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Основание на проверката –  чл. 54 ЗСВ, Годишната програма на
Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2021 г. и Заповед № ПП-21-
13/11.05.2021 г. на Главния инспектор.

Проверката е осъществена от екип в състав: инспектор Александър
Мумджиев с експерти Ана Рачева и Звездица Николова.

Цел и обхват на проверката – цялостен анализ и оценка на
организацията на административната дейност на прокуратурата, на
организацията на 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. Предходната комплексна планова проверка на
Апелативна прокуратура София е извършена от Инспектората към ВСС през
2016 г., въз основа на Заповед № ПП-01-94/26.10.2016 г. на Главния
инспектор и е обхващала дейността на прокуратурата за периода 01.01.2014г.
- 31.12.2014 г. и 01.01.2015 г.- 31.12.2015 г. Настоящата проверка обхваща
периода 01.01.2019 г.- 31.12.2019 г. и 01.01.2020 г. - 01.12.2020 г.

Методологията на провеждане на проверката се основава на
Методиката за провеждане на проверки на органите на съдебната власт от
екипи на Инспектората към Висшия съдебен съвет.

Подготвителният етап на плановата проверка включва: проучване и
анализ на годишния доклад за 2019г.  и 2020 г. на АП София, изискване и
предоставяне от АП София на 3 бр. 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 периода 2019 г. -2020 г. и отразяват индивидуалната
натовареност на прокурорите.

І. Проверка на организацията на административната дейност на
прокуратурата, на основание чл. 54, ал. 1, т. 1 ЗСВ.

1. Административно – ръководна дейност.

А. Щатна осигуреност и материална база.

Общ брой прокурори: 25

- от тях работили през проверявания период:
през 2020г. – 1 щ. бр. за адм. ръководител, 2 щ. бр. за зам.

административен ръководител в началото на периода, а с решение на ПК на
ВСС по протокол № 1 от 22.01.2020 г. е трансформирана 1 щ. бр. за
прокурор в такава за зам. на адм. ръководител, считано от 22.01.2020 г.,
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както и 22 щ. бр. прокурори в АП София, а след горепосочената
трансформация щатните бройки са 21.;

през 2019г. – 1 щ. бр. за адм. ръководител, 2 щ.бр. за зам.
административен ръководител в началото на периода, считано от 01.11.2019
г. едната щатна бройка е освободена поради повишаване в длъжност
„прокурор във ВКП“  и 22 щ. бр. за прокурори в АП София.

-  към 31.12.2019  г.  незаетите щатни бройки в АП София  са 3,  а към
31.12.2020 г. те са 6.

- брой на отсъствалите прокурори за повече от един месец през
проверявания период –

За 2020 г. - 7 прокурори, а за 2019 г. - 3 прокурори.
Причини за отсъствието са: командироване да изпълнява функциите на
прокурор във ВКП или ВАП /преобладаващо/, както и член на КАК, или
отпуск поради бременност и раждане.

Администрация - общ брой служители за проверявания период - 35.
Незаети щатове - няма.

Щатът за съдебни служители в АП София в началото на 2019 г. е бил
36 щ. бр., като считано от 29.07.2019 г. с решение на ПК на ВСС по протокол
№ 25/29.07.2019 г. е съкратена една щ.бр. за шофьор-призовкар и в края на
2019 г.  броят на съдебните служители е 35 щ. бр.

Б. Квалификация на прокурорите и съдебните служители.

От представената справка е видно, че за 2020 г. прокурорите  и
съдебните служители от АП София са участвали в 6 обучения, които
вследствие на пандемичната обстановка в страната са провеждани
електронно дистанционно.

През 2019г. прокурорите  от АП София имат 11 участия в обучителни
мероприятия, както и участие в среща по повод работно посещение по
Обменната програма на Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) на
гостуваща група европейски магистрати от държави- членки на ЕС.

Съдебните служители през 2019 г. са участвали в общо 9 обучителни
семинара.

АП София провежда задължително обучение на новопостъпилите
служители, което се осъществява от прекия ръководител или упълномощено
от него лице.

В. Книги, регистри и дневници, водени от прокуратурата.

- водени на основание ПАПРБ – 4 броя;
- Входящ дневник;
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- Изходящ дневник;
- Разносна книга за предадените на други институции материали;
- Книга за веществените доказателства

- водени по указание на ВКП –  8 броя;
- регистър на дисциплинарните производства и предприетите по чл. 327
от ЗСВ мерки срещу магистрати от всички прокуратури от апелативния
район на АП София;
- регистър на комисията по професионална етика към АП София;
- регистър на заявленията за достъп до обществена информация;
- регистър на подадените от съдебните служители декларации по

ЗПКОНПИ;
- регистър за подадените оферти по провежданите от Апелативна

прокуратура София обществени поръчки по ЗОП;
- разносни книги за предаване на разпределените преписки на

прокурорите за решаване;
-  регистър за прием на граждани в АП София;
- Регистър за постановените решения от Апелативен съд- София във

връзка с производствата по глава 33 НПК, образувани по искане на главния
прокурор.

- водени по собствена преценка – 3 броя.
- административен дневник;
- докладна книга;
- азбучник към входящия дневник.

- водени на други основания – 10 броя.

От тях:
- водени на хартиен носител – всички с изключение на  регистрите

водени на друго основание.

- водени на електронен носител-
- регистър на дисциплинарните производства и предприетите мерки по

чл. 327 ЗСВ и
- регистър на подадените от съдебните служители декларации по

ЗПКОНПИ.

В АП София на електронен носител се водят регистри по НСН и ГСН
(електронни таблици):
- съдебни заседания по ВНОХД;
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- съдебни заседания по граждански дела;
- съдебни заседания по мерки за неотклонение;
- касационни протести;
- касационни жалби;
- брой дела (ВНОХД);
- ВНОХД, взети на специален надзор.

Г. Информационно осигуряване, статистика и анализ.

ИНФОРМАЦИОННИ технологии:

правни програми – АПИС.
деловодни програми : Унифицирана информационна система на ПРБ,

предоставена от ВКП.

ОРГАНИЗАЦИЯ на дейността по водене на статистиката, съгласно
указанията на ВКП.

Със Заповед № ЛС-1985/30.05.2014 г. /изм. със заповед № РД-02-
27/21.11.2017 г., изм. със заповед № РД-02-17/27.06.2019 г./ на главния
прокурор на РБ е утвърдено Указание за информационната дейност в ПРБ.
Периодичността на изготвяне на статистическите справки е месечна,
тримесечна, шестмесечна, деветмесечна и годишна. Докладите се изготвят
годишно. Със заповед № 490/09.06.2014 г. на апелативния прокурор на АП
София е организирана основната информационната дейност в района. Изготвят
се и статистически данни и по изрично разпореждане на ВКП.

АНАЛИТИЧНА ДЕЙНОСТ  на прокуратурата

Изготвят се годишни и шестмесечни доклади.
В изпълнение на Заповед № РД-04-279/02.10.2017 г. на главния

прокурор, относно подобряване на организацията за наблюдение и отчитане
на работата на прокуратурата по противодействие на корупцията и
организираната престъпност се изготвят справки по образец.

За 2019 г. са изготвени
- Обобщено становище на база анализ и предложения по изпратени

материали по проекта „Въвеждане на система за наблюдение и регулиране на
натовареността на магистратите и съдебната администрация, създаване на
стандарт за условията на труд в органите на съдебната власт и повишаване на
ефективността на работата им“ от прокуратурите в района на САП.
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- Анализ за района на АП София, относно извършване на проверка на
спрените дела и предприемане на организационни мерки за тяхното
възобновяване, при наличие на законовите предпоставки за това, в
изпълнение на решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол №
21/19.07.2018г. т.90 – 1.6.

За 2020 г. са изготвени
- Анализ за района на АП София, относно извършване на проверка на

спрените дела и предприемане на организационни мерки за тяхното
възобновяване, при наличие на законовите предпоставки за това, в
изпълнение на решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол №
21/19.07.2018г. т.90 – 1.6.

- Анализ на база Решение на ЕСПЧ и предложение до главния
прокурор за издаване на методически указания за действията на прокурорите
в случаите, при които извършител на деянието е невменяемо лице, съобразно
цитираното решение на Съда на Европейския съюз.

- Становище по проект на Политика и процедури за защита на личните
данни.

- Становище на база анализ относно необходими промени в Закона за
специалните разузнавателни средства и НПК, съгласно решение на
Комисията по правни въпроси към ВСС – Протокол № 1 от 15.01.2020 г.,
т.13.2.

- Анализ на съдебната практика по досъдебни производства,
образувани за престъпления по транспорта за района на АП София, както и
обобщена информация за организацията на работата по прилагане на
разпоредбите на чл. 53 от НК и на чл. 72 от НПК, за ефективността на
предприетите действия и мерки.

II. Административно - контролна дейност:

1. Административно - контролна дейност на административния
ръководител по отношение на прокурорите и съдебните служители в АП
София.

1.1. Издадени заповеди и разпореждания на административния
ръководител, относно дейността и организацията на апелативна
прокуратура:

За 2020г.
- по указание на Главния прокурор – 92 бр.,
- по собствена преценка – 189 бр.
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За 2019г.
- по указание на Главния прокурор – 61 бр.,
- по собствена преценка – 183 бр.

Провери се изпълнението на някои от издадените заповеди:

Със заповед № 247/06.03.2019 г. на и.ф административния ръководител
на АП София, с цел оптимизиране на дейността на АП София, е
разпоредено в създадената електронна папка  „касационни протести“, до
която имат достъп всички прокурори от АП София да се качат всички
касационни протести, подадени от прокурорите от АП София, заедно с
постановените съдебни решения на ВКС. Отделно от това е разпоредено в
електронната папка да се обособят раздели за уважените, неуважените и
неразгледаните, като процесуално недопустими касационни протести, на
прокурори от АП София и съдебните решения по тях на ВКС, по години от
2014 г. до момента на издаване на настоящата заповед. Разпоредено е
попълването на електронната папка „касационни протести“ да продължи
през всяка следваща календарна година, по обособените раздели, като
прокурорите периодично да се запознават с качените касационни протести
и решения на ВКС, с цел подобряване на дейността на АП София по
изготвяне на касационните протести и допълнителните писмени
изложения към тях, информиране за допуснатите грешки при изготвянето
им и уеднаквяване на прокурорската практика в тази насока. В заповедта е
разпоредено при изготвянето на касационни протести прокурорите от АП
София да мотивират същите, като се посочват точно нарушенията,
допуснати от съда при постановяване на съдебните актове, както и да се
изписват точно и съобразно правомощията на касационната инстанция
исканията, които се правят с протеста. Контролът по изпълнението на
заповедта е възложена на зам. апелативния прокурор на АП София.
Разпоредено е копие от заповедта да се връчи на съдебните деловодители,
които са определени в заповедта да прилагат в създадената електронна
папка касационните протести, заедно с постановените по тях съдебни
решения. Разпоредено е също копие от заповедта да се изпрати по
електронна поща на всички прокурори от АП София, за сведение.

На проверяващия екип беше предоставен достъп до електронната
папка, което даде възможност да се проследи изпълнението на заповедта
и се установи, че са спазени всички реквизити, указани в нея.

Със Заповед № 127/06.02.2020 г. на административния ръководител на
АП София, с цел подобряване организацията на работа по НСН и в
изпълнение  на Заповед № ЛС-780/30.03.2010 г. на главния прокурор на
РБ, поради настъпили кадрови промени в състава на АП София е
определен съдебен деловодител, който да подготви информация за
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резултата в съдебна фаза по преписки и наказателни  производства, взети
на специален надзор в АП София и да я представи на съд. администратор
на АП София. За целта прокурорите от АП София следвало да предоставят
незабавно на съдебния деловодител информацията от съдебните заседания,
по хода на делата взети на специален надзор на въззивната инстанция, а до
първо число на всеки месец съдебният администратор да изпраща
информацията за предходния месец, по електронна поща, на окръжните
прокуратури от района на АП София.

За изпълнението на Заповедта на проверяващия екип беше представена
образуваната административна пр. пр. №141/2010 г. по описа на АП
София. В преписката се съдържа заповедта на главния прокурор, заповед
№ 212/09.04.2010 г. на административния ръководител на АП София,
издадена в изпълнение заповедта на главния прокурор, последващи
заповеди на административните ръководители, както и материали във
връзка с изпълнение на издаваните заповеди.

Заповедите и разпорежданията, издадени от административния
ръководител, се връчват на прокурорите и съдебните служители от АП
София  според разпореденото в тях, преимуществено чрез изпращане на
персоналните им електронни пощи или срещу подпис.

1.2. Образувани дисциплинарни производства за проверявания
период - няма

1.3. Поощрения на прокурори и съдебни служители от АП София.

За 2020 г. - 2 поощрения;

По предложение на административния ръководител на АП София,
със заповед № РД-08-1361/16.10.2020 г. на главния прокурор на РБ, е
наградена Валя Начева - прокурор в Апелативната прокуратура София, с
отличие „Служебна благодарност" и предметна награда за проявен висок
професионализъм и образцово изпълнение на служебните задължения и
цялостен принос в професионалната кариера. Същата е поощрена и с
отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ съгласно решение по
протокол № 36/14.10.2020 г. на ПК на ВСС.

За 2019 г. - 3 поощрения

Със заповед № РД-08-1696/16.12.2019 г. на главния прокурор, е
награден Радослав Димов – административен ръководител на Апелативна
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прокуратура София с отличие „Плакет на ПРБ”, за отлично изпълнение на
служебните задължения, като прокурор и административен ръководител.

По предложение на и.ф. административен ръководител на АП
София, със заповед № РД-08-987/20.05.2019 г. на главния прокурор на РБ,
е награден Лъчезар Маринов - прокурор в Апелативната прокуратура
София, с отличие „Почетен знак на Прокуратурата на Република
България" за проявен висок професионализъм и образцово изпълнение на
служебните задължения в цялостната му работа. Същият е поощрен и с
отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ съгласно решение по
протокол № 16/05.06.2019 г. на ПК на ВСС.

2. Административно - контролна дейност на АП София  по отношение
на низовите прокуратури в апелативния район.

 2.1. Заповеди и разпореждания, относно организацията на работа в
низовите прокуратури:

2020г.
- по указание на главния прокурор – 17 бр.
- по собствена преценка – 33 бр.

2019г.
- по указание на главния прокурор – 13 бр.
- по собствена преценка – 32 бр.

Провери се изпълнението на следните заповеди:

Адм. пр. № 165/2020 г. по описа на АП София. Във връзка със
Заповед № РД-02-06/11.05.2020 г. на главния прокурор, с която са утвърдени
указания за подобряване на организацията на работа на ПРБ по прилагане на
разпоредбата на чл. 53 НК и чл. 72 НПК по досъдебни производства,
образувани за престъпления по транспорта, е издадена Заповед №
479/13.05.2020 г. на апелативния прокурор на АП София, с която е
разпоредено на административните ръководители на окръжните
прокуратури в района на АП София и СГП, да създадат организация за
стриктното изпълнение на указанието. Раздпоредено е също в срок до 10-то
число на месеца, следващ всяко тримесечие, административните
ръководители на окръжните прокуратури в района на АП София и
административния ръководител на СГП, да предоставят, по електронна
поща, в АП София обобщена информация за организацията на работата по
прилагане разпоредбите на чл. 53 НК и чл.72 НПК, за ефективността за
предприетите действия и мерки, както и анализ на съдебната практика в
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окръжните райони. Със заповедта е възложено на заместник апелативния
прокурор Емилия Русинова да изготви обобщен доклад за всеки период,
който да бъде изпращан на отдел 02 „Досъдебен“ при ВКП до 15-то число на
месеца, следващ всяко тримесечие. На зам. апелативния прокурор Емилия
Русинова е възложен и контрола по изпълнението на заповедта.

От проверката на преписката се установи, че заповедта е
изпълнявана, своевременно е изисквана необходимата информация от
съответните окръжни прокуратури и са изготвени обобщени доклади, в
указания срок, които са изпращани на завеждащия отдел 02 „Досъдебен“
при  ВКП. Последният обобщен доклад е от 15.04.2021 г. и касае периода
01.01.2021 г.-31.03.2021 г.

Адм. пр. №117/2020 г. по описа на АП София. Със Заповед №
311/05.03.2020 г. на апелативния прокурор на АП София, във връзка с
изпълнението на Заповед № РД-04-78/02.03.2020 г. на главния прокурор,
относно повишаване ефективността на противодействие на престъпността,
чрез разкриване и разследване на престъпна дейност, с предмет наркотични
вещества е разпоредено на административните ръководители на РП, ОП и
СГП в районна на АП София, в срок до 12.03.2020 г. да уведомят АП София,
по електронна поща, за създадената организация за извършване на системни
проверки от съответните областни дирекции на МВР  и териториалните им
структури за разкриване и разследване на престъпления, с предмет
наркотични вещества по чл. 354а - 354в НК. Разпоредено е
административните ръководители на окръжните прокуратури и на СГП, до
5-то число на всеки два месеца да изпращат в АП София, на електронна
поща, обобщени доклади за своите райони, които да съдържат посочената в
заповедта информация, както и срещаните затруднения и практически
проблеми, в хода на проверките и разследванията. В заповедта е посочено,
че обобщените доклади за районна на АП София ще се изготвят лично от
административния ръководител на АП София.

От проверката на преписката се установи, че заповедта е
изпълнявана, съобразно разпореденото в нея, изготвени са и са представяни
обобщени доклади, в указания в заповедта срок.

2.2. Комплексни проверки

За 2020 г. – 3 бр.

         - Комплексна проверка на РП Самоков за дейността през периода от
01.01.2019 г. до 15.06.2020 г.

- Цялостната ревизия на дейността на ОП Враца през 2018 г. и 2019 г.
Със заповед № РД-04-327/20.08.2020 г. на главния прокурор е разпоредено
извършването на комплексна ревизия на дейността на Окръжна прокуратура
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Враца за периода 01.01.2019 г. – 30.06.2020 г., като в състава на
проверяващия екип влизат трима прокурори от ВКП и един от АП София.

- Комплексна проверка на РП Дупница за дейността през периода от
01.01.2019 г. до 21.12.2019 г.

За 2019 г. – 2 бр.

- Комплексна ревизия на дейността на Окръжна прокуратура Перник
за 2017 г. и 2018 г .,

- Комплексна ревизия на дейността на Окръжна прокуратура Монтана
за 2017 г. и 2018 г..

2.3 Тематични проверки.
Тематичните проверки и  ревизии,  извършени от АП София, могат да

бъдат систематизирани съобразно това дали са такива по плана на АП София,
или касаят извънпланови задачи.

