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Основание на проверката – чл. 58, вр. чл. 54, ал. 1 от  ЗСВ, Годишната
програма на Инспектората към ВСС за 2021 г. и Заповед № КП-21-
5/19.04.2021 г. на Главния инспектор.

Съгласно заповедта на Главния инспектор, за проверяващ екип, който
да извърши контролната проверка са определени инспектор Александър
Мумджиев и експерти – Ана Рачева и Звездица Николова.

Цел и обхват на проверката:

Проверка на реалното изпълнение на дадените препоръки в Акта за
резултатите от плановата проверка във ВОП София, извършена по Заповед №
ПП-01-101/21.11.2016 г. на главния инспектор и обхващаща периода
01.01.2014г. – 31.12.2015г.

В изпълнение на заповедта на главния инспектор на ИВСС,
проверяващият екип извърши контролна проверка на ВОП София, в периода
от 22.04.2021 г. до 29.04.2021 г.

При плановата проверка на ВОП София през 2016 г. проверяващият
екип от ИВСС е отправил към административния ръководител, прокурорите
и следователите във ВОП София общо шест препоръки.

С писмо, постъпило в ИВСС на 17.02.2017 г. административният
ръководител на ВОП София е уведомил за предприетите организационни
мерки по дадените препоръки в Акта от плановата проверка, като е приложил
и издадената в тази връзка заповед № РД-04-101/16.02.2017 г. относно
организацията на работа във ВОП София. В заповедта контролът по
изпълнението е възложен на зам. административният ръководител- полк.
Александър Байданов, който се задължава на три месеца писмено да
уведомява административния ръководител за изпълнението на заповедта.

Проверяващият екип извърши проверка на реалното изпълнение и
резултатите от предприетите организационни мерки за изпълнение на
препоръките на ИВСС, дадени с акта от предходната планова проверка, както
следва :

По препоръка № 1. Административният ръководител на ВОП
София да предприеме необходимите мерки прокурорските преписки и
актове по всички видове дела да бъдат обозначавани с номер, с който
преписката се идентифицира в УИС/входящият номер/.
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При извършената проверка на място се установи, че прокурорските
преписки и актове се обозначават с входящия номер, с който преписката се
идентифицира в УИС, т. е. налице е реално изпълнение на препоръката.

По препоръка № 2. В наблюдателните преписки да се прилагат:
- кратък протокол за избор на наблюдаващ прокурор;
- постановления за привличане на обвиняем и вземане на

мярка за неотклонение, съгласувани по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК с
дата, подпис на наблюдаващия прокурор и печат на прокуратурата;

- копие от исканията за удължаване на срока за разследване;
- копие от окончателния прокурорски акт.

Съгласно предоставената информация от ВОП София, със Заповед №
РД-04-101/16.02.2017 г., административният ръководител е разпоредил в
наблюдателните дела да се прилагат посочените в препоръките документи.

От проверката на конкретни наблюдателни преписки се установи, че
в тях се съдържат протокол за избор на наблюдаващ прокурор;
постановления за привличане на обвиняем и вземане на мярка за
неотклонение, съгласувани по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК с дата, подпис
на наблюдаващия прокурор и печат на прокуратурата; копие от исканията
за удължаване на срока за разследване и копие от окончателния прокурорски
акт.

Проверяващия екип приема, че препоръката е изпълнена в пълен
обем.

По препоръка № 3. Административният ръководител на ВОП -
София да създаде необходимата организация наблюдаващите прокурори
да отбелязват в актовете си (постановленията за спиране, възобновяване,
прекратяване, удължаване на срок, постановленията по чл. 375 от НПК и
обвинителните актове) номера на прокурорската преписка и номера на
досъдебното производство по описа на РС ”Военна полиция”.

Съгласно предоставената информация със Заповед № РД-04-
101/16.02.2017 г., административният ръководител е разпоредил на
наблюдаващите прокурори при изготвянето на актовете си по делата
задължително да посочват в тях освен номера на досъдебното производство
по описа на ВОП София, входящият номер на преписката по описа на ВОП
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София и номера на досъдебното производство по описа на РС „Военна
полиция“-София, респ. РС „Военна полиция“ - Плевен.

При проверката на конкретни дела се установи, че всички прокурори
при изготвяне на актовете си посочват в тях и номер на РС „Военна
полиция“-София, респ. РС „Военна полиция“ – Плевен, поради което
проверяващият екип приема, че е налице реално изпълнение на
препоръката.

