът е получил преписката от деловодството и датата, на която я
е върнал там.
Приложение: Справка № 2 по организацията на образуването и
движението на преписките в отдел 02 «Досъдебен» на ВКП за 2017 г.;
Справка № 2 по организацията на образуването и движението на
преписките в отдел 02 «Досъдебен» на ВКП за 2018 г.
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ІІ.7. ПРОИЗНАСЯНЕ ПО ОТВОДИ/САМООТВОДИ:
Според чл.47 от НПК прокурорите следва да бъдат отведени от
наблюдението и решаването на прокурорска преписка в случаите на чл.29,
ал.1, т.1, 4-8 и ал.2 от НПК. В тези случаи прокурорът е длъжен сам да си
направи отвод. Отводът и самоотводът трябва да бъдат мотивирани. по
основателността на отвода и самоотвода се произнася прокурор от погорестоящата прокуратура, а в съдебно производство - съдът, който
разглежда делото.
Правилата за организацията на работа по отводите/самоотводите са
уредени в т.20 и сл. от Указанието за инстанционен и служебен контрол в
прокуратурата, утвърдено със Заповед № ЛС- 1986 от 30.05.2014 г., изм. и доп.
със Заповед № РД-02-28/22.11.2017 г. на главния прокурор. Според тях
актовете на непосредствено горестоящата прокуратура и контролиращата
прокуратура относно основателността на отвода/самоотвода подлежат на
слежебен контрол от ВКП.
Според т.17 от Указание по новите нормативни положения в
ЗИДНПК/ДВ.бр. 63/2017г./, утвърдени със заповед № РД-02-22/2.11.2017 г. на
главния прокурор, при приемане на отводите или самоотводите на всички
прокурори от компетентната прокуратура, прокурорът от горестоящата
прокуратура, който е приел последния отвод, незабавно изпраща делото на
главния прокурор с мотивирано предложение за провеждане на досъдебното
производство в района на друга, еднаква по степен прокуратура. В случаите, в
които обстоятелството, че са отведени всички прокурори от компетентната
прокуратура, се установи след като делото й бъде върнато, предложението до
главния прокурор се прави от административния ръководител на тази
прокуратура.
Според чл. 195, ал.4 от НПК в случаите, в които много обвиняеми или
свидетели живеят в района на друг съд или когато са отведени всички
прокурори от съответната прокуратура, главният прокурор или оправомощен
от него заместник определя досъдебното производство да се извърши в района
на друга, еднаква по степен прокуратура.
Според т.2.1. от Заповед № ЛС-3414 от 15.11.2013 г. на главния
прокурор в редакцията, действала по време на проверката, прокурорите от
отдел 02 «Досъдебен» на ВКП осъществяват инстанционен и служебен
контрол върху прокурорските актове по преписки и досъдебни производства.
През 2017 г. прокурорите от отдел 02 «Досъдебен» на ВКП се
произнесли по 54 бр. отводи/самоотводи и са изготвили 70 бр.
предложения по чл. 195, ал.4 от НПК. Разпределението на предложенията по
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чл. 195, ал.4 от НПК между проверяваните прокурори е посочено в раздел
«Решени преписки».
Отводите/самоотводите се разпределят между
проверяваните прокурори така:
прокурор Валери Първанов - завеждащ отдел - 3 бр.;
прокурор Малена Филипова - 3 бр.;
прокурор Боян Тошев - 0 бр.;
прокурор Олег Янев - 3 бр.;
прокурор Илона Кръстенякова - 3 бр.;
прокурор Лилия Терзийска - 6 бр.;
прокурор Юлияна Петкова - 7 бр.;
прокурор Николай Соларов - 5 бр;
прокурор Пламен Христов - 10 бр.;
прокурор Христо Граматиков - 5 бр.;
прокурор Валентин Кирилов - 2 бр.;
прокурор Вельо Велев – 6 бр.
През 2018 г. прокурорите от отдел 02 «Досъдебен» на ВКП се
произнесли по 62 бр. отводи/самоотводи и са изготвили 277 бр.
предложения по чл. 195, ал.4 от НПК. Разпределението на предложенията по
чл. 195, ал.4 от НПК между проверяваните прокурори е посочено в раздел
«Решени преписки». Отводите/самоотводите се разпределят между
проверяваните прокурори така:
прокурор Валери Първанов - завеждащ отдел - 4 бр.;
прокурор Малена Филипова - 6 бр.;
прокурор Боян Тошев - 4 бр.;
прокурор Олег Янев - 11 бр.;
прокурор Илона Кръстенякова - 2 бр.;
прокурор Лилия Терзийска - 2 бр.;
прокурор Юлияна Петкова - 0 бр.;
прокурор Николай Соларов - 4 бр.;
прокурор Пламен Христов - 4 бр.;
прокурор Христо Граматиков - 6 бр.;
прокурор Валентин Кирилов - 3 бр.;
прокурор Вельо Велев - 4 бр.;
прокурор Венцислав Андреев - 6 бр.;
прокурор Галя Гугушева- 3 бр.
През 2018 г. прокурорите от отдел 02 „Досъдебен” на ВКП са изготвили
67 бр. предложения до главния прокурор по чл. 194, ал.2 от НПК.
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Към всяка преписка е приложен лист, от който се вижда датата, на
която прокурорът е получил преписката от деловодството и датата, на която я
е върнал там.
Приложение: Справка № 2 по организацията на образуването и
движението на преписките в отдел 02 «Досъдебен» на ВКП за 2017 г.;
Справка № 2 по организацията на образуването и движението на
преписките в отдел 02 «Досъдебен» на ВКП за 2018 г.
ІІ.8. ДЕЛА НА СПЕЦИАЛЕН НАДЗОР:
Специалният надзор се осъществява след образуване на наказателно
производство и обхваща неговата досъдебна и съдебна фаза. Видът на делата,
редът, по който се вземат на специален надзор и способите за неговото
осъществяване са уредени в Указание за специален надзор, утвърдено със
Заповед №ЛС-729/18.03.2014 г. на главния прокурор.
Според него на специален надзор /СН/ могат да се вземат дела от
следните категории:
а/водени за корупционни престъпления /съобразно каталога в ПРБ/ и за
организирана престъпност /съобрзно обхвата на чл. 411а НПК/;
б/посочени /наблюдавани/ от Европейската комисия;
в/други дела, които се отличават с фактическа и правна сложност или
имат важно значение за съдебната практика.
Делата по т.”б” се определят след съответно уведомление от
Европейската комисия или от Министерство на правосъдието.
Редът за вземане на делата по т. “а” и “в” е определен в т.4 и т.6 от
Указанието за специален надзор. В т.4 от него е посочено, че когато вземе
делото на СН апелативният прокурор определя прокурора, който ще го
осъществява и уведомява с писмо съответния отдел на ВКП.
Апелативният прокурор може да предложи на главния прокурор
съответно дело да се вземе на СН и от ВКП.
Независимо от горепосочените процедури главният прокурор може да
разпореди вземане на дело на СН и изрично да определи надзорната
прокуратура по собствен почин или по предложение на заместниците на
главния прокурор при ВКП.
Според т.8 от Указанието за специален надзор, утвърдено със Заповед
№ЛС-729/18.03.201 г. на главния прокурор, надзорният прокурор следва
постоянно да се информира за проведените процесуално-следствени
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действия, насоките на разследването, стратегията и тактиката на събиране на
доказателства чрез непосредствено проучване на делото, използване на
възможностите на УИС, кореспонденция по електронна поща и анализ на
постановените от наблюдаващия прокурор актове.
Надзорният прокурор дава конкретни препоръки за работата по делото
и изисква срочно и качествено разследване; при необходимост обсъжда с
наблюдаващия прокурор проекти на постановления за привличане на
обвиняемо лице, на обвинителен акт и др.
При сформиран екип от наблюдаващи прокурори и провеждане на
процесуално-следствени действия в различни съдебни райони, координира
работата по разследването. Той е длъжен да познава развитието на процеса по
конкретното дело и в съдебната му фаза и да оказва при поискване
методическа помощ.
Според т.2.2. от Заповед № ЛС-3414 от 15.11.2013 г. на главния
прокурор в редакцията, действала по време на проверката, прокурорите от
отдел 02 «Досъдебен» на ВКП осъществяват специален надзор по досъдебни
производства по установен от главния прокурор ред.
През 2017 г. специален надзор се осъществявал по 41бр. досъдебни
производства.
През 2018 г. специален надзор се осъществявал по 37бр. досъдебни
производства.
Приложение: Справка № 2 по организацията на образуването и
движението на преписките в отдел 02 «Досъдебен» на ВКП за 2017 г.;
Справка № 2 по организацията на образуването и движението на
преписките в отдел 02 «Досъдебен» на ВКП за 2018 г.

ІІ.9. МЕТОДИЧЕСКА ПОМОЩ ПО КОНКРЕТНИ ПРЕПИСКИ И
ДП, ИЗВЪН ДЕЛАТА, ВЪРХУ КОИТО СЕ УПРАЖНЯВА
СПЕЦИАЛЕН НАДЗОР:
Според т.2.3. от Заповед № ЛС-3414 от 15.11.2013 г. на главния
прокурор в редакцията, действала през проверявания период, прокурорите от
отдел 02 «Досъдебен» на ВКП оказват методическа помощ по конкретни
преписки и досъдебни производства от компетентността на отдела и
непосредствено подпомагат в работата наблюдаващите прокурори.
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Освен по делата, върху които упражнявали специален надзор, през 2017
г. прокурорите от отдел 02”Досъдебен” на ВКП са оказали методическа
помощ по две други дела, както следва:
пр. пр. №12200/16 г.- прокурор Николай Георгиев;
пр. пр. №12347/16 г.- прокурор Емил Иванов.
През 2018 г. прокурорите от отдел 02”Досъдебен” на ВКП са оказали
методическа помощ по две дела, извън делата, върху които се упражнявал
специален надзор. Това са:
пр. пр. №4004/2018 г.- прокурор Галя Гугушева;
пр. пр. №9594/2017 г.- прокурор Илона Кръстенякова.
На принципа на случайния подбор бяха проверени преписки, по
които прокурорите от отдел 02 „Досъдебен” на ВКП са упражнили
контрол върху постановления за отказ да се образува досъдебно
производство през 2017 г. и 2018 г., както следва:
Пр.пр.№ 75/2018 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Вельо
Велев. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Преписката
е образувана на 02.01.2018 г. по протест на Й.К. срещу постановление от
09.11.2017 г. по пр.№5445/2017 г. на АП-София, с което са потвърдени
постановление от 12.09.2017 г. по пр.№1684/2017 г. на ОП-Кюстендил и
постановление за отказ да се образува ДП от 02.08.2017 г. по пр.№2086/2017
г. на РП-Дупница. Преписките са били приложени към жалбата /протеста/ на
Й.К. На 05.01.2017 г. преписката е разпределена на пр.Велев.
С постановление от 10.01.2018 г. постановлението на АП-София е
потвърдено. В обстоятелствената част от него е записано, че на основание т.9
и следващите от Указанието за осъществяване на инстанционен и служебен
контрол в Прокуратурата, е извършена служебна проверка на обжалваните
постановления. Прокурорът е приел, че обжалваните прокурорски актове са
обосновани и законосъобразни, споделя и поддържа изложените в тях
аргументи. Като основание са посочени чл.24, ал.1, т., чл.46, ал.3 и чл.199 от
НПК. В диспозитива е посочено, че жалбата на Й.К. се оставя без уважение
като неоснователна, че постановлението е окончателно и не подлежи на
обжалване. Указано е копие да се изпрати на жалбоподателката, а преписките
с копие от постановлението, да се върнат на АП-София.;
Пр.пр.№ 7585/2018 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Евгени
Трифонов. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./
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Преписката е образувана на 15.08.2017 г. по жалба на Я.Н. срещу
постановление от 09.08.2017 г. на АП- Варна по пр.пр.№896/17 г., с което е
потвърдено постановление от 07.07.2017 г. на ОП-Добрич по пр.пр.№676/17
г., с което е потвърдено постановление по пр.пр.№68/17 г. на РП-Балчик.
Преписката е разпределена на пр.Трифонов на 18.08.2017 г. С писмо от
21.08.2017 г. той изискал преписката на АП-Варна, окомплектована с
преписките на ОП-Добрич и РП-Балчик. Преписките са получени във ВКП на
04.09.2017 г.
С постановление от 26.09.2017 г. постановлението на АП-Варна е
потвърдено. В обстоятелствената част от него е записано, че обжалваното
постановление на АП-Варна е правилно и обосновано. Посочил, че по
отношения на твърденията за наличие на данни за други съставомерни деяния
няма пречка жалбоподателят да сезира компетентната първоинстанционна
прокуратура. Като основание за произнасянето е посочен чл.213 от НПК. В
диспозитива е записано екземпляр от постановлението, ведно с материалите
да се върнат на АП-Варна, ОП-Добрич и РП-Балчик, поради отпадане на
необходимостта, а на жалбоподателя – за сведение.;
Пр.пр.№ 10190/2017 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Олег
Янев. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Преписката
е образувана на 02.10.2017 г. по жалба на М.М. срещу постановление от
14.09.2017 г. на ВоАП- София по пр.пр.№755/17 г., с което е потвърдено
постановление от 21.07.2017 г. на ВОП-София по пр.пр.№813/17 г.
Преписката е разпределена на пр.Янев на 04.10.2017 г. С писмо от 06.10.2017
г. той изискал преписката на ВоАП-София ведно с тази на долустоящата
прокуратура. Преписките са получени във ВКП на 17.10.2017 г.
С постановление от 23.10.2017 г. постановлението на ВоАП-София е
потвърдено. В обстоятелствената част от него е записано, че обжалваното
постановление на ВоАП е правилно, обосновано и законосъобразно,
подробно е изложена установената фактическа обстановка и са направени
обосновани изводи. Посочено е, че спорът може да бъде решен по реда на
исково производство, а не със способите на наказателния процес. Като
основание за произнасянето е посочен чл.199, чл.213 и чл.143 от НПК. В
диспозитива е записано преписи от постановлението да се изпратят на
жалбоподателя и на ВоАП – София, заедно с тяхна преписка №755/2017 г. и
пр.№813/2017 г. на ВОП. На 31.10.2017 г. жалбоподателят е сигнализирал
главния прокурор за допуснати грешки в постановлението на пр.Янев. С
постановление от 02.01.2018 г. на зам.главен прокурор П.Богданова жалбата е
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оставена без уважение, а постановлението е изменено в обстоятелствената
част поради допусната техническа грешка и е потвърдено в останалата част.;
Пр.пр.№ 6736/2017 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор
Юлиана Петкова. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./
Преписката е образувана на 30.06.2017 г. по жалба на О.А. срещу
постановление на АП-София по пр.пр.№1686/2017 г., с което е потвърдено
постановление на СГП от 28.12.2016 г. по пр.пр.№21426/2016 г., с което пък е
потвърдено постановление от 07.11.2016 г. на СРП по пр.пр.№14852/16 г. за
отказ от образуване на ДП. Жалбата е изпратена във ВКП на 30.06.2017 г. по
компетентност ведно с посочените преписки. Преписката е разпределена на
пр.Петкова на 06.07.2017 г. С писмо от 07.07.2017 г. е изискана информация
по дисциплинарни преписки от Висшия адвокатски съвет. На 18.07.2017 г.
информацията е постъпила във ВКП.
С постановление от 24.07.2017 г. постановлението на АП-София е
потвърдено. В обстоятелствената част от него е записано, че във връзка с
постъпилата жалба е направен нов преглед на всички свързани и относими
към спора документи и закрепените в тях данни. Отчитайки липсата на
конкретни оплаквания в жалбата до ВКП и въз основа на собствен анализ на
данните по преписките прокурор Петкова е приела, че не съществуват
основания за отмяна на атакуваното определение. Като основание за
произнасянето са посочени чл.46, ал.3, чл.199 и чл.213 от НПК. В
диспозитива е записано преписи от постановлението да се изпратят на
жалбоподателя и на АП – София, ведно с материалите по преписките на АП,
СГП и СРП.;
Пр.пр. №4139/18 г. описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Галя
Гугушева /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/.
Преписката е образувана на 28.03.2018 г. по сигнал на Н.С. срещу писморезолюция от 11.12.2017 г. по пр. пр. №6292/2017 г. на АП-София, с която са
потвърдени постановления за отказ от образуване на ДП на РП-Перник по
тяхна пр. пр. №2830/2017 г. и ОП- Перник по пр. пр. №4358/17 г. С протокол
от 29.03.2018 г. на отдел 02 – Досъдебен преписката била разпределена на
прокурор Галя Гугушева. С писмо от 03.04.2018 г. на осн. чл.46, ал.3 от НПК
и т.9 и т.14 от Указание за осъществяване на инстанционен и служебен
контрол в Прокуратурата, утвърдено със заповед №ЛС-1986/30.05.2014 г.,
изменено и допълнено със заповед №РД-02-28/22.11.2017 г. на главния
прокурор тя потвърдила акта на САП. В мотивите посочила, че не са налице
предпоставки за отмяна или изменение на проверения прокурорски акт.
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Указала пр.пр. №6292/2017 г. по описа на САП да бъде върната на АПСофия заедно с приложените към нея преписки на по-долустоящите
прокуратури. Писмото е адресирано до САП и жалбоподателя.;
Пр.пр. №11121/18 г. описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Каролина
Хлебарова. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/.
Преписката е образувана на 07.09.2018 г. по сигнал на М.Г. срещу
постановление по пр. пр. №2484/18 г. по описа на ОП-Сливен, с което е
потвърдено постановление за отказ от образуване на ДП по пр.пр.
№2161/2018 г. по описа на РП-Сливен. С писмо от 11.09.2018 г. на
И.Чобанова - прокурор в отдел 06 „Административен” на ВКП жалбата е
изпратена на АП-Бургас по компетентност. С писмо-резолюция от 27.09.2018
г. по пр. пр. №1169/2018 г. на АП-Бургас, постановленията на ОП-Сливен и
РП-Сливен били потвърдени. На 09.10.2018 г. М.Г. подал жалба до ВКП
срещу него. С протокол от 12.10.2018 г. на отдел 02 – Досъдебен преписката
била разпределена на прокурор Каролина Хлебарова. С писмо от 15.10.2018 г.
тя изискала от АП-Бургас обжалвания акт ведно с материалите по
проверяваните преписки, които били получени на 01.11.2018 г. На осн чл.46,
ал.3 от НПК и на осн. т.9 от Указание за осъществяване на инстанционен и
служебен контрол в Прокуратурата, утвърдено със заповед №ЛС1986/30.05.2014 г., изменено и допълнено със заповед №РД-02-28/22.11.2017
г. на главния прокурор тя потвърдила акта на АП- Бургас с постановление от
05.11.2018 г. В мотивите посочила, че произнеслите се РП-Сливен, ОПСливен и АП-Бургас правилно са приели, че липсва основание за образуване
на наказателно производство. Указала препис от постановлението ведно с пр.
пр. №1169/2018 г. по описа на АП- Бургас да бъде върната на АП- Бургас,
заедно с приложените към нея преписки на по-долустоящите прокуратури.
Наред с това, указала препис от постановлението да се изпрати на РПСливен и ОП Сливен, както и на жалбоподателя.;
Пр.пр. №6173/18 г. описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Христо
Граматиков. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. На
10.05.2018 г. във Входящия регистър на ПРБ била заведена жалба на А.Д.
срещу постановление на АП-Велико Търново от 20.11.2017 г. по пр. пр.
№1760/17 г., с което е потвърдено постановление на ОП-Велико Търново от
24.08.2017 г. по пр. №877/17 г., с което е потвърдено постановление на РПВелико Търново от 10.03.2017 г. по пр. пр.№13/2017 г. за отказ от образуване
на ДП. С протокол от 17.05.2018 г. преписката била разпределена на
прокурор Христо Граматиков. С писмо от 18.05.2018 г. той изискал от АП-
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Велико Търново материалите по пр. пр. №13/2017 г. по описа на ВТАП, които
били получени на 08.06.2018 г. На осн. чл.46, ал.3 от НПК, т.9 и т.14 от
Указание за осъществяване на инстанционен и служебен контрол в
Прокуратурата, утвърдено със заповед №ЛС-1986/30.05.2014 г., изменено и
допълнено със заповед №РД-02-28/22.11.2017 г. на главния прокурор, той
потвърдил акта на АП-Велико Търново с писмо от 13.06.2018 г. В мотивите
посочил, че при извършения служебен контрол върху постановлението на
АП-Велико Търново от 20.11.2017 г. и постановените актове на ВТОП и
ВТРП, не са установени правни основания за тяхната отмяна, тъй като
същите са правилни и законосъобразни. Посочил препис от настоящото
писмо, ведно с материалите на трите преписки да се изпратят по
компетентност на АП-Велико Търново. Писмото е адресирано до
жалбоподателя.;
Пр.пр. №350/18 г. описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Пламен
Христов. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. На
08.01.2018 г. във входящия регистър на ПРБ било заведено писмо на АПВелико Търново, с което е изпратена жалба на С.С. срещу постановление на
ВТАП от 06.12.2017 г. по пр.пр. №1877/17 г., с което е потвърдено
постановление на ОП-Русе по пр. пр. №4027/17 г. за отказ да се образува
досъдебно производство. На 09.01.2018 г. материалите са заведени във ВКП
под номер 350. Същият ден заместник на главния прокурор го насочил към
отдел 02 „Досъдебен“. На 10.01.2018 г. завеждащият отдела го насочил към
VІ група. С протокол от същия ден преписката била разпределена на
прокурор Пламен Христов. На осн. чл.46, ал.3 от НПК и т.9 от Указание за
осъществяване на инстанционен и служебен контрол в Прокуратурата,
утвърдено със заповед №ЛС-1986/30.05.2014 г., изменено и допълнено със
заповед №РД-02-28/22.11.2017 г. на главния прокурор, той потвърдил акта на
ВТАП с писмо от 10.01.2018 г., съгласно т.14 от горепосоченото Указание. В
мотивите посочил, че не са налице предпоставки за отмяна или изменение на
проверените постановления, защото са обосновани и законосъобразни.
Посочил препис от настоящото писмо, ведно с материалите на двете
преписки да се изпратят по компетентност на АП-Велико Търново. Писмото
е адресирано до жалбоподателя.;
Пр.пр. №2835/18 г. описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Николай
Соларов. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. На
27.02.2018 г. във входящия регистър на ПРБ било заведено писмо на АПСофия, с което е изпратена жалба на О.Б. срещу постановление на САП от
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16.01.2018 г. по пр.пр. №1287/17 г., с което е потвърдено постановление на
СГП по пр.пр. №233/17 г. и постановление на СРП по пр. пр. №17824/16 г. за
отказ да се образува досъдебно производство. На осн. чл.46, ал.3 от НПК, т.9
и т.14 от Указание за осъществяване на инстанционен и служебен контрол в
Прокуратурата, утвърдено със заповед №ЛС-1986/30.05.2014 г., изменено и
допълнено със заповед №РД-02-28/22.11.2017 г. на главния прокурор
пр.Соларов потвърдил акта на САП с писмо от 07.03.2018 г., съгласно т.14 от
горепосоченото Указание. В мотивите посочил, че не са налице предпоставки
за отмяна или изменение на проверените постановления, защото са
обосновани и законосъобразни. Указал преписката на САП, както и
приложените към нея преписки на СГП и СРП да се задържат в
деловодството на ВКП за срок от един месец, считано от 7.03.2018 г.
Писмото е адресирано до жалбоподателя. Той го получил лично от
канцеларията на ВКП на 05.04.2018 г.Материалите по трите преписки са
върнати на САП на 10.04.2018 г.;
Пр.пр. №4664/17 г. описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Илона
Кръстенякова. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. На
03.05.2017 г. в Приемната на главния прокурор била заведена жалба на Г.Т.
срещу постановление на РП-Варна от 30.11.2016 г. по пр. пр. №14822/16 г., с
което е отказано образуването на ДП. На 09.05.2017 г. жалбата е заведена във
ВКП под №4664. С писмо от 15.05.2017 г. на прокурор Ирина Апостолова от
отдел 06 „Административен” жалбата е изпратена по компетентност на ОПВарна. На 12.07.2017 г. е подадена жалба на Г.Т. срещу постановление на ОПВарна от 31.05.2017 г. по пр. пр. №7012/17 г. С писмо от 19.07.2017 г. на
прокурор Е.Сакаджийски от отдел 06 „Административен” жалбата е
изпратена по компетентност на АП-Варна. На 16.08.2017 г. е подадена жалба
на Г.Т. срещу постановление на АП-Варна от 04.08.2017 г. по пр.пр. №953/17
г., с което е потвърдено постановление на ВОП по пр. пр. №7012/17 г.
Същият ден жалбата е заведена във ВКП под номер 4664/17 г. На 17.08.2017
г. главният прокурор я насочил към отдел 02 „Досъдебен“. С протокол от
същия ден преписката била разпределена на прокурор Илона Кръстенякова. С
писмо от 22.08.2017 г. тя изискала от АП-Варна да й бъде изпратена пр.пр.
№953/17 г. по описа на АП-Варна, ведно с прилежащите й преписки на
долустоящите прокуратури. Исканите материали постъпили във ВКП на
11.09.2017 г. На осн. чл.46, ал.3 от НПК и т.9 от Указание за осъществяване
на инстанционен и служебен контрол в Прокуратурата, утвърдено със
заповед №ЛС-1986/30.05.2014 г., изменено и допълнено със заповед №РД-0228/22.11.2017 г. на главния прокурор тя потвърдила акта на АП-Бургас с
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постановление от 28.09.2017 г. В мотивите посочила, че произнеслите се РПВарна, ОП-Варна и АП-Варна правилно са приели, че давностният срок по
чл. 80 от НК е изтекъл. Указала препис от постановлението ведно с пр. пр.
№953/2017 г. да бъде върната на АП-Варна, заедно с приложените към нея
преписки на долустоящите прокуратури. Постановлението е адресирано до
РП-Варна, ОП-Варна и АП-Варна, както и до жалбоподателя.;
Пр.пр. №5220/17 г. описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Валери
Първанов. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. На
22.05.2017 г. във входящия регистър на ПРБ било заведено писмо на АПСофия, с приложена жалба на С.Е. срещу постановление на САП от
24.03.2017 г. по пр.пр. №1404/17 г., с което е потвърдено постановление на
ОП-Благоевград по пр. пр. №3397/16 г. и постановление на РП-Сандански по
пр.пр. №718/16 г. за отказ да се образува досъдебно производство. На
23.05.2017 г. материалите са заведени във ВКП под номер 5220. На
23.05.2017 г. заместник- главен прокурор го насочил към отдел 02 Досъдебен. С протокол от 25.05.2017 г. преписката била разпределена на
прокурор Валери Първанов. На осн. чл.46, ал.3 от НПК и т.9 от Указание за
осъществяване на инстанционен и служебен контрол в Прокуратурата,
утвърдено със заповед №ЛС-1986/30.05.2014 г., изменено и допълнено със
заповед №РД-02-28/22.11.2017 г. на главния прокурор, той потвърдил акта на
САП с постановление от 29.05.2017 г. В мотивите посочил, че не са налице
основания за отмяна или изменение на проверените постановления, защото са
обосновани и законосъобразни. Указал копие от настоящото постановление,
заедно с преписка №1404/17 г. на АП-гр.София да се изпратят на САП за
сведение, препис от постановлението ведно с материалите по пр.пр.
№3397/16г. на ОП-гр.Благоевград да се изпратят на БлОП и препис от
постановлението на ВКП, заедно с материалите по преписка №718/16 г. - на
РП-Сандански, за сведение. Постановлението е адресирано до
жалбоподателя. Той го получил лично от канцеларията на ВКП на
05.04.2018 г.;
Пр. пр. № 6356/2018 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор
Венцислав Андреев. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ
прокурор/. Преписката е образувана във ВКП на 18.05.2018 г. по повод
жалба на Р.А. Тя е за осъществен служебен контрол на основание т. 9 от
Указание за осъществяване на инстанционен и служебен контрол в
прокуратурата на постановлението на АП-Пловдив от 13.04.2018 г. по пр.пр.
№3108/2017 г. и постановените актове на ОП-Пазарджик по пр.пр.
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№4045/2017 г. и РП-Велинград по пр.пр.№1111/2017 г. за отказ от образуване
на досъдебно производство. Приложени са били преписка на АП-Пловдив,
ОП-Пазарджик и РП-Велинград. Преписката е разпределена на прокурор
Венцислав Андреев на 22.05.2018 г.
С писмо от 25.05.2018 г. прокурор В.Андреев посочил, че не са
установени правни основания за отмяна на постановленията, поради тяхната
правилност и законосъобразност. Писмото е изпратено до жалбоподателя
Р.А., с копие до АП-Пловдив, като е посочено материалите по трите преписки
да се изпратят по компетентност на АП-Пловдив.;
Пр. пр. № 8684/2017 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор
Валентин Кирилов. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ
прокурор/. Преписката е образувана във ВКП на 22.08.2017 г. по повод жалба
на Г.Г., с която е изразила несъгласие с постановление на АП-Пловдив от
04.07.2017 г по пр.пр. №1978/2017 г., с което е било потвърдено
постановление на ОП-Пазарджик от 12.06.2017 г. по пр.пр. №2370/2017 г. за
отказ да се образува досъдебно производство. Преписката е за осъществен
служебен контрол на основание т. 9 от Указание за осъществяване на
инстанционен и служебен контрол в прокуратурата на постановлението на
АП-Пловдив. Приложени са преписка на АП-Пловдив и ОП-Пазарджик.
Преписката е разпределена на прокурор Валентин Кирилов на 22.05.2018 г.
С постановление от 12.09.2017 г. прокурор В.Кирилов потвърдил
постановлението на АП-Пловдив от 04.07.2017 г. по пр.пр. №1978/2017 г.,
като правилно и законосъобразно. Посочил, че във връзка с твърденията на
л.св.И.В. и от л.св. С., че деянието е било укрито от затворническата
администрация, следва да бъде възложена проверка, която да бъде
осъществена от ОП-Пазарджик.
Посочено е постановлението да се изпрати на АП-Пловдив за
сведение, а жалбата ведно с препис от него - на ОП-Пазарджик за
извършване на проверка. Постановено е и препис от прокурорския акт да се
изпрати на жалбоподателя.;
Пр. пр. № 7938/2018 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор
Малена Филипова. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ
прокурор/. Преписката е образувана във ВКП на 21.06.2018 г. по повод
жалба на Т.Т., с която е изразила несъгласие с постановление на АП-Бургас
от 23.05.2018 г. по пр.пр. №565/2018 г., с което е било потвърдено
постановление на ОП-Бургас по пр.пр. № 4492/2018 г. за отказ да се образува
досъдебно производство. Преписката е за осъществен служебен контрол на
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основание чл. 46 от НПК и т. 9 от Указание за осъществяване на
инстанционен и служебен контрол в прокуратурата на постановлението на
АП-Бургас. Разпределена е на прокурор Малена Филипова на 22.06.2018 г.
С писмо от 06.07.2018 г. прокурор Филипова посочила, че не са
установени правни основания за отмяна на постановленията, поради тяхната
правилност и законосъобразност. Писмото е изпратено до жалбоподателя
Т.Т., с копие до АП-Бургас по пр.пр. №565/2018 г. , ОП-Бургас по пр.пр.
№4492/2018 г. и РП-Бургас по пр.пр. №1975/201 8г.;
Пр. пр. № 13111/2018 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Боян
Тошев. /Приложен е
протокол за избор на наблюдаващ прокурор/.
Преписката е образувана във ВКП на 25.10.2018 г. по повод жалба на Ц.Д., с
която изразила несъгласие с резолюцията на АП-Пловдив от 13.08.2018 г. по
пр.пр. № 134/2018 г., с която е потвърдено постановление на ОП-Смолян по
пр.пр. № 3822/2017 г. и постановление на РП-Смолян по пр.пр. №760/2017 г.
за отказ да се образува досъдебно производство. Преписката е за осъществен
служебен контрол на основание чл.46 от НПК и т. 9 от Указание за
осъществяване на инстанционен и служебен контрол в прокуратурата на
постановлението на АП-Бургас. Разпределена е на прокурор Боян Тошев на
29.10.2018 г.
В писмо-резолюция от 27.11.2018 г. прокурор Тошев, след извършване
на служебен контрол на горепосочените преписки и прокурорски
постановления, както и след запознаване с изложените в жалбата до ВКП
съображения посочил, че не са установени правни основания за отмяна на
постановленията, поради тяхната правилност и законосъобразност. Безспорно
в случая се касае за гражданско-правен спор, който следва да бъде решен
пред съответния съд. Писмото е изпратено до жалбоподателя С.Д., с копие
до АП-Пловдив, като е разпоредено препис от резолюцията, заедно с пр.пр.
№ 134/2018 г. на АП-Пловдив, пр.пр. № 3822/2017 г. на ОП-Смолян и пр.пр.
№760/2017 г. на РП-Смолян да бъдат изпратени на АП-Пловдив за
архивиране и препращане на съответните прокуратури;
Пр. пр. № 8455/2017 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор
Лилия Терзийска. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/.
Преписката е образувана във ВКП на 11.08.2017 г. по повод жалба на А.А.
против постановление на АП-София. Преписката е за осъществен служебен
контрол на основание чл. 46 от НПК и т. 9 от Указание за осъществяване на
инстанционен и служебен контрол в прокуратурата на постановлението на
АП-София от 10.05.2017 г. по пр.пр. № 1867/2017 г. и постановените актове
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на СГП от 10.10.2016 г. по пр.пр. № 13575/2017г. и СРП от 18.05.2016 г. по
пр.пр. №21649/2016 г. за отказ от образуване на досъдебно производство.
Приложени са били преписки на АП-София, СГП и СРП. Преписката е
разпределена на прокурор Лилия Терзийска на 15.08.2017 г.
В постановление от 23.08.2017 г. прокурор Лилия Терзийска посочила,
че не са установени правни основания за отмяна на постановленията, поради
тяхната правилност и законосъобразност. Наблюдаващият прокурор
Л.Терзийска обстойно е обсъдила постановленията на долустоящите
прокуратури. Посочила е постановлението заедно с преписките да бъде
изпратено на АП-София, с копие до жалбоподателката А.А., до СГП и СРП.
Проверени още:
Пр.пр. №3570/17 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Валери
Първанов;
Пр.пр. №8098/18 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Валери
Първанов;
Пр.пр. №6874/18 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Валери
Първанов;
Пр.пр. №528/17 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Георги
Найденов;
Пр.пр. №2038/17 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Румен
Колчев;
Пр.пр. №448/17 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Николай
Георгиев;
Пр.пр. №10227/17 г. описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Ил.
Кръстенякова;
Пр.пр. №4938/18 г. описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Ил.
Кръстенякова;
Пр.пр. №6120/18 г. описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Ил.
Кръстенякова;
Пр.пр. №12635/18 г. описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Николай
Соларов;
Пр.пр. №410/17 г. описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Николай
Соларов;
Пр.пр. №10411/17 г. описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Николай
Соларов;
Пр.пр. №3911/17 г. описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Пламен
Христов;
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Пр.пр. №4707/17 г. описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Пламен
Христов;
Пр. пр. №15140/18 г. описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Христо
Граматиков;
Пр.пр. №326/17 г. описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Христо
Граматиков;
Пр.пр. №9931/17 г. описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Христо
Граматиков;
Пр. пр. №6050/17 г. описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Георги
Найденов;
Пр. пр. №15273/18 г. описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Каролина
Хлебарова;
Пр. пр. №0573/18 г. описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Галя
Гугушева;
Пр.пр. №6210/1 7г. описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Галя
Гугушева;
Пр.пр.№ 8994/2018 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Вельо
Велев;
Пр.пр.№ 8020/2017 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Вельо
Велев;
Пр.пр.№ 9460/2017 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Евгени
Трифонов;
Пр.пр.№ 1942/2018 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Олег
Янев;
Пр.пр.№ 3449/2018 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Олег
Янев;
Пр.пр.№ 10826/2017 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор
Юлиана Петкова;
Пр.пр. № 6395/2018 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор
Венцислав Андреев.
Пр.пр. № 8427/2017 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор
Валентин Кирилов;
Пр.пр. № 11496/2018 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор
Валентин Кирилов.
Пр.пр. № 481/2018 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор
Валентин Кирилов;
Пр.пр. № 6717/2018 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор
Малена Филипова;
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Пр.пр. № 1369/2016 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор
Малена Филипова;
Пр.пр. № 9123/2017 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор
Малена Филипова;
Пр.пр. № 848/2018 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Боян
Тошев;
Пр.пр. № 7578/2017 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Боян
Тошев;
Пр.пр. № 2852/2017 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Боян
Тошев;
Пр.пр. № 2093/2017 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Лилия
Терзийска;
Пр.пр. № 970/2018 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Лилия
Терзийска;
Пр.пр. № 9341/2018 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Лилия
Терзийска.
На принципа на случайния подбор бяха проверени преписки, по
които прокурорите от отдел 02 „Досъдебен” на ВКП са упражнили
контрол върху постановления за прекратяване на наказателни
произоводства през 2017 г. и 2018 г., както следва:
Пр.пр.№ 5876/2017 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Валери
Първанов. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./
Преписката е образувана на 13.06.2017 г. по възражение на ОП-Добрич
срещу постановление на АП-Варна от 01.06.2017 г. по пр.пр.№86/2017 г., с
което е отменено постановление за прекратяване на наказателното
производство от 23.02.2017 г. на ОП-Добрич по пр. пр. №1150/2016 г., ДП
№572/2016 г. по описа на Първо РУ при ОД на МВР – Добрич, образувано
срещу НИ за престъпление по чл.343, ал.1, б.“в“ вр.с чл.342, ал.1 от НК.
Преписката е разпределена на прокурор Първанов на 13.06.2017 г. С
постановление от 14.06.2017 г. възражението на прокурора от ОП-Добрич е
оставено без уважение, а постановлението е отменено частично. В
обстоятелствената част от него е записано, че с постановлението на АПВарна прокурорът е упражнил две свои правомощия – по чл.243, ал.9 и чл.46,
ал.3 от НПК. Първото правомощие не подлежи на последващ йерархически
прокурорски контрол, доколкото в текста на чл.243, ал.9 от НПК такава
правна възможност не е предвидена. ДП може да приключи само с нов
прокурорски акт по чл.242, ал.1 от НПК и поради това в случая следва да
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намерят приложение разпоредбите на чл.46, ал.3 от НПК и чл.143 от ЗСВ.
Съгласно разпоредбата на чл.143, ал.5 от ЗСВ по-горестоящия прокурор може
да даде само писмени указания относно прилагането на закона, без да засяга
вътрешното убеждение на прокурора, чието постановление е отменил.
Постановлението на АП-Варна е в нарушение на тази разпоредба, поради
което според прокурор Първанов, следва да се отмени частично в частта на
дадените указания на прокурора от ОП-Добрич, които засягат вътрешното му
убеждение.
В диспозитива е записано препис от постановлението, заедно с
материалите по преписката на АП-Варна, на ОП-Добрич и ДП да се изпратят
на АП-Варна за сведение и изпълнение.
Срещу постановлението на прокурор Първанов на 13.07.2017 г. е
постъпил сигнал от АП-Варна, адресиран до зам.главния прокурор при ВКП П.Богданова. С постановление от 02.08.2017 г. на заместник- главния
прокурор сигналът на АП-Варна е уважен и постановлението на ВКП от
14.06.2017 г. е отменено. Наред с това е отменено постановлението на АПВарна от 01.06.2017 г. в частта, с която е указано да се привлече лице като
обвиняем, а вместо това на ОП-Добрич е разпоредено да проведе
допълнително разследване. С писмо от 29.12.2017 г. прокурор Първанов се е
произнесъл по жалба от адвокат от АК-Добрич срещу постановление на АПВарна от 05.12.2017 г., с което е потвърдено постановлението за прекратяване
на ОП-Добрич от 30.10.2017 г. по пр.пр.№1150/2016 г., ДП №572/16 г. на
Първо РУ-ОД-МВР – Добрич, поради това, че не е намерил основание за
отмяна или изменение на проверявания прокурорски акт, предвид т.14 от
Указанието за осъществяване на институционален и служебен контрол в
прокуратурата.;
Пр. пр. № 5473/2017 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Боян
Тошев. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./
Преписката е образувана по възражение с правно основание чл.143, ал.7 от
ЗСВ срещу постановление на САП от 18.05.2017 г. по пр. пр.№1876/2017 г. на
същата прокуратура, с което е отменено постановление за прекратяване на
наказателното производство от 14.03.2017 г. на СГП по пр. пр.№7979/2017 г.,
с което е отменено постановление на СРП по пр. пр. №29400/2015 г. за
прекратяване на досъдебното производство №3384ЗМИП15011/2016 г. по
описа на 09 РУ-СДВР.
Преписката е разпределена на прокурор Тошев на 31.05.2017 г. С писмо
от 02.06.2017 г. той изискал преписката на САП, ведно с относимите
документи към нея. Материалите били получени във ВКП на 27.07.2017 г. С
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постановление от 02.08.2017 г. постановлението на прокурора от САП е
отменено изцяло, а постановлението на прокурора от СГП е отменено в
частта, в която е дал указания и е отвел наблюдаващия прокурор от СРП и е
върнал ДП на СГП за ново произнасяне, с оглед правомощията на прокурора
от по-горестоящата прокуратура по чл.46, ал.3 от НПК и чл.143, ал.5 и 6 от
ЗСВ.
В диспозитива е записано препис от постановлението, заедно с тяхна
преписка №1876/2017 г. да се изпратят на АП-София, за сведение; препис от
постановлението, заедно с материалите по преписка №7979/2017 г. по описа
на СГП и досъдебно производство №3384ЗМИП15011/2016 г. по описа на 09
РУ-СДВР, да се изпратят на СГП, за сведение и изпълнение и препис от
постановлението да се изпрати на СРП, за сведение и прилагане към тяхна
пр.№29400/2015 г.
Срещу постановлението на пр.Тошев на 05.10.2017 г. е постъпил сигнал
от САП, адресиран до зам.главен прокурор при ВКП. На 11.10.2017 г. той е
изготвил становище, което е изпратено на зам.главния прокурор при ВКП
П.Богданова. С постановление от 20.12.2017 г. на зам.гл.прокурор е уважено
възражението на САП, отменено е постановлението на ВКП от 02.08.2017 г. и
е потвърдено постановлението на САП от 18.05.2017 г.;
Пр. пр.№ 6739/2017 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор
Юлиана Петкова. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./
Преписката е образувана на 30.06.2017 г. по сигнал срещу постановление на
САП от 16.06.2017 г. по пр. пр. №3033/2017 г. на същата прокуратура, с което
е отменено постановление за прекратяване на наказателното производство от
29.05.2017 г. на СГП по пр. пр. №12291/2016 г., ДП №225 ЗМИП-15256/2016
г. по описа на 01 РУ-СДВР.
Разпределена е на прокурор Петкова на 06.07.2017 г. Копия от
постановленията на САП и СГП, ДП и пр.пр.№16635/2016 г. на СРП са били
приложени към сигнала. С постановление от 10.07.2017 г. постановлението
на прокурора от САП е потвърдено, а сигналът за неговата отмяна е оставен
без уважение. Като основания за произнасянето са посочени чл.35, ал.2,
чл.36, ал.1, чл.46, ал.3,изр.2-ро и ал.4 и чл.199 от НПК.
В диспозитива е записано преписи от постановлението да бъдат
изпратени на: СГП, ведно с материалите по ДП №225 ЗМИП-15256/2016 г. по
описа на 01 РУ-СДВР и по преписки №12229/16 г. по описа на СГП и
№16635/17 г. по описа на СРП; на АП-София за сведение и преценка относно
необходимостта от формулиране на конкретни указания по приложението на
материалния закон;
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Пр.пр.№ 6977/2018 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Галя
Гугушева. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./
Преписката е заведена във ВКП на 31.05.2018 г., образувана е по сигнал от
„ЕБ“ АД за служебна проверка на основание чл.243, ал.10 от НПК на
постановление на АП-В.Търново от 17.05.2018 г. по пр.пр.№526/2018 г. на
същата прокуратура, постановление от 18.04.2018 г. по пр.пр.№752/2018 г.по
описа на ОП-В.Търново, преписка №897/2017 г. по описа на РП-В.Търново,
ДП№ЗМ-77/2017 г. по описа на ОД на МВР – В.Търново. Преписката е
разпределена на прокурор Гугушева на 06.06.2018 г. С писмо от 07.06.2018 г.
до АП- В.Търново тя изискала посочените преписки и материалите по ДП.
Материалите били получени във ВКП на 26.06.2018 г. С резолюция от
17.07.2018 г. на основание т.14 от Указание за осъществяване на
инстанционен и служебен контрол в Прокуратурата, утвърдено със Заповед
№ЛС-1986/14 г. изм. и доп. със Заповед №РД-02-28/22.11.2017 г. на главния
прокурор на Р.България, постановлението на прокурора от АП-В.Търново, с
което е потвърден акт на ОП-Велико Търново по пр.пр.№752/18 г. като
правилен и законосъобразен по отношение постановление за прекратяване на
ДП от 22.03.2018 г. по пр.пр№897/18 г. на РП-Велико Търново, ДП №ЗМ77/17 г. на ОД-МВР-Велико Търново, е потвърдено.
Указано е препис от резолюцията да се изпрати на подателя на сигнала
и на АП-Велико Търново, заедно с преписките и материалите по досъдебното
производство, за архивиране и препращане към съответните прокуратури;
Пр. пр. № 10641/2018 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор
Венцислав Андреев. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ
прокурор/. На 01.08.2018 г. във входящия регистър на ПРБ била заведена
жалба от М.И. срещу постановление на АП- Бургас от 16.01.2018 г. по пр.пр.
№1825/16 г., с което е потвърдено постановление на ОП-Сливен по пр. пр.
№2215/16 г. за прекратяване на наказателното производство по чл.24, ал.1,т.1
НПК. На 02.08.2018 г. материалите са заведени във ВКП с № 9724/14-03. На
2.02.2018 г. заместник- главен прокурор го насочил към отдел 03 Съдебен.
Жалбата била от компетентност на отдел 02 „Досъдебен” на ВКП и на
24.08.2018 г. заместник- главен прокурор разпоредил да се постави нов номер
и да се направи ново разпределение. Същият ден жалбата на М.И. била
заведена с нов №10641. С протокол от 29.08.2018 г. преписката била
разпределена на прокурор Венцислав Андреев. С писмо от 30.08.2018 г. той
изискал от АП-Бургас пр. пр. №1825/16 г. ведно с материалите на ОПСливен. Те били получени във ВКП на 18.09.2018 г. На осн. чл.46, ал.3 от
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НПК и т.9 и сл. от Указание за осъществяване на инстанционен и служебен
контрол в Прокуратурата, утвърдено със заповед №ЛС-1986/30.05.2014 г.,
изменено и допълнено със заповед №РД-02-28/22.11.2017 г. на главния
прокурор, той потвърдил акта на АП-Бургас с писмо от 20.09.2018 г. В
мотивите посочил, че не са налице предпоставки за отмяна или изменение на
проверените постановления, защото са обосновани и законосъобразни.
Върнал преписките на АП-Бургас и ОП-Сливен. Писмото е адресирано до
жалбоподателя и до АП-Бургас.;
Пр. пр. № 12414/2017 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор
Христо Граматиков. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ
прокурор/. На 15.11.2017 г. във входящия регистър на ПРБ било заведено
писмо на АП-Велико Търново, с което се изпраща жалба на Г.Х. срещу
постановление на АП-Велико Търново от 20.10.2017 г. по пр.пр. №1569/17 г.,
с което е потвърдено постановление на ОП-Велико Търново по пр. пр.
№2050/17 г. и постановление за прекратяване на РП-Велико Търново по пр.
пр. №3378/14 г., ДП№41/2015 г. по описа на ОДМВР В.Търново. На осн.
чл.46, ал.3 от НПК и т.9 и сл. от Указание за осъществяване на инстанционен
и служебен контрол в Прокуратурата, утвърдено със заповед №ЛС1986/30.05.2014г., изменено и допълнено със заповед №РД-02-28/22.11.2017
г. на главния прокурор, пр.Граматиков потвърдил акта на АП-Велико
Търново с постановление от 30.11.2017 г. В мотивите посочил, че не са
налице предпоставки за отмяна или изменение на проверените
постановления, защото са обосновани и законосъобразни. Върнал преписките
на АП-Велико Търново, ОП-Велико Търново и РП-Велико Търново. Указал
копие от постановлението да се изпрати на жалбоподателя.;
Пр. пр. № 5147/2017 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Вельо
Велев. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. На
07.08.2018 г. във входящия регистър на ПРБ била заведена жалба от З.П.
срещу писмо резолюция на АП-София от 12.07.2017 г. по пр.пр. №2752/17 г.,
с което е потвърдено постановление на ОП-Благоевград по пр. пр. №237/15 г.
за прекратяване на наказателното производство на основание чл.24, ал.1,т.1
НПК. На 07.08.2017г. заместник на главния прокурор я насочил към отдел 02
„Досъдебен” на ВКП. На 08.08.2017г. материалите били заведени в отдел 02
„Досъдебен” и с протокол от 09.08.2017г. преписката била разпределена на
прокурор Велев. С писмо от 10.08.2017 г. той изискал от АП-София пр. пр.
№2752/17 г. ведно с материалите на ОП-Благоевград. Те постъпили във ВКП
на 29.08.2018 г. На осн. чл.46, ал.3 от НПК и т.9 и сл. от Указание за
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осъществяване на инстанционен и служебен контрол в Прокуратурата,
утвърдено със заповед №ЛС-1986/30.05.2014 г., изменено и допълнено със
заповед №РД-02-28/22.11.2017 г. на главния прокурор, той потвърдил акта на
АП-София с постановление от 01.09.2017 г. В мотивите посочил, че не са
налице предпоставки за отмяна или изменение на провереното
постановление, защото е обосновано и законосъобразно. Върнал преписките
на АП-София и ОП-Благоевград. Указал копие от постановлението да се
изпрати на жалбоподателя, на АП-София и ОП-Благоевград.;
Пр. пр. № 12815/2016 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Олег
Янев. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. На
15.12.2016 г. във ВКП било заведено възражение на Маргарита Димитровапрокурор в ОП-Стара Загора срещу постановление на АП-Пловдив от
18.11.2016 г. по пр. пр. №3557/16 г. по описа на същата прокуратура, с което
е отменено постановление на ОП-Стара Загора от 29.08.2016 г. по пр. пр.
№2735/16 г. по описа на същата прокуратура, с което било потвърдено
постановление на РП-Казанлък от 12.07.2016 г. за прекратяване на
наказателното производство по пр. пр. №1162/16 г., ДП№284 Зм399/16 г. по
описа на РУ на МВР Казанлък. С протокол от 20.12.2016 г. преписката била
разпределена на прокурор Олег Янев. На осн. чл.46, ал.3 от НПК и т.9 и сл. от
Указание за осъществяване на инстанционен и служебен контрол в
Прокуратурата, утвърдено със заповед №ЛС-1986/30.05.2014 г., изменено и
допълнено със заповед №РД-02-28/22.11.2017 г. на главния прокурор той
потвърдил акта на АП-Пловдив с постановление от 04.01.2017 г. В мотивите
посочил, че не са налице предпоставки за отмяна или изменение на
провереното постановление, защото е обосновано и законосъобразно. Указал
копие от постановлението ведно с ДП№284-ЗМ 399/16 г. по описа на РУ на
МВР-Казанлък, пр. пр. №1162/16 г. по описа на РП-Казанлък да се изпрати
на РП-Казанлък за изпълнение. Разпоредил копие от постановлението да се
изпрати на АП-Пловдив, на ОП-Стара Загора и на жалбоподателя.;
Пр. пр. № 12673/2016 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор
Илона Кръстенякова. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ
прокурор/. На 12.12.2016 г. във ВКП било заведено възражение на младши
прокурор Иван Карагьозов от РП-Монтана срещу постановление на АПСофия от 03.11.2016 г. по пр. пр. №809/16 г. по описа на същата прокуратура,
с което е отменено постановление на ОП- Монтана от 25.08.2016 г. по пр. пр.
№1164/16 г. по описа на същата прокуратура, с което било потвърдено
постановление на РП-Монтана от 01.12.2015 г. по пр. пр. №1923/14 г. за
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прекратяване на наказателното производство по ДП№138 /15 г. по описа на
ОД на МВР Монтана. С протокол от 15.12.2016 г. преписката била
разпределена на прокурор Илона Кръстенякова. С писмо от 20.12.2016 г. тя
изискала от РП-Монтана материалите по три преписки, споменати във
възражението. Те постъпили във ВКП на 04.01.2017 г. На осн. чл.46, ал.3 от
НПК и т.9 и сл. от Указание за осъществяване на инстанционен и служебен
контрол в Прокуратурата, утвърдено със заповед №ЛС-1986/30.05.2014 г.,
изменено и допълнено със заповед №РД-02-28/22.11.2017 г. на главния
прокурор тя отменила акта на АП-София с постановление от 07.03.2017 г.
Потвърдила като правилни и законосъобразни постановленията на ОПМонтана и РП-Монтана.Указала копие от постановлението, ведно с
материалите на изисканите преписки да се върнат на РП-Монтана.;
Пр. пр. № 5329/2018 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор
Малена Филипова. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ
прокурор/. На 25.04.2018 г. във входящия регистър на ПРБ била заведена
жалба от П.Д. срещу постановление на АП- Пловдив от 27.03.2018 г. по
пр.пр. №840/18 г. по описа на същата прокуратура, с което е потвърдено
постановление на ОП-Пловдив по пр. пр. №2307/18 г., с което е потвърдено
постановление на РП-Пловдив по пр. пр. №10716/16 г., с което на осн. чл.24,
ал.1,т.1 НПК е прекратено наказателното производство по ДП№35/17 г. на РУ
на МВР - Труд. На 25.04.2018 г. материалите са заведени във ВКП под номер
5329. На 26.04.2018 г. заместник-главен прокурор ги насочил към отдел 02
„Досъдебен“ на ВКП. С протокол от 27.04.2018 г. преписката била
разпределена на прокурор Филипова. На осн. чл.46, ал.3 от НПК и т.9 и сл. от
Указание за осъществяване на инстанционен и служебен контрол в
Прокуратурата, утвърдено със заповед №ЛС-1986/30.05.2014 г., изменено и
допълнено със заповед №РД-02-28/22.11.2017 г. на главния прокурор тя
потвърдила акта на АП-Пловдив с писмо от 08.05.2018 г. В мотивите
посочила, че не са налице предпоставки за отмяна или изменение на
проверените постановления, защото са обосновани и законосъобразни.
Писмото е адресирано до жалбоподателя, АП- Пловдив, ОП- Пловдив и РППловдив. С друго писмо от същия ден прокурор Филипова върнала
преписките на долустоящите прокуратури.;
Пр. пр. № 4034/2017 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор
Лилия Терзийска. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/.
На 18.04.2017г . във входящия регистър на ПРБ била заведена жалба от С.П.
срещу постановление на АП-Велико Търново от 28.03.2017 г. по пр.пр.
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№447/17 г., с което е потвърдено постановление на ОП-Велико Търново по
пр. пр. №1602/15 г. за прекратяване на наказателното производство по
ДП№3/16 г. по описа на ОСлО в ОП-Велико Търново. На 20.04.2017 г.
материалите са заведени във ВКП. На 21.04.2017 г. заместник-главен
прокурор ги насочил към отдел 02 „Досъдебен“ на ВКП. На 24.04.2017 г.
материалите били заведени в отдел 02 „Досъдебен“, разпределени на І група
и с протокол от същия ден - на прокурор Лилия Терзийска. С писмо от
26.04.2017 г. тя изискала от АП-Велико Търново пр. пр. №447/17 г. ведно с
материалите на ОП-Велико Търново. Били получени на 15.05.2017 г. На осн.
чл.46, ал.3 от НПК и т.9 и сл. от Указание за осъществяване на инстанционен
и служебен контрол в Прокуратурата, утвърдено със заповед №ЛС1986/30.05.2014 г., изменено и допълнено със заповед №РД-02-28/22.11.2017
г. на главния прокурор тя потвърдил акта на АП-Велико Търново с
постановление от 09.06.2017 г. В мотивите посочила, че не са налице
предпоставки за отмяна или изменение на провереното постановление,
защото е обосновано и законосъобразно. Указала копие от постановлението
да се изпрати на жалбоподателя, на АП-Велико Търново и ОП-Велико
Търново, ведно със съответните преписки.;
Пр. пр. № 599/2017 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор
Николай Соларов. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/.
На 17.03.2017 г. във входящия регистър на ПРБ била заведена жалба от К.Т.
срещу постановление на АП-София от 06.03.2017 г. по пр.пр. №443/17 г. по
описа на същата прокуратура, с което е потвърдено постановление на ОПБлагоевград по пр. пр. №4709/15 г. по описа на същата прокуратура, с което е
потвърдено постановление на РП-Сандански по пр. пр. №3005/12 г. по описа
на същата прокуратура за прекратяване на наказателното производство по
ДП№27/15 г. по описа на ОСлО в ОП-Благоевград. На 20.03.2017 г.
материалите са заведени във ВКП. На 22.03.2017 г. заместник-главен
прокурор ги насочил към отдел 02 „Досъдебен“ на ВКП. На 23.03.2017 г.
материалите били заведени в отдел 02 „Досъдебен“ и разпределени в VІ
група. С протокол от 24.03.2017 г. преписката била разпределена на прокурор
Емил Иванов. С писмо от 27.03.2017 г. той изискал от АП-София пр. пр.
№443/17 г. ведно с материалите на ОП-Благоевград и РП-Сандански. Те
постъпили във ВКП на 02.05.2017 г. Поради преместване на наблюдаващия
прокурор, с протокол от 04.05.2017 г. преписката била разпределена на
прокурор Николай Соларов. На осн. чл.46, ал.3 от НПК и т.9 и сл. от
Указание за осъществяване на инстанционен и служебен контрол в
Прокуратурата, утвърдено със заповед №ЛС-1986/30.05.2014 г., изменено и
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допълнено със заповед №РД-02-28/22.11.2017 г. на главния прокурор той
потвърдил акта на АП-София с постановление от 11.05.2017 г. В мотивите
посочил, че не са налице предпоставки за отмяна или изменение на
проверените постановления, защото са обосновани и законосъобразни.
Постановлението е адресирано до АП-Пловдив, до жалбоподателя, ОПБлагоевград и РП-Сандански. Указал материалите по пр.пр. №443/2017 г. по
описа на АП-София да се върнат на САП, ведно с прилежащите преписки на
долустоящите прокуратури;
Пр. пр. № 8834/2018 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор
Валентин Кирилов. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ
прокурор/. На 06.07.2018 г. във входящия регистър на ПРБ била заведена
жалба от „Л.Ф.”ЕАД, гр.София срещу постановление на АП-София от
18.06.2018 г. по пр.пр. №1744/18 г.по описа на същата прокуратура, с което е
отменено постановление на СГП по пр. пр. №7507/18 г. по описа на същата
прокуратура, с което е отменено постановление на РП-София по пр. пр.
№46387/17 г. по описа на същата прокуратура за прекратяване на
наказателното производство по ДП№15409/17 г. по описа на 04 РУ СДВР. На
09.07.2018 г. материалите са заведени във ВКП. На 10.07.2017 г. заместникглавен прокурор ги насочил към отдел 02 „Досъдебен“ на ВКП. На 19.07.2018
г. постъпил сигнал от Митко Димитров-прокурор в СГП срещу
постановлението на САП от 18.06.2018 г. по пр. пр. №1744/18 г. по описа на
АП-София. На 24.07.2017 г. заместник-главен прокурор го насочил към отдел
02 „Досъдебен“ на ВКП. На 25.07.2018 г. преписката била заведена в отдел
02 „Досъдебен“. С протокол от 25.07.2018 г. преписката на ВКП била
разпределена на прокурор Валентин Кирилов. На осн. чл. 46, ал.3 от НПК и
т.9 и сл. от Указание за осъществяване на инстанционен и служебен контрол
в Прокуратурата, утвърдено със заповед №ЛС-1986/30.05.2014 г., изменено и
допълнено със заповед №РД-02-28/22.11.2017 г. на главния прокурор той
отменил акта на АП-София с постановление от 01.08.2018 г. На 21.08.2018 г.
заместник-апелативния прокурор подал сигнал срещу постановлението на
прокурор Кирилов до заместник на главния прокурор. На 23.08.2018 г.
заместник на главния прокурор при ВКП изискал оспорваните постановления
с материалите по преписките от АП-София. На 29.08.2018 г. във ВКП бил
заведен сигнал от Ил. Кирилова - прокурор в СРП, с което подкрепила
становището на заместник-апелативния прокурор срещу постановлението на
прокурор Кирилов от ВКП от 01.08.2018 г. На 21.09.2018 г. във ВКП
постъпила пр. пр. №7507/18 г. по описа на СГП. На 27.09.2018 г. прокурор
В.Кирилов изготвил становище по сигналите на прокурорите, което
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съгласувал със завеждащия отдела Валери Първанов. С постановление от
08.02.2019 г. заместникът на главния прокурор Пенка Богданова уважила
сигнала на АП-София и отменила постановлението на ВКП от 01.08.2018 г.
Указала копие от постановлението да се изпрати на АП-София, СГП и
СРП;
Пр. пр. № 1312/2017 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор
Евгени Трифонов. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/.
Преписката е образувана във ВКП на 24.01.2017 г. по повод жалба на И.П.,
срещу постановление на АП-Пловдив по пр.пр. № 3822/2016 г., с което е било
потвърдено постановление на ОП-Кърджали по пр.пр. № 1289/2016 г. и
постановление на РП-Кърджали по пр.пр. №2340/2011 г., ДП №939/2011 г. по
описа на РУП-Кърджали, с което е било прекратено наказателното
производство. Преписката е за осъществен служебен контрол по т. 9 от
Указание за осъществяване на инстанционен и служебен контрол в
прокуратурата на постановлението на АП-Пловдив. Разпределена е на
прокурор Евгени Трифонов на 15.02.2017 г.
С постановление от 17.02.2017 г. прокурор Евгени Трифонов, след
извършване на служебен контрол на по-гореописаните преписки и
прокурорски постановления, както и след запознаване с изложените в
жалбата до ВКП съображения и след проучване на материалите по
изпратените преписки, приел, че жалбата е основателна и постановлението на
прокурор от АП-Пловдив от 08.12.2016 г. следва да бъде отменено като
неправилно. В мотивите си е посочил, че в постановлението на прокурор от
АП-Пловдив се сочи, че са събрани всички доказателства и направеният
извод е правилен, но не е посочил защо не приема изложените в жалбата
доводи и какво ги опровергава, което по същество е липса на мотиви в
обжалвания акт. От проведеното ДП и последвалите прокурорски актове е
била приета идентична фактическа обстановка, позоваваща се на показанията
на обвиняемите, а в показанията на пострадалите е описана коренно различна
фактическа обстановка. В постановлението за прекратяване не е било
посочено защо и какво оборва тяхната версия за инцидента. Според
пр.Трифонов, с оглед изложеното, обжалваното постановление на АППловдив следва да бъде отменено заедно с постановленията на ОП-Кърджали
и РП-Кърджали по пр.пр. №2340/2011 г., ДП №939/2011 г. по описа на РУПКърджали и върнато на първоинстанционната прокуратура за допълнително
разследване, поради което и на основание чл. 46, ал.3 от НПК отменил
постановление на АП-Пловдив от 08.12.2016 г. по пр.пр. № 3822/2016 г., с
което е било потвърдено постановление на ОП-Кърджали от 25.04.2016 г. по
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пр.пр. № 1289/2016 г. и постановление на РП-Кърджали от 18.03.2015 г. по
пр.пр. №2340/2011 г., ДП №939/2011 г. по описа на РУП-Кърджали, с което е
било прекратено досъдебното производство.
Писмото е изпратено до жалбоподателя И.П. за сведение, до АППловдив по пр.пр. № 3822/2016 г., до ОП-Кърджали по пр.пр. № 1289/2016 г.
и РП- Кърджали по пр.пр. №2340/2011 г., ДП №939/2011 г. по описа на РУПКърджали, като е разпоредено изпълнение на указанията, дадени в
обстоятелствената част на постановлението.;
Пр. пр. № 753/2018 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор
Пламен Христов. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/.
Преписката е образувана във ВКП на 17.01.2018 г. по копие на сигнал на
зам.директор, старши комисар К. Димитров от ГД”Национална полиция” –
МВР, относно постановление от 16.08.2017 г. за прекратяване на ДП №
221/2017 г. по пр.пр. № 8641/2017 г. по описа на ОП-Пловдив.
Преписката е разпределена на прокурор Пламен Христов 19.01.2018 г.
С писмо от 23.01.2018 г. прокурор Христов изпратил сигнала на
старши комисар К. Димитров по компетентност.
На 09.03.2018 г. АП-Пловдив е изпратила във ВКП сигнал на прокурор
Георги Пенев от ОП-Пловдив по компетентност, заедно с преписка №
267/2018 г., на АП-Пловдив и преписка № 8641/2018 г., на ОП-Пловдив по
ДП №221/2017 г. по описа на РУП-гр. Стамболийски.
Сигналът на прокурор Георги Пенев от ОП-Пловдив е срещу
постановление на АП-Пловдив от 20.02.2018 г. по пр.пр. № 267/2018 г., с
което е било отменено постановление на ОП-Пловдив от 16.08.2017 г. по
пр.пр. № 8641/2017 г. за прекратяване на наказателното производство по ДП
№221/2017 г. по описа на РУП-гр. Стамболийски като немотивирано,
необосновано и незаконосъобразно. Като основание за отмяна на
постановлението на ОП-Пловдив, АП-Пловдив сочи и чл. 213 от НПК, текст
нямащ нищо общо с правомощията на тази инстанция и не е свързан с
процедурата по чл. 46 от НПК. Сочената жалба в постановлението на АППловдив не е била повод по НПК за служебен контрол на постановлението на
ОП-Пловдив и не се вписва в императивността на чл. 243, ал.4 НПК, сочещ
кои лица могат да обжалват това постановление. Посоченият жалбоподател
не е от кръга на лицата по чл. 243 НПК, имащи активна легитимация да
подават жалби. Прокурор Г.Пенев моли да бъде упражнен служебен контрол
на постановлението на АП-Пловдив като немотивирано, необосновано и
незаконосъобразно и същото бъде отменено.
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Преписката е за осъществен служебен контрол на основание чл. 46, ал.4
от НПК.
С постановление от 13.03.2018 г. прокурор Пламен Христов приел, че
сигналът е основателен и постановлението на прокурор от АП-Пловдив от
20.02.2018 г. следва да бъде отменено като неправилно и незаконосъобразно.
В мотивите си е посочил, че проверката на постановлението на ОП-Пловдив
следва да е по реда на служебния контрол и съответно основанието – чл. 46,
ал.3 от НПК, където изрично е посочено, че дадените указания при отмяна на
проверявания акт трябва да бъдат мотивирани. Указал да бъде изготвено
законосъобразно постановление, добре мотивирано по отношение на извода,
че деянието не представлява престъпление по чл. 277а, ал. 3 от НК и по
отношение на обстоятелствата и фактите, предполагащи евентуално
престъпление по чл. 277а, ал.4 от НК и налагащи произнасяне досежно това
престъпление. Указал е също, копие от постановлението, заедно с
преписките на АП-Пловдив и ОП-Пловдив, заедно с ДП №221/2017г. по
описа на РУП-Стамболийски, да се изпратят на АП-Пловдив за изпълнение,
а на ОП-Пловдив - за сведение.
Проверени още:
Пр.пр. №13185/18 г. описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Валентин
Кирилов;
Пр.пр. №9082/17 г. описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Валентин
Кирилов;
Пр.пр. №7298/11 г. описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Николай
Соларов;
Пр.пр. №13146/18 г. описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Николай
Соларов;
Пр.пр. №7981/17 г. описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Лилия
Терзийска;
Пр.пр. №14818/18 г. описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Лилия
Терзийска;
Пр.пр. №13289/16 г. описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Малена
Филипова;
Пр.пр. №5255/17 г. описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Илона
Кръстенякова;
Пр.пр. №10210/17 г. описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Илона
Кръстенякова;
Пр.пр. №11248/18 г. описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Олег Янев;
Пр.пр. №11842/18 г. описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Олег Янев;
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Пр.пр. №4688/18 г. описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Вельо Велев;
Пр.пр. №561/17 г. описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Христо
Граматиков;
Пр.пр. №2622/17 г. описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Христо
Граматиков;
Пр.пр. №10471/18 г. описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Венцислав
Андреев;
Пр.пр.№ 7729/2016 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Валери
Първанов;
Пр.пр.№ 6905/2018 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Боян
Тошев;
Пр.пр.№ 5517/2017 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Галя
Гугушева;
Пр.пр. № 12419/2017 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор
Евгени Трифонов;
Пр.пр. № 2262/2018 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Евгени
Трифонов;
Пр.пр. № 1460/2016 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор
Пламен Христов;
Пр.пр. № 2375/2017 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор
Пламен Христов;
Пр.пр. № 753/2018 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Пламен
Христов;
Пр.пр. № 8211/2014 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор
Пламен Христов.