През 2020г. са извършени 32 бр. тематични проверки, както следва:

· ПО ПЛАНА НА АП СОФИЯ

По раздел ІІ. СЛЕДСТВЕН НАДЗОР
1. Периодични проверки относно спазването на сроковете по чл. 145, ал. 2

от Закона за съдебната власт в районите на окръжните прокуратури и СГП от
апелативния район. Анализ на причините в случаите на констатирано системно
неспазване на сроковете и предложения за подобряване на дейността.

Проверките са предвидени и извършени на шестмесечие.
2. Периодични проверки на досъдебните производства, наблюдавани в

районите на окръжните прокуратури и СГП, образувани преди 01.01.2017г. и
неприключени към датите на съответните проверки. Анализ и мерки за
приключването им.

Извършени са два кръга от проверки.
3. Извършване на проверка, на място в Софийска градска прокуратура,

на неприключените досъдебни производства за престъпления по чл.343-343а
от НК, от компетентността на СГП, включително на спрените дела от тази
категория. Ефективност и срочност и предложения за мерки.

4.Контрол на натовареността на следователите от окръжните
следствени отдели в района на АП София и на ефективността на
упражнените правомощия на административните ръководители на окръжните
прокуратури и на градския прокурор през 2019 г., за възлагане разследването
на следователи по реда на чл.194, ал.1, т.4 от НПК.

По раздел ІІІ. СЪДЕБЕН НАДЗОР
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1. Контрол по изпълнение на Указанията за подобряване работата на
ПРБ по наказателно  съдебния надзор, утвърдени със Заповед № РД-02-
29/15.12.2017г. на главния прокурор на РБ. Изготвяне на годишна обобщена
информация на данните от анализите, тенденциите и резултатите от взетите
мерки за подобряване на работата по наказателно съдебния надзор за
прокуратурите от апелативния район на АП София.

2. Проверка и анализ на оттеглените и неподържани въззивни и
касационни протести през 2019 г. от прокурорите от окръжните прокуратури
/СГП/ в апелативния район. Проблеми и мерки за преодоляването им.

По раздел ІV. НАДЗОР ЗА ЗАКОННОСТ
 Извършване на проверка по реда на чл. 145, ал. 1, т. 1 и/или т. 2 от ЗСВ

относно приемане на наредби от общинските съвети за обема на
животновъдната дейности местата за отглеждане на селскостопански
животни по смисъла на Закона за животновъдството на територията на
съответната община (съобразно задължението по чл. 133 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност).

По раздел V. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА И ДРУГИТЕ
ПРИНУДИТЕЛНИ МЕРКИ

Извършване на проверка, на място в Софийска градска прокуратура, на
дейността по изпълнение на наказанията и другите принудителни мерки, както
и на упражнявания надзор в местата за задържане, през 2019г. Констатации и
препоръки.

По раздел VІ. КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННА ДЕЙНОСТ
1. Проверка на прекратените през 2019 г. поради липса на извършено

престъпление дела за корупционни престъпления и на прекратените поради
изтекла давност дела за корупционни престъпления в Софийска градска
прокуратура и окръжните прокуратури от района на АП София

2. Извършване на периодични дистанционни проверки на дейността
на РП Видин и РП Перник, относно спазването на Помощното указание във
връзка с организацията на деловодната дейност, използването на
Унифицираната информационна система и осъществяване на принципа на
„случаен избор“ при разпределяне на преписките и делата в Районните
прокуратури с териториални отделения, неразделна част от Заповед № РД-
04-459/27.12.2018г. на главния прокурор.

3. Проверка и анализ на причините, довели до осъждането на
прокуратурата по ЗОДОВ през 2019г., за района на АП София.

· ПРОВЕРКИ ПО ИЗВЪНПЛАНОВИ ЗАДАЧИ
- В изпълнение на т. 4 от заповед № РД-04-22/21.01.2020 г. на

главния прокурор на Република България, относно повишаване
ефективността на противодействие на престъпността, чрез разкриване на
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цялостната престъпна дейност и ускоряване на разследването по две и повече
досъдебни производства срещу един и същ обвиняем, със заповед №
73/23.01.2020 г. на административния ръководител на АП София е
организирано извършването на извънредни проверки на място в СГП, СРП и
районите на съставните окръжни прокуратури.

- Инициирана проверка от ВКП с писмо № 773/18.02.2020 г.,
относно системни, комплексни проблеми, свързани с горския фонд в
страната.

- Инициирана проверка от ВАП с писмо № 689/15.09.2020 г. по
спазване изискванията на Закона за енергетиката /ЗЕ/, касаещи задължението
за осигуряване от страна на кметовете на общини на експлоатацията и
поддържането на мрежите и съоръженията за външно осветление на
териториите на общините за имоти общинска собственост.

- Инициирана проверка от ВАП с писмо №. 208/13.03.2020 г. по
повод публикации в медиите за случаи на продажба на лекарствени продукти
чрез обяви в интернет сайтове, както и на цени многократно превишаващи
утвърдените и регистрирани цени.

- По разпореждане № 3131/07.08.2020г. на ВКП, във връзка с
изпълнение на заповед № РД-04-78/2020 г. на главния прокурор и съгласно
заповед № 794/01.09.2020 г. на административния ръководител на АП София
в района на АП София е извършена тематична ревизия на прекратените за
периода 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г. досъдебни производства, с предмет
наркотични вещества.

2.3. Служебни проверки – 262 бр.

През 2019г. са извършени 44 бр. тематични проверки, както следва:

· ПО ПЛАНА НА АП СОФИЯ

По раздел ІІ. СЛЕДСТВЕН НАДЗОР
1. Периодични проверки относно спазването на сроковете по чл.145, ал. 2

от Закона за съдебната власт в районите на окръжните прокуратури и СГП от
апелативния район. Анализ на причините в случаите на констатирано системно
неспазване на сроковете и предложения за подобряване на дейността.

Проверките са предвидени и извършени на шестмесечие.
2. Периодични проверки на досъдебните производства, наблюдавани в

районите на окръжните прокуратури и СГП, образувани преди 01.01.2016г., и
неприключени към датите на съответните проверки. Анализ и мерки за
приключването им.

Извършени са два кръга от  проверки.
3. Проверка, на място в Софийска градска прокуратура, на

неприключените досъдебни производства за престъпления по чл.123 от НК,
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включително на спрените дела от тази категория. Ефективност и срочност,
както и предложения за мерки.

4. Извършване на проверка, на място в Софийска градска прокуратура,
на неприключените досъдебни производства за престъпления по чл.343-343а
от НК от компетентността на Софийска градска прокуратура, включително
на спрените дела от тази категория. Ефективност и срочност и предложения
за мерки.

5. Контрол на натовареността на следователите от окръжните
следствени отдели в района на АП София и на ефективността на
упражнените правомощия на административните ръководители на окръжните
прокуратури и на градския прокурор през 2018г., за възлагане разследването
на следователи по реда на чл.194, ал.1, т.4 от НПК.

По раздел ІІІ. СЪДЕБЕН НАДЗОР
1. Контрол по изпълнение на Указанията за подобряване работата на

ПРБ по наказателно съдебния надзор, утвърдени със Заповед №РД-02-
29/15.12.2017г. на главния прокурор на РБ. Изготвяне на годишна обобщена
информация на данните от анализите, тенденциите и резултатите от взетите
мерки за подобряване на работата по наказателно съдебния надзор за
прокуратурите от апелативния район на АП София.

2. Проверка и анализ на оттеглените и неподържани въззивни и
касационни протести през 2018 г. от прокурорите от окръжните прокуратури
/СГП/ в апелативния район. Проблеми и мерки за преодоляването им.

3. Проверка и анализ на наказателните производства, които са
прекратени от Софийски градски съд и окръжните съдилища в апелативния
район през 2018г.

По раздел ІV. НАДЗОР ЗА ЗАКОННОСТ
1. Извършване на проверки от окръжните прокуратури и СГП, чрез

възлагане, на основание чл.145, ал.1, т.3 от ЗСВ, на кметовете на общини за
изпълнение на изискванията на Закона за пътищата и подзаконовите актове,
отнасящи се за пътни съоръжения /мостове, виадукти, естакади и други/ на
общинските пътища. Обобщаване и анализ на резултатите от проверките за
апелативния район.

2. Извършване на проверки от окръжните прокуратури и СГП, чрез
възлагане, на основание чл.145, ал.1, т.3 от ЗСВ, на кметовете на общини на
строежи, които са станали опасни за здравето и живота на гражданите,
негодни са за използване, застрашени са от самосрутване, създават условия
за възникване на пожар или са вредни в санитарно – хигиенно отношение и
не могат да се поправят или заздравят /чл.195 и други от ЗУТ/. Обобщаване и
анализ на резултатите от проверките за апелативния район.

По раздел V. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА И ДРУГИТЕ
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ПРИНУДИТЕЛНИ МЕРКИ
1. Извършване на проверка на място в Окръжна прокуратура

Кюстендил на дейността по изпълнение на наказанията и другите
принудителни мерки, както и на упражнявания надзор в местата за задържане,
през 2018г. Констатации и препоръки.

2.  Извършване на проверка на място в Окръжна прокуратура Враца  на
дейността по изпълнение на наказанията и другите принудителни мерки, както
и на упражнявания надзор в местата за задържане, през 2018г. Констатации и
препоръки.

По раздел VІ. КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННА ДЕЙНОСТ
1. Проверка на прекратените през 2018 г., поради липса на извършено

престъпление дела за корупционни престъпления и на прекратените поради
изтекла давност дела за корупционни престъпления в Софийска градска
прокуратура и окръжните прокуратури от района на АП София

2. Проверка и анализ на работата на окръжните прокуратури и СГП
през 2018г. при извършването на инстанционен и служебен контрол по
преписки с оглед данни за престъпления по Глава девета от НК.

3. Извършване на периодични проверки на РП Видин, относно
спазването на Помощното указание във връзка с организацията на
деловодната дейност, използването на Унифицираната информационна
система и осъществяване на принципа на „случаен избор“ при разпределяне
на преписките и делата в Районните прокуратури с териториални отделения,
неразделна част от Заповед №РД-04-459/27.12.2018г. на главния прокурор.

Извършени са двете проверки заложени в плана на АП София, като
първата проверка е осъществена на място в РП Видин, съвместно с
определени прокурори от ОП Видин.

4. Извършване на периодични проверки на в РП Перник, относно
спазването на Помощното указание във връзка с организацията на
деловодната дейност, използването на Унифицираната информационна
система и осъществяване на принципа на „случаен избор“ при разпределяне
на преписките и делата в Районните прокуратури с териториални отделения,
неразделна част от Заповед №РД-04-459/27.12.2018г. на главния прокурор.

Извършени са двете проверки заложени в плана на АП София, като
първата проверка е осъществена на място в РП Видин, съвместно с
определени прокурори от ОП Видин.

5. Проверка и анализ на причините, довели до осъждането на
прокуратурата по ЗОДОВ през 2018г., за района на АП София.

· ПРОВЕРКИ ПО ИЗВЪНПЛАНОВИ ЗАДАЧИ
1. В изпълнение на решение по протокол № 5/13.02.2019г. на

Прокурорската колегия на ВСС - т.32.3 са извършени тематични ревизии на
място в Следствения отдел на Софийска градска прокуратура, в Следствения
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отдел на Окръжна прокуратура – София, в Следствения отдел на Окръжна
прокуратура Враца, в Следствения отдел на Окръжна прокуратура Перник и
в Следствения отдел на Окръжна прокуратура Видин, относно работата на
всеки един от следователите по неприключените към 15.03.2019г. досъдебни
производства.

Проверките са организирани със заповед № 252/27.07.2019 г. на и.ф.
административния ръководител на АП София.

2. В изпълнение на указаното в т.3.2 от Заповед № 990/28.03.2012 г.
на главния прокурор са извършени проверки на място на дейността на
прокуратурите от района на Апелативна прокуратура София по изпълнение
на Инструкцията за поддръжка и използване на електронния регистър на
лица с неприключени наказателни производства от 2010г. на главния
прокурор на РБ и на Споразумение между ПРБ и МВР за взаимодействие при
разследване на две и повече досъдебни производства срещу един и същ
обвиняем. Проверките са организирани със заповед № 28/14.01.2019 г. на и.ф.
административния ръководител на АП София.

3. В изпълнение на решения на Висшия съдебен съвет по
допълнителна точка 22.2 от протокол № 14/27.03.2014 г., чл.10, ал.2 от
Правилата за приложението на разпределението на преписките и
досъдебните производства на принципа на случайния подбор в ПРБ са
извършени проверки, на място в СГП и окръжните прокуратури от района на
АП София. Проверките са организирани със заповед № 29/14.01.2019 г. на
и.ф. административния ръководител на АП София.

4. Инициирана проверка от ВАП по спазване изискванията на
Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД) в частта, в която са
уредени задълженията на собствениците на кучета-домашни любимци и
изпълнение на правомощията от компетентните контролни органи.

2.3. Служебни проверки – 310 бр.

Бяха изискани и проверени част от тематичните и комплексни
проверки и ревизии на низовите прокуратури, извършени от АП София през
проверявания период, както следва:

Пр. адм. № 260/2019 г. по описа на АП София. Със Заповед №
672/25.06.2019 г. на и.ф. апелативния прокурор на АП София, в периода
01.07.2019-03.07.2019 г., в изпълнение на плана за дейността на АП София за
2019 г., е извършена комплексна ревизия на дейността на ОП Монтана за
2017 г. и 2018 г. от ревизиращ екип на АП София, по предварително
утвърден план. Изготвен е доклад за резултатите от извършената ревизия,
който е представен на административния ръководител на АП София на
01.08.2019 г. Отправни са препоръки за подобряване работата на
наблюдаващите прокурори, както и предложение до административния
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ръководител на АП София, за изискване на конкретни преписки за служебен
контрол на постановления за отказ от образуване на ДП; на постановления за
прекратяване на наказателното производство, както и на инстанционни
постановления на ОП Монтана. Копие от доклада е изпратен на проверявания
орган на 05.08.2019 г. Разпоредено е в срок до 05.09.2019 г.
административния ръководител на ОП Монтана да уведоми АП София, по
електронна поща, за предприетите мерки в изпълнение на препоръките.
Отговор е постъпил в АП София на 07.08.2019 г.

Пр. адм. № 310/2020 г. по описа на АП София. Със Заповед №
773/26.08.2020 г. на административния ръководител на АП София е
сформиран екип от прокурори от АП София и ОП Кюстендил, който да
извърши цялостна ревизия на РП Дупница за периода 01.01.2019 г-31.12.2019
г., съгласно изготвен от административния ръководител на ОП Кюстендил
план. Изготвен е доклад, който е представен на административния
ръководител на АП София на 16.09.2020 г. В доклада, който е изпратен на
проверявания орган, са отправени препоръки към наблюдаващите прокурори
и административния ръководител на РП Дупница. С писмо, постъпило в АП
София на 02.11.2020 г., административният ръководител на РП Дупница е
уведомил за предприетите мерки, в изпълнение на дадените препоръки и
указания за подобряване дейността на прокуратурата.

Пр. адм. № 214/2019 г. по описа на АП София. Със Заповед №
625/12.06.2019 г. на и.ф. административния ръководител на АП София, във
връзка с изпълнение на плана за дейността на АП София за 2019 г., е
разпоредено от 18.06.2019 г. до 21.06.2019 г. екип от прокурори от АП София
да извърши проверка на работата на СГП по неприключилите ДП за
престъпления по чл. 123 НК, включително и на спрените дела от тази
категория. Разпоредено е да се изготви доклад от ревизиращия екип, който да
се представи на административния ръководител на АП София, в срок до
05.07.2019 г. На 27.06.20149 г. ревизиращият екип е представил на
административния ръководител доклад, относно резултатите от извършената
проверка на място, съдържащ препоръки, както по конкретни досъдебни
производства, така и общи препоръки към наблюдаващите прокурори от
СГП. Копие от доклада е изпратен на административния ръководител на
СГП, с писмо от 27.06.2019 г.  С писмо, постъпило в АП София на 15.07.2019
г., административният ръководител на СГП е уведомил за предприетите
мерки, в изпълнение на препоръките и направените констатации.

Пр. адм. № 296/2019 г. по описа на АП София. В изпълнение на плана
за дейността на АП София за 2019 г. е извършена проверка на прекратените
през 2018 г., поради липса на извършено престъпление дела за корупционни
престъпления (чл. 243, ал. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 1 НПК) и на прекратените
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поради изтекла давност дела за корупционни престъпления (чл. 243, ал. 1, вр.
чл. 24, ал. 1, т. 3 НПК) в СГП и окръжните прокуратури от района на АП
София. Във връзка с проверката, с писмо от 12.09.2019 г. е изискано от
административните ръководители на ОП и СГП информация и материали,
които са постъпило в указания срок. Изготвен е доклад, който е представен
на административния ръководител на АП София на 15.10.2019 г. Копие от
доклада е изпратен на административните ръководители на всички окръжни
прокуратури и СГП, които са уведомили апелативния прокурор на АП София
за изпълнението на препоръките.

Осъществяването на ръководно-контролната дейност по отношение
на низовите прокуратури в апелативния район е организирана на много
добро ниво.

Всички проверки са приключили с доклади, съдържащи констатации
за работата на низовите прокуратури и при необходимост са отправяни
препоръки. Докладите са изпращани на проверявания орган за запознаване и
предприемане на съответните мерки.

Извършването на конкретни тематични проверки, ревизии и
анализи, при всички случаи допринасят за  подобряване работата на
прокуратурите в съдебния район и уеднаквяване на практиката по
прилагането на материалните и процесуални норми.

4. Принцип на случайния подбор при разпределение на преписките и
делата.

Новопостъпилите преписки и дела се разпределят на принципа на
случайността, чрез модул на програмния продукт УИС-3, в съответствие с
Правилата за приложението на разпределението на преписките и
досъдебните производства на принципа на случайния подбор в ПРБ,
утвърдени със заповед № РД-02-41/14.10.2015г. на главния прокурор на РБ
изм. и доп. със заповед № РД- 02-6/06.04.2016 г., изм. със заповед № РД-02-
23 от 02.11.2017 г., изм. и доп. със заповед № РД-04-459 от 27.12.2018 г. и
заповед № РД-02-10/03.02.2021 г. на главния прокурор на РБ.

Административният ръководител на Апелативна прокуратура София е
издавал своевременно заповеди, чрез които е създавал необходимата
организация за разпределението на преписките и делата.

През 2019 г., във връзка с кадрови промени в състава на АП София
/избор на членове на КАК при ВСС, на ПАК и на КПЕ при АП София,
натовареност, участие в конкурсни комисии и пр./ са издадени 15 заповеди.

През 2020 г. по горепосочените причини са били издадени 26
заповеди.