По препоръка № 4. Административният ръководител на ВОП
София да предприеме необходимите мерки прокурорските актове да се
извеждат деловодно от служител от деловодството на ВОП София, който
да поставя в горния ляв ъгъл датата на извеждане, съгласно чл. 43 от
Инструкция за деловодната дейност и документооборота в
прокуратурата на Република България, в сила от 01.05.2016 г.

В постановленията следва да бъдат посочени две дати - датата на
постановяването му и датата, отразяваща изходящото движение на
документа.

Съгласно предоставената информация от ВОП София, със Заповед №
РД-04-101/16.02.2017 г., административният ръководител е разпоредил,
считано от 01.03.2017 г. всички прокурорски актове на прокурорите да се
извеждат деловодно от служба „Регистратура, деловодство и архив“, респ.,
„Регистратура за класифицирана информация“ във ВОП София, като в горния
им ляв ъгъл се поставя правоъгълен печат (щемпел) с конкретно посочен
текст, а входящия номер на преписката се изписва на ръка, като се посочва
датата на която акта е обработен деловодно. Разпоредено е също в
прокурорските актове да се посочват две дати- дата на изготвяне на акта от
прокурора и дата на отразяването му в деловодните дневници.

При проверката на конкретни преписки и дела и проследяване на
движението им по входящите дневници се установи, че всички прокурорски
актове и други изходящи документи във ВОП София са деловодно
регистрирани и обработени, съобразно „Инструкция за деловодната
дейност и документооборота в ПРБ” и в съответствие с разпореденото в
заповедта на административния ръководител.

По препоръка № 5. Наблюдаващите прокурори да следят за
провежданите мероприятия по издирване на лицата, обявени за ОДИ,
като изискват от органите на Военна полиция да изпращат в
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прокуратурата обратна информация /доклад/ за резултатите от тях по
спрените досъдебни производства срещу известен извършител.

Съгласно предоставената информация от ВОП София, със Заповед №
РД-04-101/16.02.2017 г., административният ръководител е разпоредил по
всички спрени досъдебни производства срещу известен и неизвестен
извършител наблюдаващите прокурори ежемесечно да изискват доклади за
извършените ОИМ от органа, на когото са възложени.

Бяха изискани и проверени следните преписки:

Пр. пр. № 2465/2014 г. по описа на ВОП, ДП № 46-СЛ/2015 г. по
описа на ВОП. Досъдебното производство е образувано с постановление от
16.03.2015 г. на прокурор Байданов, като ДП № 46-рп/2015 г. срещу
неустановени длъжностни лица от РС „Военна полиция“- София за
престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 6, във вр. чл. 194, ал. 1 НК. Първоначално
разследването е било възложено на военен разследващ полицай от РС
„Военна полиция“ София. Наблюдаващият прокурор е направил предложение
на 16.03.2015 г. до административния ръководител на ВОП, разследването да
бъде възложено на военен следовател от ВОП София, на основание чл. 194,
ал. 1, т. 4 от НПК. С постановление от 17.03.2015 г. на административния
ръководител на ВОП София, разследването по досъдебното производство е
възложено на военен следовател от ВОП. С постановление от 16.07.2015 г. на
наблюдаващия прокурор досъдебното производство е спряно на основание
чл. 244, ал. 1, т. 2 НПК. Разпоредено е препис от постановлението да се
изпрати на военния следовател, за извършване на процесуални действия по
реда на чл. 245 НПК. С постановление от 16.05.2016 г. на наблюдаващия
прокурор производството по делото е възобновено. С постановление от
04.07.2016  г. на наблюдаващия прокурор досъдебното производство отново е
спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 2 НПК. Делото продължава да е спряно
и към момента на проверката. С писмо от 20.02.2017 г. наблюдаващият
прокурор е изискал от разследващия следовател да представи доклад по
спряното досъдебно производство, в който да бъде отразено възложени ли са
ОИМ, изпращани ли са съответните писма до МВР и гранична полиция и др.,
както и да се приложат копия от писмата и постановленията и отговорите от
съответните органи, на които са възложени действията. По делото са
приложени доклади на разследващия следовател, съответно от 20.02.2017 г.;
28.04.2017 г.; 31.05.2017 г.; 18.07.2017 г.; 12.09.2017 г.; 21.11.2017 г. За 2018г.
ежемесечно са представени доклади. С писмо от 09.11.2018 г. наблюдаващият
прокурор е изпратил спряното досъдебно производство на РС „Военна
полиция“- София за продължаване на оперативно- издирвателната дейност и
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установяване извършителя на деянието. В писмото изрично е посочено, че
следва ежемесечно, до 25-та дата, във ВОП София да се изпраща справка от
която да е видно, какво е извършено при ОИМ и установен ли е извършителя
на деянието. С доклад от 08.01.2021 г. разследващият следовател е уведомил
наблюдаващия прокурор, че след 07.11.2018 г. не е получавал други
материали във връзка с ОИМ.

