
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
ПЛОВДИВСКИЯ АПЕЛАТИВЕН  РАЙОН

АКТ
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПЛАНОВАТА ПРОВЕРКА

В ОКРЪЖНА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА – СМОЛЯН

извършена за периода от 02.11.09г.  до 13.11.09г.

Основание  на  проверката –  чл.54  ЗСВ,  Годишната  програма  на
Инспектората към ВСС за 2009 г. и Заповед № 294/29.10.2009 г. на Главния
инспектор.

Цел  и  обхват  на  проверката –  цялостен  анализ  и  оценка  на
организацията  на  административната  дейност  на  Окръжната  следствена
служба, на организацията на образуването и движението на делата, както и
приключването им в установените срокове. Проверката беше съобразена с
изменението на чл. 136 от ЗСВ /ДВ, бр. 33/30.04.09 г/.

Методологията на  провеждане  на  проверката  –  основава  се  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 2008 г. на Окръжна следствена
служба  -  Смолян,  изискване  и  предоставяне  на  справка  относно
организацията  на  административната  дейност,  организацията  на
образуването  и  движението  на  досъдебните  производства  /Справката
включва  данни  за  2008  г.  и  отразява  индивидуалната  натовареност  на
следователите за същия период/.

І. Проверка по организацията  на административната дейност
на Окръжна следствена служба Смолян /Окръжен следствен отдел
към ОП Смолян след 30.04.2009 г./, на основание чл.54, ал.1, т.1 и т.2
ЗСВ
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През 2008 г. в Окръжна следствена служба – Смолян по утвърден щат
са  работили  4 следователи  и   7 съдебни  служители.  Незаетите  щатни
бройки са били шест за съдебните служители. 

ОСлС Смолян е настанена в сградата на ОД на МВР Смолян,  но
двама от следователите с месторабота в гр.  Чепеларе и в гр.  Златоград.
Условията за работа са добри. 

В  работата  си  следователите  ползват  правно  информационната
програма АПИС.

 
Със Заповед № 12/14.12.07г.  на Административния ръководител на

ОСлС  Смолян  е  въведен  „случайният  принцип  за  разпределение  на
делата”. Този принцип, към момента на проверката на практика не може
да  се  прилага  ефективно,  поради  малкия  брой  следователи,  тяхната
отдалеченост и разпределението на делата на териториален принцип. 

Съгласно  предоставената  справка  в  ОСлС  Смолян  се  водят
петнадесет книги, регистри и дневници.

Провери  се  Регистърът  на  досъдебните  производства. Този
регистър  съдържа  №  на  прокурорската  преписка,  описание  на
извършеното престъпление, по кой текст от НК, името на разследващия
следовател,  срок  на  приключването  му,  дадено  разрешение  за
продължаване  на  срока,  резултатите  от  приключване  на  досъдебното
производство, къде е изпратено, името на обвиняемото лице.

Извърши се проверка и на  Регистъра за възложените следствени
действия по досъдебни производства. В този Дневник се отбелязва № на
следственото дело, № на заявителския материал /ЗМ/, № на прокурорската
преписка, с  кого е извършено следственото действие, по кой текст от НК,
на коя дата е възложено, на кой следовател и на коя дата е изпълнено и
изпратено.

От проверката на  Дневника за възложените следствени поръчки,
пристигнали от други следствени отдели се установи, че възложените
следствени поръчки се изпълняват в рамките на една седмица. За 2008г.
ОСлС Смолян е изпълнила  35  следствени поръчки, възложени от други
следствени отдели, а за 2009 г., към момента на проверката, са изпълнени
14 следствени поръчки.  