Към момента на проверката в АП София действа заповед № 231/
24.03.2021 г. на административния ръководител, с която са определени
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следните групи преписки и досъдебни производства, които да се разпределят
с Унифицираната информационна система (УИС) на принципа на случайния
подбор чрез равномерно електронно разпределение:

Първа група „Преписки ” - включват се преписките, непопадащи в
обхвата на останалите групи.

Втора група „Инстанционен контрол и произнасяния по
отводи/самоотводи” - инстанционен и служебен контрол по преписки и
досъдебни производства, както и произнасяния по отводи/самоотводи по
преписки и досъдебни производства, които не попадат в обхвата на
останалите групи.

Трета група „Инстанционен контрол по преписки и досъдебни
производства за престъпления против финансовите интереси на ЕС” -
инстанционен и служебен контрол по преписки и досъдебни производства за
престъпления против финансовите интереси на ЕС, с оглед специализацията
на прокурорите от отдел „Престъпления против финансовите интереси на
Европейския съюз” на АП София, включително произнасяния по
отводи/самоотводи по преписките и досъдебните производства от тази
категория.

Четвърта група „Гражданско съдебен надзор” - произнасяния по
преписки по гражданско съдебния надзор, както и по преписки от седма
група „Надзор за законност” при отсъствие на прокурорите, участващи в нея.

Пета група „Наказателносъдебен надзор” във връзка с изпълнение
на Заповед № РД-02-29/15.12.2017г. на главния прокурор на РБ за
утвърждаване на „Указания за подобряване на организацията на работата в
ПРБ по наказателносъдебния надзор” - произнасяния по преписки по
наказателно- съдебния надзор.

Шеста група „Изпълнение на наказанията” - инстанционен контрол
и служебна проверка по преписки по изпълнение на наказанията /актове,
свързани с изпълнение на наказанията, прилагане на принудителни
медицински мерки и задължително лечение по Закона за здравето,
постановления по молби за отлагане, прекъсване изпълнение на наказание
или условно предсрочно освобождаване/.

Седма група „Надзор за законност” - инстанционен и служебен
контрол по преписки по надзора за законност, взаимодействие с контролните
органи и проверки на същите, както и преписки и дела от четвърта група гр.
София 1303,  ул.  „Антим I”  № 17,  тел.:  02/981  39  46,  факс:  02/980  00  59,  e-
mail: apelativ@prb.bg 3

„Гражданскосьдебен надзор ” при отсъствие на прокурорите,
участващи в нея.

Осма група „Корупционни престъпления и организирана
престъпност” във връзка с изпълнение на Заповед №ЛС~726/18.03.2014г. и
Заповед №ЛС-728/18.03.2014г. на главния прокурор на РБ - произнасяния по
преписки и досъдебни производства от Единния каталог за корупционните
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престъпления и за организирана престъпност и инстанционен и служебен
контрол по преписки и досъдебни производства от тази категория,
включително произнасяния по отводи/самоотводи, с изключение на актовете
на прокурорите от отдел „Специализиран“ при СГП и актовете на
прокурорите от Специализирано звено „Антикорупция” - СГП, постановени
до 01.12.2017 г.

Девета група „Специален надзор по досъдебни производства за
корупционни престъпления и организирана престъпност, както и по
дела с особена фактическа и правна сложност” във връзка с изпълнение
на Заповед №ЛС-729/18.03.2014г. на главния прокурор на РБ за
утвърждаване на „Указание за специален надзор” в ПРБ.

Десета група „Инстанционен контрол по преписки и досъдебни
производства, наблюдавани от отдел „Специализиран“ при СГП, както
и по преписки и досъдебни производства от особен обществен интерес и
с фактическа и правна сложност по преценка на административния
ръководител” - инстанционен и служебен контрол по преписки и досъдебни
производства, наблюдавани от отдел „Специализиран“ при СГП,
включително произнасяния по отводи/самоотводи, както и инстанционен и
служебен контрол върху актовете на прокурорите от Специализирано звено
„Антикорупция” - СГП, постановени до 01.12.2017 г.

Единадесета група „Инспекторат” във връзка с изпълнение на
Заповед №6113/29.12.2014г. на главния прокурор на РБ за утвърждаване на
„Указание за контролната дейност в ПРБ” - преписки за извършване на
проверки, с оглед данни за дисциплинарни нарушения на прокурор,
следовател или административен ръководител от апелативния район на АП
София.

С тази заповед е определен и процента на натовареност на
прокурорите във всяка от горепосочените групи. Административният
ръководител Радослав Димов участва със 100% натовареност в първа група и
с 80 % натовареност във втора и десета група. Зам. административните
ръководители Емилия Русинова, Галя Маринова и Емил Петров участват със
100 % натовареност в първа, втора, десета и единадесета група и с 80 %
натовареност в пета, осма и девета група.

При извършената проверка не се установиха отклонения от принципа
на случайното разпределение на преписките и делата.

ІІ. Проверка на организацията по образуването и движението на
преписките в прокуратурата, на основание чл. 54, ал. 1, т. 2 ЗСВ.

Проверка на инстанционен и служебен контрол по постановления
за отказ да се образува досъдебно производство по актове на ОП и РП в
апелативния район.
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През 2020 г. прокурорите в АП София са осъществили инстанционен
контрол по общо 877 бр. постановления за отказ от образуване на
досъдебно производство,  от които 727 бр. са потвърдени, 141 бр. са
отменени изцяло, а 9 бр. е отменен частично.

През 2019 г. прокурорите в АП – София са осъществили инстанционен
контрол по общо 881 бр. постановления за отказ от образуване на
досъдебно производство,  от които 720 бр. са потвърдени, 155 бр. са
отменени изцяло, а 6 бр. са отменени частично.

Извърши се проверка на избрани на случаен принцип преписки, по
които АП София е извършила контрол върху постановления за отказ от
образуване на ДП:

Пр. пр. № 10/2020г. по описа на АП София, наблюдаващ прокурор
Владислав Владимиров. Преписката е образувана на 02.01.2020 г., по
постъпила жалба срещу постановление от 20.11.2019 г. по пр. пр. №
21147/2019 г. по описа на СГП, с която е потвърдено постановление на СРП
от 17.10.2019 г. за отказ от образуване на досъдебно производство по пр. пр.
№ 48479/2019 г. С протокол за избор от 03.01.2020 г. преписката е
разпределена на наблюдаващия прокурор. С писмо от 07.01.2020 г.
наблюдаващият прокурор е изискал окомплектоване на материалите от СГП,
ведно с материалите по прокурорските преписки на СГП и СРП, които са
постъпили в АП София на 29.011.2020 г. С постановление от 03.02.2020 г.
наблюдаващият прокурор е оставил жалбата без уважение и е потвърдил
постановлението на СГП, с което е потвърдено постановление на СРП за
отказ от образуване на досъдебно производство, като правилно и
законосъобразно.

Пр. пр. № 30/2020г. по описа на АП София, наблюдаващ прокурор
Росица Слабакова. Преписката е образувана на  06.01.2020 г., по изпратена
по компетентност жалба срещу постановление на ОП Монтана от 24.10.2019
г. по пр. пр. № 1925/2019 г., с което е потвърдено постановление за отказ да
се образува наказателно производство по пр. пр. № 1274/2019 г. по описа на
РП Монтана. С протокол за избор от 07.01.32020 г. е разпределена на
наблюдаващия прокурор. С писмо от 15.01.2020 г. АП София е изискала
преписката от РП Монтана, която е постъпила на 30.01.2020 г. С
постановление от 24.02.2020 г. АП София е оставила жалбата без уважение и
е потвърдила постановлението на ОП Монтана, с което е потвърден отказ да
се образува досъдебно производство на РП Монтана. С писмо от 30.06.2020 г.
прокурор от отдел 02 „Досъдебен“ при ВКП е уведомил жалбоподателя и АП
София, че при извършен служебен контрол на постановленията на АП
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София, ОП Монтана и РП Монтана, не са установени правни основания за
тяхната отмяна, тъй като същите са законосъобразни и правилни.

Пр. пр. № 324/2019г. по описа на АП София, наблюдаващ прокурор
Искра Колева. Преписката е образувана на 24.01.2019 г., по изпратени по
компетентност материалите по пр. пр. № 21327/2018 г. по описа на СГП и пр.
пр. № 25562/2018 г. по описа на СРП, ведно с постъпила жалба срещу
постановление на СГП от 20.12.2018 г., с което е потвърдено постановление
на СРП от 26.10.2018 г. за отказ от образуване на досъдебно производство. С
протокол за избор от 25.01.2019 г. преписката е разпределена на
наблюдаващия прокурор. С постановление от 01.02.2019 г. АП София е
отменила постановлението на СГП, с което е потвърдено постановлението на
СРП за отказ от образуване на досъдебно производство, като е разпоредила
извършване на допълнителна проверка  и преценка налице ли са данни за
извършено престъпление по чл. 286 или по чл. 290 НК.

Пр. пр. № 524/2019г. по описа на АП София, наблюдаващ прокурор
Стойчо Ненков. Преписката е образувана на 07.02.2019 г., по постъпила от
ОП Видин жалба срещу постановление на ОП Видин от 11.10.2018 г., с което
е било потвърдено постановление за отказ да се образува наказателно
производство от 30.08.2018 г. на РП Видин, ведно с пр. пр. № 1411/2018 г. по
описа на ОП Видин и пр. пр. № 701/2018 г. по описа на РП Видин. С
протокол за избор от 08.02.2019 г. е разпределена на наблюдаващия
прокурор. С постановление от 14.02.2019 г. АП София е потвърдила
постановлението на ОП Видин, с което е било потвърдено постановлението
за отказ да се образува наказателно производство на РП Видин, като
правилно и законосъобразно.

Пр. пр. № 3538/2020г. по описа на АП София, наблюдаващ
прокурор Росалина  Михайлова. Преписката е образувана на 16.11.2020 г.,
по изпратена от РП жалба срещу постановления на СГП, с което е бил
потвърден отказ да се образува досъдебно производство по пр. пр. №
10680/2020 г. по описа на СРП, ведно с материалите по преписките. С
протокол за избор от 17.11.2020 г. е разпределена на наблюдаващия
прокурор. С писмо от 20.11.2020 г. жалбоподателят, СГП и СРП са
уведомени, че след извършен служебен контрол не са налице основания за
отмяна или изменение на постановлението на прокурора от СГП от
14.09.2020  г.  по пр.  пр.  № 15958/2020  г.  по описа на СГП,  с което е
потвърдено постановление за отказ да се образува досъдебно производство
по пр. пр. № 10680/2020 г. на прокурор от СРП, тъй като същите са правилни
и законосъобразни.
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Пр. пр. № 3765/2020г. по описа на АП София, наблюдаващ
прокурор Бойко Конакчийски. Преписката е образувана на 09.12.2020 г.,
по постъпила жалба срещу постановление на СГП, с което е потвърдено
постановление на СРП за отказ да се образува досъдебно производство,
ведно с материалите по преписките. Преписката е разпределена на 10.12.2020
г. на наблюдаващия прокурор. С писмо от 14.12.2020 г. жалбоподателката,
СРП и СГП са уведомени, че след извършен служебен контрол не са налице
основания за изменение, допълване или отмяна на постановлението на СГП
от 30.10.2020 г. по пр. пр. № 927/2020 г., с което е потвърдено постановление
за отказ да се образува досъдебно производство от 24.06.2020 г. по пр. пр.№
28080/2019 г. по описа на СРП.

Пр. пр. № 2735/2020г. по описа на АП София, наблюдаващ
прокурор Кремена Господинова. Преписката е образувана на 18.08.2020 г.,
по постъпила в АП София жалба срещу постановление на СГП, с което е
потвърдено постановление на СРП за отказ от образуване на досъдебно
производство. С протокол за избор от 19.08.2020 г. е разпределена на
наблюдаващия прокурор. С писмо от 25.08.2020 г. наблюдаващият прокурор
е изискал от СГП окомплектоване и изпращане на преписките по описа на
СГП и СРП, които са постъпили в АП София на 16.09.2020 г. С
постановление от 21.09.2020 г. наблюдаващият прокурор е потвърдил
постановление на СГП от 10.08.2020 г. по пр. пр. № 15645/2020 г., с което е
потвърдено постановление на СРП от 10.07.2020 г. по пр. пр. № 26395/2020 г.
по описа на СРП, за отказ да се образува досъдебно производство.

Пр. пр. № 884/2020г. по описа на АП София, наблюдаващ прокурор
Емил Петров. Преписката е образувана на 20.03.2020 г., по постъпила жалба
срещу постановление на ОП Благоевград, с което е потвърдено
постановление на РП Петрич за отказ да се образува досъдебно
производство, ведно с материалите по преписките по описа на ОП
Благоевград и РП Петрич. С протокол за избор от 23.03.2020 г. преписката е
разпределена на наблюдаващия прокурор. С постановление от 24.03.2020 г.
АП София е потвърдила постановлението на ОП Благоевград от 30.01.2020 г.
по пр. пр. № 306/2020 г., с което е било потвърдено постановление на РП
Петрич от 16.01.2020 г. за отказ да се образува досъдебно производство по
пр. пр. № 2312/2019 г., като правилни и законосъобразни.

Пр. пр. № 524/2019г. по описа на АП София, наблюдаващ прокурор
Стойчо Ненков. Преписката е образувана на 07.02.2019 г., по постъпила
жалба срещу постановление на ОП Видин, с което е потвърдено
постановление на РП Видин за отказ да се образува досъдебно производство,
ведно с материалите по преписките по описа на ОП Видин и РП Видин. С
протокол за избор от 08.02.2019 г. преписката е разпределена на
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наблюдаващия прокурор. С постановление от 14.02.2019 г., АП София е
потвърдила постановлението на ОП Видин от 11.10.2018 г. по пр. пр. №
1411/2018 г., с което е било потвърдено постановление на РП Видин от
30.08.2018 г. за отказ да се образува досъдебно производство по пр. пр. №
701/2018 г., като правилни и законосъобразни.

Пр. пр. № 32/2020г. по описа на АП София, наблюдаващ прокурор
Радослав Димов. Преписката е образувана на 06.01.2020 г., по постъпила в
АП София жалба срещу постановление на ОП Монтана, с което е потвърдено
постановление на РП Лом за отказ да се образува досъдебно производство. С
протокол за избор от 07.01.2020 г. преписката е разпределена на наблюдаващ
прокурор. С писмо от 08.01.2020 г. е изискано от ОП Монтана
окомплектоване и изпращане  на преписките на ОП Монтана и РП Лом,
които са постъпили на 29.01.2020 г. С постановление от 07.02.2020 г.  е
потвърдено постановление от 11.12.2019 г. на ОП Монтана по пр. пр. №
2162/2019 г., с което е потвърдено постановление от 31.10.2019 г. на РП Лом,
за отказ от образуване на досъдебно производство по пр. пр. № 1056/2019 г.

Проверени бяха и следните преписки, по които е осъществен
инстанционен контрол на постановления за отказ да се образува ДП на
окръжните прокуратури и СГП в апелативния район, представени и в
табличен вид, както следва:

Прокурор и преписка
на АП София

Номер на
преписка и

ОП

Дата на
получаване на

атакувания акт

Дата на
решаване

пр. пр. № 934/2019 г.
Владислав Владимиров

7391/2018 г. СГП 07.03.2019 г. 13.03.2019 г.
отменен акт

пр. пр.№  622/2020 г.
Емилия Русинова

950/2019 г.
СГП

25.02.2020 г. 26.03.2020 г.
потвърден акт

пр. пр. № 31/2020 г.
Антоанета Близнакова

1707/2019 г.
ОП Монтана

06.01.2020 г. 09.01.2020 г.
потвърден акт

пр. пр.№  464/2020 г.
Ангел Попколев

3186/2019 г. ОП
София

21.02.2020 г. 26.02.2020 г.
потвърден акт

пр. пр. № 390/2019 г.
Бонка Великова

9056/2018 г. СГП 29.01.2019 г. 04.02.2019 г.
отменен акт

пр. пр. № 324/2020 г.
Стойчо Ненков

21396/2019 г.
СГП

16.04.2020 г. 27.04.2020 г.
потвърден акт

пр. пр. № 250/2020 г.
Вичо Вичев

18762/2019 г.
СГП

06.02.2020 г. 12.02.2020 г.
потвърден акт

пр. пр.№  209/2020 г.
Димитър Стоянов

9795/2019 г. СГП 22.01.2020 г. 28.01.2020 г.
потвърден акт
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пр. пр. № 1297/2019 г.
Албена Вутова

2478/2018 г.
ОП Видин

02.04.2019 г. 17.04.2019 г.
отменен акт

пр. пр. № 66/2020 г.
Димитър Стефанов

21498/2019 г.
СГП

22.01.2020 г. 03.02.2020 г.
потвърден акт

пр. пр.№ 175/2020 г.
Иванка Трифонова

9578/2019 г.
СГП

29.01.2020 г. 19.02.2020 г.
потвърден акт

пр. пр.№ 70/2020 г.
Любка Кръстева

2305/2019 г.
 ОП Монтана

21.01.2020 г. 19.02.2020 г.
потвърден акт

пр. пр.№ 153/2020 г.
Албена Вутова

18579/2019 г.
СГП

21.01.2020 г. 12.02.2020 г.
потвърден акт

пр. пр.№ 145/2020 г.
 Стоил Стойчев

15420/2018 г.
СГП

15.01.2020 г. 11.02.2020 г.
потвърден акт

пр. пр.№ 127/2020 г.
Димитър Арабаджиев

1964/2019 г. ОП
Враца

23.01.2020 г. 28.01.2020 г.
потвърден акт

пр. пр. № 1373/2020 г.
Бисер Кирилов

23812/2019 г.
СГП

05.06.2020 г. 15.06.2020 г.
потвърден акт

Пр. пр. № 1128/2020г. по описа на АП София, наблюдаващ
прокурор Ана Малиганова. Преписката е образувана на 10.04.2020 г., по
постъпила жалба срещу постановление от 11.02.2020 г. на ОП София, с което
е отказано образуване на досъдебно производство по пр. пр. №269/2020 г. по
описа на ОП София. С протокол за избор от 13.04.2020 г. преписката е
разпределена на наблюдаващия прокурор. С постановление от 05.05.2020 г.
АП София е потвърдила постановлението на ОП София, като правилно и
законосъобразно.

Пр. пр. № 14/2020г. по описа на АП София, наблюдаващ прокурор
Даниела Попова. Преписката е образувана на  03.01.2020 г., по изпратени по
компетентност материали по пр. пр. № 18393/2018 г. по описа на СГП, ведно
с жалба и приложения към нея, срещу постановление на СГП от 12.09.2019
г., с което е отказано образуване на наказателно производство. С протокол за
избор от 06.01.2020 г. преписката е разпределена на наблюдаващия
прокурор. С постановление от 28.01.2020 г. АП София е потвърдила
постановлението на СГП, с което е отказано образуване на досъдебно
производство за престъпление от общ характер, като правилно
законосъобразно.