Пр. пр. № 131/2014 г. по описа на ВОП, ДП № 6-рп/2014 г. по описа
на ВОП. Досъдебното производство е образувано на 03.02.2014 г. при
условията на чл. 212 НПК за престъпление по чл. 194, ал.1 НК. С
постановление от 20.08.2014 г. досъдебното производство спряно на
основание чл. 244, ал. 1, т. 2 НПК. По делото няма лица привлечени в
качеството на обвиняеми. За периода 2017-2021 г. са представяни
ежемесечни доклади от РС „Военна полиция“- София за резултатите от
извършените ОИМ.

Пр. пр. № 1783/2016 г. по описа на ВОП, ДП № 95-рп/2016 г. по
описа на ВОП, ВДП № 38/2016 г. по описа на РС „Военна полиция“-
София. Досъдебното производство е образувано на 01.12.2016 г. срещу
известен извършител за престъпление по чл. 385 НК. На 08.02.2017 г. при
условията на чл. 94, ал. 1, т. 8, чл. 219, ал. 1 и ал. 3, чл. 206, вр. чл. 269, ал. 3,
т. 2 НПК, едно лице е привлечено в качеството на обвиняем за извършено
престъпление по чл. 385, алт. 2 НК. С постановление  от 20.04.2017 г. на
наблюдаващия прокурор са били обединен материалите по ДП №16-рп/2017
г. по описа на ВОП, с материалите по ДП № 95-рп/2016 г. по описа на ВОП,
като обединеното дело се води под номер 95-рп/2016 г. по описа на ВОП.
Делото е спряно с постановление от 25.04.2017 г. Делото е възобновено на
08.12.2017 г. С постановление от 01.06.2018 г. делото отново е спряно.
Делото е възобновено на 28.01.2020 г. С постановление от 11.08.2020 г. на
прокурор Живков производството по делото е спряно на основание чл. 244,
ал.1 вр. чл. 25, ал. 2 НПК. Обвиняемият е обявен за общодържавно и
международно издирване, издадена е и европейска заповед за арест. По
делото са представяни ежемесечни доклади за всички периоди, през които
делото е било спряно от РС „Военна полиция“- София за резултатите от
извършените ОИМ.

Пр. пр. № 730/2019 г. по описа на ВОП, ДП № 69-рп/2019 г. по описа
на ВОП, ВДП № 22/2019 г. по описа на РС „Военна полиция“- София.
Досъдебното производство е образувано с постановление от 16.09.2019 г. на
прокурор Димов от ВОП-София за престъпление по чл. 202, ал. 2, т. 1, вр.
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чл. 201 НК. С постановление от 18.05.2020 г. производството по делото е
спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 2 НПК. Назначени са и изготвени ОИМ
за установяване извършителя на деянието. Ежемесечно са представяни
докладни записки от РС „Военна полиция“-София, като последната е от
19.04.2021 г.

Пр. пр. № 147/2019 г. по описа на ВОП, ДП № 32-рп/2019 г. по описа
на ВОП, ВДП № 9/2019 г. по описа на РС „Военна полиция“- Плевен.

Досъдебното производство е образувано с постановление от 23.04.2019
г. на прокурор от ВОП за престъпление по чл. 194, ал. 1 НК. Разследването е
възложено на военен разследващ полицай от РС „Военна полиция“ гр.
Плевен. С постановление от 09.07.2019 г. производството по делото е спряно
на основание чл. 244, ал. 1, т. 2 НПК. В постановлението е разпоредено
ежемесечно разследващия полицай да представя справка по делото за
резултата от извършените ОИМ. На 05.08.2019 г. наблюдаващият прокурор
е изпратил на разследващия утвърден от него план за действие по спряното
досъдебно производство за изпълнение и прилагане към материалите по
делото. По делото са постъпвали ежемесечни справки от разследващия
полицай за резултатите от извършените ОИМ. Последната справка е от
07.04.2021 г.

