
                           РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

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

ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС  НА
ВАРНЕНСКИЯ  АПЕЛАТИВЕН  РАЙОН

АКТ
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПЛАНОВАТА ПРОВЕРКА
В ОКРЪЖНА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА - ВАРНА

извършена за периода от 01.06.09г.  до 12.06.09г.

Основание на проверката –  на основание чл.54 ЗСВ,  Годишната
програма  на  Инспектората  към  ВСС  за  2008  г.  и  Заповед  №
132/28.05.2009г. на Главния инспектор.

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.

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

Подготвителният етап на плановата проверка включва: проучване и
анализ на годишния- отчетен доклад за 2008г. на ОСС Варна, изискване и
предоставяне  от ОСС Варна на  Справка за  дейността  на ОСС Варна за
периода 01.01.08г.-31.12.08г., която отразява и средната  натовареност на
следователите за същия период.

В рамките на плановата проверка беше съобразено изменението на
чл. 136 от ЗСВ /ДВ, бр. 33/09г/.

І.  Проверка на организацията на административната дейност
на ОСлС – Варна, на основание чл.54, ал.1, т.1 ЗСВ.

1. Щатна осигуреност и материална база.
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Дейността на ОСлС – Варна  следва да се осъществява по щат към
01.01.09 г. от 19 щ. бр. „следовател”, 3 щ. бр. „младши следовател”, 1 щ.
бр. „административен ръководител” и 1 щ. бр. „зам. на административния
ръководител”. Към момента на извършване на проверката незаети са само
трите щатни бройки „младши следовател”. През проверявания период са
работили  19  следователи,  административен  ръководител  и  зам.
административен ръководител.

Следователите се подпомагат от общо 27 съдебни служители, като
всички щатни бройки през проверявания период са били заети.

ОСлС – Варна е настанена в самостоятелна сграда. Помещенията са
напълно достатъчни за осъществяване дейността ОСлС Варна. 

2.  Книги,  регистри  и  дневници  водени  от  ОСлС  Варна.
Ръководно – административна дейност. 

Книгите  и  регистрите  се  водят  съгласно  Правилника  за
организацията и дейността на администрацията на Национална следствена
служба и на окръжните следствени служби. 

Провери  се  регистъра  за  заповеди  през  2008г.  При проверката  се
установи, че в него се описват подробно всички заповеди,  издадени от
Административния ръководител през 2008г. 

При  проверка  на  регистъра  за  веществените  доказателства  се
установи,  че  същият  се  води  много  добре  и  в  съответствие  с
Методическото  ръководство  на  НСлС  от  2004г.  за  организацията  на
работата  и  контрола  върху  съхраняването  и  боравенето  с  веществени
доказателства и чл.28, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на
администрацията  на  Националната  следствена  служба  и  на  окръжните
следствени  служби. В  регистъра  подробно  се  описват  следните  данни:
пореден  № и  дата  на  изземване  на  веществените  доказателства,  №  на
сл.дело,име  и  ЕГН  на  лицето,  от  което  са  иззети,  пълно  описание  на
доказателствата  по  вид  и  брой,  името  на  следователя,  водещ
разследването. Цялата информация се съдържа и на електронен носител.

Воденето  на  книгите  и  регистрите  се  провери  в  рамките  на
движението на конкретни преписки и дела.

ОСлС  Варна  се  ръководи  от  Административен  ръководител,
назначен от м. май 2008г. – следовател Бакалова.

В  рамките  на  правомощията  си  следовател  Бакалова  е  създала
организация за своевременно издаване на заповеди и разпореждания, въз
основа на указания и разпореждания на НСлС. Установи се, че копия от
тези заповеди, заедно с придружително писмо се изпращат за сведение на
Директора  на  НСлС.  Административните  актове  се  връчват  или  се
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представят  за  запознаване  срещу  подпис  на  всички  лица,  до  които  се
отнасят. При издаване на такива актове Административният ръководител
проявява  и  инициатива,  като  по  собствена  преценка  обективира
управленческите си решения за преодоляване на трудности и проблеми в
работата  на  следствената  служба.  Пример  за  това  е  Заповед  №
14/16.01.09г.,  съгласно  която  следователите  се  задължават  всеки
понеделник  да  изготвят  и  представят  справка,  относно  извършената
работа  /без  проведените  разпити  в  сградата  на  ОСлС-Варна/  за
предходната  седмица.  При  проверка  на  изпълнението  на  заповедта  се
установи,  че  тези  справки  се  представят  ежеседмично  от  всички
следователи,  но  някои  от  тях  са  съвсем  формални,  което  поставя  под
съмнение ефективността на издадената заповед. 

Административният  ръководител  се  стреми  да  създаде
организация  по  администриране  на  следствената  служба,  която  да
осигури  бързина  и  ефективност  в  работата  на  следователите  и
съдебните служители. 

3. Информационно обслужване, статистика и анализ.

В ОСлС Варна няма въведена електронна деловодна програма.
Деловодно делата се водят само в регистри на хартиен носител.