На принципа на случайния подбор бяха проверени преписки, по
които прокурорите от отдел 02 „Досъдебен” на ВКП са се произнесли по
спор за компетентност, повдигнат пред тях:
Пр. пр. №1930/2017 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор
Николай Соларов. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./
Преписката е заведена във ВКП на 24.02.2017 г. по повод получено
постановление на прокурор от РП-Враца от 21.02.2017 г. за повдигане на спор
за подследственост. Разпределена е на прокурор Соларов на 01.03.2017 г. Пр.
пр. №439/ 2017 г. по описа на РП- Враца е образувана по повод изпратена по
подсъдност от РП-Силистра пр.пр.№120/2016 г. с оглед данни за
престъпление по чл.209 от НК. Прокурорът от РП- Враца е приел, че поради
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това, че измамата като резултатно престъпление се счита за довършена там,
където е настъпила имотната вреда и не е задължително целта за
облагодетелстване да е постигната от дееца, то вредата е настъпила в
гр.Силистра. Поради това, на основание чл.199, ал. 1 и чл.36, ал.1 от НПК
изпратил материалите по двете преписки във ВКП, като повдигнал спор за
подследственост с искане за отмяна на постановлението на РП-Силистра. С
постановление от 23.03.2017 г., на основание чл.46, ал.3, чл.36 от НПК и чл.4
от Указанието за инстанционен и служебен контрол в прокуратурата,
прокурор Соларов е потвърдил постановлението на РП-Враца като правилно
и законосъобразно, отхвърлил като необосновано и немотивирано
постановлението на РП-Силистра и постановил работата по преписката да
продължи под ръководството и надзора на РП-Силистра. В доспозитива е
посочил преписи от постановлението да се изпратят на двете спорещи
прокуратури, а материалите по преписката - на РП- Силистра, за
изпълнение;
Пр.пр.№ 12452/2018 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор
Валентин Кирилов. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ
прокурор./ Преписката е заведена във ВКП на 11.10.2018 г.по повод получено
постановление на прокурор от РП-Плевен от 08.10.2018 г. за повдигане на
спор за компетентност. Разпределена е на прокурор Кирилов на 16.10.2018 г.
Пр.пр.№4102/2018 г. по описа на РП-Плевен е образувана по повод изпратена
им по компетентност от РП-Тополовград пр. пр. №557/2018 г. с мотиви, че се
касае за престъпление по чл.296, ал.1 от НПК. Прокурорът от РП-Плевен е
приел, че липсват данни за извършено на територията на гр. Плевен
престъпление по чл.296 и сл. от НК. Поради това, съгласно т.17 и т.19 от
Указание на Главния прокурор на Р.България за осъществяване на
инстанционен и служебен контрол в прокуратурата повдигнал спор за
компетентност относно местната подсъдност. С постановление от 22.10.2018
г. прокурор Кирилов се е произнесъл по спора за компетентност на основание
чл.46, ал.3 от НПК, като е определил РП-Тополовград за компетентна да
продължи ръководството и надзора по преписката на РУП-Тополовград при
ОД на МВР – Хасково до решаването й по същество. В диспозитива е
посочил препис от постановлението, ведно с материалите по
пр.пр.№557/2018 г. да се изпрати на РП-Тополовград за изпълнение и препис
на РП-Плевен, за сведение.;
Пр. пр. №308/18 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Валери
Първанов/ Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. На
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05.01.2018 г. във Входящия регистър на ПРБ е заведено възражение от Вили
Димитров - прокурор от РП-Русе, с което се повдига спор за местна
компетентност по пр. пр. №13068/17 г. по описа на РП- Варна, която била
изпратена по компетентност на РП-Русе с постановление от 06.12.2017 г. С
постановление от 10.01.2018 г. на осн. чл.46, ал.3 от НПК прокурор Първанов
отменил постановлението от 06.12.2017 г. по пр. пр. №13068/17 г. по описа на
РП-Варна и определил РП-Варна за компетентната прокуратура, която да
приключи наказателното производство. В мотивите си посочил, че
престъплението по чл.195, ал.1, т.4 от НК е довършено в съдебния район на
РП- гр. Варна. Указал препис от постановлението ведно с пр. пр. №13068/17
г. по описа на РП- Варна и материалите към нея да се изпратят на РПВарна за сведение и изпълнение. Разпоредил препис от постановлението да
бъде изпратено и на РП- Русе за сведение;
Пр.пр. №841/17 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Малена
Филипова. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. На
25.01.2017 г. във Входящия регистър на ПРБ е заведен сигнал за извършване
на служебна проверка от М. Даскалова - заместник- районен прокурор на РПВарна, с който се повдига спор за местна компетентност по пр. пр. №3622/14
г. по описа на РП-Варна, защото според автора на сигнала, разследването по
ДП№189/14 г. по описа на ОД МВР- Варна следвало да се довърши от СРП.
На 27.01.2017 г. материалите били заведени във ВКП. С резолюция на
заместник-главен прокурор от 30.01.2017 г. преписката била разпределена на
отдел 02 „Досъдебен“. С резолюция на завеждащия отдела преписката била
разпределена на ІІІ група и с протокол от 31.01.2017г. - на прокурор Малена
Филипова. С постановление от 10.02.2017 г. на осн. чл.46, ал.3 от НПК
прокурор Филипова установила, че по ДП липсват доказателства за
извършено престъпление от компетентност на РП - София и делото следва да
се реши по същество от РП - Варна. Разпоредила препис от постановлението
да се изпрати на АП - Варна, която да извърши проверка на
законосъобразността на образуваното и водено ДП№189/2014 г. на ОД МВРВарна, като за резултатите бъде уведомена ВКП. Указала препис от
постановлението ведно с пр. пр. №3622/14 г. по описа на РП-Варна и
ДП№189/14г. на ОД на МВР- Варна да се върнат на ВРП;
Пр. пр. №1782/17 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Лилия
Терзийска. Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. На
21.02.2017 г. във Входящия регистър на ПРБ е заведено постановление от
Веселина Караджова - младши прокурор в СРП. С него тя оспорва
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постановление на РП-Плевен, с което материалите по пр. пр. №В-6829/16 г.
по описа на ПРП били изпратени за разследване в СРП. На 22.02.2017 г.
материалите били заведени във ВКП. С резолюция на заместник-главен
прокурор от 24.02.2017 г. преписката била разпределена на отдел 02
„Досъдебен“. С резолюция на завеждащия отдела от 01.03.2017 г. преписката
била разпределена в ІІІ група и с протокол от 01.03.2017 г. - на прокурор
Л.Терзийска. С постановление от 06.03.2017 г. на осн. чл.46, ал.3 от НПК
прокурор Терзийска определила РП-Плевен като компетентна прокуратура по
пр. пр. №В-6829/16 г. по описа на ПРП. В мотивите посочила, че деянието е
довършено в гр. Плевен. Указала препис от постановлението ведно с пр. пр.
№В-6829/16 г. по описа на РП-Плевен да се изпратят на ПРП по
компетентност. Разпоредила препис от постановлението да се изпрати на
СРП за сведение;
Пр.пр. №4890/17 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Юлияна
Петкова. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. На
12.05.2017 г. във Входящия регистър на ПРБ е заведено постановление от
П.Стаменов - прокурор в РП- Враца. С него той оспорил постановлението на
РП - Хасково, с което материалите по пр. пр. №1957/16г. по описа на ХРП
били изпратени за разследване в РП- Враца. На 15.05.2017 г. материалите
били заведени във ВКП под номер 4890. С резолюция на заместник-главен
прокурор от 16.05.2017 г. преписката била разпределена на отдел 02
„Досъдебен“. С резолюция на завеждащия отдела от 17.05.2017 г. преписката
била разпределена в VІ група и с протокол от 17.05.2017 г. - на прокурор Ю.
Петкова. С постановление от 18.05.2017 г. на осн. чл.46, ал.3 от НПК
прокурор Петкова определила РП-Враца като компетентна прокуратура,
която да извърши преценка относно наличието или липсата на процесуалните
предпоставки за образуване на досъдебно производство. Указала препис да
бъде изпратен на РП-Враца ведно с материалите по тяхната преписка,
съдържаща и материалите по пр.пр. №1957/2016 г. по описа на РПХасково.;
Пр.пр. №856/17 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Евгени
Трифонов. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. На
26.01.2017 г. във Входящия регистър на ПРБ е заведено постановление от
Б.Маринова - прокурор от РП-Варна. С него тя повдигнала спор за местна
компетентност по пр. пр. №34/17 г. по описа на СРП, изпратена по
компетентност на РП-Варна с постановление от 06.01.2017 г. На 30.01.2017 г.
материалите били заведени във ВКП под номер 856. С резолюция на
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заместник-главен прокурор от същия ден преписката била разпределена на
отдел 02 „Досъдебен“. С резолюция на завеждащия отдела от 31.01.2017 г.
преписката била разпределена в І група и с протокол от същата дата - на
прокурор Евгени Трифонов. С постановление на осн. чл.46, ал.3 от НПК от
01.02.2017 г. прокурор Трифонов отменил постановление от 23.12.2016 г. по
пр.пр. №4169/15 г. по описа на РП- Варна и определил ВРП за компетентната
прокуратура, която да приключи наказателното производство.В мотивите си
посочил, че приемането на кораба, където е извършено престъпление за
чужда територия и придаването му на „екстериториалния принцип” е в
противоречие с целите и задачите на кодекса. Това би имало логика, ако
плавателният съд е в неутрални води или когато не може да се установи чия е
територията /примерно с оглед движение в пространството и времето/.
Изключване акваторията на пристанище Варна от компетентността на РПВарна би било в противоречие с доминиращия териториален принцип. Указал
екземпляр от постановлението ведно с пр. пр. №4169/15г. по описа на РПВарна и материалите към нея да се изпратят на РП- Варна за сведение и
изпълнение. Разпоредил препис от постановлението да бъде изпратен и на
СРП за сведение.;
Пр.пр. №683/17 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Христов.
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. На 20.01.2017 г.
във Входящия регистър на ПРБ е заведено изложение от Сн.Станчевапрокурор от СГП. С него бил повдигнат спор за местна компетентност по пр.
пр. №303/17 г. по описа на СГП, която била изпратена по компетентност от
ОП-Пловдив с постановление от 06.01.2017 г. На 24.01.2017 г. материалите
били заведени във ВКП под номер 683. С резолюция на заместник-главен
прокурор от същия ден преписката била разпределена на отдел 02
„Досъдебен“. С резолюция на завеждащия отдела от 25.01.2017 г. преписката
била разпределена на ІІІ група и с протокол от същата дата - на прокурор
Пламен Христов. С постановление на осн. чл.46, ал.3 от НПК от 30.01.2017 г.
прокурор Христов разпоредил ръководството и надзора върху разследването
по ДП№257/16 г. по описа на отдел „ИП” при ОД на МВР- гр. Пловдив, пр.
пр. №8988/16 г. по описа на ОП-Пловдив да се осъществява от ОПгр.Пловдив. В мотивите си посочил, че липсва доказателство за извършено
деяние, осъществяващо признаците на престъпление по чл. 360 НК на
територията на гр. София. Указал екземпляр от постановлението ведно с пр.
пр. №8988/16 г. по описа на ОП - Пловдив и материалите към нея да се
изпратят на ОП - Пловдив за сведение и изпълнение. Разпоредил препис от
постановлението да бъде изпратено и на СГП за сведение.;
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Пр.пр. №2527/18 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Вельо
Велев. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. На
20.02.2018 г. във Входящия регистър на ПРБ е заведено постановление на
Ст.Рачев - прокурор от СГП. С него повдигнал спор за местна компетентност
по пр.пр. №6725/18 г. по описа на СГП, която била изпратена по
компетентност от ОП-Шумен. На 21.02.2018 г. материалите били заведени
във ВКП под номер 2527. С резолюция на заместник-главен прокурор от
22.02.2018 г. преписката била разпределена на отдел 02 „Досъдебен“. С
резолюция на завеждащия отдела от 23.02.2018 г. преписката била
разпределена на І група и с протокол от същата дата - на прокурор Вельо
Велев. С постановление на осн. чл.46, ал.3 от НПК от 23.02.2018 г. прокурор
Велев разпоредил ръководството и надзора върху пр.пр. №3166/18 г. на ШОП
да се осъществява от ОП-Шумен и отменил нейното постановление от
09.02.2018 г. В мотивите си посочил, че извършителите на престъплението не
са установени и макар убийството да е извършен в Република Филипини няма
данни, че убийците са чужденци. Указал екземпляр от постановлението
ведно с пр. пр. №3166/17 г. по описа на ШОП и материалите към нея да се
изпратят на ОП-Шумен за сведение и изпълнение. Разпоредил препис от
постановлението да бъде изпратено и на СГП за сведение.;
Пр.пр. №13880/18 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор
Венцислав Андреев. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ
прокурор/. На 12.11.2018 г. във Входящия регистър на ПРБ е заведено
постановление на Т. Василева - прокурор от РП-Търговище. С него е
повдигнат спор за местна компетентност по пр. пр. №1558/18 г. по описа на
ТРП, която била изпратена по компетентност от СРП с постановление от
29.10.2018 г. Същия ден материалите били заведени във ВКП под номер
13880. С резолюция на заместник-главен прокурор от 13.11.2018 г.
преписката била разпределена на отдел 02 „Досъдебен“. С резолюция на
завеждащия отдел от 14.11.2018 г. преписката била разпределена в ІV група и
с протокол от същата дата - на прокурор Венцислав Андреев. С
постановление на осн. чл.46, ал.3 от НПК от 15.11.2018 г. прокурор Андреев
разпоредил ръководството и надзора върху пр.пр. №1558/18 г. на ТРП да се
осъществява от РП-Търговище и оставил без уважение повдигнатия спор за
компетентност. В мотивите си посочил, че неплащането на възнаграждения за
положения труд и непредставянето в НОИ на болничните листове може да се
отнесе евентуално към престъпление по чл. 255Б от НК, но за това следва да
се съберат достатъчно данни. Указал на РП-Търговище да извърши проверка
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по преписката с оглед евентуално извършено престъпление по чл. 255Б от
НК. Разпоредил екземпляр от постановлението, ведно с пр. пр. №1558/18 г.
по описа на ТРП и материалите към нея да се изпратят на РП-Търговище за
сведение и изпълнение. Указал препис от постановлението да бъде
изпратено и на СРП за сведение.;
Пр.пр. №13881/18 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Галя
Гугушева. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. На
12.11.2018 г. във Входящия регистър на ПРБ е заведено постановление от
Георги Дамянов - прокурор в РП - Сливница. С него той оспорил
постановлението на РП- Русе, с което материалите по пр. пр. №6002/18 г. по
описа на РРП са изпратени за разследване в оспорващата прокуратура.
Същия ден материалите били заведени във ВКП под номер 13881. С
резолюция на заместник-главен прокурор от 13.11.2018 г. преписката била
разпределена на отдел 02 „Досъдебен“. С резолюция на завеждащия отдела от
14.11.2017 г. била разпределена в ІV група и с протокол от същия ден - на
прокурор Галя Гугушева. С постановление от 21.11.2018 г. на осн. чл.46, ал.3
от НПК прокурор Гугушева определила РП-Русе като компетентна
прокуратура относно упражняване на ръководство и контрол по пр. пр.
№6002/18 г. по описа на същата прокуратура. Потвърдила постановление от
7.11.2018г. на РП- Сливница по пр.пр.№1201/18г. по описа на същата
прокуратура, с което е повдигнат спор за подсъдност. Отменила
постановление от 23.10.2018 г. на РП-Русе по пр. пр. №6002/18 г. по описа на
РРП. Указала препис от постановлението, заедно с материалите по пр. пр.
№6002/18 г. по описа на РП-Русе да бъде изпратено на РП-Русе за сведение
и изпълнение. Разпоредила препис от постановлението да се изпрати и на
РП- Сливница за сведение.;
Пр. пр. № 7611/2017 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Боян
Тошев. /Приложен е
протокол за избор на наблюдаващ прокурор/.
Преписката е образувана във ВКП на 21.07.2017 г. С постановление
прокурор Хр. Кръстев от СРП е отказал да приеме по компетентност
преписка № 1787/2017 г. по описа на ОП-Ст. Загора и е повдигнал спор за
местна компетентност до ВКП.
Преписката е разпределена на прокурор Боян Тошев 25.07.2017 г.
На основание чл. 46, ал. 3 от НПК с постановление от 02.08.2017 г.
прокурор Тошев определил РП - Ст.Загора за компетентна да приключи
работата по преписка № 1787/2017 г. по описа на ОП - Ст.Загора. В
обстоятелствената част на постановлението, след анализ на материалите по
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преписката, е посочил, че се налага извода за законосъобразност
и
обоснованост на постановлението на прокурора от РП - София, според
твърденията на който не е била извършвана проверка от РП - Ст. Загора.
Действително не е била извършена проверка от РП - Ст. Загора за изясняване
на това, дали И. е заплащал или не определената му от съда издръжка и за
какъв период от време, с оглед евентуално деяние по чл. 183 от НК. Следвало
е да бъдат снети обяснения от И. по твърденията на П. за начина му на живот
и липсата на средства за заплащане на издръжката, което е от компетентност
на РП - Ст.Загора. Ако в хода на проверката бъдат установени данни за
извършено престъпление по чл. 329 от НК от лицето И., с оглед на това къде
е извършено деянието, спорът за компетентната прокуратура, следва да бъде
решен отново. Указано е препис от постановлението, заедно с материалите
по пр.пр. №1787/2017 г. да се изпратят на РП - Ст. Загора за изпълнение, а
на ОП - Ст.Загора и РП- София за сведение.;
Пр. пр. № 2005/2017 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор
О.Янев. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. На
27.02.2017 г. във входящия регистър на ПРБ е заведено възражение от
прокурор Ил. Банков от СГП срещу постановлението на АП - София от
01.02.2017 г., ведно с пр.пр. № №5994/2016 г. на СГП и ДП №127/2016 г. на
СДВР. Прокурор Банков моли постановлението на АП - София за
„евентуално реализирано деяние” по чл. 115/116/, вр. чл. 18, ал.1 от НК, което
е основание разследването да се проведе под надзора на прокурор при СГП,
да бъде отменено като неправилно и незаконосъобразно.
На 28.02.2017 г. материалите са били заведени във ВКП с №2005/2017
г. Преписката е разпределена на прокурор О.Янев на 02.03.2018 г.
На основание чл. 46, ал. 3, чл. 199, чл. 35, ал.2 от НПК с постановление
от 22.03.2017 г. прокурор Янев определил възражението като неоснователно,
а актът на АП - София като обоснован и законосъобразен. В
обстоятелствената част е посочил, че е изложена подробно установената
фактическа обстановка и са направени правилни изводи, които напълно
споделя. Потвърдил е постановлението на АП - София от 01.02.2017 г. по
пр.пр. №1524/2016 г., с което е указано ръководството и надзора по ДП
№127/2016 г. на 09 РУП-СДВР да бъде осъществено от СГП.
Указано е преписи от постановлението да се изпратят на АП-София,
СГП и СРП.;
Пр. пр. № 13110/2017 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор
Илона Кръстенякова. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ
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прокурор/. На 14.12.2017 г. във входящия регистър на ПРБ е заведено
възражение от прокурор Б.Велков от ОП-Русе срещу постановлението на ОПСт. Загора от 24.11.2017 г., с което е било отказано приемането на
досъдебното производство с мотив, че след блокиране на дебитна карта,
същата не представлява вече платежен инструмент по смисъла на чл. 93, т.24
НК, тъй като с нея не могат да се извършват транзакции. С постановлението
от 24.11.2017 г. по пр.пр. №3117/2017 г. ОП-Ст. Загора е отказала да приеме
по компетентност и е върнала на ОП-Русе материалите по ДП №1046/2017 г.
по описа на ОД на МВР-Русе. С аргумент за наличие на продължавана
престъпна дейност по чл. 249, ал.1 от НК, завършила в Ст. Загора,
наблюдаващият прокурор от ОП-Русе с постановление е изпратил
неприключеното ДП №1046/2017 г. по описа на ОД на МВР-Русе по
компетентност на ОП-Ст. Загора на основание чл. 36, ал.2 от НПК.
Приложени са материали по ДП №2597/2017 г. по описа на ОП-Русе,
ведно с постановление от 17.11.2017 г. на ОП-Русе и постановление от
24.11.2017 г. на ОП-Ст. Загора.
На 15.12.2017 г. преписката е образувана във ВКП с № 13110/2017 г. по
спора за компетентност, повдигнат от ОП-Русе. Разпределена е на прокурор
Илона Кръстенякова на 18.12.2017 г. С постановление от 24.01.2018 г.
прокурор Кръстенякова приела, че спорът за компетентност при установената
по делото фактическа обстановка следва да бъде решен съобразно
разпоредбата на чл. 43, т. 1 от НПК, тъй като извършителят, пострадалата,
свидетелите и експертите по ДП са с местонахождение в гр. Русе. От гледна
точка на процесуална икономия е неоправдано ДП да бъде изпратено по
компетентност на ОП-Стара Загора, поради което постановила материалите
по ДП №2597/2017 г. да бъдат изпратени на ОП-Русе.;
Пр. пр. № 13289/2018 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор
Христо Граматиков. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ
прокурор/. На 30.10.2018 г. във входящия регистър на ПРБ е заведен спор за
компетентност, повдигнат от прокурор Д.Шекерева от РП-Карлово с РПСандански, която отказала да приеме за наблюдение изпратената по
компетентност от РП-Сандански преписка № 1489/2018 г. по описа на същата
прокуратура.
Приложени са материали по преписка № 1489/2018 г. по описа на РПСандански и постановление на РП-Сандански от 17.09.2018 г.
На 30.10.2018 г. преписката е образувана във ВКП с № 13289/2018 г. за
спор за компетентност. Разпределена е на прокурор Христо Граматиков на
31.10.2018 г.
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С постановление от 01.11.2018 г. прокурор Граматиков приел, че
спорът за компетентност при установената по делото фактическа обстановка
следва да бъде решен съобразно хипотезата на чл. 37, ал. 1, т. 1 от НПК, тъй
като деянието е извършено от чужд гражданин в чужбина и делото е
подсъдно на СРС, респективно от компетентността на СРП. Приетото от РПСандански, че М.Д. е с местожителство гр. Карлово е формалистично
интерпретиране на установеното от проверката и анализа на относимите
документи. С постановлението прокурор Граматиков уважил възражението
на РП-Карлово с постановлението от 22.10.2018 г. и отменил
постановлението от 17.09.2018 г. на РП-Сандански, предвид неговата
незаконосъобразност и неправилност, определил СРП като компетентна
прокуратура, която да осъществи проверката и реши преписката по същество.
В диспозитива е указано препис от постановлението на ВКП, ведно с
материалите по преписката да бъдат изпратени на СРП по
компетентност, както и преписи от постановлението бъдат изпратени за
сведение на РП-Карлово по пр.пр. №1964/2018 г. и на РП-Сандански по пр.пр.
№1489/2018 г.;
Пр. пр. № 12434/2018 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор
Каролина Хлебарова. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ
прокурор/. На 11.10.2018 г. във входящия регистър на ПРБ е заведена
преписка по повдигнат спор за компетентност от прокурор Людмила
Чобанска от СРП по пр.пр. №42044/2018 г. с РП-Пазарджик по преписка №
1298/2018 г., по която е била извършена проверка с оглед събиране на
достатъчно данни за извършено престъпление по чл. 309, ал.1 от НК. След
извършване на проверката с постановление от 21.09.2017 г. на РП Пазарджик, материалите са били изпратени на СРП, тъй като според
представителя на РП-Пазарджик се касае за деяние, извършено на
територията на гр. София.
Приложени са материали по преписка №42044/2018 г. по описа на
СРП и пр.пр. №№ 1298/2018 г. по описа на РП-Пазарджик.
Преписката е разпределена на прокурор Хлебарова на 15.10.2018 г. С
постановление от 16.10.2018 г. тя приела, че компетентната прокуратура,
която следва да продължи проверката е РП-Пазарджик, предвид неизяснените
въпроси относно истинността на процесни документи. Тъй като документите
не са отделени в отделна преписка, ВКП в този момент нямала основание да
възлага продължаване на проверката на друга прокуратура. Едва след
изясняването на истинността на документите и тяхното използване можело да
бъде преценяван въпросът за подсъдността, ако новоустановените факти и
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обстоятелства го налагат. Прокурор Хлебарова отменила постановлението на
РП-Пазарджик от 21.09.2018 г. като необосновано и неправилно и определила
РП-Пазарджик като компетентна прокуратура да довърши проверката по
пр.пр. №1298/2018 г. на РП-Пазарджик, пр.пр. №1298/2018 г. на СРП Тя
уважила частично постановлението на СРП от 08.10.2018 г., като
законосъобразно и правилно, предвид развитите доводи за наличие на данни
за извършени документни престъпления, които са останали извън пределите
на проверката. Разпоредила е препис от постановлението на ВКП да се
изпрати на РП-Пазарджик, ведно с пр.пр. №1298/2018 г., пр.пр. №1298/18 г.СРП и на СРП.
Проверени още:
Пр.пр. №13769/18 г. описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Галя
Гугушева;
Пр.пр. №14069/18 г. описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Венцислав
Андреев;
Пр.пр. №12189/18 г. описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Вельо
Велев;
Пр.пр. №5226/17 г. описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Вельо Велев;
Пр.пр. №7806/17 г. описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Вельо Велев;
Пр.пр. №3124/17 г. описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Пламен
Христов;
Пр.пр. №12209/18 г. описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Пламен
Христов;
Пр.пр. №12480/18 г. описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Пламен
Христов;
Пр.пр. №2842/17 г. описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Евгени
Трифонов;
Пр.пр. №997/18 г. описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Евгени
Трифонов;
Пр.пр. №13472/17 г. описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Евгени
Трифонов;
Пр.пр. №7526/17 г. описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Юлияна
Петкова;
Пр.пр. №80/18 г. описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Юлияна
Петкова;
Пр.пр. №142/18 г. описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Юлияна
Петкова;
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Пр.пр. №4147/17 г. описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Лилия
Терзийска;
Пр.пр. №13556/18 г. описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Лилия
Терзийска;
Пр.пр. №14337/18 г. описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Лилия
Терзийска;
Пр.пр. №2304/17 г. описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Малена
Филипова;
Пр.пр. №11809/18 г. описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Малена
Филипова;
Пр.пр. №4451/18 г. описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Малена
Филипова;
Пр.пр. №13395/18 г. описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Валери
Първанов;
Пр.пр. №1314/17 г. описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Валери
Първанов;
Пр.пр. №7980/17 г. описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Валери
Първанов;
Пр.пр.№ 1930/2017 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор
Николай Соларов;
Пр.пр.№ 12373/2018 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор
Валентин Кирилов;
Пр.пр.№ 1941/2017 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор
Валентин Кирилов;
Пр. р. № 5468/2017 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Боян
Тошев;
Пр.пр. № 11502/2018 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Боян
Тошев;
Пр.пр. № 11441/2018 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Боян
Тошев;
Пр.пр. № 12199/2017 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор
О.Янев;
Пр.пр. № 11661/2018 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор
О.Янев.
Пр.пр. № 12196/2018 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор
О.Янев;
Пр.пр. № 905/2018 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Илона
Кръстенякова;
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Пр.пр. № 225/2017 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Илона
Кръстенякова;
Пр.пр. № 2672/2017 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Илона
Кръстенякова;
Пр.пр. № 13095/2018 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор
Христо Граматиков;
Пр.пр. № 2477/2017 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Христо
Граматиков;
Пр.пр. № 7313/2017 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Христо
Граматиков.
На принципа на случайния подбор бяха проверени преписки, по
които прокурорите от отдел 02 „Досъдебен” на ВКП са се произнесли по
направени отводи и самотводи през 2017 г. и 2018 г., както следва:
Пр.пр. №13248/18 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Вельо
Велев. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. На
29.10.2018 г. във входящия регистър на ПРБ е заведено писмо на АППловдив, с което са изпратени жалби от адв. Т.Д. и адв. К.Е., защитници на
обвиняемия по ДП №166/16 г. по описа на РУ на МВР-Чепеларе срещу
постановление на АП-Пловдив по пр. пр. №2955/18 г. по описа на същата
прокуратура, с което е отказан отвод на прокурор Тодор Деянов наблюдаващ
пр.пр. №2355/16 г. по описа на ОП-Смолян, ДП №166/16 г. по описа на РУ на
МВР-Чепеларе. Същият ден преписката е заведена във ВКП с номер 13248.
На 30.10.2018 г. с резолюция на заместник-главен прокурор е разпределена на
отдел 02 „Досъдебен“. С резолюция на завеждащия отдела преписката е
разпределена в VІ група, а с протокол от 31.10.2018 г. - на прокурор Вельо
Велев. На осн. чл.46, ал.3 от НПК и т. 22 вр. с т.9 от Указание за
осъществяване на инстанционен и служебен контрол в Прокуратурата,
утвърдено със заповед №ЛС-1986/30.05.2014 г., изменено и допълнено със
заповед №РД-02-28/22.11.2017 г. на главния прокурор той извършил
служебна проверка и с писмо от 05.11.2018 г. потвърдил постановлението на
АП-Пловдив. В мотивите посочил, че не са налице предпоставки за отмяна
или изменение на проверения прокурорски акт. С отделно писмо от същия
ден той изпратил материалите по пр. пр. №2955/18 г. по описа на ПАП и пр.
пр. №2355/16 г. по описа на ОП- Смолян. Писмото е адресирано до ПАП и
жалбоподателя.;
Пр.пр.№ 7210/2018 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Валери
Първанов. /Приложен е протокол за избор на прокурор./ Преписката е
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заведена във ВКП на 07.06.2018 г. по изпратени материали по
пр.пр.№726/2018 г. от АП- В.Търново, ведно със самоотвод от Р.Халачева –
прокурор от АП- В.Търново. На 11.06.2018 г. е разпределена на прокурор
Първанов. С постановление от 12.06.2018 г., на основание чл.47, ал.4 от НПК,
той е уважил направения самотвод. Посочил е, че пр. пр. №726/18 г. е
образувана по служебен контрол на АП – В.Търново върху постановлението
на прокурора от ОП-В.Търново от 12.07.2018 г., с което е прекратено
наказателното производство по ДП №2/2014 г. по описа на ОСлС при ОПВ.Търново. Прокурорът от АП се е самоотвел на основание чл.47, ал.2 вр.с
чл.29, ал.2 от НПК с мотиви за наличие на близки отношения със семейството
на лицето, срещу което се провежда разследването и те биха могли да
породят съмнения относно нейната непредубеденост и безпристрастност при
осъществяване на служебния контрол. В постановлението на ВКП е указано
екземпляр от него заедно с преписката на АП-В.Търново, преписката на ОПВ.Търново и досъдебното производство да се изпратят на АП за сведение и
възлагане на преписка №726/2018 г. на друг прокурор от същата прокуратура,
определен съгласно чл.9, ал.1 от ЗСВ.;
Пр.пр.№ 15118/2018 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Галя
Гугушева. /Приложен е протокол за избор на прокурор./ Преписката е
заведена във ВКП на 10.12.2018 г. във връзка с изпратено постановление за
самоотвод на прокурор от АП – В.Търново на основание чл.29, ал.2 от НПК
от 05.12.2018 г. по пр.пр.№1488/2018 г. по описа на същата прокуратура. Към
постановлението на АП са приложени и пр.пр.№2347/2018 г. на ОП –
В.Търново и пр.пр.№1739/2018 г. на РП- В.Търново. Самоотводът е
разпределен на прокурор Гугушева на 12.12.2018 г. С постановление от
13.12.2018 г., на основание чл.47, ал.4 вр.с чл.29, ал.2 от НПК, тя е уважила
направения самоотвод на прокурора от АП-В.Търново като основателен.
Разпоредила е на административния ръководител на АП-В.Търново
пр.пр.№2347/18 г. да бъде незабавно разпределена с нов протокол на друг
прокурор чрез системата за случайно разпределение на делата, който да се
произнесе относно основателността на самоотвода на прокурора от ОПВ.Търново. Разпоредила е също, копие от постановлението, ведно с
пр.пр.№1488/18 г. по описа на АП-В.Търново, пр.пр.№2347/18 г. по описа на
ОП-В.Търново и пр.пр.№1739/18 г. на РП-В.Търново да се върнат по
компетентност на АП-В.Търново. С постановлението е разпоредено още
преписката на ВКП да се архивира в архива на ВКП, а копие от
постановлението да се изпрати на прокурора от АП-В.Търново, по чийто
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самоотвод се е произнесла и на административния ръководител на АПВ.Търново.;
Пр.пр.№ 1630/2017 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор
Малена Филипова. /Приложен е протокол за избор на прокурор./ Преписката
е заведена във ВКП на 16.02.2017 г. във връзка с изпратен сигнал срещу
постановление на САП за неуважен самоотвод, ведно с материали.
Разпределен е на отдел 02 „Досъдебен“ с оглед функционалната
компетентност на отдела. На 22.02.2017 г. е разпределена на прокурор
Филипова. Сигналът е от наблюдаващия прокурор по пр.пр.№8332/2010 г. по
описа на СГП, ДП №ЗМ 202/2013 г. по описа на СДВР водено за
престъпление по чл.354а от НК. Производството е водено срещу три лица и
впоследствие срещу двама от тях е прекратено, а срещу третия е продължило
по общия ред. През 2016 г. ДП е разпределено на нов наблюдаващ прокурор,
който с постановление от 13.10.2016 г. е прекратил производството срещу
третия обвиняем поради недоказаност. Постановлението е отменено и във
връзка с това на 31.01.2017 г. е депозиран самоотвод пред САП от прокурора,
подал сигнала до ВКП. Това искане е оставено без уважение. Според
прокурорът от САП вътрешното убеждение на наблюдаващия прокурор не е
накърнено и поради това не са налице основанията на чл.29, ал.2 от НПК.
Прокурорът от СГП не бил съгласен с това становище и възразил срещу него
пред ВКП. С постановление от 06.03.2017 г. на прокурор М.Филипова
постановлението на САП е отменено, приет е самоотвода на прокурора от
СГП, а делото е върнато на СГП. Срещу постановлението на пр.Филипова е
подаден сигнал от САП до зам.главен прокурор при ВКП, постъпил във ВКП
на 25.04.2017 г. и на 28.04.2017 г. разпределен на прокурор Филипова. На
03.05.2017 г. тя поискала от СГП преписката им и досъдебното производство,
откъдето изпратили материали по делото и но не и исканите от нея, тъй като
ДП било при разследващия орган, откъдето по преценка на ВКП може да
бъде изискано. В писмо до завеждащия отдел 02 от 25.05.2017 г. тя
предложила да бъде изготвено становище без да се изисква ДП, което било
одобрено. С резолюция на зам.главния прокурор при ВКП П.Богданова
възражението срещу постановлението от ВКП е оставено без уважение,
защото наблюдаващият прокурор след постановяването му е сменен. Наред с
това посочила, че в него се поставят принципни въпроси, свързани с
разпореждания на горната инстанция за решаването на делото по същество.
Отбелязано е, че се извършва анализ на съществуващата прокурорска
практика по аналогични случаи и предстои изготвяне на становище дали се
налага издаване на методически указания по тези въпроси.;
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Пр.пр. №12608/18 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор
Венцислав Андреев. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ
прокурор/. На 16.10.2018 г. във входящия регистър на ПРБ е заведено писмо
на АП- Бургас, с което изпратили възражение от прокурор Щелян Димитров
от РП- Царево, срещу постановление на АП- Бургас по пр.пр. №1215/18 г. по
описа на БАП, потвърждаващо постановление на ОП-Бургас от 12.09.2018 г.,
с което бил оставен без уважение депозирания от него самоотвод. Същият
ден преписката била заведена във ВКП с номер 12608. На 17.10.2018 г. с
резолюция на заместник-главен прокурор преписката била разпределена на
отдел 02 „Досъдебен“. С резолюция на завеждащия отдела от 18.10.2018г.
преписката била разпределена в ІV група, а с протокол от същия ден - на
прокурор Венцислав Андреев. На осн. чл.46, ал.3 от НПК той извършил
служебна проверка и с писмо от 19.10.2018 г. потвърдил постановлението на
АП-Бургас. В мотивите посочил, че не са налице предпоставки за отмяна или
изменение на проверения прокурорски акт. Писмото е адресирано до БАП. С
него той върнал на АП-Бургас пр. пр. №1215/18 г. по описа на същата
прокуратура, заедно с прилежащите преписки на долустоящите
прокуратури.;
Пр.пр. №5720/17 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Валентин
Кирилов. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. На
05.06.2017 г. във входящия регистър на ПРБ е заведен самоотвод на Емил
Христов - прокурор в АП-Бургас, направен на осн. чл. 29, ал.2 от НПК по пр.
пр. №925/17 г. по описа на БАП. На следващия ден преписката била заведена
във ВКП с номер 5720. На 07.06.2017 г. с резолюция на заместник на главния
прокурор при ВКП преписката била разпределена на отдел 02 „Досъдебен“. С
резолюция на завеждащия отдела от 08.06.2017 г. преписката е разпределена
на ІV група, а с протокол от същия ден - на прокурор Валентин Кирилов. На
осн. чл.47, ал.4 от НПК с постановление от 08.06.2017 г. той уважил
направения самоотвод. В мотивите посочил, че преценката на изложените
мотиви, сочи на извод за наличие на основанията по чл. 29, ал.2 от НПК.
Указал постановлението ведно с преписките да се изпрати на АП- Бургас за
сведение и възлагане по реда на електронното разпределение при спазване
принципа на случайния подбор.;
Пр.пр. №15224/18 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Христо
Граматиков. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. На
12.12.2018 г. във входящия регистър на ПРБ е заведен самоотвод на
Красимира Кателиева - командирована да изпълнява функциите на прокурор
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в АП- Бургас, направен на осн. чл. 29, ал.2 от НПК по пр. пр. №1065/18 г. по
описа на БАП. Същия ден преписката е заведена във ВКП с номер 15224. С
резолюция на заместник-главен прокурор е разпределена на отдел 02
„Досъдебен“. С резолюция на завеждащия отдела от 14.12.2018г. преписката
е разпределена в ІV група, а с протокол от същия ден - на прокурор Христо
Граматиков. На осн. чл.47, ал.4 от НПК с постановление от 19.12.2018 г. той
отказал да уважи направения самоотвод. В мотивите посочил, че не могат да
бъдат споделени изложените доводи за близките колегиални отношения на
наблюдаващия прокурор с прокурор от ОП-Сливен, които се явявали
сериозна пречка за обективното и безпристрастно решаване на преписката.
Разпоредил на г-жа Кателиева в качеството й на наблюдаващ прокурор от
АП-Бургас да реши преписката, съобразно служебните си правомощия.
Указал постановлението, ведно с преписките да се изпрати на АП-Бургас.;
Пр.пр. №6786/18 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Пламен
Христов. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. На
30.05.2018 г. във входящия регистър на ПРБ е заведен сигнал от А.Топаловапрокурор в СРП срещу постановление на САП по пр.пр. №1969/18 г. по описа
на същата прокуратура, с което било потвърдено постановление на СГП по
пр. пр. №17997/17 г. по описа на същата прокуратура, с което самоотводът на
прокурор Топалова е оставен без уважение. На 31.05.2018 г. преписката е
заведена във ВКП с номер 6786. С резолюция на заместник-главен прокурор е
разпределена на отдел 02 „Досъдебен“. С резолюция на завеждащия отдела
преписката е разпределена в ІV група, а чрез системата за електронно
разпределение - на прокурор Пламен Христов. На осн. чл.46, ал.3 от НПК той
извършил служебна проверка и с писмо от 04.06.2018 г. потвърдил
постановлението на АП-София. В мотивите посочил, че несъгласието с
определение на съда не може да бъде прието за обстоятелство по смисъла на
чл. 29, ал.2 от НПК, даващо основание за самоотвод. Указал писмото ведно с
преписката, съдържаща ДП№227/14 г. по описа на СДВР да се изпрати на
СРП. Разпоредил копие от писмото да се изпрати и на другите адресати за
сведение. Срещу становището на прокурор Христов било подадено
възражение. С постановление от 04.07.2018 г. заместникът на главния
прокурор Пенка Богданова уважила самоотвода на прокурор А.Топалова.
Разпоредила на административния ръководител на СРП преписката да бъде
разпределена на друг прокурор на принципа на случайния подбор и
изпратила настоящото постановление ведно с ДП и наблюдателните
материали на отдел 06-Инспекторат при ВКП, който да извърши проверка
дали при разследването на делото е спазен разумния срок.;
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Пр.пр. №6672/17 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Юлияна
Петкова. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. На
29.06.2017 г. във входящия регистър на ПРБ е заведен самоотвод на Вичо
Вичев - прокурор в АП - София, направен на осн. чл. 29, ал.2 от НПК по пр.
пр. №4386/16 г. по описа на САП. Същия ден преписката била заведена във
ВКП с номер 6672. С резолюция на заместник-главен прокурор от 03.07.2017
г. е разпределена на отдел 02 „Досъдебен“. С резолюция на завеждащия
отдела от 04.07.2017 г. преписката била разпределена в VІ група, а с протокол
от същия ден - на прокурор Юлиана Петкова. На осн. чл.47, ал.4 от НПК с