Проверка на инстанционния контрол на постановления за
прекратяване на досъдебни производства.

През 2020г. прокурорите в АП София са проверили по реда на
инстанционния контрол 169 бр. прекратени наказателни производства от
окръжните прокуратури на територията на апелативния район.
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Постановленията по 43 бр. от тях са отменени /25,4%/, потвърдени – 123 и
частично отменени - 3 бр.

През 2019г. прокурорите в АП – София са проверили по реда на
инстанционния контрол 204 бр.  прекратени наказателни производства от
окръжните прокуратури на територията на апелативния район.
Постановленията по 56 бр. от тях са отменени /27,5%./, потвърдени – 140 и
частично отменени – 8.

Беше извършена проверка на избрани на случаен принцип преписки на
АП София, по които е извършен инстанционен контрол на постановления
на низовите прокуратури за прекратяване на досъдебното производство
за периода 2019-2020г., както следва:

Пр. пр. № 4181/2019г. по описа на АП София, наблюдаващ
прокурор Бранислав Славов. Преписката е образувана на 22.10.2019 г., по
постъпил в АП София сигнал от прокурор от СРП срещу постановление от
10.10.2019 г. по пр. пр. № 18066/2019 г., с което е отменено постановление за
прекратяване на ДП № 3382 ЗМК 836/2018 г. по описа на 7 РУ СДВР. С
протокол за избор от 23.10.2019 г. преписката е разпределена на
наблюдаващия прокурор. С постановление от 28.10.2019 г. АП София е
потвърдила постановлението на СГП от 10.10.2019 г. по пр. пр. № 18066/2019
г., с което е отменено постановлението на СРП от 19.06.2019 г. по пр. пр. №
19953/2019 г. за прекратяване на ДП, водено за престъпление по чл. 127, ал.1
НК.

Пр. пр. № 2329/2019г. по описа на АП София, наблюдаващ
прокурор Иванка Трифонова. Преписката е образувана на 14.06.2019 г., по
постъпило в АП София писмо от отдел 01 „Специализиран“ на ВКП, с което
е разпоредено да се извърши служебен контрол на постановление на СГП от
23.05.2019 г. по пр. пр. № 18438/2018 г., с което е прекратено наказателното
производство по ДП № 253/2018 г. по описа на НСлС. С протокол за избор от
17.06.2019 г. преписката е разпределена на наблюдаващия прокурор. С писмо
от 19.06.2019 г. са изискани от СГП материалите по досъдебното
производство и наблюдателната преписка, които са получени в АП София на
25.06.2019 г. С писмо от 01.07.2019 г. материалите са върнати на СГП, с
писмо, с което е уведомена и ВКП, тъй като препис от окончателния
прокурорски акт на СГП не е връчен на лицата по чл. 243, ал. 4 НПК. На
09.08.2019 г. в АП София са постъпили отново материалите по досъдебното
производство и наблюдателната преписка, с изпълнени указания. С
постановление от 21.08.2019 г. АП София е отменила постановлението на
СГП от 23.05.2019 г. за прекратяване на наказателното производство и делото
е върнато за ново произнасяне, с оглед излагане на конкретни съображения,
относно престъплението по чл. 296, ал. 2 НК.
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Пр. пр. № 1756/2020г. по описа на АП София, наблюдаващ
прокурор Стоил Тойчев. Преписката е образувана на 27.05.2020 г., по
подаден сигнал от прокурор при РП Перник, ТО Радомир, срещу
постановление на ОП Перник от 28.04.2020 г., с което е отменено
постановление за прекратяване на наказателното производство от 07.01.2019
г. на РП Радомир по пр. пр. № ТОР 742/2017 г. по описа на РП Перник, ТО
гр. Радомир. С протокол за избор от 28.05.2020 г. преписката е разпределена
на наблюдаващия прокурор. С писмо от 23.06.2020 г. РП Перник, ТО
Радомир и ОП Перник са уведомени, че след извършен служебен контрол не
са установени основания за отмяна или изменение на проверявания акт.

Пр. пр. № 281/2020г. по описа на АП София, наблюдаващ
прокурор Асен Христов. Преписката е образувана на 27.01.2020 г., по
постъпило в АП София писмо от отдел 01 „Специализиран“ при ВКП, с което
е разпоредено да се извърши служебен контрол  на постановление на СГП от
17.12.2019 г. по пр. пр. № 10403/2019 г. за прекратяване на досъдебно
производство на основание чл. 243 ал.1 т.1 вр. чл.24 ал.1 т.1 НПК. С протокол
за избор от 28.01.2020 г. преписката е разпределена на наблюдаващия
прокурор. С писмо от 30.01.2020 г. АП София е изискала от СГП
материалите по досъдебното производство и наблюдателната преписка,
които са постъпили на 07.02.2020 г. С постановление от 20.02.2020 г.
постановлението на СГП от 17.12.2019 г., с което е прекратено досъдебно
производство № 5135/2019 г. по описа на СДВР е отменено и делото е
върнато на СГП, с дадени указания за извършване на допълнителни действия
по разследването.  На 09.03.2020 г. в АП София е постъпило постановление
от 05.03.2020  г.  на  наблюдаващия прокурор от СГП,  с което делото е
върнато на разследващия орган, за изпълнение указанията, дадени в
отменителното постановление на АП.

Пр. пр. № 536/2020г. по описа на АП София, наблюдаващ
прокурор Албена Вутова. Преписката е образувана на 17.02.2020 г., по
постъпило в АП София възражение от прокурор от РП Козлодуй против
постановление от 29.01.2020 г. на ОП Враца по пр. пр. № 418/2019 г., с което
е отменено постановление за прекратяване на наказателното производство от
16.01.2020 г.  по пр. пр. № 761/2016 г. по описа на РП Козлодуй. С протокол
за избор от 18.02.2020 г. преписката е разпределена на наблюдаващия
прокурор. С писмо от 24.02.2020 г. АП София е уведомила РП Козлодуй и
ОП Враца, че след извършен служебен контрол е установено, че липсват
законови предпоставки за отмяна или изменение на постановлението от
28.01.2020 г. на ОП Враца по пр. пр. № 418/2019 г., което е правилно и
законосъобразно и направените в него правни изводи са напълно обосновани.
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Бяха проверени още:

Прокурор и
преписка на АП

София

Номер на
преписка и ОП

Дата на
постъпване

Дата на
решаване

пр. пр. № 2819/2019г.
Паулина Недялкова

 пр. пр. № 897/2017 г.
СГП

15.08.2019 г. 18.09.2019г.
отменено

пр. пр. № 846/2019 г.
Любка Кръстева

пр. пр. № 21096/2017г.
СГП

28.02.2019 г. 13.03.2019г.
отменено

пр. пр. № 2997/2019г.
Стоил Тойчев

пр. пр. № 11277/2019г.
СГП

30.07.2019 г. 28.08.2019г.
потвърдено

пр. пр. № 1843/2019г.
Бонка Великова

пр. пр. № 7255/2018 г.
СГП

13.05.2019 г. 05.06.2019г.
отменено

пр. пр. № 4397/2019г.
Стойчо Ненков

пр. пр. № 803/2016 г.
ОП Благоевград

05.11.2019 г. 21.11.2019г.
потвърдено

пр. пр. № 3135/2019г.
Галина Стоянова

пр. пр. № 7268/2019 г.
СГП

13.09.2019 г. 23.10.2019г.
потвърдено

пр. пр. № 2287/2019г.
Красимира Филипова

пр.  пр.  № 10114/2019г.
СГП

12.06.2019 г. 09.07.2019г.
 отменено

пр. пр. № 3634/2020 г.
Ана Малиганова

пр. пр. № 731/2020 г.
ОП Враца

26.11.2020 г. 08.12.2020г.
потвъдрено

пр. пр. № 3345/2020г.
Владислав Владимиров

пр. пр. № 17731/2020 г.
СГП

23.10.2020 г. 28.10.2020г.
потвъдрено

пр. пр. № 17/2020г.
Димитър Арабаджиев

пр. пр. № 10959/2019г.
СГП

06.01.2020 г. 10.01.2020г.
отменено

пр. пр. № 148/2020г.
Димитър Стоянов

пр.  пр.  № 23877/2019г.
СГП

28.02.2020 г. 09.03.2020г.
отменено

пр. пр. № 1948/2020г.
Емил Петров

пр. пр. № 9267/2018 г.
СГП

17.06.2020 г. 16.07.2020 г.
отменен

пр. пр. № 1951/2020г.
Искра Колева

пр. пр. № 762/2020 г.
ОП Враца

17.06.2020 г. 22.06.2020г.
отменено

пр. пр. № 2817/2020г.
Кремена Господинова

пр.  пр.  № 10291/2019г.
СГП

27.08.2020 г. 16.09.2020г.
потвърдено

пр.  пр.  № 2003/2020г.
Ангел Попколев

пр. пр. № 33/2018 г.
ОП Благоевград

12.06.2020 г. 30.06.2020г.
отменено

Проверка на инстанционния контрол на постановления за спиране
на наказателното производство.

През 2020 г. прокурорите в АП София са проверили по реда на
инстанционния контрол 59 бр. спрени наказателни производства от окръжните
прокуратури на територията на апелативния район и СГП. Постановленията
по 25 бр. от тях са отменени, а потвърдени – 34.

През 2019 г. прокурорите в АП София са проверили по реда на
инстанционния контрол 21 бр. спрени наказателни производства от окръжните
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прокуратури на територията на апелативния район и СГП. Постановленията
по 10 бр. от тях са отменени, а потвърдени – 11.

Бяха проверени:

Прокурор и
преписка на АП

София

Номер на преписка и
прокуратура

Дата на
постъпване

Дата на
решаване

пр. пр. № 693/2020 г.
Димитър Арабаджиев

пр. пр. № 1947/2005 г.
по описа на СГП

02.03.2020 г. 08.04.2020 г.
потвърден акт

пр. пр. № 2260/2020 г.
Кремена Господинова

пр. пр. № СП 303/2019 г.
по описа на СГП

01.07.2020 г. 28.07.2020 г.
потвърден акт

пр. пр. № 3105/2020 г.
Анна Алексова

пр. пр.№ 10492/2014 г.
по описа на СГП

02.10.2020 г. 14.10.2020 г.
отменен акт

пр. пр. № 1065/2020 г.
Ангел Попколев

пр. пр. № 683/2020 г.
по описа на ОП Благоевград

07.04.2020 г. 09.04.2020 г.
потвърден акт

пр. пр. № 201/2020 г.
Радослав Димов

пр. пр. № 4404/2014 г.
по описа на СГП

26.02.2020 г. 13.03.2020 г.
 отменен акт

пр. пр. № 335/2020 г.
Любка Кръстева

пр. пр. № 21849/2019 г.
по описа на СГП

29.01.2020 г. 25.02.2020 г.
потвърден акт

пр. пр. № 423/2020 г.
Вичо Вичев

пр. пр. № 21326/2019 г.
по описа на СГП

18.02.2020 г. 25.02.2020 г.
потвърден акт

пр. пр. № 653/2020 г.
Емил Петров

пр. пр. № 12276/2015 г.
по описа на СГП

25.03.2020 г. 03.04.2020 г.
 отменен акт

пр. пр. № 1364/2019 г.
Николина Стойнова

пр. пр. № 3579/2018 г.
по описа на ОП София

05.04.2019 г. 19.04.2019 г.
потвърден акт

пр. пр. № 2403/2019 г.
Даниела Попова

пр. пр. № 9765/2019 г.
по описа на СГП

04.07.2019 г. 08.08.2019 г.
потвърден акт

пр. пр. № 2993/2019 г.
Асен Христов

пр. пр. № 19004/2018 г.
по описа на СГП

21.08.2019 г. 26.08.2019 г.
 отменен акт

пр. пр. № 4897/2019 г.
Бранислав Славов

пр. пр. № 8566/2018 г.
по описа на СГП

09.01.2020 г. 15.01.2020 г.
отменен акт

пр. пр. № 3063/2019 г.
Росица Слабакова

пр. пр. № 13751/2019 г.
по описа на СГП

25.10.2019 г. 11.11.2019 г.
потвърден акт

пр. пр.  № 4030/2019 г.
Йорданка Чанкова

пр. пр. № 638/2019 г.
по описа на СГП

11.10.2019 г. 18.10.2019 г.
потвърден акт

пр. пр. № 3709/2020 г.
Таня Поповска

пр. пр. № 702/2011 г.
по описа на ОП Враца

04.12.2020 г. 10.12.2020 г.
потвърден акт

По всички проверени инстанционни преписки наблюдаващите
прокурори от АП София са се произнасяли своевременно.

Прокурорските актове са деловодно обработени, съгласно
Инструкцията за деловодната дейност в ПРБ.

Цялостното движение на преписките беше проверено по входящия
дневник и се установи пълно отразяване на всички обстоятелства.
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Екземпляр от прокурорското постановление е изпращан на
жалбоподателите, в рамките на няколко дни, с обикновена поща. С
препоръчано писмо, с обратна разписка, се уведомяват жалбоподателите
само ако има изрично разпореждане на прокурора. Изготвят се приемно
предавателни протоколи, по дати, между АП София и Български пощи
ЕАД, с които се регистрира предаването и приемането на пратките. В
тези протоколи се описва населеното място, до което се изпращат и
адресата, баркод номер за препоръчаните пратки и номера на
прокурорската преписка. В описа се поставя пощенското клеймо с дата и
подпис на приелия служител. Приемо предавателните протоколи се
съхраняват в папки, по месеци и години.

Проверка на движението на преписките и ДП в АП София, по
които е осъществен инстанционен контрол  от ВКП.

През 2020г. ВКП е осъществила инстанционен контрол на 507 акта по
преписки  и досъдебни производства на прокурорите в АП – София. От тях
411 бр. са потвърдени, 96 бр. са отменени изцяло (т.е. 18. 9%).

През 2019г. ВКП е осъществила инстанционен контрол на 533 акта по
преписки и досъдебни производства на прокурорите в АП – София. От тях
448 бр. са потвърдени, 85 бр. са отменени изцяло (т.е.15.9%).

Извършена беше проверка на избрани на случаен принцип преписки,
по които е осъществен инстанционен контрол от ВКП на постановления на
АП София, както следва:

Пр.пр. № 892/2019 г. по описа на АП София, наблюдаващ прокурор
Владислав Владимиров. Преписката е образувана на 05.03.2019 г., по
изпратени материали по пр. пр. № 2577/2018 г. по описа на ОП Видин, ведно
с жалба срещу постановление за отказ да се образува досъдебно
производство от 19.02.2019 г. С протокол за избор от 06.03.2019 г.
преписката е разпределена на наблюдаващия прокурор. С постановление от
08.03.2019 г. постановлението на ОП Видин е потвърдено, като правилно и
законосъобразно. Разпоредено е препис от постановлението да се изпрати на
жалбоподателя. На 25.03.2019 г. в ОП Видин е постъпила жалба срещу
постановлението на АП София, с което е потвърдено постановлението на ОП
Видин за отказ от образуване на досъдебно производство. Преписката, заедно
с жалбата са получени в АП София на 02.04.2019 г. и с писмо от 04.04.2019 г.
са изпратени, по компетентност, на ВКП. С постановление от 24.04.2019 г. по
пр. пр. № 4147/2019 г. прокурор от ВКП е отменил постановлението на АП
София и постановлението на ОП Видин за отказ да се образува досъдебно
производство, като е разпоредил препис от постановлението, ведно с
материалите да се изпратят по компетентност на СпП.
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Пр. пр. № 772/2019 г. по описа на АП София. Преписката е
образувана на 22.02.2019 г., по изпратени от СРП материали, с оглед
разрешаване на възникнал спор за компетентност между СРП и СГП.
Преписката е разпределена на случаен принцип на 25.02.2019 г. на прокурор
Таня Поповска. С писмо от 05.03.2019 г. прокурор Поповска е изискала от
СГП материалите по пр. пр. № 311/2019 г., които са постъпили на 27.03.2019
г. С постановление от 10.04.2019 г. ръководството и надзора по преписката са
възложени на СРП. С постановление от 21.05.2019 г. по пр. пр. № 4751/2019
г.  прокурор от ВКП е уважил възражение на СРП за възлагане на
ръководството и надзора върху преписката, като е отменил постановлението
на АП София от 10.04.2019 г., с което преписката е възложена за ръководство
и надзор на СРП и е възложил ръководството и надзора върху преписката
върху СГП.

Пр. пр. № 194/2019 г. по описа на АП София, наблюдаващ
прокурор Стоил Тойчев. Преписката е образувана на  15.01.2019 г., по
постъпило в АП София постановление по пр. пр. № 106/2019 г. по описа на
СГП за самоотвод на наблюдаващия прокурор. На случаен принцип
преписката е разпределена на 16.01.2019 г. С постановление от 17.01.2019 г.
наблюдаващият прокурор е отказал да уважи самоотвода на прокурора от
СГП, като неоснователен. С постановление от 12.03.2019 г. по пр. пр. №
2344/2019 г. прокурор от ВКП е отменил отказа на прокурора при АП София
и е уважил самоотвода на наблюдаващия прокурор от СГП, като е
разпоредил материалите по преписката да се върнат на СГП, за определяне
на нов наблюдаващ прокурор.

Пр. пр. № 2577/2019 г. по описа на АП София, наблюдаващ
прокурор Стойчо Ненков. Преписката е образувана на 01.07.2019 г., по
постъпило в АП София възражение от наблюдаващия прокурор от СРП по
пр. пр. № 5856/2019 г. срещу постановление на прокурор от СГП от
18.06.2019 г. по пр. пр. № 11358/2019 г., с което е отменено постановление на
СРП от 30.04.2019 г. за отказ да се образува досъдебно производство.
Преписката е разпределена с протокол за избор на 02.07.2019 г. на
наблюдаващия прокурор. С постановление от 10.07.2019 г. наблюдаващият
прокурор от АП София е потвърдил като правилно, обосновано и
законосъобразно постановлението на прокурора от СГП от 18.06.2019 г., с
което е било отменено постановление за отказ да се образува наказателно
производство на прокурора от СРП от 30.04.2019 г. С постановление от
26.07.2019 г. по пр. пр. № 8657/2019 г. прокурор от ВКП, отдел 02
„Досъдебен“ е уважил подаден сигнал от СРП срещу постановлението на АП
София от 10.07.2019 г., с което е потвърдено постановлението на СГП от
18.06.2019 г., като е отменил постановлението на АП София и
постановлението на СГП, като необосновани и незаконосъобразни и е
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потвърдил постановлението на СРП, като правилно и законосъобразно. С
резолюция от 08.10.2019 г. заместник на главния прокурор при ВКП е
оставил сигнал на СГП срещу постановлението от 26.07.2019 г. по описа на
ВКП, без уважение и е потвърдил постановлението на ВКП, като
законосъобразно и правилно.

