
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 РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – АРДИНО

извършена за периода от 28.09.09 г.  до 09.10.09 г.

Основание  на  проверката –  чл.54  ЗСВ,  Годишната  програма  на
Инспектората към ВСС за 2009 г. и Заповед № 266/24.09.2009 г. на Главния
инспектор.

Екип  – Съгласно Заповед № 266/24.09.2009 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 –  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 за периода 01.01.2008 г. – 30.06.2009 г.

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

Подготвителен  етап на  плановата  проверка  –  включва  проучване  и
анализ на годишния  отчетен доклад за 2008 г. на РП Ардино, изискване и
предоставяне  от  РП  Ардино  на  справки,  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
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производства /справка № 3/, организацията на съдебния надзор /справка № 4/.
Справките включват данни за 2008 г.  и първото шестмесечие на 2009 г.  и
отразяват индивидуалната натовареност на прокурорите за същия период.

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

1. Щатна осигуреност и материална база.

Дейността на РП – Ардино се осъществява от двама прокурори. Няма
незаети щатни бройки. През периода 10.07.06 г. до 11.08.08 г.  дейността се е
осъществявала от един прокурор, тъй като районният прокурор Елка Вълчева
е била в отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст. През първото
полугодие  на  2009  г.  са  работили  и  двамата  прокурори.  Прокурорите  се
подпомагат от общо 2 съдебни служители. 

РП – Ардино е настанена в сградата на Съдебната палата. Условията са
нормални за осъществяване дейността на прокуратурата. 

2. Книги,  регистри  и  дневници  водени  от  прокуратурата.
Информационно обслужване, статистика и анализ.

Видно от представената справка №1, 12 книги, регистри и дневници се
водят  на  основание  Правилника  за  организацията  и  дейността  на
администрацията на Прокуратурата на Република България /ПОДАПРБ/, 7 се
водят по указание на ВКП и 2 по собствена преценка. Всички се водят на
хартиен  носител.  При  извършената  проверка  се  установи,  че  в
предоставената справка е посочено, че се водят по указание на ВКП дневник
за издадените и получени Европейски заповеди за арест и правна помощ
и регистър на преписките за кореспонденция с органите на КУИППД.

Създаден  е  електронен  регистър  на  досъдебните  производства,
свързани с усвояване на европейски фондове. При проверка на регистъра се
установи, че в него са отразени  24 преписки и движението по всички тях е
отразено в пълнота.

При  извършена  проверка  на  Книгата  за  съдебен  надзор  по
обвинителни актове се установи, че в нея се отразяват номера на ДП, датата
на образуване, вх. № на РПУ, името на лицето, срещу което е образувано
делото, текста по НК, датата на входиране на ДП в прокуратурата, името на
прокурора, на който е възложено, датата на изпращане на делото в съда, №
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на  НОХД,  датата  на  присъдата,  датата  на  постановеното  решение  на
въззивната инстанция и изрично отбелязване, че има внесен протест. Липсват
отбелязвания какъв е резултатът от протеста. 

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

През 2008г. и първото полугодие на 2009г., РП Ардино е работила с две
софтуерни програми „Law Choice” и УИС. 

Новопостъпилите  преписки  и  дела  се  разпределят  на  принципа  на
случайността, чрез програмния продукт „Law Choice”. На основание Заповед
№  19/12.10.2007  г.  на  Петър  Борисов  –  прокурор  при  РП  Ардино,  в
съответствие  със  Заповед  №  ЛС-6310/02.10.07  г.  на  заместник-главния
прокурор, е бил въведен за работа в РП Ардино софтуерния продукт „Law
Choice”  и е регламентиран реда, по който да бъдат разпределяни преписките
и  делата  между  прокурорите  в  РП  Ардино  при  спазване  на  случайния
принцип.  Поради  отсъствието  на  районния  прокурор  Елка  Вълчева,  през
периода 10.07.06 г. – 11.08.08г. прокурор Борисов е бил натоварен на 100%
във  всички  групи  преписки  и  дела.  Със  Заповед  №6/11.08.08  г.  на
административния ръководител  на  РП Ардино е  изменена  горепосочената
заповед,  като  е  извършено  ново  разпределение  на  групите  преписки  и
прокурорите,  между  които  ще  се  разпределят.  Съгласно  тази  заповед
административният  ръководител  участва  в  преписките,  досъдебните
производства  и  надзора  за  престъпления,  извършени  от  непълнолетни  и
малолетни с 50%. В изпълнение на наказанията и други принудителни мерки,
както  и  в  административната  дейност,  административният  ръководител
участва  със  100%.  В надзора по досъдебното  производство  и наказателно
съдебния  надзор  административният  ръководител  и  прокурор  Борисов
участват със 100%.

На  проверяващите  беше  предоставена  папката  с  протоколите  от
случайното  разпределение  на  преписките  и  делата  в  тяхната
последователност,  на  хартиен  носител.  Направена  беше  проверка,  като  се
свери и чрез програмния продукт достоверността на някои от протоколите:
протокол от 05.02.09 г. по пр.пр. 85/09 г.; протокол от 24.02.09 г. по пр.пр.
126/09 г.; протокол от 16.05.09 г. по пр.пр. 276/09г.

От  2007г.  в  РП  Ардино  е  внедрена  Унифицирана  информационна
система /УИС/, която е предоставена от ВКП.

