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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 

 

гр. София 1301, ул. „Георг Вашингтон” № 17, тел.факс 989 48 66 

 

 

 

 

ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС  НА 

СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН  РАЙОН 

 

 

АКТ 

ЗА РЕЗУЛТАТИ ОТ КОМПЛЕКСНА ПЛАНОВА ПРОВЕРКА 

НА АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА – СОФИЯ 

 

 

 

          Основание на проверката –  чл.54 от Закона за съдебната власт, 

Годишна програма на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2011г. и 

Заповед  № ПП -01-3/02.02.2011 г. на Главния инспектор. 

Цел и обхват на проверката – цялостен анализ и оценка на 

организацията на административната дейност на прокуратурата, на 

организацията по образуването и движението на преписките и делата в 

прокуратурата, както и приключването им в установените срокове, анализ на 

приключените преписки и дела в прокуратурата и констатиране на 

противоречива практика за 2010г. 

Проверката е извършена от екип в състав: инспектор Васил Петров с 

експерти Маргарита Борисова и Елеонора Иванова в  периода от 08.02.2011 г. 

– 25.02.2011 г. 

Методологията на провеждане на проверката се основава на приетата 

от Инспектората към ВСС обща методология за извършване на планови 

проверки. 

  Подготвителният етап на плановата проверка включва: изискване и 

предоставяне от АП - София на 3бр. справки, относно:  административно-

ръководната и контролна дейност на прокуратурата  и приложения към нея 

/справка №1/;  организацията на образуването и движението на преписките     

/справка №2/ и организацията на  съдебния надзор /справка  №3/.  Справките 

включват данни за 2010г. и отразяват индивидуалната натовареност на 

прокурорите за същия период. 
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I.КОНСТАТИВНА ЧАСТ 

 

I.Проверка на организацията на административната дейност на 

прокуратурата, на основание чл.54, ал.1, т.1 ЗСВ. 

 

          1.Административно – ръководна дейност. 

 

Щатна осигуреност и материална база. 

 

Общ брой прокурори по щат в АП – София 21, от тях работили през 

годината 13. Брой на отсъствалите прокурори за повече от един месец, както 

следва: 3 прокурори командировани във ВКП; 2 прокурори командировани 

във ВАП; 1 прокурор с наложено дисциплинарно освобождаване от 

длъжност, считано от 05.03.2010г.; 1 прокурор освободен на основание 

чл.165, ал.1, т.2 от ЗСВ, считано от 01.10.2010г.; 1 прокурор освободен по 

чл.325, т.10 от КТ; 1 прокурор отсъствал поради отпуск по болест. 

Във всички гореописани случаи са взети мерки за командироване на 

прокурори на свободните щатни бройки. 

В края на 2010г. незаетите щатни бройки за прокурори са били 3, от 

които 1бр. за заместник на административния ръководител. Същата по силата 

на Решение по протокол № 47/2010г. на ВСС е заета, считано от 03.01.2011г.  

Дейността на АП – София се подпомага от общо 35 съдебни служители. 

 

Със Заповед № 853/09.12.2010г. на административния ръководител на 

АП – София, с цел оптимизиране дейността на прокуратурата, прокурорите в 

АП – София са разпределени по надзори, както следва: 

 

 Отдел „ Досъдебно производство” с ръководител зам. апелативен 

прокурор Галина Стоянова, като за работа в отдела са определени 

7 прокурора. Със Заповед № 4/03.01.2011г. за ръководител на 

отдела е определена зам. апелативен прокурор Магдалена 

Лазарова. 

 Отдел „Наказателно – съдебен” с ръководител зам. апелативен 

прокурор Галина Стоянова, като за работа в отдела са определени 

7 прокурора. 

 Отдел „ Гражданско – съдебен надзор и НЗЗОИПГ” с 

ръководител зам. апелативен прокурор Николай Ганчев, като за 

работа в отдела са определени 3 прокурори. 

 

          Със Заповеди № 442/06.07.2009г. и № 80/10.02.2010г., в изпълнение на 

т.1 от Разпореждане № И – 199/03.07.2009г. на ВКП, е определен състав на 

специализирано звено от прокурори за работа по престъпления, осъществени 
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с участието на служители от ДАНС , МВР, ГД „Охрана” и ГД „ Изпълнение 

на наказанията” при МП – 2 прокурори. 

 

          Прокуратурата ползва помещения в сградата на ул. „Антим - 1” № 17 в 

гр. София, които са добре оборудвани и са достатъчни за  пълноценно 

осъществяване  на възложените функции. 

 

Квалификация на прокурорите. 

 

От представената на ИВСС справка №1 е видно, че за 2010г. 

прокурорите от АП - София са имали множество участия в различни форми 

на обучения - семинари, включително и в национални и международни 

конференции. 

Очевидно има стремеж за специализиране на прокурорите по 

определени теми, в рамките на тези обучения. Прави впечатление, че 

обученията са предимно свързани с правото на Европейския съюз, с 

Европейската съдебна мрежа и международното сътрудничество. 

АП – София провежда задължително обучение на новопостъпилите 

служители. То се осъществява от прекия ръководител или упълномощено от 

него лице. В процеса на работа, при необходимост се провежда и 

допълнително обучение. 

 

Книги, регистри и дневници, водени от прокуратурата.  

 

Книгите, регистрите и дневниците се водят съгласно Правилника за 

организацията и дейността на администрацията на Прокуратурата на 

Република България и съответните указания на Върховна касационна  

прокуратура.  

 

- Водени на основание ПОДАПРБ: 

 

1. Входящ дневник. 

2. Изходящ дневник. 

3. Азбучник. 

4. Заповедна книга. 

5. Спомагателен дневник за кореспонденцията от НС, 

Президентството, МС, Конституционния съд, Главния прокурор, 

ВКС, ВАС, Министерства, ведомства и депутати, адресирана до 

административния ръководител на прокуратурата. 

6. Разносна книга за предадените на други институции материали. 

 

- Водени по указание на ВКП : 
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1. Регистър на преписките по ЕИСПП. 

2. Регистър на дисциплинарните производства и предприетите по 

чл.327 от ЗСВ мерки срещу магистрати от всички прокуратури от 

апелативния район на АП – София. 

 

- Водени по собствена преценка : 

 

1. Административен дневник. 

2. Докладна книга. 

3. Спомагателни книги за номерата на ОП и СГП, съответстващи на 

номерата на преписките в АП – София. 

4. Спомагателни книги за произнасянията на прокурорите от САП. 

5. Спомагателна книга на заседанията в САС. 

6. Спомагателна книга на заседанията по ЗЕЕЗА. 

7. Спомагателни книги за номерата на гражданските дела в САС и 

съответните преписки на САП. 

8. Азбучник на подсъдимите лица в САС. 

9. Азбучник на материалите, чакащи започване на дело в САС. 

10.  Регистър за ползване на отпуск на прокурорите и съдебните 

служители в САП. 

 

          - Водени на други основания: 

 

1. Регистри на регистратурата за класифицирана информация 

съгласно ЗЗКИ. 

2. Регистър на печатите в АП – София, съгласно Указа за печатите и 

чл.90, ал.1 ИДДДПРБ.  

3. Книга за вписване на констатациите и предписанията на 

контролните органи по спазване на трудовото законодателство 

/чл.408 от КТ/ 

4. Дневник за издаване на трудови книжки. 

 

          Всички дневници, книги и регистри се водят на хартиен носител.  

          На електронен носител се водят : 

 

1. Регистър на административния дневник. 

2. Регистър на дисциплинарните производства и предприетите мерки 

по чл.327 от ЗСВ. 

3. Таблица на заседанията по граждански дела. 

4. Таблица на заседанията по наказателни дела. 

5. Таблица на заседанията по мерки. 

6. Справка на наказателните дела по ЗЕЕЗА. 
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При извършената проверка се установи : 

 

          В книгите и регистрите се отбелязват своевременно всички факти и 

обстоятелства. Организацията на работата на деловодството по воденето на 

книгите е на  необходимото ниво.  

Извършена бе проверка на входящите дневници. Установи се, че 

същите се водят редовно и в тях се отразява цялостното движение на 

регистрираните в АП - София преписки. 

Дневник на административните преписки. Води се редовно и 

съдържа необходимите отбелязвания. 

Воденият дневник на преписките взети на „СН” не се води редовно. 

Води се регистър на електронен носител. 

Констатирано бе, че в докладните книги не се полага подпис на 

прокурор при получаване на преписката. Отбелязва се датата на 

разпределение на доклада по прокурори. Установи се, че в книгата се полага 

подпис само от съдебните служители – куриери при получаване на 

преписките от прокурор, като се отбелязва и датата, на която са получени. 

 

По всички преписки са уведомявани жалбоподателите - с обикновена 

поща. До всички съдебни органи материалите се изпращат с препоръчана 

пощенска пратка. Изготвят се приемателно – предавателни протоколи, в 

които се отразява институцията до която се изпраща материала, баркод на 

препоръчаната пратка и номера на преписката на прокуратурата. В тези 

приемателно – предавателни протоколи се посочва само броя на 

материалите, които се изпращат с обикновена поща, без изрично да се 

описва името на адресата и номера на преписката. 

 

Информационно осигуряване. 
 

Прокуратурата разполага с компютърна техника, която се ползва от 

администрацията и прокурорите. 

Правни програми – „Апис”, „Сиела”, „Лакорда”. 

Деловодни програми : 

Предоставени от ВКП или други органи; 

- Унифицирана информационна система /УИС/ 

- Регистър на лица с неприключени наказателни производства. 

- Програма за случайно разпределение на преписките и делата „Law 

Choice„. 

- Софтуерен продукт „KOMISII” за случаен избор на членове на 

помощни атестационни комисии. 

- Софтуерен продукт за отразяване на професионалното обучение на 

магистратите. 

          Самостоятелно създадени – няма. 



 6 

Подсигуряване на низовите прокуратури – гореописаните програми са 

въведени поетапно, съгласно заповеди на ВКП. 

През 2010 г. административният ръководител на АП- София е издал 

Заповед № 165/24.03.2010г. на основание Инструкция за поддръжка и 

използване на електронния регистър на лица с неприключени наказателни 

производства, в която се съдържат разпореждания относно организацията 

при въвеждането на пълни и коректни данни в УИС, съгласно посочената 

инструкция. Разпоредено е копие от заповедта да се изпрати на 

административните ръководители на всички прокуратури от региона на АП- 

София. 

Със Заповед № 673/14.10.2010г. на административния ръководител на 

АП - София са разпоредени организационни мерки, целящи коректно 

въвеждане на данни в УИС и съответно реализиране на дисциплинарна 

отговорност при неизпълнение на служебните задължения на съдебните 

служители в тази насока. По силата на посочената заповед съдебният 

администратор на АП- София се задължава до 5- то число на всеки месец да 

докладва на административния ръководител за резултатите от извършените 

проверки относно пълното и правилно въвеждане на данни в УИС от 

компютърните оператори, изпълняващи деловодни функции. 

В хода на проверката бе представен доклад от г-жа Мариана Зарева – 

съдебен администратор в АП - София до административния ръководител на 

АП- София от 11.01.2011г., изготвен в изпълнение на посочената заповед. От 

доклада е видно, че е извършена проверка на случаен принцип на 40 бр. 

преписки, като е констатирано че по 33 бр. от тях данните са въведени 

коректно, а по 7 бр. са установени пропуски и грешно въведени данни. 

Пропуските своевременно са отстранени, като е обърнато внимание на 

компютърните оператори и на системния администратор, който следва да 

осъществява непрекъснат контрол и методическа помощ при възникнали 

проблеми и неясноти при работа с УИС. 

 

Статистика и анализ. 

 

Информационната дейност на АП – София е организирана в 

съответствие с Указание Изх. № 301/27.12.2007г. / изменено и допълнено с 

Указание № И- 283/2008г./ на Главния прокурор на РБ. Периодичността на 

изготвяне на статистическите справки е месечна, тримесечна, шестмесечна, 

деветмесечна и годишна. 

Със Заповед № 414/15.06.2010г. на Галина Стоянова – зам. апелативен 

прокурор на АП – София, е създадена организация за изготвяне на отчетния 

доклад на прокуратурата за първото полугодие на 2010г., като са определени 

прокурори, които да изработят аналитични доклади по направления, в 

съответствие с посоченото по- горе указание на главния прокурор. 
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          Извън подаваните данни по горецитираното указание на Главния 

прокурор, през 2010г. са изготвени още 17 справки и обобщени информации, 

относно осъществяваната дейност от прокуратурите в района на АП - София. 

По указание на ВАП са представени две справки : 

- Справка за образувани преписки и дела със завишен държавен и 

обществен интерес. 

- Справка относно повтарящи се закононарушения и случаи на 

издадени незаконосъобразни актове на територията на АП- София.  

В АП - София се изготвят и следните форми за статистика по 

самостоятелен образец: 

-   Списък на касационните жалби. 

-   Списък на касационните протести. 

- Списък на делата, гледани в съдебно заседание по прокурорски 

преписки – наказателни и граждански с отбелязване за изготвено решение. 

Тези форми се водят на електронен носител. 

Анализите извън годишните и шестмесечните доклади са описани 

подробно в Справка № 1 за административно - ръководната и контролна 

дейност в АП - София, приложена към настоящият Акт. 

 

Изводите, които се налагат са, че Апелативната прокуратура 

подготвя и изпраща информация във ВКП периодично, постоянно и 

инцидентно, което безспорно подпомага отдела за статистика и анализ, 

но следва да се постави въпроса дали не се бюрократизира прекомерно 

съдебния орган.  

 

Случаен принцип на разпределение на преписките 

 

Новопостъпилите преписки и дела се разпределят на принципа на 

случайността, чрез програмния продукт „Law Choice” в съответствие със 

Заповед № ЛС-6310/07 г. на ВКП. 

Изискани и проверени бяха заповедите за случайното разпределение на 

преписките и делата в АП – София през 2010г.: 

Със Заповед № 367/25.05.2010г. на апелативния прокурор на АП – 

София, са отменени всички досегашни заповеди, свързани с разпределяне на 

преписките и делата в АП – София чрез предоставения от ВСС програмен 

продукт „Law Choice„ с изключение на Заповед № 559/09.09.2009г., 

определяща работата на същия принцип в регистратура „ Класифицирана 

информация”.  

Определени са следните групи, които се разпределят с програмния 

продукт: 

 „наказателни преписки и дела” 

 „служебна проверка” 

 „искане” 
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 „специален надзор” 

 „присъди” 

 „бюлетини” 

 „участие в наказателни дела” 

 „участие в граждански дела” 

 „преписки за организирана престъпност” 

 „преписки – Инспекторат” 

 „преписки – Европейски фондове” 

 „преписки – ДАНС, МВР” 

 

Определена е и процентната натовареност на прокурорите. 

Установените със заповедта параметри на програмата се променят само 

с писмена заповед на административния ръководител на АП – София. При 

необходимост апелативният прокурор извършва промяна в установеното в 

програмата процентно натоварване на прокурорите с мотивирана резолюция. 

Служителят, определен да работи с програмата за случайно разпределение на 

преписки и дела, изготвя протоколи на хартиен носител, копие от които се 

прилагат към съответните преписки и дела. Определен е системен 

администратор, който да инсталира, поддържа, архивира и обновява 

програмата, както и служител, който да го замества в случай на отсъствие. 

През 2010г. са издадени общо 14 заповеди от административния 

ръководител на АП – София, касаещи частични промени на досегашните 

заповеди за разпределение на преписките и делата на случаен принцип. 

Бяха проверени протоколите за избор на наблюдаващ прокурор на 

преписки и дела през 2010г., водени на хартиен носител. Същите са 

класирани в четири броя папки. 

Случайното разпределение на преписките се осъществява от системния 

администратор и деловодител - регистратура. Административният 

ръководител осъществява контрол относно правилното определяне на 

групата за разпределение.  

Бе извършена проверка на прилагането на принципа на случайния 

подбор по пр.пр. 2645/2008г., пр.пр. №5084/2009г. пр.пр. №3351/2009г. Не се 

установиха отклонения от този принцип.  

Преписките се завеждат, разпределят от компютър на случаен 

принцип и след това се разпределят от административния ръководител, 

като всички действия се извършват в един и същи ден, а в редки случаи - на 

следващия. 

 

          2.Ръководно - контролна дейност: 

 

Ръководно- контролна дейност на административния ръководител 

по отношение на прокурорите и съдебните служители в АП– София. 
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          Общо издадените заповеди, разпореждания, актове за изменение, 

сключените трудови договори и допълнителни споразумения за 2010 г. са 

292  бр. 

Издадени са 225 бр. заповеди, отнасящи се до организацията на 

работата в АП - София, подробно описани в Справка №1.  

Всички прокурори и съдебни служители в АП- София се уведомяват за 

издаваните от административния ръководител заповеди срещу подпис, което 

гарантира тяхното изпълнение.  

 През проверявания период на 1 прокурор е наложено дисциплинарно 

наказание „дисциплинарно освобождаване от длъжност”, считано от 

05.03.2010г. / т.57 от Протокол № 9/2010г. на ВСС/. 

 Направено е едно предложение до ВСС за налагане на дисциплинарно 

наказание на прокурор от АП - София, по което да момента все още няма 

произнасяне. 

 За 2010г. всички прокурори от АП - София са получили ДМС за 

цялостен принос. 

          Осъществяването на ръководно-контролната дейност по отношение 

на прокурорите в АП – София е организирана на много добро ниво. 

 

Ръководно - контролна дейност на АП – София по отношение на 

низовите прокуратури. 

 

При извършената проверка се установи, че административният 

ръководител на АП - София е издавал своевременно заповеди и 

разпореждания въз основа на указания на ВКП, свързани с ръководно- 

контролната дейност. 

Комплексни проверки - през 2010г.  

Такива не са извършвани поради факта, че в този период дейността на 

прокуратурите от района на АП - София е проверявана от Инспекторатите 

към ВСС и ВКП.  

Тематични проверки – общ брой 20, както следва: 

- следствен надзор – 3бр. 

- съдебен надзор -3бр. 

- НЗЗОИПГ- 4бр. 

- изпълнение на наказанието и другите принудителни мерки -1бр. 

- контролно – ревизионна дейност – 9бр. 

Конкретно описание на предмета на посочените по –горе проверки се 

съдържа в Приложение 1. 

Дадени са препоръки по извършените тематични проверки. 

Служебни проверки:  

- 109 бр. - служебни 

-    50 бр. – инспекторски 
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 Всички проверки, извършени от инспекторския екип, са приключили с 

мотивирани становища. Самите проверки са задълбочени и констатациите 

са подкрепени с проверените факти и обстоятелства. За отстраняване на 

констатираните слабости са дадени съответните препоръки, като АП – 

София е осъществила последващ контрол за изпълнението им. 

 

          Със Заповед № 659/12.10.2010г. на административния ръководител на 

АП – София, в изпълнение на Методическите указания за контрол в 

системата на Прокуратурата на РБ, утвърдени със Заповед № 

1692/26.05.2010г. на Главния прокурор на РБ, е наредено в АП – София да се 

създаде и поддържа на хартиен и електронен носител картотека на 

ревизионно – контролната дейност - по години. Възложено е на 

административния секретар в АП – София да попълва и съхранява 

картотеката. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Към Акта е приложена изготвена  от АП – София 

Справка № 1 за административно-ръководната и контролна дейност за 2010г.  

 

ІІ. Проверка на организацията по образуването и движението на 

преписките в прокуратурата, на основание чл.54, ал.1, т.2 ЗСВ. 

 

          Със Заповед № 298/14.05.2008г. на Вичо Вичев – административен 

ръководител на АП – София, е създадена организация за контрол върху 

спазването на сроковете при произнасянето на прокурорите. Системният 

администратор ежеседмично изготвя справки от УИС за преписки, нерешени 

в законоустановените срокове. Съдебен служител от канцеларията извършва 

проверки по изготвените справки в деловодните регистри. Резултатите от 

извършените справки се докладват на административния ръководител всеки 

понеделник до 12.00 часа. 

 

А. Проверка на инстанционния контрол на постановления за отказ 

от образуване на досъдебни производства. 

 

Съгласно предоставената от АП - София справка №2 през 2010г. е 

осъществен инстанционен контрол по общо 1289 бр. постановления за 

отказ от образуване на досъдебно производство, от които 1070 бр. са 

потвърдени, 211 бр. са отменени изцяло, а 8 бр. са отменени частично. 

 

Изискани бяха всички преписки, по които е проведен инстанционен 

контрол на постановленията за отказ да се образува ДП през  м. декември 

2010г. 
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          Проверка на преписки, по които са потвърдени постановления на 

ОП и СГП : 

 

          Пр.пр.№ 6027/2010г. по описа на АП-София, прокурор Николина 

Стойнова. Преписката е постъпила в АП-София на 14.12.2010г. Същия ден е 

разпределена на прокурор Н.Стойнова на случаен принцип, видно от 

приложения към преписката протокол за избор на наблюдаващ прокурор. С 

постановление от 15.12.2010г. прокурор Стойнова е оставила без уважение 

жалбата на жалбоподателя срещу постановлението на Окръжна прокуратура 

– гр.Кюстендил, с което е потвърдено постановлението на Районна 

прокуратура – гр.Кюстендил за отказ да се образува наказателно 

производство. Разпоредено е препис от същото да се изпрати на 

жалбоподателя. Деловодно обработено е на 21.12.2010г. С писмо от същата 

дата  копие от постановлението е изпратено на жалбоподателя, за сведение. 

На 21.12.2010г. преписката е върната в Окръжна прокуратура – 

гр.Кюстендил. 

 

Пр.пр.№ 5695/2010г. по описа на АП-София, прокурор Николина 

Стойнова. Преписката е постъпила в АП-София на 23.11.2010г. На 

24.11.2010г. е разпределена на случаен принцип на прокурор Н.Стойнова, 

видно от приложения към преписката протокол.  С постановление от 

02.12.2010г., деловодно обработено на 13.12.2010г., прокурор Стойнова е 

оставила без уважение жалбата, като е приела, че постановлението на СГП е  

обосновано и законосъобразно. Разпоредено е препис от същото да се 

изпрати на жалбоподателя. С писмо от 13.12.2010г.  копие от 

постановлението е изпратено на жалбоподателя, за сведение. На същата дата 

преписката е върната с СГП. 

