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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-
6/19.04.2021 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 ВоАП София, извършена по Заповед
№ ПП-01-102/29.11.2016 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 ВоАП София, в периода
от 22.04.2021 г. до 29.04.2021 г.

При плановата проверка на ВоАП София през 2016 г. проверяващият
екип от ИВСС е отправил към административния ръководител и прокурорите
във ВоАП София общо две препоръки.

С писмо, постъпило в ИВСС на 16.02.2017 г., административният
ръководител на ВоАП София е уведомил за предприетите организационни
мерки по дадените препоръки в Акта от плановата проверка, като е приложил
и издадената в тази връзка заповед № 30/15.02.2017 г. относно организацията
на работа във ВоАП София.

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 ВоАП да
предприеме необходимите мерки, като изисква прокурорските актове да
се извеждат деловодно от служител от деловодството на ВоАП и
съответните военно-окръжни прокуратури, 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. / чл. 39 от отм./. В постановленията
следва да бъдат посочени две дати - датата на постановяването му и
датата, отразяваща изходящото движение на документа.
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Съгласно предоставената информация от ВоАП София,
административният ръководител е разпоредил, считано от 01.03.2017 г.,
всички прокурорски актове на прокурорите от ВоАП да се извеждат
деловодно от служба „Регистратура и деловодство“ във ВоАП, като в горния
им ляв ъгъл да се поставя правоъгълен печат „щемпел“ с конкретно посочен
текст в който след обозначението номер….. да се изписва на ръка входящия
номер на преписката, по която е постановен акта, и датата на която акта е
обработен деловодно. В прокурорските актове да се посочват две дати- датата
на изготвяне на акта от прокурора и датата на отразяването му в деловодните
дневници.

По препоръка № 2. Административният ръководител на ВоАП да
предприеме необходимите мерки, като изисква наблюдаващите
прокурори от ВоАП и военно-окръжните прокуратури, в случаите,
когато разследването е възложено на военен разследващ полицай да
вписват и номера на досъдебното производство по описа на PC „Военна
полиция”

Съгласно предоставената информация от ВоАП София,
административният ръководител е разпоредил, считано от 01.03.2017 г. в
случаите, когато разследването се провежда, или е проведено от разследващ
военен полицай, прокурорите от Военно-апелативна прокуратура, на които е
разпределена въззивната преписка, в прокурорските си актове да вписват и
номера на досъдебното производство по описа на съответната РС „Военна
полиция“.

Бяха изискани и проверени следните преписки, като движението им се
проследи и по входящите дневници:

Пр.пр. № 60/2021 г. по описа на ВоАП. На 28.01.2021 г.във ВоАП е
постъпил самоотвод от прокурор Димов по ДП № 6-рп/2021 г. по описа на
ВОП (пр. пр. № 78/2021 г. по описа на ВОП). С протокол за избор от същата
дата е избран за наблюдаващи прокурор Иво Петков. С постановление от
01.02.2021 г., деловодно обработено с дата 02.02.2021 г., самоотводът е
уважен и преписката е върната във ВОП София за изпълнение. На 05.02.2021
г. във ВоАП е постъпило досъдебното производство, ведно с искане за
самоотвод на прокурор Байданов по ДП № 6-рп/2021 г. по описа на ВОП
(делото му е било преразпределено след уважения самоотвод на прокурор
Димов). С постановление от 05.02.2021 г., деловодно обработено със същата
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дата, е уважен самоотвода и преписката е изпратена на ВОП за сведение и
изпълнение. На 18.02.2021 г. във ВоАП е постъпило досъдебното
производство, ведно с искане за самоотвод на прокурор Радойнов по ДП № 6-
рп/2021 г. по описа на ВОП (делото му е било преразпределено след
уважения самоотвод на прокурор Байданов). С постановление от 19.02.2021
г., деловодно обработено с дата 22.02.2021 г., е уважен самоотвода и
преписката е изпратена на ВОП, за сведение и изпълнение. На 22.02.2021 г.
във ВоАП е постъпило досъдебното производство, ведно с искане за
самоотвод на прокурор Лазаров по ДП № 6-рп/2021 г. по описа на ВОП
(делото му е било преразпределено след уважения самоотвод на прокурор
Радойнов). С постановление от 25.02.2021 г., деловодно обработено с дата
26.02.2021г., е уважен самоотвода и преписката е изпратена на ВОП, за
сведение и изпълнение.

