
                        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

А   К   Т
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПЛАНОВАТА ПРОВЕРКА В РАЙОННА

ПРОКУРАТУРА – ГРАД БАЛЧИК

Основание на проверката – на основание чл. 54 ЗСВ, Годишната
програма на Инспектората към ВСС за 2009г. и Заповед № 133/28.05.2009г.
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.

1.  По  отношение  организацията  на  административната
дейност /чл. 54, ал. 1, т.2 от ЗСВ/:

Районна  прокуратура  –  гр.  Балчик се  помещава  в  стара  сграда  в
центъра на града. Помещенията са в лошо състояние /бившо общежитие/ и
не достатъчно. Обезпечеността с компютърна техника е на добро ниво.

През 2008г. по щат е имало 3 бройки за магистрати /в това число и
административен  ръководител/.  Общият  брой  на  служителите  на
администрацията е 4, като незаети длъжности няма.

В  РП-Балчик  се  водят  32  книги,  азбучници  и  регистри.  Бяха
проверени следните: Книга за изпълнение на присъдите – прономерована и
прошнурована;  описна  книга  за  работата  на  следователя  и  органите  на
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дознанието; входящ дневник;  входящ административен дневник; книга за
изпълнение на присъдите по делегация. 

 От проверените на случаен принцип книги и регистри се установи,
че  по -  голяма  част  от  тях  са  в  съответствие  с  дадените  указания  и  се
попълват стриктно. Книги и дневници, водени по собствена преценка няма.
Също така няма и водени на електронен носител.

Прокурорите ползват в работата си правните програми на Апис.
Новопостъпилите преписки и дела  се  разпределят  на принципа на

случайността,  чрез  програмния  продукт  „Law Choice”  в  пълно
съответствие със Заповед № ЛС-6310/07 г. на Зам. -главния прокурор при
Върховна  касационна  прокуратура  г-н  Валери  Първанов.  По  време  на
проверката  беше  направена  демонстрация  на  прилагане  на  случайният
принцип.

Организацията  на дейността  по водене на  статистика  се  извършва
съгласно  указанията  на  ВКП  №  И  301/2007г.  За  организацията  на
информационната дейност в Прокуратурата на Рбългария и № 283/2008г.
за  изменение  и  допълнение  на  указанието.  Изготвят  се  следните
ежемесечни  форми:  на внесените в съда обвинителни актове ; за приведените
присъди;  за  „специалния  надзор”;  престъпления  свързани  с  организирана
престъпност; за корупционни данъчни и финансови престъпления, за престъпления с
предмет наркотични вещества; за  престъпления свързани с незаконен трафик на
хора;  за нарушения засягащи финансовите интереси на Европейската общност.
Изготват се също и изискуемите тримесечни, шестмесечни  и деветмесечни форми.

За  проверявания  период  в  РП  –  Балчик  няма  налагани
дисциплинарни наказания от административния ръководител.

2.  По  организацията  на  образуването  и  движението  на
преписките /чл. 54 ал. 1 т. 2 от ЗСВ/:

Преписките през 2008г. са 1021 бр. общо, като от тях новообразувани
са 943 и 51 останали от предходни периоди. Общо решени са 977 бр. 

Извършените проверки са общо 587 бр., като всички са извършени от
органите на МВР.

Отказите да се образува досъдебно производство са  474  бр. От тях
обжалвани са 9 бр., потвърдени – 6 бр. и отменени – 3 бр. Необжалваните
са общо 465 бр.

Образуваните досъдебни производства са общо 175 бр., изпратени по
компетентност – 66 бр.

Останалите нерешени преписки от образуваните през проверявания
период  са  44 бр.  Няма  нерешени  преписки,  образувани  в  предходни
години, както и преписки на специален отчет. 

3.  По  организацията  на  образуването  и  движението  на
досъдебните производства /чл. 54 ал. 1 т. 2 от ЗСВ/:
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Наблюдаваните досъдебни производства през 2008г. общо са 859 бр.,
като образувани през този период са 358 – ДП, 35 - бързи производства и
едно незабавно производство/, а образуваните в предходни години ДП са
38 бр. 

Разследването по 31 е проведено от следовател, на 828 от разследващ
полицай, като няма разследване проведено от прокурор.

Приключените  досъдебни,  бързи  и  незабавни  производства  през
проверявания  период  от  разследващ  орган  и  решени  от  прокурорите  в
предвидените  от  НПК  срокове  са  общо 466  бр. От  тях  разследвани  от
следовател са общо 14 бр., а от разследващ полицай – 452 бр. 

Приключените досъдебни, бързи и незабавни производства  през
проверявания  период от  разследващ  орган,  намиращи  се  за
произнасяне  при  прокурор  са  общо  11 бр.,  като  всички  се
разследвани разследващи полицай.