постановление от 04.07.2017 г. тя уважила направения самоотвод. В мотивите
посочила, че независимо от факта, че не са налице конкретни съмнения
относно неговата предубеденост или заинтересованост по смисъла на чл. 29,
ал.2 от НПК, поради съществуващите дългогодишни отношения между
прокурор Вичев и едно от лицата, чиито действия са предмет на разследване,
би могло да се допусне, че такива могат да възникнат при неговото
произнасяне. Изпратила материалите по пр. пр. №4386/16 г. по описа на АП
ведно с прилежащите преписки на административния ръководител на САП
за разпределяне при спазване принципа на случайния подбор.;
Пр. пр. № 12269/2018 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Олег
Янев. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. На
08.10.2018 г. във входящия регистър на ПРБ е заведена преписка по повод
депозиран самоотвод на Йордан Дичев-прокурор в АП-Бургас по пр.пр.
№1196/2018 г., съдържаща самоотвода на прокурор Деян Петров по пр.пр. №
9714/2018 г. на ОП-Бургас, образувана във връзка с обжалвания от адв. С.Ц.
„отказ” да се образува ДП, посочен в постановление по пр.пр. №5521/2018 г.
на РП-Бургас.
В мотивите си прокурор Дичев е посочил, че е бил адвокат на
жалбоподателката С.Ц. и счита че има основание за самоотвод на основание
чл. 47, ал.1, вр. чл. 29, ал.2 от НПК.
На 09.10.2018 г. преписката е образувана във ВКП с № 12269/2018 г.
Разпределена е на прокурор Олег Янев 10.10.2018 г. Приложени са
материали по преписка №1196/2018 г. по АП-Бургас, пр.пр. № 9714/2018 г. по
описа на ОП-Бургас, пр.пр. № 5521/2018г. по описа на РП-Бургас.
С постановление от 22.10.2018 г. прокурор Янев уважил самоотвода на
Й.Дичев, прокурор в АП-Бургас от наблюдението и решаването на пр.пр. №
1196/2018г. по описа на АП-Бургас, като основателен. Указал определянето
на наблюдаващ прокурор по пр.пр. №1196/2018 г. на АП-Бургас да бъде
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извършено чрез нов избор, като бъде спазен съответния за това ред.
Постановил е препис от постановлението да бъде изпратено на АП-Бургас,
ведно с преписките на АП-Бургас, ОП-Бургас и РП-Бургас.
Пр. пр. № 4083/2017 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор
Николай Соларов. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/.
На 20.04.2017 г. във входящия регистър на ПРБ е заведена преписка по повод
жалба от адв. А.П., в качеството му на защитник на обв. Д.А. по сл.д.
№3781/2016 г. и сл. д. №37/2016 г. по описа на ОСлС при ОП-Ловеч, пр.пр.
№474/2016 г. по описа на ОП-Ловеч. Адв. А.П. обжалвал постановление на
прокурор от АП-В.Търново от 23.02.2017 г. по пр.пр. №307/2017 г., с което се
потвърждават откази на двете инстанционни прокуратури за отвод на
наблюдаващия прокурор по сл. д. №37/2016 г. по описа на ОСлС при ОПЛовеч.
На 21.04.2017 г. преписката е образувана във ВКП с № 4083/2018 г.
Разпределена е на прокурор Николай Соларов на 24.04.2017 г. Приложени са
материали – жалба на адв. А.П., пр.преписка №307/2017 г.
на АПВ.Търново, пр.пр. № 474/2017г. по описа на ОП-Ловеч, пр.пр. № 1942/2016 г.
по описа на РП-Ловеч, копие от писмо №1942/16.05.2017 г. на РП-Ловеч.
С постановление от 27.04.2017 г. прокурор Н.Соларов след запознаване
с материалите по преписките на АП-В.Търново, ОП-Ловеч и РП-Ловеч, както
и с жалбата на адв. А.П., постановил, че при касационната проверка не са
намерени данни за наличието на предпоставките по чл. 47, ал.1, вр. чл. 29,
ал.2 от НПК, които биха били основание за отвеждането на наблюдаващия
прокурор и той следва да продължи ръководството и надзора над ДП, а
жалбата да бъде отхвърлена като напълно необоснована. Потвърдил като
правилно и обосновано постановлението на прокурора от АП-В.Търново от
23.02.2017 г. по пр.пр. №307/2017 г. Постановил препис от постановлението
да бъде изпратено на АП-В.Търново, ведно с преписките на ОП-Ловеч и на
останалите адресати.
Пр. пр. № 3389/2017 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор
Лилия Терзийска. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/.
На 30.03.2017 г. във входящия регистър на ПРБ е заведена преписка по повод
самоотвод на основание чл. 47, ал.2 от НПК на Ат.Гичев –зам.апелативен
прокурор при АП-Пловдив. На 03.04.2017 г. преписката е образувана във
ВКП с № 3389/2018 г. по повод самоотвод по пр.пр. №875/2017 г. по описа на
АП-Пловдив, по която тъжител е лицето А.Ш., когото прокурор Ат. Гичев
познавал лично.
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На 04.04.2017 г. преписката е разпределена на 02 отдел. На 05.04.2017
г. пр.пр. №3389/2018 г. е разпределена в VI –та група, а на 05.04.2017 г. - на
прокурор Лилия Терзийска.
С постановление от 06.04.2017 г. прокурор Терзийска се е произнесла,
че самоотводът на пр.Гичев е основателен, налице са основанията на чл. 47,
ал.2, вр. ал.1, вр. чл. 29, ал.2 НПК, поради което го уважила.
Постановила е препис от постановлението, заедно с преписка
№875/2017 г. по описа на АП-Пловдив да бъдат изпратени на АП-Пловдив.;
Пр. пр. № 12761/2017 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор
Илона Кръстенякова. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ
прокурор/. На 06.12.2017 г. във входящия регистър на ПРБ са заведени на
изпратени от АП-София по компетентност материалите по повод жалба от
П.Г. срещу постановление от 11.10.2017 г. на АП-София по пр.пр.
№5346/2017 г., с което е потвърдено постановление на СГП по пр.пр.
№20956/2017 г. по искане за отвод на наблюдаващия прокурор. Приложени
са и материалите по пр.пр. №8463/2016 г. по описа на СРП.
На 07.12.2017 г. преписката е образувана във ВКП с № 12761/2017 г.
На 08.12.2017 г. е разпределена на 02 отдел, а на 11.12.2017 г. във 2 – ра
група. На същата дата е разпределена на прокурор Кръстенякова.
С постановление от 29.01.2018 г. прокурор Кръстенякова оставила без
уважение жалбата на П.Г. и потвърдила постановления от 11.10.2017 г. по
пр.пр. №5346/2017 г. на АП-София и от 15.09.2017 г. - по пр.пр. №20956/2017
г. на СГП. Постановила е преписките и ДП да се върнат на съответните
прокуратури чрез АП-София.;
Пр. пр. № 8868/2018 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Боян
Тошев. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. На
09.07.2018 г. във входящия регистър на ПРБ е заведено постановление за
самоотвод по пр.пр. №767/2018 г. на прокурор Светослав Калчев – прокурор
от АП-В.Търново. Повод за това е „сигнал-становище”, имащо характер на
жалба от М.П., срещу постановление на ВТОП по пр.пр. №848/2018 г., с
което е било потвърдено постановление на ВТРП за отказ от образуване на
ДП по пр.пр. №112/2018 г. от 28.03.2018 г. В същата жалба се излагат
твърдения за извършено престъпление от нотариус Т.Б. и дъщеря й –адв. К.К.
Приложени са и материалите по пр.пр. №767/2018 г. по описа на АПВ.Търново.
На 10.07.2018 г. преписката е образувана във ВКП с № 8868/2018 г. по
повод постановление за самоотвод на прокурор Св. Калчев от 05.07.2018 г. по
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пр.пр. №767/2018 г. по описа на АП-В.Търново. На 10.07.2018 г. преписката е
разпределена на 02 отдел-Досъдебен, а на прокурор Боян Тошев - на
11.07.2018 г.
С постановление от 18.07.2018 г. прокурор Тошев приел направеният
самоотвод за законосъобразен и обоснован, с оглед данните по преписките и
заявлението на прокурор Калчев за близки отношения с нотариус Б. и адв. К.
Постановил копие от постановлението да се изпрати на административния
ръководител – апелативен прокурор на ВТАП за определяне на друг
наблюдаващ прокурор по преписката чрез системата за случаен избор, а
преписките – № 767/2018 г. на ВТАП, № 848/2018 г. на ВТОП и № 112/2018 г.
на ВТРП - да бъдат изпратени на АП-В.Търново.
Проверени още:
Пр.пр.№ 2683/2017 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Валери
Първанов;
Пр.пр.№ 5885/2017 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Валери
Първанов;
Пр.пр.№ 10887/2018 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Галя
Гугушева;
Пр.пр.№ 12805/2018 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор
Малена Филипова.
Пр.пр. №7314/17 г. описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Венцислав
Андреев;
Пр.пр. №12678/18 г. описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Борислава
Александрова;
Пр.пр. №6975/18 г. описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Валентин
Кирилов;
Пр.пр. №5698/18 г. описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Валентин
Кирилов;
Пр.пр. №9955/17 г. описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Христо
Граматиков;
Пр.пр. №12196/17 г. описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Христо
Граматиков;
Пр.пр. №11590/17 г. описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Пламен
Христов;
Пр.пр. №9232/17 г. описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Пламен
Христов;
Пр.пр. №10637/17 г. описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Пламен
Христов;
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Пр.пр. №10260/17 г. описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Юлиана
Петкова;
Пр.пр. №5158/17 г. описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Вельо Велев;
Пр.пр. №1385/17 г. описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Вельо Велев;
Пр.пр. №6718/2018 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Олег
Янев;
Пр.пр. №5617/2017 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Олег
Янев.
Пр. пр. №11920/2017 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Олег
Янев;
Пр.пр. №9566/2017 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор
Николай Соларов;
Пр. пр. №9051/2018 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор
Николай Соларов;
Пр.пр. №11203/2017 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор
Николай Соларов;
Пр.пр. №2573/2017 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Лилия
Терзийска;
Пр.пр. №8425/2016 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Лилия
Терзийска;
Пр.пр. №3382/2017 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Лилия
Терзийска;
Пр.пр. № 8231/2018 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Илона
Кръстенякова;
Пр.пр. №8957/2017 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Илона
Кръстенякова;
Пр.пр. №7997/2017 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Илона
Кръстенякова;
Пр.пр. №6405/2018 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Боян
Тошев.
На принципа на случайния подбор бяха проверени преписки, по
които прокурорите от отдел 02 „Досъдебен” на ВКП са се произнесли по
дела, върху които са осъществявали специален надзор през 2017 г. и 2018
г., както следва:
Пр.пр. №3841/18 г. по описа на ВКП, наблюдаващи прокурори Илона
Кръстенякова и Валери Първанов. Наказателното производство е образувано
с постановление за образуване на предварително производство на Иван Йотов
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- следовател в СтСлС срещу неизвестен извършител за това, че на 07.03.2003
г. в гр. София пред офиса на „МС Корпорация”/Минстрой/ умишлено е
умъртвил И.П.Н.- престъпление по чл. 115 от НК.Разпоредено е екземпляр от
постановлението да се изпрати на ВКП.Следственото дело е заведено под
№55/2003г. по описа на СтСлС.
С разпореждане на директора на СтСлС от 09.03.2003 г. разследването е
възложено на екип от следователи от Специализираното криминално
отделение, както следва: Иван Йотов - ръководител на екипа, Валери Христов
и Борислава Александрова. Прекият контрол по разследването е възложен на
Валентин Върбанов - заместник-директор на СтСлС и ръководител на СКО.
С постановление от 10.03.2003 г. на Н. Дечева- и.ф. градски прокурор
при СГП за наблюдаващи прокурор по сл. д. №55/03 г. на СтСлС,
пр.пр.№1071/03 г. по описа на СГП са определени Е.Дангов, Н.Кокинов и Вл.
Йорданов. На 11.03.2003 г. постановлението е получено във ВКП.
С постановление от 11.03.2003 г. Ангел Илиев - прокурор, завеждащ
отдел при ВКП разпоредил делото да се наблюдава от Емил Иванов прокурор във ВКП.
В МВР била сформирана група за координиране дейността на всички
служби на министерството във връзка с разкриване на извършителя, под
ръководството на заместник-директора на НСБОП Красимир Младенов.
На 24.03.2003 г. прокурор Е.Иванов изпратил на СГП дознание
№603/2003 г. по описа на ІV РПУ-СДВР, пр. пр. №8365/03 г. по опис на СРП,
образувано и водено срещу НИ, който на 08.02.2003 г. в гр. София
противозаконно отнел л.а. Посочил, че отнетият автомобил бил намерен
опожарен в района на І РПУ- СДВР, където е образувано дознание №1634/03
г. Указал в съответствие с плана за разследване на сл. д. 055/03 г. по описа на
СтСлС да се изиска дознание №1634/03 г. по описа на І РПУ- СДВР. Да се
обединят двете дознания в едно предварително производство и разследването
да се възложи на някой от тримата следователи, водещи разследването по сл.
д. №55/03 г. Приложен е план за разкриване на извършителя на убийството,
план за провеждане на оперативно-издирвателни мероприятия от МВР по
сл.д. №55/03 г. на СтСлС. Заместник- главен прокурор е продължавал срока
своевременно. Прокурор Емил Иванов е изготвял своевременно становище по
искането за продължаване на срока. Периодично е изисквал делото за
проверка. Справки за хода на разследването са получавани периодично.
Извършени са множество следствени действия - експертизи, огледи, разпити,
но авторът на престъплението не е разкрит. С постановление от 22.12.2003 г.,
изведено от канцеларията на 06.01.2004 г., прокурор Кокинов е спрял
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наказателното производство на осн. чл. 239, ал.1,т.2 от НПК /отм./- поради
неразкриване извършителя на престъплението.
На 07.01.2004 г. прокурор Емил Иванов изготвил справка, с която
поискал да се прекрати пр. пр. №1742/03 г. ІІІ по описа на ВКП, защото ДП е
спряно. Уточнил, че след възобновяване на производството ВКП ще бъде
своевременно уведомена от СГП и наблюдението върху наказателното
производство ще се възобнови.
По искане на завеждащ отдел „Инстанционен контрол” във ВКП на
03.11.2008 г. в ръководения от него отдел постъпили пр.пр. №1742/03 г.,
№13048/07 г. и №3228/08 г. и трите по описа на ВКП.
С писмо от 20.11.2008 г. по пр. пр. №15349/08 г. по описа на ВКП
Галина Господинова - прокурор от ВКП, уведомила СГП и АП - София, че на
осн. раздел ІІІ на Заповед №ЛС-2184/30.05.2007 г. и заповед
№3202/25.09.2008 г. на главния прокурор и по разпореждане на завеждащия
Първи отдел във ВКП, сл. д. №55/03 г. по описа на ССлС се взема на
специален отчет. Изискала справка за действията, предприети във връзка с
разкриване извършителя на убийството, както и за изпълнение на задачите,
предвидени в двата плана, приложени в преписката на ВКП. Изискана е и
информация дали е изготвен нов план за провеждане на допълнителни
оперативно-издирвателни действия. Указала да се изготви нов план, в случай,
че все още не е сторено. Исканата справка била получена на 23.12.2008 г.
Периодично са изисквани справки дали са налице основания за
възобновяване на делото, извършени ли са допълнителни ОИД.
С писмо от 09.05.2011 г. прокурор Асен Арсов - завеждащ Първи отдел
във ВКП уведомил СГП и АП-София, че продължава осъществяването на
специален надзор по пр. пр. №1071/2003 г. по описа на СГП. Посочил, че
надзорен прокурор е Г. Господинова.
Изискана е информация дали са проведени допълнителни ОИМ и
отпаднали ли са основанията за спиране.
С протокол от 05.03.2012 г. преписката била разпределена на прокурор
Олег Янев. Изисквана е информация дали са проведени допълнителни ОИМ и
дали са отпаднали основанията за спиране. Делото е изисквано за проверка.
Със заповед №РД-04-70/19.02.2018 г. главният прокурор разпоредил
всички прокурорски преписки, наблюдавани от отдел 01 Специализиран по
подробно изброени ДП с предмет разследване на убийства, чийто
извършители не са разкрити и за работата по които е била създадена
организация със заповеди №ЛС-895/1.04.2014 г., РД№-0461/16.02.2017 г., РД04199/07.07.2017 г. на заместник на главния прокурор при ВКП, да се
предадат от завеждащия отдел 01 Специализиран във ВКП на завеждащия
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отдел 02 Досъдебен - ВКП в срок до 22.02.2018 г.Указано е преписките,
описани в т.1 от заповедта /сред които и ДП№55/03 г. по описа на СтСлС/ да
се разпределят на случаен принцип между прокурорите от отдел 02
„Досъдебен“. В т.4 е указано завеждащият отдел 02 на ВКП да създаде
работна група със задача изготвяне в срок до 30.05.2018 г. на методика
/методически насоки/ за действията на прокуратурата по разследвания за
престъпления по чл. 115- 116 от НК, по които извършителите на
престъпления не са разкрити за продължителен период от време.
Липсва протокол за разпределение на преписката, но вероятно след
14.09.2017 г., когато е последният доклад по делото до прокурор Олег Янев,
делото е било разпределено на прокурор Илона Кръстенякова. На 02.04.2018
г. прокурор Кръстенякова изискала от СГП материалите по спряното
ДП№55/2003 г. на СтСлС ведно с наблюдателната преписка на СГП. На
19.03.2019 г. тя изготвила доклад до завеждащия отдел 02 „Досъдебен“ и
предложила деянието да се преквалифицира на убийство по чл. 116, ал.1, т.9
от НК. Посочила, че давностният срок на престъпление по чл. 115 от НК /за
каквото е образувано ДП/ е изтекъл през м. март 2018 г., докато за
престъпление по чл. 116, ал.1, т.9 от НК все още не е. Предложила
наблюдаващият прокурор да прегледа множеството планове и в случай, че
има поставени задачи, които все още не са изпълнени, да възложи тяхното
извършване. Същия ден В. Първанов - завеждащ отдел 02 „Досъдебен“
подписал предложението за съгласуване.
На 19.03.2019 г. прокурор Кръстенякова изпратила на СГП указания,
чието съдържание по същество повтаря съгласувания доклад.
С резолюция на завеждащия отдел 02 „Досъдебен“ на ВКП г-н Валери
Първанов, при спазване принципа на случайния подбор, делото било дадено
за ново разпределение в І група. С протокол от 10.07.2019 г. преписката била
разпределена на В. Първанов - прокурор, завеждащ отдел 02 „Досъдебен“ на
ВКП. Делото е изисквано за проверка. На 16.09.2019 г. наблюдаващият
прокурор поставил резолюция ” Чакаща до 22.11.2019 г.”;
Пр.пр. №4234/15 г. по описа на ВКП, наблюдаващи прокурори Емил
Иванов, Любомир Божков, Евгени Трифонов и Лилия Терзийска. На
21.03.2015 г., на осн. чл. 212, ал.2 от НПК е започнало ДП№208/15 г. по описа
на РУП - Карлово срещу НИ за престъпление по чл. 338, ал.3 вр. ал.1 от НК,
извършено същия ден.
На 14.04.2015 г. на осн. чл. 212, ал.2 от НПК е образувано ДП№254/15
г. по описа на РУП - Карлово срещу НИ за престъпление по чл. 333 вр. с чл.
330, ал.1 от НК, извършено същия ден.
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С постановление на ОП-Пловдив от 20.04.2015 г. двете наказателни
производства били обединени в едно ДП, което се води под номера на
второто. В ОП-Пловдив материалите били заведени като пр. пр. №2604/15 г.
На 15.04.2015г. АП-Пловдив уведомила ВКП, че е взела делото на СН и
предложила на главния прокурор делото да се вземе на СН и от ВКП. С
постановление от 20.11.2015 г. главният прокурор уважил предложението. За
наблюдаващ прокурор бил определен Емил Иванов от отдел 02 „Досъдебен“
на ВКП.
Той периодично е изисквал информация по делото, оказвал е
съдействие при необходимост от контакт с министрите на вътрешните
работи, на отбраната и на икономиката. ОП-Пловдив е изпълнявала
задължението си по т.7.1 от Указание за СН, въведено със Заповед №ЛС-729
от 18.03.2014 г. на главния прокурор.
С протокол от 5.04.2017 г. делото било разпределено на Л.Божков прокурор в отдел 02 „Досъдебен“ на ВКП. С постановление от 14.07.2017 г.
ДП било спряно на осн. чл.244, ал.1, т.2 от НПК. Наблюдаващият прокурор е
изискал изготвянето на план и периодични доклади за хода на ОИМ.
С протокол от 23.04.2018 г. делото било разпределено на Евгени
Трифонов - прокурор в отдел 02 „Досъдебен“ на ВКП. Той периодично е
изисквал доклади за хода на ОИМ.
С протокол от 10.07.2018 г. делото било разпределено на Лилия
Терзийска. Тя периодично е изисквала доклади за хода на ОИМ. Последният
е от 17.09.2019 г.;
Пр.пр. №12912/14 г. по описа на ВКП, наблюдаващ прокурор Вельо
Велев. ДП е образувано с постановление на прокурор от СГП от 02.11.2011 г.
срещу НИ за това, че в периода 12.09.2011 г.- 24.10.2011 г. в гр. София,
причинил смърт на Д.Г. поради незнание или немарливо изпълнение на
правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена
опасност - прест. по чл. 123, ал.1 от НК.
На 17.11.2014 г.прокурор Велев уведомил СГП, че с резолюция на
главния прокурор от 12.11.2014 г., ДП№ЗМ 254/11 г. на СДВР, пр. пр.
№10870/11 г. на СГП е взето на СН на осн. т.6.5 от Указанието за СН,
въведено в действие със заповед №ЛС-729/2014 г. Посочил, че той е надзорен
прокурор. Указал на наблюдаващия прокурор от СГП стриктно да спазва
изискванията на т.7.1-7.4 от Указанието, своевременно да заявява
необходимостта от методическа помощ и съдействие и да уведомява ВКП за
предстоящите действия по разследването.
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Изисквал е заключенията на СМЕ, периодично е изисквал информация
по делото, извършил е служебна проверка по жалба на едно лице. През м.
октомври 2017 г. ДП е внесено в СГС с обвинителен акт. Дадено е указание
делото да се докладва на всеки 3 месеца до приключването с окончателен
съдебен акт.;
Пр.пр.№12660/2016 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Олег
Янев. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Преписката
е образувана 12.12.2016 г.по повод информация до ВКП от апелативния
прокурор на АП-Варна на основание т.6.2. от Указанието за специален надзор
в ПРБ за това, че ДП №40/2016 г. по описа на ОСлО-ОП-Шумен, образувано
на 10.12.2016 г. срещу НИ за престъпление по чл.343, ал.4 вр. ал.3 вр.чл.342,
ал.1 от НК във връзка с катастрофата на гара Хитрино, наблюдавано от ОПШумен, е взето на специален надзор. Съгласно функционалната
компетентност по чл.194, ал.2 от НПК разследването се провежда от НСлС –
ДП №52/2016 г. по описа на НСлС. На 13.12.2016 г. преписката е
разпределена на пр.Янев. По негово предложение до главния прокурор ДП е
взето на специален надзор и във ВКП, на основание т.6.5 от Указанието за СН
поради фактическата и правна сложност на делото. Във ВКП са били
изпращани копия от произнасянията на наблюдаващия прокурор от ОПШумен по различни искания по ДП. На 08.06.2017 г. е изпратено искане до
него за уведомяване на ВКП за хода на разследването по делото. Изпратен е
отговор, включително копия от постановления за привличане на обвиняемите
лица. На 27.09.2017 г. ВКП е уведомена и за приключването на ДП,
докладвано на наблюдаващия прокурор за произнасяне по реда на чл.242 от
НПК на същата дата. С копия от писмата е уведомявана и АП-Варна. На
16.11.2017 г. ВКП е уведомена, че в ОС-Шумен е внесен обвинителен акт по
делото и е образувано НОХД №349/2017 г. по описа на съда, както и че е
насрочено разпоредително заседание. От ОП-Шумен редовно са изпращани
писма, с които уведомяват надзорния прокурор от ВКП за проведените
съдебни заседания и графиците за тяхното насрочване. Пр.Янев е изготвил
становище във връзка с покана на страна по делото до ОП-Шумен по повод
на съхранение на ВД. Съдебното производство не е приключило.;
Пр.пр.№2284/2016 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор
Валентин Кирилов. Преписката е образувана през октомври 2011 г. по повод
предложение от тогавашния окръжен прокурор на ОП – Пловдив ДП
№846/2011 г. по описа на РУП-Асеновград да се вземе на специален надзор.
ДП е образувано за палеж на къщата на К.Рашков в с.Катуница –
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престъпление по чл.330, ал.2, т.2 вр.с ал.1 от НК и случаят бил с
изключителен обществен интерес. Предложението е уважено от главния
прокурор Б.Велчев. Прокурор Кирилов е изискал информация от ОППловдив за хода на разследването по делото. Такава е изпратена от
наблюдаващия прокурор Т.Павлов и е получена във ВКП на 07.03.2012 г.
Запитвания за хода на ДП са изпращани и по-късно до ОП-Пловдив, откъдето
са получавани отговори с информация за конкретните действия по
разследването. В наблюдателните материали се съдържат справки за хода на
наблюдаваното ДП, изготвени от прокурор Кирилов. Кореспонденцията
между ВКП и ОП-Пловдив по хода на ДП е продължила и през следващите
години, включително и през 2019 г., като исканата информация от ВКП е за
предприетите действия за издирване извършителите на престъплението. От
04.02.2019 г. преписката е преразпределена на прокурор Боян Тошев.
Пр.пр.№3762/2018 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Малена
Филипова, а от 10.07.2019 г. прокурор Валери Първанов. Преписката е
образувана през 2010 г. по повод убийството на радиоводещия Б.Ц. –
пр.пр.№44/2009 г. по описа на СГП. На 30.05.2011 г чрез ВКП до гл.прокурор
на Република България е изпратено предложение наказателното производство
да бъде взето на специален надзор. С писмо от 02.06.2011 г. СГП, САП и
ВКП са уведомени от главния прокурор, че предложението е уважено.
Приложени са материали, които дават информация за хода на досъдебното
производство, включително постановление за прекратяване на НП от
05.01.2013 г. срещу привлечените към наказателна отговорност лица и
спиране срещу НИ. В материалите по делото се съдържат документи, от
които става ясно, че към делото са проявявали интерес и представители на
ЕК. От образуването на ДП надзорни прокурори от ВКП са били Борислав
Сарафов, Евгени Диков, а през 2014 г. специалният надзор се е осъществявал
от прокурор Олег Янев. На 04.04.2017 г. надзорът е възложен на прокурор
Лилия Терзийска, а на 10.07.2017 г. – отново на прокурор Олег Янев, след
което през 2018 г.- на прокурор Филипова, за избора на която липсва
протокол в преписката. Всеки от надзорните прокурори регулярно е
изпращал писма, с които е изисквал информация за актуалното състояние на
ДП и извършените ОИМ, а прокурор Филипова на 31.05.2018 г. е изготвила
доклад до завеждащия отдел „Досъдебен“ при ВКП относно развитието на
ДП, в който е посочила, че анализът на доказателствата по делото сочи, че са
извършени всички възможни действия по разследването и едва при нова
оперативна информация ще следва да се възобнови.
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Пр. пр. № 7342/2016 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор
Лилия Терзийска. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/.
На 04.07.2016 г. във входящия регистър на ПРБ е заведена молба от С.А. във
връзка с ДП №346/2016 г. по описа на РУП-Сандански, по която главният
прокурор на Р.България е разпоредил проверка. Съгласно резолюцията на
главния прокурор от 08.07.2016 г. е била изискана справка за хода на ДП по
НП № 2490/2016 г. по описа на ОП-Благоевград. На 19.07.2016 г. във ВКП е
получена справка от Я.Гочева – прокурор в ОП-Благоевград. На 29.07.2016 г.
ВКП-К.Янакиева – началник на кабинета на главния прокурор е изпратила
резултатите от проверката на ВКП.
На 29.07.2016 г. с постановление на главния прокурор на Р.България е
разпоредено ДП №346/2016 г. по описа на РУП-Сандански, НП №2490/2016
г. по описа на ОП-Благоевград да бъде взето на специален надзор на
основание т.6.5 от Указание за специален надзор, въведено в действие със
заповед № ЛС-729/18.03.2014 г. на главния прокурор на Р.България.
Определени са надзорни прокурори от Върховна касационна прокуратура,
отдел 02 и АП-София. В постановлението е указано наблюдаващият прокурор
от ОП-Благоевград и надзорните прокурори от АП-София и от ВКП да
предприемат необходимите действия за законосъобразно и срочно
провеждане на ДП, включително с оказване на конкретна помощ по делото в
съответствие с Указанието на специален надзор.
Преписката е разпределена на прокурор Лилия Терзийска на 29.07.2016
г. На 02.08.2016 г. прокурор Терзийска поискала АП-София да уведоми ВКП
за определения надзорен прокурор. С писмо от 05.08.2016 г. АП- София ги
уведомила, че за надзорен прокурор по делото е определен прокурор
В.Вичев.
На 15.08.2016 г. прокурор Л.Терзийска изпратила по компетентност до
ОП-Благоевград молба от С.А., за вземане предвид при разследването на ДП
№346/2016 г. по описа на РУП-Сандански.
На 16.09.2016 г. прокурор Б.Гълъбова от ОП-Благоевград изпратила
справка по наказателното производство, че от 02.08.2016г. е определена за
наблюдаващ прокурор.
Периодично /на всеки 2 седмици/ прокурор Б.Гълъбова изпращала
справки до ВКП и АП-София относно хода на ДП №346/2016 г. по описа на
РУП-Сандански, пр.пр. № 2490/2016 г. по описа на ОП- Благоевград. Към тях
приложила копия от постановленията с указания за разследващите органи от
08.08.2016 г., 12.09.2016г., 29.09.2016г., 27.10.2016г.
С доклад от 07.12.2016г. прокурор Л.Терзийска докладвала на главния
прокурор хода на разследването към 27.10.2016 г. В него описала
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извършените до момента действия по разследването, назначените експертизи
– СМЕ, техническа екпертиза и др. и предстоящите действия.
Прокурор Б.Гълъбова изпратила справки за хода на разследването на
07.12.2016 г.,16.12.2016 г. и 13.01.2017 г.
С доклад от 23.01.2017 г.прокурор Л.Терзийска отново докладвала на
главния прокурор хода на разследването към 13.01.2017 г.
На 18.03.2017 г. прокурор Б.Гълъбова изпратила нова справка.
С постановление от 12.04.2017 г. наблюдаващият прокурор прекратил
наказателното производство по ДП №346/2016 г. по описа на РУПСандански, пр. пр. № 2490/2016 г. по описа на ОП - Благоевград. Копие от
постановлението е било изпратено на ВКП и на АП-София.
С постановление от 28.11.2017 г., изведено на 30.11.2017 г. прокурор
В.Вичев от АП-София потвърдил постановлението на ОП-Благоевград, с
което се прекратява наказателното производство по ДП №346/2016 г. по
описа на РУП-Сандански, пр.пр. № 2490/2016 г. по описа на ОП –
Благоевград, водено срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.
115 от НК.
В диспозитива е указано препис от постановлението да се изпрати на
ВКП, отдел 02 „Досъдебен” на №7342/2016 г.
На 04.12.2017 г. преписката е разпределена на отдел 02„Досъдебен”, а
на 05.12.2017 г. на прокурор Л.Терзийска , която на същата дата е поставила
резолюция „к.д.”;
Пр. пр. № 6148/2010 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор
Николай Соларов. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/.
На 01.04.2010 г. във входящия регистър на ПРБ е заведено уведомление от
районен прокурор Д.Димитров от РП - Шумен във връзка с образувано сл.д.
№8/2010 г. по описа на ОСлО в ОП- Шумен, пр.пр. №719/2010 г. по описа на
РП-Шумен срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 164, ал.1 от
НК. На основание т.IV от Заповед №ЛС-2184/30.05.2007г. на главния
прокурор на Р.България същото е взето на специален отчет от РП-Шумен.
РП-Шумен уведомила горестоящите прокуратури с писма.
На 01.07.2010 г. от прокурор Н.Соларов от ВКП е била изискана
справка от РП- Шумен за хода на сл.д. №8/2010 г. по описа на ОСлО в ОПШумен, пр.пр. №719/210 г. по описа на РП-Шумен. На 09.07.2010 г. във ВКП
е получена справка от Д.Димитров – районен прокурор на РП-Шумен.
Поради правната и фактическа сложност на делото, с постановление от
01.11.2010 г. Д.Димитров, иззел сл.д. №8/2010 г. по описа на ОСлО в ОПШумен, пр.пр. №719/210г. по описа на РП-Шумен и го изпратил на НСлС.
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На 13.12.2010 г. прокурор Ем. Сакарджийски от ВКП изискал справка
от РП- Шумен за хода на сл.д. №8/2010 г. по описа на ОСлО в ОП- Шумен,
пр.пр. №719/2010 г. по описа на РП-Шумен, която била получена на
20.12.2010 г.
На 23.02.2011 г. АП-Варна уведомили ВКП, че на основание т.1 от
раздел I на Заповед №3202/08 г. на главния прокурор на Р.България са взели
на специален надзор сл.д. №112/2010 г. по описа на НСлС.
Като наблюдаващ прокурор по горепосоченото дело е прокурор
В.Миков.
На 03.04.2012 г. ВКП отдел”Противодействие на тежката организирана
престъпност” –прокурор В.Миков уведомил РП-Шумен, че делото е взето на
специален отчет във ВКП и поискал справка за движението на наказателното
производство, която получил на 12.04.2012 г. Периодично във ВКП са
получавани справки от РП-Шумен за хода на делото. Към преписката са
приложени справки от прокурор В.Миков относно хода на разследването по
дела на СН към 30.03.2012 г.
От справките, които периодично постъпвали във ВКП става ясно, че от
22.04.2013 г. делото е спряно поради това, че обявеният за ОДИ А.Й. се
намира извън страната – Кралство Белгия и е в процедура по придобиване на
политическо убежище. Делото отново е под надзора на прокурор Н.Соларов,
разпределено на 11.12.2013 г. с протокол за случайно разпределение.
На 14.09.2016 г. прокурор Соларов изискал от РП-Шумен данни да хода
на разследването и прогноза за евентуалното приключване на делото. В
справка от 29.09.2016 г. се посочва, че е било изготвено постановление за
привличане на обвиняем, изпратено на белгийските власти, но А.Й. е отказал
да подпише изпратеното с молбата за правна помощ постановление.
Представителят на Евроджъст е изпратил официално копие от доклада на
белгийските власти.
На 23.02.2017 г. прокурор Соларов изискал от РП-Шумен данни да хода
на разследването и евентуалното приключване на делото. В справка от
08.03.2017 г. на РП-Шумен се посочва, че сл.д. №112/2010 г. по описа на
НСлС, пр.пр. №710/2010 г. по описа на РП-Шумен е приключило от
разследващ орган на 18.01.2017 г. и изпратено на РП-Шумен с писмено
мнение за предаване на лицата Р.Й. и А. Й на съд за престъпление по чл. 162,
ал. 1 от НК, вр. чл. 20, ал.2 от НК, по чл. 164, ал.1 от НК, вр. чл. 20, ал.2 от
НК, вр. чл. 18, ал.1 от НК. Изготвен е обвинителен акт, който е внесен в РСШумен на 20.02.2017 г.
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На 20.03.2017 г. прокурор Н. Соларов изпратил до отдел СЪДЕБЕН при
ВКП за преценка и продължаване надзора над съдебното производство по
обвинителния акт на РП-Шумен срещу А.Й. и Р.Й.
РП-Шумен редовно е уведомявала прокурор Н.Соларов за проведените
съдебни заседания по НОХД №398/2017 г. по описа на РС-Шумен. На
05.06.2018 г. във ВКП от РП-Шумен е получено копие от присъда по НОХД
№398/2017 г. по описа на РС-Шумен, влязла в законна сила на 12.05.2018 г.,
ведно с мотивите към нея, за лицата Р.Й. и А.Й.
Писмото е разпределено на прокурор Н. Соларов на 07.06.2018 г. На
27.06.2018 г. прокурор Н. Соларов е резолирал преписката с К.Д. с резолюция
„Производството е приключило с осъдителна присъда и за двамата
обвиняеми”. ;
Пр. пр. № 02904/2013 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор
Пламен Христов, М.Георгиева, К.Антонова. /Приложен е протокол за избор
на наблюдаващ прокурор от 21.09.2016 г. /. На 26.02.2013 г. във входящия
регистър на ПРБ е заведен сигнал във връзка с извършено престъпление
срещу собствеността на фирма „Аг-С”-2 ЕООД с управител Г.П./испански
гражданин/. В сигнала се твърди, че през 2010 г. е имало неуспешен опит за
прехвърляне на акциите на „Аг-С”-2 ЕООД към неизвестно лице чрез
фалшива документация, като образуваното ДП продължава да се води в I
РУП-СДВР без напредък. Приложена е изискана от ВКП справка от
26.02.2013 г. от прокурор П.Джунов за хода на разследването по пр.пр.
№27221/2012 г по описа на СРП, дозн. №1/2013 г. по описа на ГД”НП” –
МВР, която е била изпратена до ВКП – на вниманието на прокурор
К.Антонова. На 27.02.2013 г. прокурор К.Антонова изпратила доклад за
движението на делото до прокурор Я.Бояджиев, завеждащ отдел
„Противодействие на престъпленията против човешките права и общоопасни
престъпления” при ВКП. На 16.04.2013 г. прокурор Антонова изпратила
уведомление на прокурор В.Чаушев – и.ф. адм. ръководител на РП-София, че
съгласно резолюция на прокурор А.Петрова-зам. главен прокурор при ВКП,
от 04.03.2013 г. осъществява контрол на разследването по ДП№1/2013 г. по
описа на ГД”НП”-МВР. Във връзка с това писмо и с писмо от 11.04.2013 г. на
зам.главен прокурор П.Богданова, да разпореди да бъде изпратена подробна
справка за хода на разследването по ДП и вероятния срок на приключване.
Следват периодични справки от наблюдаващият прокурор до прокурор
К.Антонова за извършените действия по разследването и предстоящите
такива. С постановление от 04.07.2013 г. наказателното производство е
спряно на основание чл. 244, ал.1, т. 2 от НПК. На 31.10.2013 г. прокурор
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К.Антонова изискала от РП-София справка за резултата от издирването на
извършителя.
От 11.12.2013 г. наблюдаващ прокурор от ВКП е прокурор
М.Георгиева. На 19.12.2013 г. прокурор П.Богданова поискала главният
прокурор на Р.България да разпореди пр.пр. №27221/2012 г по описа на СРП,
ДП №1/2013 г. по описа на ГД”НП” – МВР да бъдат взети на специален
надзор от ВКП. Главният прокурор разпоредил върху ДП №1/2013 г. по
описа на ГД”НП” – МВР, образувано на 19.12.2012 г. за престъпление по чл.
308, ал.1, чл. 309, ал.1 и чл. 316, вр. чл. 308, ал.2, вр. ал.1 от НК да се
осъществи специален надзор. Указал надзорният прокурор на ВКП да
прецени необходимостта от включване на прокурор от СГП и АП-София като
органи на специален надзор.
С писмо от 13.01.2014 г. прокурор М.Георгиева уведомила СРП, СГП и
АП-София, че делото е взето на специален надзор и на основание чл.т.12, ал.
2 от Указанията, разпоредила на АП-София да определи надзорен прокурор
за осъществяването на надзор на ДП №1/2013 г. по описа на ГД”НП” –МВР.
На 20.01.2014 г. В.Вичев уведомил ВКП, че е определен за надзорен
прокурор от АП-София. Приложен е следствено–календарен план от
21.01.2014 г. На 04.02.2014 г. прокурор М.Георгиева от ВКП дала указания за
разследването. Периодично прокурор В.Вичев изисквал справки за хода на
разследването. На 26.05.2015 г. прокурор В.Вичев изпратил на СГП, с копие
до ВКП и СРП материалите по пр.пр. № 27221/2012 г. по описа на СРП с
указание да извършат служебна проверка на законосъобразността на
постановлението за спиране на наказателното производство от 24.09.2014 г. С
постановление от
20.07.2015
г. прокурор
М.Момчев отменил
постановлението на СРП от 24.09.2014 г. за спиране на наказателното
производство по ДП№1/2013 г. по описа на ГД”НП” – МВР, указал на СРП да
изготви нов прокурорски акт, след което да изпрати материалите в СГП за
извършване на служебна проверка. На 25.11.2015 г. прокурор В.Вичев
изискал материалите по пр.пр. № 6985/2015 г. по описа на СГП и по пр.пр. №
2722/2012 г. по описа на СРП за извършване на служебна проверка. С
постановление от 09.02.2016 г. прокурор Вичев от АП-София отменил
постановлението на СГП, както и потвърденото с него постановление на
СРП, върнал ДП ведно с препис от постановлението за сведение и
изпълнение на указанията, дадени в обстоятелствената част. Наказателното
производство отново било спряно на 29.08.2016 г. на основание чл.244, ал.1,т.
2 от НПК.
На 21.09.2016 г. за надзорен прокурор от ВКП бил определен прокурор
Пл. Христов, който изискал справки за хода на досъдебното производство по
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пр.пр. № 2722/2012 г. по описа на СРП. Приложени са справки за извършени
ОИМ.
С писмо до СГП прокурор Вичев от АП-София разпоредил да се
изискат материалите по делото, да се извърши служебна проверка на
постановлението за спиране от 29.08.2016 г. и да бъде преценено налице ли са
основанията за промяна на подсъдността, с оглед изразено становище от
органа по разследването за престъпление по чл. 212, ал.5 от НК. Указал след
произнасяне копие от прокурорския акт да се изпрати на ВКП и АП-София.
С постановление от 08.02.2018 г. прокурор Ч.Пастованов от СГП приел
по компетентност ДП№1/2013 г. по описа на ГД”НП” – МВР, пр.пр.
№2722/2012 г. по описа на СРП и възобновил наказателното производство по
ДП №1/2013 г. по описа на ГД”НП” – МВР, пр.пр. №6985/2015 г. по описа на
СГП. На 16.08.2018 г. с постановление на СГП наказателното производство
било спряно на основание 244,ал.1, т.2, чл. 244, ал.3, чл. 245, ал. 1 от НПК. На
03.12.2018 г. надзорният прокурор от ВКП Пл. Христов изискал от АП-София
справка за процесуалното състояние на спряното ДП №1/2013 г. по описа на
ГД”НП” – МВР, както и извършените ОИМ. На 10.12.2018 г. надзорният
прокурор от АП-София уведомил ВКП за хода на разследването и
привличането на лица в качеството на обвиняеми.
На 24.09.2019 г. прокурор Пл. Христов отново изискал от АП-София
справка за процесуалното състояние на спряното ДП №1/2013 г. по описа на
ГД”НП” –МВР.
Проверени още:
Пр.пр. №179/17 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Вельо
Велев;
Пр.пр. №11560/15 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Малена
Филипова;
Пр.пр. №1636/12 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Пламен
Христов;
Пр.пр.№12660/2016 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Олег
Янев;
Пр.пр.№3761/2018 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Олег
Янев и Лилия Терзийска;
Пр.пр.№10905/2018 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Олег
Янев;
Пр.пр.№13735/2015 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Олег
Янев;
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Пр.пр. № 5620/2016 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Лилия
Терзийска;
Пр.пр. № 9943/2018 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Лилия
Терзийска;
Пр.пр. № 12730/2015 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Лилия
Терзийска;
Пр.пр. № 2742/2015 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор
Николай Соларов;
Пр.пр. № 661/2010 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Николай
Соларов;
Пр.пр. № 17205/2010 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор
Николай Соларов;
Пр.пр. № 2061/2013 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Лилия
Терзийска.