Пр. пр. № 103/2019 г. по описа на АП София, наблюдаващ
прокурор Вичо Вичев. Преписката е образувана на 09.01.2019 г., по
постъпило писмо от ВКП, с разпореждане за осъществяване на инстанционен
и служебен контрол на постановление от 19.12.2018 г. по пр. пр. № 2734/2018
г. по описа на ОП Монтана, с което е потвърдено постановление за
прекратяване на пр. пр. № 630/2017 г. по описа на РП Монтана и ДП №
77/2017 г. по описа на ОДМВР Монтана. С протокол за избор от 10.01.2019 г.
преписката е разпределена на прокурор Вичев. С писмо от 15.01.2019 г.
наблюдаващият прокурор е изискал от ОП Монтана прокурорските преписки
по описа на ОП Монтана и РП Монтана, за извършване на служебна
проверка. Материалите са постъпили в АП София на 31.01.2019 г. С
резолюция от 05.02.2019  г.  наблюдаващият прокурор от АП София  е
потвърдил постановлението на ОП Монтана, с което е потвърдено
постановление за прекратяване на досъдебното производство на РП Монтана.
С писмо, постъпило в прокуратурата на 15.02.2019 г., ВКП е изискала
прокурорските преписки на АП София, ОП Монтана и РП Монтана, за
осъществяване на служебен контрол, където са изпратени на 08.03.2019 г. С
постановление от 27.03.2019 г.  по пр. пр. № 3209/2017 г. прокурор от отдел
02 „Досъдебен“ във ВКП е отменил писмото на АП София от 05.02.2019 г., с
което е потвърдено постановление на ОП Монтана за потвърждаване на
постановление на РП Монтана за прекратяване на наказателното
производство. С постановлението са отменени и постановленията на ОП
Монтана и РП Монтана и е разпоредено преписката да се върне на РП
Монтана за продължаване на разследването, с оглед дадените указания по
приложението на закона.

Пр. пр. № 2585/2019 г. по описа на АП София, наблюдаващ
прокурор Бранислав Славов. Преписката е образувана на 01.07.2019 г., по
постъпило от отдел 01 „Специализиран“ на ВКП писмо за извършване на
служебен контрол на постановление за прекратяване на досъдебното
производство от 17.02.2018 г. на СРП по пр. пр. № 39654/2018 г., потвърдено
с акт от 07.06.2019 г. на СГП по пр. пр. № 9612/2019 г. С протокол за избор
от 02.07.2019 г. преписката е разпределена на наблюдаващия прокурор. С
писмо от 04.07.2019 г. прокурор Славов е изискал от СГП прокурорските
преписки по описа на СГП и СРП, както и съответното досъдебно
производство. Материалите са постъпили в АП София на 02.08.2019 г. С
писмо от 08.08.2019 г. прокурор Славов е върнал на СГП преписките поради
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неправилно комплектоване на материалите, като е разпоредил същите да се
окомплектоват и изпратят отново. Материалите са постъпили в АП София на
03.09.2019 г. С постановление от 26.09.2019 г. на АП София постановлението
на СГП, с което е потвърдено постановлението на СРП за прекратяване на
наказателното производство, е отменено, като неправилно и преписката е
върната за изпълнение на дадените указания. С постановление от 29.10.2019
г. по пр. пр. № 10604/2017 г. прокурор от отдел 01 „Специализиран“ при ВКП
е уважил сигнал на прокурора от СРП срещу постановлението на АП, в
частта за дадените от АП София указания за нова преценка на
доказателствата и приложимия материален закон, като е изменил същото по
следния начин: отменил е постановление на СГП от 07.06.2019 г. и
потвърденото с него постановление на СРП от 17.12.2018 г., с което е
прекратено наказателното производство, поради наличие на отстраними
съществени процесуални нарушения, посочени в обстоятелствената част на
постановлението и е дал указания при допълнителното разследване.

Пр. пр. № 1080/2019 г. по описа на АП София, наблюдаващ
прокурор Антоанета Близнакова. Преписката е образувана на 18.03.2019 г.
по постъпила от ОП Благоевград, по компетентност молба, ведно с пр. пр. №
512/2019 г. по описа на ОП Благоевград и пр. пр. № 2210/2018 г. по описа на
РП Сандански, по компетентност. С постановление от 09.04.2019 г.
наблюдаващият прокурор от АП София е отменил постановление на
прокурор от ОП Благоевград от 12.02.2019 г., с което е потвърдено
постановление на РП Сандански от 08.01.2018 г. за отказ да се образува
досъдебно производство по пр. пр. №2210/2018 г. по описа на РП Сандански,
като е указал на наблюдаващия прокурор от ОП Благоевград да се произнесе
с мотивиран, в съответствие с разпоредбата на чл. 199, ал. 2 НПК
прокурорски акт, след анализ на установените по преписката факти. На
17.04.2019 г. в АП София е постъпил сигнал от наблюдаващия прокурор от
ОП Благоевград до ВКП за проверка законосъобразността на
постановлението на АП София от 05.04.2019 г. Сигналът, заедно с
преписките, е изпратен на ВКП. С постановление от 07.06.2019 г. на
прокурор от отдел 02 „Досъдебен“ във ВКП по пр. пр. № 4853/2019 г.
постановлението на АП София е частично отменено, в частта относно
отмяната на постановление от 12.02.2019 г. по описа на ОП Благоевград.
Разпоредено е ОП Благоевград да изпълни указанията на АП София и ВКП
по законосъобразността на непроверените по инстанционен ред актове по пр.
пр. № 133/2014 г. по описа на РП Сандански. С писмо от 04.09.2020 г.
прокурор от отдел 02 „Досъдебен“ при ВКП е уведомил ОП Благоевград и
АП София, че оставя сигнала на ОП Благоевград срещу постановление на АП
София по пр. пр. № 1080/2019 г. без разглеждане, тъй като по него има
произнасяне от ВКП.
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Пр. пр. № 562/2020 г. по описа на АП София, наблюдаващ
прокурор  Иванка Трифонова. Преписката е образувана на 19.02.2020 г. по
постъпило постановление от 14.02.2020 г. по пр. пр. № 5706/2020 г. по описа
на СРП, с което наблюдаващия прокурор е отказал да приеме по
компетентност пр. пр. № 836/2017 г. по описа на РП Елин Пелин, ДП №
485/2017 г. по описа на РУ Елин Пелин, за определяне на местно
компетентната да води разследването по делото прокуратура. С протокол за
избор от 20.02.2020 г. преписката е разпределена на наблюдаващия прокурор.
С постановление от 05.03.2020 г. прокурор Трифонова е определила СРП за
компетентна да осъществи ръководството и надзора по досъдебното
производство. На 20.03.2020 г. в АП София е постъпил сигнал-възражение от
наблюдаващия прокурор при СРП срещу постановлението на АП София. С
постановление от 27.03.2020 г.  по пр. пр. № 3869/2020 г. прокурор от ВКП е
отменил постановлението на АП София, с което СРП е определена за
компетентна да извърши разследването по досъдебното производство и е
определил РП Елин Пелин за компетентна да осъществи ръководството и
надзора върху разследването и реши досъдебното производство по описа на
РУ Елин Пелин.

Пр. пр. № 2666/2020 г. по описа на АП София, наблюдаващ
прокурор  Галя Маринова. Преписката е образувана на 10.08.2020 г., по
постъпила в АП София от ОП Монтана жалба срещу нейно постановление от
15.06.2020 г., ведно с преписка № 420/2020 г. по описа на РП Лом и пр. пр.
657/2020 г. по описа на ОП Монтана, по компетентност. С протокол за избор
от 11.08.2020 г. преписката е разпределена на наблюдаващия прокурор. С
постановление от 04.09.2020 г. наблюдаващият прокурор от АП София е
потвърдил, като правилно и законосъобразно, постановление на ОП Монтана
от 15.06.2020 г., с което е потвърдено постановление на РП Лом от
28.04.2020 г. за отказ от образуване на досъдебно производство. С писмо,
постъпило в АП София на 16.02.2021 г., преписката е изискана от отдел 02
„Досъдебен“ при ВКП за служебен контрол, където е изпратена след
окомплектоването ѝ. С постановление от 17.03.2021 г. по пр. пр. № 1653/2021
г., прокурор от ВКП е потвърдил постановлението на АП София, като
правилно и законосъобразно, както и постановленията на ОП Монтана и РП
Лом.

Пр. пр. № 4331/2019г. по описа на АП София. Преписката е
образувана на 31.10.2019 г., по изпратена по компетентност от СГП жалба,
ведно с пр. пр. № 11186/2019 г. по описа на СГП и пр. пр. № 17372/2019 г. по
описа на СРП. С протокол за избор от 01.11.2019 г. преписката е
разпределена на прокурор Йорданка Чанкова. С постановление от
11.11.20119 г. наблюдаващият прокурор от АП София е потвърдил
постановление на СГП от 05.07.2019 г., с което е потвърдено постановление
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на СРП от 23.04.2019 г. за отказ за образуване на досъдебно производство.
На 20.12.2019 г. в АП София е постъпила жалба срещу постановлението,
която след окомплектоване на преписката е изпратена, по компетентност на
ВКП, с писмо от 19.02.2020 г. С писмо от 27.02.2020 г. прокурор от отдел 02
„Досъдебен“ при ВКП по пр. пр. №2385/2020 г. е уведомил
жалбоподателката и АП София, че при извършения служебен контрол върху
атакуваното постановление на АП София и постановените прокурорски
актове на СГП и СРП не са установени правни основания за тяхната отмяна,
тъй като същите са правилни и законосъобразни.

Пр. пр. № 429/2020г. по описа на АП София, наблюдаващ прокурор
Ангел Попколев. Преписката е образувана на 06.02.2020 г., по постъпило от
отдел 01 „Специализиран“ при ВКП писмо, с което е разпоредено на АП
София да изиска за служебна проверка материалите по пр. пр. № 2819/2019 г.
по описа на ОП Благоевград и да се произнесе по обосноваността и
законосъобразността на постановлението от 10.12.2019 г. за отказ от
образуване на досъдебно производство. С протокол за избор от 07.02.2020 г.
преписката е разпределена на наблюдаващия прокурор. С писмо от
11.02.2020 г. АП София е изискала от ОП Благоевград материалите по
преписката, които са постъпили на 17.02.2020 г. С постановление от
20.02.2020 г. на прокурор Попколев е отменено постановлението на ОП
Благоевград от 10.12.2019 г. за отказ от образуване на досъдебно
производство и преписката е изпратена на ОП Благоевград, за изпълнение на
дадени указания. Разпоредено е също, след приключване на проверката с
краен акт, копие от същия да бъде изпратен на АП София. С постановление
от 26.05.2020 г. по пр. пр. № 10009/2019 г. прокурор от ВКП е отменил
постановлението на АП София от 18.02.2020 г. и е потвърдил
постановлението от 10.12.2019 г. на ОП Благоевград, с което е отказано
образуване на досъдебно производство. На 02.06.2020 г. наблюдаващият
прокурор от АП София е изпратил сигнал до главния прокурор срещу
постановлението на ВКП. С писмо на заместник главен прокурор при ВКП,
АП София е уведомена, че не са установени правни основания за отмяна на
акта на ВКП, тъй като същият е правилен, обоснован и законосъобразен.

Пр. пр. № 401/2020г. по описа на АП София, наблюдаващ прокурор
Димитър Стоянов. Преписката е образувана на 03.02.2020 г., по изпратена
от ОП Благоевград жалба, ведно с пр. пр. № 4092/2019 г. по описа на ОП
Благоевград, по компетентност. С протокол за избор от 04.02.2020 г.
преписката е разпределена на наблюдаващия прокурор. С постановление от
12.02.2020 г. прокурор Стоянов е потвърдил, като правилно обосновано и
законосъобразно, постановление от 29.10.2019 г. на прокурор от ОП
Благоевград, за отказ от образуване на досъдебно производство. С писмо,
постъпило в АП София на 13.03.2020 г., преписката е изискана от отдел 01
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„Специализиран“ при ВКП, по повод постъпила жалба. След
окомплектоване, преписката е изпратена на ВКП, с писмо от 06.04.2020 г. С
писмо от 07.10.2020 г. по пр. пр. № 15526/2019 г. прокурор от ВКП е
уведомил АП София, че не са намерени основания за изменение или отмяна
на постановлението на АП София, с което е потвърдено постановление на
ОП Благоевград за отказ да се образува наказателно производство.

Пр. пр. № 3181/2020г. по описа на АП София, наблюдаващ
прокурор  Кремена Господинова. Преписката е образувана на 08.10.2020 г.,
по изпратени по компетентност от ОП Благоевград прокурорски преписки по
описа на ОП Благоевград и РП Благоевград, ведно с възражение от прокурор
от РП Благоевград и постановление от 13.05.2019 г. за прекратяване на ДП №
1899ЗМ-627/2017 г. по описа на 01 РУ Благоевград. С протокол за избор от
09.10.2020 г. преписката е разпределена на наблюдаващия прокурор. С
постановление от 20.10.2020 г. прокурор Господинова е оставила без
уважение възражението на прокурор от РП Благоевград, с което се иска
отмяна на постановление от 30.09.2020 г. на ОП Благоевград по пр. пр. №
3679/2017 г., като неоснователно и е потвърдено постановлението на ОП
Благоевград за отмяна на постановление от 13.05.2019 г. за прекратяване на
ДП №1899ЗМ-627/2017 г. по описа на 01 РУ Благоевград, пр. пр. №
1810/2017 г. по описа на РП Благоевград. С писмо, постъпило в АП София на
30.10.2020 г., ОП Благоевград е изпратила копие от молба на наблюдаващия
прокурор от РП Благоевград, за упражняване на служебен контрол от ВКП,
по отношение на произнасянето на прокурора от АП София. С
постановление от 16.11.2020 г. по пр. пр. № 15293/2020 г. прокурор от отдел
02 „Досъдебен“ във ВКП е отменил постановлението от 16.10.2020 г. на АП
София, както и постановлението от 30.09.2020 г. на ОП Благоевград.

Пр. пр. № 1057/2020г. по описа на АП София, наблюдаващ
прокурор  Димитър Арабаджиев. Преписката е образувана на 06.04.2020 г.,
по постъпил от прокурор от РП Петрич сигнал по пр. пр. № 2215/2019 г., с
който се иска упражняване на служебен контрол върху законосъобразността
на постановление  от 26.03.2020 г. на прокурор от ОП Благоевград, с което е
оставено без уважение предложението му за самоотвод. С протокол за избор
от 07.04.2020 г. преписката е разпределена на наблюдаващия прокурор. С
писмо от 10.04.2020 г., наблюдаващият прокурор от АП София е уведомил
РП Петрич и ОП Благоевград, че при осъществения служебен контрол не е
установено наличие на основания за отмяна или изменение на проверявания
акт, поради което и на основание Указанието за инстанционен и служебен
контрол в Прокуратурата не се дължи произнасяне с  изрично постановление.
С писмо от 18.05.2020 г. по пр. пр. № 6343/2020 г. прокурор от отдел 02
„Досъдебен“ при ВКП, след извършена проверка по реда на служебния
контрол, е уведомил РП Петрич и АП София, че произнасянето на прокурора
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от АП София, с което е потвърдено постановление на ОП Благоевград е
законосъобразно и обосновано и няма законови предпоставки за неговата
отмяна.

Пр. пр. № 4426/2019г. по описа на АП София, наблюдаващ
прокурор  Асен Христов. Преписката е образувана на 07.11.2019 г., по
постъпило постановление от 06.11.2019 г. по пр. пр. № 20927/2019 г. по
описа на СГП, за повдигнат спор за подследственост между СГП и СРП. С
протокол за избор от 08.11.2019 г. преписката е разпределена на
наблюдаващия прокурор. С постановление от 14.11.2019 г. постановлението
на СРП, с което материалите по преписката са били изпратени на СГП, е
отменено и е определена за компетентна да проведе разследване СРП. По
повод постъпил сигнал от наблюдаващия прокурор от СРП, с постановление
от 20.12.2019 г. по пр. пр. № 14978/2018 г. прокурор от ВКП е извършил
служебен контрол и е отменил постановлението на АП София, като е указал
на СГП да осъществява ръководството и надзора върху разследването по
досъдебното производство. Наблюдаващият прокурор от АП София е подал
сигнал до заместник главен прокурор на 20.02.2020 г., срещу
постановлението на ВКП. С писмо, постъпило в АП София на 13.03.2020 г.,
заместник на главния прокурор при ВКП е уведомил АП София и СГП, че не
са установени основания за отмяна или изменение на постановлението на
ВКП от 20.12.2019 г., поради което същото е потвърдено, като правилно и
законосъобразно.

Пр. пр. № 2861/2019г. по описа на АП София, наблюдаващ
прокурор Паулина Недялкова. Преписката е образувана на 19.07.2019 г.,
по изпратено от ВКП отдел 01 „Специализиран“ копие от постановление за
прекратяване на ДП № 86/2018 г. по описа на НСлС, пр. пр.№ СП-27100/2017
г. по описа на СДГП, за упражняване на служебен контрол. С протокол за
избор от 22.07.2019 г. преписката е разпределена на наблюдаващия
прокурор. С писмо от 06.08.2019 г. прокурор Недялкова е изискала от СГП
преписката, заедно с досъдебното производство, които са постъпили в АП
София на 21.08.2019 г. С постановление от 24.09.2019 г. наблюдаващият
прокурор от АП София е отменил постановлението за прекратяване на
наказателното производство от 27.06.2019 г. по ДП № 86/2018 г., като е
указал да се проведе допълнително разследване за изясняване на
фактическата обстановка, в пълнота. С постановление от 11.10.2019 г. по пр.
пр. № СП-12876/2017 г. прокурор от отдел 01 „Специализиран“ при ВКП е
отменил постановлението на АП София за отмяна на постановлението на
СГП за прекратяване на досъдебното производство.

Пр. пр. № 1793/2019г. по описа на АП София, наблюдаващ
прокурор Албена Вутова. Преписката е образувана на 09.05.2019 г.,  по
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постъпила от СГП тяхна прокурорска преписка № 920/2019 г., във връзка с
жалба против постановление от 01.03.2019 г. на прокурор от СГП, с което е
потвърдено постановление на СРП от 03.12.2018 г.  по пр. пр. № 37157/2018
г. за отказ от образуване на досъдебно производство. С протокол за избор от
09.05.2019 г. преписката е разпределена на наблюдаващия прокурор. С писмо
от 14.05.2019 г. прокурор Вутова е изискала от СРП тяхната преписка, която
е постъпила в АП София на 17.05.2019 г. С постановление от 03.06.2019 г. на
прокурор Вутова е потвърдено постановлението на СГП,  с което е
потвърдено постановлението за отказ да се образува досъдебно производство
на СРП, като правилно и законосъобразно. С постановление от 09.10.2020 г.
по пр. пр. № 9491/2020 г. прокурор от отдел 01 „Специализиран“ при ВКП е
уважил сигнал на прокурор от СП по пр. пр. № 1853/2020 г., като е отменил
постановлението на СРП за отказ да се образува досъдебно производство,
потвърдено от СГП и АП София. С това постановление са отменени и
постановленията на СГП и АП София, с които е потвърден акта на СРП, като
неправилен.