Пр. пр. № 3/2021 г. по описа на ВоАП. Преписката е образувана на
09.04.2021 г., във връзка с изпратена на същата дата пр. пр. № 928/2019 г. по
описа на ВОП София, за служебен контрол на постановление за отказ от
образуване на досъдебно производство. С постановление от 21.04.2021 г.,
деловодно обработено с дата 22.04.2021 г., прокурор Манов от ВоАП София
е отменил постановлението на ВОП София, като необосновано и
незаконосъобразно и материалите по преписката са изпратени на ВОП София
за извършване на допълнителна проверка, в съответствие с констатациите в
обстоятелствената част на постановлението.

Пр. пр. № 202/2020 г. по описа на ВоАП. Образувана е по постъпило
на 08.04.2020 г. досъдебно производство № 28-рп/2019 г по описа на ВОП
София, за инстанционен контрол. С протокол за избор от същата дата за
наблюдаващ прокурор е избран Евгени Иванов. С постановление от
05.05.2020 г., деловодно обработено с дата 05.05.2020 г., е потвърдено
постановление от 07.08.2019 г. на прокурор от ВОП София, с което е
прекратил наказателното производство по ДП № 28-рп/2019 г. по описа на
прокуратурата.

Пр. пр. № 362/2020 г. по описа на ВоАП. Образувана е по постъпило
на 18.06.2020 г. досъдебно производство № 72-рп/2019 г. по описа на ВОП
Сливен, за инстанционен контрол. С протокол за избор от 18.06.2020г . за
наблюдаващ прокурор е избран Евгени Иванов. С постановление от
17.07.2020 г., деловодно обработено с дата 17.07.2020 г., е потвърдено
постановление от 20.02.2020 г. на прокурор от ВОП Сливен, с което е
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прекратил наказателното производство по ДП № 72-рп/2019 г. по описа на
прокуратурата.

Пр. пр. № 367/2020 г. по описа на ВоАП. Образувана е по постъпила
на 18.06.2020 г. пр. пр. № 706/2019 г. по описа на ВОП Сливен, за служебен
контрол. С протокол за избор от 18.06.2020г. за наблюдаващ прокурор е
избран Иво Петков. С постановление от 10.07.2020 г., деловодно обработено
с дата 10.07.2020 г., е отменено постановление от 18.02.2020 г. на прокурор
от ВОП Сливен, за отказ да се образува досъдебно производство по пр. пр. №
706/2019 г. по описа на ВОП Сливен и преписката е върната за извършване на
допълнителна проверка с дадени указания.

Пр. пр. № 446/2019 г. по описа на ВоАП. Образувана е по постъпила
на 10.06.2019 г. пр.пр. № 1865/2018 г. по описа на ВОП София, за служебен
контрол. С протокол за избор от 10.06.2019г. за наблюдаващ прокурор е
избран Иво Петков. С постановление от 08.07.2019 г., деловодно обработено
с дата 09.07.2019 г., е отменено постановление от 10.04.2019 г. на прокурор
от ВОП София, за отказ да се образува досъдебно производство по пр. пр.
1865/2018 г. по описа на ВОП София и преписката е върната за допълване на
проверката, с дадени указания.

Пр. пр. № 447/2019 г. по описа на ВоАП. Образувана е по постъпило
на 10.06.2019 г. досъдебно производство №62-рп/2018 г. по описа на ВОП
София, за инстанционен контрол. С протокол за избор от 10.06.2019г. за
наблюдаващ прокурор е избран Красимир Колев. С постановление от
11.06.2019 г., деловодно обработено с дата 12.06.2019 г., е потвърдено
постановление от 03.01.2019 г. на ВОП София по ДП № 62-рп/2018 г. по
описа на ВОП София (ВДП №30/2018 г. по описа на РС Военна полиция
София), като законосъобразно и мотивирано.