  Осигурена е необходимата компютърна техника за всички прокурори
и  съдебни  служители.  Прокурорите  ползват  в  работата  си  правно  –
информационната програма АПИС.
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Периодичната  информация,  която  се  предоставя  на  ВКП  с  цел
обобщаване на статистиката и анализиране дейността на прокуратурата, се
подготвя  и  изпраща  своевременно.  Дейността  по  водене  и  отчитане  на
статистическите  данни  в  Районна  прокуратура  Ардино  се  осъществява,
съгласно  Указанията  на  главния  прокурор,  като  данните  в  електронните
таблици се попълват и изпращат на ОП Кърджали за обобщаване.

Аналитичната дейност на прокуратурата се изразява в изготвянето на
годишни и шестмесечни отчети, които са съпроводени с аналитични доклади,
съдържащи  обобщени  данни  /абсолютни  стойности  и  процентни
съотношения,  съпоставени с  предходни най-малко две  години/,  резултати,
изводи,  проблемни  приоритети  и  предложения.  Изготвят  се  анализи  въз
основа на Указание на Апелативна прокуратура – Пловдив. На всеки шест
месеца РП Ардино изготвя анализ на постановените оправдателни присъди,
върнати от съда на прокуратурата дела, които се разглеждат на съвещание на
прокурорите  и  се  изпращат  на  по-горестоящата  прокуратура.  Това  е
залегнало  и  в  годишните  планове  на  прокуратурата.  В  изпълнение  на
указанието,  на  09.01.09  г.  в  РП  Ардино  е  проведено  общо  събрание  на
прокурорите, на което са поставени за обсъждане върнатите от съда дела на
прокуратурата,  оправдателните  присъди,  влезли  в  сила  за  2008  г.  и
проблемите, свързани с привеждане на присъдите в изпълнение. На същото
събрание детайлно са обсъдени допуснатите пропуски и са набелязани мерки
за  преодоляването  им.  Изготвят  се  анализи  и  за  дела,  образувани  за
престъпления по отношение на организираната престъпност,  корупционни,
данъчни и  др.  финансови  престъпления,  незаконен  трафик на  наркотични
вещества и трафик на хора и др.

Изготвен  е  анализ  за  дейността  на  РП  Ардино  през  първото
шестмесечие  на  2009  г.  Анализът  обхваща  дейността  по  основните
наблюдавани  показатели  –  следствен  надзор,  съдебен  надзор  и
административен  надзор  за  законност,  конкретни  изводи  и  набелязване
мерки за подобряване работата на прокуратурата.

 
Създадената  практика  да  се  изготвят  и  обсъждат  анализи  по

проблемни за прокуратурата въпроси е положителна.  Този механизъм на
самоконтрол и самокритичност създава предпоставки за преодоляване
на  лоши  практики  и  има  превантивен  характер  по  отношение  на
допускани съществени процесуални нарушения.

3. Описване и съхраняване на веществените доказателства.

4



Веществени доказателства се приемат в РП Ардино от РПУ по опис,
който се отразява в Книгата за веществени доказателства. Книгата се води от
1955  г.  В  съда  веществените  доказателства  се  внасят  срещу  подпис  на
служителя, който ги е получил и печат на съда. Веществените доказателства,
за  които  има  прокурорски  акт  за  връщане,  се  връщат  на  лицата  и
институциите  срещу разписка,  което  се  отразява  в  Книгата  за  веществени
доказателства, а екземпляр от разписката се съхранява в прокурорското дело.
На случаен принцип се извърши проверка на отразеното в Книгата ДП 26/96г.
по  описа  на  ОСлС  –  Кърджали.  Установи  се  отметка,  че  описаните
веществени доказателства са върнати с разписка на 16.07.09 г. Копие от тази
разписка се намери и по самото дело. В изпълнение на разпоредбите на чл. 86
от  ПОДАПРБ  е  издадена  Заповед  №  10/20.12.08  г.  на  административния
ръководител, относно унищожаването на веществени доказателства.  С тази
заповед е създадена комисия, която да извършва проверка и унищожаване на
веществените  доказателства.  Въз  основа  на  същата  заповед  е  извършена
проверка  от  комисията  и  е  съставен  протокол  №  1/29.12.08  г.  При
извършената проверка не са констатирани нарушения при съхраняването и
унищожаването на веществените доказателства.

 Веществените доказателства се съхраняват в архива на прокуратурата.
 
Описването,  съхраняването,  връщането  и  унищожаването  на

веществените доказателства се извършва съответствие с чл. 77 и сл. от
Правилника  за  организацията  и  дейността  на  администрацията  на
прокуратурата на РБългария. /ДВ,бр.6 от 2008г./отм./

4. Заповеди  и  разпореждания  на  административния
ръководител. Извършени проверки от и на РП Ардино.

 
Съгласно  справката,  предоставена  на  ИВСС,  административният

ръководител е издал за 2008 г.  23 заповеди и разпореждания по указания на
Главния прокурор и  15 по собствена преценка, а за първото полугодие на
2009 г. – 22 заповеди и разпореждания по указания на Главния прокурор и 12
по собствена преценка.

Извършена  беше  проверка  на  издадените  заповеди  от
административния  ръководител,  касаещи  организацията  на  работата  в
прокуратурата, както и тяхното изпълнение: 

-Заповед  №7/26.09.08  г.,  отнасяща  се  до  досъдебни  производства,
свързани с усвояване на европейските фондове.  Във връзка с тази заповед
беше извършена и проверката на електронния регистър; 
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-Заповед   №  27/21.12.07  г.,  издадена  в  изпълнение  на  заповеди  на
апелативния прокурор на гр. Пловдив и Окръжния прокурор на гр. Кърджали,
касаеща постановени оправдателни присъди и върнати дела за допълнително
разследване от съда. Съгласно тази заповед, административният секретар на
РП  Ардино  следва  да  създава  и  съхранява  досие  за  всяка  оправдателна
присъда, независимо дали е влязла в сила или не и за всяко върнато дело от
съда за допълнително разследване в периода след 01.12.07 г.  