За  улеснение  на  работата  в  този  аспект  Административният
ръководител води и актуализира ежедневно електронна таблица за делата,
които са на производство във ОСлС, като се отбелязва № на сл. дело, № на
пр.преписка, наблюдаващият прокурор и прокуратурата, по кой текст от
НК, името на следователя, датата на която изтича срока на разследване и
дали е поискан своевременно нов срок. Изискана беше разпечатка от тази
справка,  която показва,  че  към датата  на проверката  на  производство в
ОСлС Варна са общо 99 дела, които се наблюдават от  12 следователи. В
тази  електронна  справка  има  отбелязани  седем  дела,  които  са  на
производство  и  са  изпратени  съответно  във  ВРП  и  ВОП,  но  не  е
постъпила обратна информация какво е движението по тях. След като
разследването не  е  приключило и  делото е  изискано  от наблюдаващия
прокурор, е необходимо да е ясно основанието, поради което делото се
изисква  и  то  своевременно  да  бъде  връщано,  за  да  продължат
действията по разследване. Ако наблюдаващият прокурор е преценил, че
самостоятелно ще извърши действия по разследването и ще постанови
съответен прокурорски акт по приключило ДП, той следва да уведоми за
това органа по разследване.

Следователите и съдебните служители в ОСлС Варна работят с няколко
програмни  продукта,  включително  правно  информационната  система
СИЕЛА.  Всички  следователи  и  съдебни  служители  разполагат  с
компютърна техника.
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От 2006г. е изградена и функционира локалната компонента на ЦИС
на  следствените  служби  с  11  бр.  автоматизирани  работни  места  за
обработка  на  процесуални  документи  на  ОСлС  Варна,  РП  Варна,  ОП
Варна, ОД на МВР Варна, ОЗ”ИН”Варна и издаване на служебни бележки
на  граждани  за  наличието  на  повдигнати  обвинения  и  образувани
досъдебни производства.

Съгласно  Заповед  №  3-3163/05.12.07г.  на  Директора  на  НСлС
Административният  ръководител  на  ОСлС Варна  е  издал  Заповед  № з-
387/27.12.07г., с която е въведен случайният принцип на разпределение на
делата, чрез предоставения програмен продукт „Law Choice”, считано от
01.01.08г. 

С тази Заповед всички следователи са включени в системата при 100
% натовареност, като са разделени в пет групи. Целта на разпределянето на
следователите в групи е да се постигне равномерност при разпределението
на  делата.  Тази  заповед  е  изменена  и  допълнена  със  Заповеди  №
169/22.05.08г.;  №171/26.05.08г.  и  №  173/28.05.08г.  Със  Заповед  №
187/09.06.08г. е въведено от системата да се изключват магистратите, както
следва:  10  дни  преди  началната  дата  и  5  дни  преди  приключването  на
ползвания  от  тях  платен  годишен  отпуск.  С  оглед  справедливото
разпределение на делата  на следователите Вълчева и Димитрова, които не
полагат извънреден труд, процентът на натоварване за разпределение на
ДП е определен на 150%.

Проверено беше практическото приложение на случайния принцип.
Протоколите за  случайно разпределение се съхраняват  в отделна папка.
Беше направена проверка на отбелязванията в самата електронна програма,
които съвпадат напълно с протоколите. Проверени бяха данните, въведени
с протокол от 11.05.09г., на която дата са разпределени две възобновени и
върнати  досъдебни  производства,  а  именно:  ДП  №1155/99г.  на  ОСлС
Варна  и  ДП №3058/00г.  ОСлС  Варна.  От  случайното  разпределение  са
изключени  следователите:  Огнева,  Стоева,  Петров  и  Михайлов.  В
деловодната система и в протокола е отбелязано, че причините затова са
ползване на отпуск, отвод и получаване на повече от две дела. Извърши се
справка  по  кадровите  досиета  на  изключените  следователи:  Петров  е
ползвал  отпуск  от  21.04.  до  18.05.09г.;  Огнева  от  21.04.  до  18.05.09г.;
Стоева от 07.05. до 28.05.09г.; Михайлов е изключен от разпределението
по  целесъобразност  по  преценка  на  административния  ръководител,
поради  това,  че  срещу  него  е  имало  образувано  НП,  както  и
дисциплинарно  производство  във  ВСС.  На  21.05.09г.  същият  е  бил
дисциплинарно  освободен.  Преценката  за  изключване  на
Административния ръководител, изразяваща се в  “получаване на повече
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от две дела”, която се наблюдава и в други протоколи, беше обяснена като
коректив,  който  Административният  ръководител  извършва,
съобразно  индивидуалната  натовареност  на  следователите. На
практика това представлява субективно въздействие на автоматизираната
система.  За  разлика  от  прокуратурите,  тук  системата  се  прилага,  като
първоначално  се  въвеждат  основанията  за  изключване  на  някои  от
следователите,  след това се отбелязва кои са самите следователи и след
това  се  задейства  самата  система.  По  този  начин  разпределението  е
еднократно /в ОП и АП системата функционира по различен начин - първо
се  разпределя между всички,  а  ако делото се падне на прокурор,  който
отсъства,  или  има  друга  причина  да  не  му  се  възлага  делото,  той  се
изключва и след това се прави повторно разпределение/.

