
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

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

АКТ
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНТРОЛНА ПРОВЕРКА

В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – ДРЯНОВО

извършена за периода от 04.10.10 г.  до 08.10.10 г.

Основание  на  проверката –  чл.58,  вр.  чл.  54,  ал.1  от   ЗСВ,
Годишната програма на Инспектората към ВСС за 2010 г.  и Заповед №
125/28.09.2010 г. на Главния инспектор.

Екип – Съгласно Заповед № 125/28.09.2010 г. на Главния инспектор
плановата  проверка  се  осъществи  в  екип,  включващ  инспектор  Анита
Михайлова и експерти – Ана Рачева и Емил Георгиев.

Цел и обхват на проверката: 
1. Проверка  на  реалното  изпълнение  на  дадените  препоръки  в

Акта  за  резултатите  от  плановата  проверка  в  РП  Дряново  рег.
№476/10.02.2009 г. 

2. Изготвяне на сравнителен 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,  между  проверения  период  при
извършване на плановата проверка /  първото шестмесечие на 2008 г./  и
периода след нейното извършване, до момента на контролната проверка.

Методологията на  провеждане  на  проверката  –  основава  се  на
приетата от Инспектората към ВСС обща методология за извършване на
контролни проверки.

Подготвителният  етап на  контролната  проверка  включва:
проучване и анализ на годишния  отчетен доклад за 2009 г. на РП Дряново,
както и на предоставените справки за 2009 г. и първото шестмесечие на
2010  г.,  относно  организацията  на  административната  дейност  на
прокуратурите /справка №1/, организацията на образуването и движението
на преписките /справка № 2/, организацията на образуването и движението



на  досъдебните,  бързи  и  незабавни  производства  /справка  №  3/,
организацията на съдебния надзор /справка № 4/.

І.  Проверка на реалното изпълнение на дадените препоръки в
Акта  за  резултатите  от  плановата  проверка  в  РП  Дряново  рег.№
476/10.02.2009 г., изготвен въз основа на извършена планова проверка
в  периода  27.10.2008  г.  –  07.11.2008  г.,  в  изпълнение  на  Заповед
№176/23.10.2008 г. на Главния инспектор на ИВСС.

Дадени препоръки:

1. Да  се  подобри материалната  база  на  РП – Дряново,  като се
осигурят  необходимите  помещения  за  осъществяване  функциите  на
прокурорите и съдебните служители.

2. Прокурорите  от  Районна  прокуратура  –  Дряново  да
предприемат  по-активни  действия  във  връзка  със  срочното  и
законосъобразно приключване на спрените дела, както и да предприемат
действия  по  прекратяване  на  наказателните  производства,  за  които  има
данни, че е изтекла абсолютната давност.

3.   Да  се  предприемат  действия  във  връзка  с  повишаване  на
професионалната квалификация на прокурорите от Районна прокуратура –
Дряново.

Взето отношения от административния ръководител – районен
прокурор на РП – Дряново по изпълнение на препоръките:

С  писмо  от  14.05.09  г.  Административният  ръководител  на  РП
Дряново  е  уведомил  Инспектората  към  ВСС  за  предприетите  от  него
действия за изпълнение на препоръките, както следва:

По препоръка №  1,  след разговор с Административния ръководител
на РС Дряново е предоставено на прокуратурата избено помещение, в което
е  започнало  съхранение  на  архивираните  преписки  и  веществени
доказателства по делата.  Предстои разширяване на сградата, като е налице
уверение от страна на ВКП, че ще бъдат предоставени и други помещения
за нуждите на РП Дряново. 

По  препоръка  №  2  под  ръководството  на  Административния
ръководите на РП Дряново се провеждат периодично /веднъж на 15 дни/
работни съвещания на прокурорите, при които се обсъждат всички мерки и
действия, които следва да се предприемат от прокурорите по спрените дела.
От  страна  на  ръководството  на  РУ  на  МВР  Дряново  е  била  извършена
проверка  и  значителен  брой  дела  са  били  намерени  и  изпратени  в
прокуратурата за произнасяне, поради изтекла абсолютна давност.



По  препоръка  №  3  е  налице  своевременно  уведомяване  на
прокурорите  и  съдебните  служители  за  предстоящи  семинари  за
повишаване  на  квалификацията  по  определени  теми  и  направления.
Участието  в  тях  на  прокурорите  от  РП  Дряново  е  съгласувано  с
ръководството на ОП Габрово.