 

Пр.пр.№ 4701/2010г. по описа на АП-София, прокурор Николина 

Стойнова. Преписката е постъпила в АП-София на 23.09.2010г. На  същата 

дата на случаен принцип е разпределена на прокурор Николина Стойнова. С 

постановление от 28.09.2010г. прокурор Стойнова е уважила жалбата срещу 

постановлението на СГП за отказ да се образува досъдебно производство и  е 

указала да се извърши допълнителна проверка за изясняване на определени 

обстоятелства.  Постановлението е деловодно обработено на 02.10.2010г. На 

04.10.2010г. е изпратено в СГП с писмо. Уведомен е жалбоподателя  с писмо 

от 02.10.2010г. На 01.12.2010г. преписката отново е постъпила в АП-София с 

нова жалба срещу постановление на СГП от 04.11.2010г. за отказ да се 

образува ДП. Прокурор Стойнова се е произнесла с постановление от 

07.12.2010г., като е потвърдила акта на СГП. Разпоредено е препис от същото 

да се изпрати на жалбоподателя. С писмо от 13.12.2010г.  копие от 

постановлението е изпратено на жалбоподателя, за сведение. На същата дата 

преписката е върната с СГП. 
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Пр.пр.№ 5793/2010г. по описа на АП-София, прокурор Николина 

Стойнова. Преписката е постъпила в АП-София на 29.11.2010г. и на същата 

дата е разпределена на прокурор Стойнова, видно от приложения протокол за 

случаен принцип на определяне на наблюдаващ прокурор. С постановление 

от 03.12.2010г., деловодно обработено на 11.12.2010г.,  прокурор Стойнова е 

оставила без уважение жалбата срещу постановление на  Окръжна 

прокуратура гр.Видин. Разпоредено е препис от същото да се изпрати на 

жалбоподателя. С писмо от 11.12.2010г.  копие от постановлението е 

изпратено на жалбоподателя, за сведение. На същата дата преписката е 

върната с СГП. 

 

Пр.пр.№ 5440/2010г. по описа на АП-София, прокурор Йордан Стоев. 

На 08.11.2010г. в АП-София е постъпила жалба срещу постановление на 

Окръжна прокуратура – Благоевград за отказ да се образува досъдебно 

производство. На същата дата преписката е разпределена на прокурор 

Йордан Стоев. На 15.11.2010г. е изпратено писмо до ОП-Благоевград с 

искане за изпращане на преписката по жалбата. Същата е постъпила в АП-

София на 29.11.2010г. С постановление 11.12.2010г., деловодно обработено 

на 14.12.2010г., е потвърдено постановлението на ОП като правилно и 

законосъобразно. В постановлението е указано, че подлежи на обжалване 

пред ВКП. Разпоредено е препис от същото да се изпрати на жалбоподателя. 

С писмо от 14.12.2010г.  копие от постановлението е изпратено на 

жалбоподателя, за сведение. На същата дата преписката е върната в ОП. 

 

Пр.пр.№ 5725/2010г. по описа на АП-София, прокурор Йордан Стоев. 

Преписката е постъпила в АП-София на 24.11.2010г. На същата дата на 

случаен принцип е разпределена на прокурор Йордан Стоев. С 

постановление от 01.12.2010г. прокурор Стоев е потвърдил постановлението 

на Окръжна прокуратура – гр. Кюстендил като правилно и законосъобразно. 

В постановлението е указано, че подлежи на обжалване пред ВКП. 

Разпоредено е препис от същото да се изпрати на жалбоподателя. С писмо от 

03.12.2010г.  копие от постановлението е изпратено на жалбоподателя, за 

сведение. На същата дата преписката е върната в ОП. 

 

Пр.пр.№ 4859/2010г. по описа на АП-София, прокурор Йордан Стоев. 

На 06.08.2010г. в АП-София е постъпила жалба срещу Окръжна прокуратура-

гр.Благоевград, където според жалбоподателя  не се извършвали 

необходимите действия за разкриване на длъжностни престъпления. На 

12.08.2010г. прокурор Стоев е подписал писмо до ОП- Благоевград, с което 

жалбата се препраща и за установяване номера на преписката в РП-

Сандански.  С постановление от 12.08.2010г. ОП-Благоевград е потвърдила 

постановлението на РП-гр.Сандански за отказ да се образува досъдебно 
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производство. На 24.09.2010г. в АП-София е входирана жалба срещу това 

постановление. На 18.10.2010г. преписката е изискана от ОП-Благоевград. 

Същата е постъпила в АП-София на 11.11.2010г. С постановление от 

08.12.2010г., деловодно обработено на  11.12.2010г., прокурор Стоев е 

потвърдил постановлението на ОП като правилно и законосъобразно. В 

постановлението е указано, че подлежи на обжалване пред ВКП. 

Разпоредено е препис от същото да се изпрати на жалбоподателя. С писмо от 

11.12.2010г.  копие от постановлението е изпратено на жалбоподателя, за 

сведение. На същата дата преписката е върната в ОП. 

 

Пр.пр.№ 6118/2010г. по описа на АП-София, прокурор В.Андреев. 

Преписката е постъпила в АП-София на 21.12.2010г. На 22.12.2010г. е 

разпределена на случаен принцип на прокурор В.Андреев. С постановление 

от 28.12.2010г., деловодно обработено на 03.01.2011г.,  прокурор Андреев е 

потвърдил постановлението на Окръжна прокуратура – гр.София като 

правилно, обосновано и законосъобразно. Разпоредено е препис от същото да 

се изпрати на жалбоподателя. С писмо от 03.01.2011г.  копие от 

постановлението е изпратено на жалбоподателя, за сведение. На същата дата 

преписката е върната в ОП. 

 

Пр.пр.№ 5303/2010г. по описа на АП-София, прокурор В.Андреев. 

Преписката е постъпила в АП-София на 02.11.2010г. На 02.11.2010г. е 

разпределена на случаен принцип на прокурор В.Андреев, видно от 

приложения протокол. На прокурор В.Андреев е предадена на 03.11.2010г. С 

постановление от 06.12.2010г., деловодно обработено на 10.12.2010г.,  

прокурор Андреев е потвърдил постановлението на СГП като правилно, 

обосновано и законосъобразно. Разпоредено е препис от същото да се 

изпрати на жалбоподателя. С писмо от 10.12.2010г. копие от 

постановлението е изпратено на жалбоподателя, за сведение. На същата дата 

преписката е върната в СГП. (просрочие 3 дни) 

 

Пр.пр.№ 6022/2010г. по описа на АП-София, прокурор В.Андреев. 

Преписката е постъпила в АП-София на 13.12.2010г. На 13.12.2010г. е 

разпределена на случаен принцип на прокурор В.Андреев, видно от 

приложения протокол. На прокурор В.Андреев е предадена на 14.12.2010г. С 

постановление от 16.12.2010г., деловодно обработено на 20.12.2010г.,  

прокурор Андреев е потвърдил постановлението на СГП като правилно, 

обосновано и законосъобразно. Разпоредено е препис от същото да се 

изпрати на жалбоподателя. С писмо от 20.12.2010г. копие от 

постановлението е изпратено на жалбоподателя, за сведение. На същата дата 

преписката е върната в СГП. (решена за 3 дни) На 24.01.2011г. в АП-София 

е входирана жалба срещу постановлението на АП-София. На 01.02.2011г. е 
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изпратено  писмо  до СГП с искане за изпращане на преписката за 

окомплектоването й с оглед препращането й във ВКП по постъпила жалба. 

 

Пр.пр.№ 5443/2010г. по описа на АП-София, прокурор Даниела 

Личева. Преписката е постъпила в АП-София на 08.11.2010г. На същата дата 

е разпределена на случаен принцип на прокурор  Личева, видно от 

приложения протокол. На 09.11.2010г. преписката е възложена на прокурор 

Личева. С постановление от 08.12.2010г., деловодно обработено на 

13.12.2010г., е потвърдено постановлението на ОП-Благоевград.  Разпоредено 

е препис от същото да се изпрати на жалбоподателя. С писмо от 13.12.2010г.  

копие от постановлението е изпратено на жалбоподателя, за сведение. На 

същата дата преписката е върната в ОП. 

 

Пр.пр.№ 5172/2010г. по описа на АП- София, прокурор Даниела 

Личева. Преписката е постъпила в АП-София на 25.10.2010г. На 26.10.2010г. 

е разпределена на случаен принцип на прокурор Личева, видно от 

приложения протокол. На 26.10.2010г. преписката е възложена на прокурор 

Личева с резолюция. С постановление от 01.12.2010г., деловодно обработено 

на 03.12.2010г., е отменено постановлението на СГП от 14.09.2010г. Дадени 

са указания да се образува досъдебно производство за извършено 

престъпление по чл.123,ал.1 НК от неизвестен извършител. Разпоредено е 

препис от постановлението да се изпрати на жалбоподателя. С писмо от 

03.12.2010г.  копие от постановлението е изпратено на жалбоподателя, за 

сведение. На същата дата преписката е върната в СГП. (просрочие от 5 дни) 

 

Пр.пр.№ 4789/2010г. по описа на АП-София, прокурор Николай 

Ганчев. На 01.10.2010г. е постъпила жалба в АП-София срещу прокурорски 

акт на Окръжна прокуратура – гр.Перник. На същата дата образуваната 

преписка е разпределена на зам.апелативен прокурор Николай Ганчев. На 

12.11.2010г. е изпратено искане до ОП-Перник за изпращане на преписката. 

Същата е постъпила в АП.София на 29.11.2010г. С постановление от 

22.12.2010г., деловодно обработено на 28.12.2010г.,  са потвърдени актовете 

на РП-Перник и ОП-Перник като обосновани и законосъобразни. Указано е 

копие от постановлението  да се изпрати на жалбоподателя. На 28.12.2010г. 

за изпратени изходящите писма до жалбоподателя и ОП-Перник.  

 

Пр.пр.№ 4910/2010г. по описа на АП-София, прокурор Николай 

Ганчев. На 08.10.2010г. в АП-София е препратена от ВКП жалба, по 

компетентност. На 11.10.10г. същата е разпределена на прокурор Велин 

Елмаян. На 14.10.2010г. от ОП-Враца е изискано окомплектоване на 

преписката. Същата е постъпила в АП-София на 01.11.2010г. и 

преразпределена на зам.апелативен прокурор Николай Ганчев на 02.11.2010г. 

С постановление от 17.12.2010г., деловодно обработено на 22.12.2010г.,  са 
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потвърдени постановленията на ОП-Враца и РП-Мездра. (просрочие от 15 

дни) 

 

Пр.пр.№ 5761/2010г. по описа на АП-София, прокурор Николай 

Ганчев. Преписката е постъпила в АП-София на 26.11.2010г. От 26.11.2010г. 

е протоколът за случаен избор. На прокурора е разпределена на 29.11.2010г. 

С постановление от 17.12.2010г. са потвърдени актовете на СГП и СРП.  

 

Пр.пр.№ 5179/2010г. по описа на АП-София, прокурор Николай 

Ганчев. Преписката е постъпила в АП-София на 25.10.2010г. От 26.10.2010г. 

е протоколът за случаен избор. На прокурора е разпределена на 26.10.2010г. 

С постановление от 03.12.2010г. е потвърдено постановлението на ОП-

Монтана. Изходящата поща е от 09.12.2010г.(просрочие от 7 дни) 

 

Пр.пр.№ 4977/2010г. по описа на АП-София, прокурор М.Лазарова.В 

АП-София преписката е образувана по повод постъпило  на 12.10.2010г. 

писмо от ВКП, с което е разпоредено извършване на  инстанционен контрол 

на постановление от 16.09.2010г. за отказ да се образува досъдебно 

производство на СГП. Видно от приложения към преписката протокол от 

случаен избор, на същата дата преписката е разпределена на прокурор 

М.Лазарова. На 17.11.2010г. прокурор М.Лазарова  е изискала от 

Председателя на комисията за енергийно и водно регулиране материали за 

нуждите на служебната проверка. Същите са постъпили в САП на 

29.11.2010г. Докладвани са на прокурор М.Лазарова на 06.12.2010г. (след 

отпуск). С постановление от 08.12.2010г., деловодно обработено на 

13.12.2010г., е потвърдено постановлението на СГП за отказ да се образува 

ДП. Разпоредено е препис от постановлението да се изпрати във ВКП, за 

сведение. 

 

Пр.пр.№ 5484/2010г.по описа на АП-София, прокурор М.Лазарова. 

Преписката е образувана в АП-София на 10.11.2010г. по писмо на ВСС, 

Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” изх.№ 94-00-

750/04.11.2010г. Протоколът за случаен избор е от 10.11.2010г. На 

11.11.2010г. е разпределена на прокурор М.Лазарова. С писма от 17.11.2010г.  

са  изискани преписките от СРП и СГП. На същата дата е изпратено 

уведомление до ВКП Отдел „Инспекторат” за извършваната служебна 

проверка по писмо на Председателя на Комисията „Професионална етика и 

превенция на корупцията” при ВСС. На 23.11.2010г. е постъпила преписката 

от СГП, а на 25.11.2010г. – от СРП. На 06.12.2010г. двете преписки са 

докладвани на прокурор Лазарова (след отпуск). С постановление от 

06.12.2010г. прокурор Лазарова  е отменила постановлението на СГП и 

потвърденото с него постановление на СРП за отказ да се образува досъдебно 

производство. 
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Пр.пр.№ 2701/2010г. по описа на АП-София, прокурор М.Лазарова. 

На 26.04.2010г. в АП-София е заведена преписка,  препратена от Окръжна 

прокуратура – гр.Монтана. На 27.04.2010г. по електронен път е разпределена 

на прокурор Лазарова. На 10.05.2010г. преписката е изпратена в ОП- 

Монтана за произнасяне по жалбата с оглед данни за престъпление, 

извършено от кмета на Община Монтана. На 09.07.2010г. преписката отново 

е постъпила в АП-София с произнасяне на ОП – Монтана за отказ да се 

образува досъдебно производство. С постановление от 14.07.2010г. прокурор 

Лазарова е отменила акта на ОП-Монтана като е приела, че прокурорът от 

ОП-Монтана е подходил повърхностно и незадълбочено при решаване на 

преписката. На 02.12.2010г. преписката отново  е постъпила в АП-София, 

ведно с жалба срещу постановлението на ОП-Монтана за отказ да се образува 

ДП. С писмо от 09.12.2010г. прокурор Лазарова е изискала от ОП-Монтана  

да изпрати допълнително материали по преписката – прокурорски актове. 

Същите са постъпили в АП-София на 10.12.2010г. С постановление от 

16.12.2010г., деловодно обработено на 21.12.2010г.,  прокурор Лазарова е 

потвърдила постановлението на ОП-Монтана за отказ да се образува ДП.  

 

Пр.пр.№ 5797/2010г. по описа на АП-София, прокурор Стойчо 

Ненков. Преписката е входирана в АП-София на 29.11.2010г. На същата дата  

на случаен принцип е разпределена на прокурор Стойчо Ненков. На 

01.12.2010г. е разпределена с резолюция на административния ръководител. 

На 02.12.2010г. прокурор Ненков е постановил акт, с който е потвърдил като 

правилно, обосновано и законосъобразно постановлението на Окръжна 

прокуратура – гр.Враца. Разпоредено е препис от постановлението да бъде 

изпратен на жалбоподателя.  Постановлението е деловодно обработено на 

07.12.2010г. На същата са изведени съпроводителните писма. 

 

Пр.пр.№ 5955/2010г. по описа на АП-София, прокурор Стойчо 

Ненков. Преписката е входирана в АП-София на 09.12.2010г. На същата дата  

на случаен принцип е разпределена на прокурор Стойчо Ненков. На 

10.12.2010г. е разпределена с резолюция на административния ръководител. 

На 27.12.2010г. от СГП е изпратена по компетентност жалба против 

постановлението на СГП от 25.11.2010г., ведно с преписка.  На прокурор 

Ненков е докладвана на 28.12.2010г. На 29.12.2010г. прокурор Ненков е 

постановил акт, с който е потвърдил като правилно, обосновано и 

законосъобразно постановлението на СГП от 25.11.2010г.  Разпоредено е 

препис от постановлението да бъде изпратен на жалбоподателя.  

Постановлението е деловодно обработено на 05.01.2011г. На същата дата са 

изведени съпроводителните писма. 
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Пр.пр.№ 5633/2010г. по описа на АП- София, прокурор Стойчо 

Ненков. На 18.11.2010г. в АП-София е входирана жалба срещу 

постановление на СГП за отказ да се образува досъдебно производство. На 

същата дата  на случаен принцип е разпределена на прокурор Стойчо Ненков. 

На 19.11.2010г. е разпределена с резолюция на административния 

ръководител. На 01.12.2010г. е изведено писмо до СГП за изпращане на 

преписката. Същата е постъпила в АП-София на 08.12.2010г. и докладвана на 

прокурор Ненков на 09.12.2010г. На 11.12.2010г. е издадено постановление, 

деловодно обработено на 17.12.2010г., с което е потвърден акта на СГП. 

Разпоредено е препис от постановлението да бъде изпратен на 

жалбоподателя.   

 

Пр.пр.№ 5777/2010г. по описа на АП-София, прокурор Валя Начева. 

Преписката е входирана в АП-София на 29.11.2010г. и същия ден на случаен 

принцип е разпределена на прокурор Валя Начева. На 01.12.2010г. е 

разпределена с резолюция на административния ръководител. На 

07.12.2010г. прокурор Начева  е изискала от Окръжна прокуратура-гр.Перник 

допълнителни материали по преписката. Същите са входирани в АП-София 

на 14.12.2010г. и докладвани на прокурор Начева на 15.12. 2010г. На 

16.12.2010г. прокурор Начева  е постановила акт, с който е  потвърдила 

постановлението на Окръжна прокуратура – гр.Перник от 15.03.2010г. 

Постановлението е обработено деловодно на 20.12.2010г. Разпоредено е 

препис от постановлението да бъде изпратен на жалбоподателя.   

 

Пр.пр.№ 6056/2010г. по описа на АП-София, прокурор Валя Начева. 

Преписката е входирана в АП-София на 15.12.2010г. и същия ден на случаен 

принцип е разпределена на прокурор Валя Начева.  На 16.12.2010г. е 

разпределена с резолюция на административния ръководител. На 

17.12.2010г. прокурор Начева  е  постановила акт, с който е  отменила 

постановлението на Окръжна прокуратура – гр.Перник от 15.09.2010г., като е 

дала указания за извършване на допълнителна проверка.  Постановлението е 

обработено деловодно на 22.12.2010г. Разпоредено е препис от 

постановлението да бъде изпратен на жалбоподателя.   

 

Пр.пр.№ 4613/2010г. по описа на АП-София, прокурор Валя Начева. 

Преписката е входирана в АП-София на 15.09.2010г. и същия ден на случаен 

принцип е разпределена на прокурор Георги Скелин. На 16.09.2010г. е 

разпределена с резолюция на административния ръководител. На 

27.09.2010г. отново на случаен принцип е преразпределена на прокурор 

Велин Елмаян. На 29.09.2010г. прокурор Елмаян  е  постановил акт, с който е  

отменил постановлението на Окръжна прокуратура – гр.Видин от 

30.08.2010г., като е дал указания за извършване на допълнителна проверка.  

Постановлението е обработено деловодно на 04.10.2010г. Разпоредено е 
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препис от постановлението да бъде изпратен на жалбоподателя. На 

29.11.2010г. преписката отново е постъпила в АП-София по жалба срещу 

постановения отказ на ОП-Видин от 02.11.2010г. да се образува ДП. На 

01.12.2010г. е разпределена на прокурор Начева на случаен принцип. На 

02.12.2010г. прокурор Начева се е произнесла с акт, деловодно обработен на 

07.12.2010г.  Разпоредено е препис от постановлението да бъде изпратен на 

жалбоподателя.  

 

 Пр.пр. № 5760/2010г. по описа на АП – София. На 10.12.2010г. в АП 

– София са входирани, изпратени по компетентност от СГП жалба срещу 

постановление на СГП, ведно с материалите по преписката. С постановление 

на прокурор Е. Дангов от 21.12.2010г. / деловодно обработено на 

28.12.2010г./ жалбата е оставена без уважение, като е потвърдено 

постановлението на СГП по пр.пр. № 12141/2010г., с което е потвърдено 

постановление на СРП за отказ от образуване на ДП по пр.пр. № 35299/2010г. 

Указано е копие от постановлението да се изпрати и на жалбоподателя на 

адреса посочен по преписката. 

 

 Пр. пр. № 5717/2010г. по описа на АП – София. Преписката е 

образувана по повод постъпила на 24.11.2010г. в АП – София жалба. С 

протокол от същата дата преписката е разпределена на прокурор Емил 

Дангов. С писмо от 01.12.2010г. прокурор Дангов е изискал от СГП 

материалите по пр.пр. № 10536/2010г.  Същите са получени в АП – София на 

08.12.2010г. С постановление от 16.12.2010г. / деловодно обработено на 

21.12.2010г. / прокурор Е. Дангов е оставил без уважение жалбата и е 

потвърдил постановлението на СГП, с което е отказано образуване на ДП. В 

постановлението е указано копие от същото да се изпрати на СГП и на 

жалбоподателя на адреса посочен по преписката. 

 

 Пр.пр. № 5518/2010г. по описа на АП – София. Преписката е 

образувана по повод постъпила в АП – София на 12.11.2010г. жалба с правно 

основание чл. 213, ал.2 от НПК, срещу постановление на ОП – гр. София. С 

протокол от същата дата преписката  е разпределена на прокурор Емил 

Дангов. С резолюция от 15.11.2010г. преписката е разпределена на прокурор 

Дангов. С писмо от 24.11.2010г. прокурор Дангов е изискал от ОП - София 

материалите по пр.пр. № 3387/2010г. по техен опис. Същите са получени в 

АП – София на 03.12.2010г. С постановление от 20.12.2010г. /деловодно 

обработено на 27.12.2010г./ прокурор Дангов е оставил без уважение жалбата 

и е потвърдил постановлението на ОП – София за отказ от образуване на ДП. 

Указано е копие от постановлението да се изпрати на ОП – София и на 

жалбоподателя на адреса по преписката. 
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 Пр.пр. № 5635/2010г. по описа на АП – София.  На 19.11.2010г. в  АП 

– София са постъпили, изпратени от СГП по компетентност на основание чл. 

213, ал.2 от НПК жалба срещу постановление на СГП за отказ да се образува 

ДП, ведно с всички изискуеми материали. С резолюция от 22.11.2010г. 

преписката е разпределена на прокурор Ем. Дангов. С постановление от 

08.12.2010г. / деловодно обработено на 14.12.2010г./ прокурор Дангов е 

оставил без уважение жалбата и е потвърдил постановлението на СГП  по 

пр.пр. № 1630/2009г. за отказ от образуване на ДП. Указано е копие от 

постановлението да се изпрати на СГП и на заинтересованото лице.  

 

 Пр. пр. 5507/2010г. по описа на АП – София. На 11.11.2010г. в АП- 

София е входирана изпратена по компетентност от ОП – Благоевград жалба, 

ведно с преписка № 2938/2010г. по описа на ОП – Благоевград и пр. № 

1039/2010г. по описа на РП – Сандански. С протокол от същата дата 

преписката е разпределена на прокурор В. Димитрова. С постановление от 

15.12.2010г. / деловодно обработено на 20.12.2010г./ прокурор Виржиния 

Димитрова  е потвърдила постановлението на ОП – Благоевград, с което е 

отказано образуване на ДП и преписката е изпратена по компетентност на РП 

– Сандански. Указано е препис от постановлението да се изпрати на 

жалбоподателя за сведение. 