Въз основа на тези констатации Инспекторатът към ВСС прави
следните
ИЗВОДИ:
1. Завеждащият отдел 02 ”Досъдебен” на ВКП е създал изключително
добра организация на работа в отдела. Преписките се разпределят
своевременно. В случаите, в които са възниквали проблеми в работата,
своевременно е сигнализирал главния прокурор и е предлагал варианти за
тяхното решаване. Прокурорите в проверявания отдел работят на много
високо професионално ниво. Специализираната администрация работи в
съответствие с ПАПРБ.
Разпределението на преписките на принципа на случайния подбор се
извършва в съответствие със Закона за съдебната власт, указанията на
главния прокурор и заповедите на завеждащия отдел 02”Досъдебен” на ВКП.
Определени са шест групи, в които преписките се разпределят. Прокурорите
са разпределени в тях. Различията в броя на разпределените преписки между
отделните прокурори се дължи на несъвършенства на системата за
разпределение. Протоколите за разпределение на преписките на принципа на
случайния подбор са приложени към всички преписки.
Данните в Унифицираната информационна система на ПРБ се въвеждат
регулярно, деловодните книги се водят добре.
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Статистическата информация се изготвя в съответствие със заповедите
на главния прокурор по реда и в сроковете, посочени в тях. Аналитичната
дейност и работата с информационните технологии са на добро ниво.
Приемането, съхранението и предаването
на веществените
доказателства се извършва при спазване на закона и Правилника за
администрацията на Прокуратурата на Република България.
През проверявания период са поощрени петима прокурори от отдел 02
”Досъдебен” на ВКП, което е признание за техния висок професионализъм.
Създадена е организация и са определени прокурорите, които да
взаимодействат с органите на досъдебното производство при особено
сериозни произшествия, както и прокурорите, които да осигуряват
методическа помощ по досъдебни производства, по които в арестите са
задържани лица без връчен обвинителен акт повече от 6 месеца. Определен е
и прокурор, който да участва като национален експерт в проекта
„Обединяване усилията срещу кибертероризма - обмяна на добри практики.”
Своевременно са определяни прокурорите, които да оказват ефективен
надзор и върху конкретни досъдебни производства.
Прокурорите от отдел 02”Досъдебен” на ВКП са участвали и в
ревизионната дейност на ВКП. Активно участие са взели при изработването
на вътрешни актове на ПРБ и на нормативни актове. Взаимодействали са
активно с представители на министерства и други ведомства. Участвали са в
работата и на международни организации.
Прокурорите от отдел 02”Досъдебен” на ВКП са участвали при
съставянето и изпълнението на вътрешната обучителна програма, и при
координирането й с обучителната програма на НИП.
При осъществяване на дейностите, свързани с организацията на
документооборота служителите и прокурорите са спазвали изискванията на
Инструкцията за деловодната дейност и документооборота в Прокуратурата
на Република България, утвърдена със Заповед №РД-02-7 от 7.04.2016 г.,
изменена и допълнена със Заповед №РД-04-459 от 27.12.2018 г. на главния
прокурор, в редакцията действала по време на проверявания период.
Административният ръководител на проверявания отдел е използвал
пълноценно правомощията за създаване на добра организация на работа, като
е издавал и съответните заповеди.
Материалната база е много добра.
2. През втората година от проверявания период броят на преписките се
е увеличил. В същото време броят на преписките, останали от предишни
години остава малък и бележи тенденция на намаляване. Следователно,
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прокурорите в отдел 02 „Досъдебен” на ВКП са приключвали преписките
своевременно.
Забелязва се тенденция на увеличаване на броя на решените преписки
през 2018 г. И през двете години нивото на решените спрямо възложените
преписки е високо.
Прокурорите са решавали преписките в срок. Произнасяне след
едномесечния инструктивен срок е допускала само прокурор Илона
Кръстенякова. Проверяващият екип намира, че в случая не е необходимо
предприемането на действия за нейното дисциплиниране, предвид нейния
дълъг стаж като прокурор и богат професионален опит. Предприемането на
дисциплиниращи мерки не би могло да доведе до промяна в начина на
организацията на работа и до постигане на тяхната цел. Към настоящия
момент прокурор Кръстенякова работи в друг отдел на ВКП.
3.Прокурорите са извършвали служебна проверка на постановленията
за отказ да се образува досъдебно производство винаги, когато са постъпвали
жалби срещу тях. Преди да се произнесат са изисквали всички материали,
относими към оспореното постановление. Следили са за спазването на
закона, задължителната съдебна практика, указанията и заповедите на
главния прокурор при постановяване на съответните прокурорски актове от
долустоящите прокуратури. При осъществяване на служебния контрол са
извършвали собствен анализ на данните по преписката и са се произнасяли в
едномесечния инструктивен срок. В случаите, в които са отменяли
постановлението за отказ да се образува досъдебно производство са давали
съответните указания на долустоящите прокуратури.
Спазвали са Указанието за инстанционен и служебен контрол в
Прокуратурата Утвърдено със Заповед №ЛС-1986/30.05.2014г., изменено и
допълнено със Заповед №РД-02-28/22.11.2017г. на главния прокурор.
4. Прокурорите са извършвали инстанционен контрол и служебна
проверка на постановленията за прекратяване на наказателното производство
винаги, когато
са постъпвали жалби и сигнали срещу тях. При
осъществяване на инстанционния и служебния контрол са извършвали
собствен анализ на доказателствата по досъдебното производство. Следили са
за спазването на закона, задължителната съдебна практика, указанията и
заповедите на главния прокурор при постановяване на съответните
прокурорски актове от долустоящите прокуратури. Спазвали са
едномесечния инструктивен срок. Давали са подробни указания на
долустоящите прокуратури в случаите, в които са отменяли постановлението
за прекратяване.
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Спазвали са Указанието за инстанционен и служебен контрол в
Прокуратурата, утвърдено със Заповед №ЛС-1986/30.05.2014 г., изменено и
допълнено със Заповед №РД-02-28/22.11.2017 г. на главния прокурор.
5. По споровете за компетентност прокурорите са се произнасяли
своевременно и така са съдействали за спазване на разумния срок при
разследването, разглеждането и решаването на прокурорските преписки и
дела. Показали са задълбочени знания и изключителен професионализъм.
Спазвали са Указание за осъществяване на инстанционен и служебен
контрол в Прокуратурата, утвърдено със Заповед №ЛС-1986/30.05.2014 г.,
изменено и допълнено със Заповед №РД-02-28/22.11.2017 г. на главния
прокурор.
6. По отводите и самоотводите прокурорите от отдел 02 «Досъдебен»
на ВКП са се произнасяли своевременно. Внимателно са анализирали
наличието или липсата на основания за отвод. Следили са за спазването на
закона, задължителната съдебна практика, указанията и заповедите на
главния прокурор при постановяване на съответните прокурорски актове от
долустоящите прокуратури. Показвали са задълбочени знания и
професионализъм.
Спазвали са Указание за осъществяване на инстанционен и служебен
контрол в Прокуратурата, утвърдено със Заповед №ЛС-1986/30.05.2014 г.,
изменено и допълнено със Заповед №РД-02-28/22.11.2017 г. на главния
прокуро, Указание по новите нормативни положения в ЗИДНПК/ДВ.бр.
63/2017г./, утвърдени със Заповед № РД-02-22/2.11.2017 г. на главния
прокурор и чл. 195, ал.4 от НПК.
7. Прокурорите са осъществявали ефективно наблюдение над делата,
взети на специален надзор и се произнасяли своевременно. Показали са
задълбочени знания и изключителен професионализъм.
Надзорните прокурори са се информирали своевременно за
проведените процесуално-следствени действия и насоките на разследването.
Периодично са проучвали делото, използвали са възможностите на УИС,
кореспонденция по електронна поща и анализ на постановените от
наблюдаващия прокурор актове.
Надзорният прокурор е давал конкретни препоръки за работата по
делото и е изисквал срочно и качествено разследване.
Специалният надзор е упражняван и в съдебна фаза.
Спазвали са Указанието за специален надзор, утвърдено със Заповед
№ЛС-729/18.03.2014г. на главния прокурор.
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Въз основа на направените констатации Инспекторатът към
Висшия съдебен съвет намира, че не следва да се дават препоръки.