Проверка  на  реалното  изпълнение  на  препоръките  при
извършената контролна проверка:

1. По  препоръка  №  1  –  Решаването  на  проблема  по  тази
препоръка  не е от компетентност на Административния ръководител на
РП  Дряново.  Освен  предоставеното  помещение,  други  мерки  не  са
предприети,  независимо  че  в  настоящия  момент  в  тази  прокуратура
работят вече трима прокурори. 

2. По  препоръка  №  2  –  Установи  се  стриктно  спазване  на
Разпореждане ГОП №5/2010г. на Окръжния прокурор на ОП Габрово във
връзка със създаване на  организация за следене на давностните срокове по
спрените  наказателни  производства  и  действия  при  установяване  на
липсващи  дела.  Всички  спрени  наказателни  производства  са  описани  в
електронен  регистър,  наблюдателните  преписки  са  разделени  по
наблюдаващи прокурори, като върху тях е отбелязано името и телефона на
служителя от МВР, при който се намират за установяване на неизвестния
извършител на престъпленията.  В резултат на предприетите действия,
към момента на проверката спрените наказателни производства срещу
неизвестен извършител са 662 и едно е срещу известен извършител.  

3. По препоръка № 3 – Във връзка с преодоляване на причините,
довели до връщане на делата от РС Дряново на РП Дряново се изготвят
тримесечните  анализи.  В  анализа  за  първото  тримесечие  на  2010  г.  е
посочено,  че  общо  върнатите  дела  са  четири,  като  в  три  от  случаите
преценката  на  прокуратурата  е,  че  връщането  е  неоснователно,  а  в
четвъртия случай е налице противоречива практика на различни съдебни
състави. Води се специален регистър за тези дела, като се изготвят досиета,
които съдържат копие от прокурорския акт, с който делото е било внесено
в  съда,  разпореждането  или  определението  на  съда,  с  който  делото  е
върнато  на  прокуратурата,  както  и  последващия  прокурорски  акт.  От
началото  на  второто  тримесечие  на  2010  г.  до  момента  на
извършване  на  контролната  проверка  няма  върнати  от  съда  на
прокуратурата дела.  Тук  следва  да  се  отчете  и  обстоятелството,  че  с
допълнението на чл.249 от НПК (ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010
г.) вече е предвидена възможност разпореждането на съдията-докладчик по
реда на чл.249,  ал.1  от  НПК да подлежи на  обжалване и протестиране.



Предвид това обстоятелството  е очевидна и по – задълбочената преценка
на съда в подготвителните действия за разглеждане на делото в съдебно
заседание. 
            Отправената препоръка се отнася и до допускани пропуски от
прокурорите, свързани  с броя неуважени протести и  неодобрените  от
съда  споразумения.  В  тази  връзка  беше  направена  съпоставка  между
установените данни за проверяваните периоди. 

ІІ. Сравнителен анализ, оценка и установяване на тенденции на
организацията  на  дейността  на  прокуратурата  между  проверения
период при извършване на плановата проверка / първото шестмесечие
на  2008  г./  и  периода  след  нейното  извършване,  до  момента  на
контролната проверка, въз основа на предоставените справки:

1. Относно организацията на образуването и движението на
преписките на следствен надзор: 

Период Общ брой
на

преписки
те

Решени
преписки

Образува
ни

досъдебни
производс

тва

Брой
обжалвани

пост. за
отказ от

образуване
на ДП

Отменени
пост. за
отказ от

образуван
е на ДП

Първо
шестмесе

чие на
2008 г.

217 162 51 2 0

2009 г. 327 295 97 22 5

Първо
шестмесе

чие на
2010 г.

234 196 53 15 4

Забелязва  се  относителна  устойчивост  на  броя  на  решените
преписки и образуваните досъдебни производства. Същевременно е налице
завишаване  броя  на  отменените  постановления  за  отказ  от
образуване  на  досъдебно  производство,  но  следва  да  се  отчете
обстоятелството, че значително е повишен и броя на обжалваните
постановления.



2. Относно организацията на образуването и движението на
досъдебните производства:

Период Брой
наблюдава

ни ДП

Брой
прекр.
наказ.
пр-ва

Брой
обжалвани

пост. за
прекрат. на

НП

Отменени пост. за
прекрат. на НП

Първо
шестмесе

чие на
2008 г.

165

180/в т.ч.
прекр. по
давност

81/ 
2 2

2009 г.
380 

127/в т.ч.
прекр. по
давност

99/

2 1

Първо
шестмесе

чие на
2010 г.