Създадена  е  организация  по  връчването  и  запознаването  на
прокурорите  и  служителите  в  РП  Ардино  със  заповедите  и
разпорежданията  на  административния  ръководител,  което  от  своя
страна  води  до  добър  контрол  по  изпълнението  им.  Независимо,  че
щатната численост на прокуратурата е малка, издаването на заповеди и
разпореждания има за цел не само формално администриране, а и реални
действия,  както  от  прокурорите,  така  и  от  съдебните  служители  въз
основа на дадените разпореждания. 

През 2008г.  от РП Ардино са извършени  12 проверки по надзора за
законност, а през първото шестмесечие на 2009 г. са извършени 5 проверки.

На  10.03.2009  г.  на  РП  Ардино  е  извършена  планова  комплексна
ревизия за дейността на прокуратурата през 2008 г.,  на основание чл. 142,
ал.2 от ЗСВ от ОП Кърджали. По дадените препоръки в ревизионния акт е
създадена необходимата организация за изпълнението им.

5. Квалификация  и  обучение  на  прокурорите  и  служителите  от
РП– Ардино. 

През 2008г. районният прокурор Елка Вълчева е участвала обучително
семинарно  занятие  на  тема  „Европейско  сътрудничество  по  наказателни
дела”,  Европейска  съдебна  мрежа,  Евроджъст,  Европол,  ОЛАФ,  АФКОС.
През първото полугодие на 2009 г. прокурор Борисов е участвал в обучителен
семинар  с  теми  „Европейска  съдебна  мрежа  и  Европол”  и  „Евроджъст”,
ОЛАФ и АФКОС.

В различни форми на обучение са участвали и съдебните служители.

 Забележка: Към Акта е приложена подробна Справка № 1, изготвена от РП-
Ардино, относно организацията на административната дейност; Доклад за извършена
ревизия на РП Ардино; Копия от Заповеди на административния ръководител; Копие от
изготвения анализа на РП Ардино, във връзка с върнатите от съда дела и постановените
оправдателни присъди за  2008 г.;  Копие от Анализ за дейността на РП Ардино през
първото шестмесечие на 2009 г.
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ІІ. Проверка на организацията по образуването и движението на
преписките в прокуратурата, на основание чл.54, ал.1, т.2 ЗСВ.

През 2008 г. прокурорите решили са 188 преписки от общо 191 /от тях
183 новообразувани и 8 останали от предходен период/. По 161 е постановен
отказ  от  образуване  на  досъдебно  производство,  7  са  изпратени  по
компетентност  на  други  органи  и  по  19 са  образувани  досъдебни
производства. В края на 2008 г. са останали 3 нерешени преписки.

От общо обжалвани 5 отказа за образуване на досъдебно производство
са отменени 2, а са потвърдени 3.

През първото полугодие полугодие на 2009 г. прокурорите са решили
общо 142 преписки от общо наблюдавани 157 /от тях 154 новообразувани и 3
останали  от  предходен  период/.  По  125 преписки  е  постановен  отказ  от
образуване на досъдебно производство,  5 са изпратени по компетентност на
други  органи  и  по  12 са  образувани  досъдебни  производства.  От
наблюдаваните преписки в края на периода са останали 15 нерешени.

От общо обжалвани 3 отказа за образуване на досъдебно производство е
отменен един, а са потвърдени - 2. 

На  случаен  принцип  бяха  проверени  прокурорски  преписки,
приключили с отказ от образуване на досъдебно производство:

1. Пр. пр. №568/09.12.2008 г. – Образувана е по повод изпратена
преписка №893/09.12.2008 г. от Държавно горско стопанство. Разпределена е
на прокурор Борисов. На 16.12.2008 г. е постановен отказ от образуване на
досъдебно производство.  Копие от постановлението е  изпратено на ДГС и
лицето, срещу което е била образувана преписката.

2. Пр. пр. №583/19.12.2008 г. – Образувана е по повод изпратена от
РПУ – Ардино тяхна преписка рег. №3165/17.12.2008 г.  /рег. № не е вписан
във  входящия  дневник/.  Разпределена  е  на  прокурор  Вълчева. На
22.12.2008г.  е  постановен отказ  от образуване на досъдебно производство.
Копие от постановлението е изпратено на жалбоподателя и на лицето, срещу
което е била образувана преписката.

3. Пр. пр. №560/05.12.2008 г. – образувана е по повод изпратена от
РПУ – Ардино тяхна преписка рег. №3039/04.12.2008 г.  Разпределена е на
прокурор Вълчева.  На 08.12.2008 г.  е  постановен отказ  от образуване на
досъдебно  производство.  Копие  от  постановлението  е  изпратено  на
жалбоподателя и на лицето, срещу което е била образувана преписката.
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4. Пр. пр. №558/05.12.2008 г. – образувана е по повод изпратена от
РПУ – Ардино тяхна преписка рег. №3040/04.12.2008 г.  Разпределена е на
прокурор  Вълчева.  На  08.12.2008г.  е  постановен  отказ  от  образуване  на
досъдебно  производство.  Копие  от  постановлението  е  изпратено  на
жалбоподателя и на лицето, срещу което е била образувана преписката.

5. Пр. пр. №545/01.12.2008 г. – образувана е по повод изпратена от
РПУ –  Ардино  тяхна  преписка  ЗМ  161/28.11.2008  г.   Разпределена  е  на
прокурор Вълчева.  На 09.12.2008 г.  е  постановен отказ  от образуване на
досъдебно производство. Копие от постановлението е изпратено на РПУ и на
лицето, срещу което е била образувана преписката.