Б. ОТДЕЛ О4 „ МЕЖДУНАРОДЕН” НА ВКП:
І. Проверка на организацията на административната дейност на
отдел 04 „Международен”, на основание чл.54, ал.1, т.1 ЗСВ:
І.1. Административно ръководство и разпределение на
административните функции, вътрешна структура и организация на
дейността на отдела, материална база:
В периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2018 г., а и до настоящия момент,
завеждащ отдел 04 «Международен» на ВКП е прокурор Цветомир Йосифов.
Назначен е на длъжността със Заповед №ЛС- 454/24.02.2014 г. на главния
прокурор.
От 01.01.2017 г. до 03.04.2017 г. в отдел 04 «Международен» на ВКП
са работили 11 прокурори. Със заповед №РД-04-109/30.03.2017 г. щатните
бройки за прокурори са се увеличи на 12 бр. и до настоящия момент броят на
прокурорите не е променен.
През 2017 г. и 2018 г. всички щатни бройки били заети. Предвид
попълването на състава на Националното бюро на Република България в
Евроджъст с двама прокурори от отдела, през целия проверяван период
реално работилите в отдела прокурори са с двама по-малко от определения
щат - съответно 9 прокурори до 03.04.2017 г. и 10 прокурори - след тази дата.
През проверявания период в отдел 04 «Международен» на ВКП не е
имало командировани прокурори.
В рамките на настоящата проверка беше проверена работата на
следните прокурори:
Цветомир Йосифов- завеждащ отдел;
Величка Смилянова- прокурор;
Радосвет Андреев- прокурор;
Красимира Вълчева- прокурор;
Марияна Лилова- прокурор;
Емилена Попова- прокурор;
Каролина Хлебарова- прокурор;
Сава Петров- прокурор;
Камен Михов- прокурор.
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Щатната численост на служителите от администрацията на 04
«Международен» на ВКП през проверявания период е била 10 бр. Толкова е
броят и на служителите, които фактически са работили по това време.
Съотношението между прокурори и служители през проверявания
период е 1: 1,2.
До 25.04.2017 г. в проверявания отдел са работили 4-ма прокурорски
помощници. Със заповед №РД-08-314/25.04.2-17 г. на главния прокурор,
всички прокурорски помощници във ВКП са били разпределени в звено
„Прокурорски помощници” със съответно възлагане да подпомагат дейността
на различните отдели.
Екипът установи, че в проверявания орган на съдебната власт е
създадена много добра организация на административната дейност.
Административното ръководство на отдел 04 „Международен” на ВКП се
осъществява на базата на Правилник за администрацията на Прокуратурата
на Република България /ПАПРБ/, Инструкция за деловодната дейност и
документооборота /утвърдена със Заповед №РД-02-7 от 7.04.2016 г., изм. и
доп. със Заповед №РД-04-459 от 27.12.2018 г. на главния прокурор/, Указание
за осъществяване на инстанционен и служебен контрол в Прокуратурата
/утвърдено със Заповед №ЛС-1986/30.05.2014 г., изменено и допълнено със
Заповед №РД-02-28/22.11.2017 г. на главния прокурор/, Указание по новите
нормативни положения в ЗИДНПК (ДВ бр. 63/2017 г.), утвърдено със Заповед
№Рд-02-22 от 02.11.2017 г. на главния прокурор, други правилници, наредби
и указания, издадени от главния прокурор и от завеждащия отдела, както и
въз основа на всички законови и подзаконови актове. Създадена е
организация за електронно разпределение на преписките и делата по реда на
тяхното постъпване при спазване на принципа на случайния подбор и
изпълнение на функционалните задължения на прокурорите от отдел 04
„Международен” във ВКП, определени в заповедите на главния прокурор.
С всички заповеди и правила са запознати както служителите, така и
прокурорите.
Отдел 04 «Международен» на ВКП ползва 9 помещения, които се
намират на третия етаж в Съдебната палата в гр. София. Материалните
условия са много добри. Прокурорите са настанени в 5 кабинета.
Завеждащият отдел 04 „Международен” работи в самостоятелен кабинет, а
останалите прокурори - по двама в кабинет.
Служба „Регистратура и деловодство” е настанена в две стаи. Работят
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по 4-ма служители в стая. Прокурорските помощници са в 1 кабинет. Всички
прокурори и съдебни служители са осигурени с необходимата компютърна и
офис-техника.
Приложение: Справка №1 по организацията на административната
дейност на отдел 04 «Международен» на ВКП ;
Заповеди на главния прокурор на Република България и на завеждащия
отдел 04 «Международен» на ВКП за 2017 г. и 2018 г.
І.2.Книги, регистри и дневници, водени в отдел 04 «Международен»
на ВКП :
І.2.1. През проверявания период в отдела са водени следните книги и
регистри, изискуеми по Правилник за администрацията на Прокуратурата на
Република България (ПАПРБ):
а) Азбучник;
б) Входящ дневник;
в) Изходящ дневник;
г) Докладна книга;
д) Разносна книга.
І.2.2. Извън изброените, с оглед спецификите в дейността на отдела и за
обслужване на конкретни потребности, са водени и следните допълнителни
книги (регистри):
а) Книга - регистър за справки в НБД „Население“ и в национална
информационна система „Бюра съдимост“ – на основание Заповед № ЛС №
1817/08.06.2010 г. на заместник на главния прокурор.
б) Книга - дневник, която се води за описване на материалите,
подлежащи на превод.
в)Книга – регистър за справки в ИС на РБСС на БНБ на основание
Заповед №РД-04-174/20.06.2017г.
І.2.3.Отдел „Международен“ при ВКП води електронен регистър за
уведомления относно образувани в чужбина наказателни производства срещу
български граждани, както и за пострадали български граждани в чужбина.
На електронен носител се водят заповедните книги, регистър за
уведомления относно образувани в чужбина наказателни производства срещу
български граждани, както и за пострадали български граждани в чужбина,
регистър за уведомления относно образувани в България наказателни
производства срещу чужди граждани, както и за пострадали чужди граждани
в България. Всички останали книги се водят на хартиен носител.
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Беше проверен Регистър за справки в НБД Население и НИС Бюра
Съдимост. В него се посочва пореден номер, дата, основанието за искане на
справка, номер на преписка, заявител и подпис, изпълнил справката, подпис.
Лицата, които могат да правят справки са определени със Заповед
№14/11.06.2013 г. на завеждащия отдел „Международен” при ВКП. Воденето
на регистъра е започнало на 15.11.2016 г.
В искането за справка в регистъра на населението –НБД”Население” се
посочва пореден номер, дата на искането, име на прокурора, преписката, име
на лицето, за което се иска справката, име на служителя. При предоставяне на
справката се вписва датата, на която е направена и електронен адрес на
получателя. Посочва се, че справката е извършена „на екран”. Справката се
подписва от получателя.
Бяха проверени докладните книги в отдела. Те се водят по прокурори. В
тях се отразява доклада на прокурорите и се посочва дата на възлагане на
преписките, номерата им и подпис на прокурора, за това, че ги е получил.
Посочва се вида на произнасянето /с какъв акт на прокурора е приключила
преписката/, датата на прокурорския акт и датата на връщането на преписката
в канцеларията.
Воденето на Докладна книга №1/2017 г. е започнало на 03.01.2017 г. и е
приключило на 30.06.2017 г. Воденето на Докладна книга №2/2017 г. е
започнало на 03.07.2017 г. и е приключило на 29.12.2017 г. Воденето на
Докладна книга №1/2018 г. е започнало на 02.01.2018 г. и е приключило на
29.06.2018 г. Воденето на Докладна книга №2/2018 г. е започнало на
02.07.2017 г. и е приключило на 31.12.2018 г.
Бяха проверени и разносните книги, както следва: Разносна книга,
започната на 18.01.2017 г. и завършена на 28.05.2018 г. и Разносна книга,
започната на 28.02.2013 г. и завършена на 17.01.2017 г. В тях се посочва дата
на изпращането, номер на писмото, до кого е адресирано, количество на
пакетите, разписка за получаването с две подграфи: дата и подпис.
Беше проверен Регистъра за достъп до информационната система на
РБСС на БНБ.
Проверка беше извършена и на дневниците ЕДСД, както следва:
Дневник ЕДСД – започнат на 24.10.2018 г. и завършен на 31.12.2018 г.,
Дневник ЕДСД – започнат на 09.07.2018 г.. и завършен на 24.10.2018 г. и
Дневник ЕДСД – започнат на 02.01.2018 г. и завършен на 06.07.2018 г.
При проверката се установи, че книгите са прономеровани и
прошнуровани. Водят се прегледно. Съответните графи се попълват
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своевременно, правилно и четливо. Периодично са извършвани проверки
относно начина на водене на книгите.
І.3.Информационно обслужване, статистика и анализ.
Дейността на отдел 04 „Международен“ на ВКП през проверявания
период е била обезпечена чрез следните програмни продукти, деловодни
програми, собствени електронни регистри и достъп до електронни бази
данни:
а) Правно-информационна система (ПИС) „Апис“ и „Апис Регистър“ – по
договор на ПРБ с доставчика на информационната услуга;
б) Унифицирана информационна система, версия 2 (УИС -2), разработена
за нуждите на ПРБ и управлявана от Дирекция „Информационни технологии“
при Администрацията на главния прокурор (ДИОТ –АГП);
в) Електронни регистри на ПРБ, достъпни чрез УИС относно: лицата с
неприключили наказателни производства; за срочността на разследването и
произнасянето от прокурор; на лица с мярка за неотклонение; на върнатите от
съда дела; на прекратените от съд дела; на оправдателните присъди; за
сроковете по чл.234, ал.8 НПК; за сроковете по чл.368, ал.1 от НПК; за
сроковете да ускоряване на съдебното производство – чл. 368а, ал.1 от НПК;
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;
г) Достъп до електронна национална база данни „Население“. Достъпът се
осъществява по възлагане от прокурор от оторизиран служител, за което се
води книгата регистър по т. I.2.2.а по-горе.
д) Достъп до национална информационна система „Бюра съдимост“.
Достъпът се осъществява по възлагане от прокурор от оторизиран служител,
за което се води книгата регистър по т. I.2.2.а по-горе.
е) Достъп до електронния регистър за банкови сметки и сейфове на БНБ,
създаден в изпълнение на законовата делегация по Закона за кредитните
институции. Достъпът се осъществява по реда, установен със заповед №РД 04-174/20.06.2017 г. на главния прокурор, от оторизиран служител по искане
на наблюдаващия прокурор.
І.3.Организацията на дейността по водене на статистиката е
съобразена с Указание за организация на информационната дейност в
Прокуратурата на РБ, утвърдено със Заповед № ЛС-1985/30.05.2014 г. и
изменено със Заповед № РД-02-27/21.11.2017 г. на главния прокурор на
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Р. България и утвърдените с него макети на статистически таблици.
Измененията и допълненията в горепосоченото Указание били предприети
със съдействието и след депозиране на становище от отдел 04 на ВКП във
връзка с направените промени в НПК, отнасящи се до материята на
международното правно сътрудничество по наказателни дела. Изготвяни са
месечни, тримесечни, шестмесечни, деветмесечни, годишни справки и др.
Данните в определените статистически таблици се попълват и
изпращат за обобщаване в отдел „Аналитичен” на ВКП.
През проверявания период статистически данни се извеждали и чрез
оперативните справки от УИС от съдебните служители в отдела по
конкретни задачи или за управленски цели.
І.4. Аналитична дейност:
Отдел 04 на ВКП е изготвил и представил за интегриране в общия
доклад на ПРБ годишен доклад за дейността си през 2017 г. и годишен доклад
за дейността си през 2018 г. Отделно от това, през 2017 г. прокурори от отдел
04 на ВКП са подпомагали дейността на отдел „Аналитичен“ на ВКП чрез
изготвяне на становища по комплексни въпроси, включващи аспекти на
международното правно сътрудничество по наказателни дела, включително и
по законопроекти – пр.№IV 8530/2017 г.
І.5. Аналитична и статистическа дейност относно приложението на
норми на международното право, която включва дейността на
прокурорите по прилагането само на международно-правни актове или
във връзка с формиране на националната позиция по проекти на такива
актове:
През 2017 г. дейността на прокурори от отдела във връзка с прилагането
само на международно-правни актове или във връзка с формиране на
националната позиция по проекти на такива актове се изразява в следното:
- По преписка №IV 7310/15 г., възложена на прокурор Петров –
предоставяне на информация относно попълване на въпросник по чл.
325 от Договора за функциониране на ЕС;
- По преписка №11946/2015 г., възложена на прокурор М. Лилова –
предоставяне на информация относно прилагането на Рамковото
решение 2002/584/ПВР на Съвета относно ЕЗА;
- По преписка №6807/2017 г., възложена на прокурорите Р. Андреев и
Ем. Попова – в рамките на подготовката за Българското
председателство и работна група „Материално наказателно право“ –
обсъждане на прилагането на Директива относно борбата с измамите и
подправянето на средства за безналично плащане;
- По преписка №6809/2017 г., възложена на прокурорите Р. Андреев и
Ем. Попова – в рамките на подготовката за Българското
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председателство и работна група „Материално наказателно право“ –
обсъждане на прилагането на Директива относно достъпа до
електронни доказателства и престъпления в кибернетичното
пространство.
По преписка №6810/2017 г., възложена на прокурорите К. Хлебарова и
М. Лилова – участие в обсъждане на прилагането на Регламент относно
взаимно признаване на решения за обезпечаване и конфискация на
облаги от престъпления в рамките на подготовката за Българското
председателство и работна група „Сътрудничество по наказателни
въпроси“;
По преписка №6811/2017 г., възложена на прокурорите Цв. Йосифов и
Ив.Которова – участие в обсъждане на прилагането на Регламент
относно службата на европейския прокурор и регламента относно
Евроджъст в рамките на подготовката за Българското председателство
и работна група „Сътрудничество по наказателни въпроси“;
По преписка №3395/2017 г., възложена на прокурор Л. Николов –
Въпросник на Комитета GENVAL във връзка с престъпления против
околната среда, в сътрудничество с отдел 05 на ВКП. Всички
материали, постъпвали в отдела са изпращани от прокурор Николов на
отдел 05 „Аналитичен“ при ВКП;
По преписка №8933/2017г., възложена на прокурорите Р. Андреев и С.
Петров – попълване на 7 бр. въпросници относно степента на
транспониране на Конвенцията на ООН срещу транснационалната
организирана престъпност;
По преписка №13641/2010 г., възложена на прокурор Р. Андреев –
Програма „Правосъдие на ЕС“. Попълнен въпросник по проект
„Юпитер“ през 2017 г.;
По пр.№12944/14 г., възложена на прокурорите Йосифов и Петров - по
искане от МВнР (Посолството на Република България в Хага) е
изготвено становище относно подкрепата на Република България за
приемането на нов акт на международното право за наказателно
противодействие на най-тежките форми на престъпления (геноцид,
военни престъпления) – в сътрудничество с отдел 05 на ВКП;
По пр.№2726/15 г., възложена на прокурор Петров - изготвено е
съгласувателно становище по проект на международен договор за
екстрадиция и правна помощ с Казахстан;
По преписка №2572/14 г., възложена на прокурорите Йосифов и
М.Лилова - /работна група 33/ „Сътрудничество в областта на
правосъдието към съвета на Европейските въпроси“. Даване на
становища при необходимост;
По преписка №3374/13 г. по Директива 2014-42 ЕС относно
обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна
дейност, възложена на прокурор Емилена Попова е попълнен
въпросник;
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- По преписка №8379/16 г. Директива 2014/41/ ЕU относно ЕЗР,
възложена на прокурор М.Лилова е изготвено становище;
- По преписка №5219/17 г. - проект на договор за екстрадиция и правна
помощ с ЮАР, възложена на прокурорите Р.Андреев и Е. Цветанов, е
изготвено становище до МП;
- По преписка №801/2017 г. относно предложение за Регламент на ЕП за
изграждане, действие и използване на ШИС в областта на
полицейското сътрудничество и съдебното сътрудничество по
наказателни дела, възложена на прокурор М. Лилова е изотвено
становище.
През 2018 г. дейността на прокурори в отдела във връзка с прилагането
само на международноправни актове или във връзка с формиране на
националната позиция по проекти на такива актове се изразява в следното:
- По преписка №IV-7310/15 г., възложена на прокурор Петров –
предоставяне на информация относно попълване на въпросник по чл.
325 от Договора за функциониране на ЕС;
- По преписка №6807/2017 г., възложена на прокурорите Р. Андреев и
Ем. Попова – в рамките на подготовката за Българското
председателство и работна група „Материално наказателно право“ –
обсъждане на прилагането на Директива относно борбата с измамите и
подправянето на средства за безналично плащане;
- По преписка №6810/2017 г., възложена на прокурорите К. Хлебарова и
М. Лилова – участие в обсъждане на прилагането на Регламент относно
взаимно признаване на решения за обезпечаване и конфискация на
облаги от престъпления в рамките на подготовката за Българското
председателство и работна група „Сътрудничество по наказателни
въпроси“;
- По преписка 6811/2017 г., възложена на прокурорите Цв. Йосифов и
Ив.Которова – участие в обсъждане на прилагането на Регламент
относно службата на европейския прокурор и регламента относно
Евроджъст в рамките на подготовката за Българското председателство
и работна група „Сътрудничество по наказателни въпроси“ ;
- По преписка 13641/2010 г., възложена на прокурор Р. Андреев –
Програма „Правосъдие на ЕС“. Попълнени два въпросника, изготвени
от екипа за борба с тероризма в Евроджъст;
- По преписка №2726/15 г., възложена на прокурор Петров е изготвено
съгласувателно становище по проект на международен договор за
екстрадиция и правна помощ с Казахстан;
- По преписка №2572/14 г., възложена на прокурорите Цв.Йосифов и
М.Лилова
/работна група 33/ „Сътрудничество в областта на
правосъдието към съвета на Европейските въпроси“. Даване на
становища при необходимост;
- По преписка №2107/2015 г. относно Рамково Решение 2008/909/ПВР
относно признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за
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налагане на наказание лишаване от свобода или мерки, включващи
лишаване от свобода, възложена на прокурор Цв.Йосифов е изготвено
становище до Министерство на правосъдието.
- По преписка №8332/18 г. относно Регламент на ЕРРО и на Съвета за
изменение на Регламент 883/2013 за разследванията, провеждани от
Европейската служба за борба с измамите /OLAF/, възложена на
прокурор Сава Петров е изготвено становище;
- По преписка №IV-15764/18 г. по повод BREXIT е изготвено становище
от всички прокурори в отдела относно приложението на ЕЗА и
класическата екстрадиция след излизане на Великобритания от ЕС.
- По преписка №750/2018 г. относно Мнение №13 на Консултативния
съвет на европейските прокурори, възложена на прокурор Сава Петров
е изготвено становище.
Описаната тук дейност има както информационно-статистически
аспект (напр. при представянето на данни по въпросници), така и аналитичен
– относно действието или очаквания ефект на конкретни (проекто)норми и
институти. И в двата случая се е осъществявала в сътрудничество с ресорния
отдел 05 „Аналитичен“ на ВКП.
І.6. Принцип на случайния подбор при разпределение на
преписките и делата:
Разпределението на делата и преписките в отдел 04 «Международен» на
ВКП през 2017 г. и 2018 г. е извършвано на основание Правилата за
приложението на разпределението на преписките и досъдебните
производства на принципа на случайния подбор в Прокуратурата на
Република България, утвърдени със Заповед № РД-02-41 от 14.10.2015 г.,
изменени и допълнени със Заповед № РД-02-6 от 06.04.2016 г. и Заповед
№ РД-02-23 от 02.11.2017 г. и Заповед № РД-04-459 от 27.12.2018 г. на
главния прокурор на Р България и на основание Заповед № 16/26.11.2015 г.
на завеждащия отдел 04”Международен” на ВКП.
През проверявания период завеждащия отдел 04”Международен” на
ВКП периодично е издавал заповеди, в които регламентирал
разпределението на преписките и делата на принципа на случайния подбор
съобразно промените в състава на отдела. Това са:
Заповед № 1/10.04.2017 г.;
Заповед №2/28.04.2017 г.;
Заповед №3/14.06.2017 г.;
Заповед №4/27.06.2017 г.;
Заповед № 1/13.02.2018 г.;
Заповед №4/02.05.2018 г.;
Заповед №6/03.05.2018 г.;
Заповед №8/17.05.2018 г.;
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Заповед №9/06.06.2018 г.;
Заповед №11/18.07.2018 г.;
Заповед №12/17.09.2018 г.;
Заповед №13/17.09.2018 г.;
Заповед №16/15.10.2018 г.;
Заповед №17/03.12.2018 г.
Принципът на случайния подбор съобразно реда на постъпването, се
прилага при разпределението на преписките, свързани непосредствено с
прокурорската дейност по същество и се извършва чрез Унифицираната
информационна система/УИС/.
Със Заповед № 16/26.11.2015 г. на завеждащия отдел 04
„Международен” на ВКП били определени 16 групи преписки за
разпределение на принципа на случайния подбор, както следва:
Молби за правна помощ от България за чужбина;
Молби за правна помощ от чужбина за България;
Молби за правна помощ от България за чужбина за връчване на
документи;
За сведение и обща кореспонденция;
Становища и въпросници от български и чужди институции;
Молби за трансфер на наказателно производство от България в
чужбина;
Молби за трансфер на наказателно производство от чужбина в
България;
Трансфер на осъдено лице-чужд гражданин от България за чужбина;
Трансфер на осъдено лице-български гражданин от чужбина за
България;
Обявяване на лица за международно издирване;
Екстрадиция на лица по ЕКЕ, взаимност или договор от България за
чужбина;
Екстрадиция на лица по ЕКЕ, взаимност или договор от чужбина за
България;
Европейска заповед за арест, издадена от български компетентни
органи;
Европейска заповед за арест, издадена от чужди компетентни органи;
Преписки, съдържащи класифицирана информация;
Спешни преписки.
Преписките се разпределяли в тези групи и в периода 2017- 2018 г.
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Със Заповед №4/2.05.2018 г. на завеждащия отдел 04
„Международен” на ВКП била определена нова група ”Европейска заповед
за разследване”.
Всеки прокурор участва във всяка група. Всички прокурори от отдел
04 „Международен” на ВКП работят със 100% натовареност във всички
групи, а завеждащият отдела - с 60% натовареност.
Административният секретар ежедневно до 10 ч. изготвял справка за
прокурорите, които ще участват в разпределението на преписките за деня и
предоставял тази информация на отговарящия за работата с модула за
разпределение на принципа на случайния подбор в УИС-2.
Със Заповед №16/26.11.2015 г. на завеждащия отдел 04
„Международен” на ВКП са определени съдебните служители, които да
работят със системата за електронно разпределение. Те са извършвали тази
дейност и през периода 2017- 2018 г. Разпоредено е съдебните служители да
докладват новопостъпилите преписки, дела, сигнали и други материали на
завеждащия отдела, а в негово отсъствие на прокурор, определен да го
замества за определяне на съответната група. След определяне на групите,
преписките се предавали на определените със заповед съдебни служители,
които ги разпределяли електронно по реда на тяхното постъпване при
спазване принципа на случайния подбор.
След разпределяне на преписките се разпечатвал общ протокол за
извършеното за деня разпределение, който се подписвал от служителя в края
на работния ден. Първият екземпляр се предавал за съхранение на
административния секретар на отдела. Той съхранявал подписаните
протоколи в отделна папка, подредени по хронологичен ред. Към всички
преписки се прилагал екземпляр от протокола за разпределението.
Екземпляр от него се предоставял и на всеки прокурор, участвал в
разпределението на преписки за деня за сведение.
Преписките с екземпляр от протокола се докладвали на завеждащия
отдела, който ги възлагал на съответния прокурор с писмена резолюция.
Разпоредено е, когато прокурор отсъства повече от 10 дни /поради
отпуск, командироване и др./ същият да се изключва от модула за
разпределение на преписките на случаен принцип три дни преди датата на
ползване на отпуска. При отсъствие на прокурор поради болест, той се
изключва от модула за разпределение от деня на издаването на болничен
лист до неговото приключване.
С оглед спецификата на работа в отдел 04”Международен” на ВКП,
при отсъствие от работа на прокурор за повече от 10 работни дни в период
извън съдебната ваканция текущият му доклад се преразпределя временно до
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завръщането му чрез модула за електронно разпределение на преписките на
принципа на случайния подбор. При отсъствие на прокурор за повече от 10
работни дни по време на съдебната ваканция, текущият му доклад не се
преразпределя. При спешен случай или по преценка на завеждащия отдела
текущият доклад може да бъде временно преразпределен чрез електронната
система на принципа на случайния подбор.
Проверяващият екип установи, че разпределението на преписките и
делата се извършва на принципа на случайния подбор в съответствие със
закона, указанията и заповедите на главния прокурор. Копие от съответния
протокол за избор на наблюдаващ прокурор е приложено към всички
преписки и наблюдателни производства.
Прокурорите от отдел 04 „Международен“ при ВКП и служителите в
него са давали съботно-неделни и празнични дежурства на ротационен
принцип. Графикът за дежурствата се изготвял от завеждащия отдела на
тримесечие и съгласувал със заместник на главния прокурор. През 2017 г. и
2018 г. прокурорите и служителите са дали дежурства, както следва:
Прокурори:
Цветомир Йосифов - завеждащ отдел: почивни дни - през 2017 г.- 10
бр., през 2018 г.- 10бр.; празнични дни - през 2017г. - 1 бр., през 2018 г.- 3 бр.;
Красимира Вълчева – прокурор: почивни дни - през 2017 г.- 8 бр., през
2018 г.- 10бр.; празнични дни - през 2017 г.- 5 бр., през 2018 г.- 5 бр.;
Величка Смилянова – прокурор: почивни дни - през 2017 г.- 10 бр., през
2018 г.- 10бр.; празнични дни - през 2017 г.- 3 бр., през 2018 г.- 2 бр.;
Радосвет Андреев – прокурор: почивни дни - през 2017 г.- 10 бр., през
2018 г.- 10 бр.; празнични дни - през 2017 г.- 2 бр., през 2018 г.- 1 бр.;
Емилена Попова – прокурор: почивни дни - през 2017 г.- 10 бр., през
2018 г.- 11бр.; празнични дни - през 2017 г.- 3 бр., през 2018 г.- 2 бр.;
Марияна Лилова – прокурор: почивни дни - през 2017 г.- 8 бр., през
2018 г.- 8 бр.; празнични дни - през 2017 г.- 2 бр., през 2018 г.- 3 бр.;
Сава Петров – прокурор: почивни дни - през 2017 г.- 4 бр., през 2018 г.10 бр.; празнични дни - през 2017 г.- 3 бр., през 2018 г.- 1 бр.
Служители:
Радослава Димитрова - административен секретар: почивни дни - през
2017 г.- 8 бр., през 2018 г.- 8 бр.; празнични дни - през 2017 г.- 3 бр., през
2018 г.- 3 бр.;
Теодора Колева - главен специалист: почивни дни - през 2017 г.- 8 бр.,
през 2018 г.- 8 бр.; празнични дни - през 2017 г.- 2 бр., през 2018 г.- 2 бр.;
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Таня Петрова - завеждащ служба - почивни дни : през 2017 г.- 6 бр.,
през 2018 г.- 10 бр.; празнични дни- през 2017 г. - 1 бр., през 2018 г.- 2 бр.;
Диана Георгиева - съдебен деловодител: почивни дни - през 2017 г.- 6
бр., през 2018 г.- 8 бр.; празнични дни - през 2017 г.- 3 бр., през 2018 г.- 2 бр.;
Александра Пенкова - прокурорски помощник: почивни дни- през 2017
г.- 8 бр., през 2018 г.- 8 бр.; празнични дни - през 2017 г.- 3 бр., през 2018 г.- 3
бр.;
Надя Василева - съдебен деловодител: почивни дни - през 2017 г.- 8 бр.,
през 2018 г.- 8 бр.; празнични дни - през 2017 г.- 2 бр., през 2018 г.- 3 бр;
Маряна Гюрова - съдебен деловодител: почивни дни - през 2017 г.- 8
бр., през 2018 г.- 8 бр.; празнични дни - през 2017г.- 3 бр., през 2018 г.- 3 бр.
І.7. Участие при съставянето и изпълнението на вътрешната
обучителна програма и при координирането й с обучителната програма
на други ведомства
Прокурорите от отдел 04 „Международен” на ВКП са участвали в
законотворческия процес . Важен е техният принос в работата по транспониране на
актове от правото на ЕС в националното законодателство. Доколкото някои от
законодателните промени изискват издаването и изменението на актове на
методическо ръководство по специфичните материи на международното правно
сътрудничество и инструментите на взаимно признаване, прокурорите от отдел 04 са
участвали и в междуведомствени и във вътрешни за ПРБ работни групи.
През 2017 г. са участвали в експертно и обществено обсъждане и обезпечаване
на прилагането на практика на някои изменения и допълнения на НПК и по-специално
: допълването на основанията за спиране на наказателното производство при отправяне
на преюдициално запитване до Съда на ЕС(чл. 25, ал.1,т.4 от НПК); създаването на
процесуална възможност за спиране на наказателното производство при изчакване на
отговор на изпратена молба за правна помощ(чл. 25, ал.2 от НПК); въвеждането на нов
раздел в Глава тридесет и шеста на НПК и създаването на института на обмена на
информация и концентрация на паралелни наказателни производства - чл. 481-484
НПК, с които промени се транспонира РР 2009/948/ПВР от 30 ноември 2009 г. на
Съвета на Европа относно предотвратяване и уреждане на спорове за упражняване на
компетентност при наказателни производства; създаването на Глава тридесет и седма
на НПК „Преюдициални запитвания по наказателно правни въпроси”- чл. 485- 490
НПК и др.
През 2018 г. прокурорите от международния отдел на ВКП са участвали в
експертното и обществено обсъждане, а и в обезпечаване на правилното прилагане на
Закона за европейската заповед за разследване, обн. ДВ бр.26/2018 г., с който е
транспонирана Директива 2014/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3
април 2014 г. относно Европейската заповед за разследване по наказателно правни
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въпроси. Те са имали водещо методическо участие при усвояването на новата материя
от компетентните прокуратури.
Прокурорите от проверявания отдел са участвали и в изпълнение на задачи от
комплексен характер, съвместно с други отдели на ВКП, в т. ч. извършване на
проверки на дейността на долустоящи прокуратури, изготвяне на проекти на
становища, проекти на актове на методическо ръководство, съвместни позиции,
попълване на въпросници и др.
Обичайна практика е наред с горното, прокурорите от отдела да оказват
перманентна експертна и методическа помощ, да консултират и дават насоки на
всички прокурори, следователи и полицаи от цялата страна, поискали съдействие по
въпроси на международното правно сътрудничество по наказателни дела. Всекидневно
се провеждат консултации по телефона или по служебна електронна поща по
конкретни казуси, които поради своята сложност, изискват привличане ad hoc и на
становища и указания от страна на ВКП със съответните ангажименти за проучване на
казусите.
Прокурорите от отдел „Международен” са имали много ангажименти и по
линия на специализираните обучения.Те са били обучители на прокурори от
вътрешната прокурорска мрежа, създадена със заповед на главния прокурор по линия
на международното сътрудничество по наказателни дела. Част от прокурорите в отдела
са и временни преподаватели в Националния институт за правосъдие по теми на
международното правно сътрудничество по наказателни дела и по други въпроси от
програмата за начално и текущо обучение.
Наред с това, прокурори от отдела били ангажирани като лектори по вътрешния
обучителен календар в ПРБ. През 2017 г. акцент в него било противодействието на
корупционните престъпления, а през 2018 г. - темите относно европейска заповед за
разследване и новите положения в НПК, въведени през м. ноември 2017 г., в т. ч. и
уреждането на института на съсредоточаването на паралелни производства в държавичленки на ЕС; допълването на основанията за спиране на наказателното производство
при изпратена молба за правна помощ; преюдициалните запитвания по наказателни
дела. Отделно от това прокурорите от отдела са изпълнявали ролята на лица за контакт
в отношенията с доставчици на обучения, които партнират с ПРБ (МВР, НИП), в това
число и на наднационално ниво (ОССЕ, ЕМСО).
Прокурорите от отдела участвали в семинари и конференции в страната и в
чужбина по линия на международното правно и полицейско сътрудничество, вкл. и
като лектори по теми от тяхната специфична компетентност.
І.8.Други дейности:
Извън изпълнението на преките си служебни задължения и съдействието за
посрещане на обучителните нужди на ПРБ по специализирани материи, по- голямата
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част от отдела изпълнявали функции на представители на страната в различни
европейски и регионални структури в качеството им на контактни точки. Такива
функции са поверени на прокурори от отдела по линия на Европейската съдебна
мрежа, Съвместните екипи за разследване, координатори по линия на терорирзма в
Евроджъст, консултативната група на прокурорите от Югоизточна Европа,
Европейската мрежа на служби за конфискация на имоти (ARO), консултативния съвет
на европейските прокурори при Съвета на Европа (КСЕП, ССРЕ). Изпълнението на
подобни функции не е спорадичен ангажимент, а се предшества от подготовка или
поражда изпълнението на комплицирани допълнителни задачи. Например:
съдействието за ускоряване на изпълнението на молби за правна помощ и европейски
заповеди за арест за и от чужбина и контрола върху работата на долустоящите
прокуратури; консултиране създаването на съвместни екипи за разследване;
установяване наличието на имоти, придобити от престъпна дейност, преди
официалното изпращане на молба за правна помощ; ускоряване обмена на всякаква
информация с международен елемент; участие в изготвянето на проекти на становища
на наднационални консултатитвни органи и др.
І.9.Заповеди и разпореждания на административния ръководител:
През 2017 г. завеждащият отдел 04 ”Международен” на ВКП или
временно заместващите го са издали 4 бр. заповеди и 9 бр. разпореждания във
връзка с организацията на дейността на отдела, а през 2018 г.- 17 бр. заповеди
и 14 разпореждания във връзка с организацията на дейността на отдела.
Повечето от тях се отнасят до отреждането на натовареност и
прилагането на Правилата за разпределение на преписките на принципа на
случайния подбор. Всички заповеди и разпореждания са издадени по
собствена инициатива на завеждащия отдела, макар и в повечето случаи да са
с позоваване и във връзка с прилагането на организационен акт или акт на
методическо ръководство на главния прокурор.
І.10.Наказания и поощрения:
През 2017 г. прокурор Иванка Которова е поощрена с отличие –служебна
благодарност за отлично изпълнение на служебните задължения като
заместник на националния представител на Република България в Евроджъст.
През 2018 г. с протокол №20/11.07.2018 г. на ПК на ВСС прокурор
Любомир Николов е поощрен при пенсионирането си на основание чл.303,
ал.2, т.2, б.“а“ от ЗСВ с отличие – личен почетен знак първа степен - златен.
През проверявания период не са налагани наказания на прокурори от
отдел 04 „Международен” на ВКП.
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Приложение: Справка №1 по организацията на административната
дейност на отдел 04 „Международен” на ВКП за 2017 г.;
Справка №1 по организацията на административната дейност на отдел
04 „Международен” на ВКП за 2018 г.
І.11.Средна натовареност на прокурорите през всяка от
проверяваните години:
Както беше посочено и по-горе, всички прокурори в отдел 04
„Международен” на ВКП са работили във всички групи с натовареност 100%,
а завеждащият отдела - с натовареност 60%. Софтуерът на електронната
система за разпределение следи автоматично за равномерно разпределение на
преписките съобразно зададената натовареност.
През 2017 г.
На прокурорите в отдел 04”Международен” на ВКП били възложени
средно по 562 преписки - между 159 бр. /прокурор Сава Петров/ и 597 бр.
/прокурор Цветомир Йосифов/ преписки. Новообразуваните възложени
преписки са средно 367,25 и варират между 154 /прокурор Сава Петров/ и
433/прокурор Цветомир Йосифов/ преписки за отделни прокурори.
Преписките с произнасяне в предишен период, по които са постъпили нови
материали са средно по 194,75 на прокурор и варират между 5 бр. /прокурор
Сава Петров/ и 207 бр./прокурор Величка Смилянова/.
При изчисляване общия брой на преписките на завеждащия отдела
прокурор Цветомир Йосифов са взети предвид и тези, по които се е
произнасял в качеството си на административен ръководител, както и
преписките, които са му възложени от главния прокурор или неговите
заместници. Поради това техния брой е по-голям от броя на преписките на
останалите прокурори. Прокурор Сава Петров има значително по-малко
преписки от своите колеги, защото не е работил цяла година в отдела, а е
постъпил по-късно. Сравнението между броя на преписките на останалите
прокурори показва незначителни различия.
Проверяващият екип намира, че по отношение на преписките, които се
разпределят на принципа на случайния подбор е спазено изискването за
равномерна натовареност на прокурорите в отдела.
През 2018 г.
На прокурорите в отдел 04”Международен” на ВКП били възложени
средно по 535.75 преписки - между 86 бр. /прокурор Димитър Панайотов/ и
349 бр./прокурор Цветомир Йосифов/ преписки. Новообразуваните
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възложени преписки са средно 345 бр. и варират между 77бр. /прокурор
Димитър Панайотов/ и 349 бр. /прокурор Цветомир Йосифов/ преписки за
отделни прокурори.
Преписките с произнасяне в предишен период, по които са постъпили
нови материали са средно по 190,75 на прокурор и варират между 9 бр.
/прокурор Димитър Панайотов/ и 223 бр./прокурор Красимира Вълчева/.
При изчисляване общия брой на преписките на завеждащият отдела
прокурор Цветомир Йосифов са взети предвид и тези, по които се е
произнасял в качеството си на административен ръководител, както и
преписките, които са му възложени от главния прокурор или неговите
заместници. Поради това техния брой е по-голям от броя на преписките на
останалите прокурори. Прокурор Димитър Панайотов има значително помалко преписки от своите колеги, защото не е работил цяла година в отдела, а
е постъпил по-късно. Сравнението между броя на преписките на останалите
прокурори показва незначителни различия.
Проверяващият екип намира, че по отношение на преписките, които се
разпределят на принципа на случайния подбор е спазено изискването за
равномерна натовареност на прокурорите в отдела.
ІІ. ПРОВЕРКА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ПО ОБРАЗУВАНЕТО И
ДВИЖЕНИЕТО НА ПРЕПИСКИТЕ В ОТДЕЛ 04 „МЕЖДУНАРОДЕН“
НА ВЪРХОВНА КАСАЦИОННА ПРОКУРАТУРА, НА ОСНОВАНИЕ
ЧЛ.54, АЛ.1, Т.2 ЗСВ:
ІІ.1.ВЪЗЛОЖЕНИ ПРЕПИСКИ :
През 2017 г. в отдел 04 „Международен“ на ВКП общият брой на
възложените преписки е бил 4 496. От тях новообразувани са 2938 преписки
или 65, 34% от общия брой на възложените преписки и 1558 бр. преписки с
произнасяне в предишен период, по които са постъпили нови материали,
които представляват 34.65% от общия брой на възложените преписки.
Възложените преписки били разпределени на проверяваните прокурори,
както следва:
прокурор Цветомир Йосифов- завеждащ отдел- 587 бр.;
прокурор Красимира Вълчева- 593 бр.;
прокурор Радосвет Андреев- 420 бр.;
прокурор Величка Смилянова- 490 бр.;
прокурор Емилена Попова- 468 бр.;
прокурор Марияна Лилова- 376 бр.;
прокурор Сава Петров- 159 бр.;
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прокурор Каролина Хлебарова- 263 бр.
Останалите преписки били разпределени на прокурорите Любомир
Николов и Евгени Цветанов, чиято дейност в отдел 04 „Международен” на
ВКП не е предмет на настоящата проверка.
През 2018 г. в отдел 04 „Международен“ на ВКП общият брой на
възложените преписки е бил 4 286. От тях новообразувани са 2760 преписки
или 64, 39% от общия брой на възложените преписки и 1526 бр., преписки с
произнасяне в предишен период, по които са постъпили нови материали,
които представляват 35.60% от общия брой на възложените преписки.
Възложените преписки били разпределени на проверяваните прокурори,
както следва:
прокурор Цветомир Йосифов- завеждащ отдел- 511 бр.;
прокурор Красимира Вълчева- 507 бр.;
прокурор Радосвет Андреев- 465 бр.;
прокурор Величка Смилянова- 455 бр.;
прокурор Емилена Попова- 475 бр.;
прокурор Марияна Лилова- 429 бр.;
прокурор Сава Петров- 381 бр.;
прокурор Каролина Хлебарова- 340 бр.;
прокурор Камен Михов- 134 бр.
Останалите преписки били разпределени на прокурорите Любомир
Николов,Евгени Цветанов и Димитър Панайотов, чиято дейност в отдел 04
„Международен” на ВКП не е предмет на настоящата проверка.
ІІ.1.1.Направление „Международна правна помощ и организиране
на дейността“:
а. Изготвени и изпратени молби за правна помощ до държави, извън
ЕС/дейност по т.4.1. от заповед №ЛС- 3414 от 15.11.2013 г. на главния
прокурор в редакцията, действала през проверявания период/:
Изготвените и изпратени молби за правна помощ до държави,
нечленуващи в Европейския съюз (ЕС) през 2017 г. са общо 399 бр.
Изготвените и изпратени молби за правна помощ до държави,
нечленуващи в Европейския съюз (ЕС) през 2018 г. са общо 407 бр.
Разпределението на преписките по прокурори е посочено подробно в
Приложение №1а към Справка №2 относно организацията на образуването и
движението на преписките в отдел „Международен” на ВКП съответно за
2017 г. и 2018 г.
б. Произнасяне по допустимостта на молби за правна помощ,
постъпили от държави извън ЕС /дейност по т.4.2. от заповед №ЛС- 3414 от
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15.11.2013 г. на главния прокурор в редакцията, действала през
проверявания период/:
През 2017 г. са регистрирани общо 306 бр. преписки, съдържащи
произнасяния по допустимостта на входящи молби за правна помощ,
постъпили от молещи страни извън ЕС.
През 2018 г. са регистрирани общо 264 бр. преписки, съдържащи
произнасяния по допустимостта на входящи молби за правна помощ,
постъпили от молещи страни извън ЕС.
Разпределението по прокурори е посочено подробно в Приложение
№1б към Справка №2 относно организацията на образуването и движението
на преписките в отдел „Международен” на ВКП съответно за 2017 г. и 2018 г.
в. Молби за правна помощ, по които е възложено изпълнението на
компетентен разследващ орган:
От приетите през 2017 г. молби за правна помощ, по 87 бр. входящи
молби изпълнението на исканите действия за събиране на доказателства и
други процесуални действия, е било възложено на разследващ орган от
прокурор при отдел 04 на ВКП.
От приетите през 2018 г. молби за правна помощ, по 113 бр. входящи
молби изпълнението на исканите действия за събиране на доказателства и
други процесуални действия, е било възложено на разследващ орган от
прокурор при отдел 04 на ВКП.
По правило събирането на доказателства е било възлагано на
Националната следствена служба, съобразно нейните правомощия и
установения вътрешен ред (заповеди ЛС-114/2014 г.; ЛС-1104/2014 г. и
отменилата ги заповед РД -04-02/08.01.2018 г. на главния прокурор).
Разпределението по прокурори е посочено подробно в Приложение №1в към
Справка №2 относно организацията на образуването и движението на
преписките в отдел „Международен” на ВКП съответно за 2017 г. и 2018 г.
г. Молби за правна помощ, с чието изпълнение прокурорите от отдел
„Международен” са се ангажирали пряко:
В осем случая през 2017 г. прокурорите от отдел 04 на ВКП, на които е
била разпределена преписката, са се ангажирали пряко с изпълнение на
поръчката.
В 12 случая през 2018 г. прокурорите от отдел 04 на ВКП, на които е
била разпределена преписката, са се ангажирали пряко с изпълнение на
поръчката.