4. Описване и съхраняване на веществените доказателства.

Беше  проверен  начина  на  съхранение,  предаване,  унищожаване  и
връщане на веществените доказателства:

Веществените  доказателства  се  съхраняват  в  две  обособени
специални  помещения  снабдени  с  необходимото  оборудване,  за  които
отговаря управителят съдебна сграда І степен.

Веществените доказателства се описват в регистрационен дневник,
който  се  съхранява  от  отговорника  за  веществените  доказателства.  На
случаен принцип беше проверено наличието на следните ВД: 

- №  154/26.06.08г.  по  сл.д.  №  4013/00г.  и  №  158  по  сл.д.  №
6085/04г.

Установи  се,  че  тези  веществени доказателства  се  съхраняват  под
тези  номера,  което  е  отбелязано  на  специално  прикрепено  към  тях
картонче.

Копия от всички документи, с които се разпорежда движението на
ВД  /постановления  на  прокурор,  определения  на  съда,  разписки  на
следователя и др./ се водят в отделна прономерована папка.

Връщането на ВД става срещу двустранно подписана разписка.  За
унищожаването на ВД се съставя протокол.

Описването,  съхраняването,  връщането  и  унищожаването  на
веществените доказателства се извършва в пълно съответствие с чл. 27
и сл. от Правилника за организацията и дейността на администрацията
на  Националната  следствена  служба  и  на  окръжните  следствени
служби. 
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ІІ.  Проверка  на  организация  по  образуването,  движението  и
приключването на досъдебните производства, на основание чл.54, ал.1,
т.2 ЗСВ.

Изискани бяха данни за индивидуалната натовареност на следователите
в ОСлС Варна през  2008г.,  която беше предоставена в табличен вид за
приключилите ДП. 

В  ОСлС  Варна  е  въведена  система  по  собствена  преценка  на
Административния  ръководител,  която  отразява  в  табличен  вид
индивидуалната натовареност по отношение на неприключилите ДП. 

В  табличен  вид  се  водят  и  ДП,  които  са  иззети  от  ОСлС  Варна  и
разпределени на други следствени служби в страната  за  довършване на
разследването. От данните в посочената таблица е видно, че през 2006г. са
изпратени общо 45 ДП на ОСлС В. Търново и ОСлС Габрово, през 2007г. –
165 ДП на различни следствени служби в страната, 167 ДП – на ВРП и 16
ДП на РП Провадия, през 2008г. – 29 ДП на ОСлС Русе. 

При извършената планова проверка на ОП Варна и РП Варна, Девня и
Провадия  се  установи,  че  възложените  на  други  следствени  служби  в
страната  ДП,  неприключени  от  ОСлС  Варна,  са  работени  в
процесуалните  срокове,  с  активни  действия  по  разследване  и  са
приключени  с  мотивирани  заключителни  постановления.  Изисканите
данни  и  констатациите  от  плановата  проверка,  в  тази  връзка,  даде
основание да бъдат проверени и преписките в ОСлС Варна, образувани по
дела, заведени срещу ОСлС Варна, като ответник по ЗОДОВ.

1. Проверка на водени дела по ЗОДОВ /ЗОДВПГ отм./, по които
ОСлС Варна е била ответник. 

Изискани  бяха  делата,  по  които  ОСлС  Варна  е  била  ответник  по
граждански дела, заведени по реда на ЗОДОВ /ЗОДВПГ-отм./.

Бяха  предоставени  общо  52  преписки,  с  приложени  по  тях  съдебни
актове, съобщения, становища, жалби и други. От тях бяха проверени:

- Гр.д. 827/06г. на ВОС. С решение № 322 от 22.03.07. е отхвърлен
иска. Решението е потвърдено от ВАС;

- Гр.д.  26/07 на  ВОС.  ПРБ и ОСлС Варна  са  осъдени за  незаконно
обвинение по чл.269 ал.1 да заплатят обезщетение р размер на 5000
лв. Решението е потвърдено от ВАС. Има касационни жалби. Няма
данни за произнасяне;

- Гр.д. 354/06 на ВОС. Осъдена е ОСлС Варна да заплати обезщетение
в размер на 13 000 лв. за неоснователно и недоказано обвинение по
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чл.119 вр.  с  чл.115 от НК.  Решението е  потвърдено от ВАС.  Има
подадени жалби до ВКС . Няма данни за постановено решение;

- Гр.д.932/2002г.  на ВОС. Осъдена е ПРБ да заплати обезщетение в
размер на 7 000 лв. за оправдателна присъда и мярка за неотклонение
“задържане  под  стража”.  Решението  е  потвърдено  от  ВАС.  Има
касационна жалба, но липсват данни за произнасяне на ВКС;

- Гр.д.237/ 2000г. на СГС. С решението се осъждат ПРБ и ОСлС Варна
да  заплатят  обезщетение  в  размер  на  8 000  лева  за  незаконно
задържане,  незаконно  осъждане  и  незаконно  обвинение.  Липсват
данни дали решението е влязло в сила;

- Гр.д. 636/2004 на ВОС. С решение 77/24.01.2008г. се осъждат ПРБ и
ОСлС  варна  да  заплатят  обезщетение  в  размер  на  20000  лв.  за
неоснователно задържане под стража  по сл.д. 1162/1998г. на ОСлС
Варна за времето 3.08.98г.-10.01.2000г. по чл.212 ал.4 от НК . Искът
е предявен от Д. С. М. Липсват други данни по преписката и не може
да се направи извод дали решението е влязло в сила.