6. Пр.  пр.  №68/07.02.2008  г.  –  Образувана  е  по  повод  жалба  на
гражданин  до  прокуратурата.  Разпределена  е  на  прокурор  Борисов.  С
постановление от 11.02.2008 г. е разпоредено извършването на предварителна
проверка, за която е определен срок от 20 дни и преписката е изпратена на
РПУ  –  Ардино.  На  06.03.2008  г.  материалите  са  получени  обратно  в
прокуратурата.  С  постановление  от  03.04.2008  г.  е  постановен  отказ  от
образуване на досъдебно производство.

7. Пр.  пр.  №472/24.10.2008 г.  Образувана  е  по  повод  жалба  от
гражданин  до  прокуратурата.  Разпределена  е  на  прокурор  Борисов.  С
постановление от 27.10.2008 г. е разпоредено извършването на предварителна
проверка,  за  която  е  определен  срок  от  7  дни.  Материалите  са  получени
обратно в прокуратурата на 31.10.2008 г. С постановление от 12.11.2008 г. е
постановен отказ от образуване на досъдебно производство. Постановлението
е изпратено по пощата до адресатите на 13.11.2008 г., което е удостоверено с
пощенско клеймо.

Образуването и движението на преписките, по които е постановен
отказ  от  образуване  на  досъдебно  производство  се  извършва  в
установените срокове. Проверките са извършени с необходимата пълното и
задълбоченост. Прокурорските актове са обосновани.
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Извърши се  проверка  на  две  от  преписките,  по  които  през  2008  г.  е
постановен отказ от образуване на досъдебно производство и постановленията
са обжалвани. Установи се следното:

1. Пр. пр. №540/28.11.2008 г. Образувана е по повод изпратена от
РПУ – Ардино тяхна преписка №2924/2008 г. Разпределена е на  прокурор
Борисов. На 08.12.2008 г.  е  постановен отказ  от образуване на досъдебно
производство. На 30.12.2008 г., ОП – Кърджали е изискала преписката и тя е
изпратена  там  на  същата  дата.  С  постановление  от  08.01.2009  г.  на  ОП –
Кърджали  е  отменено  постановлението  от  08.12.2009  г.  на  РП  –  Ардино.
Преписката  е  получена  обратно  на  13.01.2009г.  в  РП  Ардино.  С
постановление  от  14.01.2009  г.  РП  е  разпоредила  на  РПУ  -  Ардино
извършването на допълнителна проверка,  за  която е  определен срок от 10
дни.  Преписката  е  получена  в  РП  с  изпълнени  указания  на  27.01.2009  г.
/датата не е отразена във входящия дневник/. На 19.02.2009 г. е постановен
нов отказ от образуване на досъдебно производство.

2. Пр. пр. №538/28.11.2008 г. Образувана е по повод изпратена от
РПУ–  Ардино  тяхна  преписка  №  2923/08  г.  разпределена  на  прокурор
Вълчева. С постановление от 02.12.08 г. РП е отказала да образува досъдебно
производство. На 15.12.08 г. преписката е изискана от ОП Кърджали, където е
изпратена на същата дата.  С постановление от 08.01.09 г.  ОП Кърджали е
потвърдила постановлението на РП Ардино от 02.12.08 г.

Констатира се бързина при администриране на преписките, по които
постановленията  за  отказ  от  образуване  на  досъдебно  производство  са
били обжалвани.

Постановленията за отказ от образуване на досъдебно производство
се връчват на адресатите по няколко начина: чрез кметовете на населените
места,  на  място  в  РП  Ардино,  по  пощата  –  с  обратна  разписка  или  с
обикновена поща.

При получаване на преписки в РП Ардино от РПУ Ардино или други
институции,  както  и  при  получаване  на  жалби  не  се  поставя  печат  с
входящия номер на прокуратурата, а с химикал се изписва номера и датата
на постъпването.
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    ЗАБЕЛЕЖКА: Към Акта е приложена изготвена  от РП – Ардино Справка № 2 по
организацията  на  образуването  и  движението  на  преписките,  отразяваща  и
индивидуалната натовареност на прокурорите.

ІІІ. Проверка на организацията  по образуването и движението на
досъдебните производства в  РП – Ардино,  на основание чл.54,  ал.1,  т.2
ЗСВ

1. Проверка на наблюдаваните досъдебни производства:
Наблюдаваните  досъдебни  и  бързи  производства  през  2008г.  са  били

общо 92,  от  които 7 бързи. През  2008  г.  са  образувани  41 досъдебни
производства и са наблюдавани още 44 досъдебни производства, които са били
образувани през предходни години. Разследване от следовател е проведено по
3 досъдебни производства, образувани в предходен период. 

Наблюдаваните  досъдебни  и  бързи  производства  през  първото
полугодие на 2009 г. са били общо 39, от които 3 бързи. През този период са
образувани  17 досъдебни производства и са наблюдавани още  19 досъдебни
производства, които са били образувани през предходни години. Разследване
от  следовател  е  проведено  по  7 досъдебни  производства,  образувани  в
предходен период. 

 През 2008 г. от разследващите органи е приключено разследването по
общо  53 досъдебни производства,  от които  52 разследвани от разследващ
полицай и 1 разследвано от следовател. Всичките приключени дела са били
решени от наблюдаващите прокурори. В края на проверявания период 5 дела,
приключени от разследващите органи,  са се намирали в законоустановените
срок за произнасяне при прокурор.