123

Разпределението по прокурори и молещи държави е посочено подробно
в Приложение №1г към Справка №2 относно организацията на образуването
и движението на преписките в отдел „Международен” на ВКП съответно за
2017г. и 2018г.
д. Изготвени и изпратени молби за правна помощ до държави- членки
на ЕС, при компетентност на ВКП /дейност по т.4.3. от заповед №ЛС- 3414
от 15.11.2013 г. на главния прокурор в редакцията, действала през
проверявания период/:
През 2017 г., доколкото не е намирал приложение Законът за
европейската заповед за разследване (ЗЕЗР), ВКП е упражнявала собствена
компетентност по изготвяне и изпращане на молби за правна помощ до
компетентните органи на държави членки на ЕС. Това е станало в 26 случая.
През 2018 г. няма изпратени молби за правна помощ до ЕС.
Разпределението по прокурори и адресираните държави са посочени
подробно в Приложение №1д към Справка №2 относно организацията на
образуването и движението на преписките в отдел „Международен” на ВКП
за 2017 г.
е. Произнасяне по допустимостта на молби за правна помощ,
постъпили от държави-членки на ЕС /дейност по т.4.4. от заповед №ЛС- 3414
от 15.11.2013 г. на главния прокурор в редакцията, действала през
проверявания период/:
През проверявания период не са регистрирани реципрочни казуси, по
които ВКП се е произнесла, упражнявайки собствена изключителна
компетентност в особен случай по молба за правна помощ, постъпила от
държава членка на ЕС. Постъпилите във ВКП молби за правна помощ от
държави членки на ЕС са попадали в обхвата на установения с Конвенция
2000 принцип на прекия контакт между техните компетентни териториални
органи и по правило са били препращани на съответните първоинстанционни
(районни или окръжни) прокуратури.
През 2017 г. общо в отдел 04 „Международен“ на ВКП са получени 215
бр. молби за правна помощ от държави членки на ЕС, а през 2018 г.- 109 бр.
молби за правна помощ от държави членки на ЕС.
През 2018 г. прокурорите от отдел „Международен” на ВКП са се
произнесли по 4 бр. молби за правна помощ, отнасящи се до трансгранично
наблюдение.
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Разпределението по прокурори е посочено подробно в Приложение
№1е към Справка №2 относно организацията на образуването и движението
на преписките в отдел „Международен” на ВКП за 2018 г. ;
ІІ.1.2.Направление „Трансфер на производства по наказателни
дела и информационен обмен“
а. Изготвени и изпратени молби за трансфер на производства по
наказателни дела по предложение на първоинстанционните прокуратури
/дейност по т.4.8. от заповед №ЛС- 3414 от 15.11.2013г. на главния прокурор
в редакцията, действала през проверявания период/ :
През 2017 г. изготвените и изпратени молби за трансфер на
производства по наказателни дела по предложение на първоинстанционните
прокуратури (изходящ трансфер на наказателно производство в досъдебна
фаза) са общо 11 бр., а през 2018 г.- 12 бр. Традиционно броят на делата, по
които е отправена молба да бъдат поети от други юрисдикции е по-малък от
броя на получените във ВКП молби за входящ трансфер на чужди досъдебни
производства.
Разпределението на преписките по прокурори е посочено в
Приложение №2 към Справка №2 относно организацията на образуването и
движението на преписките в отдел „Международен” на ВКП за 2017 г. и 2018
г.
б. Получени молби за трансфер на производства по наказателни дела от
чужбина и препратени на компетентната прокуратура, съобразно правилата
за подсъдност /дейност по т.4.9. от заповед №ЛС- 3414 от 15.11.2013 г. на
главния прокурор в редакцията, действала през проверявания период/:
През 2017 г. са получени 30 бр. молби за входящ трансфер на
производства по наказателни дела от други държави, а през 2018 г.- 57 бр.
Съгласно правомощията си по НПК след измененията през 2010 г., функцията
на ВКП се свежда до насочването им към компетентната първоинстанционна
прокуратура, която следва да се произнесе по приемането на трансфера, като
в някои случаи това е било съпроводено с даване на насоки относно
подлежащите на обсъждане обстоятелства и вида на упражняваната
юрисдикция от замолената държава.
Разпределението на преписките по прокурори е посочено в
Приложение №2 към Справка №2 относно организацията на образуването и
движението на преписките в отдел „Международен” на ВКП съответно за
2017 г. и 2018 г.
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в. Уведомления от първоинстанционни прокуратури относно
наказателни производства, свързани с чужди граждани:
През 2017 г. уведомленията от първоинстанционни прокуратури
относно наказателни производства, свързани с чужди граждани са 521 бр., а
през 2018 г. - 532 бр. Всяко от тях е станало повод за завеждане на преписка
във ВКП.
Разпределението на преписките по прокурори е посочено в
Приложение №2в към Справка №2 относно организацията на образуването и
движението на преписките в отдел „Международен” на ВКП съответно за
2017 г. и 2018 г.
г. Взаимодействия с ведомства и организации в областта на
международното правно сътрудничество по наказателни дела, с органи на
други държави и с международни органи и организации /дейност по т.4.11.,
т.4.12, т.4.13 и т.4.14 от заповед №ЛС- 3414 от 15.11.2013г. на главния
прокурор в редакцията, действала през проверявания период/:
През 2017 г. взаимодействието с ведомства и организации в областта на
международното правно сътрудничество по наказателни дела, с органи на
други държави и международни органи и организации се изразява в:
- дейността на прокурори от отдела като контактни точки и
кореспонденти в Европейската съдебна мрежа (EJN). Дейността е ежедневна,
често неформална, и не подлежи на отчитане по брой преписки и дела. Роля
на контактни точки и кореспонденти по линия на EJN през 2017 г. са
изпълнявали прокурорите от отдела Цветомир Йосифов, Камен Михов,
Иванка Которова, Радосвет Андреев;
- взаимодействие и осигуряване на функционирането на Eurojust. През
проверявания период двама от прокурорите в отдела са били съответно
национален член за Република България на Eurojust и негов заместник, с
постоянно работно място в централата на организацията. Прокурори от отдел
04 са водили кореспонденция по регистрирани казуси на Eurojust,
съдействали са за координиране на юрисдикции или са отнасяли въпрос за
решаване чрез Eurojust;
- взаимодействие с OCCE – през проверявания период прокурор от
отдела е бил лице за контакт по проект на тема „Противодействие на
престъпления от омраза“, ръководен от Бюрото по демократични институции
и права на човека към ОССЕ (преписка 3621/2017 ГП). Един от резултатите
от проекта е изготвяне на помагало за провеждане на съвместни обучения,
представено като добра практика на международна конференция на ОССЕ;
- взаимодействие с посолства чужди държави;
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- взаимодействие с Постоянното представителство на България в
Брюксел – с акцент върху подготовката за българското председателство през
първата половина на 2018 г.;
- взаимодействие с офицери за връзка на чуждестранни
правоохранителни органи – на ежедневна база, често неформално;
- участие на прокурор от отдела (С. Петров) в работните групи и като
представител на ПРБ в пленарната среща на Консултативния съвет на
европейските прокурори при Съвета на Европа през 2017 г.;
- SEEPAG -5785/2007г. – мрежа на прокурорите от Югоизточните
Балкани. Контактна точка е определен прокурор Цв.Йосифов. Ежегодни
срещи на 12 държави – по един представител, прокурор - целта е пряк
контакт и улеснение при ежедневната работа по молбите за правна помощ в
региона. Неформален пряк контакт по email или телефон в ежедневната
работа. Комуникацията е само на английски език;
-ARO Platform – пр. №3374/13 г. - контактна точка е прокурор Емилена
Попова от отдела и участва в регулярните срещи на ниво ЕС. При
необходимост оказва съдействие на чуждестранните органи по темата
замразяване на активи и конфискация;
- консултативен форум на Главните прокурори – участие на прокурор
Цв.Йосифов в регулярните срещи, командирован за участие по заповеди на
Главния прокурор на Република България - пр.№5873/16 г.;
- участие чрез становища относно Международния трибунал за бивша
Югославия – пр.№СП-10794/16 г.;
- членство на ПРБ в Международната асоциация на прокурорите –
пр.№1357/17 г. ГП – контактна точка и кореспонденцията минава през отдел
04 при ВКП – прокурор Цв.Йосифов;
През 2018 г. формите и начините, чрез които е осъществявано
взаимодействие с ведомства и организации в областта на международното
правно сътрудничество по наказателни дела, с органи на други държави и
международни органи и организации през 2017 г., е продължило. Наред с тях
взаимодействие било реализирано и чрез:
- подпомагане на взаимодействието на Република България с
Международния наказателен съд. Отделът е сътрудничил в проверявания
период във връзка с процедурата по ратифициране на споразумението на
Република България с Международния наказателен съд – пр.11570/2018 г.,
вкл. и чрез изготвяне на становища относно условията за релокация на лица;
- Черноморска прокурорска мрежа пр.924/2018 г. - взаимодействие със
СП и предложения за определяне на прокурори и последваща
кореспонденция – при необходимост изготвяне на докладна записка до
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Главния прокурор за командироване на прокурорите за участие в
международните срещи.
ІІ.1.3.Направление „Екстрадиция, европейска заповед за арест и
подпомагане на главния прокурор при упражняване на правомощията
му“
а. Изготвени проекти на молби за международно издирване, за временно
задържане на лице с цел последваща екстрадиция и за екстрадиция /дейност
по т.4.15. от заповед №ЛС- 3414 от 15.11.2013 г. на главния прокурор в
редакцията, действала през проверявания период/. Чрез тях отдел 04
„Международен“ на ВКП подпомага дейността на главния прокурор и
неговите оторизирани заместници при ВКП:
През 2017 г. са били изготвени общо:
- 26 бр. проекти на молби за международно издирване на
обвиняеми и осъдени лица;
- 20 бр. молби за екстрадиция, основани на Европейската
конвенция за екстрадиция, двустранен договори или на принципа на
взаимността;
През 2018 г. са били изготвени общо:
- 53 бр. проекти на молби за международно издирване на
обвиняеми и осъдени лица;
- 15 бр. молби за екстрадиция, основани на Европейската
конвенция за екстрадиция, двустранен договори или на принципа на
взаимността.
Всички проекти на молби за международно издирване на обвиняеми и
осъдени лица впоследствие са били утвърдени.
Разпределението на дейностите и преписките по прокурори и данни за
качеството на исканите лица (обвиняеми или осъдени) е посочено в
Приложение №3а към Справка №2 относно организацията на образуването и
движението на преписките в отдел „Международен” на ВКП за 2017 г. и 2018
г.
б. Организация по фактическо предаване на лице, за което е допусната
екстрадиция от българските или чуждите власти /дейност по т.4.16. от
заповед №ЛС- 3414 от 15.11.2013 г. на главния прокурор в редакцията,
действала през проверявания период/. Участието на прокурорите от отдел 04
„Международен“ на ВКП в организацията по фактическото предаване на
лице, за което е допусната екстрадиция от българските или чуждите власти,
се свежда до уговарянето на условията и издаване на постановления за
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предаване на лице, а в случай на необходимост – и до изготвянето на
разпореждане за издаване на временен документ за пътуване на лицето.
През 2017 г. преписките, по които ВКП е издала постановления за
предаване или приемане на екстрадирано лице са общо 17 бр., от които:
- допуснати от българските власти екстрадиции на чужди
граждани за молеща държава – 13бр.;
- допуснати от чуждите власти екстрадиции на обвиняеми или
осъдени лица по молба на главния прокурор – 4бр.
ВКП се е произнесла и с разпореждане за издаване на временен
документ за пътуване на екстрадираното лице само в един от тези 17 случая.
През 2018 г. преписките, по които ВКП е издала постановления за
предаване или приемане на екстрадирано лице са 36 бр. , от които:
- допуснати от българските власти екстрадиции на чужди
граждани за молеща държава – 25 бр.;
- допуснати от чуждите власти екстрадиции на обвиняеми или
осъдени лица по молба на главния прокурор – 11 бр.
ВКП се е произнасяла и с разпореждане за издаване на временен
документ за пътуване на екстрадираното лице само в три от тези 36 случая.
Разпределението на преписките по прокурори и данни за молещите,
респ. замолените държави по входящите и изходящите екстрадиции е
посочено в Приложение №3б и Приложение №3в към Справка №2 относно
организацията на образуването и движението на преписките в отдел
„Международен” на ВКП за 2017 г. и 2018 г.
в. Временно задържане на лица по чл. 13, ал.5 и по чл. 14, ал.2 от
ЗЕЕЗА /дейност по т.4.17. от заповед №ЛС- 3414 от 15.11.2013 г. на главния
прокурор в редакцията, действала през проверявания период/. Съгласно
правомощията си в екстрадиционното производство, ВКП издава
постановления за задържане до 72 часа на искани лица по чл.13, ал.5 и по
чл.14, ал. 2 ЗЕЕЗА и дава указания на съответната окръжна прокуратура за
иницииране на производство за вземане на мярка за временно задържане или
на мярка за неотклонение „задържане под стража“:
През 2017 г. издадените постановления на ВКП от двата типа са както
следва:
- постановления за задържане до 72 часа и указания за иницииране на
производство за вземане на мярка временно задържане по чл. 13, ал. 5 ЗЕЕЗА
- 15 бр.;
- постановление за задържане до 72 часа и указания за иницииране на
производство за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“
след постъпила официална молба за екстрадиция по чл. 14, ал. 2 ЗЕЕЗА - 18
бр.
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През 2018 г. издадените постановления на ВКП от двата типа са както
следва:
- постановления за задържане до 72 часа и указания за иницииране на
производство за вземане на мярка временно задържане по чл. 13, ал. 5 ЗЕЕЗА
- 39 бр.;
- постановление за задържане до 72 часа и указания за иницииране на
производство за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“
след постъпила официална молба за екстрадиция по чл. 14, ал. 2 ЗЕЕЗА - 33
бр.
Разпределението на преписките по прокурори и данни за вида на
произнасянето на ВКП по конкретните преписки са посочени в Приложение
№3б и Приложение №3в към Справка №2 относно организацията на
образуването и движението на преписките в отдел „Международен” на ВКП
за 2017 г. и 2018 г.
г. Произнасяне по искания за допускане на транзит на екстрадирано
лице през територията на Република България /дейност по т.4.18. от заповед
№ЛС- 3414 от 15.11.2013 г. на главния прокурор в редакцията, действала
през проверявания период/:
През проверявания период ВКП не се е произнасяла по постъпили
искания на компетентен орган на друга държава за допускане на транзит
през територията на Република България. Резултатът може да бъде
обяснен с факта, че предпоставки за такова произнасяне биха възникнали
само ако транспортирането на предаденото лице става по земя през
територията на Република България, което е почти изключено, или ако
полетният план включва трансфер през българско международно летище
(което е голяма рядкост).
д. Организация по осъществяване на изходящ и входящ трансфер на
осъдено лице /дейност по т.4.19. от заповед №ЛС- 3414 от 15.11.2013г. на
главния прокурор в редакцията, действала през проверявания период/. Тя
включва поредица произнасяния на отдел 04 на ВКП – кореспонденция с
органите на другата държава, събиране на писмени доказателства за
задоволяването на изискванията на КТОЛ, изготвяне на проект на писмо –
съгласие от името на главния прокурор; уговарянето на дата и място за
приемане/предаване на трансферираното лице; издаване на постановление за
приемане/предаване; а в случаите на входящ трансфер – и допълнителните
стъпки – изготвяне на проект от името на главния прокурор и внасяне на
искане до СГС за адаптиране на чуждата присъда към българското право;
приемане на определението по чл. 457 НПК на СГС. Всеки един етап от
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процедурата изисква време и зависи от готовността на другата юрисдикция да
се приложи института.
През 2017 г. общият брой на преписките с предмет входящ трансфер в
Република България бил 94 бр., а общият брой преписки с предмет изходящ
трансфер на осъдено в Република България лице – чужд гражданин за
държавата на неговото гражданство – 9 бр.
През 2018 г. общият брой преписки с предмет входящ трансфер в
Република България бил 105 бр., а общият брой преписки с предмет
изходящ трансфер на осъдено в Република България лице – чужд гражданин
за държавата на неговото гражданство – 9 бр.
По всяка от тези преписки се е състояла една част или пълната серия от
произнасяния и стъпки, представени по-горе, като в някои случаи финалният
развой по преписката е настъпил в следващ отчетен период, или
инициативата за прилагане на института е била упражнена в предходен
период.
Разпределението с предмет трансфер на осъдени лица по прокурори и с
отразяване на данни за отделните етапи на процедурата, както и на
постановените основни актове в нея и техните автори, са посочени в
Приложение №3д и Приложение №3е към Справка №2 относно
организацията на образуването и движението на преписките в отдел
„Международен” на ВКП за 2017 г. и 2018 г.
е. Изготвяне на проекти на предложения за приспособяване на
наказанието, наложено от чужд съд на трансферирано в Република България
осъдено лице, внесени предложения в СГС /дейност по т.4.20. от заповед
№ЛС- 3414 от 15.11.2013 г. на главния прокурор в редакцията, действала
през проверявания период/. Както бе посочено по-горе, изготвяне на проекти
на предложения за адаптиране на присъдата на чуждия съд към българското
право и внасянето му в СГС е етап от процедурата по входящ трансфер на
осъдени лице.
През 2017 г. този етап е бил постигнат по 34 бр. преписки.
През 2018 г. този етап е бил постигнат по 66 бр. преписки.
Разпределението с предмет трансфер на осъдени лица по прокурори и с
отразяване на данни за отделните етапи на процедурата, както и на
постановените основни актове в нея и техните автори са посочени в
Приложение №3д и Приложение №3е към Справка №2 относно
организацията на образуването и движението на преписките в отдел
„Международен” на ВКП за 2017 г. и 2018 г.
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ж.
Организация по координиране на дейността по издаване и
изпълнение на европейски заповеди за арест /дейност по т.4.21. от заповед
№ЛС- 3414 от 15.11.2013 г. на главния прокурор в редакцията, действала
през проверявания период/. Организация по координиране на дейността по
издаване и изпълнение на европейски заповеди за арест (ЕЗА) като поле за
изява на отдел 04 „Международен“ включва следните основни елементи:
1) по изходящи (издадени от Република България) ЕЗА: получаването
на преписи от издадените от българските компетентни власти ЕЗА,
проследяване на резултата от издирването, уговаряне на приемането на
лицето и издаване на постановление за приемане на исканото при допуснато
изпълнение на ЕЗА от друга държава членка, при необходимост изготвяне на
разпореждане за издаване на документ за пътуване на лицето;
2) по входящи (издадени от друга държава членка ЕЗА) спрямо лица,
установени в България: проследяване на развоя на производството по Глава
пета ЗЕЕЗА, уведомяване на другата държава за изхода от него и уговарянето
на условия за предаване, издаване на постановление за предаване, при
необходимост – изготвяне на разпореждане за издаване на документ за
пътуване на лицето.
През 2017 г.:
- Общият брой отработвани преписки с предмет ЕЗА, издадени от
български компетентни органи е 411.
- Общият брой отработвани преписки ЕЗА, издадени от чужди
компетентни органи е 248.
- Общият брой разпореждания за издаване на документ за пътуване е
26.
През 2018 г.:
- Общият брой отработвани преписки с предмет ЕЗА, издадени от
български компетентни органи е 516.
- Общият брой отработвани преписки ЕЗА, издадени от чужди
компетентни органи е 273.
- Общият брой разпореждания за издаване на документ за пътуване е
33.
Разпределението на преписките по прокурори и данни за вида на
произнасянето на ВКП по конкретните преписки са посочени в Приложение
№3ж и Приложение №3з към Справка №2 относно организацията на
образуването и движението на преписките в отдел „Международен” на ВКП
за 2017 г. и 2018 г.
з. Откази на други държави да се изпълнят ЕЗА, издадени от
компетентните български органи:
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През 2017 г. е имало 13 случая, а през 2018 г.- 14 случая на отказ да се
изпълни издадена от български компетентен орган ЕЗА. Причините за отказ
да се изпълни ЕЗА се свързват основно с позоваване на практика на ЕСПЧ
относно невъзможността да се гарантира спазването на правата по чл. 3
ЕКПЧ при условията, които предлагат българските затвори, като се отбелязва
тенденция за преодоляване на този проблем. Налице са отделни случаи
(преписка №10858/2017 г.), в които отказът е мотивиран от качеството на
издаващия орган, когато той не е съд и естеството на националния акт, на
който се основава ЕЗА, когато той не е постановен от съд. На по-късен етап
проблемът е поставен в практиката на СЕС и следва да се разглежда в
светлината на Решения на СЕС от 2019 г.
ІІ.2. РЕШЕНИ ПРЕПИСКИ:
Всички преписки, които през проверявания период са възложени на
прокурор от отдел 04 „Международен” на ВКП са решени в
законоустановените срокове. В някои случаи е налице забавяне, което се
дължи на обстоятелства, независещи от волята на прокурорите. Прокурорите
в отдел „Международен“ на ВКП не осъществяват служебен и инстанционен
контрол върху произнасяния на долустоящи прокуратури, а прилагат
институти на международното право и инструменти от правото на ЕС,
основани на принципа на взаимното признаване. Това поставя произнасянето
на прокурора в зависимост от решенията на чужди компетентни органи,
резултат от съдебни процедури или независещи от органа на съдебната власт
обстоятелства (напр. резултат от международно издирване, обективните
възможности да се изпълни следствена поръчка, обмена на информация до
дипломатическите канали и др.).
ІІ.3. ПРОИЗНАСЯНИЯ по решени преписки:
През 2017 г. общият брой произнасяния на прокурор (решения по
преписки) с реквизитен прокурорски акт (писмо, постановление,
разпореждане) е 5088 бр. , а през 2018 г.- 5080 бр.
В това число не се включват резолюциите за отнасяне към дело, с което
постъпили материали по преписките се приемат за сведение, макар че те
също се третират като (латентни) решения, в зависимост от предмета на
преписката и естеството на постъпилия материал.
Преписките са посочени подробно в Приложение №ІІІ към Справка №2
относно организацията на образуването и движението на преписките в отдел
„Международен” на ВКП за 2017 г. и 2018 г.
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ІІ.4. СРОКОВЕ за произнасяне:
През 2017 г.:
В срок до 7 дни са постановени решенията по общо 4991 бр. преписки.
В срок до един месец са постановени решенията по общо 94 бр.
преписки.
В срок над един месец са постановени решенията по 3 бр. преписки.
През 2018 г:
В срок до 7 дни са постановени решенията по общо 4943 бр. преписки.
В срок до един месец са постановени решенията по общо 123 бр.
преписки.
В срок над един месец са постановени решенията по 14 бр. преписки.
Разпределението по прокурори и срокове са посочени в Приложение
№ІV-1,Приложение №ІV-2 и Приложение №ІV-3 към Справка №2 относно
организацията на образуването и движението на преписките в отдел
„Международен” на ВКП за 2017 г. и 2018 г.
ІІ.5. СЛУЖЕБЕН контрол върху актове на прокурори от отдел 04
„Международен” на ВКП.
През проверявания период не са регистрирани случаи на осъществен
служебен контрол върху актове на прокурори от отдел 04 „Международен”
на ВКП.
ІІ.6. ОСТАНАЛИ НЕРЕШЕНИ преписки в края на 2018 г. от
образуваните преди 01.01.2017 г. Не са налице преписки, образувани преди
01.01.2017 г., които в края на 2018 г. да не са били решени.
На принципа на случайния подбор бяха проверени преписки,
свързани с молби за международна правна помощ, по които прокурорите
от отдел 04 „Международен” на ВКП са се произнесли през 2017 г. и 2018
г., както следва:
Пр.пр.№13373/17 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор
Каролина Хлебарова. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ
прокурор/. На 21.12.2017 г. във входящия регистър на ВКП е заведено
предложение на СРП за изготвяне на молба за правна помощ до
компетентните съдебни власти на Република Македония по ДП №513 ЗМК
173/17 г. по описа на СДВР, пр.пр. №18864/17 г. по описа на СРП. Същия ден
е заведена във ВКП под №13373. С протокол от 28.12.2017 г. преписката е
разпределена на прокурор Каролина Хлебарова. Същия ден тя изготвила
молба за правна помощ до компетентните власти в Република Македония,
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съгласно Европейската конвенция за взаимопомощ по наказателно- правни
въпроси от 1959 г. и направила заявка за превод на материалите. Преводът
бил извършен от лицензирана фирма и материалите се върнали във ВКП на
16.01.2018 г. На 17.01.2018 г. я изпратила на Дирекция „Международно
правно сътрудничество и европейски въпроси” в Министерство на
правосъдието и помолила на осн. чл.15, ал.1 от горепосочената конвенция,
молбата за правна помощ да бъде изпратена на съдебните власти на
Република Македония.
На 29.08.2018 г. във ВКП се получил отговор на молбата за правна
помощ. На 31.08.2018 г. прокурор Хлебарова изпратила материалите на СРП.
Пр.пр.№13393/17 г. по описа на ВКП, с наблюдаващ прокурор
Каролина Хлебарова. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ
прокурор/. На 21.12.2017 г. във входящия регистър на ВКП е заведено писмо
от дирекция „Международно правно сътрудничество и европейски въпроси”
в Министерство на правосъдието, с което е изпратено по компетентност
писмо от Министерство на правосъдието на Република Турция, молба за
правна помощ и приложена заповед за плащане на парична глоба на Главна
Републиканска прокуратура - гр. Кърклалери за връчване на А.А. На
22.12.2017 г. писмото било заведено във ВКП. С протокол от 28.12.2017 г.
преписката била разпределена на прокурор Каролина Хлебарова. На
следващия ден тя изпратила молбата за правна помощ за изпълнение в РПСилистра. На 22.01.2018 г. във ВКП е получен отговор от районния прокурор
на РП- Дулово, с който уведомява, че лицето не живее в Република България
и поради това молбата за правна помощ не е изпълнена. На 24.01.2018 г.
прокурор Хлебарова изпратила на Министерство на правосъдието
неизпълнената молба за правна помощ ведно със служебна бележка от
кметството, където се предполагало, че живее глобеното лице.
На 26.06.2018 г. във входящия регистър на ВКП е заведено писмо от
дирекция „Международно правно сътрудничество и европейски въпроси” в
Министерство на правосъдието, с което е изпратено по компетентност писмо
от Министерство на правосъдието на Република Турция, молба за правна
помощ и приложена заповед за плащане на парична глоба на Главна
Републиканска прокуратура- гр. Кърклалери за връчване на А.А. На
02.07.2018 г. е заведено във ВКП под №13393. Материалите били
разпределени на прокурор Каролина Хлебарова. На 03.07.2018 г. тя изпратила
молбата за правна помощ на РП- Дулово за изпълнение. На 26.07.2018 г. във
ВКП се получило писмо от районният прокурор на РП- Дулово, че молбата за
правна помощ е изпълнена. На 30.07.2018 г. прокурор Хлебарова изпратила
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на Министерство на правосъдието материалите от изпълнената молба за
правна помощ.
Пр.пр.№2580/18 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Каролина
Хлебарова. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. На
21.02.2018 г. във входящия регистър на ВКП е заведено писмо от РПНесебър, с което е изпратено постановление за спиране на ДП №2136/17 г. по
описа на РУ на МВР Несебър ведно с превод за връчване на Д.Ж. На
22.02.2018 г. писмото било заведено във ВКП. С протокол от 26.02.2018 г.
преписката била разпределена на прокурор Хлебарова. Същия ден тя дала
заявка за превод на документите, който бил извършен на 27.02.2018 г. На
28.02.2018 г. с писмо до Министерство на правосъдието тя изпратила молба
за правна помощ до компетентните съдебни власти на Руската Федерация и
помолила, на осн. чл. 15, ал.1 от Европейската конвенция за взаимопомощ по
наказателно правни въпроси от 1959 г. материалите да бъдат изпратени до
адресата.
На 13.06.2018 г. се получило писмо от Министерство на правосъдието,
че молбата за правна помощ е изпълнена. На 10.07.2018 г. министерство на
правосъдието препратило на ВКП материали от молбата за правна помощ,
които получили от Русия. На 16.07.2018 г. прокурор Хлебарова изпратила на
РП- Несебър материалите, получени от компетентния орган във връзка с
молбата за правна помощ.
Пр.пр.№4131/17 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Величка
Смилянова. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. На
24.04.2017 г. във входящия регистър на ВКП е заведено предложение на РП Варна за изготвяне на молба за правна помощ до компетентните съдебни
органи на Руската Федерация по ДП№74/16 г. по описа на ОСлО в ОПВарна, пр.пр. №15899/15 г. по описа на РП- Варна. Същия ден е заведена във
ВКП с №4131/17 г. С протокол от 26.04.2017 г. преписката е разпределена на
прокурор Величка Смилянова.
С писмо от 12.05.2017 г. прокурор Смилянова изискала от РП- Варна да
изпратят въпросния лист към свидетеля Св.Р. в оригинал и превод на руски
език, защото липсват в приложените материали. Той бил получен във ВКП на
02.06.2017 г. На 07.06.2017 г. прокурор Смилянова изготвила молба за правна
помощ до компетентните съдебни власти на Руската Федерация и направила
заявка за превод на материалите, който бил извършен от лицензирана фирма
на 13.06.2017 г. С писмо от 14.06.2017 г. изпратила на Министерство на
правосъдието, дирекция „МПСЕВ” молбата за правна помощ ведно с
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материалите към нея и помолила на осн. чл.15 от Европейската конвенция за
взаимопомощ по наказателно правни въпроси от 1959 г. да бъдат изпратени
на адресата. На 04.07.2017 г. във ВКП получили писмо от Министерство на
правосъдието, че молбата за правна помощ е изпратена.
На 06.02.2018 г. във ВКП било получено писмо от МП, че молбата за
правна помощ е изпълнена. Към писмото били приложени съответните
материали. На 07.02.2018 г. прокурор Смилянова препратила материалите на
РП - Варна. На 16.04.2018 г. във ВКП било получено ново писмо от
Министерство на правосъдието, с което им изпратили нови документи,
получени във връзка с молбата за правна помощ. На 18.04.2018 г. прокурор
Смилянова препратила материалите на РП- Варна;
Пр.пр.№81/17 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Величка
Смилянова. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. На
04.01.2017 г. във входящия регистър на ВКП е заведено писмо от дирекция
„Международно правно сътрудничество и европейски въпроси” в
Министерство на правосъдието, с което е изпратено по компетентност копие
от молба за правна помощ на Районен съд - Орестиада, следствен отдел,
Република Гърция и приложена призовка за 06.03.2017 г. за връчване на А.А.
На 05.01.2017 г. писмото било заведено във ВКП с №81/17 г. С протокол от
09.01.2017 г. преписката била разпределена на прокурор Величка Смилянова.
Същия ден тя изпратила молбата за правна помощ за изпълнение в РПЛовеч. На 26.01.2017 г. във ВКП е получен отговор от районния прокурор
В.Кулева от РП- Ловеч, с което уведомява, че на 20.01.2017 г. молбата за
правна помощ е изпълнена. На 27.01.2017 г. прокурор Смилянова изпратила
на Министерство на правосъдието изпълнено връчване на съдебни книжа и
приложила съответните материали;
Пр.пр.№1028/18 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Величка
Смилянова. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. На
23.01.2018 г. във входящия регистър на ВКП е заведено писмо от РП- Варна,
с което е изпратено постановление за спиране на ДП №422/17 г. по описа на
05 РУ на ОД на МВР - Варна ведно с превод за връчване на И.К. На
24.01.2018 г. писмото било заведено във ВКП с № 1028/18 г. С протокол от
29.01.2018 г. преписката била разпределена на прокурор Величка Смилянова.
Същия ден тя изготвила молба за правна помощ и дала заявка за превод на
документите, който бил извършен на 31.01.2018 г. На 01.02.2018 г. с писмо до
Министерство на правосъдието тя изпратила молбата за правна помощ до
компетентните съдебни власти на Руската Федерация и помолила, на осн. чл.
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15, ал.1 от Европейската конвенция за взаимопомощ по наказателно правни
въпроси от 1959 г. материалите да бъдат изпратени до адресата.
На 05.09.2018 г. се получило писмо от Министерство на правосъдието,
че молбата за правна помощ е изпълнена. На 08.10.2018 г. прокурор
Смилянова изпратила на РП- Варна материалите, получени от компетентния
орган във връзка с молбата за правна помощ.
Пр.пр.№9271/18 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Камен
Михов./ /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. На
16.07.2018 г. във входящия регистър на ВКП е заведено предложение на ОПСофия за изготвяне на молба за правна помощ до компетентните съдебни
власти на Република Турция по ДП№15/17г. по описа на ОДМВР- София,
пр.пр. №1684/17г. по описа на СОП. На 17.07.2018 г. е заведена във ВКП
преписка с № 9271/18 г. С протокол от 19.07.2018 г. преписката е
разпределена на прокурор Камен Михов.
На 20.07.2018 г. прокурор Михов изготвил молба за правна помощ до
компетентните съдебни власти на Република Турция и направил заявка за
превода на материалите, който бил изготвен от лицензирана фирма на
27.08.2017 г. С писмо от 28.08.2018 г., подписано от прокурор Е.Попова,
молбата за правна помощ ведно с материалите към нея били изпратени на
Министерство на правосъдието, дирекция „МПСЕВ”. С него прокурор
Попова помолила на осн. чл. 15 от Европейската конвенция за взаимопомощ
по наказателно правни въпроси от 1959 г. материалите да бъдат изпратени на
адресата.
На 13.05.2019 г. във ВКП било получено писмо от МП, че молбата за
правна помощ е изпълнена. Към писмото били приложени съответните
материали. На 15.05.2019 г. прокурор Михов препратил материалите на ОПСофия. Материалите в преписката не са подшити, а листата не са
номерирани;
Пр.пр.№10053/18 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Камен
Михов. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. На
03.08.2018 г. във входящия регистър на ВКП е заведено писмо от дирекция
„Международно правно сътрудничество и европейски въпроси” в
Министерство на правосъдието, с което е изпратено по компетентност копие
от писмо и молба за правна помощ на Втора основна обществена прокуратура
гр. Белград за разпит на сръбския гражданин Г.К.Х. Същият ден писмото
било заведено във ВКП под № 5125. С протокол от 08.08.2018 г. преписката
била разпределена на прокурор Камен Михов. На осн. чл.145 и чл.149 ЗСВ,
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чл. 476 НПК, както и на чл.1,3, 13, 14 и 15 от ЕКВНВ с постановление от
10.08.2018 г. прокурор Михов разпоредил да се извършат исканите от
сръбските съдебни власти следствени действия и възложил изпълнението на
поръчката на НСлС. На 31.08.2018 г. във ВКП е получен отговор от завеждащ
отдел 02- НСлС, че следствената поръчка е изпълнена. На 03.09.2018 г. в
Министерство на правосъдието били изпратени съответните материали, с
които молбата за правна помощ била изпълнена;
Пр.пр.№9771/18 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Камен
Михов. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. На
30.07.2018 г. във входящия регистър на ВКП е заведено предложение на РПВарна за изготвяне на молба за правна помощ, с която да се изпрати
постановление за спиране на ДП №161/18 г. по описа на 05 РУ на ОД на МВР
- Варна ведно с превод за връчване на Б.П. На 30.07.2018 г. писмото било
заведено във ВКП с № 9771/18 г. С протокол от 01.08.2018 г. преписката била
разпределена на прокурор Камен Михов. Същия ден той изготвил молба за
правна помощ и дал заявка за превод на документите, който бил получен на
03.08.2018 г. На 06.08.2018 г. с писмо до Министерство на правосъдието той
изпратил молба за правна помощ до компетентните съдебни власти на
Украйна и помолил, на осн. чл.15, ал.1 от Европейската конвенция за
взаимопомощ по наказателно правни въпроси от 1959 г. материалите да бъдат
изпратени до адресата.
На 03.01.2019 г. се получило писмо от Министерство на правосъдието,
че молбата за правна помощ е изпълнена. На 07.01.2019 г. прокурор Михов
изпратил на РП- Варна материалите, получени от компетентния орган във
връзка с молбата за правна помощ.
Пр.пр.№2743/18 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Цветомир
Йосифов. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. На
23.02.2018 г. във входящия регистър на ВКП е заведено предложение на РПВарна за изготвяне на молба за правна помощ до компетентните съдебни
власти на Руската Федерация по ДП№50/16 г. по описа на ОСлО в ОПВарна, пр.пр. №4169/16 г. по описа на РП- Варна. На 26.02.2018 г. е заведена
във ВКП с № 2743. С протокол от 01.03.2018 г. преписката е разпределена на
прокурор Цветомир Йосифов.
Същия ден прокурор Йосифов изготвил молба за правна помощ до
компетентните съдебни власти на Руската Федерация и направил заявка за
превода на материалите, който бил изготвен от лицензирана фирма на
06.03.2018 г. С писмо от 07.03.2018 г., подписано от прокурор Цветомир
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Йосифов молбата за правна помощ ведно с материалите към нея били
изпратени на Министерство на правосъдието, дирекция „МПСЕВ”. С него
прокурор Йосифов помолил на осн. чл.15 от Европейската конвенция за
взаимопомощ по наказателно правни въпроси от 1959 г. материалите да
бъдат изпратени на адресата.
На 03.08.2018 г. във ВКП било получено писмо от МП, че молбата за
правна помощ е изпълнена. Към писмото били приложени съответните
материали. На 07.08.2018 г. прокурор Йосифов препратил материалите на РПВарна.
Пр.пр.№3430/18 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Цветомир
Йосифов. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. На
13.03.2018 г. във входящия регистър на ВКП е заведено писмо от дирекция
„Международно правно сътрудничество и европейски въпроси” в
Министерство на правосъдието, с което е изпратено по компетентност копие
от писмо на Министерство на правосъдието на Република Турция и молба за
правна помощ с приложени към нея документи на Главна републиканска
прокуратура гр. Анкара за извършване на следствени действия. На 14.03.2018
г. писмото било заведено във ВКП с № 3430. С протокол от 19.03.2018 г.
преписката била разпределена на прокурор Цветомир Йосифов. На осн.
чл.145 и чл.149 ЗСВ, чл. 476 НПК, както и на чл.1,3, 13, 14 и 15 от ЕКВНВ с
постановление от 19.03.2018 г. прокурор Йосифов разпоредил да се извършат
исканите от турските съдебни власти следствени действия и възложил
изпълнението на поръчката на НСлС. На 20.06.2018 г. във ВКП е получен
отговор от следовател М.Андреева, че следствената поръчка е изпълнена. На
22.06.2018 г. прокурор Йосифов изпратил на Министерство на правосъдието
съответните материали, с които молбата за правна помощ била изпълнена.
Пр.пр.№3989/17 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Цветомир
Йосифов. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. На
18.04.2017 г. във входящия регистър на ВКП е заведено предложение на РПНесебър за изготвяне на молба за правна помощ, с която да се изпрати
постановление от образуване за образуване на ДП, пр. пр. №3788/16 г. по
описа на горепосочената прокуратура ведно с превод, за връчване на О.Д. На
19.04.2017 г. писмото било заведено във ВКП под № 3989. С протокол от
21.04.2018 г. преписката била разпределена на прокурор Цветомир Йосифов.
На 24.04.2017 г. той изготвил молба за правна помощ и дал заявка за превод
на документите, който бил получен на 04.05.2017 г. На 09.05.2017 г. с писмо
до Министерство на правосъдието той изпратил молба за правна помощ до
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компетентните съдебни власти на Руската Федерация и помолил, на осн. чл.
15, ал.1 от Европейската конвенция за взаимопомощ по наказателно правни
въпроси от 1959 г. материалите да бъдат изпратени до адресата.
На 29.09.2017 г. се получило писмо от министерство на правосъдието,
че молбата за правна помощ е изпълнена. На 03.10.2017 г. прокурор Йосифов
изпратил на РП- Несебър материалите, получени от компетентния орган във
връзка с молбата за правна помощ.
Пр.пр.№1691/17 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Радосвет
Андреев. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. На
17.02.2017 г. във входящия регистър на ВКП е заведено предложение на РПВарна за изготвяне на молба за правна помощ до компетентните съдебни
власти на Руската Федерация по ДП№1874/15 г. по описа на Първо РУ- ОД
МВР- Варна, пр.пр. №11929/15 г. по описа на РП- Варна. На 22.02.2017 г. е
заведена във ВКП преписка №1691/17 г. С протокол от 24.02.2017 г.
преписката е разпределена на прокурор Радосвет Андреев.
На 27.02.2017 г. прокурор Андреев изготвил молба за правна помощ до
компетентните съдебни власти на Руската Федерация и направил заявка за
превода на материалите, който бил изготвен от лицензирана фирма на
09.03.2017 г.С писмо от 10.03.2017 г. молбата за правна помощ ведно с
материалите към нея били изпратени на Министерство на правосъдието,
дирекция „МПСЕВ”. С него прокурор Андреев помолил на осн. чл.15 от
Европейската конвенция за взаимопомощ по наказателно правни въпроси от
1959 г. материалите да бъдат изпратени на адресата.
На 27.10.2017 г. във ВКП било получено писмо от МП, че молбата за
правна помощ е изпълнена. Към писмото били приложени съответните
материали. На 31.10.2017 г. прокурор Андреев препратил материалите на РПВарна. Материалите в преписката не са подшити, а листата не са номерирани.
Пр.пр.№2442/17 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Радосвет
Андреев. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. На
10.03.2017 г. във входящия регистър на ВКП е заведено писмо от дирекция
„Международно правно сътрудничество и европейски въпроси” в
Министерство на правосъдието, с което е изпратено по компетентност копие
от писмо на Националното бюро против корупцията на Украйна за
извършване на следствени действия. На 13.03.2017 г. била заведена във ВКП
пр.пр.№2442/17 г. С протокол от 15.03.2017 г. преписката била разпределена
на прокурор Радосвет Андреев. На осн. чл.145 и чл.149 ЗСВ, чл. 476 НПК,
както и на чл.1,3, 13, 14 и 15 от ЕКВНВ с постановление от 16.03.2017 г.
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прокурор Андреев разпоредил да се извършат исканите от украинските
съдебни власти следствени действия и възложил изпълнението на поръчката
на НСлС. На 22.05.2017 г. във ВКП е получен отговор от зав. Отдел 01 в
НСлС, следовател М.Кипринска, че молбата за правна помощ е изпълнена.
На 26.05.2017 г. прокурор Андреев поискал от РС- София да разреши
разкриване на банкова тайна на сведения, които имат отношение към молбата
за правна помощ на Украйна. На 01.06.2017 г. във ВКП постъпило
определение на СРС, с което е допуснато исканото разкриване на банкова
тайна. На 05.07.2017 г. прокурор Андреев върнал материалите на НСлС за
продължаване изпълнението на поръчката. Указал в други случаи да не се
изпраща материали по неприключени поръчки на ВКП. На 28.07.2017 г. във
ВКП е получен отговор следовател М.Кипринска, че следствената поръчка е
изпълнена. На 07.08.2017 г. прокурор Андреев изпратил на Министерство на
правосъдието съответните материали, с които молбата за правна помощ била
изпълнена.
Пр.пр.№2496/17 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Радосвет
Андреев. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. На
13.03.2017 г. във входящия регистър на ВКП е заведено постановление за
прекратяване на наказателното производство по ДП№302 ЗМ 231/16 г. по
описа на РУ гр. Царево, вх.№9553/16 г. по описа на ОП-Бургас. В него
Й.Дачева, прокурор от ОП- Бургас указала копие от постановлението, след
превод на руски език, чрез ВКП да се изпрати на съпругата на починалия от
удавяне руски гражданин, която живеел в Руската Федерация. На 14.03.2017
г. била образувана във ВКП преписка с №2496. С протокол от 16.03.2017 г.
била разпределена на прокурор Радосвет Андреев. На 17.03.2017 г. той
изготвил молба за правна помощ и дал заявка за превод на документите,
който бил получен на 20.03.2017 г. На 22.03.2017 г. с писмо до Министерство
на правосъдието изпратил молба за правна помощ до компетентните съдебни
власти на Руската Федерация и помолил, на осн. чл.15, ал.1 от Европейската
конвенция за взаимопомощ по наказателно правни въпроси от 1959 г.,
материалите да бъдат изпратени до адресата.
На 11.09.2017 г. се получило писмо от Министерство на правосъдието,
че молбата за правна помощ е изпълнена. На 12.09.2017 г. прокурор Андреев
изпратил на ОП- Бургас материалите, получени от компетентния орган във
връзка с молбата за правна помощ.
Пр.пр.№2646/2017 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор
Красимира Вълчева. /Приложен е протокол за избор на прокурор./
Преписката е заведена на 15.03.2017 г. по изпратена молба за правна помощ
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от ОП-Бургас по пр.пр.№4905/2015 г., ДП №80/2016 г. по описа на ОСлС при
ОП-Бургас до Китайската народна република. На 20.03.2017 г. е разпределена
на пр.Вълчева. На 21.03.2017 г. тя е изготвила молба за правна помощ до
компетентните съдебни власти на КНР от името на ВКП. На 22.03.2017 г. е
попълнена заявка за възлагане на превод на китайски език, а след извършване
на превода на 07.04.2017 г. молбата е изпратена до Министерството на
правосъдието – дирекция „Международно правно сътрудничество и
европейски въпроси“. С писмо от 04.05.2017 г. МП е уведомило ВКП, че
МПП е изпратена на същата дата на компетентните органи на КНР. На
04.08.2017 г. МП е изпратило до ВКП писмо, с което са уведомили, че е
получено писмо от КНР, копие от което изпращат в прокуратурата на
разпореждане. С писмо от 08.08.2017 г. пр.Вълчева е изпратила в ОП-Бургас
за сведение полученото писмо от КНР, съдържащо информация относно хода
на изпълнение на МПП. По преписката е изпратена допълнителна молба за
правна помощ до компетентните власти на КНР, като предложението от ОПБургас е постъпило във ВКП на 22.11.2017 г. На 24.11.2017 г. пр.Вълчева
изготвила допълнителната МПП. На същата дата била попълнена заявка за
превод и на 04.12.2017 г. молбата е изпратена до МП на Р.България. На
02.01.2018 г. МП е информирало ВКП, че допълнителната молба за правна
помощ е изпратена на компетентните власти в КНР. На 22.05.2018 г. МП е
изпратило на ВКП копие на писмо от КНР на разпореждане. На 28.05.2018 г.
пр.Вълчева е изпратила до ОП-Бургас получените материали относно
изпълнението на допълнителната МПП в оригинал без превод на български
език.
Пр.пр.№12472/2018 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор
Красимира Вълчева. Преписката е заведена във ВКП на 12.10.2018 г. по
повод писмо от МП във връзка с изпратена до тях от МВнР, дирекция
„Консулски отношения“, нота на посолството на Република Перу в Атина и
приложена молба за правна помощ на Върховната държавна прокуратура на
Република Перу за извършване на исканите от тях следствени действия по
отношение на двама български граждани. Разпределена е на прокурор
Вълчева на 16.10.2018 г. /Приложен е протокол за избор на прокурор./ На
17.10.2018 г. е изготвена заявка за извършване на превод от английски и
испански език. На 23.10.2018 г. след приключване на превода е изготвено
постановление за възлагане изпълнението на МПП на НСлС. Изпълнената
молба за правна помощ е изпратена от НСлС и е получена във ВКП на
04.02.2018 г. На 06.02.2019 г. пр.Вълчева е изпратила материалите по
изпълнената МПП чрез МП на Република България до молещата страна;
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Пр.пр.№1576/2018 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор
Красимира Вълчева. /Приложен е протокол за избор на прокурор./
Преписката е заведена във ВКП на 01.02.2018 г.във връзка с изпратено
предложение от РП-Варна за депозиране на молба за правна помощ за
връчване на документи - копие от постановление за спиране на наказателно
производство по пр.пр.№13594/2017 г. по описа на РП-Варна, ДП
№2183/2017 г. по описа на 01 РУ-ОД-МВР-Варна на пострадал гражданин от
Република Израел. На 08.02.2018 г. пр.Вълчева е изготвила МПП по реда на
чл.7, т.1 и 2 от Европейската конвенция за взаимопомощ по наказателно
правни въпроси. От същата дата е и заявката за превод на документите, като
преводът е извършен на 13.02.2018 г. На 14.02.2018 г. МПП е изпратена в
Министерството на правосъдието, дирекция „Международно правно
сътрудничество и европейски въпроси“. На 05.07.2018 г. документите по
изпълнението на молбата са изпратени от МП във ВКП. С писмо от
10.07.2018 г.на пр.Вълчева материалите са изпратени на РП-Варна;
Пр.пр.№1908/2017 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор
Eмилена Попова. /Приложен е протокол за избор на прокурор./ Преписката е
заведена във ВКП на 27.02.2017 г. във връзка с изпратено писмо от РПНесебър с приложено копие на постановление за спиране на ДП №304-ЗМ1102/2016 г. по описа на РУМВР-Несебър, пр.пр.№1717/16 г. на РП-Несебър
за връчването му на гражданка на Руската Федерация. На 01.03.2017 г.
пр.Попова е изготвила МПП по реда на чл.7, т.1 и 2 от Европейската
конвенция за взаимопомощ по наказателно правни въпроси. От 02.03.2017 г. е
заявката за превод на документите, като преводът е получен на 08.03.2017 г.
На 10.03.2017 г. МПП е изпратена в МП, дирекция „Международно правно
сътрудничество и европейски въпроси“. С писмо от 23.03.2017 г.
министерството е уведомило ВКП, че са изпратили МПП на компетентните
органи в Руската Федерация. На 09.01.2018 г. документите по изпълнението
на молбата за правна помощ са получени във ВКП. С писмо от 10.01.2018 г.
на пр.Попова материалите са изпратени на РП-Несебър;
Пр.пр.№8667/2018 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор
Емилена Попова. /Приложен е протокол за избор на прокурор./ Преписката е
заведена на 04.07.2018 г. по искане от СРП по пр.пр.№502/2016 г., ДП
№147/20167 г. по описа на СО при СГП за изпращане на молба за правна
помощ до Република Сърбия. На 09.07.2018 г. е разпределена на пр.Попова.
На същата дата тя е изготвила МПП до компетентните съдебни власти на
Република Сърбия от името на ВКП и е попълнена заявка за възлагане на