 

 Пр. пр. № 5562/2010г. по описа на АП – София. На 15.11.2010г. в АП- 

София е постъпила, изпратена от ОП – Благоевград по компетентност жалба 

срещу постановление на ОП – Благоевград, ведно с пр.пр. № 4019/2010г. по 

техен опис, както и пр. № 2734/2010г. по описа на РП- Благоевград. С 

протокол от 16.11.2010г. преписката е разпределена на прокурор Виржиния 

Димитрова. С постановление от 13.12.2010г. /деловодно обработено на 

16.12.2010г./ прокурор В. Димитрова е потвърдила постановлението на ОП – 

Благоевград, с което е потвърдено постановлението на РП – Благоевград за 

отказ да се образува ДП, като правилно и законосъобразно. Указано е препис 

от постановлението да се изпрати на жалбоподателя. 

 

 Пр.пр. № 5645/2010г. по описа на АП – София. На 19.11.2010г. в АП 

– София са постъпили жалба, ведно с преписки на ОП – Кюстендил и РП- 

Кюстендил. Същите са изпратени от ОП – Кюстендил по компетентност. С 

протокол от 22.11.2010г. преписката е разпределена на прокурор Виржиния 

Димитрова. С постановление от 20.12.2010г. / деловодно обработено на 

23.12.2010г./ прокурор В. Димитрова е потвърдила постановлението на ОП – 

Кюстендил по пр. № 2314/2010г., с което е потвърдено постановлението за 

отказ от образуване на ДП на РП – Кюстендил по пр. № 2205/2010г. Указано 

е препис от постановлението да се изпрати на жалбоподателя, както и 

възможността за обжалването му пред ВКП. 
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 Пр.пр. 4765/2010г. по описа на АП – София. На 30.09.2010г. В АП – 

София е постъпило постановление на ОП – Благоевград за отказ от 

образуване на ДП по пр. № 3402/2010г. С протокол от същата дата 

преписката е разпределена на прокурор В. Димитрова.  На 01.11.2010г. в АП 

– София е входирано писмо на ВКП, с което е указано да се изискат 

материалите по пр. № 3402/2010г. по описа на ОП – Благоевград  и пр. № 

3420/2009г. по описа на РП – Благоевград за извършване на служебна 

проверка по отношение законосъобразността и обосноваността на 

прокурорските актове. С писмо от 05.11.2010г. прокурор Димитрова е 

изискала от ОП – Благоевград материалите по преписките. Същите са 

постъпили в АП – София на 15.11.2010г. С постановление от 15.12.2010г. 

/деловодно обработено на 20.12.2010г./ прокурор Вирджиния Димитрова е 

потвърдила постановлението на ОП – Благоевград за отказ да се образува 

ДП. В постановлението е указано на ОП – Благоевград да извърши служебна 

проверка на постановлението на РП – Благоевград, като след приключването 

й да се уведоми ВКП и АП – София, като изпрати материалите по преписките 

за осъществяване на разпоредения от ВКП служебен контрол. На 29.12.2010г. 

в АП – София  е постъпило постановление на ОП – Благоевград, с което е 

потвърдено като правилно и законосъобразно постановлението за отказ да се 

образува наказателно производство на РП – Благоевград по пр. № 3420/2009г.  

 

 Пр.пр. 5971/2010г. по описа на АП – София. Преписката е образувана 

по повод постъпило на 10.12.2010г. писмо от ВКП, с което е разпоредено да 

се извърши служебна проверка на постановление за отказ да се образува ДП 

по пр.пр. № Е 8376/2010г. по описа на СГП. С протокол от същата дата 

преписката е разпределена на прокурор Виржиния Димитрова. С писмо от 

15.12.2010г. прокурор Димитрова е изискала от СГП материалите по 

преписката. Същите са постъпили в АП – София на 21.12.2010г. С 

постановление от 28.12.2010г. /деловодно обработено на 30.12.2010г./ 

прокурор Виржиния Димитрова е потвърдила постановлението на СГП за 

отказ да се образува ДП. Копие от постановлението е изпратено на ВКП за 

сведение. 

 

 Пр. пр. № 5433/2010г. по описа на АП – София. На 08.11.2010г. в АП 

– София е входирана жалба срещу постановление за отказ от образуване на 

ДП по пр.пр. № 3962/2010г. по описа на СРП. С писмо от 15.11.2010г. 

прокурор В. Димитрова е изпратила жалбата в СГП за произнасяне по 

компетентност. На 08.12.2010г. в АП – София са постъпили пр. № 735/2010г. 

на СГП и пр. № 3962/2010г. на СРП. С постановление от 27.12.2010г. 

/деловодно обработено на 29.12.2010г./ прокурор Виржиния Димитрова е 

потвърдила постановлението на СГП по пр. № 735/2010г., с което е 

потвърдено постановление за отказ от образуване на ДП на СРП по пр. № 
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3962/2010г. Указана е възможността за обжалване на постановлението 

пред ВКП. 

 

 Пр.пр. 5851/2010г. по описа на АП – София. На 02.12.2010г. в АП – 

София са входирани изпратени по компетентност от ОП – Благоевград жалба, 

ведно с пр. № 2134/2010г. по описа на ОП – Благоевград. С протокол от 

03.12.2010г. преписката е разпределена на прокурор Бонка Великова. С 

постановление от 20.12.2010г. / деловодно обработено на 27.12.2010г./ 

прокурор Великова е оставила без уважение жалбата, като е потвърдила 

постановлението на ОП – Благоевград, с което е отказано образуването на 

наказателно производство, като правилно, обосновано и законосъобразно. В 

постановлението е указано препис от него да се изпрати на 

жалбоподателя, както и възможността за обжалването му пред ВКП. 

 

 Пр.пр. № 6009/2010г. по описа на АП – София. На 13.12.2010г. в АП 

– София са постъпили жалба срещу постановление за отказ да се образува 

ДП, ведно с преписка № 1070/2010г. на ОП – Видин, изпратени по 

компетентност от ОП – Видин. С протокол от същата дата преписката е 

разпределена на прокурор Б. Великова. С постановление от 17.12.2010г. 

/деловодно обработено на 27.12.2010г./ прокурор Б. Великова е потвърдила 

постановлението на ОП – Видин за отказ да се образува ДП, като правилно, 

обосновано и законосъобразно. Указано е препис от постановлението да се 

изпрати на жалбоподателите. 

 

 Пр.пр. № 5523/2010г. по описа на АП – София. На 12.11.2010г. в АП 

– София са постъпили изпратени по компетентност от ОП – Видин жалба 

против постановление на ОП – Видин, с което е потвърдено постановление 

на РП – Видин, ведно с пр. № 1037/2010г. по описа на РП – Видин и пр. № 

1737/2010г. по описа на ОП – Видин. С резолюция от 15.11.2010г. преписката 

е разпределена на прокурор Кр. Кожухаров. С постановление от 09.12.2010г. 

/деловодно обработено на 14.12.2010г./ прокурор Красимир Кожухаров е 

потвърдил постановлението на ОП – Видин по пр. № 1796/2010г., с което е 

потвърдено постановлението на РП – Видин за отказ да се образува ДП по 

пр. № 1037/2010г. Указано е копие от постановлението да се изпрати на 

жалбоподателя. 

 

 Пр. пр. № 5144/2010г. по описа на АП – София. На 22.10.2010г. в АП 

– София е входирана жалба срещу постановление на СГП по пр.пр. № 

10362/2010г. С резолюция от 25.10.2010г. преписката е разпределена на 

прокурор Красимир Кожухаров. С писмо от 28.10.2010г. прокурор 

Кожухаров е изискал преписката от СГП. На 05.11.2010г. преписката е 

постъпила в АП – София. На писмото има резолюция „ Кр. Кожухаров- нач. 

дата след отпуск 08.11.2010г.” С постановление от 15.12.2010г. /деловодно 
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обработено на 20.12.2010г. / прокурор Красимир Кожухаров е потвърдил 

постановлението на СГП по пр. № 10362/2010г., с което е било потвърдено 

постановлението на СРП за отказ от образуване на наказателно производство 

по пр. № 24786/2010г. Указано е препис от постановлението да се изпрати на 

жалбоподателката. 

 

 Пр.пр. № 5794/2010г. по описа на АП – София. С постановление от 

01.12.2010г. / деловодно обработено на 07.12.2010г. / прокурор Бранислав 

Славов е потвърдил постановление на ОП – Видин по пр. № 1747/2010г., с 

което е потвърдено постановление на РП – Видин за отказ да се образува ДП 

по пр. № 2707/2010г. В постановлението е указано, че същото може да се 

обжалва пред ВКП.На 17.12.2010г. в АП – София е входирана жалба до ВКП 

срещу постановлението на АП – София. На 10.01.2011г. в АП – София са 

постъпили преписките на ОП – Видин и РП – Видин. С писмо от 18.01.2011г. 

прокурор Славов е изпратил по компетентност във ВКП постъпилата жалба 

срещу постановлението на АП – София от 01.12.2010г., ведно с материалите 

по преписките на ОП – Видин и РП – Видин. 

 

 Пр. пр. № 5545/2010г. по описа на АП – София. Преписката е 

образувана по повод постъпила в АП – София на 15.11.2010г. жалба срещу 

постановление на ОП – София по пр. № 4070/2010г. С резолюция от 

16.11.2010г. преписката е разпределена на прокурор Славов. С писмо от 

22.11.2010г. прокурор Славов е изискал от ОП – София пр. № 4070/2010г. по 

техен опис и пр. № 396/2009г. по описа на РП – гр. Елин Пелин. Същите са 

постъпили в АП – София на 14.12.2010г. С постановление от 16.12.2010г. 

/деловодно обработено на 20.12.2010г./ прокурор Бранислав Славов е 

потвърдил постановлението на ОП – София, с което е отказано образуването 

на ДП за престъпление по чл.115, вр.чл.18, ал.1 от НК. Указана е 

възможността за обжалване на постановлението пред ВКП. Препис от 

същото е изпратен на жалбоподателя. 

 

 Пр. пр. 5798/2010г. по описа на АП – София. На 29.11.2010г. в АП – 

София е заведена жалба срещу постановление на ОП – Враца за отказ да се 

образува ДП. С резолюция от 01.12.2010г. преписката е разпределена на 

прокурор Бр. Славов. С писмо от 07.12.2010г. прокурор Славов е изискал от 

ОП – Враца преписка № 3016/2009г. На 17.12.2010г. изисканата преписка е 

постъпила в АП – София. С постановление от 20.12.2010г. /деловодно 

обработено на 28.12.2010г./ прокурор Славов е потвърдил постановлението 

на ОП – Враца, с което е отказано образуването на ДП за извършено 

престъпление от общ характер и частично е уважил подадената жалба, като е 

дал указания за изпълнение. Препис от постановлението е изпратен на 

жалбоподателите, като е указана възможността за обжалване на 

постановлението пред ВКП. 
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 Пр.пр. 6055/2010г. по описа на АП- София. На 15.12.2010г. в АП – 

София са постъпили пр.пр. № 9558/2010г. по описа на СГП, ведно с жалба 

срещу постановление на СГП за отказ от образуване на ДП. С резолюция от 

16.12.2010г. преписката е разпределена на прокурор Бр. Славов. С 

постановление от 16.12.2010г. /деловодно обработено на 21.12.2010г./ 

прокурор Славов е потвърдил постановлението на СГП, с което е отказано 

образуването на ДП за престъпление от общ характер и е оставил жалбата без 

уважение, като неоснователна. Указана е възможността за обжалване на 

постановлението пред ВКП. Препис от постановлението е изпратен на 

жалбоподателя. 

 

 Пр.пр. № 5769/2010г. по описа на АП – София. На 26.11.2010г. в АП 

– София е постъпила жалба по пр.пр. № 37223/2010г. по описа на СРП, 

изпратена за произнасяне по компетентност. Преписката е разпределена на 

прокурор Пл. Марков с резолюция от 29.11.2010г. С постановление от 

06.12.2010г. / деловодно обработено на 10.12.2010г./ прокурор Пламен 

Марков е потвърдил постановлението на СГП по пр.пр. № 10617/2010г., с 

което е потвърдено постановление на СРП по пр.пр. № 37223/2010г. за отказ 

от образуване на наказателно производство. Указано е, че постановлението 

подлежи на обжалване пред ВКП. Копие от същото е изпратено на 

жалбоподателя. 

 

 Пр.пр. № 6028/2010г. по описа на АП – София. На 14.12.2010г. в АП 

– София е постъпила изпратена по компетентност от СГП жалба срещу 

постановление на СГП, с което е потвърдено постановление на СРП за отказ 

да се образува наказателно производство, ведно с материалите по пр.пр. № 

12283/2010г. по описа на СГП и пр.пр. № 25714/2010г. по описа на СРП. С 

резолюция от 15.12.2010г. преписката е разпределена на прокурор Пл. 

Марков. С постановление от 22.12.2010г. / деловодно обработено на 

28.12.2010г./ прокурор Марков е потвърдил постановлението на СГП, с което 

е потвърдено постановлението на СРП за отказ от образуване на наказателно 

производство и прекратяване на преписката. Копие от постановлението е 

изпратено на жалбоподателя, като е указана възможността за 

обжалването му пред ВКП. 

 

 Пр.пр. № 709/2010г. по описа на АП – София.  На 03.12.2010г. в АП – 

София е заведено писмо на ВКП, с което е разпоредено да се извърши 

служебна проверка по отношение на законосъобразността и обосноваността 

на постановени от СГП и СРП прокурорски актове. С резолюция от 

06.12.2010г. преписката е разпределена на прокурор Г. Стоянова. С писмо от 

11.12.2010г. прокурор Стоянова е изискала от СГП изпращането на преписка 

№ Е463/2010г. по описа на СГП,  комплектована с материалите по пр.пр. № 
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1860/2010г. по описа на СРП за извършване на служебна проверка. Същите 

са получени в АП – София на 08.12.2010г. С постановление от 17.12.2010г. 

/деловодно обработено на 21.12.2010г./ прокурор Галина Стоянова е 

потвърдила постановлението на СГП  за отказ да се образува ДП по пр. № Е 

463/2010г. и изпращане на преписката по компетентност на СРП, като 

правилно и законосъобразно. Потвърдено е и постановлението на СГП, с 

което е потвърдено постановлението на СРП за прекратяване на 

наказателното производство по пр. № 1860/2010г. на СРП, като правилно и 

законосъобразно. Указано е, че постановлението подлежи на обжалване 

пред ВКП. Препис от постановлението е изпратен на посочените в него 

адресати. 

 

 Пр.пр. № 5912/2010г. по описа на АП – София. Преписката е 

образувана по повод получени на 06.12.2010г. от ОП – Благоевград жалба, 

ведно с преписка № 5534/2009г. по описа на ОП – Благоевград. С резолюция 

от 07.12.2010г. преписката е разпределена на прокурор Д. Георгиев. С 

постановление от 09.12.2010г. / деловодно обработено на 13.12.2010г./ 

прокурор Димчо Георгиев е потвърдил постановление за отказ да се образува 

наказателно производство на ОП – Благоевград. Препис от постановлението 

е изпратен на жалбоподателя, като е указана възможността за обжалване 

на постановлението пред ВКП. 

 

 Пр.пр. № 6120/2010г. по описа на АП – София. Преписката е 

образувана по повод получени по компетентност на 21.12.2010г. от ОП – 

Перник жалба, ведно с преписка № 282/2010г. по описа на ОП – Перник. С 

резолюция от 22.12.2010г. преписката е разпределена на прокурор Д. 

Георгиев. С постановление от 22.12.2010г. / деловодно обработено на 

28.12.2010г./ прокурор Димчо Георгиев е потвърдил постановлението на ОП 

– Перник, с което е отказано да се образува ДП. Препис от постановлението 

е изпратен на жалбоподателя, като е указана възможността за 

обжалването му пред ВКП. 

 

 Пр.пр. № 5795/2010г. по описа на АП – София. На 29.11.2010г. в АП 

– София са заведени изпратени по компетентност от ОП – Видин жалба, 

ведно с пр. № 1500/2010г. по описа на ОП – Видин. С резолюция от 

01.12.2010г. преписката е разпределена на прокурор Д. Георгиев. С 

постановление от 02.12.2010г. /деловодно обработено на 06.12.2010г./ 

прокурор Димчо Георгиев е потвърдил постановлението на ОП – Видин, с 

което е отказано да се образува наказателно производство. Препис от 

постановлението е изпратен на жалбоподателя, като е указана 

възможността за обжалването му пред ВКП. 
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 Пр.пр. № 5487/2010г. по описа на АП – София. На 10.11.2010г. в АП 

– София е входирана жалба срещу постановление на СГП. Преписката е 

разпределена на прокурор Д. Георгиев с резолюция от 11.11.2010г. С писмо 

от 17.11.2010г. прокурор Д. Георгиев е изискал от СГП да бъдат изпратени 

пр.пр. № 26362/2009г. на СРП и пр.пр. № 13862/2009г. по описа на СГП за 

извършване на служебна проверка. Същите са постъпили в АП – София на 

09.12.2010г. С постановление от 10.12.2010г. / деловодно обработено на 

14.12.2010г./ прокурор Димчо Георгиев е потвърдил постановлението на 

СГП, с което е потвърдено постановление на СРП за отказ да бъде 

образувано ДП. Препис от постановлението е изпратен на жалбоподателя, 

като е указана възможността за неговото обжалване пред ВКП. 

 

 Пр.пр. № 5868/2010г. по описа на АП – София. На 03.12.2010г. в АП 

– София е заведена жалба срещу постановление за отказ да се образува ДП на 

СГП. С резолюция от 06.12.2010г. преписката е разпределена на прокурор Д. 

Георгиев. С писмо от 09.12.2010г. прокурор Георгиев е изискал от СГП да 

бъде изпратена пр.пр. № 8200/2010г. за извършване на проверка. Преписката 

е получена в СГП на 16.12.2010г. С резолюция от същата дата е разпределена 

на прокурор Георгиев, с отбелязване за произнасяне след отпуск. С 

постановление от 20.12.2010г. /деловодно обработено на 27.12.2010г./ 

прокурор Димчо Георгиев е потвърдил постановлението на СГП. Указано е 

препис от същото да се изпрати на жалбоподателя, както и 

възможността за обжалване пред ВКП.  

 

Проверка на преписки,  по които са отменени откази от образуване 

на досъдебно производство на ОП и СГП: 

 

 Пр.пр. № 5762/2010г. по описа на АП – София. С писмо на ВКП, 

получено в АП – София на 26.11.2010г. е разпоредено да се извърши 

служебна проверка за законосъобразност на постановление за отказ от 

образуване на ДП по пр. № 9787/2010г. по описа на СГП. С протокол от 

същата дата преписката е разпределена на прокурор Албена Величкова. С 

писмо от 03.12.2010г. прокурор Величкова е изискала от СГП материалите по 

преписката. Същите са постъпили в АП – София на 11.12.2010г. С 

постановление от 16.12.2010г. /деловодно обработено на 22.12.2010г./ 

прокурор А. Величкова е отменила постановлението за отказ да се образува 

ДП по пр. № 9787/2010г. по описа на СГП, като немотивирано, неправилно и 

незаконосъобразно. Препис от постановлението е изпратен на СГП и ВКП. 

 

 Пр.пр. № 5381/2010г. по описа на АП – София. С писмо заведено в 

АП – София на 04.11.2010г. е изпратен по компетентност сигнал, получен във 

ВКП. С протокол от същата дата преписката е разпределена на прокурор 

Емил Дангов. С писмо от 24.11.2010г. прокурор Дангов е изпратил получения 
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сигнал в ОП – Враца на разпореждане по компетентност. На 13.12.2010г. в 

АП – София са  изпратени от ОП - Враца  сигнал, ведно с преписка вх. № 

514/2010г. по описа на ОП – Враца и преписка № 2054/2010г. по описа на РП 

– Мездра. Същите са разпределени на прокурор Дангов на 14.12.2010г. С 

постановление от 21.12.2010г. / деловодно обработено на 29.12.2010г. / 

прокурор Дангов  е уважил жалбата и е отменил постановлението на ОП – 

Враца, с което е потвърдено постановление на РП – Мездра. В 

постановлението са дадени указания за изпълнение. Указано е копие от 

постановлението да се изпрати на жалбоподателката.  

 

 Пр.пр. 5816/2010г. по описа на АП – София. Преписката е образувана 

по повод постъпила на 30.11.2010г. жалба, ведно с преписка № 3945/2010г. 

по описа на ОП - София, изпратени по компетентност от ВКП. С протокол от 

същата дата преписката е разпределена на прокурор Емил Дангов. С 

постановление от 06.12.2010г. /деловодно обработено на 10.12.2010г./ 

прокурор Дангов е уважил жалбата, като е отменил постановлението на ОП – 

София по пр. пр. № 3945/2010г., с което е потвърдено постановление на РП- 

Своге по пр.пр. № 973/2010г. за отказ от образуване на ДП. С 

постановлението са дадени указания за изпълнение.  Указано е също така 

копие от постановлението да се изпрати и на жалбоподателката.   

 

Пр.пр. № 5534/2010г. по описа на АП – София. На 12.11.2010г. в АП 

– София е получено писмо от ВКП, с което по компетентност е изпратена 

жалба, получена във ВКП. С протокол от същата дата преписката е 

разпределена на прокурор Б. Великова. С писмо от 19.11.2010г. прокурор 

Великова е изпратила преписката в ОП – Враца за проверка на 

обстоятелствата изложени в жалбата, след което същата да се върне в АП – 

София. На 22.12.2010г. в АП – София са постъпили пр. № 1485/2010г. по 

описа на ОП – Враца и пр. № 2278/2010г. по описа на РП- Враца. С 

постановление от 27.12.2010г. /деловодно обработено на 30.12.2010г./ 

прокурор Б. Великова е уважила подадената жалба като основателна и е 

отменила постановлението на ОП – Враца, с което е потвърдено 

постановление за отказ да се образува наказателно производство по пр.пр. № 

2278/2010г. на РП – Враца. Разпоредено е извършване на допълнителна 

проверка. Препис от постановлението е изпратен на жалбоподателя. 

 

Пр.пр. № 5904/2010г. по описа на АП – София. На 06.12.2010г. в АП 

– София са постъпили изпратени по компетентност жалба срещу 

постановление на СГП, ведно с материали по пр.пр. № 10898/2010г. по описа 

на СРП, пр.пр. № 7339/2010г. по описа на СГП. С резолюция от 07.12.2010г. 

преписката е разпределена на прокурор Бр. Славов. С постановление от 

08.12.2010г. / деловодно обработено на 13.12.2010г./ прокурор Славов е 

отменил постановлението на СГП, с което е потвърдено постановление на 
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СРП за отказ от образуване на ДП, като е  уважил жалбата като основателна 

и е дал указания за изпълнение. Указана е възможността за обжалване на 

постановлението пред ВКП. Препис от същото е изпратен на жалбоподателя. 

 

При постъпването на жалбата или преписката, разпределението й се 

осъществява  на случаен принцип още същият ден. 

Като цяло, по проверените преписки за м. декември 2010г. се установи 

своевременно произнасяне от прокурорите от АП- София, като в повечето 

случаи произнасянето е в 3 –дневен срок.Установените просрочия по някои 

от преписките са незначителни.  

Всички прокурорски актове отговарят на изискванията на НПК. 

Постановленията са мотивирани. В тези от тях, с които са отменени 

актове на по – долустоящите прокуратури, се съдържат указания за 

извършване на допълнителни действия. 