Пр. пр. № 2565/2019г. по описа на АП София, наблюдаващ
прокурор Галина Стоянова. Преписката е образувана на 28.06.2019 г., във
връзка с постъпило от отдел 01 „Специализиран“ при ВКП писмо, с което е
разпоредено да се извърши служебен контрол за законосъобразност на
постановление от 21.02.2019 г. на СГП по пр. пр. № 25594/2017 г за
прекратяване на ДП № 49/2018 г. по описа на НСлС. С протокол за избор от
01.07.2019 г. преписката е разпределена на наблюдаващия прокурор. С писмо
от 04.07.2019 г. АП София е изискала материалите по преписката от СГП,
които са постъпили на 11.07.2019 г. С писмо от 02.08.2019 г. наблюдаващият
прокурор от АП София е уведомила ВКП, че ревизирания прокурорски акт е
правилен и законосъобразен, поради което не са налице основания за
неговата отмяна. С писмо, постъпило в АП София на 14.08.2019 г., ВКП са
изискали материалите по преписките на СГП и АП София, във връзка с
упражняване на служебен контрол върху акта на АП София. След
окомплектоване на преписките, материалите са изпратени във ВКП на
02.09.2019 г. С постановление от 02.10.2019 г. по пр. пр. № 12149/2017 г.
прокурор от ВКП е отменил акта на АП София, както и потвърденото с него
постановление на СГП, с което е прекратено досъдебното производство и е
разпоредил разследването да се извърши при спазване на законовите
изисквания, посочени в обстоятелствената част на постановлението и
попълване на доказателствения материал, с оглед изискванията на чл. 102 и
сл. от НПК, за постановяване на обоснован и законосъобразен акт от СГП.

Пр. пр. № 843/2019г. по описа на АП София, наблюдаващ прокурор
Росица Слабакова. Преписката е образувана на 28.02.2019 г., по постъпил
сигнал от прокурор при СРП, срещу постановление на СГП от 15.02.2019 г.
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по пр. пр. № 6669/2019 г., с което е отменено  постановление на СРП от
09.01.2019 г. по пр. пр. № 56927/2018 г. за отказ от образуване на досъдебно
производство. Преписката е разпределена на наблюдаващия прокурор на
01.03.2019 г., с протокол за избор. С постановление от 19.03.2019 г.
наблюдаващият прокурор от АП София е оставил сигнала без уважение и е
потвърдил постановлението на СГП, с което е отменено постановлението на
СРП за отказ от образуване на досъдебно производство. С постановление от
10.04.2019 г. на прокурор от отдел 02 „Досъдебен“ при ВКП, е отменено
постановлението на АП София и постановлението на СГП, като е потвърдено
постановлението на СРП за отказ от образуване на досъдебно производство,
като правилно и законосъобразно. На 22.04.2019 г. прокурор Слабакова е
подала сигнал до зам. главен прокурор срещу постановлението на ВКП. С
постановление от 10.07.2019 г. по пр. пр. № 3865/2019 г. Иван Гешев-зам. на
главния прокурор при ВКП, е отменил постановление от 08.04.2019 г. на
прокурора от ВКП, отменил е постановлението от 15.03.2019 г. на прокурора
от АП София, както и постановленията на СГП и СРП, за отказ от образуване
на досъдебно производство и е образувал досъдебно производство за
престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4 вр. чл. 194, ал.1 НК, като е възложил
разследването на разследващ полицай от 07 РУ София, под ръководството и
надзора на прокурор от СРП.

Пр. пр. № 954/2019г. по описа на АП София, наблюдаващ прокурор
Димитър Стефанов. Преписката е образувана на 08.03.2019 г., по постъпило
от отдел 01 „Специализиран“ при ВКП за служебен контрол, постановление
за отказ от приемане по компетентност от 02.11.2018 г. по пр. пр. 19440/2018
г. по описа на СГП. С протокол за избор от 11.03.2019 г. преписката е
разпределена на наблюдаващия прокурор. С постановление от 21.03.2019 г.
постановлението на СГП е потвърдено, като правилно и законосъобразно. С
постановление от 29.03.2019 г., прокурор от ВКП е отменил постановлението
на АП София и постановлението на СГП за отказ от приемане и изпращане
по компетентност.

Пр. пр. № 2072/2019г. по описа на АП София, наблюдаващ
прокурор Николина Стойнова. Преписката е образувана на 28.05.2019 г.,
по подаден сигнал от прокурор при СРП, срещу постановление на СГП от
10.05.2019 г. по пр. пр. № 10680/2019 г., с което е отменено постановление за
отказ от образуване на досъдебно производство на СРП. С протокол за избор
от 29.05.2019 г. преписката е  разпределена на наблюдаващия прокурор. С
писмо от 18.06.2019 г., наблюдаващият прокурор от АП София е уведомил
СРП и СГП, че  след извършена проверка приема, че прокурорския акт на
СГП е правилен, обоснован и законосъобразен. С постановление от
18.07.2019 г. по пр. пр. № 7607/2019 г., прокурор от ВКП е отменил
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резолюцията на АП София и постановлението на СГП, като е потвърдил
постановлението на СРП за отказ да се образува досъдебно производство.

Пр. пр. № 2229/2019г. по описа на АП София, наблюдаващ
прокурор Валя Начева. Преписката е образувана на 07.06.2019 г. по
постъпило възражение от прокурор от ОП София, срещу постановление от
29.05.2019 г. по пр. пр. №10904/2019 г. по описа на СГП, във връзка с
възникнал спор за компетентност между ОП София и СГП. С протокол за
избор от 10.06.2019 г. преписката е разпределена на наблюдаващия
прокурор. С постановление от 13.06.2019 г. АП София е отменила
постановлението на СГП, с което е отказано приемането по компетентност
на преписка № 1279/2019 г. на ОП София. С постановление от 08.07.2019 г.
по пр. пр. № 7198/2019 г. прокурор от ВКП е отменил постановлението на
АП София, като е указал на ОП София да реши преписката. Срещу
постановлението на ВКП е подадено възражение от наблюдаващия прокурор
от АП София на 17.07.2020 г. до зам. главния прокурор на ВКП. С писмо от
31.07.2019 г.  АП София е уведомена от зам. главния прокурор, че не са
намерени основания за отмяна на атакувания акт и постановлението на ВКП
е потвърдено, като правилно и законосъобразно.

Пр. пр. № 3692/2019г. по описа на АП София, наблюдаващ
прокурор Даниела Попова. Преписката е образувана на 19.09.2019 г., по
повод постъпила жалба от изтърпяващ наказание „Лишаване от свобода“
срещу постановление от 02.09.2019 г. по пр. пр. № П-100/2019 г. по описа на
СГП. С протокол за избор от 20.09.2019 г. преписката е разпределена на
наблюдаващия прокурор. С писмо от 25.09.2019 г., прокурор Попова е
изискала от СГП изпращане на преписката, която е постъпила в АП София на
02.10.2019 г. С постановление от 08.10.2019 г. АП София е потвърдила
постановлението от 02.09.2019 г. на СГП, с което е отказано приспадане на
времето, през което осъдения е бил с мярка за неотклонение „Задържане под
стража“ по друго наказателно производство, по което същия е бил оправдан,
като правилно и законосъобразно. С постановление от 03.12.2019 г. по пр. пр.
№ 12539/2019 г. прокурор от ВКП е потвърдил постановлението на АП
София, с което е потвърдено постановлението на СГП.

Пр. пр. № 3298/2019г. по описа на АП София, наблюдаващ
прокурор Любка Кръстева. Преписката е образувана на 19.08.2019 г., по
постъпило възражение от прокурор от РП Разлог, срещу постановление от
12.08.2019 г. по пр. пр. № 2804/2019 г. по описа на ОП Благоевград, с което е
отменено постановление на РП Разлог за прекратяване на ДП № 123/2018 г.
по описа на РУ Разлог. С протокол за избор от 20.08.2019 г. преписката е
разпределена на наблюдаващия прокурор. С постановление от 11.09.2019 г.
АП София е изменила постановлението на ОП Благоевград, с което е
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отменено постановлението на РП Разлог, за прекратяване на наказателното
производство, в частта относно основанието за постановената отмяна, а
именно: вместо на основание чл. 243, ал. 3, ал. 5 и ал. 7 НПК,
постановлението се отменя на основание чл. 244, ал. 10 НПК. На 24.09.2019
г. в АП София е постъпил сигнал от наблюдаващия прокурор от РП Разлог
срещу постановление на АП София, който заедно с преписките е изпратен на
ВКП на 01.10.2019 г. С постановление от 14.10.2019 г. прокурор от отдел 02
„Досъдебен“ при ВКП по пр.пр. № 11767/2019 г. е отменил постановлението
на АП София и постановлението на ОП Благоевград и е уважил сигнала на
наблюдаващия прокурор от РП Разлог. С писмо от 01.04.2020 г. заместник на
главния прокурор при ВКП е уведомил АП София, че след извършен
служебен контрол е потвърдено постановлението на ВКП, с което са
отменени постановленията на АП София и ОП Благоевград, като правилно,
обосновано и законосъобразно.

Проверка на движението на преписките в АП София, по които е
осъществен инстанционен контрол  от ВАП:

През 2020г. ВАП е осъществила инстанционен контрол на 5 акта по
преписки на прокурорите в АП – София, от които са 3 потвърдени и 2 са
отменени.

През 2019г. ВАП е осъществила инстанционен контрол на 23 акта по
преписки на прокурорите в АП – София, от които са 16  потвърдени и 7
отменени.

Извършена беше проверка на избрани на случаен принцип преписки,
по които е осъществен инстанционен контрол от ВАП на постановления на
АП София, както следва:

Пр. пр. № 5141/2019 г. по описа на АП София, наблюдаващ
прокурор Асен Христов. Преписката е образувана на 27.12.2019 г., по
постъпила от ВАП резолюция от 04.12.2019 г. по пр. пр. № 4124/2019 г. на
ОП Благоевград, за служебен контрол. С протокол за случаен избор от
30.12.2019 г. преписката е разпределена на А. Христов. С писмо от 02.01.2020
г. прокурор А. Христов е изискал от ОП Благоевград материалите по тяхната
преписка, както и становище по нея, които са получени на 10.01.2020 г. С
постановление от 17.01.2020 г. прокурор Христов е потвърдил, като
правилна, обоснована и законосъобразна резолюцията на ОП Благоевград от
04.12.2019 г. С резолюция  от 11.02.2020 г. по пр. пр. № 1539/2018 г.
прокурор от ВАП е отменил резолюцията от 15.01.2020 г. на АП София и
резолюцията от 04.12.2019 г. на ОП Благоевград и е изпратил преписката по
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компетентност на ОП Благоевград, за изпълнение на указанията дадени в
резолюцията.

Пр. пр. № 2832/2020 г. по описа на АП София, наблюдаващ
прокурор Ана Малиганова. Преписката е образувана на 31.08.2020 г., по
постъпила, по компетентност пр. пр. № 9879/2020 г. по описа на СГП, отдел
„АСН“, ведно с жалба срещу резолюция на наблюдаващия прокурор от
04.08.2020 г., с която е отказано прокуратурата да упражни своите
правомощия по реда на чл. 215, ал. 3 от ЗУТ, за осъществяване на
инстанционен контрол. С протокол за случаен избор от 01.09.2020 г.
преписката е разпределена на прокурор Малиганова. С резолюция от
03.09.2020 г. прокурор Малиганова е потвърдила резолюцията на СГП, като
правилна и законосъобразна. На 17.09.2020 г. в АП София е постъпила жалба
срещу резолюцията на АП София, с която е потвърдена резолюцията на СГП.
С писмо от 24.09.2020 г. прокурор Малиганова е изискала материалите по
преписката на СГП, които са постъпили на 29.09.2020 г. С писмо от
06.10.2020 г. прокурор Малиганова е изпратила на ВАП жалбата срещу
резолюцията, ведно с относими по преписката материали, по компетентност.
С резолюция от 13.10.2020 г. пр. пр. № 739/2020 г. прокурор от ВАП е
потвърдил резолюцията от 03.09.2020 г. на АП София, с която е потвърдена
резолюция на СГП от 04.08.2020 г.

Пр.  пр.  № 2657/2020  г.  по описа на АП София,  наблюдаващ
прокурор Кремена Господинова. Преписката е образувана на 07.08.2020 г.,
по постъпила по компетентност жалба против резолюция от 27.07.2020 г. по
пр. пр. № 9951/2020 г. по описа на СГП. С протокол за избор от 10.08.2020 г.
преписката е разпределена на прокурор Кремена Господинова. С резолюция
от 12.08.2020 г. наблюдаващият прокурор от АП София е потвърдил
резолюцията на СГП. С писмо, постъпило в АП София на 14.09.2020 г.,
преписката е изискана от ВАП, във връзка с постъпила жалба срещу
резолюцията на АП София. С писмо от 29.01.2020 г., наблюдаващият
прокурор е изискал от СГП окомплектоване и изпращане на преписката,
където е получена на 25.09.2020 г. и с писмо от 30.09.2020 г. е изпратена на
ВАП по компетентност. С резолюция от 09.10.2020 г. по пр. пр. № 436/2020 г.
прокурор от ВАП е потвърдил резолюцията на АП София от 11.08.2020 г., с
която е потвърдена резолюцията на СГП, като правилна и законосъобразна.

Не се констатираха забавяния в действията на прокурорите от АП
София по преписките, по които е осъществен контрол от ВКП и ВАП. След
образуването им, материалите се изискват незабавно от низовите
прокуратури, а след постъпването им прокурорите се произнасят в кратки
срокове. При отмяна на постановленията от ВКП, преписките се връщат
своевременно на низовите прокуратури, за изпълнение на дадените указания.
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Проверка на преписки на специален надзор

През 2020г. АП София е  взела на специален надзор 704 бр. преписки.
През 2019г. АП София е  взела на специален надзор 22 бр. преписки.

През проверявания период  е действало Указание за специален надзор,
утвърдено със Заповед № ЛС -729/18.03.2014 г., изм. със Заповед № РД-04-
199/15.04.2015 г. на главния прокурор.

Със Заповед № РД-02-02/05.01.2021 г. на главния прокурор е утвърдено
ново Указание за специален надзор в ПРБ. В него е посочен реда за вземане на
делата на специален надзор и способите на осъществяване на специалния
надзор.

Проверяващият екип изиска на случаен принцип наблюдателни
преписки за взети на специален надзор от АП София преписки на низовите
прокуратури, както следва:

Наблюдаващ
прокурор и №
прокурорска

преписка на АП
София

Акт, с който е
взета на

специален
надзор

преписката

№ на пр.пр. и
прокуратура

осъществяваща
надзора върху
разследването

Престъпление по
което се води
разследването

пр. пр. № 2668/2020 г.
Димитър Арабаджиев

Разпореждане от
22.12.2020 г. на зам.

главния прокурор

пр. пр. № СП-
21309/2017 г. по описа

на СГП

чл. 253, ал. 7 вр. ал. 3,
т. 4 вр. ал. 2 НК.

пр. пр.№ 658/2020 г.
Бранислав Славов

Становище от
04.03.2020 г. на

наблюд. прокурор
от АП София

пр. пр. № 43352/2019
г. по описа на СРП

чл. 311, ал. 1 НК.

пр. пр. № 981/2020 г.
Ангел Попколев

Становище от
01.04.2020 г. на

наблюд. прокурор
от АП София

пр. пр. № 1945/2019 г.
по описа на ОП

Монтана

чл. 248а, ал. 5 вр. ал. 2
НК

пр. пр. № 1464/2020 г.
Емилия Русинова

На основание
Заповед № РД-

0922/13.03.2020 г.
на главния
прокурор

пр. пр. № 388/2020 г.
по описа на РП

Костинброд

чл. 355, ал. 2, пр. 3 вр.
ал. 1 НК

пр. пр. № 1433/2020 г.
Емилия Русинова

На основание
Заповед № РД-

0922/13.03.2020 г.
на главния
прокурор

пр. пр. № 12164/2020
г. по описа на СРП

чл. 355, ал. 2 вр. ал. 1
НК.
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пр. пр. № 1421/2020 г.
Емилия Русинова

На основание
Заповед № РД-

0922/13.03.2020 г.
на главния
прокурор

пр. пр. № 344/2020 г.
по описа на

РП Елин Пелин

чл. 355, ал. 2 вр. ал. 1
НК.

пр. пр. № 1419/2020 г.
Емилия Русинова

На основание
Заповед № РД-

0922/13.03.2020 г.
на главния
прокурор

пр. пр. № 342/2020 г.
по описа на

РП Елин Пелин

чл. 355, ал. 2 вр. ал. 1
НК.

пр. пр. № 4602/2019 г.
Стойчо Ненков

Становище от
22.11.2019 г. на

набл. прокурор от
АП София

пр. пр. № 18190/2019г.
по описа на СГП

чл. 282, ал. 2 вр. ал. 1
НК.

пр. пр. № 4842/2019 г.
Димитър Стоянов

Разпореждане № 9
/2020 г. на главния

прокурор

пр. пр. № 17299/2019г.
по описа на СГП

чл. 282, ал. 1 НК.

пр. пр. № 58/2019 г.
Ана Малиганова

Становище от
29.01.2019 г. на

набл. прокурор от
АП София

пр. пр. № 2398/2018 г.
по описа на ОП Враца

Множество
престъпления с висока
обществена опасност,
извършени от
длъжностно лице от
ДАНС, във връзка със
службата му.

пр. пр. № 4721/2019 г.
Бранислав Славов

Становище от
05.12.2019 г. на

набл. прокурор от
АП София

пр. пр. № 13569/2019г.
по описа на СГП

чл. 302, т. 1, б. „б“ вр.
чл. 301, ал. 1 НК.

пр.пр. 4875/2019 г.
Димитър Стоянов

Становище от
11.12.2019 г. на

набл. прокурор от
АП София

пр. пр. 11111/2019 г.
по описа на СГП

чл. 260, ал. 1 НК.

