
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 – ТРЯВНА

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 №
123/28.09.2010 г. на Главния инспектор.

Екип – Съгласно Заповед № 123/28.09.2010 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  Трявна  рег.
№475/10.02.2009 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 Трявна,
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  Трявна  рег.
№475/10.02.2009  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 активизира дейността на прокурорите от РП-Трявна по
всички спрени наказателни производства, с оглед тяхното законосъобразно
приключване  в  разумен  срок,  като  се  изчерпват  всички  възможни
процесуални способи.

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

3. В случаите, когато се прекратява наказателното производство
по  спрени  дела,  същото  да  бъде  преди  това  възобновено,   съобразно
разпоредбите на НПК.

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

С писмо от 15.05.09г.  Административният ръководител на РП Трявна
е  уведомил  ИВСС  за  предприетите  мерки,  относно  изпълнението  на
дадените  в  Акта  препоръки.  Издадена  е  Заповед  №6/05.03.2009  г., в
изпълнение на която е извършено следното:

По препоръка №  1  прокурорите от РП Трявна са извършили лична
проверка  в  РУ  на  МВР  Трявна  за  наличието  на  спрени  наказателни
производства,  в  резултат  на  което  делата  са  разпределени  както  по
наблюдаващи  прокурори,  така  и  по  дознатели,  и  по  оперативно-
издирвателни органи. По всяко от делата е извършена преценка за наличие
на предпоставки за възобновяване на наказателното производство или за
неговото прекратяване поради изтекла давност.

По  препоръка  №  2 във  връзка  с  повишаване  на  професионалната
квалификация  е  предвидено,  при  участие  на  прокурор  от  РП  Трявна  в
обучение или семинар, както на регионално, така и на национално ниво по
теми, пряко свързани с прокурорската работа, своевременно да запознава и
другия  прокурор  с  получените  материали  и  информация  по  съответната



тема. При проявил се проблем в работата на съответен прокурор, същият
задължително  да  се  запознава  с  юридическата  практика  по  случая  и  да
прави консултации с прокурори от ОП Габрово. Ежемесечно да се извършва
между  двамата  прокурори  в  РП  Трявна,  обсъждане  на  върнати  от  съда
прокурорски  актове,  при  които  са  допуснати  съществени  процесуални
нарушения или са постановени оправдателни присъди.

По  препоръка  №  3 с  цитираната  заповед  е  разпоредено  при
прекратяване на наказателното производство по спрени дела, същите преди
това да бъдат възобновени, съобразно разпоредбите на НПК.

Проверка  на  реалното  изпълнение  на  препоръките  при
извършената контролна проверка:

1. По препоръка № 1 – Освен предприетите от административния
ръководител  на  РП  Трявна  действия  за  изпълнение  на  препоръката  е
издадено  и 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. Въз основа на това Разпореждане е
въведен  електронен регистър,  в който наблюдателните производства  по
спрените досъдебни производства са класирани отделно по наблюдаващи
прокурори. Създадена е организация по всяко спряно дело за пряка връзка
между  наблюдаващия  прокурор  и  конкретния  служител  на  съответното
поделение  на  МВР  или  ДА„НС”.  В  електронния  регистър  са  въведени
реквизити, обуславящи изводи за изтекла давност.  В резултат на тези
действия  към  момента  на  извършване  на  контролната  проверка  е
установено,  че  в  РП  Трявна  спрените  наказателни  производства,
водени  срещу  неизвестен  извършител  са  само  302,  а  тези  срещу
известен извършител - 4.

2. По  препоръка  №  2  -  Дадена  е  във  връзка  с  констатирани
пропуски в прокурорската работа, довели до връщане на три дела от съда
на прокуратурата. За преодоляване на причините, довели до това връщане
се изготвят  са от районния прокурор на РП Трявна анализи.  Видно от
предоставените  справки  през  2009  г.  и  първото  полугодие  съдът  е
върнал само по едно дело за двата периода. След изпълнение на дадените
от съда указания, делата в кратък срок отново са били внесени в съда. 

3. По препоръка № 3 - Извърши се проверка на дела, прекратени
през 2010г. от прокурорите в РП Трявна, поради изтекла давност / ДП ЗМ
107/00г. по описа на РПУ Трявна, пр.пр. 282/00г.; ДП ЗМ 127/00г. по описа
на РПУ Трявна, пр.пр. 329/00г.; ДП 37/00г. по описа на РПУ Трявна, пр.пр.
112/00г.;  ДП  ЗМ  80/00г.  по  описа  на  РПУ  Трявна,  пр.пр.  И-184/00г./.



Установи се, че прекратяването на делата е постановено, без преди
това  наказателното  производства  да  е  било  възобновено  със
съответен прокурорски акт.  При извършените от ИВСС проверки  се
констатира, че практиката на прокурорите  в Габровския съдебен окръг
приоритетно  е  такава. Като аргумент се посочва, че това се извършва
с оглед процесуална  икономия,   предвид огромния брой спрени дела,  по
които давностният срок е изтекъл и е следвало да бъдат прекратени.
Допълнителен аргумент, който се сочи, е и че по тези дела не се налага
възобновяване,  тъй  като  не  се  извършват  действия  по  разследване,  а
само се прекратява производството.