При всички проверени прокурорски актове се установи, че е указано 

уведомяване на жалбоподателите за постановяването им, но само по 

някои от тях изрично се посочва възможността за обжалването им 

пред ВКП.  

Датите на прокурорските актове и датите на деловодно 

обработване варират между три и седем дни. Следва да се обмисли 

възможността този период да бъде съкратен. 

Констатира се различие в броя на решените преписки над 

едномесечения срок, отразени в Справка № 2, и в броя на тези установени 

при проверката.  

  

Б. Проверка на инстанционния контрол на постановления за 

прекратяване и спиране  на досъдебни производства. 

  

През 2010г. прокурорите в АП – София са проверили по реда на 

инстанционния контрол 104 бр. прекратени наказателни производства от 

окръжните прокуратури на територията на апелативния район и СГП. 

Постановленията по 26 бр. от тях са отменени, потвърдени - 76бр., частично 

отменени – 2бр.  

По реда на инстанционния контрол са проверени 4 бр. спрени 

наказателни производства. Постановленията по 3бр. от тях са потвърдени, 

отменено - 1бр., частично отменено – 0 бр.  

Бе извършена проверка на всички преписки на АП - София, по които е 

извършен инстанционен контрол на постановления за спиране на 

досъдебното производство, както следва: 

 

Пр.пр. №1504/2010г. по описа на АП – София.  С писмо заведено в 

АП – София на 10.08.2010г., ВКП е разпоредила да се изискат материалите 

по пр.№2311/2009г. на ОП – Перник за извършване на служебна проверка по 
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отношение обосноваността и законосъобразността на постановление за 

спиране на ДП. С писмо от 12.08.2010г. апелативният прокурор на АП – 

София е изискал преписката от ОП – Перник. На 19.08.2010г. материалите по 

делото са постъпили в АП – София. С резолюция от 20.08.2010г. преписката 

е разпределена на прокурор Б. Великова за произнасяне след отпуск. С 

постановление от 16.09.2010г. /деловодно обработено на 20.09.2010г./ 

прокурор Б. Великова е потвърдила постановлението на ОП – Перник, с 

което е спряно ДП. Указано е на ОП – Перник да предприеме действия по 

чл.245, ал.2, пр.2 от НПК по изпълнение на констатации от 

обстоятелствената част на постановлението. 

 

Пр.пр. № 6199/2007г. по описа на АП – София. По указание на ВКП 

ДП №135/2007г. по описа на НСлС, пр.пр. № 9795/2007г. по описа на СГП е 

взето от АП – София на специален надзор. С писмо заведено в АП – София 

на 17.12.2009г., ВКП е указала да се извърши служебна проверка за 

законосъобразността на постановление по пр. № 9795/2007г. на СГП. С 

резолюция от 18.12.2009г. преписката е разпределена на прокурор Ст. 

Ненков. С писмо от 30.12.2009г. на апелативния прокурор на АП – София от 

СГП е изискано изпращането на преписката. С напомнително писмо от 

18.02.2010г. прокурор Ст. Ненков отново е изискал преписката на СГП да се 

изпрати в АП – София. На 18.03.2010г. ДП 135/2007г. по описа на НСлС е 

получено в АП – София. С постановление от 22.03.2010г. / деловодно 

обработено на 30.03.2010г. / прокурор Стойчо Ненков е потвърдил като 

правилно, обосновано и законосъобразно постановлението за спиране на 

наказателното производство по пр.пр. № 9795/2007г. по описа на СГП. С 

постановление от 11.06.2010г. ВКП е отменила като незаконосъобразни 

постановлението на АП- София от 22.03.2010г. и на СГП, като е изпратила 

ДП на АП - София за анализ на доказателствата и даване на методически 

указания по разследването. С постановление от 24.06.2010г. / деловодно 

обработено на 08.07.2010г./ прокурор Михаил Миланов от АП- София е дал 

указания по разследването и е изпратил материалите по делото в СГП, за 

изпълнение. 

 

Пр. пр. № 1586/2009г. по описа на АП – София. Преписка е 

образувана във връзка с указания на ВКП, дадени с писмо № 

16640/17.06.2010г. за извършване на служебна проверка на постановление от 

17.05.2010г. на СГП за спиране на ДП №5241/2008г. по описа на 03 РУ „П” – 

СДВР, пр.№ 4961/2008г. на СГП. Материалите са получени в АП- София на 

11.08.2010г. Преписката е разпределена на прокурор Кожухаров на 

12.08.2010г. за произнасяне след отпуск, като е докладвана на прокурора на 

16.09.2010г. С постановление от 28.09.2010г. прокурор Кр. Кожухаров е 

потвърдил постановлението на СГП от 17.05.2010г. за спиране на 

наказателното производство. С писмо № 16640/2008г от 08.12.2010г. ВКП е 
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разпоредила н АП - София на основание чл.243, ал.9 от НПК, вр.чл.46, ал.3 от 

НПК, да бъде изискано посоченото по –горе ДП, с оглед извършване на 

служебна проверка за законосъобразност и обоснованост на прокурорски акт 

от 07.12.2010г. за прекратяване на ДП на основание чл.24, ал.1, т.1 от НПК. С 

писмо от 05.01.2011г. прокурор Кожухаров е изискал от СГП изпращане на 

пр. № 4961/2008г. за извършване на служебна проверка по указание на ВКП, 

отдел  „Инспекторат”. На 12.01.2011г. е входиран отговор от СГП, от който е 

видно, че горепосочената преписка е изпратена в СГС по жалба и след 

връщането й в СГП ще бъде изпратена незабавно в АП- София. 

 

Пр.пр. № 4317/2007г. по описа АП – София. С постановление от 

10.02.2010г. на прокурор от АП- София Иван Петров, въз основа на 

постъпило писмо № 13024/2009г. от 26.01.2010г. на ВКП, е отменено 

постановление от 11.10.2007г. на ОП – Кюстендил по пр. № 181/2007г., с 

което е спряно наказателно производство по дознание № 1936/2006г. на РПУ 

– Кюстендил и ДП е възобновено. Дадени са указания за изясняване на 

факти, посочени в обстоятелствената част на постановлението. На 

23.03.2010г. на случаен принцип е извършено преразпределение на 

преписката и същата е разпределена на прокурор Магдалена Лазарова. На 

19.05.2010г. прокурор Лазарова на основание чл.245, ал.3, вр.чл.234, ал.3 от 

НПК е продължила срока за разследване по ДП 1936/2006г. по описа на РУ 

МВР – Кюстендил с 2 месеца, считано от 17.05.2010г. От служебно 

извършената проверка се установи, че с постановление от 28.07.2010г. 

прокурор Невена Стоева от ОП – Кюстендил, на основание чл.244, ал.1, т.2 

от НПК е постановила спиране на наказателното производство. В 

постановлението са съдържа указание за възможността за обжалването му 

пред ОС – Кюстендил в 7 – дневен срок от получаването му. 

 

И по четирите проверени преписки, по които е осъществен 

инстанционен контрол, същият  е извършен по указание на ВКП в рамките 

на служебна проверка. Не се установиха нарушения по образуването, 

движението и произнасянето по тези преписки. 

 

Бе извършена проверка на преписки на АП - София, по които е 

извършен инстанционен контрол на постановления за прекратяване на 

досъдебното производство, както следва: 

 

Пр.пр.№ 661/2009г. по описа на АП-София. С писмо № 19916/09г. 

ВКП е разпоредила на АП-София извършването на служебна проверка на 

постановените по същество прокурорски актове по няколко преписки и дела, 

сред които фигурира и досъдебно производство № 1047/08г. по описа на 01 

РУ на МВР – Благоевград, НП № 5185/2008г. по описа на Окръжна 

прокуратура – гр.Благоевград. Преписката е преразпределена за решаване на 
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прокурор Магдалена Лазарова на 26.07.2010г. С постановление от 

28.07.2010г., деловодно обработено на 02.08.2010г., прокурор Лазарова, на 

основание чл.243,ал.9 и чл.199 НПК е отменила постановлението от 

01.10.2009г. за прекратяване на наказателното производство на ОП-

Благоевград, като е дала подробни указания  за изпълнение. Постановлението 

е мотивирано, обстойно и задълбочено.  На 02.08.2010г.  преписи от него са 

изпратени на ВКП и на ОП-Благоевград. Преписката е решена до 3 дни 

 

Пр.пр.№ 494/2010г. по описа на АП-София (адм.№ 6/08г.) С писмо, 

входирано във АП-София на 19.01.2010г., ВКП, отдел „Инспекторат” е 

възложила извършване  на служебна проверка на две постановления на СГП 

по пр.№ 4739/2009г. На 20.01.2010г. преписката е разпределена на прокурор 

Г.Скелин. На 27.01.2010г. с писмо преписката е изискана от СГП. 

Материалите са постъпили в АП-София на 02.03.2010г. и докладвани на 

прокурор Скелин на 04.03.2010г. С постановление от 09.03.2010г., деловодно 

обработено на 18.03.2010г., прокурор Скелин е отменил две постановления 

на СГП по пр.№ 4739/2009г. като неправилни, като са дадени указания за 

изпълнение. С постановление от 25.01.2011г. е извършена служебна проверка 

на постановлението за отказ да се образува досъдебно производство от 

04.05.2010г. на СГП. Същото е потвърдено. Преписката е решена до 7 дни. 

 

Пр.пр.№ 1954/2010г. по описа на АП-София. Материалите по 

преписката са входирани  в АП-София  на 19.03.2010г.  На същата дата на 

случаен принцип преписката е разпределена на прокурор Стойчо Ненков. С 

резолюция на административния ръководител е разпределена на 22.03.2010г. 

С постановление от 25.03.2010г., деловодно обработено на 06.04.2010г., 

прокурор Ненков е потвърдил като правилно, обосновано и законосъобразно 

постановлението на СГП, с което е било потвърдено постановление на СРП 

за прекратяване на  наказателно производство. Преписката е решена до 3 

дни. 

 

Пр.пр.№ 2808/2010г. по описа на АП-София. На 30.04.2010г. в АП-

София е входирана жалба от адвокат И. срещу постановление на СГП, с 

което е потвърдено постановление на СРП за прекратяване на наказателно 

производство. Преписката е разпределена на случаен принцип на 30.04.2010г. 

на прокурор Кр.Кожухаров, а с резолюция – на 03.05.2010г. С постановление 

от 18.05.2010г., деловодно обработено на 21.05.2010г., прокурор Кожухаров е 

потвърдил обжалваното постановление на СГП. Осъществен е инстанционен 

контрол от ВКП, като с постановление от 22.07.2010г. по пр.№ 10724/2010г. 

по описа на ВКП постановлението на АП-София е потвърдено. 

 

Пр.пр.№ 4176/2010г. по описа на АП-София. На 05.08.2010г. в АП-

София е входирана жалба от адвокат Б., ведно с материали по досъдебно 
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производство и наблюдателна преписка  № 2077/2003г. по описа на ОП-

Благоевград. Същия ден преписката на случаен принцип е разпределена на 

прокурор Йордан Стоев, а с резолюция – на 06.08.2010г. С постановление от 

18.08.2010г., деловодно обработено на 24.08.2010г., прокурор Стоев  е 

отменил постановлението на ОП-Благоевград от 06.07.2010г. като 

неправилно и незаконосъобразно, като е дал указания за произнасяне със 

съответен прокурорски акт относно наличие на правни основания за 

частично прекратяване на досъдебното производство. На 06.10.2010г. в АП-

София е входиран сигнал от прокурор от ОП-Благоевград Г.Качорев относно 

незаконосъобразно постановление от 18.08.2010г. на АП-София. Сигналът е 

адресиран до ВКП, чрез АП-София. Материалите по пр.№ 4176/2010г. по 

описа на АП-София са изпратени на ВКП с писмо от 18.10.2010г. С 

постановление от 20.10.2010г. по пр.№ 14856/2010г. по описа на ВКП 

прокурор Мария Якимова е приела, че сигналът на прокурор Качорев е 

процесуално недопустим на две основания, а разгледан по същество – 

неоснователен. Постановлението на АП-София е потвърдено като правилно и 

законосъобразно. 

 

Пр.пр.№ 654/2010г. по описа на АП-София. На 17.05.2010г. в АП-

София е входирано досъдебно производство ведно с преписка на СГП за 

извършване на служебна проверка на постановление за прекратяване. На 

18.05.2010г. е разпределено с резолюция на прокурор Б.Великова. С 

постановление от 28.05.2010г. прокурор Бонка Великова е потвърдила 

постановлението на прокурорът от СГП Стоил Тойчев като обосновано и 

законосъобразно. Преписката е решена в срок до 10 дни. 

 

Пр.пр.№ 6037/2005г. по описа на АП-София. На 11.08.2010г. в АП-

София е входирано писмо от ВКП за извършване на служебна проверка на 

постановление за прекратяване на досъдебно производство по преписка на 

СГП. На 12.08.2010г. преписката с резолюция е разпределена на прокурор 

Емил Дангов. На 14.09.2010г. с писмо до СГП са изискани материалите  по 

досъдебното производство. Същите са постъпили на 28.09.2010г. и 

докладвани на прокурор Дангов на 29.09.2010г. С постановление от 

12.11.2010г., деловодно обработено на 19.11.2010г., прокурор Дангов е 

отменил постановлението на СГП като е дал указания за  изясняване на 

посочени в обстоятелствената част на акта обстоятелства. 

 

Пр.пр.№ 4229/2010г. по описа на АП-София. На 10.08.2010г.  в АП-

София е входирана жалба срещу постановление на СГП, с което е потвърдено 

постановление на СРП, ведно с двете преписки и досъдебното производство. 

На същата дата на случаен принцип преписката е разпределена на прокурор 

Димчо Георгиев (резолюция – от 11.08.2010г.). С постановление от 

11.08.2010г. прокурор Д.Георгиев е потвърдил постановлението на СГП. 
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Постановлението е обработено деловодно на 17.08.2010г. Преписката е 

решена  в деня на разпределянето й. 
 

Пр.пр.№ 35/2010г. по описа на АП-София. На 13.09.2010г. в АП-

София е входирано писмо от ВКП за извършване на служебна проверка на 

постановление на СГП от 27.08.2010г. по пр.№ Е-6985/2009г. за прекратяване 

на досъдебното производство, наблюдавано по преписката. На 15.09.2010г. 

преписката е преразпределена на прокурор В.Димитрова. На 21.09.2010г. с 

писмо са изискани от СГП материалите по преписката. Същите са входирани 

в АП-София на 28.09.2010г. и докладвани на прокурор В.Димитрова на 

30.09.2010г. На 04.10.2010г. е изведено писмо до ДФ”Земеделие” ведно с 

приложено постановление за прекратяване на наказателното производство по 

ДП № 259/2009г., за сведение, с оглед възможността за иницииране на 

съдебен контрол в 7-мо дневен срок от уведомлението. Отговорът на 

ДФ”Земеделие” е входиран в АП-София на 18.10.2010г. с посочване, че не е 

обжалвано постановлението на СГП за прекратяване на производството. С 

постановление от 01.11.2010г., деловодно обработено на 05.11.2010г., 

прокурор Виржиния Димитрова е потвърдила постановлението на СГП от 

27.08.2010г. за прекратяване на наказателното производство. 

 

Пр.пр.№ 1500/2007г. по описа на АП-София. На 21.07.2010г. в АП-

София е входирана жалба срещу постановление на ОП-Благоевград за 

прекратяване на наказателно производство. На 29.07.2010г. до ОП-

Благоевград е изпратено копие от жалбата с искане за уточняване на 

обстоятелството осъществен ли е съдебен контрол върху постановлението за 

прекратяване на производството, с оглед произнасяне по чл.243,ал. 9 НПК. 

Отговорът от ОП-Благоевград е постъпил в АП-София на 01.11.2010г. На 

02.11.2010г. преписката е разпределена с резолюция на прокурор В.Андреев. 

С постановление от 29.11.2010г. прокурор В.Андреев е потвърдил 

постановлението на ОП-Благоевград като правилно и обосновано. 

 

Пр.пр.№ 5151/2008г. по описа на АП-София. На 19.03.2010г. в АП-

София е входирана жалба на адв.Колчева, ведно с НП № 3262/2008г. по 

описа на ОП-Благоевград  и ДП № 168/2008г. по описа на РУ на МВР-Банско. 

С резолюция от 22.03.2010г. преписката е разпределена на прокурор 

М.Миланов. С постановление от 24.03.2010г., деловодно обработено на 

30.03.2010г., прокурор Михаил Миланов е потвърдил постановлението на 

ОП-Благоевград като правилно и законосъобразно.Преписката е решена в 

срок до 3 дни. 

 

Пр.пр.№ 2726/2010г. по описа на АП-София. На 26.04.2010г. в АП-

София е входирано писмо на ВКП с указание за извършване на служебна 

проверка относно законосъобразността и обосноваността на постановление 
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от 25.10.2004г. на прокурор от ОП- София за прекратяване на наказателно 

производство по сл.дело № 13/2004г. по описа на СОСлС-ТО-Самоков. На 

случаен принцип преписката е разпределена на 27.04.2010г. на прокурор 

Паулина Недялкова. На 03.05.2010г. е изведено писмо до СОП с искане за 

изпращане на преписките  на СОП и РП-Самоков, ведно с досъдебното 

производство, преобразувано в следствено дело. На 25.05.2010г. в АП-София 

са входирани изисканите преписки, ведно с досъдебното производство. 

Материалите са докладвани на прокурор П.Недялкова на 26.05.2010г., след 

отпуск. С постановление от 08.06.2010г., деловодно обработено на 

15.06.2010г., прокурор Паулина Недялкова е отменила постановлението на 

СОП от 25.10.2004г. по пр.№ 204/04г. по описа на същата прокуратура за 

частично прекратяване на ДП-сл.д.№ 13/04г. на СОСлС-ТО-Самоков и 

изпращане на делото по компетентност на РП-Самоков по чл.129,ал.1 НК. 

Отменено е и постановление от 07.02.2005г. на РП-Самоков по пр.№ 

1054/03г. по описа на същата прокуратура за прекратяване на ДП-сл.д. № 

13/04г. по описа на СОСлС.ТО-Самоков, за престъпление по чл.129,ал.1 НК. 

Делото е изпратено по компетентност на СОП за провеждане на 

допълнително разследване. Указано е, че постановлението може да бъде 

обжалвано пред ВКП. 
 

Пр.пр. № 733/2010г. по описа на АП – София. Копие от 

постановление за прекратяване на ДП по пр. пр. № 8920/2009г. на СГП е 

изпратено в АП – София за сведение. Същото е входирано в АП – София на 

30.08.2010г. Преписката е разпределена на прокурор Д. Георгиев на 

31.08.2010г. С писмо от 07.09.2010г. от СГП е изискано ДП за извършване на 

служебна проверка. Материалите по преписката са постъпили в АП – София 

на 10.09.2010г. С резолюция от 13.09.2010г. преписката е разпределена на 

прокурор Г. Стоянова. С постановление от същата дата /деловодно 

обработено на 17.09.2010г./ прокурор Галина Стоянова е потвърдила 

постановлението на СГП за прекратяване на ДП, като правилно и 

законосъобразно. Препис от постановлението е изпратен на ВКП, за 

сведение. 

 

Пр.пр. № 3865/2010г. по описа на АП- София. Преписката е 

образувана на 09.07.2010г. за извършване на служебна проверка на 

постановление на ОП – Велико Търново, с което се иска отмяна на акт на ОП 

– София. На 19.07.2010г. в АП – София е постъпило становище на окръжния 

прокурор на ОП – София, ведно с постановление за прекратяване на 

наказателно производство по пр. № 211/1997г. по описа на ОП – София. С 

постановление от 28.07.2010г. / деловодно обработено на 02.08.2010г./ на зам. 

апелативен  прокурор Николай Ганчев е отменено постановлението на ОП – 

София за прекратяване на сл. дело № 15/1998г. по описа на СОСлС / пр. № 

211/1997г. на СОП/, като са дадени указания по разследването. 
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Пр. пр. № 1837/2010г. по описа на АП – София. На 10.05.2010г. в АП 

– София е постъпило писмо от ВКП, с което е указано да се изиска от СГП 

ДП № 7/2010г. по описа на ГДДП – МВР, пр. № Е 6960/2009г. на СГП и да се 

извърши служебна проверка по отношение на законосъобразността и 

обосноваността на постановление за прекратяване на ДП от 28.04.2010г. На 

14.05.2010г. материалите по преписката на СГП са постъпили в АП – София. 

С резолюция от 18.05.2010г. преписката е разпределена на прокурор В. 

Начева. С постановление от 18.05.2010г. /деловодно обработено на 

27.05.2010г./ прокурор Валя Начева е потвърдила постановлението на СГП, с 

което е прекратено ДП. Копие от постановлението е изпратено на ВКП, по 

тяхно искане. 

 

Пр.пр. № 2320/2004г. по описа на АП – София. На 30.12.2009г. в АП 

– София е входирано писмо на ВКП, с което е указано да се извърши 

служебна проверка на постановление по пр. № 6617/2009г. на СГП. Същото е 

разпределено на прокурор Н. Стойнова на 05.01.2010г. С писмо от 

14.01.2010г. прокурор Стойнова е изискала от СГП пр. № 6617/2009г. по 

техен опис. На 29.01.2010г. е изпратено напомнително писмо до СГП с 

искане за изпращане на преписката, ведно с преписка на СРП. На 

18.02.2010г. в АП – София е постъпило писмо, с което СГП уведомява, че 

материалите по ДП са изпратени в СРС – НК на основание чл.243, ал.3 от 

НПК. На 23.02.2010г. апелативният прокурор на АП – София е изпратил 

писмо до ВКП, с което уведомява, че не може да бъде извършена служебна 

проверка, тъй като преписката на СРП е изпратена в СРС на основание 

чл.243, ал.3 от НПК. На 25.03.2010г. в АП – София е постъпило писмо от 

ВКП, с което е указано да се изискат материалите по пр.пр. №6617/2008г. по 

описа на СГП и наблюдателните материали от СРП по пр. № 4572/2008г. и 

пр. № 51576/2006г. Писмото е разпределено на прокурор Н. Стойнова с 

резолюция от 28.03.2010г. С писмо от 30.03.2010г. прокурор Стойнова е 

изискала от СГП материалите по преписките. С постановление от 

14.04.2010г. / деловодно обработено на 20.04.2010г./ прокурор Николина 

Стойнова  е потвърдила постановлението на СГП, с което е било потвърдено 

прекратяването на ДП от СРП по пр. № 4572/2008г. по описа на СРП. Препис 

от постановлението е изпратен на ВКП. 

 

Пр.пр. № 1651/2010г. по описа на АП – София. На 08.03.2010г. в АП 

– София е заведена жалба срещу постановление на ОП – София, с което е 

прекратено наказателното производство по пр. пр. № 3596/2009г. по описа на 

ОП – София. Преписката е разпределена на прокурор Бр. Славов с резолюция 

от 11.03.2010г. С писмо от 16.03.2010г. прокурор Бр. Славов е изискал от ОП 

– София пр. № 3596/2009г. по техен опис. Същата е получена в АП – София 

на 22.03.2010г. С постановление от 30.03.2010г. / деловодно обработено на 
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09.04.2010г./ прокурор Славов е потвърдил постановлението на ОП – София 

за прекратяване на наказателното производство по пр. № 3596/2009г. по 

описа на ОП – София. Препис от постановлението е изпратен на 

жалбоподателката, като е указана възможността за обжалването му пред 

ВКП. 