Пр. пр. № 256/2019 г. по описа на ВОП, ДП № 33-рп/2019 г. по описа
на ВОП, ВДП № 10/2019 г. по описа на РС „Военна полиция“- Плевен.

Досъдебното производство е образувано с постановление от 23.04.2019
г. на прокурор от ВОП за престъпление по чл. 194, ал. 1 НК. Разследването е
възложено на военен разследващ полицай от РС „Военна полиция“ гр.
Плевен. С постановление от 19.07.2019 г. производството по делото е спряно
на основание чл. 244, ал. 1, т. 2 НПК. В постановлението е разпоредено
ежемесечно разследващия полицай да представя справка по делото за
резултата от извършените ОИМ.  На 05.08.2019 г. наблюдаващият прокурор
е изпратил на разследващия утвърден от него план за действие по спряното
досъдебно производство, за изпълнение и прилагане към материалите по
делото. По делото са постъпвали ежемесечни справки от разследващия
полицай за резултатите от извършените ОИМ. Последната справка е от
07.04.2021 г.

Пр. пр. № 317/2020 г. по описа на ВОП, ДП № 12-рп/2020 г. по описа
на ВОП, ВДП № 4/2020 г. по описа на РС „Военна полиция“- Плевен.

Досъдебното производство е започнало на 06.03.2020 г. за
престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3 и т. 4, вр. чл. 194, ал. 1 НК. Срокът на
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разследване е удължен с 60 дни, считано до 06.07.2020 г. с постановление на
наблюдаващия прокурор от 27.04.2020 г. С постановление от 20.07.2020 г.
производството по делото е спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 2 НПК. В
постановлението е разпоредено ежемесечно разследващия полицай да
представя справка по делото за резултата от извършените ОИМ.  На
17.08.2020 г. наблюдаващият прокурор е изпратил на разследващия утвърден
от него план за действие по спряното досъдебно производство, за изпълнение
и прилагане към материалите по делото. По делото са постъпвали
ежемесечни справки от разследващия полицай за резултатите от
извършените ОИМ. Последната справка е от 07.04.2021 г.

Пр. пр. № 517/2020 г. по описа на ВОП, ДП № 41-рп/2020 г. по описа
на ВОП, ВДП № 10/2020 г. по описа на РС „Военна полиция“- Плевен.

Досъдебното производство е образувано с постановление от 14.07.2020
г. на прокурор от ВОП за престъпление по чл. 194, ал. 1 НК. Разследването е
възложено на военен разследващ полицай от РС „Военна полиция“ гр.
Плевен. С постановление от 01.10.2020 г. производството по делото е спряно
на основание чл. 244, ал. 1, т. 2 НПК. В постановлението е разпоредено
ежемесечно разследващия полицай да представя справка по делото за
резултата от извършените ОИМ.  На 08.12.2020 г. наблюдаващият прокурор
е изпратил на разследващия утвърден от него план за действие по спряното
досъдебно производство, за изпълнение и прилагане към материалите по
делото. По делото са постъпвали ежемесечни справки от разследващия
полицай за резултатите от извършените ОИМ. Последната справка е от
07.04.2021 г.

В хода на проверката на проверяващия екип бяха предоставени
ежемесечни доклади, изготвени от прокурорския помощник във ВОП София
до административния ръководител, с констатации от извършени проверки на
спрените досъдебни производства и материалите по същите, съхранявани при
наблюдаващите прокурори за наличието на документи за извършените ОИМ.
Първият доклад е изготвен месец март 2017 г., а последният месец април
2021 г. и в тях са отразявани номерата на всички спрени дела за всеки един от
прокурорите от състава на ВОП, с отбелязване на получената справка за
извършените действия по спряното дело, от кого е изготвена и на коя дата. За
прокурорите, които към момента на проверката не са наблюдавали спрени
досъдебни производства, това е отразявано изрично в докладите.