При разговор с Административния ръководител на ОСлС Варна се
установи, че справки, анализи и обсъждания на тази категория дела не са
правени.  Не  са  предприети  мерки  и  от  НСлС  за  преодоляване  на
причините довели до многото предявени искове по реда на ЗОДОВ.

Представено беше копие от писмо изх. № 250/02.06.09г., от което е
видно,  че  три  изпълнителни листа  срещу ОСС Варна  по  влезли в  сила
решения по ЗОДВ са предоставени на ВКП по тяхно указание,  предвид
последните промени на ЗСВ.

Извърши се проверка за  това,  по колко влезли в сила решения са
изплатени  суми  от  ОСлС  Варна  през  2008г.  и  се  установи  съгласно
предоставената  справка  от  Гл.  счетоводител  на  ОСлС  Варна,  че
изплатените суми по изпълнителни листи за 2008-2009г. от ОСлС Варна на
ОП Варна са 4 000 лева.  За 2008г. ОСлС Варна не  е изплащала на ОП
Варна суми по изпълнителни листи, по които е била осъдена солидарно с
прокуратурата.  Съгласно  т.  4  от  решение  на  ВСС  по  протокол
20/13.06.07г.,  относно  изплащане  на  дължими  суми  по  изпълнителни
листи, в случаите  когато  прокуратурата  е  осъдена  солидарно  с  ОСлС  е
указано сумите по изпълнителния лист в цялост за  бъдат изплащани от
прокуратурата. 

С  Решение на  ВСС по протокол № 5/04.02.09г.  се  отменя т.  4  от
решението на ВСС по протокол 20/13.06.07г., поради което на 15.04.09г. е
преведена сумата от 4000 лева - солидарно задължение по изпълнителен
лист от 20.10.08г., по гр.д. № 1188/06г., издаден на К. Д. К. 
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2. Проверка  на  образуването  и  движението  на  неприключилите
досъдебни производства

През 2008г.  на производство в ОСлС – Варна е имало 701бр. дела.
От тях образувани през периода 58 бр.дела, в това число новозаведени 35
бр.,  6 бр.  превъзложени  от  други  следствени  служби  и  17 бр.
възстановяване на ДП /дознание/.

Образувани през предходни периоди – 285 бр. ДП
Възобновените дела са 298 бр. броя. 
За  2008г.  са  повдигнати  133  бр.  обвинения.  Постановленията  за

привличане  на  обвиняемите  лица  се  докладват  на  наблюдаващите
прокурори.

В края на 2008г.  са  приключени общо  489 бр.  ДП,  54 бр.  ДП са
изпратени на други служби и прокуратури и обединени с други досъдебни
производства.

Останали  на  производство  в  края  на  2008г.  са  158  бр.  досъдебни
производства,  от  тях  20  бр.  новообразувани,  41 бр.  стари  и  97 бр.
възобновени.

Проверено  беше  образуването  и  движението  по  следното
неприключило досъдебно производство:

-ДП  №  6053/06г.  на  ОСС  Варна  срещу  НИ  по  343,ал.1,б.б  от
НК.Образувано  от  РП  Варна  на  28.02.06г.  от  прокурор  Гетова  /пр.
6382/04г./.  В  постановлението  за  образуване  е  изписан  диспозитив  за
деяние,  извършено на 14.04.04г.,  а  в  самия диспозитив  е  описана една
средна телесна повреда, като са посочени две имена на пострадалите лица
– И. А. Я. и М. Г. Б. Преписката е изпратена на 02.06.04г. за проверка в
РПУ Аксаково  по  жалба  на  пострадалия  Я.  От  данните  на  проверката,
която е продължила дълго е ясно, че има един пострадал – И. Я. Заведено е
в ОСлС  Варна под № 6053/06г. Разпределено е на следовател Г. Банков на
07.03.06г. Първото следствено действие е извършено на 21.03.06г – разпит
на свидетел. На същата дата е разпитан и втори свидетел. Постановление
за  назначаване  на  СМЕ  на  02.03.06г.  Приложена  е  СМЕ  без  дата.  На
12.01.07г. е направено запитване до КАТ / стр. 22 / за собствениците на два
леки автомобила с посочени номера и марка. Запитването е останало без
отговор. Последвало е заключително постановление с мнение за спиране
от 27.01.07г. Делото е спряно от РП Варна на 12.02.07г.  На 09.01.09г.  е
изпратено ново писмо от следовател Иванов до КАТ. На 22.01.09г. в ОСлС
Варна е получен отговор от КАТ с данни за собствениците на двата леки
автомобила. На 02.04.09г.делото е възобновено. След възобновяването са
започнали активни действия по разследване, но без резултат. Последвало е
заключително постановление за спиране от 03.06.09г. 
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Констатират  се  следните  нарушения  по  образуването  и
движението на досъдебното производство:

- неправилно образувано наказателно производство от прокурор в
РП Варна- за причинена една средна телесна повреда, като са
посочени две пострадали лица, въпреки че всички данни са сочили
само на един пострадал с безспорна самоличност; 

- досъдебното производство е било спряно без да са били налице
основания затова, тъй като органите на ДП не са предприели
всички необходими действия за установяване на собствеността
на автомобилите; 

В  регистъра  на  ДП  е  отразено,  че  от  01.01.09г.  до  датата  на
проверката има общо новообразувани  29 бр. ДП, от които срещу НИ -  7
бр., срещу виновно лице - 11бр. От 29 бр. нови производства, на практика
18 бр.  са срещу НИ. В тази бройка са включени и 14 бр. ДП, образувани и
водени срещу служители на МВР и ДАНС, за престъпления, извършени от
тях.

Извърши се проверка на образуването и движението на делата срещу
служители на МВР и ДАНС, съгласно чл. 194, ал.1,т.2 от НПК /изм. ДВ бр.
109/07г./, от която се установи:

 определени са пет следователи, които да разследват тези дела;
 изготвя се отделен график за дежурства по тези дела;
 към датата на проверката се установи, че се разследват общо 13

новообразувани  дела,  а  е  изпратено  по  компетентност  от
Военноокръжна прокуратура Варна едно дело, образувано през
2008г.  Освен  това  се  отчитат  и  две  дела  изпратени  за
разследване  по  материали  на  ДАНС. При  справка  във
входящия регистър се установи, че това са съответно: 

- №  4  в  регистъра  /пр.  210/09г.  на  ВОП/:  Отделени  материали  за
престъпление по чл.  321,  ал.  3 и 213а,ал.2,  т.  4 от НК. Разпределено на
следовател  Огнева  на  12.01.09г.  Делото  е  срещу  НИ.  От  данните  в
регистъра  е  видно,  че  преписката  е  предоставена  от  Икономическа
полиция, а не от ДАНС. Липсват данни, от които да е видно, че воденото
ДП е  за  престъпления  извършени от държавни служители  в  МВР или
ДАНС. Очевидно отчитаното ДП не е от категорията на делата по чл.
194 ал.1,т.2 от НПК /изм. ДВ бр. 109/07г./

 
-  № 15 в регистъра: Образувано е на 19.03.09г. по пр. 1102/19.03.09г.

на  ОП  Варна  /проверката  е  извършена  от  ДАНС/  по  чл.  319б  от  НК,
следовател Ангелова. 
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В  същото  време  се  установи,  че  предходния  № 14  в  регистъра  е
отбелязано  производство,  образувано също по материали на  ДАНС /пр.
1105/09г.  на  ВОП  по  чл.   282  от  НК,  следовател  Костов/,  което  не  е
отчетено от ОСлС Варна.

В хода на проверката се установи, че и ДП 22/09г. по описа на ОСлС
Варна /пр.пр. 3775/09г. на ВРП/ е образувано по материали на ДАНС, но не
се отчита от ОСлС Варна. ДП е образувано срещу П. Н. за престъпление по
чл.  313,ал.  1  вр.  с  чл.  26,ал.1  от  НК  с  постановление  на  прокурор
Величкова  от  16.04.09г.  На  същата  дата  е  разпределено  на  следовател
Колев.  С писмо до ВРП от 04.06.09г. следовател Колев е поискал да се
изготви  искане  за  продължаване  срока  на  разследване  с  4  месеца.  По
делото  се  съдържат  документи  с  гриф  за  сигурност  “за  служебно
ползване”. С писмо от 10.06.09г. от следовател Колев делото се изпраща до
Началник сектор БНТЛ при ОД на МВР Варна,  с  оглед назначаване на
почеркова  експертиза.  От  данните  по  регистъра  не  става  ясно  дали
лицето, срещу което е образувано ДП е служител на МВР или ДАНС.

Необходимо  е  да  се  прецизира  работата  на  ОСлС  Варна  по
воденето  и  отчитането  на  делата,  образувани  и  водени  срещу
държавни служител на МВР или ДАНС.

3.  Проверка  на  приключили  разследвания  със  заключителни
постановления  за предаване на съд , спиране и прекратяване.

През 2008г. следователите в ОСлС Варна са приключили общо 489
бр. дела. От тях:

С  мнение  за  съд са  предадени  107  бр.  дела  или  37% от
приключените. 

С  мнение за прекратяване са предадени  208  бр. дела или  31% от
приключените,  от  които  по чл.  24,ал.1,т.1  от  НПК – 63 бр.  и  на  други
основания – 145 бр.