Разследването по седемте бързи производства е приключило в срока по
чл.  356,  ал.5  от  НПК.  По  едно  бързо  производство  е  постановено
разследването да се извърши по общия ред.

През  първото  полугодие  на  2009  г.  от  разследващите  органи  е
приключено разследването по общо 20 досъдебни производства, от които 18
разследвани от разследващ полицай и 2 разследвани от следовател. Всичките
приключени  дела  са  били  решени  от  наблюдаващите  прокурори,  с
изключение  на  2,  намиращи  се  за  произнасяне  при  прокурор  в
законоустановения срок.

Разследването по трите бързи производства е приключило в срока по
чл. 356,ал.5 от НПК. 
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В РП – Ардино през 2008 г. е постъпило от разследващите органи само
едно предложение за внасяне на искане в по-горестоящата прокуратура за
продължаване  срока  на  разследването.  Същото  е  уважено.  До  главния
прокурор  на  Република  България  не  са  правени  предложения  за
продължаване срока на разследването. За първото полугодие на 2009 г. не са
изготвяни от РП Ардино искания за продължаване срока на разследването.

Констатира  се,  че  наблюдаваните  досъдебни  производства  в  РП
Ардино  се  разследват  в  законоустановени  срокове.  Исканията  за
продължаване срока на разследването са изключение, какъвто е и целта на
процесуалните норми.

2. Проверка  на  движението  на  досъдебните  производства,  по
които наказателното производство е спряно:

През 2008г. са спрени общо 19 наказателни производства, от които 17
срещу неизвестен извършител и 2 срещу известен.

Възобновени са 29 наказателни производства през 2008 г., от които 25
спрени срещу неизвестен извършител и 4 спрени срещу известен извършител.

През първото шестмесечие на 2009 г. са  спрени общо 8 наказателни
производства, от които 5 срещу неизвестен извършител и 3 срещу известен.

Възобновени са 8 наказателни производства през този период, всички
спрени срещу неизвестен извършител. 

Към  01.10.09  г.  в  РП  Ардино  е  установено  наличието  на  6 спрени
наказателни  производства,  водени срещу известен  извършител.  Извършена
беше проверка на три от тях:

- ДП  ЗМ  162/08г. по  описа  на  РПУ  Ардино  /пр.  пр.  487/08г./,
наблюдаващ  прокурор  Борисов.  Образувано  е  с  постановление  на  РП от
17.11.08 г. срещу Н. Х. за престъпление по чл. 183, ал.1 от НК и е изпратено
за  разследване  от  разследващ  полицай.  Разследването  е  приключено  със
заключително постановление за спиране на наказателното производство от
18.12.08 г. и ДП е изпратено в РП Ардино. С постановление от 05.01.09 г.
наказателното  производство  е  спряно.  Към  досъдебното  производство  е
приложена  справка,  която  удостоверява,  че  Ха.  е  извън  границите  на
страната.  На 01.04.09 г.  и 02.07.09г.  в РП Ардино са получени справки от
РПУ, че същата все още не е издирена.

-  ДП ЗМ 113/02 г.  по описа на РПУ Ардино /пр. пр. 189/25.09.02г./.
Образувано е с постановление на прокурор Борисов от 25.09.02 г. срещу Ш.
С. за престъпление по чл. 183, ал.1 от НК., изпратено е за разследване в РПУ
Ардино, като е определен срок от 30 дни. Разследването е приключено със
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заключително постановление за спиране на наказателното производство от
28.10.02 г. С постановление от 31.10.02 г. на РП наказателното производство
е спряно.  Към досъдебното производство е приложена справка,  че С.  не е
намерен на адреса и се намира в Турция. Същият е обявен за общодържавно
издирване на 20.11.02 г.  Приложени са справки от РПУ до РП Ардино от
02.12.05 г.; 11.07.08 г.;31.03.09 г. и 30.06.09 г., че лицето не е издирено.

 - ДП ЗМ 85/08 г. /пр. пр. 247/20.05.08 г./. Досъдебното производство е
образувано с постановление на прокурор Борисов от 20.05.08 г. срещу Р. А.
за престъпление по чл. 209, ал.1 от НК. Определен е срок за разследване 60
дни. На 11.07.08 г. Р. А. е привлечен в качеството на обвиняем. Досъдебното
производство е приключило със заключително постановление за спиране на
наказателното  производство  на  основание  чл.  244,  ал.1,  т.3  от  НПК  на
21.07.08г. С постановление от 23.07.08г. на прокурор Борисов наказателното
производство  е  спряно  на  същото  основание.  Свидетелят  по  досъдебното
производство Р. М. /син на пострадалата/ е бил обявен за ОДИ на 17.07.08 г. с
мярка  „принудително  довеждане”.  С  постановление  от  08.07.09  г.  на
основание  чл.  196,  ал.1,  т.7  от  НПК,  наблюдаващият  прокурор  е  отменил
постановлението за обявяване за принудително довеждане на свидетеля М.,
тъй  като  „разследващият  орган  не  е  спазил  задължителните  комулативни
предпоставки на чл. 12, ал.3 вр. с чл. 71 от НПК, а именно свидетелят не е бил
редовно призован”. С писмо от 20.07.09 г. от Началника на РПУ Ардино, РП е
уведомена, че М. е снет от издирване. Има приложени справки за резултатите
от ОИМ от 22.04.09 г. и 23.07.09 г.

При  проверката  се  установи,  че  в  РП  Ардино  е  решен  напълно
проблема  със  спрените  наказателни  производства  срещу  известен
извършител  от  предходни  периоди.  Действията  на  прокуратурата  по
контрол  на  издирвателните  мероприятия  по  спрените  досъдебни
производства се осъществяват в съответствие с указанията на ВКП.