Пр. пр. № 589/2019 г. по описа на ВоАП. Образувана е по постъпила
на 27.06.2019 г. жалба срещу постановление за отказ да се образува
досъдебно производство по пр. пр. № 275/2019 г. по описа на ВОП София. С
протокол за избор от 27.06.2019 г . за наблюдаващ прокурор е избран
Красимир Колев. С писмо от 27.06.2019 г. наблюдаващият прокурор е
изискал преписката от ВОП София, за извършване на инстанционен контрол,
където е постъпила на 28.06.2019 г. С постановление от 02.07.2019 г.,
деловодно обработено с дата 03.07.2019 г., е потвърдено постановление за
отказ от образуване на ДП от 23.04.2019 г. по пр. пр. № 275/2019 г. по описа
на ВОП София, като законосъобразно и мотивирано.
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Пр. пр. № 475/2018 г. по описа на ВоАП. Образувана е на 07.06.2018
г. по постъпила от ВОП Пловдив тяхна пр. пр. № 210/2018 г., за служебен
контрол. С протокол за избор от 07.06.2018г. за наблюдаващ прокурор е
избран Момчил Бенчев. С постановление от 14.06.2018 г., деловодно
обработено с дата 15.06.2018 г.  е отменено постановление от 16.04.2018 г.
за отказ да се образува досъдебно производство по пр. пр. 210/2018 г. по
описа на ВОП Пловдив, като необосновано и незаконосъобразно и
преписката е върната на ВОП Пловдив за извършване на допълнителна
проверка, в хода на която да се изпълнят дадените в отменителното
постановление указания.

Пр. пр. № 487/2018 г. по описа на ВоАП. Образувана е на 07.06.2018
г. по постъпила от ВОП Пловдив тяхна пр. пр. № 918/2017 г., за служебна
проверка. С протокол за избор от 07.06.2018г. за наблюдаващ прокурор е
избран Данчо Данов. С постановление от 11.06.2018 г., деловодно
обработено с дата 11.06.2018  г., е потвърдено постановление от 28.11.2017
г. на прокурор от ВОП Пловдив, за отказ да се образува досъдебно
производство по пр. пр. 918/2017 г. по описа на ВОП Пловдив, вх. №
2081/2017 г. по описа на РС „Военна полиция“ Пловдив, като правилно,
обосновано и законосъобразно.

Пр. пр. № 1184/2018 г. по описа на ВоАП. Образувана е на 17.12.2018
г. по изпратено ДП № 32-рп/2018 г. по описа на ВОП Сливен, приключено с
постановление за прекратяване на наказателното производство, за
осъществяване на служебен контрол. С протокол за избор от 17.12.2018 г . за
наблюдаващ прокурор е избран Веселин Стоев. С постановление от
07.01.2019 г., деловодно обработено с дата 08.01.2019 г. е отменено
постановление от 17.07.2018 г., с което е прекратено наказателното
производство по ДП № 32-рп/2018 г. по описа на ВОП Сливен и досъдебното
производство е върнато на ВОП Сливен за допълнително разследване,
съобразно указанията в отменителното постановление.

Пр. пр. № 568/2017 г. по описа на ВоАП. Образувана е на 15.06.2017
г. по постъпило ДП № 100-рп/2016 г. по описа на ВОП Пловдив, за
осъществяване на служебен контрол. С протокол за избор от 15.06.2017 г . за
наблюдаващ прокурор е избран Крум Манов. С постановление от 12.07.2017
г., деловодно обработено с дата 13.07.2017 г. е потвърдено постановление от
08.03.2017 г. с което е прекратено наказателното производство по ДП № 100-
рп/2016 г. по описа на ВОП Пловдив.
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Пр. пр. № 569/2017 г. по описа на ВоАП. Образувана е на 15.06.2017
г. по изпратено ДП № 71-рп/2016 г. по описа на ВОП Пловдив, приключено с
постановление за прекратяване на наказателното производство, за
осъществяване на служебен контрол. С протокол за избор от 15.06.2017г . за
наблюдаващ прокурор е избран Красимир Колев. С постановление от
23.06.2017 г., деловодно обработено с дата 23.06.2017 г., е отменено
постановление от 15.11.2016 г., с което е прекратено наказателното
производство по ДП № 71-рп/2016 г. по описа на ВОП Пловдив и
досъдебното производство е върнато на ВОП Пловдив за допълнително
разследване, съобразно указанията в отменителното постановление.