С мнение за спиране са приключени 174 бр. дела, от които поради
неразкриване на извършителя – 57 бр. и на други основания – 117 бр.

В края на отчетния период броят на спрените дела в ОСлС Варна е
174 бр.,  от  тях  новообразувани  през  периода  са  6  бр.  Срещу  известен
извършител има спрени 117 бр. дела. 

Спрените  ДП  срещу  НИ  по  данни  на  Административния
ръководител на ОСлС Варна се намират в съответното РУ при ОД на МВР,
а тези срещу ИИ в компетентната прокуратура, с изключение на 5 бр. ДП
срещу НИ и 5 бр. ДП срещу ИИ, които се намират в ОСлС Варна.

Съгласно Указание на ВКП под № 14736/08г. и писмо на РП Варна
от м. февруари 2008г. е започнала проверка по деловодните регистри за
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ДП, за които няма данни да са приключили и изпратени в прокуратурата.
След уточняване с прокуратурата са се установили 385 бр. дела. От ОСлС
Варна са изискани и получени всички намиращи се в Четвърто и Пето РУ
при  ОД  на  МВР  Варна  и  Провадия  спрени  ДП  за  периода  до  1994г.
включително.  Тези  дела  са  предадени  на  съответните  прокуратури  за
преценка налице ли е погасителна давност за наказателно преследване.

Извършена беше проверка на образуването и движението на някои
приключили със заключително постановление от водещия разследването
досъдебни производства.

- ДП 6141/05г. по описа на ОСлС Варна, /пр.пр. 11205/05г/. Делото е
започнато  на 31.08.05г. от следовател Шинев срещу П. Я. за престъпление
по чл. 343, ал.1, б. б. от НК с оглед на местопроизшествие. Заключителното
постановление на следователя е от 13.10.05г. Делото е изпратено във ВРП
с мнение за спиране на наказателното производство на основание чл. 22,
ал. 1, т. 1 от НПК.  По делото  липсва постановлението за спиране на
наказателното  производство. С  постановление  от  05.06.07г.  прокурор
Димитрова от ВРП възобновява наказателното производство. На 05.06.07г.
делото  е  разпределено  на  следовател  Ангелова.  Приложено е  искане  от
прокурор Томов до ОП Варна за продължаване срока на разследване с 2
месеца, считано от 31.07.07г. По делото няма доказателства, че срокът е
продължен. Извършвани са разпити на свидетели, изискана е справка за
задграничните пътувания на П. Я, приложена е такава от ОДП Варна, от
която е видно, че същият е напуснал страната на 09.12.06г. и няма данни да
се  е  връщал.  Делото е  приключено със заключително постановление на
18.07.07г. и изпратено във ВРП отново с мнение за спиране на основание
чл.  25,т.2.  от  НПК.  Няма  данни  Я.  да  е  обявен  за  ОДИ.  Липсва
прокурорско постановление за спиране.  С постановление от 27.12.07г.
на прокурор Вълчева от ВРП наказателното производство е възобновено.
Делото  разпределено  на  същата  дата  на  следовател  Ангелова.  С
постановление от 28.12.07г. Я. е привлечен към наказателна отговорност.
Взета  му  е  мярка  за  неотклонение  „подписка”.  С  постановление  от
22.01.08г. на основание чл. 25, т.1 и т.2 от НПК делото е изпратено във
ВРП  отново  с  мнение  за  спиране.  Липсва  отново  постановление  за
спиране на наказателното производство. С постановление от 02.06.09г.
наказателното  производство  е  възобновено.  В  постановлението  за
възобновяване е отбелязано,  че е  влязъл в сила Закона за амнистията и
следва  обвиняемият  да  бъде  призован,  за  да  му  бъде  разяснено
основанието за прекратяване на НП по чл. 24,ал.1,т.2 от НПК и след като
му се предявят материалите от разследването обвиняемият да заяви дали
желае НП да продължи, предвид разпоредбата на чл. 24, ал. 2 от НПК. На
02.06.09г.  делото  е  разпределено  на  следовател  Ангелова.  На  11.06.09г.
делото  е  предявено  на  Я.,  същият  е  пожелал  да  се  възползва  от
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възможността  за  прекратяване  на делото.  С постановление от 11.06.09г.
следовател Ангелова изпраща ДП с мнение за прекратяване.

По  движението  на  ДП  6141/05г.  се  установяват  следните
нарушения: 

- Липсват по делото постановленията на прокурора за спиране на
наказателното производство;

- Наказателното  производство е  спирано  няколко  пъти,  без  да  са
били налице предпоставките затова;
Крайният  резултат  от  четири  годишното  разследване  е

амнистиране на извършителя на престъплението.