Книгите,  регистрите  и  дневниците  се  водят  добре,  съдържат  в
цялост  нужната  информация,  поради  което  и  спомагат  за  по-добра
организация на следователската дейност.
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Веществените  доказателства по  досъдебните  производства  се
съхраняват  в  специално  обособено  помещение.  За  тяхното  съхранение
отговаря домакинът на службата. Веществените доказателства се предават
от следователите на домакина,  който ги завежда  на отчет в специален
регистър  /регистрационен  дневник/,  в  който  се  описват  съгласно
Методическо ръководство № 2433/10.03.04 г. на Директора на НСлС за
организацията на работата и контрола върху съхраняването и боравенето с
веществени доказателства. Предаването им в прокуратурата се извършва
срещу разписка, заедно с приключилото дело. Връщането на веществени
доказателства  на  лицата,  също  става  срещу  разписка,  като  единият
екземпляр от нея се съхранява в определена за това папка, намираща се
при домакина.

В  регистрационния  дневник  за  веществените  доказателства  има
отбелязвания  от  извършена  на  17.02.06  г.  проверка  на  веществените
доказателства в ОСлС Смолян от Зам.окръжния прокурор на ОП Смолян –
Василев. При извършените проверки е констатирано, че няма нарушения
при  организацията  на  работата,  което  обстоятелство  е  отразено  в
регистъра.

  
Описването,  съхраняването,  връщането  и  унищожаването  на

веществените доказателства се извършва в съответствие с чл. 27 и сл.
от  Правилника за организацията и дейността на администрацията на
Националната следствена служба и на окръжните следствени служби
/отм./  и  Методическо  ръководство № 2433/10.03.04г.  на  Директора на
НСлС за организацията на работата и контрола върху съхраняването и
боравенето с веществени доказателства.

   2.  Проверка на организацията по образуването и движението на
следствените дела

През 2008 г. е извършено разследване по 47 досъдебни производства,
от  които  7 образувани  през  периода,  седемнадесет останали  на
производство от предходни години и 23   възобновени.

 Четиридесет  и  шест от  делата  са  водени  срещу  известен
извършител.  Разследването  по  делата  е  извършвано  преимуществено  в
двумесечния срок – 39 , а в продължен от прокурор срок – 5. 

През  2008  г.  е  приключило  разследването  по  44  досъдебни
производства, от които по 39 то е приключило в двумесечния срок, а само
по 5  срокът за разследване е бил продължаван. Не е искано продължаване
на срока за разследване от главния прокурор на Република България.

През проверявания период  няма върнати дела от прокуратурата на
основание чл. 242, ал.2 от НПК. Осем от делата са приключили с мнение
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за  съд,  28 с  мнение  за  прекратяване  и  8 с  мнение  за  спиране  на
наказателното производство. Няма приключили дела на специален надзор
или  специален  отчет,  както  и  приключили  дела  с  голям  обществен
интерес.

Останалите  неприключили  досъдебни  производства  са 3,   всички
възобновени. 

Към 31.12.08 г. в ОСлС Смолян спрените наказателни производства
са  били  14 срещу  известен  извършител  и  135 срещу  неизвестен
извършител. 

Към 12.11.2009 г. спрените досъдебни производства срещу известен
извършител са 13, а срещу неизвестен извършител – 116.

Спрените досъдебни производства  срещу  известен извършител са
разпределени  по  следователи  и  се  намират  при  тях.  Неустановените  и
неиздирени  лица,  с  които  следва  да  се  извършат  действия  по
разследването  са  обявени  за  общодържавно  издирване.  Разследващите
периодично изискват  справки от  КИАД-МВР за  влизане  и  излизане  от
страната,  за  постоянен  и  настоящ  адрес,  а  от  РУ  на  МВР-за  местно
издирване  и  връчване  на  призовки.  При  издирване  на  лицата,  делата
своевременно се докладват на наблюдаващия прокурор и се възобновяват.
На всяко тримесечие следователите писмено информират наблюдаващите
прокурори за резултатите от оперативно-издирвателните мероприятия.

Всички  спрени  досъдебни  производства  срещу  неизвестен
извършител се намират в РУ на МВР Смолян за извършване действия по
издирването  на  извършителите.  По  всички  са  изготвени  планове  за
оперативно-издирвателни мероприятия и са утвърдени от наблюдаващия
прокурор.  На  всяко  четиримесечие  следователите  и  оперативните
работници писмено информират прокурора за извършените оперативно-
издирвателни  мероприятия  и  резултатите  от  тях,  в  съответствие  със
Заповед № ЛС-2403/15.06.07г. на главния прокурор. 