Съществуването  на  разнородна  практика  на  прокуратурите,
свързана  с  действията  на  прокурорите  по  спрени  наказателни
производства  с  изтекла  давност,  които  се  прекратяват  на  това
процесуално основание, е отразено в актовете от планови проверки на
ИВСС и е  известно на по-горестоящите прокуратури,  включително
на ВКП.  Предвид обстоятелството, че не са предприети действия от
ВКП за преодоляване на тази разнородна практика,  в  съответствие с
изискванията на НПК, неизпълнението на тази препоръка на ИВСС, не
следва да се преценява като негатив в работата на прокурорите в РП –
Трявна. Още повече, последиците от липсата на изричен прокурорски акт
за  възобновяване  на  спрените  наказателни  производства,  които  са
прекратени  поради  изтекла  давност,  не  водят  до  забавяне  на
движението на делата и не засягат правата и интересите на страните
в наказателното производство. 

 



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

Образувани
досъдебни
производст

ва

Брой
обжалван
и пост. за
отказ от
образува
не на ДП

Отменени
пост. за
отказ от

образуван
е на ДП

Първо
шестмесе

чие на
2008 г.

186 139 60 7 2

2009 г. 379 358 64 30 8

Първо
шестмесе

чие на
2010 г.

142 130 39 8 1

Забелязва се тенденция за повишаване броя на решените преписки
към края на проверяваните периоди, което показва по-добра организация
в работата на всеки от наблюдаващите прокурори.

Установява  се   значително  по-малък  брой  на  отменени
постановления за отказ да се образува досъдебни производства, което
сочи  на  повишаване  качеството  на  произнесените  прокурорски
актове.



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

Период Брой
наблюдавани

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.

629 /в т.ч.
прекр. по

давност 537/ 550 2 0

2009 г.
225 /в т.ч.
прекр. по

давност 57/
90 0 0

Първо
шестмесе

чие на
2010 г.

114 /в т.ч.
прекр. по

давност 19/ 19 0 0

Видно  от  табличните  данни,  прекратяването  на  наказателните
производства  поради  изтекла  давност,  се  извършва  периодично.  В
резултат на тази дейност, към момента на извършване на контролната
проверка  е  установено,  че  в  РП  Трявна  спрените  наказателни
производства, водени срещу неизвестен извършител са само 302, а тези
срещу известен извършител - 4.

Запазена е и тенденцията от проверения предходен период на малък
брой  прекратени  наказателни  производства,  извън  случаите  на
прекратяване поради изтекла давност.

Запазена е положителната тенденция за отменени постановления
за прекратяване на наказателното производство, независимо от липсата
на жалби срещу тях. Необжалването на тези постановления 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.

28 3 9 0 5 0

2009 г. 58 1 6 1 5 0

Първо
шестмесе

чие на
2010 г.

32 1 4 0 1 0

Положителна  е  тенденцията  за  повишаване  броя  на  внесените
обвинителни  актове  и  намаляване  броя  на  върнатите  от  съда  на
прокуратурата дела.

Констатира се увеличаване на броя на обвинителните актове, в
съотношението  им  със  сключените  споразумения за  решаване  на
делото в досъдебното производство.

Запазена е положителната тенденция за липса на неодобрени от
съда споразумения за решаване на делата в досъдебното производство.

От   извършената  контролна  проверка  се  извеждат  следните
констатации:

1. В резултат на разпорежданията на административните
ръководители  на  РП  Трявна  и  ОП  Габрово,  към  момента  на
извършване на контролната проверка в РП Трявна е установен малък
брой  на  спрените  наказателни  производства.  Създадена  е  добра
организация  за  следене  изтичането  на  давностните  срокове,  което
дава  възможност  за  своевременно  предприемане  на  действия  от



страна на наблюдаващите прокурори по възобновяване и прекратяване
на наказателните производства.

2.  Подобрена е  работата на прокурорите по внесените в  съда
обвинителни актове, с оглед техния повишен брой и намален процент
на върнати от съда на прокуратурата обвинителни актове – 10.7% за
първото шестмесечие на 2008 г. при 3% за  първото шестмесечие на
2010 г.

3. Установява се подобряване на работата на прокурорите при
решаване   преписките  на  следствен  надзор,  както  и  повишаване
качеството на произнесените прокурорски актове. 

Настоящият Акт да се изпрати на Административния ръководител –
районен  прокурор  на  РП  Трявна,  който  да  запознае  прокурорите  и
съдебните служители 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 Трявна
може да направи възражения и да ги представи на Главния инспектор на
Инспектората към ВСС.



ПРИЛОЖЕНИЯ  КЪМ  АКТА:

1. Копие от Заповед № 123/28.09.2010 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./.

ИЗГОТВИЛ  АКТА:

ИНСПЕКТОР: 

     /АНИТА МИХАЙЛОВА/