 

Пр. пр. № 607/2010г. по описа на АП – София.  На 20.07.2010г. в АП 

– София е постъпило писмо от ВКП, с което е указано да се изискат 

материалите по прекратено ДП № ЗМ 311/2009г. по описа на ГДДП – МВР, 

пр. № Е – 7239/2009г. на СГП за извършване на служебна проверка по 

отношение законосъобразността и обосноваността на постановлението за 

прекратяване. С резолюция от 21.07.2010г. преписката е разпределена на 

прокурор Д. Личева. С писмо от 27.07.2010г. прокурор Личева е изискала  пр. 

№ 7808/2009г. по описа на СГП. Същата е постъпила в АП – София на 

04.08.2010г. и е докладвана на прокурор Личева на 07.09.2010г. С 

постановление от 23.09.2010г. /деловодно обработено на 27.09.2010г./ 

прокурор Даниела Личева е потвърдила постановлението на СГП за 

прекратяване на наказателното производство по пр. № Е- 7239/2009г. Препис 

от постановлението е изпратен на ВКП, за сведение. 

 

Пр.пр. № 753/2010г. по описа на АП – София. На 13.09.2010г. в АП – 

София е постъпило писмо на ВКП, с което е указано да се извърши 

инстанционен контрол на постановление по пр. № 1100/2009г. на СГП, с 

което е потвърдено прекратяването на ДП № 2246/2009г. по описа на 04 РПУ 

– СДВР, пр.пр. № 1056/2009г. по описа на СРП. С резолюция от 14.09.2010г. 

преписката е разпределена на прокурор Ю. Петкова. С писмо от 20.09.2010г. 

прокурор Петкова е изискала от СГП да се изпратят материалите по ДП, 

ведно с преписката на СГП. Същите са постъпили в АП – София на 

18.10.2010г. С постановление от 25.10.2010г. / деловодно обработено на 

29.10.2010г./ прокурор Ю. Петкова е отменила постановлението на СГП, като 

немотивирано и незаконосъобразно. Указано е СГП да изготви мотивиран 

прокурорски акт, съобразно разпоредбата на чл.199, ал.2 от НПК. Препис от 

постановлението е изпратен на ВКП. На 16.11.2010г. в АП – София е 

постъпило постановление на СГП, с което е потвърдено постановление на 

СРП за прекратяване на наказателно производство по пр. № 1056/2009г. по 

описа на СРП. Същото е разпределено на прокурор Юл. Петкова на 

17.11.2010г. С постановление от 22.11.2010г. / деловодно обработено на 

29.11.2010г./ прокурор Петкова е потвърдила постановлението на СГП, с 

което е потвърдено постановление на СРП за прекратяване на наказателното 

производство. Препис от постановлението е изпратен на ВКП. 

 

Пр.пр. 1938/2010г. по описа на АП – София. На 09.09.2010г. в АП – 

София е заведено писмо на ВКП, с което е указано да се извърши 
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инстанционен контрол на постановление на СГП от 09.07.2010г. по пр. № 4- 

1690/2009г. С резолюция от 10.09.2010г. преписката е разпределена на 

прокурор Пл. Марков. С писмо от 15.09.2010г. прокурор Марков е изискал от 

СГП материалите по преписката. Същите са получени в АП – София на 

01.10.2010г. С постановление от 22.10.2010г. / деловодно обработено на 

27.10.2010г./ прокурор Пламен Марков е потвърдил постановлението на СГП 

за прекратяване на наказателното производство. Копие от постановлението е 

изпратено на ВКП, за сведение. 

 

Пр.пр. № 2018/2010г. по описа на АП – София. На 20.09.2010г. в АП 

– София е постъпила жалба срещу постановление за прекратяване на 

наказателно производство  № 532/2010г. по описа на ОП – Благоевград. С 

резолюция от 21.09.2010г. преписката е разпределена на прокурор Гочева. С 

писмо от 27.09.2010г. прокурор Гочева е изискал от ОП – Благоевград ДП № 

41/2010г. по описа на РУ МВР – Банско, ведно с наблюдателното 

производство на ОП – Благоевград. Същите са постъпили в АП – София на 

29.10.2010г. С резолюция от 01.11.2010г. преписката е разпределена на 

прокурор А. Величкова. С постановление от 02.11.2010г. /деловодно 

обработено на 05.11.2010г./ прокурор Величкова е отменила постановлението 

за прекратяване на ОП – Благоевград, като незаконосъобразно. ДП е върнато 

на ОП – Благоевград за изпълнение на дадените указания. Указана е 

възможността за обжалване на постановлението пред ВКП.  

 

Пр.пр. 963/2010г. по описа на АП – София. С писмо от 26.01.2010г. на 

зам. апелативен прокурор Г. Стоянова, в изпълнение на резолюция на зам. 

главен прокурор К. Ситнилски под № 8268/2008г. на ВКП и № 3567/2008г. на 

АП – София, от ОП – София е изискано да се изпрати в АП – София за 

извършване на служебна проверка ДП № 486/2009г. на РУ МВР – 

Благоевград, пр. № 4086/2009г. на ОП - София  На 04.02.2010г. в АП – София 

са постъпили преписка № 4086/2009г. на ОП – София, ДП № 486/2009г. по 

описа на РУ МВР – Благоевград. С резолюция от 05.02.2010г. преписката е 

разпределена на прокурор Гочева. С постановление от 04.03.2010г. 

/деловодно обработено на 19.03.2010г./ прокурор Янка Гочева е потвърдила 

постановлението на ОП – София, с което е прекратено наказателното 

производство по ДП № 486/2009г. по описа на РУ МВР – гр. Благоевград, пр. 

№ 4086/2009г. по описа на ОП – София, като законосъобразно. Препис от 

постановлението е изпратен на ВКП.  

 

Пр.пр. № 504/2007г. по описа на АП – София. На 12.01.2010г. в АП – 

София е постъпила жалба срещу постановление на ОП – Видин, с което е 

прекратено наказателното производство по пр.пр. № 01381/2006г. по техен 

опис, ДП № 2106/2006г. по описа на РПУ – Видин. С резолюция от 

13.01.2010г. преписката е разпределена на прокурор Ив. Петров. С писмо от 
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20.01.2010г. прокурор Петров е изискал от ОП – Видин материалите по ДП. 

Същите са постъпили в АП – София на 28.01.2010г. С постановление от 

08.02.2010г. / деловодно обработено на 15.02.2010г./ прокурор Иван Петров е 

отменил постановлението на ОП – Видин, с което е прекратено 

наказателното производство, като неправилно и незаконосъобразно. 

Разпоредено е на ОП – Видин да извърши допълнително разследване по ДП, 

при което да се изпълнят задачите, поставени в обстоятелствената част на 

постановлението. На 22.12.2010г. е постъпила жалба срещу постановление на 

ОП – Видин от 26.07.2010г., с което е прекратено наказателното 

производство по ДП 2106/2006г. по описа на РПУ – Видин, пр.пр. № 

01381/2006г. по описа на ОП – Видин. С резолюция от същата дата жалбата е 

разпределена на прокурор Стоев. С писмо от 10.01.2011г. прокурор Й. Стоев 

е изискал от ОП – Видин материалите по прокурорската преписка и ДП. 

Същите са постъпили в АП – София на 21.01.2011г. С постановление от 

11.02.2011г. / деловодно обработено на 14.02.2011г./ прокурор Йордан Стоев 

е потвърдил постановлението на ОП – Видин, като правилно и 

законосъобразно и е оставил постъпилата жалба без уважение, като 

неоснователна. 

 

Пр.пр. 4966/2010г. по описа на АП – София. На 13.10.2010г. в АП – 

София е постъпило писмо от ВКП, с което е указано да се извърши служебна 

проверка за обоснованост и законосъобразност на прокурорски акт, като е 

изпратено и постановление на СГП за прекратяване на наказателно 

производство от 28.09.2010г. по пр.пр. № 6728/2010г. Преписката е 

разпределена на прокурор С. Попова с резолюция от 14.10.2010г. С писмо от 

19.10.2010г. прокурор Попова е изискала от СГП да се изпрати ДП № 

9171/2002г. по описа на 06 РУП – СДВР, пр.пр. № 6728/2010г. по описа на 

СГП. На 25.10.2010г. материалите по ДП и прокурорската преписка са 

постъпили в АП – София. С постановление от 28.10.2010г. / деловодно 

обработено на 03.11.2011г./ прокурор С. Попова е потвърдила 

постановлението на СГП за прекратяване на ДП, като правило и 

законосъобразно. Копие от постановлението е изпратено на ВКП.  

 

Не се установиха нарушения по образуването, движението и 

произнасянето по тези преписки. 

   

В. Проверка на движението на преписките в АП София, по които е 

осъществен инстанционен контрол  от ВКП. 

 

В предоставена справка са посочени данни за произнасяния на ВКП по 

постановления на прокурори от АП – София във връзка с осъществен контрол 

по преписки. От справката е видно, че през 2010г. са обжалвани 185 бр. 

постановления на АП – София, отнасящи се до преписки. От тях потвърдени 
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постановления от ВКП – 155 бр., отменени - 29 бр., частично отменени -1бр. 

Инстанционният контрол на ВКП през проверявания период по отношение на 

постановления на АП – София по ДП - общ брой -20, от тях 13бр.- 

потвърдени, отменени -7бр., частично отменени – 0бр.   

 

Извършена бе проверка по преписки, по които е осъществен 

инстанционен контрол от ВКП на постановления от АП - София, с които са 

отменени постановления на АП- София по преписки и ДП за 2010г : 

 

Преписки:  

 

Пр. пр. №2339/2009г. по описа на АП – София. С постановление от 

20.01.2010г. по пр. №2102/2009г. по описа на ВКП е отменено като 

незаконосъобразно постановление от 16.06.2009г. на АП - София, на 

прокурор Янка Гочева. Преписката е върната в АП- София за произнасяне по 

същество. С постановление от 09.03.2010г. прокурор Янка Гочева е 

изпълнила указанията на ВКП, като е отменила постановлението на ОП- 

София, с което е постановен отказ за започване на ДП и е указала 

извършване на допълнителна проверка. 

 

Пр.пр. 6836/2010г. по описа на АП - София, прокурор Иван Петров. С 

постановление от 09.02.2010г. / деловодно обработено на 12.02.2010г./ 

прокурор Иван Петров е отменил постановление на ОП – Кюстендил по пр. 

№ 3115/2009г., с което е отказано да се внесе предложение за условно 

предсрочно освобождаване от остатъка от неизтърпяната част от наказанието 

„Лишаване от свобода” на лице лишено от свобода, като неправилно. По 

повод сигнал на окръжния прокурор на ОП – Кюстендил, ВКП е извършила 

служебна проверка на постановлението на АП – София от 09.02.2010г. С 

постановление от 24.02.2010г. ВКП е отменила постановлението на АП – 

София, с което е било отменено постановление на ОП – Кюстендил за отказ 

да бъде предложен лишения от свобода за условно предсрочно 

освобождаване.  

 

Пр.пр. № 5466/2009г. по описа на АП – София, прокурор Й. Стоев. С 

постановление от 09.10.2009г. /деловодно обработено на 16.10.2009г./ 

прокурор Йордан Стоев е потвърдил като правилно и законосъобразно 

постановление на ОП – Перник по пр. № 1504/2009г., с което е потвърдено 

постановление на РП – Перник по пр. № 1365/2008г. за отказ от образуване 

на ДП. На 01.06.2010г. в АП – София е входирано писмо от ВКП, с което се 

изискват материалите по преписка № 5466/2009г. на АП – София, за 

послужване. С резолюция от 02.06.2010г. писмото е разпределено на 

прокурор Й. Стоев. С писмо от 15.06.2010г. прокурор Стоев е изпратил 
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преписката на ВКП. С постановление от 17.08.2010г. И. Кръстенякова – 

прокурор във ВКП е отменила постановлението на АП – София. 

 

Пр. пр. 5455/2009г. по описа на АП – София. С писмо  получено в АП 

– София на 05.10.2009г., ВКП е указала да се извърши служебна проверка на 

постановление за отказ да се образува ДП на ОП – Кюстендил по пр.пр. № 

1926/2009г. С резолюция от 06.10.2009г. преписката е разпределена на 

прокурор Н. Стойчев. С писмо от 27.10.2009г. прокурор Стойчев е изискал от 

ОП – Кюстендил материалите по преписката за извършване на служебна 

проверка. Същите са получени в АП – София на 04.11.2009г. С резолюция от 

05.11.2009г. преписката е разпределена на прокурор Н. Ганчев. С 

постановление от 18.12.2009г. /деловодно обработено на 28.12.2009г./ 

прокурор Николай Ганчев е потвърдил постановлението на ОП – Кюстендил, 

като обосновано и законосъобразно. Препис от постановлението, ведно с 

преписките е изпратен на ВКП. С постановление от 03.02.2010г. ВКП е 

отменила постановлението на АП – София като неправилно. Копие от 

постановлението и материалите по преписката са изпратени в ОП – 

Кюстендил за извършване на допълнителна проверка. 

 

Пр.пр. № 3352/2010г. по описа на АП – София. На 28.05.2010г. в АП 

– София е постъпила преписка № 1676/2010г. по описа на ОП- София, ведно 

с жалба срещу постановление на ОП- София от 20.04.2010г. С резолюция от 

31.05.2010г. преписката е разпределена на прокурор Д. Личева. С 

постановление от 25.06.2010г. / деловодно обработено на 01.07.2010г./ 

прокурор Личева е потвърдила постановлението на ОП - София. На 

14.07.2010г. е постъпила жалба срещу постановлението на АП – София, с 

което се потвърждава постановление на ОП- София.  С писмо от 02.08.2010г. 

прокурор Личева е изискала от ОП- София пр.пр. № 1676/2010г. и пр.пр. № 

1171/2004г. по описа на РП – Ботевград. Същите са получени в АП – София 

на 01.09.2010г. С писмо от 07.09.2010г. жалбата, ведно с прокурорските 

преписки на АП – София, ОП – София и РП – Ботевград са изпратени по 

компетентност във ВКП. С писмо от 20.09.2010г. ВКП е върнала жалбата, 

комплектована с преписките в АП – София, тъй като същата е процесуално 

недопустима и няма основание за инстанционно произнасяне. С писмо от 

19.10.2010г. ВКП е изискала комплектоване на преписките и изпращането им 

за произнасяне по постъпила при тях жалба. На 17.11.2010г. в АП – София са 

постъпили изисканите преписки. С постановление от 10.12.2010г. ВКП е 

отменила постановлението на АП – София от 25.06.2010г. в частта, в която е 

потвърдила постановлението на ОП - София от 20.04.2010г. по пр. № 

1676/2010г., относно оставянето без разглеждане на жалбата срещу 

постановление на РП – Ботевград като недопустима. 
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Пр.пр. № 557/2010г. на АП – София. С постановление от 26.04.2010г. 

по преписка № 17/2009г. на ВКП е отменено потвърдително постановление 

на АП- София и са дадени указания за извършване на допълнителна 

проверка. С постановление от 07.12.2010г. на ВКП е потвърдено като 

правилно и законосъобразно постановление на АП - София, с което е 

потвърден отказ на ОП- София от 20.08.2010г. да се образува ДП.  

 

Досъдебни производства:  
 

Пр.пр. № 5298/2005г. по описа на АП – София. С писмо от 

26.02.2010г. прокурор В. Начева е изискала от СГП пр. № 5108/2004г., ведно 

със сл. дело № 297/2004г., поради постъпил на 17.02.2010г. в АП – София 

сигнал от следовател в СО на СГП срещу постановление на СГП от 

05.02.2010г. Същите са постъпили в АП – София на 15.03.2010г. С 

постановление от 17.03.2010г. /деловодно обработено на 22.03.2010г./ 

прокурор Валя Начева е отменила постановлението на СГП. С постановление 

на ВКП от 07.04.2010г. е отменено постановлението на АП – София от 

17.03.2010г., като немотивирано и незаконосъобразно. 

 

Пр. пр. № 7125/2009г. по описа на АП – София. На 22.12.2009г. в АП 

– София е постъпила, изпратена от СГП  жалба срещу постановление на СГП, 

с което е потвърдено постановление на СРП по ДП № 10259/2009г. по описа 

на РТП – ПР – СДВР, пр.пр. № 26922/2009г. по описа на СРП . С резолюция 

от 28.12.2009г. преписката е разпределена на прокурор Гочева. С писмо от 

30.12.2009г. прокурор Гочева е изискала от СРП да се изпрати 

наблюдателното производство по ДП 10259/2009г., пр. пр. № 26922/2009г. С 

постановление от 05.02.2010г. / деловодно обработено на 11.02.2010г. / 

прокурор Янка Гочева е отменила постановлението на СГП от 15.10.2009г. по 

пр. № 11433/2009г. и постановлението на СРП от 21.07.2009г. за 

прекратяване на наказателното производство по ДП № ЗМ 10259/2009г. на 

РТП – ПР- СДВР, като незаконосъобразни. Указано е продължаване на 

разследването с оглед указанията дадени в обстоятелствената част на 

постановлението. По повод подадена жалба, с постановление от 14.05.2010г.  

ВКП е отменила постановлението на АП – София, като е оставила  без 

уважение, като неоснователна постъпилата жалба и е потвърдила, като 

правилни и законосъобразни постановленията на СГП по пр. № 11433/2009г. 

и на СРП от 21.07.2009г. за прекратяване на наказателното производство  

 

Пр.пр. № 699/2010г. по описа на АП – София. С постановление от 

11.03.2010г. / деловодно обработено на 15.03.2010г./ прокурор Михаил 

Миланов е потвърдил постановление на ОП – Благоевград от 17.12.2009г. по 

пр. № 1695/2005г., с което е отменено постановление на РП – Петрич от 

08.12.2009г. по пр. № 1867/2005г. и преписката е върната по компетентност 
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на РП – Петрич. На 16.04.2010г. в АП – София е входирано постановление на 

прокурор от РП – Петрич , с което е повдигнат спор за подследственост 

пред ВКП за преценка законосъобразността и правилността на 

постановлението на АП – София, с което е потвърдено постановление на ОП 

– Благоевград, с което е отменено постановление на РП – Петрич. С писмо от 

23.04.2010г. прокурор М. Миланов е изпратил във ВКП постановлението на 

РП – Петрич, ведно с преписката на АП – София. С постановление от 

15.05.2010г. ВКП е уважила повдигнатия спор за подследственост от РП – 

Петрич по пр. № 1867/2005г. като основателен. Отменено е постановлението 

на АП – София, с което е потвърдено постановление на ОП – Благоевград за 

връщане на преписката в РП – Петрич. Отменено е постановлението на ОП – 

Благоевград като незаконосъобразно, като е разпоредено е ОП – Благоевград 

да реши по същество преписката, с оглед наличните данни за престъпление 

по чл.242, ал.1, б. „б” от НК. 

 

Пр.пр. № 3467/2010г. по описа на АП - София, прокурор Михаил 

Миланов, преписката касае спор за подследственост между СГП и СРП. С 

постановление от 24.09.2010г. по пр. № 12173/2010г. ВКП е отменила 

постановлението на АП - София от 10.06.2010г. като неправилно и 

незаконосъобразно. 

 

Пр.пр. №1504/2009г. по описа на АП – София, зам. апелативен 

прокурор Галина Стоянова. Отменено от ВКП е постановление от 

17.02.2010г. на АП- София. С постановление от 01.07.2010г. на В. Първанов е 

отменено постановление от 29.03.2010г. на прокурор от Отдел 

„Инстанционен контрол” при ВКП.  

 

Пр. пр. №577/2010г. по описа на АП – София, прокурор Емил Дангов. 

С постановление от 10.04.2010г. на ВКП е отменено постановление на АП- 

София от 09.02.2010г. /преписката касае спор за подследственост между 

ОП – Благоевград и РП – Петрич/ 
 

Пр.пр. №505/2010г. по описа на АП – София. С постановление от 

29.04.2010г. на ВКП е отменено постановление на АП- София, прокурор  

Красимир Кожухаров от 18.02.2010г. /преписката касае спор за 

подследственост между РП – Петрич и ОП – Благоевград/ 

 

Пр. пр. №701/2010г. по описа на АП – София. С постановление от 

01.06.2010г. на Камен Ситнилски – зам. главен прокурор е отменено 

постановление от 23.03.2010г. по пр. № 4341/2010г. по описа на ВКП, като е 

приет сигнал от Бонка Великова – прокурор от АП- София от 15.04.2010г. по 

пр. пр. 701/2010г. по описа на АП- София за основателен. / преписката касае 

спор за подследственост между РП – Петрич и ОП – Благоевград/ 
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Пр.пр. № 5540/2006г. по описа на АП – София, прокурор Стойчо 

Ненков – проверена. 

 

Пр. пр. № 100/2010г. по описа на АП – София, зам. апелативен 

прокурор Н. Ганчев-проверена. 

 

Пр. пр. 7078/2008г. по описа на АП – София, прокурор Магдалена 

Лазарова. Преписката касае спор за подследственост между СРП и СГП. 

ДП е образувано от СРП и водено срещу ИИ за престъпление по чл.202, л.2, 

т.1 и т.3, пр.1, вр.чл.201, пр.4 от НК. С постановление на СРП от 19.10.2009г. 

делото е изпратено в СГП с оглед данни за престъпления по чл.219, ал.4, 

вр.ал.1 от НК и чл.219, ал.4, вр. ал.2, вр.ал.1 от НК. Със свое постановление 

от 28.10.2009г. СГП е отказала да приеме делото по компетентност. Срещу 

това постановление е подаден сигнал от прокурор при СРП пред АП – 

София. АП – София е указала на СРП да се произнесе относно деянието, по 

което е водено ДП. Същото е направено с постановление  от 09.03.2010г. на 

СРП, като делото отново е изпратено в СГП, този път с оглед престъпление 

по чл.282, ал.3 от НК. Със свое постановление от 12.03.2010г. СГП е отказала 

приемане на делото по компетентност и е указала на СРП делото да 

продължи да се води срещу лицето П. за престъпление по чл.202, ал.3 от НК. 

Отново е подаден сигнал и е повдигнат спор за подсъдност между двете 

прокуратури. Спорът е решен с постановление на АП – София от 

03.11.2010г., с което е указано делото да се изпрати в СГП с оглед 

престъпление по чл.219 от НК. Именно за наличие на такова престъпление е 

произнасянето на ВКП, съдържащо се в писмо от 07.12.2010г. Прокурорът от 

СГП на 14.12.2010г. си е направил самоотвод и с постановление на АП – 

София от 20.12.2010г. е отведен от по – нататъшния ход на ДП. С 

постановление от 25.01.2011г. на прокурор от СГП Андрей Андреев 

наказателното производство е прекратено при условията на чл.24, ал.1, т.2 от 

НПК. С посоченото постановление ДП е прието по подследственост и 

компетентност от СГП. Прието е, че са налице предпоставките на чл.1, ал.1 

от Закона за амнистията, в сила от 22.04.2009г., както и че липсват 

доказателства за извършени престъпление по чл.219, ал.3 от НПК, както и за 

др. от специалната част на материалния наказателен закон.  