3. Проверка  на  движението  на  досъдебните  производства,  по
които наказателното производство е прекратено:

От  предоставената  на  ИВСС  справка  3  е  видно,  че  през  2008г.  са
прекратени 40 наказателни производства, от които 14 водени срещу известен
извършител и  26 водени срещу неизвестен извършител.  27  са прекратените
поради  изтекла  давност.  Няма  обжалвани  постановления  и  служебно
отменени постановления за прекратяване на наказателното производство.

През първото шестмесечие на 2009 г.  са  прекратени 17 наказателни
производства, всички водени срещу известен извършител, от които 8 поради
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изтекла  давност.  Няма  обжалвани  постановления  и  служебно  отменени
постановления за прекратяване на наказателното производство.

При извършената проверка на  книгата за обжалваните преписки и
дела и  се  установи,  че  за  2008  г.  са  отразени  три  постановления  за
прекратяване  на  наказателното  производство,  обжалвани пред  РС Ардино,
които бяха проверени:

1. ДП 17/09 г. по описа на РПУ Ардино /пр. пр. 57/09 г. на РП
Ардино/. Образувано е срещу Д. С. на 26.01.09 г. от  прокурор Борисов  за
престъпление  по  чл.  286,  ал.2  от  НК.  Движението  на  делото  е  в  срок.
Наказателното производство е било спирано и възобновявано.  На 07.04.09 г.
е  изпратено  в  РП  Ардино.  Изведено  е  от  РПУ  Ардино  на  06.04.09  г.  С
постановление  от  28.04.09  г.  наказателното  производство  е  прекратено.
Постановлението  за  прекратяване  отговаря  на  изискванията  на  НПК.
Страните са уведомени с разписки от 29.04.09 г. и от 30.04.09 г. На 07.05.09 г.
е  постъпила  жалба  срещу постановлението.  Делото  е  изпратено  в  съда  на
08.05.09г.  С  определение  от  08.06.09г.,  постановлението  на  РП  Ардино  е
отменено. 

2. ДП  121/08  г.  по  описа  на  РПУ  Ардино  /пр.  пр.  365/08г.  по
описа на РП Ардино/, наблюдаващ прокурор Елка Вълчева. Образувано е
на  03.09.08  г.  срещу  В.  Ф.  за  престъпление  по  131,  ал.1,  т.1  от  НК.
Постановление за прекратяване на наказателното производство е от 19.11.08г.
Връчено е с разписка на 24.11.08 г. На 01.12.08 г. е постъпила жалба срещу
него.  С  определението  на  РС  Ардино  от  08.12.08  г.,  постановлението  е
отменено.  Определението  е  протестирано  на  15.12.08г.  и  е  образувано
въззивно дело № 7/09г. по описа на ОС Кърджали, насрочено за 15.01.09г. С
определение от 15.01.09 г., ОС Кърджали е потвърдил определението на РС
Ардино. В изпълнение на указанията на съда, районният прокурор лично е
извършил  действията  по  разследване.  Последвало  е  ново  прекратяване  на
наказателното  производство  с  постановление  от  17.04.09  г.  Изпратено  е  с
обратна разписка на 24.04.09г.,  надлежно оформена.  Постановлението не е
обжалвано. 

3. ДП   118/08  г.  по  описа  на  РПУ  Ардино  /пр.пр.  213/08г.  по
описа на РП Ардино/,  наблюдаващ прокурор Борисов.  Делото е водено
срещу Р. К. за престъпление по чл. 209, ал.1 от НК. Постановлението на РП за
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прекратяване на наказателното производство е от 21.04.09г. С определение на
РС Ардино от 12.06.09 г.,  постановлението на РП Ардино е потвърдено. С
определение от 24.07.09 г. на ОС Кърджали определението на РС Ардино е
потвърдено. Проследи се движението на досъдебното производство по всички
книги  и  регистри.  Всички  действия  по  образуването  и  движението  на
делото  са  отразени  във  входящия  дневник  за  2008г.  В  Книгата  на
дознанието са отразени всички обстоятелства, свързани с движението на
досъдебното производство. В Книгата за прекратените ДП, която се води
по  преценка  на  прокуратурата,  също  са  отбелязани  необходимите
обстоятелства.  В  Книгата  за  обжалвани  преписки  и  ДП,  всички
обстоятелства,  свързани  с  движението  на  делото  също  са  отразени  в
пълнота. 

Образуването и движението на проверените прекратени досъдебни
производства  се осъществява в процесуалните срокове. Администрирането
на жалбите е извършвано своевременно.  Отразяването на движението в
книгите и регистрите отговаря на всички изисквания на ПОДАПРБ.

Забележка:  Към Акта е приложена изготвена  от РП – Ардино Справка № 3 по
организацията  на  образуването  и  движението  на  досъдебните  производства,
отразяваща и индивидуалната натовареност на прокурорите.

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

1. Наказателно-съдебен надзор.

През 2008 г. са внесени в съда 21 обвинителни актове. Съдът е решил 21
такива дела. Броят на осъдителните присъди по общия ред е 17,  а по   3 са
произнесени оправдателни присъди, сключено е едно споразумение в хода на
съдебното следствие.

Протестирани са и трите  оправдателни присъди,  но същите са били
потвърдени от ОС Кърджали. Протестирани осъдителни присъди няма.

През  първото  полугодие на  2009 г.  са  внесени в  съда  6 обвинителни
актове. 6 дела по внесени такива актове са били решение и от съда през този
период. Броят на осъдителните присъди по общия ред е 4,  няма произнесени
оправдателни присъди,  сключени са  две  споразумения в хода на съдебното
следствие.