Със Заповед № 889/07.10.2020 г. на административния ръководител на
АП София, във връзка с необходимостта от указване на засилена
организационна и методическа помощ по взетите на специален надзор в АП
София досъдебни производства, за престъпление свързани с предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ на така наречените „къщи за гости“, е
разпоредено наблюдаващите преписки по взетите на специален надзор
досъдебни производства за тези престъпления да се докладват на
наблюдаващите прокурори в срок до 09.10.2020 г., като същите  в срок до
23.10.2020 г. да предприемат необходимите действия по указване на засилена
организационна и методическа помощ на прокурорите от долустоящите
прокуратури. Разпоредено е в срок до 30.10.2020 г., наблюдаващите
прокурори да изготвят доклади до административния  ръководител за
предприетите от тях действия по всяко досъдебно производство.
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Бяха проверени следните преписки:

Пр. пр. № 43/2020 г. по описа на АП София, наблюдаващ прокурор
Антоанета Близнакова.

Пр. пр. № 45/2020 г. по описа на АП София, наблюдаващ прокурор
Антоанета Близнакова.

Пр. пр. № 53/2020 г. по описа на АП София, наблюдаващ прокурор
Бранислав Славов.

По тези прокурорски преписки наблюдаващите прокурори са изготвили
справки до административния  ръководител на АП София, в изпълнение на
горепосочената заповед, за хода на разследването по досъдебни
производства, съдържащи извършените до момента действия,
предстоящите такива, прогнозен срок за приключването и срещнатите
трудности при провеждането му.

В изпълнение на Заповед №56/18.01.2018 г. на административния
ръководител на АП София и утвърденото Указание за оказване на засилена
методическа помощ и надзор по определени наказателни производства в
системата на ПРБ, съдебният администратор на АП София изпраща
ежемесечно информация до съответните окръжни прокуратури за резултата в
съдебна фаза по делата взети на специален надзор.

ІІІ. Проверка по организацията на съдебния надзор, на основание
чл. 54, ал. 1, т. 2 ЗСВ

1. Наказателно-съдебен надзор.

Съгласно предоставената справка през 2020 г. прокурорите от АП
София са участвали в разглеждането на 447 ВНОХД, от които по жалби - 359
и по протести – 88. Приключените за проверявания период ВНОХД са 447.
Поддържаните протести на ОП са 71, а неподдържаните са 8.

През 2019 г. прокурорите от АП София са участвали в разглеждането
на 546 ВНОХД, от които по жалби - 459 и по протести – 87. Приключените
за проверявания период ВНОХД са 546. Поддържаните протести на ОП са
83, а неподдържаните са 4).

През 2020 г. прокурорите от АП София са участвали в разглеждането
на 582 ВЧНД, от тях МНО – 396 и други - 186.
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През 2019 г. прокурорите от АП София са участвали в разглеждането
на 590 ВЧНД, от тях МНО – 382 и други - 208.

През 2020г. са подадени 21 протеста до ВКС, от които 14 неуважени и
7 уважени.

През 2019г. са подадени 30 протеста до ВКС, от които 16 неуважени и
5 уважени.

Бяха проверени на случаен принцип подадени протести през 2019г. и
2020г., както следва:

Пр. пр. № 2937/2019г. по описа на АП София, наблюдаващ прокурор
Галина Стоянова. Преписката е образувана на 25.07.2019г., по постъпила
призовка от АС София.  Постановено е решение № 451/18.11.2019 г. на АС
София, препис от което е постъпило на 25.11.2019 г. в АП София. Изготвен е
касационен протест от 09.12.2019г., който е изпратен на ВКС. С решение №
38/10.06.2020г. ВКС не е уважил протеста.

Пр. пр. № 1010/2019 г. по описа на АП София, наблюдаващ прокурор
Вичо Вичев. Образувана е на 13.03.2019г. по повод протест на СГП.
Постановено е решение № 433/06.11.2019 г. на АС София, постъпило в АП
София на 12.11.2019 г. Изготвен е касационен протест от 18.11.2019г., който
е  неуважен от ВКС, с решение № 16/14.04.2020г.

Пр. пр. № 3037/2019 г. по описа на АП София, наблюдаващ прокурор
Даниела Попова. Преписката е образувана на 01.08.2019г. по постъпила
призовка от АС София. Постановено е решение № 432/06.11.2019 г. на АС
София, постъпило в АП София на 12.11.2019 г. Подаден е касационен
протест от 25.11.2019г., който е уважен от ВКС, с решение № 64/04.06.2020г.

Пр. пр. № 207/2019 г. по описа на АП София, наблюдаващ прокурор
Емил Петров. Образувана на 16.01.2019г. по постъпила призовка от АС
София. Постановена е присъда № 21/07.11.2019 г. на АС София, постъпила в
АП София на 11.11.2019 г. Подаден е касационен протест от 13.11.2019г., с
допълнителни мотиви от 11.09.2020 г., по който няма произнасяне от ВКС.

Пр. пр. № 3556/2018 г. по описа на АП София, наблюдаващ прокурор
Владислав Владимиров. Образувана на  10.08.2018г. по повод протест на
СГП. Постановено е решение № 262/19.06.2019 г. на АС София, постъпило в
АП София на 25.06.2019 г.  Подаден е касационен протест от 04.07.2019г.,
който е неуважен от ВКС, с решение № 249/22.01.2020г.



47

Пр. пр. № 2058/2008 г. по описа на АП София, наблюдаващ прокурор
Даниела Попова. Преписката е образувана на 17.03.2016г., по постъпила
призовка от АС София. Постановена е присъда № 1025/10.12.2020 г. на АС
София. Изготвен е касационен протест от 22.12.2020г., допълнен със
съображения от 18.02.2021г. Няма произнасяне на ВКС.

Пр. пр. № 2348/2020 г. по описа на АП София, наблюдаващ прокурор
Веселин Стоев. Преписката е образувана на 10.07.2020г.q по постъпила
призовка от АС София. Постановено е решение № 10319/03.11.2020 г. на АС
София. Изготвен е касационен протест от 17.11.2020г.  Няма произнасяне на
ВКС.

Пр. пр. № 5167/2019 г. по описа на АП София, наблюдаващ прокурор
Антоанета Близнакова. Образувана е на  30.12.2019г., по повод  протест от
СГП. Постановена е присъда № 1022/22.10.2020 г. на АС София. Изготвен е
касационен протест от 23.10.2020г., допълнен със съображения от
14.04.2021г. Няма произнасяне на ВКС.

Пр. пр. № 1809/2020 г. по описа на АП София, наблюдаващ прокурор
Мариян Александров. Образувана е на  01.06.2020г., по постъпила призовка
от АС София. Постановено е решение № 10297/23.09.2020 г. на АС София,
постъпило в АП София на 25.09.2020 г. Изготвен е касационен протест от
07.10.2020г., който е неуважен от ВКС.

Пр. пр. № 3173/2020 г. по описа на АП София, наблюдаващ прокурор
Бойка Димитрова. Образувана е  на  08.10.2020г., по постъпила призовка от
АС София. Постановено е решение № 304/13.11.2020 г. на АС София,
постъпило в АП София на 08.12.2020 г.  Изготвен е касационен протест от
22.12.2020г. Няма произнасяне от ВКС.

Касационните протести се изготвят в кратки срокове от получаване
на съобщенията за решенията на АС София.  След постъпване на мотивите
към решенията, прокурорите изготвят и допълнения към протестите,
които са подробно мотивирани.

Наблюдателните преписки се комплектоват с изготвения протест и
допълненията към него, актовете на първоинстанционния и въззивния съд,
мотивите към тях, ведно с протеста на прокурора от съответната
Окръжна прокуратура, протоколи от съдебни заседания, както и с акта на
касационната инстанция. Тази практика дава възможност прокурорите да
анализират в цялост причините, поради които протестите им не се
уважават, което подобрява работата им по въззивните дела.

Води се електронен регистър на касационните протести, по години, в
който се отразяват номера на прокурорската преписка, номера на ВНОХД и
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датата на постановеното решение от САС, срещу каква присъда, името на
наблюдаващия прокурор, дата на решението на ВКС и резултат от
протеста (уважен, неуважен).

Проверка на действията на прокуратурата по възобновяване на
наказателното производство

Образувани на касационна инстанция дела за възобновяване НВОХД в
АС София.

- за 2020 г. образувани на касационна инстанция - 45
- за 2019 г. образувани на касационна инстанция - 53

Бяха проверени на случаен принцип следните преписки:

Пр. пр. № 3795/2019г. на АП София, прокурор Росица Слабакова.
На 02.08.2019 г. е изготвено искане от главния прокурор на РБ за
възобновяване на НОХД № 21/2019 г. по описа на РС Брезник и изменение на
постановеното определение от 12.04.2019 г., както и отмяна в частта, с която
на основание чл. 343 г, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК, подсъдимият е лишен от
право да управлява МПС за срок от 6 месеца. Искането е изпратено чрез РС
Брезник до АП София. С решение № 506/06.12.2019 г. по НДВ № 1027/2019
г. САС е възобновил приключилото наказателно производство по НОХД №
21/2019 г. по описа на РС Брезник. Отменил е споразумението, с което е
одобрено решаването на делото по НОХД № 21/2019 г. по описа на РС
Брезник в частта, с която на подсъдимия  на основание чл. 343г, вр. чл. 37, ал.
1, т. 7 НК е наложено наказание лишаване от право да управлява МПС за
срок от 6 месеца. Потвърдено е споразумението, с което е одобрено
решаването на делото в останалата му част.

Пр.  пр.  № 4429/2019г.  на АП София, прокурор Искра Колева. На
18.07.2019 г. е изготвено искане от главния прокурор на РБ за възобновяване
на ВНОХД № 89/2017 г. по описа на ОС Видин и изменение на решение №
58/23.05.2017 г.,  в частта с която е потвърдена присъда № 134/07.03.2017 г.
по НОХД № 1667/2016 г. по описа на РС Видин, относно постановеното
изтърпяване на наложеното  и приведено в изпълнение на основание чл. 68,
ал. 1 НК на подсъдимия наказание „лишаване от свобода“ при първоначален
строг режим, затвор или затворническо общежитие от закрит тип, като се
определи първоначален общ режим на изтърпяване на наложеното  и на
приведеното в изпълнение наказание „лишаване от свобода“. С решение №
476/28.11.2019 г. по НДВ № 1250/2019 г. АС София е възобновил ВНОХД №
89/2017 г. по описа на ОС Видин. Изменил е решение № 58/23.05.2017 г. по
ВНОХД № 89/2017 г. по описа на ОС Видин, в частта на потвърдената с него
присъда № 134/07.03.2017 г., постановена по НОХД № 1667/2016 г. по описа
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на РС Видин, като е определил първоначален общ режим за изтърпяване на
наказанията, наложени на подсъдимия и е отменил присъдата в частта, с
която е определ типа затворническо заведение.

Пр.  пр.  № 2352/2020. на АП София, прокурор Ана Малиганова. На
29.05.2020 г. е изготвено искане от главния прокурор на РБ за възобновяване
на НОХД № 340/2020 г. по описа на СРС, НО 116 с-в и отмяна на
постановеното по него определение от 10.01.2020 г., с което е одобрено
сключено споразумение за решаване на делото и връщане за ново
разглеждане от друг състав на същия съд. С решение № 10272/03.08.2020 г.
по НД № 693/2020 г. АС София е възобновил  НОХД № 340/2020 г. г. по
описа на СРС, отменил е определението от 10.01.2020 г. на СРС, с което е
одобрено споразумение за прекратяване на наказателното производство на
основание чл. 381 НПК и е върнал делото за ново разглеждане на СРС от
друг състав на съда от стадия на съдебното заседание.

Пр.  пр.  № 2427/2020. на АП София, прокурор Ана Малиганова. На
28.03.2018 г. е изготвено искане от главния прокурор на РБ за възобновяване
на НОХД № 1984/2018 г. по описа на СРС, отмяна на постановеното по него
определение от 02.02.2018 г., с което е одобрено сключено споразумение за
решаване на делото в досъдебно производство и връщане на делото за ново
разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд. С решение №
215/30.07.2020 г. по НД № 739/2020 г. АС София е възобновил
производството по НОХД № 1984/2018 г. по описа на СРС, отменил е
определението от 02.02.2018 г. на СРС, с което е одобрено споразумение за
прекратяване на наказателното производство на основание чл. 381 НПК и е
върнал делото за ново разглеждане на СРС от друг състав на съда от стадия
на съдебното заседание.

Пр. пр. № 2951/2020. на АП София, прокурор Емилия Русинова. На
26.02.2020 г. е изготвено искане от главния прокурор на РБ за възобновяване
на НОХД № 15713/2019 г. по описа на СРС, изменение на постановеното
определение от 05.12.2019 г. и отмяна в частта, с която на основание чл. 343г,
вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК подсъдимият е лишен от право да управлява МПС
за срок от една година. С решение № 246/21.10.2020 г. по НД № 839/2020 г.
АС София е възобновил  производството по НОХД № 15713/2019 г. г. по
описа на СРС, НО, 108 с-в. Изменено е определението от 05.12.2019 г., като е
отменено наложеното по отношение на осъдения наказание „лишаване от
право да управлява МПС“ за срок от една година.
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Преписките са образувани по реда на чл. 419 и следващите от НПК по
искане на осъдените или главния прокурор за възобновяване на наказателно
производство по влезли в сила съдебни актове.

Бяха проверени и следните преписки за възобновяване на делата,
съобразно чл. 380, ал. 1 от НПК:

Пр. вх. № 2448/2019г. по описа на АП София, прокурор Асен
Христов. Преписката е образувана на 21.06.2019 г. по постъпила в АП София
пр. пр. №1607/2018 г. по описа на ОП Перник, за служебен контрол на
постановление от 29.06.2018 г., с което е отказано изготвяне на искане за
възобновяване на наказателното производство по АНД № 354/2017 г. по
описа на РС Радомир. С протокол за случаен избор от 24.06.2019 г.,
преписката е разпределена на наблюдаващия прокурор. С писмо от
26.06.2019 г. наблюдаващият прокурор е изискал от РС Радомир
информация, която е постъпила на 03.07.2019 г. С постановление от
10.07.2019 г. на АП София постановлението на ОП Перник от 29.06.2018 г., с
което е било отказано изготвяне на искане за възобновяване на наказателното
производство по АНД № 354/2017 г. по описа на РС Радомир е било
отменено, тъй като ОП Перник съгласно чл. 380, ал. 1 НПК не е имала
компетентността нито да предложи, нито да откаже изготвяне на искане за
възобновяване на делото. На 10.07.2019 г. наблюдаващият прокурор  е
изискал, с писмо от РС Радомир, изпращане на материалите по АНД №
354/2017 г. по описа на РС Радомир, които са постъпили на 17.07.2019 г. На
24.07.2019 г. е изготвено предложение от и.ф. административен ръководител
апелативен прокурор на АП София, с правно основание чл. 380, ал. 1 НПК, за
възобновяване на АНД № 354/2017 г. по описа на РС Радомир, отмяна на
постановеното по него решение № 240/04.10.2017 г. влязло в сила на
18.05.2019 г. и прекратяване на същото срещу осъдената за престъпление по
чл. 345, пр. 2, ал. 2 вр. ал. 1 НК, поради наличие на хипотезата на чл. 378, ал.
4, т. 3 вр. чл. 24, ал. 1, т. 4 НПК. Предложението е внесено в АС София на
25.07.2019 г.

Пр. вх. № 2231/2019г. по описа на АП София, прокурор Димитър
Стоянов. Преписката е образувана, по постъпил в АП София на 10.06.2019 г.
сигнал от прокурор при СРП за възобновяване на производството по НАХД
№ 548/2018 г.  по описа на РС Самоков.  С протокол за избор от същата дата
преписката е разпределена на наблюдаващия прокурор. С писмо от
12.06.2019 г. наблюдаващият прокурор е изискал от РС Самоков  НОХД №
548/2018 г., което е постъпило на 21.06.2019 г. На 05.07.2019 г. е изготвено
предложение от и.ф. административен ръководител апелативен прокурор на
АП София с правно основание чл. 380, ал.1 НПК за възобновяване на
административно наказателно производство по НАХД № 548/2018 г. по
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описа на РС Самоков, отмяна на постановеното по него решение  №
212/21.12.2018 г., влязло в сила на 08.01.2019 г. и връщане на делото на РП
Самоков, с оглед осъществяване на правомощията и по чл. 246 НПК.
Предложението е внесено в АС София на 08.07.2019 г. С решение №
403/23.10.2019 г. по ВНОХД № 898/2019 г. АС София е възобновил
производството по НАХД № 548/2018 г. по описа на РС Самоков, отменил е
постановеното по него влязло в сила решение  и е върнал делото на РС
Самоков, който следва да го изпрати на РП Самоков за упражняване на
правомощията по чл. 246 НПК.

Пр. вх. № 2642/2019г. по описа на АП София, прокурор Владислав
Владимиров. Преписката е образувана на 04.07.20119 г.,  по изпратено по
компетентност от Административен съд Благоевград КНАХД № 423/2019 г.
по описа на съда, ведно с влязло в сила на 26.06.2019 г. определение №
1323/26.06.2019 г., с което е прекратено производството по делото. С
протокол за избор от 05.07.2019 г. делото е разпределено на наблюдаващия
прокурор. С писмо от 25.07.2019 г. наблюдаващият прокурор е изискал от РС
Сандански материалите по АНД № 754/2017 г., които са постъпили на
29.07.2019 г. С постановление от 05.08.2019 г. административният
ръководител на АП София е изготвил постановление с предложение до АС
София за възобновяване на административно наказателното производство по
НАХД № 754/2017 г. по описа на РС Сандански, отмяна на постановеното по
него решение 3525/27.10.2017 г и прекратяване на административно
наказателното производство.  Предложението е внесено в САС на 06.08.2019
г.  С решение № 482/02.12.2019 г. по ВНОХД № 1141/2019 г. АС София е
възобновил производството по НАХД № 754/2017 г. по описа на РС
Сандански, отменил е постановеното по него решение и е прекратил
административно наказателното производство.

Предложенията за възобновяване на делата са направени от
апелативния прокурор на АП София в едномесечен срок от постъпване на
материалите в прокуратурата.

Гражданско-съдебен надзор (ГСН).

През 2020г. ГСН в  АП София се изразява в участие на прокурори в 240
бр. граждански дела на АС София, подадени касационни жалби общо – 82
броя и 62 бр. становища.