С оглед осигуряване на актуална информация за организацията на
работа и дейността на магистратите по спрените досъдебни производства,
административният ръководител на ВОП, със заповед № РД-04-8/06.01.2021
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г. е разпоредил на наблюдаващите прокурори в срок до 15.01.2021 г. да
изготвят и представят подробни справки за наблюдаваните от тях спрени
досъдебни производства, които задължително да включват информация за
наличието на документи  за извършените ОИМ. При проследяване
изпълнението на заповедта се установи, че всички наблюдаващи прокурори са
изпълнили в срок, разпореденото в нея.

От предоставената информация и проверката на конкретните
дела се налага извода, че дадената препоръка е изпълнена своевременно и в
пълен обем.

По препоръка № 6. Наблюдаващите прокурори да спазват
изискването на чл. 381, ал. 5, т. 4 от НПК, като винаги посочват в
актовете, изготвени по реда на чл. 381 и сл. от НПК /споразумения/, при
постигане на съгласие за налагане на наказание лишаване от свобода
при условията на чл. 66, ал. 1 от НК, на кого да се възложи
възпитателната работа, в случаите на условно осъждане.

Съгласно предоставената информация със Заповед № РД-04-
101/16.02.2017г., административният ръководител е разпоредил
наблюдаващите прокурори стриктно да спазват изискването на на чл. 381, ал.
5, т. 4 от НПК, като винаги посочват в актовете, изготвени по реда на чл. 381
и сл. от НПК /споразумения/, при постигане на съгласие за налагане на
наказание лишаване от свобода при условията на чл. 66, ал. 1 от НК, на кого
да се възложи възпитателната работа, в случаите на условно осъждане.

В хода на проверката бяха изискани и проверени:

НП № 51/2018 г., ДП № 51-рп 2018 г. по описа на ВОП София, пр.
пр. № 1367/2018 г. по описа на ВОП София. ДП № 2011 от 2018 г. по описа
на РУ МВР гр. Вършец (пр. пр. № 756/2018 г по описа на РП Берковица)  е
образувано на 14.07.2018 г. за престъпление по чл. 343 б, ал. 3 от НК. С
постановление от 15.08.2018 г. на РП Берковица, досъдебното производство е
изпратено на ВОП София по подсъдност. Постъпило е във ВОП София на
24.08.2018 г. и с постановление от 29.08.2018 г. на военен прокурор Матев е
прието като е разпоредено да се води под № 51-рп/ 2018 г. по описа на ВОП
София, срещу лице по смисъла на чл. 396 НПК /със сержантско звание/  за
престъпление по чл. 343 б, ал. 3 НК. С това постановление разследването е
възложено на разследващ полицай от РС „Военна полиция“ гр. Плевен, с
дадени конкретни указания. Делото е постъпило в прокуратурата, с
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приключило разследване, на 16.10.2018 г. и на същата датата е разпределено
на наблюдаващия прокурор. Изготвено е споразумение на 23.10.2018 г.
(деловодно обработено) между прокурор Матев и защитника на обвиняемия,
с което на обвиняемия е наложено наказание  „лишаване от свобода“ за срок
от 4 месеца, като на основание чл. 66, ал. 1 НК изпълнението на наказанието е
отложено за изпитателен срок от 3 год. Възпитателната работа през
изпитателния срок е възложена на ОД МВР гр. Монтана. На обвиняемия е
наложено и наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от 9
месеца. Споразумението е внесено във Военен съд София, с писмо от
23.10.2018 г. Образувано е НОХД № 314/2018 г. по описа на Софийски
военен съд. На корицата на делото е поставена резолюция, че споразумението
е одобрено, като е завишено наказанието лишаване от право да управлява
МПС на 1 година.