Няма протестирани присъди.
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Съотношението между осъдителните  и  оправдателните присъди за
първия период на проверката, както и обстоятелството, че протестите са
останали без уважение от въззивната инстанция,  показват необходимост
от  повишаване  на  професионалната  подготовка  на  прокурорите  в  РП  –
Ардино.

На случаен принцип бяха проверени дела, с внесени в съда обвинителни
актове: 

-     Пр. пр. 255/09 г.по описа на РП Ардино /ДП 69/09 г. по описа на РПУ

Ардино/,  наблюдаващ  прокурор  Вълчева.  Образувано  е  срещу  В.  Х.  за

престъпление по чл. 216, ал.1 от НК.  Изготвеният  обвинителен акт отговаря на

всички изисквания на НПК..

-     Бързо производство 68/09 г. /пр.пр. 243/09 г., ПД 6/09 г. по описа на

РП  Ардино/,  наблюдаващ прокурор  Борисов.  Образувано  е  срещу  С.  Х.  за

престъпление по чл. 343б от НК. Изготвен е обвинителен акт, отговарящ на всички

изисквания. Датата на изготвяне на акта и датата на съпроводителното писмо до

съда  съвпадат.  Мярката  за  неотклонение  не  само  е  изписана  като  вид,  но  е

упомената и датата на постановяването й. Писмените доказателства са описани като

приложение по страници.

Предложения  по  чл.375  от  НПК  за  освобождаване  от  наказателна
отговорност с налагане на административно наказание по реда на чл.78а от
НК– едно е изготвено и внесено едно през 2008г., което е решено от съда и е
уважено. През първото полугодие на 2009 г. няма изготвени и внесени в съда
предложения.  Бяха проверени изготвените  след този период на  2009 г.  две
предложения:

- ДП  ЗМ  78/09  г. по  описа  на  РПУ  Ардино  /пр.  пр.   266/09  г./,
наблюдаващ прокурор Вълчева. Образувано е на 03.06.09г. за престъпление
по чл. 343в, ал.2, вр. с ал.1 от НК срещу Н. Й. Разследването е извършено от
разследващ  полицай  от  РПУ  Ардино.  На  18.06.09  г.  досъдебното
производство  е  получено  с  мнение  за  съд.  На  08.07.09  г.  е  изготвено
постановление за прилагане разпоредбата на чл. 78а и на същата дата делото е
изпратено в съда. На Й. е наложено глоба в размер на 500 лв. Съдебният акт е
влязъл  в сила на 01.09.09г.

- Бързо производство ЗМ 166/09 г. по описа на РПУ Ардино /пр. пр.
507/15.09.09 г. по описа на РП Ардино/, наблюдаващ прокурор Борисов.
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Образувано е по реда на чл. 356, ал.2 от НПК на 14.09.09 г. срещу Е. Х. за
престъпление по чл.  318 от НК. На 23.09.09 г.  е получено в РП Ардино с
мнение за съд. На същата дата е изготвено постановление за приложение на
разпоредбата  на  чл.  78а  от  НК.  Делото  е  внесено  в  съда  на  същата  дата.
Съдебното заседание е насрочено за 30.09.09 г.

През  2008  г.  прокурори  от  РП  Ардино  са  участвали  в  39 съдебни
заседания по наказателни дела, като по всички е участвал прокурор Борисов.
През първото полугодие на 2009 г. прокурор Вълчева и прокурор Борисов са
участвали общо в 14 съдебни заседания по наказателни дела – по 7 съдебни
заседания всеки един от тях.

               
2. Организация по изпълнение на наказанията.

За  тази  дейност  отговаря   административният  ръководител  на
прокуратурата.  През  2008  г.  са  приведени  в  изпълнение 24  присъди,
неприведени  присъди  в  срок няма.  Няма  отложени  изпълнения  на
наказанията. През първото шестмесечие на 2009г. са приведени в изпълнение
8 присъди. Неприведени присъди в срок няма. Няма отложени изпълнения на
наказанията.

Извърши  се  проверка  на  присъдни  преписки,  като  се  проследи  и
отразяването на обстоятелствата в Книгата за изпълнение на наказанията.

- присъдна преписка 23/08 г. РС Ардино с  присъда от 25.06.08 г. по  НОХД
36/08г. е наложил наказание 1 г. лишаване от свобода на О. Ф. Присъдата е влязла в
сила на 10.07.08 г.  На 14.07.08г.  е   изпратена от РС Ардино за  изпълнение.  На
същата  дата  прокурор  Борисов  я  е  изпратил  на  РП  Кърджали  за  привеждане
изпълнението на присъдата по делегация. На 24.07.08 г. РП Кърджали е уведомила
РП Ардино, че присъдата е приведена в изпълнение на 17.07.08г.  Движението на
присъдната преписка е  в  срок.  В Книгата за изпълнение на наказанията са
отразени всички необходими обстоятелствата по движението й.

3.Гражданско - съдебен надзор.

През 2008г. гражданско-съдебният надзор в   РП – Ардино се изразява в
участие на прокурори в 7 граждански дела на РС – Ардино. През полугодието
на 2009 г. прокурорите са участвали в 3 граждански дела на РС – Ардино. 

Няма предявени граждански искове от прокурор, както и обжалвани от
прокуратурата съдебни решения. 
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Забележка:  Към Акта е приложена изготвена  от РП – Ардино Справка № 4 по
организацията на  съдебния  надзор,  отразяваща и  индивидуалната натовареност на
прокурорите.