- ДП  219/98г. на  ОСлС  Варна,  /пр.пр.  2468/98г  на  ОП  Варна/.
Образувано е с постановление на следовател Катев на 13.11.98г. срещу Н.
Г. и Ф. Ф. за престъпление по чл. 142, ал.4, вр. с  ал. 2 от НК. На 13.11.98г.
Ф.  и  Г.  са  привлечени  като  обвиняеми  лица.  По  делото  е  приложено
заключително постановление  за  спиране  на  основание  чл.  239,  ал.  4  от
НПК  от  следовател  Катев,  без  дата. Постановление  за  спиране  на
наказателното  производство  не  е  приложено  по  делото.  С
постановление  от  22.12.99г.  прокурор  Добрилов  от  ВОП  възобновява
разследването.  Приложено  е  постановление  от  02.06.07г.  от  прокурор
Арнаудова от ВОП, с което са разделени от наблюдателните материали по
сл.  д.  № 219/98г.  наблюдателните  материали по сл.  д.  № 1132/00г.  и  е
указано да се заведат последните под нов номер. Приложено е писмо от
ВОП,  според  което  срокът  на  разследване  е  бил  продължен  с  6  м.  от
Главния  прокурор,  считано  от  01.06.07г.  Разследването  по  делото  на
04.07.07г. е било възложено на следовател Катев. Има приложено писмо с
дата 28.11.07г. от ОДП Варна до следовател Катев, видно от което Г. не е
обявен  за  ОДИ по сл.д.  219/98г.  и  по сл.д.  3058/00г.  на  ОСС Варна.  В
същото писмо следователят  се  уведомява,  че  Г.  е  напуснал страната  на
03.05.02г. и че Ф. не е обявен за ОДИ. Това писмо е отговор на запитване
от 22.11.07г. на следовател Катев до ОДП Варна. По делото е приложено и
постановление за връщане на наказателното производство за допълнително
разследване от 05.05.06г. от прокурор Андонов от ВРП. Със заключително
постановление  от  05.06.07г.,  което  хронологически  е  подредено  след
описаните материали, делото е изпратено във ВОП с мнение за спиране на
НП на основание чл. 244, ал.1,т.3 от НПК. В него се твърди,че обвиняемите
се намират в Испания. По делото няма приложени никакви доказателства в
тази  насока.  Няма  данни  въобще  Ф.  да  е  напускал  страната.  С
постановление  от  06.04.09г.  /изведено  на  13.04.09г./  на  прокурор
Арнаудова  от  ВОП,  НП  е  било  възобновено.  Указано  е  да  се  изиска
информация относно проведените ОИМ за установяване на Г. и Ф., както и
информация  за  адресите  на  пострадалия  П.  На  14.04.09г.  делото  е
разпределено  на  следовател  Катев.  По  делото  е  приложена  справка,
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получена  на  10.09.08г.,  относно  постоянния и  настоящ  адрес  на  П.
Приложено е постановление от 15.05.09г. от следовател Катев за обявяване
на  П.  за  ОДИ  /установяване  на  адрес/.  Приложено  е  постановление  с
идентично  съдържание  от  26.05.09г.  По  делото  е  приложено  писмо  от
Първо РУ Варна, заведено в РП на 03.06.09г., от което е видно, че П. не е
обявен за ОДИ, тъй като от м. януари 2008г. се намира като подсъдим за
извършено престъпление по чл. 115 от НК в Затвора в София. По делото е
приложено писмо от 15.05.09г. до сектор “Издирване”, с което следовател
Катев  пита  дали  Г.  и  Ф.  са  обявени  за  ОДИ.  На  20.05.09г.  в  ОСС  е
получено писмо от ОДП, видно от което Г. е обявен за ОДИ с телеграма от
25.06.02г., а Ф. с телеграма от 14.12.07г. /с мярка „установяване на адрес”/.
В същото писмо се упоменава, че Г. е напуснал страната на 03.05.02г. по
посока Испания. Няма данни Ф. да е напуснал страната. Със заключително
постановление от 10.06.09г. делото е приключено от следовател Катев с
мнение за спиране на НП на основание чл. 244,ал.1,т.1 от НПК. По делото
не е приложено постановление, с което да е указано обвиняемите да бъдат
обявени за ОДИ.

Констатира се , че движението по разследването на описаното ДП
е забавено поради действия на органа разследването, които не се
основават на  събраните  доказателства  по  делото  и  данните  за
местонахождението на обвиняемите лица и на пострадалия.

При проверката на 12.06.09г. в ОСлС Варна се изискаха и провериха
делата,  които  същия  ден  са  изведени  и  подготвени  за  изпращане  в
прокуратурата: 

- сл.  д.  №  1050/99г.на  ОСлС  Варна   /пр.пр.  1007/08г.  на  ВОП/.
Изпратено с мнение за прекратяване на основание чл. 24, ал.1,т.3 от
НПК; 

- ДП 1124/05г.  по  описа  на  ОСлС  Варна  /пр.пр.  8043/05г.  на  ВРП/
водено срещу ИИ. Изпратено с мнение за прекратяване на основание
чл. 243, ал.1, т.2 НПК; 

- ДП 9/09г. на ОСлС Варна /пр.пр.560/09г. на ВОП/ водено срещу НИ.
Изпратено с мнение за прекратяване на основание чл. 15 от НК; 

- сл.д. 13/07г.на ОСлС Варна /пр.пр. 1691/07г. на ВОП/. Изпратено “с
мнение за търсене на наказателна отговорност от обвиняемия С. Д.
С. за извършени престъпления.”;

- ДП  6111/05г.  на  ОСлС  Варна  /пр.пр.  201/04г.  по  описа  на  ВОП/
водено  срещу  известни  извършители  за  престъпление  по  чл.  212,
ал.4. Изпратено с мнение за съд.
Въз  основа  на   извършената  проверка  се  налагат  следните

констатации и препоръки:

13



КОНСТАТАЦИИ:

1.Административният  ръководител  се  стреми  да  създаде
организация  по  администриране  на  следствената  служба,  която  да
осигури  бързина  и  ефективност  в  работата  на  следователите  и
съдебните служители. 