През 2019г. гражданско-съдебният надзор в  АП София се изразява в
участие на прокурори в 238 бр. граждански дела на АС София, подадени
касационни жалби общо – 81 броя и 75 бр. становища.
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На случаен принцип бяха проверени следните преписки:

Пр. пр. № 528/2020г. по описа на АП София, прокурор Бр. Славов.
Преписката е образувана на 17.02.2020 г., по постъпило от ВКП писмо, ведно
с препис от разпореждане и призовка по въззивно гражданско дело №
485/2020 г. по описа на АС София, 12 състав. В писмото е посочено, че АП
София следва да осигури участие на прокурор в съдебните заседания и като
представител на ПРБ. Разпоредено е АП София да проследи резултата  по
делото и при наличие на основания да обжалва постановения съдебен акт в
срок, ако не е в интерес на ПРБ, а при неизготвяне на жалба да изпрати във
ВКП мотивирано становище. Производството е по чл. 258 и сл. от ГПК. С
решение № 1331/24.06.2020 г. АС София е отменил решение №
360/20.11.2019г. по гр. д. № 210/2019г. по описа на ОС Враца, в частта в
която ПРБ е била осъдена да заплати обезщетение за претърпени
неимуществени вреди, причинени от незаконно обвинение в извършване на
престъпление от общ характер, за разликата от 15 000 лева до 25 000 лева,
като вместо него е постановил: отхвърля иска срещу ПРБ за заплащане
обезщетение за претърпени неимуществени вреди, причинени от незаконно
обвинение в извършване на престъпление от общ характер, за разликата от 15
000 лева до 25 000 лева и потвърждава решението в останалата му част. На
30.06.2020 г. в АП София е постъпило писмо от ВКП, с което е указано да се
извърши проверка на правилността на решението и при наличие на
основания да се обжалва. В срок до 20.07.2020г.  във ВКП да се изпрати
копие от касационната жалба, или мотивирано становище за липсата на
основания за изготвяне на касационна жалба. На 08.07.2020 г. е изготвена
касационна жалба от наблюдаващия прокурор от АП София до ВКС. С писмо
от същата дата АП София е уведомила ВКП, с изпращане на касационната
жалба и изложение. На 08.07.2020г.  наблюдаващият прокурор от АП София
е изготвил молба до АС София за поправка на очевидна фактическа грешка в
постановеното решение, изразяваща се в това, че и в мотивите и в
диспозитива му погрешно е посочено, че първоинстанционното решение е
постановено от СГС, а не от ОС Враца. С Решение от 01.09.2020г. АС София
е допуснал поправка на ЯФГ в решението си от 24.06.2020г. С определение
№ 119/25.02.2021г. ВКС, Четвърто ГО, по гр. д. № 3429/2020г. не е допуснал
касационно обжалване.

Пр. пр. № 3075/2019г. по описа на АП София, прокурор Вл.
Владимиров. Преписката е образувана на 05.08.2019 г. по постъпило от ВКП
писмо, ведно с препис от разпореждане и призовка по въззивно гражданско
дело № 3343/2019 г. по описа на АС София, 10 състав. В писмото е посочено,
че АП София следва да осигури участие на прокурор в съдебните заседания и
като представител на ПРБ. Разпоредено е АП София да проследи резултата
по делото и при наличие на основания да обжалва постановения съдебен акт
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в срок, ако не е в интерес на ПРБ, а при неизготвяне на жалба да изпрати във
ВКП мотивирано становище. Производството е по чл.258 и сл. от ГПК. С
решение № 1414/01.07.2020 г. АС София е отменил решение №
3847/30.05.2019г. по гр. д. № 13903/2018г. по описа на СГС, в частта в която
ПРБ е била осъдена да заплати, на основание чл. 2, ал. 1, т. 3 от ЗОДОВ и чл.
86, ал. 1 от ЗЗД обезщетение за претърпени неимуществени вреди от
незаконно образувано и водено срещу ищеца наказателно производство за
извършени две престъпления, за което е бил оправдан с присъда по НОХД №
8172/2009 г. от СРС, ведно със законната лихва, считано от 19.10.2015 г. до
размер на сумата от 13500 лв. Решението в частта, в която предявеният иск
против ПРБ е отхвърлен за разликата на над уважения (13500) до пълния
предявен размер от 39 000 лв. не е обжалвано и е влязло в сила.  На
08.07.2020 г. в АП София е постъпило писмо от ВКП, с което е указано да се
извърши проверка на правилността на решението и при наличие на
основания да се обжалва. В срок до 30.07.2020г.  във ВКП да се изпрати
копие от касационната жалба, или мотивирано становище за липсата на
основания за изготвяне на касационна жалба. На 13.07.2020 г. е изготвена
касационна жалба от наблюдаващия прокурор от АП София до ВКС. С писмо
от същата дата АП София е уведомила ВКП, с изпращане на касационната
жалба и изложение.

Бяха проверени още:

пр.пр. 3166/2019 г. по описа на АП София прокурор Бр.Славав;
пр.пр. 2322/2019 г. по описа на АП София, прокурор В. Владимиров;
пр.пр.1600/2019 г. по описа на АП София, прокурор В. Владимиров;
пр.пр.3898/2019 г. по описа на АП София, прокурор Бр. Славов;
пр.пр.3664/2019 г. по описа на АП София, прокурор Бр. Славов;
пр.пр.3265/2019 г. по описа на АП София, прокурор В. Владимиров;
пр.пр.2160/2019 г. по описа на АП София, прокурор  Бр. Славов;
пр.пр.1126/2019 г. по описа на АП София, прокурор Т. Поповска;
пр.пр.2433/2018 г. по описа на АП София, прокурор Бр. Славов;
пр.пр.4984/2018 г. по описа на АП София, прокурор Бр. Славов;
пр.пр.2682/2018 г. по описа на АП София, прокурор Т. Поповска;
пр.пр.3001/2018 г. по описа на АП София, прокурор Бр. Славов;
пр.пр.4450/2018 г. по описа на АП София, прокурор Т. Поповска.

Касационните протести се изготвят и представят на ВКП в указания
от тях срок, ведно със становище. При преценка, че не следва да се изготвя
касационна жалба наблюдаващите прокурори от АП София изпращат до
ВКП мотивирани становища, обосноваващи причините и основанията  за
неизготвянето на жалба.
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3. Административно – съдебен надзор (АСН).

През 2020г. са образувани 8 преписки, всички решени, от тях 7
потвърдени и 1отменени.

През 2019г. са образувани 6 преписки, всички решени, от тях 5
потвърдени и 1 отменени.

Извърши се проверка на следните преписки по АСН:

Пр. пр. № 1766/2019 г. по описа на АП София, наблюдаващ
прокурор Асен Христов. Преписката е образувана на 07.05.2019 г., по
постъпила в АП София жалба, ведно с пр. пр. № 564/2019 г. по описа на ОП
София срещу постановление на ОП София, с което е отказано изготвяне на
предложение за възобновяване на административно наказателно
производство, по което на жалбоподателя е наложено административно
наказание. С протокол за избор от 08.05.2019 г. преписката е разпределена на
прокурор А. Христов. С постановление от 10.05.2019 г. наблюдаващият
прокурор от АП София е потвърдил постановлението на ОП София. На
22.05.2019 г. в АП София е постъпила жалба срещу постановлението от
10.05.2019 г., която заедно с преписката е изпратена на ВКП, с писмо от
27.05.2019 г. С писмо, постъпило в АП на 06.06.2019 г., наблюдаващият
прокурор е уведомен, че преписката е изпратена по компетентност на
завеждащия отдел „Административно-съдебен надзор“ при ВАП. С
постановление от  05.07.2019 г. по пр. пр. № 844/2019 г. прокурор от ВАП е
отменил постановлението на АП София, с което е потвърдено постановление
на ОП София, като неправилни и незаконосъобразни.

Пр. пр. № 1234/2019 г. по описа на АП София, наблюдаващ
прокурор Димитър Стоянов. Преписката е образувана на 28.03.2019 г., по
изпратена по компетентност от СГП жалба срещу постановление  на СГП от
28.02.2019 г.,  постановено по пр.  пр.  № 660/2019 г.,  ведно с материалите по
преписката. С протокол за избор от 29.03.2019 г. преписката е разпределена
на наблюдаващия прокурор. С постановление от 04.04.2019 г. АП София е
потвърдила, като правилно, обосновано и законосъобразно постановлението
от 28.02.2019 г. на градския прокурор на СГП, с което е отказал изготвянето
на предложение за възобновяване на административно наказателно
производство.

Пр. пр. № 310/2020 г. по описа на АП София, наблюдаващ прокурор
Димитър Стоянов. Преписката е образувана на 28.01.2020 г., по изпратена
по компетентност от ОП Видин жалба срещу постановление от 10.01.2020 г.
по пр. пр. № 2170/2019 г. по описа на ОП Видин, ведно с материалите по
преписката. С протокол за избор от 29.01.2020 г. преписката е разпределена
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на наблюдаващия прокурор. На 30.01.2020 г. в АП София е постъпило, по
компетентност, писмо с приложения, изпратени във ВКП от същия
жалбоподател. С постановление от 31.01.2020 г. наблюдаващият прокурор от
АП София е потвърдил, като правилно и законосъобразно постановление от
от 10.01.2020 г. на окръжния прокуор на ОП Видин, с което е отказал
изготвянето на предложение за възобновяване на административно
наказателно производство.

Пр. пр. № 838/2020 г. по описа на АП София, наблюдаващ прокурор
Асен Христов. Преписката е образувана на 17.03.2020 г., по изпратена по
компетентност от СГП жалба срещу постановление от 15.05.2019 г. по пр. пр.
№ 10052/2019 г. по описа на СГП, ведно с материалите по преписката. С
протокол за избор от 18.03.2020 г. преписката е разпределена на
наблюдаващия прокурор. С постановление от 23.03.2020 г. АП София е
потвърдила, като правилно, обосновано и законосъобразно постановлението
от 15.05.2019 г. на градския прокурор на СГП, с което е отказал изготвянето
на предложение за възобновяване на административно наказателно
производство.

Пр. пр. № 539/2019 г. по описа на АП София, наблюдаващ прокурор
Антоанета Близнакова. Преписката е образувана на 08.02.2019 г., по
постъпила в АП жалба срещу постановление на ОП Благоевград от
01.02.2019 г. по пр. пр. № 4841/2018 г.  С протокол за избор от 11.02.2019 г.
преписката е разпределена на наблюдаващия прокурор. С писмо от
18.02.2019 г. наблюдаващият прокурор от АП София е изискал от ОП
Благоевград изпращане на материалите по преписката, които са постъпили на
08.03.2019 г. С постановление от 14.03.2019 г. наблюдаващия прокурор от
АП София е потвърдил постановлението на окръжния прокурор на ОП
Благоевград от 01.02.2019 по пр. пр. № 4841/2018 г., с което е оставена без
уважение молба за изготвяне на предложение за възобновяване на
административно наказателното производство по влязла в сила наказателно
постановление.

Дейността на АП София по гражданско-съдебния надзор и
административно-съдебния надзор е на много добро ниво. Действията и
произнасянията на наблюдаващите прокурори по образуваните преписки са
своевременни.

4. Надзор за законност в защита на обществения интерес и правата
на гражданите
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4.1. През 2020 г. са получени и образувани 30 преписки
от тях
- образувани по инициатива на прокурора – 8 преписки
- по искане на граждани и организации – 22
Решени – 30 преписки
Останали нерешени преписки – няма

4.2. През 2019 г. са получени и образувани 63 преписки
от тях
- образувани по инициатива на прокурора – 3 преписки
- по искане на граждани и организации – 60
Решени – 63 преписки
Останали нерешени преписки – няма

Бяха изискани и проверени на случаен принцип преписки, образувани
във връзка с извършени проверки по този надзор през 2020г. и 2019г., както
следва:

Адм.  пр.  № 280/2020г.  по описа на АП София,  прокурор Асен
Христов. Преписката е образувана на 05.08.2020 г., по постъпило писмо  от
ВАП, адресирано до апелативните прокуратури в страната, с което се
разпорежда извършването на проверка по реда на надзора за законност, за
законността, относно приемането на наредби от общинските съвети,
съобразно задължението им по чл. 133 ЗВМД- за обема на животновъдната
дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни по смисъла на
ЗЖ. С писмо от 17.08.2020 г,. наблюдаващият прокурор е изискал от
окръжните прокуратури в апелативния район справки, съдържащи
информация относно направени предложения, брой приети наредби
вследствие на тези предложение и за кои общини се касаят. Разпоредено е
справките да бъдат изпратени в срок до 25.09.2020 г. по електронната поща.
Справките са постъпили в указания срок. Изготвено е обобщено становище
от наблюдаващия прокурор от АП София на 01.10.2020 г., което е изпратено
на ВАП. На 13.10.2020 г. е постъпило писмо от ВАП, с което  е указано на
наблюдаващия прокурор от АП София, че в изпратеното становище не са
направени обобщения за апелативния район, а са копирани справките на
окръжните прокуратури, без дори да бъдат редактирани. В справката се
съдържа излишна конкретика, която е била пренесена от справките на
съответните районни прокуратури, а в последствие и на окръжните. В
писмото също е указано, да бъдат изпратени копия от разпореждания на РП
Дупница до Общинските съвети, с които е указвано незабавно изпълнение.
Исканите разпореждания са изпратени на ВАП, след получаването им в АП с
писмо от 15.10.2020 г.
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Адм. пр. №173/2019г. по описа на АП София, прокурор Димитър
Стоянов. Преписката е образувана на 12.04.2019 г., по постъпило писмо от
ВАП, адресирано до административните ръководители на апелативните
прокуратури и до административните ръководители на окръжните
прокуратури в страната, с което се разпорежда извършването на проверка по
реда на надзора за законност, за изпълнение на изискванията на Закона за
пътищата и подзаконовите актове, отнасящи се до пътните съоръжение
(мостове, виадукти, естакади и други на общинските пътища). С писмо от
16.04.2019 г. наблюдаващият прокурор е изискал от окръжните прокуратури
в апелативния район обобщение от резултатите от проверките и анализ на
получените данни  и предприетите прокурорски действия, при наличие на
основания по реда на надзора за законност. Определен е срок за
постъпването им в АП София до 01.07.2019 г. Изготвено е обобщено
становище  от наблюдаващия прокурор от АП София на 05.07.2019 г., което
е изпратено на ВАП.

Задачите по надзора за законност и защита на обществения интерес
и правата на гражданите, се изпълняват в поставените от ВАП срокове и
при изпълнението им се наблюдава добра координация с низовите
прокуратури.

Въз основа на  извършената проверка се налагат следните

ИЗВОДИ:

Книгите, регистрите и дневниците се водят съгласно Правилника за
администрацията на ПРБ и съответните указания на Върховна касационна
прокуратура. В тях се отбелязват своевременно всички движения по
преписките. Организацията на работата на деловодството по воденето на
книгите и дневниците е на много добро ниво.

Осъществяването на ръководно-контролната дейност по отношение
на низовите прокуратури в апелативния район е организирана на много
добро ниво.

Всички проверки са приключили с доклади, съдържащи констатации
за работата на низовите прокуратури и при необходимост са отправяни
препоръки. Докладите са изпращани на проверявания орган за запознаване и
предприемане на съответните мерки.

Извършването на конкретни тематични проверки, ревизии и
анализи, при всички случаи допринасят за  подобряване работата на
прокуратурите в съдебния район и уеднаквяване на практиката по
прилагането на материалните и процесуални норми.
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При извършената проверка не се установиха отклонения от принципа
на случайното разпределение на преписките и делата.

По всички проверени инстанционни преписки наблюдаващите
прокурори от АП София са се произнасяли своевременно.

Прокурорските актове са деловодно обработени, съгласно
Инструкцията за деловодната дейност в ПРБ.

Екземпляр от прокурорското постановление е изпращан на
жалбоподателите, в рамките на няколко дни, с обикновена поща. С
препоръчано писмо, с обратна разписка, се уведомяват жалбоподателите
само ако има изрично разпореждане на прокурора. Изготвят се приемно
предавателни протоколи, по дати, между АП София и Български пощи
ЕАД, с които се регистрира предаването и приемането на пратките. В
тези протоколи се описва населеното място, до което се изпращат и
адресата, баркод номер за препоръчаните пратки и номера на
прокурорската преписка. В описа се поставя пощенското клеймо с дата и
подпис на приелия служител. Приемо предавателните протоколи се
съхраняват в папки, по месеци и години.

Не се констатираха забавяния в действията на прокурорите от АП
София по преписките, по които е осъществен контрол от ВКП и ВАП. След
образуването им, материалите се изискват незабавно от низовите
прокуратури, а след постъпването им прокурорите се произнасят в кратки
срокове. При отмяна на постановленията от ВКП, преписките се връщат
своевременно на низовите прокуратури, за изпълнение на дадените указания.

Касационните протести се изготвят в кратки срокове от получаване
на съобщенията за решенията на АС София. След постъпване на мотивите
към решенията, прокурорите изготвят и допълнения към протестите,
които са подробно мотивирани.

Наблюдателните преписки се комплектоват с изготвения протест и
допълненията към него, актовете на първоинстанционния и въззивния съд,
мотивите към тях, ведно с протеста на прокурора от съответната
Окръжна прокуратура, протоколи от съдебни заседания, както и с акта на
касационната инстанция. Тази практика дава възможност прокурорите да
анализират в цялост причините, поради които протестите им не се
уважават, което подобрява работата им по въззивните дела.

Води се електронен регистър на касационните протести, по години, в
който се отразяват номера на прокурорската преписка, номера на ВНОХД и
датата на постановеното решение от САС, срещу каква присъда, името на
наблюдаващия прокурор, дата на решението на ВКС и резултат от
протеста (уважен, неуважен).
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Касационните протести се изготвят и представят на ВКП в указания
от тях срок, ведно със становище. При преценка, че не следва да се изготвя
касационна жалба наблюдаващите прокурори от АП София изпращат до
ВКП мотивирани становища, обосноваващи причините и основанията  за
неизготвянето на жалба.

Дейността на АП София по гражданско-съдебния надзор и
административно-съдебния надзор е на много добро ниво. Действията и
произнасянията на наблюдаващите прокурори по образуваните преписки са
своевременни.

Задачите по надзора за законност и защита на обществения интерес
и правата на гражданите се изпълняват в поставените от ВАП срокове и
при изпълнението им се наблюдава добра координация с низовите
прокуратури.

При извършената проверка се констатира много добра
организация на работа в прокуратурата, както по отношение на
администрирането, така и по отношение на прокурорската дейност и
ръководно-контролната дейност на низовите прокуратури в
апелативния район.

Проверяващият екип счита, че следва да отличи работата на
съдебния администратор в АП София - И      Г        Т    . По време
на извършване на проверката, същият показа задълбочено познаване на
цялостната административна дейност и деловодната работа. С оглед
на установеното, предлагаме на административния ръководител на АП
София, в рамките на правомощията си, да поощри съдебния служител
И      Т    .

Настоящият Акт да се изпрати на административния ръководител на
Апелативна прокуратура София, който да запознае прокурорите с
резултатите от извършената планова проверка.

На основание чл. 58, ал. 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.

Екземпляр от Акта да се изпрати на електронен носител на главния
прокурор на Република България, за сведение.
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