 

По справката са посочени 7бр. отменени постановления, а са 

проверени 10бр. 

 

Инстанционните преписки от АП – София към ВКП се придвижват 

своевременно. Не се констатираха забавяния в действията на прокурорите 

от АП - София.  
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Г. Проверка на преписки на специален надзор 

 

Преписките в АП – София по взети ДП на специален надзор са общо 

326 бр. Броят на преписките в АП – София по взети преписки на специален 

надзор е 87. Решените преписки по специален надзор от  АП – София за 

проверявания период са общо 87бр. 

  Общ брой на преписките в АП – София по взети на специален отчет 

ДП – 81 бр., от тях за поверявания период са решени 26 бр. 

 

Преписки на специален надзор: 

 

Пр.пр.№ 2645/2008г. по описа на АП-София, прокурор Бонка 

Великова. Преписката е образувана в АП-София по писмо № 140/2008г. от 

22.04.2008г. на ВКП за извършване на задълбочена служебна проверка на 

законосъобразността на постановление за отказ да се образува досъдебно 

производство  по пр.№ 9398/2007г. по описа на СГП. Определен е срок от 20 

дни. На 24.04.2008г. преписката е разпределена на прокурор Б.Великова. С 

постановление от 27.05.2008г., деловодно обработено на 30.05.2008г., 

прокурор Великова е отменила постановлението на СГП от 04.02.2008г. по 

пр.№ 9398/2007г. като необосновано и незаконосъобразно. Разпоредено е 

извършване на допълнителна проверка, в хода на която да се  предприемат 

действия по изпълнение на указаното в обстоятелствената част на 

постановлението. Преписи от постановлението са  изпратени във ВКП и 

СГП. С писмо от 02.07.2009г. ВКП е уведомила  СГП и АП-София, че 

преписката е взета на специален надзор във ВКП, отдел I, и че следва 

периодично и своевременно да бъдат изготвяни и изпращани подробни 

справки за извършените действия  в хода на допълнителната проверка, както 

и копия от всички прокурорски актове на СГП по преписката. С 

постановление от 17.07.2008г. прокурор М.Станкова от СГП е изпратила 

преписката по компетентност в Окръжна прокуратура – гр.Видин. С 

постановление от 11.02.2010г. прокурор В.Дуцов от ОП-Видин  е отказал да 

образува досъдебно производство и е прекратил преписката. В 

постановлението е указано преписи от него да бъдат изпратени на АП-София 

и ВКП. С писмо от 17.05.2010г. ВКП е разпоредила на АП-София 

извършване на служебна проверка на прокурорския акт на ОП-Видин от 

11.02.2010г. на 25.05.2010г. АП-София е изискала материалите по преписката 

от ОП-Видин. Същите са входирани в АП-София на 04.06.2010г. С 

постановление от 24.06.2010г. прокурор Великова е потвърдила 

постановлението за отказ на ОП-Видин. Преписи от постановлението са 

изпратени в ОП-Видин и във ВКП. С постановление от 04.11.2010г. прокурор 

Хр.Граматиков от ВКП е потвърдил постановлението на АП-София от 

24.06.2010г. като правилно и законосъобразно. 
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Пр.пр.№ 5084/2009г. по описа на АП-София, прокурор Иван Петров. 

Преписката е образувана в АП-София на 16.09.09г. по писмо на ВКП, че е 

взета на специален надзор във ВКП, отдел I. На 17.09.2009г. е разпределена 

на прокурор Иван Петров. На 14.10.2009г. е изискано от РП-Перник копие от 

справка до ВКП да хода на проверката. На 26.10.2009г. справката е 

постъпила в АП-София и на 27.10.2009г. е докладвана на прокурор Иван 

Петров. На 12.08.2010г. в АП-София е входирано постановление от 

06.08.2010г. по пр.№ 2406/2010г. по описа на РП-Перник за отказ да се 

образува досъдебно производство. Към преписката в АП-София няма 

приложени други материали. 

 

Пр.пр.№ 2260/2010г. по описа на АП-София. Преписката е 

образувана в АП-София по писмо на ВКП от 31.03.2010г. В писмото изрично 

е указано преписката, свързана със злоупотреби с финансови средства на ЕС, 

да бъде взета на специален надзор от СОП и АП-София. На 07.04.2010г. 

преписката е разпределена на прокурор П.Недялкова. На 14.04.2010г. е 

изпратено писмо до СОП с копие до ВКП с искане за незабавно уведомление 

за хода на преписката, ежемесечно изпращане на писмена справка за хода и 

сроковете на проверката, както и за изпращане на копия от всички 

прокурорски актове по преписката. Указано е, също така, преписката да се 

вземе на специален надзор от ОП-София. На 23.04.2010г. в АП-София е 

постъпило постановление на СОП от 14.04.2010г., ведно с преписката за 

служебна проверка. С постановление от 30.04.2010г., деловодно обработено 

на 12.05.2010г. прокурор Паулина Недялкова е потвърдила постановлението 

на СОП за отказ да се образува досъдебно производство и за изпращане на 

преписката по компетентност на СГП. С постановление от 11.06.2010г. 

прокурор Андрей Андреев от СГП е приел преписката по компетентност и е 

възложил допълнителна проверка, за което е уведомил АП-София. На 

31.01.2011г. прокурор от АП-София П.Марков е изискал от СГП 

уведомление за резултатите от извършената проверка по преписката. На 

07.02.2011г. е входиран отговор от СГП, от който е видно, че по преписката е 

образувано досъдебно производство, по което са извършени множество ПСД, 

срокът за разследване е продължен до 15.04.2011г. 

 

 Пр.пр. 6837/ 2009г. по описа на АП – София, прокурор Недялкова. 

Осъществява се специален надзор по пр. № 3711/2009г. по описа на ОП- 

Враца.  С писмо от 29.04.2010г. прокурор П. Недялкова е уведомила ОП – 

Враца, че преписката се взема на „ Специален надзор” в АП – София. 

Изискано е ежемесечно до 30 – число да се изпраща в АП – София и ВКП 

справка за хода и сроковете на проверката, както и копия от постановените 

прокурорски актове. На 14.05.2010г. в АП – София е постъпила справка за 

хода на проверката. На 08.07.2010г. в АП – София е входирано 
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постановление на ОП – Враца, с което са отделени материали от преписката, 

които са изпратени на РП – Враца по компетентност.  

 

 Пр. пр. № 3351/2009г. по описа на АП – София, прокурор  Бр. Славов. 

С писмо на ВКП, получено в АП – София 15.06.2009г. са изпратени копия от 

документи и справка, като е указано преписката да се вземе на „СН” на 

всички нива. Указано е също така преписката да се изпрати на компетентната 

прокуратура с методически указания. С писмо от 19.06.2009г. прокурор Бр. 

Славов е изпратил материалите по компетентност на ОП – Монтана с дадени 

конкретни указания. Препис от писмото е изпратен на ВКП за сведение. На 

02.09.2009г. в АП – София е заведено писмо от ВКП, с което е изискана 

подробна справка по преписката. На 10.09.2009г. в АП – София е получена 

справка за извършената проверка в ОП – Монтана / пр. № 944/2009г./, ведно с 

материали от извършената проверка. С писмо от 29.09.2010г. прокурор Бр. 

Славов е изпратил преписката в ОП – Монтана за решаване по същество. На 

08.10.2009г. в АП – София е получен препис от постановление на ОП – 

Монтана за отказ от образуване на ДП по пр. № 944/2009г. С писмо 

входирано в АП – София на 23.10.2009г. ВКП е изискала незабавното 

изпращане на подробна справка по преписката. С писмо от 03.11.2009г. 

прокурор Славов е уведомил ВКП за това, че преписката е решена от ОП – 

Монтана с постановление за отказ от образуване на ДП, копие от което е 

изпратено във ВКП. На 14.01.2010г. в АП – София е заведено писмо на ВКП, 

с което е указано да се извърши служебна проверка за законосъобразност на 

постановлението на ОП – Монтана. С писмо от 20.01.2010г. прокурор Славов 

е изискал от ОП – Монтана преписка вх. № 944/2009г. Същото е получено в 

АП – София на 28.01.2010г. С постановление от 29.01.2010г. / деловодно 

обработено на 08.02.2010г./ прокурор Славов е потвърдил постановлението 

на ОП – Монтана, с което е отказано образуването на ДП. Препис от 

постановлението е изпратен на ВКП за сведение. 

 

 Пр. пр. № 249/2010г. по описа на АП – София. С протокол от 

08.01.2010г. за наблюдаващ прокурор е определена Магдалена Лазарова. С 

писмо на ВКП е указано преписка № 5752/2009г. по описа на ОП – 

Благоевград да се вземе на „СН” и от АП – София. С резолюция от 

11.01.2010г. преписката е разпределена на прокурор М. Лазарова. С писмо от 

15.01.2010г. прокурор Лазарова е уведомила ОП – Благоевград, че АП – 

София взема на „СН” преписка № 5752/2009г. на ОП – Благоевград. 

Изискано е да се изпраща ежемесечна справка за хода на проверката и копия 

от всички постановени прокурорски актове. На 25.01.2010г. в АП – София е 

постъпило копие от постановление на ОП – Благоевград за възлагане на 

проверка по преписката. С писмо, заведено в АП – София на 23.04.2010г. 

ВКП е изискала да бъде уведомена за хода на проверката по пр. № 

5752/2009г. по описа на ОП – Благоевград. С писмо от 03.05.2010г. прокурор 
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М. Лазарова е изискала от ОП – Благоевград справка за хода на проверката. 

На 20.05.2010г. в АП – София е входирано писмо от ОП – Благоевград, с 

което уведомяват за хода на проверката. На 09.08.2010г. в АП - София е 

получено копие от постановление на ОП – Благоевград, с което преписката е 

изпратена на ОД МВР – Благоевград за извършване на допълнителна 

проверка. С писмо на ВКП от 10.01.2011г., адресирано до ОП – Благоевград, 

с копие до АП – София е указано незабавното предприемане на мерки за 

приключване на проверката и решаването на преписката по същество. 

 

 Пр. № 1531/2010г. по описа на АП – София. С протокол от 

02.03.2010г. преписката е разпределена на прокурор Йордан Стоев. С писмо 

на ВКП до СГП, с копие до АП – София, заведено в прокуратурата на 

02.03.2010г. е указано да бъде извършена проверка по преписка № 

3000/2010г. на ВКП, като са дадени указания. Посочено е, че преписката е 

взета на „СН” във ВКП. На 12.03.2010г. в АП – София е постъпило копие от 

постановление на СГП за възлагане на проверка по пр. № 3017/2010г. на 

СГП. На 10.05.2010г. в АП – София е получено копие от постановление на 

СГП  за отказ от образуване на ДП и прекратяване на преписката. 

 

 Специален надзор по досъдебни производства: 

  

Пр.пр.№ 3481/2010г. по описа на АП-София, прокурор Димчо 

Георгиев. По преписката е взето на специален надзор досъдебно 

производство (сл.дело № 4/2010г. по описа на ОСлО при ОП-Монтана), 

водено срещу известен извършител за присвояване на средства от фондове, 

принадлежащи на ЕС. С писмо  от 10.08.2010г. прокурор Д.Георгиев е 

уведомил РП – Монтана, с копие до ОП-Монтана и ВКП, че взема делото на 

специален надзор в АП-София и че следва своевременно да постъпва 

информация по хода на разследването. На 31.01.2011г. прокурор Д.Георгиев 

е изискал от РП-Монтана справка за хода на разследването. Същата е 

входирана в АП-София на 09.02.2011г. 

 

Пр.пр.№ 167/2010г. по описа на АП-София, прокурор Паулина 

Недялкова. С писмо от 13.01.2010г. на АП-София до ОП-Враца, с копие до 

ОД на МВР-Враца и ВКП, е взето на специален надзор досъдебно 

производство № 301/09г. по описа на ОДМВР-Враца, образувано срещу 

неизвестен извършител за престъпление по чл.321,ал.3,пр.2 вр.ал.1 от НК. 

Изискано е от наблюдаващия прокурор от ОП-Враца да изпраща в АП-София 

копия от прокурорските актове, копие от постановлението за образуване на 

ДП и копие от следствено-календарен план на разследването. Изискано е 

също така, ежемесечно /до 30-то число на месеца/ в АП да се изпраща 

подробна справка за хода на разследването, да се създаде необходимата 

организация разследването да приключи в рамките на законноустановените 
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срокове по чл.234 НПК. Указано е, в случай на затруднение наблюдаващият 

прокурор да потърси методическа помощ от наблюдаващия прокурор в АП-

София П.Недялкова. Всички  разпореждания на прокурор Недялкова са 

изпълнени. По делото е постъпвала периодично информация за хода на 

разследването. 

 

Пр.пр.№ 1345/2010г. по описа на АП-София. Преписката е 

образувана в АП-София на 22.02.2010г.  въз основа на постъпило искане по 

чл.234,ал.3 НПК от Окръжна прокуратура – гр.Монтана по тяхна преписка № 

2095/2009г. Досъдебното производство е образувано за престъпление по 

чл.248а,ал.3 във вр. с ал.2,във вр.ал.1, вр. чл.26,ал.1 НК. Преписката е 

разпределена на случаен принцип на прокурор Янка Гочева. С писмо от 

26.02.2010г. прокурор Гочева е взела  досъдебното производство на 

специален надзор, като е указала на наблюдаващия прокурор от ОП-Монтана 

на всеки два месеца да уведомява АП-София за хода на разследването чрез 

изготвяне на съответна справка. Копия от постановените по делото актове да 

се изпращат в АП-София. На 28.04.2010г. в АП-София е входирана справка 

от ОП-Монтана за извършените по делото ПСД. На 23.06.2010г. е входирано 

искане по чл.234,ал.3 НПК за продължаване срока на разследване с два 

месеца, считано от 22.06.2010г. Същото е уважено. На 31.01.2011г. прокурор 

А.Величкова е изпратила в ОП-Монтана искане за справка за хода на 

разследването по ДП. На 09.02.2011г. в АП-София е постъпил обвинителен 

акт, внесен в ОС-Монтана. 

 

Пр.пр.№ 3178/2009г. по описа на АП-София. С писмо от 05.01.2010г. 

на ВКП,  входирано в АП-София на 06.01.2010г., е получено уведомление, че 

досъдебно производство № ЗМ-9/2009г. по описа на РУ на МВР-Кюстендил, 

пр.пр.№ 69/2009г. по описа на РП-Кюстендил, се взема на специален надзор в 

отдел I при ВКП ”Противодействие на корупцията, прането на пари и други 

престъпления от значим обществен интерес”. Писмото е докладвано на 

прокурор Гочева на 07.01.2010г. С писмо от 11.01.2010г. прокурор Гочева е 

уведомила Окръжна прокуратура – гр.Кюстендил, с копие до ВКП, че АП-

София взема на специален надзор посоченото по-горе досъдебно 

производство. Указано е на наблюдаващия прокурор от РП-Кюстендил на 

всеки два месеца да уведомява АП-София за хода на разследването чрез 

изготвяне на съответна справка, както и да изпраща копия от постановените 

по делото прокурорски актове. На 18.01.2010г. в АП-София е входирана 

справка от ОП-Кюстендил за хода на разследване по  д.пр.№ 16-505/2008г. по 

описа на ОД на МВР-Кюстендил, д.пр.№ СП-37/2007г. по описа на ОП-

Кюстендил.  В справката се сочи, че досъдебно производство № ЗМ-9/2009г. 

по описа на РУ на МВР-Кюстендил – д.пр.№ 93/2009г., пр.вх.№ 69/2009г. по 

описа на РП-Кюстендил на 14.08.2009г. е изпратено по компетентност на 

ОП-Кюстендил с оглед събрани доказателства за престъпление по чл.321 НК 
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и е обединено с д.пр. № 16-505/2008г. по описа на ОД на МВР-Кюстендил, 

д.пр.№ СП-37/2007г. по описа на ОП-Кюстендил. Към преписката на АП-

София към датата на проверката от ИВСС (16.02.2011г.) няма приложени 

други материали.  

 

Пр.пр.№ 5404/2010г. по описа на АП-София. С писмо от 10.11.2010г. 

прокурор от АП-София Стойчо Ненков е уведомил ВКП и ОП-Благоевград, 

че в АП-София се взема на специален надзор досъдебното производство, 

образувано по преписка № 3386/2010г. по описа на ОП-Благоевград. Указано 

е ежемесечно да се изпращат справки по хода на разследването. На 

13.12.2010г. в АП-София е постъпила справка относно хода на разследването. 

ДП е образувано срещу неизвестен извършител за престъпление по 

чл.123,ал.1 НК.  Към преписката на АП-София към датата на проверката от 

ИВСС (16.02.2011г.) няма приложени други материали. 

 

Пр.пр.№ 4129/2009г. по описа на АП-София. С писмо от 06.08.2009г. 

до Софийска окръжна прокуратура, с копие до ВКП, АП-София е взела на 

специален надзор  досъдебно производство № 123/2009г. по описа на Д 

„ПОТП”, преписка № 2024/2009г. по описа на ОП-София. Указано е на 

наблюдаващия прокурор да изпраща в АП-София своевременно справки за 

извършените процесуално-следствени действия, както и копия от 

постановените прокурорски актове. В АП-София делото се наблюдава от 

зам.апелативен прокурор Г. Скелин. На 04.09.2009г. в АП-София е входирана 

справка от ОП-София  относно извършените ПСД по досъдебното 

производство. Постъпили са няколко искания за продължаване срока на 

разследване, които са уважени по установения ред. Последното искане по 

чл.234,ал.3 от НПК е уважено с писмо от 16.12.2010г. на АП-София. ДП 

касае извършено престъпление по чл.142,ал.2,т.2 и т.7,пр.1 във вр. с ал.1 

вр.чл.20,ал.2 НК. 

 

Пр.пр.№ 1285/2009г.по описа на АП-София. С писмо от 20.03.2009г. 

до СГП, с копие до ВКП, прокурор М.Лазарова е уведомила СГП, че АП-

София взема на специален надзор прокурорска преписка № 11424/2008г. по 

описа на СГП. Изискано е копие от постановление от 27.01.2009г., както и 

периодично да бъде изпращана информация за хода на извършващата се 

проверка. На 27.03.2009г. в АП-София е входирано изисканото 

постановление,  както и информация за хода на проверката. На 09.04.2009г. в 

АП-София е постъпило постановление от 08.04.2009г. на прокурор 

Н.Русинов за възлагане на финансова инспекция. На 29.09.09г. е постъпила 

справка за образувано досъдебно производство за престъпление по 

чл.282,ал.2,вр.ал.1 НК. На 20.11.2009г. е постъпила справка от СГП за хода 

на разследването. Междувременно, са постъпвали искания са продължаване 

срока на разследване. На 22.11.2010г. е изискана от СГП актуална 
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информация за хода на досъдебното производство. На 01.12.2010г. е 

постъпила справка от СГП за внесен обвинителен акт в СГС срещу Е.М. и др. 

С писмо от 12.01.2011г. ВКП е изискала от СГП, с копие до АП-София, да 

бъде изпращана информация за хода и резултата от съдебното производство 

до приключването му с влязъл в сила съдебен акт. 

 

Пр.пр.№ 7234/2008г. по описа на АП-София. На 18.12.2008г. в АП-

София е входирано писмо от ВКП, с което се взема на специален надзор ДП 

№ 110/2008г. по описа на ДПОТП-МВР. Указано е на СГП и на АП-София 

също да вземат на специален надзор досъдебното производство. С писмо от 

06.01.2009г. АП-София е уведомила ВКП, с копие до СГП и СРП,  че ДП е 

взето на СН, с наблюдаващ прокурор М.Лазарова. СГП също взема делото на 

СН. На 19.01.2009г. АП-София изисква писмена справка за хода на 

разследването. На 23.01.2009г. в АП-София е постъпила исканата справка, с 

копие от следствено-календарен план. Справката е препратена на ВКП с 

писмо от 29.01.2009г. С писмо от 10.04.2009г. ВКП е уведомена за проведена 

работна среща между наблюдаващите прокурори от АП-София, СГП и СРП, 

на която е обсъден хода на разследването по ДП. Във връзка с писмо на ВКП, 

на 17.06.2009г. прокурор Лазарова е изискала от СРП справка за хода на 

разследването по делото. С напомнително писмо от 25.06.2009г. отново е 

изискана справка за хода на разследването. Такава е постъпила в АП-София 

на 02.07.2009г., както и на 14.07.2009г. Във връзка с писмо на ВКП от 

24.03.2010г., с писмо от 01.04.2010г. прокурор Лазарова е изискала 

информация за хода на разследване по делото и перспективите за решаването 

му. С напомнителни писма от 08.04.2010г. и от 22.04.2010г. отново е 

изискана същата информация. На 26.05.2010г. в АП-София е постъпило 

писмо, от което е видно, че материалите по ДП са внесени в СРС. 

 

 Пр. пр. № 246/2010г. / обединена с 483/2010г./ по описа на АП – 

София. С протокол от 08.01.2010г. преписката е разпределена на прокурор Я. 

Гочева. С писмо на ВКП получено в АП – София на 18.01.2010г. е указано 

пр. № 827/2009г. на ОП – Видин да се вземе на „СН” от АП – София. С писмо 

от 22.01.2010г. АП – София е уведомила ОП – Видин, че ДП се взима на 

„СН”. Указано е да се изпраща ежемесечно информация за хода на 

разследването и предстоящите действия по разследването. По преписката 

реално е осъществяван надзор. Установи се своевременно движение на 

кореспонденцията между двете прокуратури и към ВКП. На 11.02.2011г. в 

АП – София е получено копие от Решение № 18/25.05.2010г. по НОХД № 

224/2010г. на ОС – Видин. 

 

 Пр.пр. № 889/2010г. по описа на АП – София. С протокол от 

02.02.2010г. за наблюдаващ прокурор по преписката е определена Паулина 

Недялкова. С писмо входирано в АП – София на 02.02.2010г. ВКП е указала 
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да се вземе на „СН” от АП – София пр. № 877/2009г. на РП – Видин. С писмо 

от 10.02.2010г. прокурор Недялкова е уведомила РП – Видин, че ДП се взима 

на „СН”. Указано е делото да се вземе на „СН” и от ОП – Видин, както и 

ежемесечно да се изпращат копия от прокурорските актове, постановени по 

ДП и подробна писмена справка за хода на разследването. На 01.03.2010г. в 

АП – София е постъпило заверено копие от постановление за спиране на ДП 

от 23.02.2010г. на РП – Видин. На 25.05.2010г. в АП – София е заведено 

писмо, с което е изпратено копие от постановление на ОП – Видин от 

19.05.2010г. по пр. № 208/2009г., с което е отменено постановлението на РП 

– Видин за спиране на наказателното производство. Установи се, че в АП - 

София регулярно са изпращани справки за хода на разследването  ДП.  