 2.В ОСлС Варна няма въведена електронна  деловодна програма, но
са създадени самостоятелно и въведени в действие програмни продукти,
които  подпомагат  воденето  на  отчетността  и  статистическата
дейност в ОСлС Варна.

3.Описването,  съхраняването,  връщането  и  унищожаването  на
веществените доказателства се извършва в пълно съответствие с чл. 27
и сл. от Правилника за организацията и дейността на администрацията
на  Националната  следствена  служба  и  на  окръжните  следствени
служби.

4.При воденето на отчетността за образуването и движението на
ДП  срещу  държавните  служители  на  МВР  или  ДАНС  липсват
необходимите  данни  и  се  допуска  включването  на  ДП,  които  не  се
отнасят до разпоредбата на чл.194, ал.1,т.2 от НПК.

5.Констатират  се  случаи  на  приключване  на  разследване  със
заключително постановление за спиране на наказателното производство,
без да са налице основания за това, както и провеждане на процесуално
следствени действия без да е разрешен допълнителен срок за разследване.

 

ПРЕПОРЪКИ:

1.  Необходимо е  да се  прецизира  работата на ОСлС Варна по
воденето  и  отчитането  на  делата,  образувани  и  водени  срещу
държавни служител от МВР или ДАНС.

2.  Да  се  обърне  внимание  на  всички  следователи,  при
провеждането  на  действия  по  разследване,  да  съобразяват
процесуалните  срокове  и  да  не  допускат  приключване  на
разследването  с  постановление  за  спиране  на  наказателното
производство,  в  случаите,  при  които  не  са  налице  основанията
затова.
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Настоящият Акт да се изпрати на завеждащия следствен отдел при
ОП Варна / чл. 153,ал.2 от ЗСВ/, бивш административен ръководител на
ОСлС Варна, за изпълнение препоръките от негова компетентност. 

 
Настоящият акт да се изпрати на Окръжния прокурор на ОП- Варна,

в качеството му на административен ръководител на орган на съдебната
власт,  в  структурата на който е  създаден следствен отдел на основание
измененията в Глава седма от ЗСВ /изм. ДВ, бр.33/09г./

Копие от Акта да се изпрати на Директора на НСлС, заместник на
главния  прокурор  по  разследването  –  за  сведение,  предвид
обстоятелството,  че  плановата  проверка  обхваща  период,  преди
измененията в Глава седма от ЗСВ. 

На основание чл.58, ал.2 от ЗСВ, Административният ръководител
на  ОП  Варна  и  завеждащият  следствен  отдел  към  ОП  Варна  да
предприемат  в  едномесечен  срок  от  получаване  на  настоящия  Акт
необходимите  действия  за  изпълнение  на  дадените  препоръки,  като  на
основание чл.58, ал.4 от ЗСВ в тримесечен срок уведомят Инспектората
към ВСС за резултата от тях.

На основание чл.58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок от връчване на Акта
Административният ръководител на ОП Варна и завеждащият следствен
отдел към ОП Варна могат да направят възражения и да ги представят на
Главния инспектор на Инспектората към ВСС.

ПРИЛОЖЕНИЯ  КЪМ  АКТА:

1. Заповед 132/28.05.2009г. на Главния инспектор;

2. Справка за дейността на ОСлС – Варна за периода 01.01-31.12.08г.;

3. Заповед № з-387/27.12.07г. на Директора на ОСлС Варна;

4. Заповед № 187/09.06.08г. на Директора на ОСлС Варна;

5. Заповед № 14/16.01.09г. на Директора на ОСлС Варна;

6. Таблица за индивидуалната натовареност на следователите от ОСлС
Варна през 2008г.;
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7. Справка за изпратени дела на ОСлС Варна за разследване от други 
следствени служби в страната;

8. Заповед № 26/02.02.09г. на Директора на ОСлС Варна и Протокол №
10/09.02.09г. за унищожаване на веществени доказателства;

9. Разписка  от 15.12.08г. за предаване на веществени доказателства от 
ОСлС Варна на РУ Аксаково.

10. Справка от ОСлС Варна от 09.06.09г., относно изплатени суми по
изпълнителни листи за 2008-2009г. от ОСлС в ОП Варна.

ИЗГОТВИЛ  АКТА:

ИНСПЕКТОР: 

     /АНИТА МИХАЙЛОВА/
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