Извършена  беше  проверка  по  регистър  на  новообразуваните
досъдебни производство, на производство в ОСлС – Смолян:

- ДП №12/2009 г. – образувано на 19.10.2009 г. за престъпление по
чл.387 от НК.

- ДП №13/2009 г. – образувано на 05.11.2009 г. за престъпление по
чл.313 от НК

По  регистър  бяха  проверени  и  спрените  досъдебни  производства,
които са възобновени и се намират на производство ОСлС – Смолян:

-  ДП  №515/06  г.–  образувано  за  престъпление  по  чл.216,  от  НК.
Наказателното производство е било спряно на 01.01.06 г. Възобновено е
на 07.10.2009 г.

4



- ДП  №496/96  г.–  образувано  е  за  престъпление  по  чл.279  от  НК,
наказателното  производство  е  многократно  спирано  и  възобновявано.
Последното  спиране  е  на  05.10.09  г.,  след  което  наказателното
производство е възобновено на 12.10.09 г.

- ДП  №205/06  г.  по  описа  на  РП  –  Мадан  –  образувано  е  за
престъпление  по  чл.195  от  НК.  Последното  спиране  на  наказателното
производство е от 30.12.96 г. Възобновено е на 08.10.09 г.

- ДП  №256/04  г.  по  описа  на  РП  –  Златоград  –  образувано  е  за
престъпление  по  чл.212  от  НК.  Последното  спиране  на  наказателното
производство е от 22.07.07 г. Възобновено е на 02.11.09 г.

Общата  констатация  е,  че  досъдебните  производства  са  били
разследвани  в  законоустановения  двумесечен  срок.  Исканията  за
продължаване срока на разследване са изключения, което показва добра
организация на работата на следователите по конкретно възложените
им дела. 

КОНСТАТАЦИИ:

През  проверявания  период  ОСлС  –  Смолян,  като  самостоятелен
орган  на  съдебната  власт  с  административен  ръководител,  е  била
администрирана на добро ниво.  

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

Общата  констатация  по  образуването  и  движението  на
новообразуваните следствени дела през  проверяваните периоди е,  че  в
голямата  си  част  делата  са  били  разследвани  в  законоустановения
двумесечен  срок.  Исканията за  продължаване срока  на разследване са
изключения,  което  показва  добра  организация  на  работата  на
следователите по конкретно възложените им дела. 

С  оглед  измененията  на  Закона  за  съдебната  власт  /ДВ,  бр.
33/30.04.09  г./  в  частта  им  относно  включването  на  окръжните
следствени  служби  в  състава  на  съответните  прокуратури  като
окръжни следствени отдели, считам че в настоящия акт не следва да
бъдат  отправяни  конкретни  препоръки.  Необходимо  е  да  се
предостави време и възможност на ВКП и на съответните апелативни
и  окръжни  прокурори  самостоятелно  да  предприемат  мерки  от
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организационен  характер  за  приобщаване  на  следствените  отдели,
както  и  за  структурни  и  административни  реорганизации  в  тази
връзка.

Настоящият Акт да се изпрати на завеждащия следствен отдел при
ОП Смолян / чл. 153,ал.2 от ЗСВ/, бивш административен ръководител на
ОСлС Смолян.

 
Настоящият акт да се изпрати на Окръжния прокурор на ОП Смолян,

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, заедно с приложенията към него, да се изпрати на
Директора на НСлС, заместник на главния прокурор по разследването. 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Копие от Заповед №294/29.10.2009 г. на Главния инспектор на
Инспектората към ВСС.

2. Справка  за  дейността  на  окръжен  следствен  отдел  в  ОП
Смолян за периода 01.01.2008 г. – 31.12.2008 г.

3. Копия от справки за спрени следствени дела към 12.11.2009 г.

ИЗГОТВИЛ АКТА:
ИНСПЕКТОР:

/АНИТА МИХАЙЛОВА/
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