 

 Пр. № 4556/2010г. по описа на АП – София. С протокол от 

09.09.2010г. за наблюдаващ прокурор е определена Галина Стоянова. С 

писмо от 15.09.2010г. прокурор Г. Стоянова е уведомила ОП – Враца и РП- 

Козлодуй, че взема на „СН” пр. № 815/2009г. на РП – Козлодуй, ДП № 

425/2009г. на РПУ – Козлодуй. Указано е своевременно да се изпраща 

информация за хода на ДП и предстоящите действия по разследването. 

Съобразно дадените указания, регулярно са изпращани справки в АП – 

София за хода на разследването по ДП.  

 

 Пр. № 5736/2008г. по описа на АП – София. С протокол от 

06.12.2010г. за наблюдаващ прокурор е определен Николай Ганчев. С писмо 

от 09.10.2008г. прокурор Велин Елмаян е уведомил ОП – Перник, че пр. № 

1768/2008г. и пр. № 1769/2008г. са взети на „СН” и в АП – София, като е 

указал ежемесечно да се уведомява АП – София за хода на разследването. От 

ОП – Перник са изпращани справки за хода на разследването по ДП, като 

последната от тях е от дата 13.11.2008г. Срокът за разследване по ДП е 

удължаван по предвидения в НПК ред четири пъти, като последното 

удължаване е с 5 месеца, считано от 29.09.2009г. На 02.12.2010г. ВКП е 

изпратила писмо до ОП – Перник, с копие до АП – София, с което е изискала 

да бъде уведомена за хода на разследването по ДП. 

 

 Пр. № 2767/2009г. по описа на АП – София. С писмо от 29.05.2009г. 

прокурор Емил Дангов е уведомил ОП – Кюстендил, че пр. № 391/2009г. на 

ОП – Кюстендил се взема на „СН” от АП – София, като е изискал 

незабавното уведомяване на ВКП и АП – София за хода на проверката. С 

копие от постановление, получено в АП – София на 30.05.2009г., ОП – 

Кюстендил е отказала да образува ДП по преписката. С писмо на ВКП, 

получено в АП – София на 03.06.2009г. е указано да се изиска преписката от 

ОП – Кюстендил за извършване на служебна проверка по отношение 

законосъобразност и обоснованост на постановения акт. С писмо от 

25.06.2009г. прокурор Дангов е изискал от ОП – Кюстендил да се изпрати пр. 
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№ 391/2009г. Същата е постъпила в АП – София на 03.07.2009г. С 

постановление от 22.07.2009г. / деловодно обработено на 24.07.2009г. / 

прокурор Е. Дангов е отменил постановлението на ОП – Кюстендил, като е 

дал указание да се извърши допълнителна проверка по преписката. Копие от 

постановлението е изпратено на ВКП. С писмо на ВКП  от 24.03.2010г. до 

ОП – Кюстендил, с копие до АП – София е изискана информация за хода на 

преписката. С писмо от 08.04.2010г. прокурор Дангов е уведомил ВКП за 

хода на проверката. АП – София е уведомена за хода на ДП с писмо, 

получено в прокуратурата на 05.07.2010г. С писмо от 17.09.2010г. на ВКП, 

адресирано до ОП – Кюстендил, с копие до АП – София е указано да се 

извърши служебна проверка по отношение на законосъобразността и 

обосноваността на постановление на РП – Дупница за прекратяване на ДП, в 

случай, че същото не е обжалвано пред съда. С писмо от 03.02.2011г. ВКП е 

изискала от ОП – Кюстендил, с копие до АП – София да бъде уведомена за 

изпълнението на даденото от ВКП разпореждане с писмо от 17.09.2010г. 

 

 Пр. № 5313/2010г. по описа на АП – София.  С протокол от 

02.11.2010г. за наблюдаващ прокурор по преписката е определен Венцислав 

Андреев. С писмо на ВКП от 01.11.2010г., адресирано до РП – Сандански, с 

копие до АП – София и ОП - Благоевград се уведомява, че ДП № 146/2010г. 

по описа на РПУ – Сандански се взема на „СН”. С писмо от 08.11.2010г. 

прокурор Андреев е уведомил РП – Сандански, че АП – София също взема 

ДП на „СН”. С писмо получено в АП – София на 15.11.2010г. ОП – 

Благоевград е уведомила, че също е взела на „СН” ДП. На 08.11.2010г. в АП 

– София е входирана жалба срещу постановление на ОП – Благоевград от 

27.10.2010г. по пр. № 1535/2010г. С резолюция от 09.11.2010г. е разпоредено 

по жалбата да се произнесе прокурор Юл. Петкова, поради отпуск на 

прокурор В. Андреев. С постановление от 10.11.2010г. / деловодно 

обработено на 16.11.2010г./ прокурор Ю. Петкова е оставила жалбата без 

уважение, поради процесуална недопустимост. С постановление на ВКП от 

17.12.2010г. е потвърдено постановлението на АП – София от 10.11.2010г. На 

08.12.2010г. и 31.01.2011г. в АП – София са постъпили справки за хода на 

разследването и предстоящите действия по разследването на ДП № 

146/2010г. по описа на РПУ – Сандански. 

 

 Пр. № 4945/2010г. по описа на АП – София. С протокол от 

12.10.2010г. за наблюдаващ прокурор е определена Галина Стоянова. С 

писмо от 07.10.2010г. РП – Сливница е уведомила ОП- София, ВКП и АП – 

София, че ДП 601/2010г. на РУП – Сливница, пр.пр. № 1408/2010г. на РП – 

Сливница е взето на „СН”. С писмо от 24.11.2010г. на прокурор Г. Стоянова, 

РП- Сливница, ОП- София и ВКП са уведомени, че ДП се взема на „СН” от 

АП – София. Указано е ежемесечно да се изпраща информация за хода на ДП 

и предстоящите действия по разследването, както и копия от постановените 
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прокурорски актове. На 19.01.2011г. в АП – София е постъпила справка по 

ДП. 

 

 Пр. № 330/2010г. по описа на АП – София. С протокол от 12.01.2010г. 

за наблюдаващ прокурор е определена Янка Гочева. С писмо на ВКП от 

11.01.2010г. АП – София е уведомена, че ДП  по пр. № 9266/2009г. по описа 

на СГП е взето на „СН”  във ВКП. С писмо от 20.01.2010г. прокурор Гочева е 

уведомила СГП, с копие до ВКП, че взема на „СН” ДП. Указано е на всеки 

два месеца да се уведомява АП – София за хода на разследването чрез 

изготвяне на справка, както и да се изпращат копия от постановените по 

делото прокурорски актове. С писмо от 23.04.2010г. ВКП е указала на АП – 

София да изиска материалите по пр. № Е -9266/2009г. по описа на СГП и да 

се извърши служебна проверка по отношение законосъобразността и 

обосноваността на постановление от 19.04.2010г. на СГП. С писмо от 

03.05.2010г. прокурор Гочева е изискала преписката от СГП. Същата е 

постъпила в АП – София на 12.05.2010г. С постановление от 10.06.2010г. 

/деловодно обработено на 17.06.2010г./ прокурор Гочева е потвърдила 

постановлението, с което се прекратява наказателното производство по 

преписката.  

 

Преписки на специален отчет: 

 

Пр.пр.№ 4934/2004г. по описа на АП-София. На 26.08.2004г. в АП-

София е входирана справка от Окръжна прокуратура – гр.Враца, от която е 

видно, че сл.дело № 135/2003г. по описа на ОСлС Враца е взето на специален 

отчет съгласно Инструкция № 1/22.03.2004г. за работата и взаимодействието 

на органите на предварителното разследване и до този момент делото не е 

постъпвало в прокуратурата. С писмо от 08.09.2004г. до ВКП и ОП-Враца 

АП-София е взела на „СО” сл.дело № 135/2003г. по описа на ОСлС-Враца, 

което е образувано срещу известен извършител за престъпление по 

чл.219,ал.1 НК. На Окръжна прокуратура –гр.Враца е указано да изпраща 

ежемесечна справка за хода на разследването и копия от постановените 

актове. С постановление от 26.01.2006г. прокурор от АП-София Лилия 

Маринова се е произнесла по спор за подследственост между ОП-Враца и 

СГП. На същата дата постановлението е изпратено до двете прокуратури. 

Следващото движение по преписката в АП-София е от 06.10.2010г., когато е 

постъпило искане от ОП-Враца по чл.234,ал.3 НК. На случаен принцип 

преписката е разпределена на прокурор Бонка Великова. На 06.12.2010г. е 

постъпило ново искане на продължаване на срока на разследване, което също 

е уважено. Към преписката няма приложени други материали. 

 

Пр.пр.№ 3603/2005г. по описа на АП-София. С писмо от 06.04.2005г. 

до ВКП и РП-Кюстендил АП-София (прокурор Ч.Симеонов) уведомява, че 
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взема на специален отчет на основание чл.36,т.1 от ИРВОПР сл.дело № 

184/2005г. по описа на ОСлС-Кюстендил, образувано срещу известен 

извършител за престъпление  по чл.242,ал.2 НК Указано е на наблюдаващия 

прокурор да изготвя и изпраща справки за хода на разследването, както и 

копия от всеки постановен акт по реда на чл.411 от НПК. С писмо от 

27.04.2005г. ВКП  също е взела на специален отчет следственото дело на 

основание чл.42,т.1 от Инструкция № 1/2004г. По преписката в АП –София е 

постъпвала информация за хода на делото, която е препращана във ВКП. 

Срокът на разследване по делото многократно е удължаван. Последното 

приложено писмо по преписката е от 12.10.2010г., с което апелативният 

прокурор удължава с 9 месеца срока на разследване на основание чл.234,ал.3 

НПК. В АП-София делото се наблюдава от прокурор Я.Гочева. 

 

Пр.пр.№ 10042/2004г. по описа на АП-София. С писмо изх.№ 777/04 

от 14.10.2004г. АП-София уведомява  ВКП, ОП-Благоевград и РП-Разлог, че 

взема на специален отчет сл.дело № 196/2000г. по описа на ТО-Разлог. По 

преписката е постъпвала информация за хода на разследването, която е 

завеждана под № 10042/2004г. по описа на АП-София. С постановление от 

10.04.2007г. прокурор М.Лазарова от АП-София, след като се е запознала с 

материалите по следственото дело, е указала на наблюдаващия прокурор от 

РП-Разлог да възобнови наказателното производство по сл.дело № 

196/2000г., като разследването по същото бъде приключено в най-кратък 

срок съобразно дадените в обстоятелствената част на постановлението 

указания. На 12.02.2008г. в АП-София е входирано писмо от РП-Разлог, че е 

внесен обвинителен акт в РС-Разлог, по който е образувано НОХД. На 

24.02.2010г. е входирано искане за удължаване срока на разследване по 

чл.234,ал.3 от НПК, ведно със справка за хода на производството от 

районния прокурор на РП-Разлог. Следващото искане по чл.234,ал.3 от НПК 

е от 26.04.2010г. С писмо от 19.05.2010г. на ВКП същото е уважено, като 

срокът на разследване е удължен с 2 месеца, считано от 22.04.2010г. По 

преписката в АП-София няма приложени други материали. 

 

Пр.пр.№ 952/2006г. по описа на АП-София. С писмо от 15.02.2006г. 

ВКП е уведомила АП-София, че взема на специален отчет предварителното 

производство по пр.пр.№ 1050/2006г. по описа на СРП. В преписката на АП 

не се установи изрично писмо за вземане на делото на „СО”. Последното 

движение по преписката е постановление от 14.01.2010г. на прокурор 

Бранислав Славов, с което е отменено постановление на СРП, с което 

досъдебното производство е изпратено по компетентност на РП-Видин. 

 

Пр.пр. № 4743/2004г. по описа на АП – София. С писмо от 

26.07.2004г. АП – София е уведомила ВКП и ОП – Видин, че взема на „СО” 

следствено дело № 72/2001г. по описа на ОСО – Видин. Указано е на всеки 
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два месеца да се изпраща справка за хода на разследването, както и копия от 

всички прокурорски актове. На 23.08.2004г. е постъпило писмо, с което се 

изпращат копия от постановени прокурорски актове. На 02.02.2005г. в АП – 

София е постъпило писмо, с копие до ВКП, с което уведомяват че делото е 

спряно, ведно с копие от постановлението за спиране. С постановление от 

12.04.2005г. АП – София е потвърдила постановлението за спиране на  ОП – 

Видин. С писмо входирано в АП – София на 18.01.2011г. от ОП – Видин е 

поискано да бъде удължен срока за разследване по ДП, тъй като същото е 

възобновено. 

 

Пр. пр. № 9776/2004г. по описа на АП – София. С писмо от 

11.01.2005г. АП – София е уведомила ВКП и ОП – Перник, че взема на „СО” 

наказателно производство пр. № 1131/2004г. на ОП – Перник. На 08.02.2005г. 

с писмо АП – София е изискала справка за хода на разследването. На 

10.03.2005г. в АП – София е постъпила справка за хода на разследването. 

Копие от справка е изпратено на ВКП с писмо от 10.03.2005г. По указание на 

ВКП е извършена служебна проверка за законосъобразност на постановление 

за прекратяване на наказателното производство от 31.08.2007г. на ОП – 

Перник. С постановление от 10.01.2008г. /деловодно обработено на 

17.01.2008г./ прокурор Магдалена Лазарова е отменила постановлението на 

ОП – Перник, с което е прекратено наказателното производство и е върнала 

делото за продължаване на разследването, съобразно дадените указания. В 

преписката се съдържат искания за удължаване на срока за разследване до 

АП – София, както и чрез АП – София до Главния прокурор на РБ, в които се 

съдържат информация за хода на ДП. 

 

Пр.пр. № 9012/2004г. по описа на АП – София. С писмо от 

31.12.2004г. АП – София е уведомила ВКП и ОП – Благоевград, че взема на 

„СО” следствено дело № 37/2004г. по описа на ТСлО – Разлог, пр. № 

3955/2003г. на ОП – Благоевград. Указано е ОП – Благоевград да изготвя и 

изпраща ежемесечна справка за хода на производството по делото, като и 

копия от всички прокурорски актове. В АП – София  са постъпвали справки 

за хода на разследването по делото, както и искания за удължаване на срока 

за разследване. С писмо на ВКП от 20.01.2010г. е указано да се извърши 

служебна проверка за законосъобразност и обоснованост на постановление за 

прекратяване на ДП. С постановление от 22.02.2010г. / деловодно обработено 

на 26.02.2010г./ прокурор Иван Петров е потвърдил постановлението от 

11.01.2010г. на ОП – Благоевград, с което е прекратено наказателното 

производство по сл. дело № 37/2004г. на ОСлО – Благоевград, като копие от 

постановлението е изпратено на ВКП, за сведение. 

 

Пр.пр. № 5541/2004г. по описа на АП – София.  С писмо от 

13.09.2004г. АП – София е уведомила ВКП и ОП – София, че взема на „ СО” 
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сл. дело № 38/2004г. по описа на ОСлС ТО – Етрополе, пр. № 1070/2004г. на 

ОП – София. Указано е в АП – София да се изпраща справка за хода на 

разследването и копия от постановените актове. На 21.09.2004г. е постъпила 

справка за хода на разследването. На 18.10.2004г. е постъпило постановление 

за прекратяване на наказателното производство, копие от което е изпратено 

на ВКП с писмо от 27.10.2004г. На 18.06.2010г. в АП – София е постъпило 

следственото дело и докладна записка от ОД МВР – София, за преценка 

наличието на данни на основание чл.243, ал.9 от НПК и отмяна на 

постановлението за прекратяване. С протокол от 21.06.2010г. преписката е 

разпределена на прокурор В. Начева. С постановление от същата дата 

/деловодно обработено на 28.06.2010г./ прокурор Валя Начева е отменила 

постановлението на ОП – София за прекратяване на ДП, като изпратила 

делото на ОП – София за продължаване на разследването.  

 

Пр. № 2214/2007г. по описа на АП – София. С писмо получено в АП – 

София на 20.04.2007г., ВКП е уведомила, че взема на „СО” сл. дело по пр.пр. 

№ 9460/2006г. на СГП. С писмо от 27.04.2007г. прокурор Кр. Кожухаров е 

уведомил СГП и ВКП, че делото е взето на „СО” в АП – София. Указано е 

ежемесечно да се подава информация за хода на разследването, като и да се 

изпращат копия от постановените прокурорски актове. В АП – София е 

постъпила справка за хода на разследването на 08.06.2007г. Постъпвали са 

искания за удължаване на срока за разследването, в които се съдържа 

информация  за хода на разследването по ДП. Последното удължаване на 

срока за разследване е с писмо на АП – София от 09.07.2010г., като срокът е 

удължен с 6 месеца, считано от 21.06.2010г.  

 

Със Заповед ЛС – 2184/30.05.2007г. на Главния прокурор на Република 

България, е отменен съществуващия до тогава ред за водене на „Специален 

отчет” /СО/ на делата и преписките в прокуратурите. Въведен е 

„Специален надзор”, като форма на постоянен и засилен прокурорски 

надзор само по определени категории дела. Със Заповед № 299/01.06.2007г. 

на административния ръководител на АП – София, е наредено за 

осъществяване на „Специален надзор” върху делата и преписките, взети 

досега на „Специален отчет”, окръжните прокуратури и СГП да изготвят 

и изпращат в АП – София справка на всяко тримесечие, която да съдържа: 

номер на делото, кога е образувано и за какво престъпление.  

  Със Заповед № 455/22.02.2011г. на Главния прокурор на Република 

България, е утвърдено „ Указание за засилена методическа помощ и надзор 

по определени наказателни производства в системата на Прокуратурата 

на Република България. / С т. 25, V „Преходни разпоредби” от посоченото 

указание се отменят Заповед № ЛС -2184/30.05.2007г. на Главния прокурор 

на Република България и противоречащите му части от Заповед № 

3202/25.09.2008г. на Главния прокурор.  
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Отменят се и всички останали заповеди и указания, регламентиращи 

осъществяването на „Специален надзор”, които противоречат на 

указанието.     

Издаването на Заповед № 455/22.02.2011г. съвпада по време с 

проверката на ИВСС в АП – София. В бъдещи проверки ще бъде проследено 

изпълнението на указанието на Главния прокурор.  

 

Д. Проверка по преписки, образувани по жалби на лишени от 

свобода 

 

Провериха се преписките, образувани по жалби на лишени от свобода, 

отнасящи се до условно предсрочно освобождаване, прекъсвания, отлагания 

изтърпяване на наказанието: 

 

Пр. № 4080/2010г. по описа на АП – София. На 28.07.2010г. в АП – 

София е постъпила по компетентност жалба срещу постановление на ОП – 

Кюстендил, ведно с преписка № 1716/2010г. по описа на ОП – Кюстендил. С 

протокол от същата дата за наблюдаващ прокурор е определен Велин 

Елмаян. С постановление от 02.08.2010г. прокурор Елмаян е потвърдил 

постановлението на ОП – Кюстендил от 14.07.2010г., с което е отказано 

прекъсване изпълнението на наказанието на лишения от свобода. 

 

Пр. № 5032/2010г. по описа на АП – София. На 18.10.2010г. в АП – 

София е постъпила по компетентност жалба и пр. № П -10/2010г. на СГП. С 

постановление от 25.10.2010г. прокурор Стоев е потвърдил постановлението 

на СГП, с което е оставена без уважение молбата на лишения от свобода за 

изготвяне на предложение за условно предсрочно освобождаване от 

изтърпяване на останалата част от наказанието лишаване от свобода. 

 

Пр. № 3424/2010г. по описа на АП – София. На 03.06.2010г. в АП – 

София е заведено писмо от ВКП, с което е изпратена пр. вх. № 8937/2009г. на 

СГП, ведно с жалба срещу постановление на СРП за отказ да се приложи 

института на чл.59, ал.3 от НК, потвърдено от СГП. С протокол от същата 

дата за наблюдаващ прокурор е определен Й. Стоев. На 22.06.2010г. в АП – 

София е постъпила пр. № П 2692/2007г. на СРП, изискана от прокурор Стоев 

с писмо от 11.06.2010г. С постановление от 08.07.2010г. / деловодно 

обработено на 14.07.2010г./ прокурор Стоев е потвърдил постановлението на 

СГП, с което е потвърдено постановлението на СРП, като правилно и 

законосъобразно. С постановление на ВКП от 30.09.2010г. е потвърдено 

постановление на АП – София, с което е потвърдено постановлението на 

СГП. 
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Пр. № 3228/2010г. по описа на АП – София. С постановление от 

14.09.2010г. прокурор Е. Дангов е отменил постановление на ОП – 

Кюстендил от 30.08.2010г., с което е продължено прекъсването на 

изпълнението на наказанието на лишения от свобода за срок от 30 дни. По 

повод подадена жалба, с постановление от 06.10.2010г. прокурор Дангов е 

потвърдил постановление на ОП – Кюстендил за отказ да внесе предложение 

за условно предсрочно освобождаване на лишения от свобода. Копие от 

постановлението е изпратено във ВКП отдел „ Съдебен и изпълнение на 

наказанията” за сведение. 

 

Изпратени по компетентност или с резолюция „КД”. 

 

Пр.пр.№ 3856/2010г. по описа на АП-София. На 09.07.2010г. в АП-

София е заведена жалба от лишен от свобода. Същия ден на случаен принцип 

преписката е разпределена на прокурор Йордан Стоев. С писмо от 

16.07.2010г. жалбата е препратена по компетентност на СРП. По преписката 

е приложено постановление на СГП от 02.12.2010г., входирано в АП-София 

на 03.12.2010г., относно прекъсване изпълнението на наказанието на същото 

лице. 

 

Пр.пр.№ 4698/2010г. по описа на АП-София. На 23.09.2010г. в АП.-

София е входирано заявление от лишен от свобода с приложена медицинска 

справка. На 27.09.2010г. преписката е разпределена на прокурор Йордан 

Стоев. С писмо от 04.10.2010г. заявлението е изпратено по компетентност на 

СГП. 

 

Пр. № 3830/2010г. по описа на АП – София. На 08.07.2010г. в АП – 

София е заведен сигнал от лице лишено от свобода, с който се иска 

прилагане на чл.59 от НК. С протокол от същата датата за наблюдаващ 

прокурор е определен Емил Дангов. С резолюция от 09.07.2010г. преписката 

е разпределена на прокурор Емил Дангов.  С писмо от 23.07.2010г. прокурор 

Дангов е изпратил сигнала на СГП по компетентност. 

 

Пр. № 4261/2010г. по описа на АП – София. На 13.08.2010г. в АП – 

София е заведена жалба на лишено от свобода лице, с която се иска 

групиране на наказания по присъди. С протокол от същата дата за 

наблюдаващ прокурор е определен Йордан Стоев. С писмо от 20.08.2010г. 

прокурор Стоев е изпратил жалбата по компетентност в СГП. С писмо от 

26.08.2010г. СГП е уведомила АП – София, че жалбата е препратена на СРП, 

тъй като последната присъда е на СРС. 