Въз  основа  на   извършената  проверка  се  налагат  следните
констатации и препоръки:

КОНСТАТАЦИИ:

1.  Създадената  практика  да  се  изготвят  и  обсъждат  анализи  по
проблемни за прокуратурата въпроси е положителна.  Този механизъм на
самоконтрол и самокритичност създава предпоставки за преодоляване
на  лоши  практики  и  има  превантивен  характер  по  отношение  на
допускани съществени процесуални нарушения.

2.  Създадена  е  организация  по  връчването  и  запознаването  на
прокурорите  и  служителите  в  РП  Ардино  със  заповедите  и
разпорежданията  на  административния  ръководител,  което  от  своя
страна  води  до  добър  контрол  по  изпълнението  им.  Независимо,  че
щатната численост на прокуратурата е малка, издаването на заповеди и
разпореждания има за цел не само формално администриране, а и реални
действия,  както  от  прокурорите,  така  и  от  съдебните  служители  въз
основа на дадените разпореждания. 

3. Образуването и движението на преписките, по които е постановен
отказ  от  образуване  на  досъдебно  производство  се  извършва  в
установените срокове. Проверките са извършени с необходимата пълнота и
задълбоченост.  Прокурорските  актове  са  обосновани.  Констатира  се
бързина при администриране на преписките, по които постановленията за
отказ от образуване на досъдебно производство са били обжалвани.

При получаване на преписки в РП Ардино от РПУ Ардино или други
институции,  както  и  при  получаване  на  жалби  не  се  поставя  печат  с
входящия номер на прокуратурата, а с химикал се изписва номера и датата
на постъпването.

4.  Констатира се,  че наблюдаваните досъдебни производства в РП
Ардино  се  разследват  в  законоустановени  срокове.  Исканията  за
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продължаване срока на разследването са изключение, какъвто е и целта на
процесуалните норми.

5.  Действията  на  прокуратурата  по  контрол  на  издирвателните
мероприятия  по  спрените  досъдебни  производства  се  осъществяват  в
съответствие с указанията на ВКП.

6. Образуването и движението на проверените прекратени досъдебни
производства  се осъществява в процесуалните срокове. Администрирането
на жалбите е извършвано своевременно.  Отразяването на движението в
книгите и регистрите отговаря на всички изисквания на ПОДАПРБ.

7. Съотношението между осъдителните и оправдателните присъди за
първия период на проверката, както и обстоятелството, че протестите са
останали без уважение от въззивната инстанция,  показват необходимост
от  повишаване  на  професионалната  подготовка  на  прокурорите  в  РП  –
Ардино.

ПРЕПОРЪКИ:

1.   Да  се  създаде  организация  в  РП  Ардино  за  завеждане  на
постъпващите жалби и  преписки, като се поставя регистрационен
печат и се попълват необходимите данни. 

2.   Да  се  повиши  правната  подготовка  на  прокурорите  чрез
съвместно обсъждане на спорни казуси, проучване практиката на ВКС,
въвеждане  на  добрите  примери  на  прокурори  от  по-горестоящите
прокуратури.

Настоящият Акт да се изпрати на Административния ръководител на
Районна  прокуратура  –  Ардино  за  изпълнение  препоръките  от  негова
компетентност. 

 Административният  ръководител  да запознае прокурорите от  РП –
Ардино с резултатите от извършената планова проверка. 
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На основание чл.58, ал.2 от ЗСВ, Административният ръководител на
Районна  прокуратура  –  Ардино  да  предприеме  в  едномесечен  срок  от
получаване  на  настоящия  Акт  необходимите  действия  от  негова
компетентност  за  изпълнение  на  дадените  препоръки,  като  на  основание
чл.58, ал.4 от ЗСВ в едномесечен срок уведоми Инспектората към ВСС за
резултата от тях.

Копие от Акта да се изпрати на Висшия съдебен съвет за сведение.

Копие  от  Акта  да  се  изпрати  на  Главния  прокурор  на  Република
България  за  сведение  и  за  преценка на  относимостта  на  констатираните
нарушения и за други прокуратури в страната , както и за предприемане на
мерки  в  рамките  на  правомощията  му  за  преодоляване  на  допусканите
нарушения.

Копие  от  Акта  да  се  изпрати  на  Административния  ръководител  на
Апелативна  прокуратура  –  Пловдив  за  сведение  и  за  изпълнение  на
препоръките от негова компетентност.

Копие  от  Акта  да  се  изпрати  на  Административния  ръководител  на
Окръжна  прокуратура  –  Кърджали  за  сведение  и  за  изпълнение  на
препоръките от негова компетентност.

ПРИЛОЖЕНИЯ  КЪМ  АКТА:

1. Копие от Заповед № 266/ 2009 г. на Главния инспектор на ИВСС;

2. Справка №1 по организацията на административната дейност; 

3.  Справка №2 по организацията  на образуването  и движението на
преписките на РП – Ардино; 

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

досъдебните производства на РП – Ардино;
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5.  Справка № 4 по организацията на съдебния надзор;

6. Копие от заповед №19/2007 г. на прокурор Борисов;

7. Копие от заповед №6/2008 г. на административния ръководител на
РП Ардино; 

8. Копие от заповед №10/2008 г. на административния ръководител на
РП Ардино; 

9. Копие от заповед №10/2008 г. на административния ръководител
на РП Ардино;

10.  Анализ за дейността на РП Ардино през първото шестмесечие на
2009 г.

ИЗГОТВИЛ  АКТА:

ИНСПЕКТОР: 

     /АНИТА МИХАЙЛОВА/
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