НП № 37/2018 г., ДП № 37-рп 2018 г. по описа на ВОП София, пр.
пр. № 1054/2018 г. по описа на ВОП София. Досъдебното производство е
започнало на 23.06.2018 г. като бързо производство № ЗМ-109/2018 г. по
описа на РУ Полски Тръмбеш (пр. пр. № 1511/2018 г. по  описа на РП Велико
Търново)  срещу известен извършител за престъпление по чл. 343б, ал. 1 НК.
С постановление от 28.06.2018 г. на наблюдаващия прокурор от РП Велико
Търново е разпоредено разследването по бързото производство да се извърши
по общия ред. С постановление от 28.06.2018 г. на наблюдаващия прокурор
от РП Велико Търново, материалите по досъдебното производство са
изпратени по компетентност на ВОП София, където са постъпили на
04.07.2018 г. С постановление от  10.07.2018 г. на прокурор Матев от ВОП
София (военно следствен участък гр. Плевен) досъдебното производство е
прието по компетентност. Разследването е възложено на РС „Военна
полиция“- гр. Плевен ( ДП № 7/2018 г. по описа на РС „Военна полиция“
Плевен), с дадени указания. Делото е постъпило в прокуратурата, с
приключило разследване, на 26.10.2018 г. и на същата дата е разпределено на
прокурор Матев. Изготвено е споразумение на 01.11.2018 г. (деловодно
обработено) между прокурор Матев и защитника на обвиняемия, с което на
обвиняемия е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 месеца,
и „глоба“ в размер на 300 лева, като на основание чл. 66, ал. 1 НК
изпълнението на наказанието е отложено за изпитателен срок от 3 години.
Възпитателната работа през изпитателния срок е възложена на ОД МВР
гр. Велико Търново. На обвиняемия е наложено и наказание лишаване от
право да управлява МПС за срок от 6 месеца. Споразумението е внесено във
Военен съд София, с писмо от 02.11.2018 г. С протоколно определение №
51/14.11.2018 г. по НОХД № 323/2018 г. по описа на Софийски военен съд е
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одобрено постигнатото споразумение. На корицата на делото е отбелязано, че
определението е влязло в сила на  14.11.2018 г.

НП № 12/2019 г., ДП № 12-Сл 2019 г. по описа на ВОП София, пр.
пр. № 108/2019 г. по описа на ВОП София. Досъдебното производство е
образувано с постановление от 23.01.2019 г. на наблюдаващия прокурор за
престъпление по чл. 343б, ал.1 НК. Разследването е възложено на военен
следовател от ВОП София, с дадени указания. Постъпило е в прокуратурата
на 14.03.2019 г. и на същата дата е разпределено на наблюдаващия прокурор.
Изготвено е споразумение от 28.03.2019 г. (деловодно обработено) между
прокуратурата и защитника на обвиняемия, с което на обвиняемия е
наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 месеца, и „глоба“ в
размер на 500 лева, като на основание чл. 66, ал.1 НК изпълнението на
наказанието е отложено за изпитателен срок от 3 год. Възпитателната
работа през изпитателния срок е възложена на ОД МВР гр. Плевен. На
обвиняемия е наложено и наказание лишаване от право да управлява МПС за
срок от 8 месеца. Споразумението е внесено във Военен съд София на
04.04.2019 г. Образувано е НОХД № 46/2019 г. по описа на Софийски военен
съд, като в наблюдателните материали не се съдържа информация дали
споразумението е одобрено от съда.

НП № 70/2019 г., ДП № 70-рп 2019 г. по описа на ВОП София, пр.
пр. № 1188/2019 г. по описа на ВОП София. Досъдебното производство №
458/2019 по описа на РУ Бяла Слатина (пр. пр. № 981/2019 г. по описа на РП
Бяла Слатина) е преобразувано бързо производство, водено срещу известен
извършител за престъпление по чл. 343 б, ал. 1 НК. С постановление от
09.09.2019 г. наблюдаващия прокурор от РП Бяла Слатина е изпратил делото,
по компетентност на ВОП София, където е постъпило на 12.09.2019 г. С
постановление от 16.09.2019 г. наблюдаващият прокурор от ВОП София е
приел досъдебното производство, възложил е разследването на военен
разследващ полицай от РС „Военна полиция„ гр. Плевен, с дадени указания.
Досъдебното производство е постъпило във ВОП София, с приключило
разследване, на 06.01.2020 г. и на същата дата е разпределено на
наблюдаващия прокурор. Изготвено е споразумение от 14.01.2020 г.
(деловодно обработено) между прокуратурата и защитника на обвиняемия, с
което на обвиняемия е наложено наказание  „лишаване от свобода“ за срок от
10 месеца, и „глоба“ в размер на 500 лева, като на основание чл. 66, ал. 1 НК
изпълнението на наказанието е отложено за изпитателен срок от 3 години.
Възпитателната работа през изпитателния срок е възложена на отдел
„Пътна полиция“- СДВР на МВР- гр. София. На обвиняемия е наложено и
наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от 10 месеца.
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Образувано е НОХД № 6/2020 г. по описа на Софийски военен съд. В
преписката се съдържа писмо от 27.01.2020 г. до председателя на Софийски
военен съд, с което е изискано заверено копие от протоколното определение,
одобрено на 27.01.2020 г.