 

По преписките се спазват  Указание № И -308/15.10.2008г. на Сектор 

„Изпълнение на наказанията” при отдел „ Съдебен” на ВКП  и Указание И -
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30/05.03.2009г. на Главния прокурор за дейността на прокуратурата по 

привеждане в изпълнение на влезлите в сила присъди, решения и определения 

на съда. Произнасянията на прокурорите от АП – София са своевременни. 

Уведомяват се жалбоподателите, като копия от постановленията се 

изпращат и на ВКП. По преписките, по които е осъществен контрол от 

ВКП, постановленията на АП – София са потвърдени. 

   

ЗАБЕЛЕЖКА: Към Акта е приложена изготвена  от АП – София 

Справка №2 по организацията на образуването и движението на преписките 

за 2010г. 

 

ІІІ. Проверка по организацията на съдебния надзор, на основание 

чл.54, ал.1, т.2 ЗСВ 

 

1. Наказателно-съдебен надзор. 

 

          От предоставената справка се установи, че през 2010 г. общият брой на 

образуваните ВНОХД на въззивна инстанция е 550 бр., от които по жалби -

433 бр. и по протести – 117 бр. Приключени са общо 449 бр., от които 62 бр. 

уважени протести, неуважени – 60 бр. От тях поддържани протести  на ОП – 

88 бр., неподдържани протести на ОП – 34 бр. 

  Общият брой на образуваните на въззивна инстанция ВНЧД е 696 бр., 

от които 629 бр., касаещи само мерки за неотклонение, други – 67 бр. 

Приключили за проверявания период са общо – 696 бр., от които брой 

уважени протести – 29, брой неуважени протести – 44. 

  През същия период прокурорите от АП – София са изготвили и 

подали 55 бр. протеста чрез АС – София до ВКС, от които 12 бр. са уважени 

и 12 бр. са неуважени от ВКС.  

 

Бяха проверени всички преписки, по които са подадени  касационни 

протести до ВКС. Бяха проверени и преписки, по които има неподдържани 

протести на ОП и СГП, както и предложения по чл.380 от НПК. 

 

По наказателно – съдебния надзор е създадена организация на работа в 

АП – София, както следва : 

   По постъпила в АП – София призовка за насрочено ВНОХД в 

Софийски апелативен съд се образува преписка. Същата се разпределя на 

случаен принцип между всички прокурори в АП – София. В случай на 

провеждане на повече от едно заседание по конкретното дело, преписката 

отново се разпределя чрез системата за случаен избор, като прокурорът 

участвал в последното съдебно заседание се изключва от разпределението. 

Прокурорът, участвал в заседанието по същество, преценява необходимостта 

от подаване на касационен протест срещу решението на САС и изготвя 
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същия. Два дни преди съдебното заседание прокурорите се запознават с 

делата в адвокатска стая на САС. До 25 –то число на преходния месец г- жа 

Галина Стоянова – зам. апелативен прокурор,  изготвя график за участие на 

прокурорите от АП – София във въззивни и граждански дела, което участие 

както бе упоменато по – горе се определя на случаен принцип. Участието в 

заседания по мерки за неотклонение се определя от зам. апелативния 

прокурор – Галина Стоянова в зависимост от натовареността и 

ангажираността на прокурорите. Стремежът е да се постигне равномерна 

натовареност между всички прокурори при участието им в съдебни 

заседания. За всеки прокурор се изготвя индивидуален график за участие в 

съдебни заседания. 

 Наблюдателните преписки са комплектоват от съдебния деловодител – 

М.Г., която полага усилия за комплектоване на преписката с необходимото 

съдържание, с цел улесняване работата на прокурора. По по - голяма част от 

делата се прилагат решенията на ВКС, като е постигнато споразумение с 

ръководството на САС за изпращането им в АП – София.  

    От проверените преписки се установи, че в тях се съдържат всички 

необходими материали. Към всяка преписка се прилага формуляр 

„наблюдателна преписка”, в който е отразено: номера на преписката в АП – 

София, номера на ВНОХД по описа на САС, номера на НОХД по описа на 

Окръжния съд, името на жалбоподателя респ. процесуалното качество на 

лицата, по чиято жалба е образувано производството, респ. по протест на ОП, 

посочва се също така кратко съдържание на присъдата, осъденото лице и по 

кой текст от НК. В наблюдателната преписка се прилага и втори формуляр - 

таблица  „бележки на прокурора в съдебно заседание”. В него се посочва: 

дата на съдебно заседание, прокурор в съдебно заседание, становище по 

жалбите, становище по протеста, решение / присъда / на САС, уважено 

становище на АП – София, отхвърлено становище на АП – София, частично 

уважено становище на АП – София, отложено за дата, протест срещу 

решение на САС, решение на ВКС по протеста. 

В делата по мерките за неотклонение също се попълва формуляр - 

таблица „бележки на прокурора в съдебно заседание по реда на чл.64 и чл.65 

от НПК”, който е със специфично за тези производства съдържание. Следва 

да се отбележи, че така ползваните формуляри улесняват дейността по 

изготвяне на статистически отчети и допринасят за прегледност на 

преписката.   

          Копие от всички касационни протести, както и постъпили касационни 

жалби срещу решенията на САС, се изпращат във ВКП отдел „Съдебен и 

изпълнение на наказанията”. По делата за престъпления против финансовата 

система на ЕС, същите са изпращат до 08 отдел на ВКП. По делата срещу 

магистрати, се изпращат във ВКП , отдел „Инспекторат” или до 01 отдел 

„Противодействие на корупцията, прането на пари и други престъпления от 

значим обществен интерес”. 
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 Със Заповед № 24/19.01.2010г. апелативният прокурор на АП – София 

Вичо Вичев, с цел оптимизиране работата по наказателно – съдебния надзор 

в АП – София и в изпълнение на препоръка, дадена в писмо № И -21/ 

14.01.2010г. на ръководител сектор „НСН”, отдел „Съдебен и изпълнение на 

наказанията” при ВКП,  е наредил по въззивните дела, образувани по протест 

на прокурор от първоинстанционна прокуратура, след получаване на 

решението на САС, прокурорът участвал при решаване на делото по 

същество да уведоми писмено първоинстанционния прокурор за акта на 

въззивния съд. В писмото следва да се посочи какво отношение е взето към 

подадения протест „ поддържан”, „ неподдържан”. Копие от това писмо 

следва да се изпраща на отдел „Съдебен и изпълнение на наказанията„ при 

ВКП, като задължително следва да се посочва подаван ли е касационен 

протест. Проверката установи, че не по всички дела се изпълнява т.1 от 

цитираната заповед. 

 По делата, по които са подадени протести от ОП и СГП, които не са 

били подържани от прокурори на АП – София и въпреки това САС е уважил 

протестите, се провеждат периодично устни обсъждания на общо събрание 

на прокурорите от АП – София, с цел уеднаквяване на практиката. По някои 

от проверените дела се установи, че се изготвя становище, в което се излагат 

съображения за изразената позиция по делото. 

 

          Създадена е много добра организация на наказателно – съдебният 

надзор. Постигната е равномерна натовареност на прокурорите при 

участия в съдебни заседания. Същите предварително и задълбочено 

проучват делата и изготвят мотивирани и обосновани касационни 

протести. 

     Деловодната дейност е много добре организирана.   

 

Действия на прокуратурата по възобновяване на наказателното 

производство 

 

Отказите за изготвяне на предложение за възобновяване по чл. 380 от 

НПК през 2010г.  са 8 бр.  

Бяха проверени  следните преписки: 

 

 Пр. № 4064/2010г. по описа на АП – София. Преписката е заведена в 

АП – София на 26.07.2010г. и разпределена на прокурор Ю. Петкова. Иска се  

преценка на основанията за прилагане на процедурата по чл.380 от НПК за 

възобновяване на АНД № 161/2010г. на РС – гр. Лом. С постановление от 

04.08.2010г. на административния ръководител на АП – София Вичо Вичев  е 

отказано да се изготви предложение за възобновяване на делото. 
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 Пр. № 4699/2006г. по описа на АП – София. На 13.05.2010г. в АП – 

София е входирана молба, изпратена от ВКП по компетентност, ведно с 

НАХД № 859/2006г. на ОС – Враца. С постановление от 15.05.2010г. на Вичо 

Вичев – административен ръководител на АП – София е отказано 

изготвянето на предложение за възобновяване. 

 

 Пр. № 1054/2010г. по описа на АП- София. Преписката е заведена в 

АП  - София на 08.02.2010г. и е разпределена на прокурор М. Лазарова. С 

постановление от 10.02.2010г. на административния ръководител на АП – 

София Вичо Вичев е отказано да се изготви предложение по реда на чл.380 

НПК. Препис от постановлението е изпратен на жалбоподателя. 

 

 Пр. № 1047/2010г. по описа на АП – София. На 08.02.2010г. в АП – 

София са постъпили изпратени от ВКП по компетентност пр. № 1229/2009г. 

на СГП, ведно с НАХД № 17290/2006г. по описа на СРС. Преписката е 

разпределена на прокурор  Д. Георгиев. С постановление от 10.02.2010г. 

/деловодно обработено на 16.02.2010г./ административният ръководител на 

АП – София Вичо Вичев е отказал да изготви предложение по реда на чл.380, 

ал.1 от НПК. 

 

Предложения за възобновяване по чл. 380 от НПК 

 

 Пр. № 4786/2010г. по описа на АП – София. Преписка е образувана 

по повод получен на 01.10.2010г. в АП – София сигнал от ОП – Благоевград, 

в който се сочи, че постановените по НАХД № 423/2010г. и НАХД 161/2010г. 

на РС – Гоце Делчев са незаконосъобразни, тъй като разпоредбата на чл.78а 

от НК не допуска освобождаване от административно – наказателна 

отговорност при извършени множество престъпления, каквито в конкретния 

случай са налице, като на съда по двете дела не е било известно това 

обстоятелство при постановяване на решенията. Преписката е разпределена 

на прокурор Симона Попова. На 11.10.2010г. апелативният прокурор на АП – 

София е направил предложение до САС за възобновяване на НАХД № 

423/2010г. на РС – гр. Гоце Делчев на основание чл.380 от НПК, с оглед 

необходимостта от връщане на ДП на РП – гр. Гоце Делчев за изготвяне на 

обвинителен акт и внасяне на делото по реда на чл. 246 от НПК. 

 

     2. Гражданско-съдебен надзор. 

 

 През 2010г. гражданско -съдебният надзор в  АП– София е изразен в 

участие на прокурори в 206 бр. граждански дела на САС. Други дейности в 

гражданско – съдебният надзор – 80 касационни жалби. 

 В АП – София се води спомагателен дневник, в който се отбелязват 

номерата на гражданските дела в САС и номерата на преписките в 
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прокуратурата. В отделна папка се класират таблици, които се попълват за 

всяко едно гражданско дело. В таблиците се отбелязват следните данни: 

номер на делото в САС, номер на преписката в АП – София, дата на 

насрочено съдебно заседание и състав на САС, образувани по жалби, 

образувани по протест, основание на иска, прокурор, становище на 

прокурора, решение на САС. Наблюдателните преписки са комплектовани с 

всички необходими материали, включително и с призовки от САС.  

          Участието в граждански дела в АП – София е възложено на трима 

прокурори, като между тях делата се разпределят на случаен принцип. Видно 

от споменатите по – горе таблици, прокурорът комуто е разпределено делото 

първоначално, довършва същото включително и с изготвяне на касационна 

жалба. Преобладаващата част от гражданските дела са по ЗОДОВ.  

      На случаен принцип бяха проверени следните преписки: пр. 3847/2010г. 

-  прокурор Кр. Кожухаров, пр.№5760/2009г. - прокурор Кр. Кожухаров, пр. 

№ 5052/2010г. - прокурор Бр. Славов, пр. № 3567/2009г. – прокурор Кр. 

Кожухаров и Славов, пр. № 3432/2010г. - прокурор М. Миланов, пр. № 

3795/2010г. - прокурор Кр. Кожухаров, пр. № 4728/2010г. - прокурор Бр. 

Славов, пр. №3848/2010г. - прокурор Кр. Кожухаров, пр. № 2818/2007г. - 

прокурор Кр. Кожухаров, пр. № 3611/2010г. - прокурор Кр. Кожухаров, пр. 

№ 5101/ 2010г. - прокурор Бр. Славов, пр. №4580/2010г. - прокурор Бр. 

Славов, пр. №3656/2010г.-  прокурор Бр. Славов, пр. № 4508/2009г. - 

прокурор В. Димитрова. 

      Тринадесет от изброените по – горе преписки касаят граждански дела 

по ЗОДОВ.  

 

      Установи се, че прокурорите от АП – София спазват стриктно 

указанията, дадени в Окръжно № 184/2002г. на Прокуратурата на 

РБългария. Във ВКП се изпращат копия от касационните жалби срещу 

въззивните решения на САС. Жалбите отговарят на всички изисквания на 

ГПК. Същите са подробно мотивирани и придружени с изложения на 

касационните основания по чл.280, ал.1 от ГПК. Изпълняват се указанията 

на ВКП за допълване на касационните жалби. 

          На проверката бе предоставен обобщен доклад, изготвен от прокурор 

Бр. Славов относно изпълнение на пункт ІІІ, т.3 за дейността на АП – София 

за 2010г. През 2010г. е извършена проверка на дейността на ОП от 

апелативния район и СГП по Глава ІІІ от ЗСГ и по Закона за отнемане в полза 

на държавата на имущество придобито от престъпна дейност / ЗОПДИППД/. 

От съдържанието на доклада е видно, че дейността на прокурорите от ОП и 

СГП през 2010г. е била в съответствие със ЗОПДИППД и приетата 

Инструкция за взаимодействие между органите за установяване на 

имущество придобито от престъпна дейност, органите на МВР, органите на 

МФ, прокуратурата и следствието. През 2010г. прокурорите от ОП в 

апелативния район и СГП са участвали в съдебни заседания по всички дела, 
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образувани и разглеждани от съответните ОС по мотивирани искания на 

КУИППД по реда на чл.28 от ЗОПДИППД. Прокурорите от ОП и СГП не са 

осъществявали дейност и не са участвали в заседания по реда на Глава ІІІ от 

ЗСГ. 

 

3. Административно – съдебен надзор 

 

 През 2010г. надзорът за законност, защита на обществения интерес и 

интереса на граждани, е осъществяван в съответствие със задачите, 

поставени и конкретизирани в плановете на АП – София и ВАП, както и в 

указанията, дадени в тази насока. 

Със Заповед № 4/03.01.2011г. на административния ръководител на АП 

– София, е изменена Заповед № 853/09.12.2010г. относно оптимизиране на 

дейността по надзори, като работещите в АП – София прокурори са 

разпределени в три отдела.  Отдел „Гражданско – съдебен надзор и надзор за 

законност, защита на обществения интерес и правата на гражданите” се 

ръководи от зам. апелативен прокурор Николай Ганчев. Съставът на отдела 

се състои от трима прокурори. 

Установено бе, че всички дейности и проверки, предвидени в Плана за 

дейността на АП – София за 2010г. Раздел ІV „ Надзор за законност, защита 

на обществения интерес и правата на гражданите” са изпълнени в 

установените срокове.   

Утвърден е План за 2011 за дейността на АП – София по този надзор. 

 Бяха проверени 21 бр. преписки по НЗЗОИПГ.  

 Преписките  са решени  в най – кратки срокове, като прокурорските 

актове са мотивирани. 

 Прокурорите от АП – София констатират, че значителна трудност при 

осъществяване на НЗЗОИПГ при възлагане на проверки и при изискване на 

документи, се създава от самите административни органи. Не се спазва 

срокът, даден от прокуратурата за извършване на конкретната дейност по 

проверка или задължение по конкретните указания, което води до забавяне 

решаването на преписката. 

 

Работата по административно-съдебния надзор е организирана  на 

много добро ниво. Изпълнени са всички задачи, съгласно плана на 

прокуратурата, в определените срокове. Организацията по изпълнението на 

задачите по административно-съдебния надзор е съобразена с целта на 

извършваните проверки.  

 

Забележка: Към Акта е приложена изготвена  от АП – София Справка  

№3  по организацията на  съдебния надзор. 

 

         II.АНАЛИТИЧНА ЧАСТ 
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Въз основа на  извършената проверка се налагат следните 

ИЗВОДИ: 

  

Апелативна прокуратура - София е добре администрирана прокуратура, 

като издаваните актове и разпореждания на апелативния прокурор са в 

съответствие и в изпълнение на актовете на Главния прокурор и ВКП. 

Апелативна прокуратура – София е осъществявала методическо 

ръководство  спрямо по – долустоящите прокуратури от апелативния район, 

чрез издаване съответни заповеди, указания и препоръки в резултат на 

извършените тематични и инспекторски провeрки.  

Книгите, регистрите и дневниците се водят редовно и отговарят на 

изискванията на Правилника за организацията и дейността на 

администрацията на Прокуратурата на Република България /ПОДАПРБ/ и 

съответните указания на Върховна касационна  прокуратура. 

  Въведен е случайният принцип за разпределение на преписките и 

делата. При възникнала служебна необходимост от промени в начина на 

разпределение на преписките и делата, административният ръководител 

издава нова заповед.  

  Дейността на деловодството в АП – София е много добре 

организирана.   

Проведените курсове и семинари през проверявания период от време 

безспорно са допринесли за повишаване на професионалната квалификация 

на прокурорите при АП- София.  

Дейността на прокурорите от Апелативна прокуратура – София, 

работили през 2010г. по възложените преписки е на добро професионално 

ниво. По всички проверени преписки има своевременно произнасяне от 

прокурорите, в повечето случаи много по-бързо от изискващото се по закон. 

Всички прокурорски актове са мотивирани и отговарят на изискванията на 

НПК.  Показват познаване на преписките от фактическа страна. 

Изготвените от прокурорите на АП – София касационни протести, 

всички подавани в срок, отговарят на изискванията на НПК. Същите са 

подробно мотивирани и показват задълбочено познаване на всички 

обстоятелства по конкретното дело.  

          Дейността по наказателно-съдебния надзор в Апелативна прокуратура- 

София е много добре организирана. Прилагането на принципа за случайно 

разпределение, многократно, по всяко дело според броя на заседанията му, 

въпреки че натоварва допълнително прокурорите, допринася за разсейване на 

всякакви съмнения за предубеденост. 

Установи се много добра организация на прокурорите, работили в 

отдела „ГСН и АСН”. 
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 На основание чл.58(2) от ЗСВ Инспекторатът към Висшия съдебен 

съвет отправя  следните 

 

 ПРЕПОРЪКИ : 

 

 1.Да се въведе  вътрешна разносна книга, в която срещу подпис на  

прокурор и деловодител да се отразява движението на преписките и делата, 

съобразно чл.5, ал.6, т.2 от Инструкцията за деловодната дейност и 

документооборота в Прокуратурата на РБългария. 

  2.В разносната книга, в която се описват изпратените с обикновена 

поща постановления до различни адресати, изрично да бъдат отбелязвани 

номерата на преписките и адресатите на постановленията, с които се 

потвърждава или отменя отказ да се образува досъдебно производство. 

 3.Съдебните служители да подобрят дейността при изготвяне и 

предоставяне на справки и информация до различни органи и институции с 

цел недопускане на неточности при изготвянето им. 

 4.Да се създаде организация, при която да се съкрати срока за 

деловодната обработка на прокурорските актове. 

 5.В постановленията, с които се потвърждават или отменят 

постановления за отказ да се образува досъдебно производство, да се указва 

изрично възможността за обжалване по реда на чл.213 от НПК пред ВКП.  

/Раздел V, т.2 от Указание № 281/2006г. на Главния прокурор – „Право на 

жалба лицата имат до произнасяне от прокурор във ВКП, а останалите 

горестоящи прокурори – завеждащ отдел, заместник на Главния прокурор и 

Главния прокурор действат само служебно.” /  

 6.Произнасянията по чл.234 от НПК да се предхождат от по – 

задълбочен анализ и оценка на основателността на искането за удължаване 

на срока за разследване по ДП, като същото бъде уважавано само при 

действително наличие на предпоставките, предвидени в чл.234, ал.3 от НПК. 

В тази насока да се спазват Указания на административния ръководител на 

АП – София № 189/2010г. от 13.09.2010г. и от 13.01.2011г.  

          7.Да се предприемат необходимите мерки по преценка на 

административния ръководител на АП-София за недопускане на 

неоснователно  препращане на преписки и досъдебни производства по 

компетентност /подследственост между прокуратурите в апелативния район. 

8.Да се намери подходящата организационна форма за разясняване и 

определяне на практиката при разследване на престъпленията по чл.354а от 

НК от разследващите органи, предвид установените при проверката от ИВСС 

спорове за компетентност /подследственост между РП – Петрич и ОП – 

Благоевград.  

9.По всички неподдържани протести прокурорите от АП – София да 

изготвят писмени становища, в които да излагат съображенията, поради 

които считат, че подаденият протест не следва да бъде поддържан. Да се 
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въведе практика задължително да се провеждат работни съвещания на 

прокурорите от АП – София, които да се протоколират, за анализиране на 

причините, довели до уважаване на въззивни протести от САС, които не са 

били поддържани от АП – София.    

        10.Да се прецени възможността преписките по НЗЗОИПГ да се 

разпределят между прокурорите от отдел „ Гражданско – съдебен надзор и 

НЗЗОИПГ” 

          Определям срок за изпълнение на препоръките – 30 дни.         

          В изпълнение на разпоредбата на чл.58(4) от Закона за съдебната 

власт, административният ръководител на Апелативна прокуратура-София 

следва да уведоми Главния инспектор за изпълнение на препоръките в 

указания срок. 

          На основание чл.58(3) от Закона за съдебната власт, екземпляр  от 

настоящия  Акт за резултати от извършена проверка да бъде връчен  по 

надлежния ред на административния ръководител на Апелативна 

прокуратура-София. 

          Административният ръководител да запознае прокурорите от 

Апелативна прокуратура-София с резултатите от извършената планова 

проверка.  

          На основание чл.58(3) от Закона за съдебната власт, в 7-дневен срок от 

връчване на настоящия Акт за резултати от извършена проверка, могат да 

бъдат  направени  възражения пред Главния инспектор. 

          Административният ръководител да приобщи към личните кадрови 

досиета на прокурорите, работили през 2010г. в Апелативна прокуратура-

София, положителните констатации за тяхната работа, направени в  

настоящия Акт,  които да се вземат предвид при атестирането им с оглед 

разпоредбата на  чл.198, ал.2, т.3 от ЗСВ. 

          Екземпляр от настоящия акт да се изпрати на Главния прокурор на 

Република България, за сведение. 

          Екземпляр от настоящия акт да се изпрати на Висшия съдебен съвет. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  КЪМ  АКТА: 
          1. Заповед № ПП -01-3/02.02.2011г. на Главния инспектор на ИВСС; 

          2.Справка № 1  по административно-ръководната и контролна дейност 

за 2010г.; 

          3.Справка № 2 по организацията на образуването и движението на 

преписките за 2010г.; 

          4.Справка № 3 по  организацията на  съдебния надзор  през 2010г.; 

          5.Копия от доклади, регистри, заповеди, справки, преписки, дела и др., 

които са били предмет на анализ в Акта.  

 

ИНСПЕКТОР:   

        ВАСИЛ ПЕТРОВ 