144

превод на сръбски език. След получаване на преведените документи на
16.07.2018 г., на 17.07.2018 г. молбата е изпратена до министерството на
правосъдието – дирекция „Международно правно сътрудничество и
европейски въпроси“. На 22.10.2017 г. министерството е изпратило до ВКП
писмо, с което са препратили писмо от Р.Сърбия за причините, поради които
не могат да изпълнят молбата за правна помощ. На 24.10.2018 г. пр.Попова е
изпратила получените материали на СРП. На 29.11.2018 г. от СРП е
изпратено ново предложение за МПП. На 04.12.2018 г. пр.Попова е върнала
предложението на СРП за корекция и изготвяне на надлежно предложение.
На 13.12.2018 г. СРП е изпратила коригирано предложение за изготвяне на
молба за правна помощ. На 20.12.2018 г. е изготвена МПП до компетентните
съдебни власти на Република Босна и Херцеговина. На 02.01.2019 г. е
получен превода на документите по молбата и на 03.01.2019 г. тя е изпратена
на Министерството на правосъдието. Няма получени документи по нейното
изпълнение;
Пр.пр.№5364/2018 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор
Емилена Попова. Преписката е заведена във ВКП на 25.04.2018 г. по повод
изпратено писмо от МП във връзка с изпратена до тях от Министерството на
правосъдието на Република Албания молба за правна помощ на
Прокуратурата към първоинстанционния съд в гр.Дуръс. Разпределена е на
прокурор Попова на 27.04.2018 г. /Приложен е протокол за избор на
прокурор./ На 30.04.2018 г. е изготвено постановление за възлагане
изпълнението на МПП на НСлС. Изпълнената молба за правна помощ е
изпратена от НСлС и е получена във ВКП на 19.07.2018 г. На 23.07.2018 г. пр.
Попова е изпратила материалите по изпълнената молба до МП на Република
България, Дирекция „Международно правно сътрудничество и европейски
въпроси“, за да бъдат изпратени на съответните съдебни власти в Република
Албания;
Бяха проверени и следните преписки:
Пр.пр.№8704/2017 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор
Красимира Вълчева;
Пр.пр.№8704/2017 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор
Красимира Вълчева.;
Пр.пр.№5612/2018 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор
Красимира Вълчева;
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Пр.пр.№357/2018 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Eмилена
Попова;
Пр.пр.№14212/2018 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор
Eмилена Попова;
Пр.пр.№6410/2018 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор
Eмилена Попова;
Пр.пр.№7942/2017 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор
Eмилена Попова;
Пр.пр.№4092/2017 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор
Eмилена Попова;
Пр.пр.№13138/17 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Радосвет
Андреев;
Пр.пр.№2486/17г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Радосвет
Андреев;
Пр.пр.№1200/18 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Радосвет
Андреев;
Пр.пр.№4016/18 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Радосвет
Андреев;
Пр.пр.№1033/18 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Радосвет
Андреев;
Пр.пр.№3862/18 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Радосвет
Андреев;
Пр.пр.№5133/18 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Радосвет
Андреев;
Пр.пр.№3625/18 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Радосвет
Андреев;
Пр.пр.№1974/18 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Цветомир
Йосифов;
Пр.пр.№14774/18 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор
Цветомир Йосифов;
Пр.пр.№537/18 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Цветомир
Йосифов;
Пр.пр.№10291/18 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор
Цветомир Йосифов;
Пр.пр.№9432/17г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Цветомир
Йосифов;
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Пр.пр.№4937/17 г. по описа на ВКП, отдел 04 „Международен” с
наблюдаващ прокурор Цветомир Йосифов;
Пр.пр.№8044/17 г. по описа на ВКП, отдел 04 „Международен” с
наблюдаващ прокурор Цветомир Йосифов;
Пр.пр.№1128/17 г. по описа на ВКП, отдел 04 „Международен” с
наблюдаващ прокурор Цветомир Йосифов;
Пр.пр.№3885/17 г. по описа на ВКП, отдел 04 „Международен” с
наблюдаващ прокурор Цветомир Йосифов;
Пр.пр.№8229/18 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Камен
Михов;
Пр.пр.№12471/18 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Камен
Михов;
Пр.пр.№14264/18 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Камен
Михов;
Пр.пр.№646/17 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Величка
Смилянова;
Пр.пр.№2160/17 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Величка
Смилянова;
Пр.пр.№13413/17 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Величка
Смилянова;
Пр.пр.№4145/18 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Величка
Смилянова;
Пр.пр.№13196/18 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Величка
Смилянова;
Пр.пр.№5969/18 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Величка
Смилянова;
Пр.пр.№9936/18 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Величка
Смилянова;
Пр.пр.№10897/17 г. по описа на ВКП наблюдаващ прокурор Каролина
Хлебарова;
Пр. пр. №4741/17 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Каролина
Хлебарова;
Пр. пр. №7730/18 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Каролина
Хлебарова;
Пр. пр. №1096/18 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Каролина
Хлебарова;
Пр. пр. №7728/17 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Каролина
Хлебарова;
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Пр.пр.№11365/17 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Каролина
Хлебарова;
Пр. пр. №2101/18 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Каролина
Хлебарова;
Пр. пр. №849/18 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Каролина
Хлебарова;
Пр. пр. №2057/18 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Каролина
Хлебарова.
На принципа на случайния подбор бяха проверени преписки,
отнасящи се до трансфера на производства по наказателни дела и
информационния обмен, по които прокурорите от отдел 04
„Международен” на ВКП са се произнесли през 2017 г. и 2018 г., както
следва:
Пр. пр. №1912/17 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор
Цветомир Йосифов. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ
прокурор/. На 24.02.2017 г. във входящия регистър на ВКП е заведено писмо
от дирекция „Международно правно сътрудничество и европейски въпроси”
в Министерство на правосъдието, с което е изпратено по компетентност
писмо от Министерство на правосъдието на Република Македония, молба за
трансфер на наказателно производство на Държавна прокуратура Скопие и
приложените документи, изпратени на основание Европейската конвенция за
трансфер на наказателно производство от 1972 г. относно българския
гражданин Й.Д. На 27.02.2017 г. преписката е заведена във ВКП с №1912. С
протокол от 01.03.2017 г. е разпределена на прокурор Цветомир Йосифов. С
писмо от същият ден на осн. чл. 478, ал.2 и чл. 37, ал.1,т.2 от НПК той
изпратил материалите за поемане/трансфер/ на наказателното производство,
водено срещу българския гражданин за престъпление по чл. 271 от НК на
ОП- Варна, която е прокуратурата по местоживеене на лицето.
На 18.04.2017 г. във ВКП било заведено постановление на ОП- Варна за
отказ да се приеме за разследване наказателното производство, защото в
случая ставало дума за усложнена престъпна дейност, осъществена на
територията на друга държава, пострадалите ФЛ и ЮЛ, както и най-важните
доказателства за извършване на престъплението се намирали на територията
на Република Македония и следователно обективно, всестранно и пълно
разследване може да се проведе там. С писмо от 20.04.2017г. чрез дирекция
„Международно правно сътрудничество и европейски въпроси” в
Министерство на правосъдието пр.Йосифов уведомил Държавната
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прокуратура в Скопие, че ОП - Варна не е уважила молбата им за поемане
/трансфер/ на разследването на наказателното производство;
Пр. пр. №1549/18 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Величка
Смилянова. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. На
02.02.2018 г. във входящия регистър на ВКП е заведено писмо от дирекция
„Международно правно сътрудничество и европейски въпроси” в
Министерство на правосъдието, с което е изпратено по компетентност писмо
от Министерство на правосъдието на Република Македония, молба за
трансфер на наказателно производство на Главна прокуратура Куманово и
приложените документи, изпратени на основание Европейската конвенция за
трансфер на наказателно производство от 1972 г. относно българския
гражданин Е.И. Същия ден е заведена във ВКП преписка с №1549. С
протокол от 08.02.2018 г. е разпределена на прокурор Величка Смилянова. С
писмо от 13.02.2018 г. на осн. чл. 478, ал.2 и чл.37, ал.1,т.2 от НПК
пр.Смилянова изпратила материалите за поемане /трансфер/ на наказателното
производство, водено срещу българския гражданин за престъпление по чл.
271 от НК на СРП, която е прокуратурата по местоживеене на лицето.
На 29.02.2018 г. във ВКП било получено писмо, с което СРП изпратила
материалите на СГП, защото лицата били извършили и престъпление по чл.
249, ал.1 от НК, което е от тяхна компетентност. На 30.04.2018 г. във ВКП
било получено постановление на СГП, с което молбата за трансфер била
приета;
Пр. пр. №6300/17 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор
Каролина Хлебарова. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ
прокурор/. На 20.06.2017 г. във входящия регистър на Прокуратурата на
Република България е заведено писмо от ОП-Русе, с приложени към него
молба за трансфер на наказателното производство, водено срещу българския
гражданин Т.Х. за престъпление по чл. 1771 от НК на ФРГ, изпратена от
Прокуратурата в гр. Хамбург, Германия, която попаднала при тях поради
грешка. На 22.06.2017 г. във ВКП била заведена преписка с № 6300. С
протокол от 26.06.2017 г. преписката била разпределена на прокурор
Каролина Хлебарова. С писмо от същия ден на осн. чл. 478, ал.2 и чл. 37,
ал.1,т.2 от НПК тя изпратила материалите за поемане /трансфер/ на
наказателното производство на РП - Русе, която е прокуратурата по
местоживеене на лицето.
На 14.08.2017 г. във ВКП било получено постановление, с което РПРусе приела за разследване горепосоченото наказателно производство;
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Пр. пр. №4319/17 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Марияна
Лилова. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. На
25.04.2017 г. във входящия регистър на ВКП е заведено писмо от ОП-Ямбол,
с което на осн. чл. 478, ал.1, т.1 от НПК е изпратена молба за трансфер на
наказателно производство, водено от държавна прокуратура Леобен,
Република Австрия срещу българския гражданин П.Б. С протокол от
02.05.2017 г. преписката е разпределена на прокурор Марияна Лилова. С
писмо от същият ден на осн. чл. 478, ал.2 и чл. 37, ал.1,т.2 от НПК тя
изпратила материалите за поемане /трансфер/ на наказателното производство,
водено срещу българския гражданин за престъпление по чл. 209, ал.1 от НК
на РП-Ямбол, която е прокуратурата по местоживеене на лицето.
На 05.06.2017 г. във ВКП било получено постановление на РП- Ямбол
за отказ да се приеме за разследване наказателното производство, защото
най- важните доказателства се намирали в Република Австрия и ФРГ и
трансферът на наказателното производство в България не би бил в интерес на
разкриването на обективната истина по делото;
Пр. пр. №13092/17 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Сава
Петров. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. На
14.12.2017 г. във входящия регистър на ВКП е заведено писмо от СГП, с
което на осн. чл. 478, ал.1, т.1 от НПК са изпратили молба от Прокуратурата
на Виена – Република Австрия за поемане на наказателно преследване на
българския гражданин С.С. за извършена измама, съгласно §146 на
Австрийския НК. На 14.12.2017 г. във ВКП е заведена преписка с №13092. С
протокол от 18.12.2017 г. преписката е разпределена на прокурор Сава
Петров. С постановление от същия ден на осн. чл. 478, ал.2 и чл. 37, ал.1, т.2
от НПК той изпратил материалите за поемане /трансфер/ на наказателното
производство, водено срещу българския гражданин, на СРП, защото тя е
прокуратурата по местоживеене на лицето и се явява орган по чл. 13, ал.3 от
ЕКТПНД.
С постановление от 29.01.2018 г. СРП отказала да приеме воденето на
наказателното производство, защото не били констатирани доказателства,
обосноваващи виновността на българския гражданин в извършване на
престъпното деяние. В последния абзац на постановлението се твърди, че в
България има образувано наказателно производство, което било спряно
поради отсъствие на доказателства за извършителя на деянието. С друго
постановление от същата дата СРП възложила на СлО в СГП изпълнението
на молбата за международна правна помощ и да извърши разпит на
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обвиняемия, който се намира на територията на Република България. На
12.02.2018 г. прокурор Петров поискал СГП да извърши служебна проверка
на преписката на СРП, с която е отказан трансфера на наказателното
производство.
На 07.03.2018 г. СГП изискала от СРП горепосочената приписка за
проверка. С постановление от 20.04.2018 г. СГП отменила двете
постановления на СРП от 29.01.2018 г. и указала на наблюдаващия прокурор
да проучи всички писмени материали, приложени по преписката, постъпила
от австрийските компетентни власти, да извърши обстойна проверка на
съдържащата се информация по изпратените писмени документи и след
анализ и преценка на същата, да вземе отношение по същество, съобразно
разпоредбата на чл. 478, ал.1, т.1-т.12 от НПК, с оглед установените факти и
обстоятелства по предмета на разследване от Р.Австрия;
Пр.пр.№824/2017 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор
Марияна Лилова. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/.
Преписката е образувана въз основа на изпратено съобщение от посолството
ни в Белград до ВКП, Министерство на правосъдието, ДМОС-МВР, заведено
във ВКП на 26.01.2017 г. Съобщението се отнася до задържан български
гражданин по искане на Интерпол – Белгия от Висшия съд в гр.С.М.,
Република Сърбия за извършени престъпления – участие в ОПГ и кражби в
Белгия, за което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 2
години. На 30.01.2017 г. във ВКП е заведено
друго съобщение от
посолството на Р.България в Белград, с което е изпратена нота на МВнР на
Р.Сърбия, с която информират за задържането на българския гражданин С.С.
от съда в гр.С.М. и налагането на мярка за неотклонение „задържане под
стража“ за срок от 30 дни;
Пр.пр.№7270/2017 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Сава
Петров. /Приложен е протокол за избор на прокурор от 17.07.2017
г./Преписката е образувана въз основа на изпратено по факс на 14.07.2017 г.
писмо до ВКП, отдел„Международен“ от РП-Свиленград на с копие до
МВнР, Дирекция „Консулски отношения“ и до ОП-Хасково за образувано
бързо производство срещу трима чужди граждани за извършено
престъпление по чл.280, ал.2, т.3 и 4 вр.с чл.20, ал.2 от НК. Същото писмо е
получено по пощата в ПРБ на 18.07.2017 г. и на 19.07.2017 г. – във ВКП,
отдел „Международен“. Пр.Петров е поставил резолюция за това, че е
уведомен поради това, че писмото е получено и по факс;
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Пр.пр.№4062/17 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Каролина
Хлебарова. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. На
20.04.2017 г. във входящия регистър на ВКП е заведено съобщение от
посолството на Република България в Любляна, Словения за българин, който
е станал жертва на трафик. Същият ден е заведена преписка във ВКП с
№4062. С протокол от 21.04.2017 г. преписката е разпределена на прокурор
Каролина Хлебарова. Същия ден тя изпратила материалите на РП- Русе,
където е постоянното местоживеене на пострадалия;
Пр.пр.№12920/17 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Емилена
Попова. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. На
11.12.2017 г. във входящия регистър на ВКП е заведено съобщение от РПВидин, че на 4.12.2017г. в ГПУ-Видин е образувано досъдебно производство
срещу турския гражданин С.С. за извършени престъпления по чл.279, ал.1
във вр. с чл.18, ал.1 от НК и чл.318 от НК. Прокурор Попова установила, че
копие от писмото е изпратено на посолството на Република Турция, отдел
„Досъдебен” на ВКП, МВнР и приключила преписката с резолюция;
Пр.пр.№198/17 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Величка
Смилянова. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. На
09.01.2017 г. във входящия регистър на ВКП е заведено писмо от дирекция
„Консулски отношения” в Министерство на външните работи, че двама
български граждани са задържани с решение на съдия от Основния съд в гр.
Сурдулица за извършено деяние по чл.223, ал.2 от НК на Сърбия. На
10.01.2017 г. материалите били заведени във ВКП като преписка с №198. С
протокол от 12.01.2017 г. преписката била разпределена на прокурор
В.Смилянова. На 12.01.2017 г. тя изискала от дирекция „Консулски
отношения” в МВнР допълнителна информация, за да се прецени
необходимостта от образуване на паралелно наказателно производство в
Република България. Исканата информация постъпила на 30.01.2017 г. На
14.02.2017 г. прокурор Смилянова изпратила материалите на ОП Кюстендил. На 02.03.2017 г. във ВКП било получено постановление на ОП Кюстендил за отказ да се образува ДП;
Пр.пр.№9139/17 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Цветомир
Йосифов. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. На
01.09.2017 г. във входящия регистър на ВКП е заведено писмо от РПСвиленград, че на 30.08.2017 г. е образувано незабавно производство срещу
гражданин на Ирак за престъпление по чл.279, ал.1 от НК. Прокурор Йосифов
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установил, че копие от писмото е изпратено на Консулския отдел на
посолството на Ирак, МВнР и ОП- гр. Хасково и приключил преписката с
резолюция;
Пр.пр.№13775/18 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Камен
Михов. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. На
08.11.2018 г. във входящия регистър на ВКП е заведено
писмо от
Посолството в Берлин за това, че на 05.11.2018 г. е задържан български
гражданин за трафик на хора. Същия ден преписката била заведена във ВКП
с №13775. На 12.11.2018 г. била разпределена на прокурор Михов. Прокурор
Михов я приключил с резолюция;
Бяха проверени и следните преписки:
Пр. пр. №6010/18 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Камен
Михов;
Пр. пр. №8638/17 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор
Цветомир Йосифов;
Пр. пр. №5274/17 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Каролина
Хлебарова;
Пр. пр. №7174/17 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Каролина
Хлебарова;
Пр. пр. №1460/17 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Каролина
Хлебарова;
Пр.пр.№1373/2017 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор
Марияна Лилова;
Пр.пр.№8986/2017 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Сава
Петров;
Пр. пр. №12830/18 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Сава
Петров;
Пр. пр. №2145/18 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Сава
Петров;
Пр. пр. №11175/18 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор
Мариана Лилова;
Пр. пр. №3981/18 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Мариана
Лилова;
Пр. пр. №2062/18 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Каролина
Хлебарова;
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Пр. пр. №10150/18 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Величка
Смилянова;
Пр. пр. №4204/17 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Величка
Смилянова;
Пр. пр. №3532/17 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Величка
Смилянова;
Пр. пр. №10898/17 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор
Цветомир Йосифов;
Пр. пр. №12971/18 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор
Цветомир Йосифов.
На принципа на случайния подбор бяха проверени преписки,
отнасящи се до екстрадиция, европейска заповед за арест и подпомагане
на главния прокурор при упражняване на правомощията му, по които
прокурорите от отдел 04 „Международен” на ВКП са се произнесли през
2017 г. и 2018 г., както следва:
Пр. пр. №8128/17 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Емилена
Попова. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. На
31.07.2017 г. във ВКП пристигнали ЕЗА, издадена от РП-гр. Перник ведно с
предложение ВКП да упражни правомощията си по чл. 23, т.1 от ЗЕЕЗА като
сезира Министерство на правосъдието с искане за международно издирване,
временно задържане и последваща екстрадиция на осъдения Е.Н.
На 07.08.2017 г. преписката била разпределена на прокурор Емилена
Попова. Същия ден заместника на главния прокурор при ВКП Б.Сарафов
изпратил на Д”МОС”-МВР молба за обявяване за международно издирване и
временно задържане под стража с оглед следваща екстрадиция за Р.България
от територията на всички страни- членки на Интерпол.
На 4.09.2017г. във ВКП е получено писмо от Д”МОС”-МВР, че според
съобщение от бюро СИРЕНЕ-Великобритания лицето е задържано на
2.09.2017г. в Ливърпул.Британските власти искали копия на оригинал и на
заверен превод на издадената ЕЗА на английски език.
На 07.09.2017 г. във ВКП е получено писмо от Д”МОС”-МВР, че
съдебните власти във Великобритания са допуснали предаването на
българския гражданин и започват преговори за мястото, датата и часа на
неговото осъществяване. Одобрен е план за неговото приемане.
С постановление от 07.09.2017 г. прокурор Лилова възложила на
ГД”Охрана” при МП чрез упълномощените служители, изрично посочени в
диспозитива на постановлението, приемането на българския гражданин от
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британските власти. Разпоредила на Д”МОС”-МВР да съобщи чрез СИРЕНЕ
на британските власти имената на българските служители, които ще приемат
лицето. Указала екземпляр от протокола за приемането на лицето и
предаването му в помещенията на затвора да се изпрати на ВКП.
На 18.09.2017 г. във ВКП постъпила информация, че екстрадирането на
българския гражданин е осъществено. Приложили приемо-предавателен
протокол и др. документи.
На 25.092017г. във ВКП е постъпило писмо от РП-Перник, че лицето е
настанено в Затвора - Бобов дол;
Пр. пр. №12883/18 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Сава
Петров. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. На
22.10.2018 г. във ВКП постъпили документи, посочени в Инструкция на
Главния прокурор на Република България, утвърдена с негова Заповед №1774
от 19.05.2014 г. ведно с предложение ВКП да упражни правомощията си по
чл.23, т.1 от ЗЕЕЗА като сезира Министерство на правосъдието с искане за
международно издирване, временно задържане и последваща екстрадиция на
осъдения Ю.Р., изпратени от ОП-Шумен.
На 24.10.2018 г. преписката била разпределена на прокурор Сава
Петров. На 26.10.2018 г. заместника на главния прокурор при ВКП Иван
Гешев изпратил чрез Д”МОС”-МВР молба за обявяване за международно
издирване на обвиняемо лице и временното му задържане под стража с оглед
следваща екстрадиция за Р.България от територията на всяка държава членка на Интерпол.
На 25.10.2018 г. във ВКП е получено писмо от Д”МОС”-МВР, че
българският гражданин Ю.Р. е обявен за международни издирване в ШИС,
както и по канала на МОКП-Интерпол.
На 04.04.2018 г. във ВКП е получено писмо от Д”МОС”-МВР, че е
получена телеграма от Интерпол-Турция, че на 31.03.2019 г. Ю.Р. е задържан
за срок от 40 дни във връзка са екстрадицията му към Р.България. Турските
власти поискали екстрадиционните документи и техен превод на турски език.
Българският гражданин се намирал в Затвора в гр. Текирда.
На 10.04.2018 г. главния прокурор изготвил молба за екстрадиция до
министъра на правосъдието на Република Турция. С писмо от същия ден
прокурор Петров изпратил екстрадиционните документи на дирекция
„Международно прано сътрудничество и европейски въпроси” на МП, с
копие от Д”МОС”- МВР и ОП - Шумен.
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На 18.04.2018 г. дирекция „Международно правно сътрудничество и
европейски въпроси” на МП уведомили ВКП, че молбата за екстрадиция е
изпратена на Посолството на Р.България в Анкара на 16.04.2019 г.
На 08.07.2019 г. във ВКП е получено писмо от Д”МОС”- МВР, че
съдебните власти в Турция са допуснали предаването на българския
гражданин и започват преговори за мястото, датата и часа на неговото
осъществяване. Одобрен е план за неговото приемане.
С постановление от 15.07.2018 г. прокурор Петров възложил на
ГД”Охрана” при МП чрез упълномощените служители, изрично посочени в
диспозитива на постановлението, приемането на българския гражданин от
британските власти. Разпоредила на Д”МОС” да съобщи чрез ИнтерполТурция на турските власти имената на българските служители, които ще
приемат лицето. Указал екземпляр от протокола за приемането на лицето и
предаването му в помещенията на затвора да се изпрати на ВКП.
На 26.07.2019 г. във ВКП постъпила информация, че екстрадирането на
българския гражданин е осъществено. Приложили приемо предавателен
протокол и др. документи.
На 23.072019 г. във ВКП е постъпило писмо от Началника РСИН, че
лицето е в Ареста – гр.Шумен;
Пр. пр. №4093/18 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор
Каролина Хлебарова. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ
прокурор/. На 28.03.2018 г. във ВКП постъпили документи, посочени в
Инструкция на Главния прокурор на Република България, утвърдена с негова
Заповед №1774 от 19.05.2014 г. ведно с предложение ВКП да упражни
правомощията си по чл.23, т.1 от ЗЕЕЗА като сезира Министерство на
правосъдието с искане за международно издирване, временно задържане и
последваща екстрадиция на осъдения Ю.К., изпратени от ОП-Пловдив.
На 02.04.2018 г. преписката била разпределена на прокурор Каролина
Хлебарова. На 5.04.2018 г. главният прокурор С.Цацаров изпратил чрез
Д”МОС”-МВР молба за обявяване за международно издирване на обвиняемо
лице и временното му задържане под стража с оглед следваща екстрадиция за
Р.България от територията на всяка държава-членка на Интерпол.
На 13.04.2018 г. във ВКП е получено писмо от Д”МОС”-МВР, че
украинският гражданин Ю.К. е обявен за международно издирване по канала
на МОКП-Интерпол. Според чл.27 от Решение 2007/533/ПВР и
Регламент1987/2006 лица, за които не е издадена ЕЗА не могат да бъдат
въвеждани за издирване в ШИС. В Д”МОС”-МВР не е получено копие на
ЕЗА и поради това лицето не е обявено за издирване в ШИС.