Пр. пр. № 579/2017 г. по описа на ВоАП. Образувана е на 16.06.2017
г. по постъпила пр. пр. № 178/2017 г. по описа на ВОП Сливен, за
инстанционен контрол. С протокол за избор от 16.06.2017 г. за наблюдаващ
прокурор е избран Иво Петков. С постановление от 28.06.2017 г., деловодно
обработено с дата 29.06.2017 г., е потвърдено постановление от 02.05.2017
г. на прокурор от ВОП Сливен, за отказ да се образува досъдебно
производство по пр. пр. № 178/2017 г. по описа на ВОП Сливен,  като
правилно, обосновано и законосъобразно.

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

Всички прокурорски актове и изходящи документи във ВоАП са
деловодно регистрирани и обработени, съобразно „Инструкция за
деловодната дейност и документооборота в ПРБ”. В постановленията на
наблюдаващите прокурори са посочени две дати - датата на
постановяването и датата на отразяването му в деловодните дневници.

От извършената проверка на конкретни преписки се констатира, че в
случаите, когато разследването е възложено на военен разследващ полицай,
наблюдаващите прокурори от ВоАП София,  при изготвяне на актовете си
вписват и номера на досъдебното производство по описа на съответната
РС „Военна полиция“.



Om u3rtprueHuma KoHmpoilHa nposepKa ce HuJtaza useoda, qe

c&oespeMeHHo npednpuemume om adnuruucmpumunHtr,fl pnxoeodumen Ha
BoAII opzaHu3a4uoHHu MepKu, KsKmo u nocned6au4u.r KoHmpoJt ca doeenu do
peonHo usn'brHeHue Hu duderuume npenop'bKu e Axma Ja p%yJtmamu om
nnaHonama nponepKa np6 2016 2., B n'bileru o6eu.

Ilpoeepnaau4unm eKun ycmoHostr MHozo dodpu opzaHussqut, Ha padoma e
npoKypamypama, KaKmo no omHotaeHue na ad.wuttucmpupaHemo, maKa u no
o mHo ru eH ue H a np o Kyp op cKamo d e firuo c m.

Hacrosrqz-flr Arr Aa ce I,I3nparr4 Ha aAMLrHLrcrparuBHrrr pbKoBoAr,rren Ha

BoenHo arreJrarr4BHa rrpoKyparypa Co$r,ra, rcofiro Aa 3arro3Hae ilpoKypopr.rre or
Boenno arIeJIarHBHa npoKyparypa CoSur c pe3ynrarr4Te or r43BbprueHara

KOHTpOnHa rrpoBepKa.

Ha ocnonaHve vr. 58, an. 3 or 3arona 3a cbAeiyara BJracr, B

cpoK or BpbrrBaHe Ha Hacrorrrlr4s Axr 3a pe3ynrarn or r43BbprxeHa

Morar Aa 6r4ar HanpaBeHr,r Bb3paxeHvrfl npeA uraBHus rlHcrreKTop.

Erseunnrp or aKTa Ia ce v3trparv Ha Bucruus crAe6en
eneKTpoHeH HoclrTeJI, 3a cBeAeHr{e.

ErcseN,Innsp or aKra Aa ce r{3rrparv Ha rJraBHuf, [poKypop Ha Peuy6JruKa

Eurapua Ha eneKTpoHeH HoclrreJr, 3a cBeAeHr4e.

1. 3auoeeA l'llb KII-21-6 119.04.2021r. Ha DraBHr4s r{HcrreKrop na I4BCC.
2. Cupanrcu, u3BaAKr4 or perucrprr, KorrLrfl or 3arroBeAlr, flpoKypopcKrz

aKToBe u 4.p.Mareprr€r[r4, [peAMer Ha anaJrv3 s Arcra 3a pe3ynrarn.
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