163 10 0 0

Видно  от  табличните  данни,  прекратяването  на  наказателните
производства поради изтекла давност, се извършва периодично.  Следва
да  се  отбележи,  че  към  момента  на  контролната  проверка  не  са
установени спрени  досъдебни  производства,  по  които  да  е  изтекла
предвидената в закона давност.

Констатира  се  намаляване  на  броя  на  прекратени  наказателни
производства, извън случаите на прекратяване поради изтекла давност.

Единичните  случаи  на  обжалвания  на  постановления  за
прекратяване на наказателното производство, което може да се приеме
като индикация за тяхната законосъобразност и обоснованост.



3. Относно организацията на съдебния надзор:

Период Внесени
в съда

ОА

Върнати
от съда

Внесе
ни в
съда
пост.

по
чл.78а
от НК

Неува
жени

Внесени
в съда
спор.

Неодоб
рени

Първо
шестмесе

чие на
2008 г.

41 6 бр.
14.6%

6 1 8 2

2009 г. 57 5 бр. 
8.8%

8
7 – 
уваж.
1-опр.

13 1

Първо
шестмесе

чие на
2010 г.

52 4 бр.
7.7%

4 1 2 0

Данните  сочат  на  значително  повишаване  броя  на  внесените
обвинителни актове и съществено намаляване броя на върнатите от
съда на прокуратурата дела в процентно съотношение.

Увеличен  е  броят на  обвинителните  актове,  в  съотношение  със
сключените  споразумения  за  решаване  на  делото  в  досъдебното
производство. 

Констатира  се  значително  намаляване  броя  на  оправдателните
присъди  –  за  проверявания  период  по  време  на  плановата  проверка  е
установено, че съдът е произнесъл 3 оправдателни присъди по общия ред
при  41  внесени  обвинителни  актове,  а  през  2010  г.,  независимо  от
увеличения  брой  обвинителни  актове  –  52,  няма  произнесени
оправдателни присъди. 



От   извършената  контролна  проверка  се  извеждат  следните
констатации:

1.  Всички  дела,  по  които  давностния  срок  е  изтекъл,  са
прекратени. Същевременно се наблюдава и малък брой  дела, по които
наказателното производство е спряно - към момента на проверката
спрените наказателни производства срещу неизвестен извършител са
662 и само едно е срещу известен извършител.  

2.  Значителното  повишаване  броя  на  внесените  обвинителни
актове и  същественото намаляване на броя на върнатите от съда
дела,  както  и  липсата  на  оправдателни  присъди  за  първото
шестмесечие на 2010 г., дава основание да се приеме, че прокурорите
от РП - Дряново са подобрили качеството на постановените актове.

Настоящият Акт да се изпрати на Административния ръководител –
районен  прокурор  на  РП  Дряново,  който  да  запознае  прокурорите  с
резултатите от извършената контролна проверка.

 Настоящият  Акт  да  се  изпрати  на  електронен  носител  на
Административния ръководител – окръжен прокурор на ОП Габрово. 

Настоящият  Акт  да  се  изпрати  на  електронен  носител  на
Административния  ръководител  –  апелативен  прокурор  на  АП  Велико
Търново.

Копие  от  Акта  да  се  изпрати  на  електронен  носител  на  Висшия
съдебен съвет.

Копие  от  Акта  да  се  изпрати  на  електронен  носител  на  Главния
прокурор на Република България.

На основание чл.58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок от връчването на
Акта, Административният ръководител – районен прокурор на РП Дряново
може да направи възражения и да ги представи на Главния инспектор на
Инспектората към ВСС.



ПРИЛОЖЕНИЯ  КЪМ  АКТА:

1. Копие от Заповед № 125/28.09.2010 г. на Главния инспектор на
ИВСС;

2. Справка №1 по организацията на административната дейност /за
2009 г. и първото шестмесечие на 2010 г./; 

3. Справка №2 по организацията на образуването  и движението на
преписките /за 2009 г. и първото шестмесечие на 2010 г./; 

 
4. Справка №3  по организацията на образуването  и движението на

досъдебните производства /за 2009 г. и първото шестмесечие на 2010 г./;

5. Справка № 4 по организацията на съдебния надзор /за 2009 г. и
първото шестмесечие на 2010 г./;

6. Анализи за върнатите от съда на прокуратурата дела за 2009 г. и
първото полугодие на 2010 г.

ИЗГОТВИЛ  АКТА:

ИНСПЕКТОР: 

     /АНИТА МИХАЙЛОВА/