156

Същия ден прокурор Хлебарова разпоредила копие от писмото да се
изпрати на ОП-Пловдив по факса.
На 23.04.2018 г. във ВКП е получено писмо от ОП-Пловдив, които
изпратили ЕЗА, придружена с необходимите документи.
На 26.04.2018 г. е получено писмо от Д”МОС”-МВР, че украинският
гражданин е обявен за международно издирване в ШИС;
Пр.пр.№939/17 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Величка
Смилянова. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. На
18.09.2017 г. във ВКП постъпили документи, посочени в Инструкция на
Главния прокурор на Република България, утвърдена с негова Заповед №1774
от 19.05.2014 г. ведно с предложение ВКП да упражни правомощията си по
чл.23, т.1 от ЗЕЕЗА като сезира Министерство на правосъдието с искане за
международно издирване, временно задържане и последваща екстрадиция на
осъдения Р.М., изпратени от ОП-Кърджали.
Същия ден била разпределена на прокурор Емил Сакаджийски. На
25.09.2017 г. заместника на главния прокурор - Борислав Сарафов изпратил
чрез Д”МОС”-МВР молба за обявяване за международно издирване на
обвиняемо лице и временното му задържане под стража с оглед следваща
екстрадиция за Р.България от територията на всяка държава- членка на
Интерпол.
На 19.01.2018 г. във ВКП е получено писмо от Д”МОС”-МВР, че
българският гражданин Р.М. е обявен за международно издирване по канала
на МОКП-Интерпол. Въведен е за издирване и в ШИС. Получило се писмо от
Интерпол-Турция, че на 15.08.2014 г. лице с такова име е напуснало
Р.Турция. В същото време в тяхната база данни има лице със сходни данни.
Д”МОС” –МВР са уведомили Интерпол-Турция, че има идентичност между
издирваното лице и лицето със сходни данни.
На 30.01.2018 г. във ВКП е получено писмо от Д”МОС”-МВР,че са
получили съобщение от Интерпол-Турция, които твърдят, че не разполагат
със снимка на издирваното лице.
На 02.02.2018 г. преписката била разпределена на прокурор Величка
Смилянова.
На 05.02.2018 г. във ВКП е получено писмо от ОП-Кърджали с копие до
Д”МОС”-МВР, че към предложението за предприемане на действия по
международно издирване на осъдения български гражданин, изпратено на
ВКП на 13.09.2017 г. ОП-Кърджали е приложила 3 комплекта документи, в
които се съдържат 3 бр. фотоснимка на осъденото лице;
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Пр.пр.№11565/2018 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор
Камен Михов. /Приложен е протокол от 25.09.2018 г. за неговия избор на
случаен принцип./ Преписката е образувана по постъпило на 20.09.2018 г. във
ВКП, отдел „Международен“ предложение от прокурор при СГП относно
обявяване на осъдено лице за международно издирване с цел арест и
екстрадиция. В предложението е посочено, че Б.А. от гр.София е осъден на 5
години „лишаване от свобода“, като е приспаднат периодът, през който е бил
задържан под стража. Присъдата не е изпълнена, поради ненамиране на
лицето. Обявен е за издирване с бюлетина на СДВР. СГП е издала ЕЗА, като
издирването на територията на ЕС също не е дало резултат. Предвид това,
прокурорът от СГП е предложил да се изготви предложение за искане от
страна на главния прокурор за обявяване на осъдения за международно
издирване и временно задържане с цел арест и екстрадиция в РБ. Към
предложението са приложени документи – описание на престъпленията,
извлечение от приложимите текстове от НК на РБ, издадената ЕЗА, справка
за съдимост, присъдата, решения на въззивна и на касационна инстанция и
др. На 28.09.2018 г. до МВР, Дирекция „Международно оперативно
сътрудничество“ е изпратена молба от заместника на главния прокурор при
ВКП И.Гешев, относно обявяване за международно издирване и временно
задържане под стража с оглед следваща екстрадиция за Р.България от
територията на всички страни, членки на Интерпол. Молбата е подписана от
зам.на главния прокурор при ВКП, от зав.отдел „Международен“ за
съгласувал и за изготвил – от прокурор К.Михов. Липсват материали за
нейното изпълнение;
Пр.пр.№5808/2018 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор
Красимира Вълчева. /Приложен е протокол от 11.05.2018 г. за нейния избор
на случаен принцип./ Преписката е образувана по постъпило на 09.05.2018
г.във ВКП, отдел „Международен“ предложение от прокурор при ОП-Перник
относно изготвяне на искане за екстрадиция на лице – искане за
международно издирване, временно задържане и последваща екстрадиция на
осъдения С.Я. с присъда по НОХД на ОС-Перник, с която е осъден на 6
години „лишаване от свобода“. Към предложението са приложени документи
– заверено копие от присъда, телеграма за обявяване на лицето за издирване
на ГДНП, справка от ОД на МВР – Перник, справка за съдимост, за издавани
документи за самоличност, за трите имена на лицето и за дата и място на
раждане, задгранични пътувания, приложими текстове от НК и др.
На 15.05.2018 г. до МВР, Дирекция „Международно оперативно
сътрудничество“ е изпратена молба от главния прокурор на Р.България,
относно обявяване за международно издирване и временно задържане под
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стража с оглед следваща екстрадиция за Р.България от територията на всички
страни, членки на Интерпол. Молбата е изготвена от прокурор Вълчева и е
съгласувана със завеждащия отдел „Международен“.
На 17.07.2018 г. във ВКП е получено писмо от ДМОС-МВР с
информация за задържане на обявения за международно издирване С.Я. в
гр.Солун, Гърция и че оригиналът на ЕЗА следва да се изпрати на посочен
адрес. На 01.08.2018 г. във ВКП е получено писмо от ДМОС – МВР с
информация къде ще се извърши физическото предаване на лицето. На
02.08.2018 г. пр.С.Петров е изпатил писмо до ГДО-МП с искане спешно да
предложат план за предаването на лицето. На същата дата е получено писмо
от ГДО-МП относно плана за предаване на лицето. С постановление от
03.08.2018 г. на пр.С.Петров на органите на ГДО – МП чрез упълномощения
служител, възлага организирането и осъществяването на приемането на
лицето от гръцките съдебни власти. На МВР-ДМОС възлага да съобщи на
бюро „СИРЕНЕ“-Гърция имената и данните на упълномощения български
служител, който ще приеме лицето, на ГДГП – да го пропусне на територията
на Р.България и на затвора в Бобов дол – да приеме лицето. На 02.08.2018 г. е
получено писмо от ГДО за упълномощения служител от тях. На 10.08.2018 г.
е изпратено писмо от ГДО във ВКП за осъществена ЕЗА на 09.08.2018 г. на
С.Я. с приложен протокол относно изпълнението на екстрадицията;
Пр.пр.№392/2018 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Емилена
Попова. Преписката е заведена във входящия регистър на ПРБ и във ВКП на
10.01.2018 г. въз основа на писмо от Дирекция „Международно оперативно
сътрудничество“ при МВР относно задържане на обявения за международно
издирване македонски гражданин О.В. на ГКПП Гюешево. Лицето е обявено
за издирване в ШИС от швейцарските власти по Искане за международно
издирване и временно задържане с цел последваща екстрадиция, издадено от
Федералното министерство на правосъдието за деяния, за които са
постановени три присъди от швейцарски съдилища.
На 10.01.2018 г. преписката е разпределена на пр.Попова. На същата
дата тя е издала постановление за временно задържане под стража за срок от
72 часа на основание чл.16, ал.4 от Европейската конвенция за екстрадиция
от 1957 г. на арестувания гражданин, считано от изтичане на 24 часа на
полицейското му задържане. В диспозитива освен задържането за 72 часа е
отбелязано на кого възлага изпълнението на постановлението, къде да бъде
настанено лицето, МВР Д“МОС“ да съобщи на швейцарските власти за
задържането, окръжният прокурор на ОП-Кюстендил да изпълни процедурата
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по чл.13, ал.IV ЗЕЕЗА и да внесе преписката в ОС-Кюстендил с искане да
постанови временно задържане на лицето до получаване на официалната
молба за екстрадиция. На 15.01.2018 г. от ОП-Кюстендил във ВКП с копие до
ДМОС-МВР са уведомили, че с определение от 12.01.2018 г. по ЧНД
№26/2018 г. ОС-Кюстендил е взел по отношение на О.В. мярка „Временно
задържане под стража“ за срок от 40 дни, в който срок да се приключи
екстрадиционното производство. До МВР – ДМОС на 15.01.2018 г. от ВКП е
изпратено писмо с молба да бъдат уведомени швейцарските власти за взетата
мярка. На 02.02.2018 г. отново пр.Попова е изпратила писмо до МВР – ДМОС
с копие до посолството на Конфедерация Швейцария да бъдат уведомени
швейцарските власти за съдебното определение за задържане на издирвания
гражданин за срок от 40 дни, както и че в рамките на срока трябва да бъде
получена във ВКП официалната молба за екстрадиция. Напомнително писмо
в този смисъл е изпратила и на 15.02.2018 г. Молбата за екстрадиция е
постъпила във ВКП на 16.02.2018 г. чрез МП на Р.България. Материалите са
заявени за превод на 16.02.2018 г. На 19.02.2018 г. преводът е получен. На
16.02.2018 г. пр.Попова е издала постановление за предварително задържане
под стража на основание чл.64, ал.2 от НПК и чл.14, ал.2 от ЗЕЕЗА. С
Решение от 27.02.2018 г. на ОС-Кюстендил е допусната незабавна
екстрадиция на македонския гражданин О.В. и му е взета мярка за
неотклонение „Задържане под стража“ до фактическото предаване на
задържаното лице на властите на молещата страна. С постановление от
09.03.2018 г. на пр.Попова е възложено конвоирането на задържания на МПГД „Охрана“ и на ДМОС – МВР - организацията по предаването му на
властите на Конфедерация Швейцария. На 21.03.2018 г от ГДИН са
уведомили ВКП, че на същата дата са предали задържания на областно звено
„Охрана“ за екстрадиция за Конфедерация Швейцария, която ще се извърши
на 21.03.2018 г. На 28.03.2018 г. от ГД“Охрана“ е изпратен протокол за
извършеното предаване на гражданина на ГКПП „Аерогара-София“ на
служители на Конфедерация Швейцария, ведно със съпровождащите го
документи. Протоколът е подписан от представителя на ГД“Охрана“ и от
трима служители от Конфедерация Швейцария;
Пр.пр.№6403/2018 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор
Емилена Попова. Преписката е заведена във входящия регистър на ПРБ и във
ВКП на 15.05.2018 г., въз основа на писмо от Министерство на правосъдието
на Р.България, относно искане от МП на Република Чехия за иницииране на
процедура за трансфер на М.В. и Р.В., като са приложени документи за
лицата, включително присъда на окръжен съд в Чехия и решение на областен
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съд в Чехия, преведени на български език. На 22.05.2018 г. преписката е
разпределена на пр.Попова. Приложен е протокол от случайно
разпределение. След получаването на преписката е подадена заявка и е
извършен превод на документите на чужд език – английски и чешки,
придружаващи писмото. Преводът е получен на 28.05.2018 г. С писмо от
31.05.2018 г. е поискано удостоверение за българско гражданство на Р.В. от
МП, което е получено във ВКП на 05.06.2018 г.
С писмо от 03.07.2018 г. до МП на Чешката република чрез МП на
Република България относно трансфер на осъдения бълг.гражданин Р.В.,
главният прокурор на Р.България е изразил съгласието за трансфера на
посочения гражданин. Към писмото са приложени информационна справка за
юридическите последици, приложимите текстове от НК на Р.България,
документ за българско гражданство. С писмо от 30.07.2018 г. ДМОС-МВР е
информирала ВКП с копие до директора на ГД“Охрана“, че Интерпол-Прага
моли българските власти да предложат план за пътуване и да предоставят
имената на ескортиращите офицери, които ще осъществят трансфера на
лицата от Чехия до България. По факс е изпратено писмо от ВКП, отдел
„Международен“ до ГДО с копие до МВР-ДМОС да предложат план за
пътуване и приемане на трансферирания осъден Р.В. На 08.08.2018 г. ГДО са
изпратили във ВКП план за трансфер. С постановление от 14.08.2018 г. на
пр.Сава Петров е възложено органите на ГД“Охрана“ при МП на Р.България
чрез определени служители, поименно посочени, да организират и
осъществят приемането от компетентните чешки власти осъдения български
гражданин Р.В. и съвместно с органите на ГДИН да организират и
осъществят конвоирането и настаняването му в Затвора – София. В
преписката е приложен протокол от 14.09.2018 г. на ГДО относно трансфер
на българския гражданин Р.В., намиращ се на територията на Р.Чехия, а
именно – че на ГКПП летище „Вацлав Хавел“ в гр.Прага на основание
постановление на ВКП от 14.08.2018 г. представителят на ГДО е приел Р.В.
от упълномощен служител на Р.Чехия, ведно със съпровождащите го
документи. С писмо от 17.09.2018 г., получено във ВКП на 20.09.2018 г. и
адресирано и до МП и ДМОС-МВР, ГДО информира, че трансферът на Р.В. е
осъществен, като приложено изпращат и екземпляр от документи за лицето.
На 29.09.2018 г. е извършен превод на документи от чешки език.
На 02.10.2018 г. е изпратено предложение на гл.прокурор на Р.България
до СГС относно решаване на въпроси, свързани с изпълнение на присъда,
постановена от съд на друга държава срещу български гражданин. Предлага
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се на основание чл.457 от НПК съдът да постанови решение, с което да
приспособи решение на Окръжния съд в гр.Нови Йичен, потвърдено от
Областния съд в Острава, Р.Чехия, с които е определено наказание 3 години
лишаване от свобода на българския гражданин Р.В. за престъпление по
чл.145, ал.1 от НК на Чехия за нанасяне на тежка телесна повреда, към
нашето законодателство.
С определение от 08.10.2018 г. на СГС по НЧД № 4310/2018 г. е приета
за изпълнение присъдата на съда в гр.Нови Йичен, Република Чехия, с която
българският гражданин Р.В.е осъден на ЛОС за срок от 3 години за
престъпление, съответстващо на чл.129, ал.2 вр.с ал.1 вр.с чл.20, ал.2 от НК.
Определя се първоначален режим, приспада се изтърпяната част от
наложеното наказание в Република Чехия. Определението подлежи на
обжалване и протест в 15 дневен срок от постановяването му. След влизане в
сила препис от него следва да се изпрати на СГП за привеждането му в
изпълнение и на ВКП за сведение. На 26.10.2018 г. във ВКП е получен препис
от определението на СГС и на 30.10.2018 г. пр.Попова е изпратила препис от
определението на съда на Министерство на правосъдието – Дирекция
„Международно правно сътрудничество и европейски въпроси“;
Пр.пр.№1022/2018 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор
Емилена Попова. Преписката е заведена във входящия регистър на ПРБ и във
ВКП на 24.01.2018 г., въз основа на писмо от Окръжна прокуратура – Сливен,
изпратено до Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ при
МВР и във ВКП, отдел „Международен“ относно лицето И.А. от гр.Сливен,
обявен за международно издирване на основание ЕЗА, издадена от Република
Италия. С писмото уведомяват, че И.А. е задържан в сектор „Арести“ на
РС“ИН“ – Сливен за срок от 72 часа на основание чл.42, ал.2 от ЗЕЕЗА и след
получаване на издадената от италианските власти ЕЗА предстои внасяне на
искане в ОС-Сливен за вземане на МНО „Задържане под стража“ по реда на
чл.43, ал.2 от ЗЕЕЗА.
На 26.01.2018 г. преписката е разпределена на пр.Попова, приложен е
протокол. С писмо от 26.01.2018 г. ОП-Сливен е уведомила ДМОС-МВР и
ВКП за внесеното искане в ОС-Сливен и това, че е образувано ЧНД№49/18 г.
за вземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража“ по отношение
на И.А. С писмо от 29.01.2018 г. ОП-Сливен е уведомила за това, че е
проведено съдебно заседание по посоченото ЧНД, задържаният е изразил
съгласие за предаване и е насрочено СЗ на 02.02.2018 г. за произнасяне с
решение. С ново писмо до същите адресати ОП-Сливен е уведомила, че съдът
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се е произнесъл с решение, с което е допуснал незабавно изпълнение на ЕЗА,
издадена от компетентните италиански власти. На същата дата – 02.02.2018 г.
ОС-Сливен е изпратил решението си на ангажираните институции,
включително на ВКП, отдел „Международен“. На същата дата във ВКП е
получено писмо от ДМОС-МВР за това, че лицето не притежава валидни
документи за самоличност и молят за предприемане на действия по
компетентност на основание чл.54, ал.1 вр.с чл.26, ал.3 от ЗЕЕЗА. На
02.02.2018 г. пр.Попова е издала разпореждане на МВР, Дирекция БДС на
българския гражданин, чиято екстрадиция предстои, да бъде издадена лична
карта. В писмо до ДМОС-МВР от същата дата е указала да бъдат уведомени
италианските власти за решението на българския съд. На 07.02.2018 г. от
ДМОС – МВР са отговорили, че са получили съобщение от италианските
власти с информация за детайлите по предаването на лицето. С писмо,
получено на 07.02.2018 г. ГДО са информирали за датата и мястото на
предаването на лицето и упълномощения служител. С постановление от
07.02.2018 г. пр.Попова е възложила на органите на ГДО организацията и
изпълнението на предаването на издирваното лице, като постановлението е
адресирано до различни институции – ГДО при МП, МВР-ДМОС, ГДИН при
МП, ГД“Гранична полиция“, сектор„Арести“- Сливен и сектор„Арести“София. На 21.02.2018 г. е изпратен протокол за извършеното предаване на
лицето в производството по ЕЗА;
Пр.пр.№2070/2017 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор
Мариана Лилова. Приложен е протокол за избор на прокурор от 07.03.2017 г.
Преписката е заведена във входящия регистър на ПРБ на 28.02.2017 г. и във
ВКП на 01.03.2017 г., въз основа на писмо от Районна прокуратура – Ловеч,
изпратено до Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ при
МВР и във ВКП, отдел „Международен“, с което в приложение изпращат
ЕЗА на българския гражданин А.И. от гр. Ловеч и молят да бъде обявен за
международно издирване въз основа на издадената от РП-Ловеч ЕЗА. ЕЗА е
издадена във връзка с присъда на РС-гр.Бяла, с която А.И. е осъден на 3
години ЛОС. В РП-Ловеч е постъпила информация, че лицето се укрива във
ФРГ. На 06.03.2017 г. ДМОС-МВР са информирали РП-Ловеч и ВКП, че А.И.
е обявен за международно издирване в ШИС. На 05.04.2017 г. от ДМОС –
МВР са информирали прокуратурата, че издирваният е задържан при
митническа проверка в Швейцария. С друго писмо, получено на 06.04.2017 г.
във ВКП от ДМОД-МВР са информирали, че е получено съобщение от бюро
„СИРЕНЕ“ – Швейцария, че съдебните власти на страната са допуснали
екстрадиция на българския гражданин въз основа на издадената от РП-Ловеч
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ЕЗА. На 07.04.2017 г. във ВКП е получено писмо от ГД“Охрана“ – МП с
информация за начина, по който ще бъде изпълнена екстрадицията – с
участие на кои служители, полети, нощуване, документи за самоличност и др.
С писмо, получено на 10.04.2017 г. във ВКП, ДМОС-МВР са информирали,
че швейцарските власти са приели предложения им план за предаване на
лицето. С постановление от 10.04.2017 г. на прокурор Лилова са възложени
на ГДО –МП организацията и изпълнението на приемането на българския
гражданин А.И. в Швейцария, като постановлението е адресирано до
различни институции – ГДО при МП, МВР-ДМОС, Началника на Затвора –
Ловеч, Началника на Затвора – София, ГДИН при МП, ГД“Гранична
полиция“, МП-Дирекция“МПСЕВ“ и РП-Ловеч. На 26.04.2017 г. във ВКП е
изпратен протокол за извършеното предаване на лицето в производството по
ЕЗА;
Пр.пр.№747/2017 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Мариана
Лилова. Преписката е образувана във ВКП на 20.01.2017 г. по повод
процедура по трансфер на осъдения български гражданин П.Г. в Испания за
трафик на хора с влязла в сила присъда на общо 11 години и 9 месеца
лишаване от свобода. ВКП е сезирана с писмо от МП на Република България,
в което е отразено искането на испанската страна, както и че лицето е дало
съгласие за изтърпяване на наложеното му наказание в България. На
08.02.2017 г. пр.Лилова е изпратила напомнително писмо до МП на
Р.България, Дирекция „Българско гражданство“ за издаване на удостоверение
за българско гражданство на П.Г., за което е изпратено писмо на 25.01.2017 г.
Получено е такова на 31.01.2017 г. На 07.02.2017 г. е получен превод на
документи от испански език по заявка на пр.Лилова. На 09.02.2017 г.с писмо
до МП на РБ е помолено да бъде изискан заверен препис на решението от
28.09.2015 г. на Върховния съд на Кралство Испания и информация
посещавал ли е българския гражданин образователни курсове при престоя в
испански затвор.
На 17.02.2017 г. чрез МП на Р.България до МП на Кралство Испания е
изпратено предложение на главния прокурор на Р.България за трансфер на
осъдения П.Г. за продължаване изтърпяването на наложеното му наказание
от испанския съд. На 03.11.2017 г. от МП са препратили писмо на МП на
Испания, съдържащо съгласие за трансфер на българския гражданин П.Г. До
ВКП и други институции е изпратено писмо от ГДО-МП във връзка с
изпълнението на трансфера на П.Г. – участващи служители, полети –
заминаване и връщане и т.н., получено на 03.11.2017 г. в прокуратурата. На
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14.11.2017 г. е получено писмо от ДМОС – МВР във връзка с трансфера на
лицето. С постановление от 15.11.2017 г. пр.Лилова е възложила на органите
на ГДО –МП чрез конкретно посочени служители, организацията и
изпълнението на приемането на българския гражданин П.Г. от испанските
власти, като постановлението е адресирано и до МВР-ДМОС, Началника на
Затвора – София, ГДИН при МП, ГД“Гранична полиция“, МПДирекция“МПСЕВ“ и РП-Червен бряг. На 12.12.2017 г. във ВКП е получено
писмо и протокол от ГДО за извършения трансфер на лицето. На 12.12.2017 г.
е изпратено предложение на главния прокурор на Р.България до СГС за
приспособяване на решението на съда във Валядолид, Испания, с което е
наложено наказание на П.Г. лишаване от свобода, към изискванията на
нашето законодателство и продължаване на изпълнението на наказанието в
Р.България. С определение от 14.02.2018 г. СГС, НО, 12 състав по НЧД
№5849/17 г. е приета за изпълнение присъдата на испанския съд. С решение
от 02.05.2018 г. САС по ВЧНД №419/18 г. е изменил определението на СГС в
частта, с която се прилага чл.23, ал.1 от НК и се постановява окончателна
продължителност на наказанието на П.Г. 11 години лишаване от свобода и
още 1 година и 9 м. лишаване от свобода.
На 11.05.2018 г. прокурор Лилова е изпратила копие от определението
на СГС и решението на САС за привеждане наказанието в изпълнение, а на
18.05.2018 г. в отдел „Международен“ на ВКП е получен отговор от СГП за
това, че са предприети действия по изпълнение на присъдата на П.Г.;
Пр.пр.№9048/2018 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Камен
Михов. Приложен е протокол за избор на прокурор от 16.07.2018 г.
Преписката е заведена във входящия регистър на ПРБ на 11.07.2018 г. и във
ВКП на 13.07.2018 г., въз основа на писмо Дирекция „Международно
оперативно сътрудничество“ при МВР, изпратено и на РП-Павликени, с което
са уведомили, че българският гражданин Ж.Д. е обявен за международно
издирване в ШИС. С писмо от 16.07.2018 г. до РП-Павликени пр.Михов е
поискал копие от ЕЗА, с която лицето е обявено за издирване. На същата дата
ЕЗА е изпратена във ВКП от РП-Павликени.
С писмо, получено във ВКП на 14.11.2018 г., ДМОС-МВР са
уведомили, че българският гражданин е задържан на 13.11.2018 г. в
Германия. На 04.12.2018 г. от ДМОС са информирали, че съдебните власти на
Германия са допуснали предаването на лицето в изпълнение на ЕЗА от РППавликени, мястото където това ще стане и са поискали да бъдат уведомени
за имената българските служители, които ще приемат задържания и полетите
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им. С писмо от 05.12.2018 г. ГДО-МП са уведомили различни институции,
включително ВКП, отдел „Международен“ за определените служители за
приемането на лицето, полетите им и това, че германските власти са приели
плана за извършване на екстрадицията. С постановление от 07.12.2018 г.
пр.Михов възложил на органите на ГДО-МП чрез упълномощените за това
служители, организацията по приемането от германските власти на
българския гражданин Ж.Д., настаняването му в арест в гр.София и
конвоиране в затвора – гр.Ловеч и на ГД“Гранична полиция“ да пропусне
лицето в изпълнение на постановлението, както и протокол за приемане на
лицето и предаването му в затвора – Ловеч, да се изпрати на ВКП. На
27.12.2018 г. във ВКП е постъпил протокола за извършеното предаване на
лицето в производството по ЕЗА, изпратен от ГДО-МВР. На 07.01.2019 г.
пр.Михов е изпратил на РП-Павликени копия от съпроводителните
документи на задържания. Преписката е приключила с изпращане на писмо
от ГДИН с информация за настаняване на лицето в затвора в гр.Ловеч на
15.12.2018 г., получено във ВКП на 09.01.2019 г.;
Проверени още:
Пр.пр.№1688/2017 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор
Емилена Попова;
Пр.пр.№7978/2017 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор
Емилена Попова;
Пр.пр.№20/2017 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Емилена
Попова;
Пр.пр.№7096/2017 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор
Емилена Попова;
Пр.пр.№3102/2017 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор
Мариана Лилова;
Пр.пр.№6773/2018 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор
Мариана Лилова;
Пр.пр.№9939/2018 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор
Мариана Лилова;
Пр.пр.№9412/2018 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Камен
Михов.
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Проверени преписки по молби за трансгранични наблюдения:
Пр.пр.№593/2018 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Емилена
Попова. Приложен е протокол за избор на прокурор. Преписката е образувана
след получаване на писмо от ДМОС-МВР до ВКП на 13.01.2018 г., с което са
уведомили, че техни колеги от скандинавска държава са изпратили
официална молба за провеждане на трансгранично наблюдение от името на
тяхното Национално бюро за разследване по отношение на български
гражданин, който се очаква да премине на територията на страната през
определен ГКПП с лек автомобил, на който са посочени марка, модел и ДК
№. С постановление от 13.01.2018 г. пр.Попова е допуснала изпълнението на
молбата на чуждите власти. На същата дата е внесла до председателя на СГС
искане за използване на СРС и е изпратила спешно писмо до ДМОС-МВР да
уведомят съответните чужди власти, че молбата за правна помощ за
трансгранично наблюдение на територията на Р.България е допусната за
изпълнение с постановление на ВКП. До ДМОС-МВР пр.Попова е изпратила
писма от 06.03, 19.03 и 10.04.2018 г. с молба да ги информират, че следва да
изпратят доклад за проведеното трансгранично наблюдение, който да бъде
представен на председателя на СГС, съгласно ЗСРС. На 26.04.2018 г. във
ВКП е получено писмо от СГС за това, че следва да бъде предоставена
информация за актуалното състояние на кореспонденцията с ДМОС-МВР. На
27.04.2018 г. пр.Попова е изпратила писмо на ДМОС – МВР за информация
относно актуалното състояние на кореспонденцията им със съответните
власти на молещата страана. На 30.04.2018 г. във ВКП е получен отговор от
ДМОС-МВР с копие до СГС.
На 03.05.2018 г. от ДМОС-МВР във ВКП е получена европейска
заповед за разследване във връзка с делото на Националното бюро за
разследване на съответната държава, по което е изпълнената молба за
трансгранично наблюдение, впоследствие – на 10.05.2018 г. е изпратена във
ВКП и преведена на български език. На 14.05.2018 г. пр.Попова е изпратила
писмо до ДМОС-МВР, които да се обърнат към съответните чужди власти с
искане да пояснят определени въпроси. Със същата молба е изпратено ново
писмо до ДМОС-МВР от пр.Попова на 23.05.2018 г. Във ВКП на 29.05.2018 г.
е получен отговор от ДМОС-МВР, в който са посочили, че ЕЗР, издадена на
26.04.2018 г. от съответните власти на молещата страна ще бъде отменена. На
17.10.2018 г. с писмо до ДМОС-МВР с копие до СГС, пр.Попова е поискала
да бъде изпратен доклад за извършените действия по трансграничното
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наблюдение от съответните чужди власти, но такъв не е приложен по
преписката;
Пр. пр. №12482/18 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор
Цветомир Йосифов. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ
прокурор/. На 13.10.2018 г. във входящия регистър на ВКП е заведено
получено по факс писмо от Д”МОС”- МВР, с което уведомяват ВКП, че е
получено спешно съобщение от Интерпол- Италия с приложено искане за
трансгранично наблюдение на две лица, което следва да започне на
следващия ден и да продължи няколко дни. Преписката е разпределена на
прокурор Сава Петров, който същият ден бил дежурен. Прокурор Сава
Петров, възложил превод на лицензирана фирма. Тя го изготвила на
следващия ден. С постановление от 14.10.2018 г. прокурор Петров приел и
допуснал за изпълнение спешна молба за правна помощ на Прокуратурата в
Катания, Република Италия от 12.10.2018 г. В мотивите посочил, че
трансграничното наблюдение по чл. 40 от Конвенцията за прилагане на
споразумението от Шенген е изрично изключено от обхвата на Директивата
за европейска заповед за разследване и поради това искането за него се прави
с молба за правна помощ. Съгласно чл. 476, ал.4 от НПК компетентна да се
произнесе по нея е ВКП.
СГС дал разрешения за трансгранично наблюдение с две отделни
разпореждания. С писмо от 14.10.2018 г. прокурор Петров разпоредил на
Д”МОС”-МВР да уведомят италианските власти, че съдът е дал разрешения
за трансгранично наблюдение за срок от 10 дни и е възложил способът да се
прилага от компетентната българска структура по чл.20, ал.1, т.1 от ЗСРС.
На 22.10.2018г. във ВКП е получено писмо, че същия ден прилагането
на СРС е прекратено.
На 26.10.2018 г. е получено писмо от Д”МОС”-МВР, че италианските
власти са поискали да им бъдат предоставени резултатите от проведеното
трансгранично наблюдение. На 06.11.2018г. във ВКП пристигнали
изготвените ВДС. На 20.11.2018 г. с писмо до Д”МОС”- МВР прокурор
Петров изпратил резултатите от изпълнението на молбата за правна помощ,
отразени във ВДС, и изготвени по отношение на две лица - обекти на
трансгранично наблюдение.
На 23.11.2018 г. във ВКП е получено писмо от Д”МОС”-МВР, че
материалите са предадени на офицера за връзка на Република Италия;
Бяха проверени и следните преписки:
Пр.пр. №15362/18 г. по описа на ВКП с наблюдаващ прокурор
Цветомир Йосифов; Пр.пр.№7645/2017 г. по описа на ВКП с наблюдаващ
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прокурор Красимира Вълчева; Пр. пр. №3644/18 г. по описа на ВКП с
наблюдаващ прокурор Величка Смилянова; Пр. пр. №5125/17 г. по описа на
ВКП с наблюдаващ прокурор Каролина Хлебарова; Пр. пр. №10786/17 г. по
описа на ВКП с наблюдаващ прокурор Сава Петров.
Проверяващият екип констатира, че не е допуснато нарушение по
образуването, движението и приключването на прокурорските преписки.
Въз основа на тези констатации Инспекторатът към ВСС прави
следните
ИЗВОДИ:
1.Завеждащият отдел 04 „Международен” на ВКП е създал
изключително добра организация на работа в отдела. Преписките се
разпределят своевременно въпреки, че сроковете за произнасяне са
изключително кратки. Работата в отдела се характеризира със значително
натоварване и динамика. Това се дължи на големия обем преписки и ясно
изразената специализация по материя, на потребност от произнасяне в много
кратки срокове и на комбинация между нововъзникващи сложни казуси, за
които рутинният подход е неприложим. В немалко случаи към този комплекс
се добавя и необходимостта прокурорите от отдела да съдействат за
улесняване на сътрудничеството между няколко институции по изпълнение
на конкретна задача. Всички прокурори работят изключително добре.
Преводите на материалите са възлагани незабавно и са изготвяни в
рамките на 1 до 3 дни.
Специализираната администрация работи в съответствие с ПАПРБ.
Доброто сътрудничество със съответните органи на съдебна власт от
други държави, както и бързото вътрешноведомствено съгласуване,
осъществявано от отдел 04 ”Международен” на ВКП съдейства за
повишаване на сигурността на българските граждани, гражданите на други
европейски държави и на държави извън Европейския съюз. То съдейства за
ефективно упражняване на правото на свободно движение и икономическа
активност, правото на лицето да бъде съдено и да изтърпи наказанието си в
държавата, на която е гражданин. Признание за изключително добрата работа
на отдел 04”Международен” на ВКП е получено от много партньорски
служби и орани на съдебна власт.
Разпределението на преписките на принципа на случайния подбор се
извършва в съответствие със Закона за съдебната власт, заповедите на
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главния прокурор и заповедите на завеждащия отдел 04 ”Международен” на
ВКП. Преписките и делата се разпределят между прокурорите равномерно,
съобразно процента на тяхната натовареност. Създадена е необходимата
организация за своевременно произнасяне по преписки, когато прокурорът,
на когото са разпределени, отсъства за продължителен период от време.
Дежурствата са организирани по начин, който позволява своевременна
реакция на ВКП в предвидените от закона случаи.
Данните в Унифицираната информационна система на ПРБ се въвеждат
регулярно, деловодните книги се водят добре.
Статистическата информация се изготвя в съответствие със заповедите
на главния прокурор по реда и в сроковете, посочени в тях. Аналитичната
дейност и работата с информационните технологии са на добро ниво.
Аналитичната и статистическа дейност относно приложението на норми
на международното право е на много високо ниво. При осъществяване на
дейността на прокурорите по прилагането на международно-правни актове и
във връзка с формиране на националната позиция по проекти за такива актове
показват висок професионализъм. В качеството си на представители в
различни европейски и регионални структури прокурорите са изпълнявали
задълженията си с необходимата компетентност и вещина. Доказателство в
тази посока е фактът, че двама от прокурорите в проверявания отдел са
поощрени с отличие
Прокурорите са участвали активно при съставянето и изпълнението на
вътрешната обучителна програма и при координирането й с обучителната
програма на други ведомства.
Административният ръководител е използвал пълноценно правомощията
за създаване на добра организация на работа, като е издавал и съответните
заповеди.
Материалната база е много добра.
2. През втората година от проверявания период броят на преписките
бележи леко намаление - от 4496 бр. през 2017 г. на 4286 бр. през 2018 г. То
се дължи на намаляване броя на преписките с предмет произнасяне по
допустимостта на молби за правна помощ и изготвяне на молба за
международно издирване на обвиняемо или осъдено лице.
При броя на решените преписки, по които има произнасяне на
прокурор, се наблюдава тенденция на устойчивост.
През двете години на проверявания период не се наблюдават преписки,
чието разглеждане е продължило по-дълго от обичайното поради пропуски на
прокурора. В срок до 7 дни са решени 98.09% от преписките през 2017 г. и
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97.30% от преписките през 2018 г. Данните илюстрират високата динамиката
в работата на прокурорите от проверявания отдел. Наред с това показват,че
прокурорите в отдел 04 ”Международен” на ВКП са приключвали преписките
своевременно и са ги решавали в срок.
Прокурорските актове са подробни и добре мотивирани.
Взаимодействието с ведомства и организации в областта на международното
правно сътрудничество по наказателни дела, с органи на други държави и
международни органи и организации е на много високо ниво.
3. Прокурорите са изготвяли молбите за правна помощ в съответствие с
изискванията на чл. 471 и сл. от НПК, Европейската конвенция за
взаимопомощ по наказателно-правни въпроси от 1959 г. и др. нормативни
актове. Изпращани са своевременно на Дирекция „Международно правно
сътрудничество и европейски въпроси” в Министерство на правосъдието за
по-нататъшен ход. Постъпилите материали от изпълнена молба за правна
помощ са изпращани на молещата прокуратура в рамките на една седмица.
Постъпилите молби за правна помощ от други държави прокурорите от
отдел 04”Международен” на ВКП са изпращали за изпълнение на
местнокомпетентните прокуратури без забавяне. В рамките на 1 до 3 дни са
били придвижвани към Дирекция „Международно правно сътрудничество и
европейски въпроси” в Министерство на правосъдието отговорите, свързани
с тяхното изпълнение.
В случаите, в които исканата международна правна помощ се е
отнасяла до извършване на действия по разследване по смисъла на чл. 471,
ал.2, т.2 от НПК, прокурорите своевременно са възлагали изпълнението на
поръчката на НСлС при спазване изискванията на чл. 476 от НПК.
Прокурорите сами са се ангажирали с изпълнение на поръчката, когато това е
било възможно.
Молбите за правна помощ от държави- членки на ЕС били препращани
на съответните първоинстанционни прокуратури в съответствие с
установения в Конвенция 2000 принцип на прекия контакт. В останалите
случаи преценката за допустимостта на молбите за правна помощ е правена
съобразно чл.472 от НПК.
В огромната си част молбите за правна помощ били изпълнявани от
компетентните органи на други държави сравнително бързо и без
необходимост от допълнителни уточнения. Това доказва, че при
осъществяване на проверяваната дейност прокурорите от отдел 04
„Международен” на ВКП са имали много добра организация, демонстрирали
са усърдие и много задълбочено познаване на материята.
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4. При обработване на молбите за трансфер на производства по
наказателни дела прокурорите от отдел 04 „Международен” на ВКП са
спазвали изискванията на чл.478 и сл. от НПК, Европейската конвенция за
трансфер на наказателни производства от 1972 г. и др. нормативни актове,
регламентиращи тази дейност. Те са препращали молбата за трансфер на
наказателно производство от друга държава за произнасяне на прокуратурата
по местоживеене на лицето незабавно, съгласно изискванията на чл.478, ал.2
от НПК. Изпращали са отговорите на компетентния орган по наказателното
производство на Дирекция „Международно правно сътрудничество и
европейски въпроси” в Министерството на правосъдието за по-нататъшен ход
веднага след тяхното получаване.
В случаите, в които български гражданин е извършил престъпление в
чужбина, прокурорите от отдел 04 „Международен” на ВКП са изпращали
материалите на местнокомпетентната прокуратура за произнасяне относно
необходимостта от образуване на паралелно наказателно производство
съгласно чл. 480 от НПК. Своевременно са уведомявали прокуратурата по
местоживеене, когато български гражданин е пострадал от престъпление в
чужбина.
В случаите, в които чужд гражданин е извършил престъпление на
територията на Република България са извършвали проверки дали
първоинстанционната прокуратура е уведомила Дирекция „Консулски
отношения” в МВнР, посолството на чуждата държава, чийто гражданин е
лицето и горестоящата прокуратура.
Прокурорите от отдел 04 „Международен” на ВКП са извършвали
дейността по трансфер на производства по наказателни дела и
информационния обмен с необходимата вещина и оперативност.
5. Прокурорите са реагирали бързо и компетентно на искането на
първоинстанционните прокуратури главният прокурор да упражни
правомощията си по чл.23, т.1 от ЗЕЕЗА като сезира МП с искане за
международно издирване, временно задържане и последваща екстрадиция на
обвиняеми или осъдени лица. Според чл.27 от Решение 2007/533/ПВР и
Регламент1987/2006 лица, за които не е издадена ЕЗА не могат да бъдат
въвеждани за издирване в ШИС и поради това, във всички случаи са
изисквали към направеното искане да се прилага изготвената ЕЗА.
В случаите, в които първоинстанционната прокуратура е искала
издирването на осъдено лице, те са изисквали към предложението да бъдат
приложени ЕЗА, описание на престъпленията, извлечение от НК на РБ,
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справка за съдимост, постановената присъда и решенията на горните
инстанции.
Всички проекти на молби за международно издирване на обвиняеми
или осъдени лица били утвърдени. Това е доказателство, че прокурорите от
отдел 04 „Международен” на ВКП са изпълнявали и тези свои задължения
прецизно и с висок професионализъм.
При установяване местонахождението на лицето прокурорите са
осъществявали организацията по неговото предаване на българските власти
бързо и компетентно. Изготвяна е молба за екстрадиция, която главния
прокурор изпращал на съответната държава без забавяне. Изисквали са
своевременното изработване на план за предаване на лицето, който
впоследствие са одобрявали. С постановление са възлагали на ГД”Охрана”
при МП приемането на българския гражданин чрез упълномощени
служители, изрично посочени в неговия диспозитив. Разпореждали са на
Дирекция ”Международно оперативно сътрудничество” в МВР да съобщи на
чуждите власти чрез СИРЕНЕ имената на българските служители, които ще
приемат лицето. Изисквали са екземпляр от протокола за приемането на
лицето и привеждането му в помещенията на затвора да се изпраща във ВКП.
Своевременно са получавали приемо-предавателните протоколи и другите
документи, отнасящи се до екстрадицията на лицето.
В случаите, в които на територията на България е задържано лице,
обявено за издирване от друга държава, прокурорите са издавали
постановление за временно задържане под стража за срок от 72 ч. на осн. чл.
16, ал.4 от Европейската конвенция за екстрадиция от 1957 г. и чл. 13, ал.5 от
ЗЕЕЗА. В диспозитива са отбелязвали на кого възлагат изпълнението на
постановлението, къде да бъде настанено лицето, указвали са на МВРД”МОС” да съобщят на чуждите власти за задържането, съответния окръжен
прокурор да изпълни задължението си по чл.13, ал.6 от ЗЕЕЗА и да внесе
преписката в съответния Окръжен съд с искане да се постанови временно
задържане на лицето до приключване на екстрадиционното производство.
Осъществявали са правомощията си по чл. 14, ал.2 от ЗЕЕЗА в
съответствие се изискванията на закона.
При допускане на екстрадиция със съдействието на Националното
централно бюро на „Интерпол” са уговаряли с молещата държава датата и
мястото на предаване на лицето в изпълнение на чл. 26, ал.1 от ЗЕЕЗА.
Прокурорите от отдел 04 „Международен” на ВКП са изпълнявали
задълженията си за подпомагане на главния прокурор при упражняване на
правомощията му за трансфер на осъдено лице умело и с нужната акуратност.
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6. llpe: rpoBeptBaHufl repuo.{ He e

roBoA Bbpxy rpoKypopcKr4re
aKToBe Ha lpoKypopl{Te or IrpoBepflBaHr4fl orAen Ia ce yilpaxHrna cnyxe6eH
KOHTpOI OT CTpaHa Ha |JIaBHLIT [poKypop tr cborBerHo HefoBr4Te 3aMecrHr4rlH.
Bcz'Irn [poeKTLI sa uor6z 3a MexrAyHapoAHo ra3Ar,rpBaHe Ha o6eraHser4ar vrIrr4
oc:bAeHH nvr\a ca 6uttu yrBbpAeHI4. Cre4onareJrHo, rrpr4 t43rorBrHe Ha cBoraTe
aKroBe rlpoKypopl,ITe or orAen 04 ,,Mex4ynapo4eu" Ha BKII aa rroKa3aJrr4
sa4u6oveHo rro3HaBaHe Ha MarepvflTa r,r Br4coK uposecuoH€urr,r3bM.
r4M€uro

Brs

ocHoBa Ha Ha[paBeHnre KoHcrararln[ HHcnercroparbr KbM
Blrcruuq crAe6en cbBer HaMr{pa, qe He cJreABa Aa ce AaBar rrpe[opbKn.

Ha ocn.qn.58, an.3 or 3CB erseMrrnrp or Hacrorrqzx Arr Aa ce Lr3rrparr{
Ha rJIaBHI{lf, npoKypop Ha Peny6nura Eurapux, rofiro Aa 3arro3Hae c Hero
npoKypopvrre 14 rlpoKypopcKl{Te cJry)Kr,rrenlr B orAeJr 02 "[ocs4e6en" Ha BKII z
orAen 04 ,,Mex4ynapo4eu" Ha BKil B eAHoMeceqeH cpoK or HeroBoro
lonyqaBaHe. fnaeHl4qr [poKypop Ia yBeAoMrr rJraBHLrr r.rHcrreKTop Ha
Llncuerropara rctrr,r BCC 3a Ll3rrbJrHeHr,rero Ha roBa cBoe 3aAbDKeHve vr 3a Aurara,
Ha KOTTO e npoKypopI4Te oT cboTBeTHVrfl OTAen Ca Ce 3arro3Hzrrrpr c aKTa.

Ha ocH. v1.58, al.3 or 3CB a.{MLrHr.rcrparvrBHnflT pbKoBoAr,rren

Ha

rpoBeptBannfl opraH na cr4e6Ha BJracr r{ rrpoKypopraTe B Hero urMar rrpaBo Ha
Bb3pax(eHl4e

upeA

TJIaBHLI-f, r4HcrreKTop

Ha I{BCC B 7-Anesen cpoK or

[olyqaBaHeTo Ha HacTorrqus aKT 3a pe3ynTaTH oT r,r3BbprueHa rrpoBepKa.
CneA rI3TkIrIaHe Ha cpoKa rro r{Jr. 58, ar.3, uzp.Z or 3CB - upra Jrr4rrca Ha
IIOCTbIILIJII4 Bb3pDKeHvIt, a [pI4 IIOCTbIII4JIV TAKUBA - CneA IIpOLI3HaC'HeTO Ha
ruraBHHt I{HcIreKTop na I4BCC uo r{x, Korrr4e or Hacroflrrlus, Arr sa pe3ynrarlr or
I,I3BbpIneHa [poBepKa BeAHo c Bb3pa]KeHuflTa r{ peureHvrflTa rro Trx Ha DraBHr{q
LrHcrreKTop, Ia ce u3npurfrr sa BCC, Ha eneKTpoHeH HoclrreJr.
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