НП № 66 /2020 г., ДП № 66-рп 2020 г. по описа на ВОП София, пр.
пр. № 1259 /2020 г. по описа на ВОП София. Досъдебното производство е
започнало на 03.10.2020 г. като бързо производство № 280/2020 г. по описа на
РУ Троян (пр. пр.№ 1121/2020 г. по описа на РП Троян) за престъпление по
чл. 343 б, ал. 1 НК. С постановление от 08.10.2020 г. на РП Троян
разследването по бързото производство е постановено да се извърши по
общия ред. С постановление от 12.10.2020 г. наблюдаващият прокурор от РП
Троян е изпратил по компетентност на ВОП София досъдебното
производство, където е постъпило на 16.10.2020 г. С постановление от
22.10.2020 г. делото е прието по компетентност. Разследването е възложено
на военен разследващ полицай от РС „Военна полиция“ гр. Плевен, с дадени
указания. Делото е постъпило в прокуратурата, с приключено разследване на
02.11.2020 г. Изготвено е споразумение от 24.11.2020 г. (деловодно
обработено на 27.11.2020 г.) между прокуратурата и защитника на
обвиняемия, с което на обвиняемия е наложено наказание  „лишаване от
свобода“ за срок от 3 месеца, и „глоба“ в размер на 250 лева, като на
основание чл. 66, ал. 1 НК изпълнението на наказанието е отложено за
изпитателен срок от 3 години. Възпитателната работа през изпитателния
срок е възложена на ОДМВР гр.  Плевен. На обвиняемия е наложено и
наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от 10 месеца. Делото
е внесено в съда с писмо от 27.11.2020 г.

Налице е реално изпълнение на препоръката.

КОНСТАТАЦИИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОТПРАВЕНИТЕ
ПРЕПОРЪКИ В АКТА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПЛАНОВАТА
ПРОВЕРКА ОТ 2016 г. :

При извършената проверка на място се установи, че прокурорските
преписки и актове се обозначават с входящия номер, с който преписката се
идентифицира в УИС, т. е. налице е реално изпълнение на препоръката.

От проверката на конкретни наблюдателни преписки се установи, че в
тях се съдържат протокол за избор на наблюдаващ прокурор;
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постановления за привличане на обвиняем и вземане на мярка за
неотклонение, съгласувани по реда на чл. 219, ал. 1 от НПК с дата, подпис
на наблюдаващия прокурор и печат на прокуратурата; копие от исканията
за удължаване на срока за разследване и копие от окончателния прокурорски
акт.

При проверката се констатира, че в случаите, когато разследването е
възложено на военен разследващ полицай, наблюдаващите прокурори от
ВОП София,  при изготвяне на актовете си вписват и номера на
досъдебното производство по описа на РС „Военна полиция“-София, респ.
РС „Военна полиция“ - Плевен.

Всички прокурорски актове и други изходящи документи във ВОП
София са деловодно регистрирани и обработени, съобразно „Инструкция за
деловодната дейност и документооборота в ПРБ” и в съответствие с
разпореденото в заповедта на административния ръководител.

Създадената организация и контрол от страна на административния
ръководител на ВОП София са довели до активизиране на наблюдаващите
прокурори в работата им по спрените досъдебни производства. В
постановленията за спиране прокурорите са разпореждали ежемесечно
разследващия орган да представя справка по делото за резултата от
извършените ОИМ. При проверката се установи, че такива справки са
постъпвали ежемесечно.

Наблюдаващите прокурори изрично посочват в актовете, изготвени
по реда на чл. 381 и сл. от НПК /споразумения/, при постигане на съгласие за
налагане на наказание лишаване от свобода при условията на чл. 66, ал. 1 от
НК, на кого да се възложи възпитателната работа, в случаите на условно
осъждане.

От извършената контролна проверка се налага извода, че
административният ръководител на ВОП София е създал необходимата
организация за изпълнение на дадените препоръки в Акта за резултати
от плановата проверка през 2016 г., чрез издаване на съответните
заповеди и предприемане на различни по вид мерки. Постигнати са
реални резултати от изпълнението на препоръките, което е довело до
подобрение в прокурорската и административната дейност.
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