По  7  бр. от  наблюдаваните  бързи  производства  разследването  е
приключило в срока по чл. 356, ал. 5 от НПК, а по 26 е постановено разследването
да се извърши по общия ред. По наблюдаваното бързо производство също е
постановено разследването да се извърши по общия ред.

Върнати  на  разследващия  орган  ДП  при  допуснати  съществени
процесуални нарушения /чл. 242, ал. 2 от НПК/ са общо 7 бр., като няма
ДП по които прокурорите да са извършили сами необходимите действия.

Спрените наказателни производства  през  проверявания  период
са общо 181 бр., като спрените срещу неизвестен извършител са  162
бр., а спрени срещу известен извършител са 19 бр.

На случаен принцип бяха проверени следните НП:
1. Спрени дела срещу НИ
    ► ДП № 108/08г. – РПУ Албена по чл.198 ал.1 от НК , пр. 492/08г.

Постановление за спиране от 29.09.08г. 
Образувано на 23.07.08г., има приложена обратна разписка за 

връчване на постановлението за спиране на пострадалото лице

    ► ДП №84/08г. на РПУ Албена по чл.195 ал.1 т.2 от НК, пр. №481/08г.
Постановление за спиране от 29.09.08г. 
Образувано на 21.07.08г., има приложена обратна разписка за 

връчване на постановлението за спиране на пострадалото лице.

    ► ДП №86/08г. на РПУ Албена по чл. 195 ал.1 т.2,3 и 4 от НК, 
         пр. № 453/08г.
         Постановление за спиране от 16.09.08г.
         Образувано на 08.07.08г., уведомена ВКП, има приложена обратна 
разписка A.R.

    ► ДП №114/08г. на РПУ Албена по чл. 216 ал.1 от НК, пр. № 517/08г.
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Постановление за спиране от 29.09.08г.
Образувано на 23.07.08г., уведомена ВКП, има приложена обратна 

разписка A.R. за уведомяване на пострадалото лице

     ► ДП №103/08г. на РПУ Албена по чл. 194 ал.1 от НК, пр. № 497/08г.
Постановление за спиране от 29.09.08г.
Образувано на 18.07.08г., уведомена ВКП, има приложена обратна 

разписка A.R.

     ► ДП №85/08г. на РПУ Албена по чл. 346 ал.1 от НК, пр. № 442/08г.
Постановление за спиране от 29.09.08г.
Образувано на 09.07.08г., уведомена ВКП, има приложена обратна 

разписка A.R.

2.   Спрени срещу ИИ
   ► ДП №165/06г., РПУ Балчик, пр. №282/06г. 
         Образувано по чл.194 ал.1, вр. чл.20 ал.2  от  НК на 30.05.2006г. 
         Обвиняемите лица са обявени за местно издирване и принудително 
довеждане
         Спряно на 21.04.2008г., няма просрочване

   ► ДП № 196/07г. , РУ на МВР – Балчик, пр. №485/07г.
        Образувано по чл.195 ал.1 т.3 от НК на 24.06.2007г., няма просрочване
        Постановление за спиране от 18.12.2008г.
        Спряно поради отсъствие на пострадалата от страната

   ► ДП № 335/07г. , РУ на МВР – Балчик, пр. №902/07г.
        Образувано по чл.129 ал.1 от НК на 02.11.2007г., няма просрочване
        Постановление за спиране от 11.03.2008г.
        Спряно поради отсъствие на обвиняемото лице от страната

   ► ДП № 322/00г. , РПУ  – Балчик, пр. №574/00г.
        Образувано по чл.209 ал.1 от НК срещу НИ
        Постановление за спиране от 08.08.2007г., няма просрочване
        Спряно за установяване на съучастниците на обвиняемото лице – на 
основание чл.26 от НПК

   ► ДП № 288/99г. , ОСС – Добрич, пр. №683/99г.
        Образувано по чл.195 ал.1 т.5 от НК на 10.08.1999г., няма просрочване
        Постановление за спиране от 22.04.2008г. 
        Спряно поради отсъствие на единия от обвиняемите от страната – 244 
ал.1 т.1 от НПК
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     ► ДП № 223/07г. , РУ на МВР – Балчик, пр. №556/07г.
          Образувано по чл.195 ал.1 т.4 и т.5 от НК на 12.07.2007г., няма 
просрочване 
          Постановление за спиране от 24.04.2008г.

Спряно поради неустановяване на две от обвиняемите лица, които не
са били намерени на посочените от тях адреси 

Възобновените  наказателни  производства  през  проверявания
период  са  общо  48 бр.,  като  от  тях  спрените  срещу  неизвестен
извършител са били 7 бр., а срещу известен извършител 41 бр.

Прекратените  наказателни производства  за  2008г.  са  общо 400
бр.,  от тях водени срещу неизвестен извършител са  348 бр.,  а срещу
известен извършител  52 бр. Прекратените поради изтекла давност са
267 бр. Обжалвани пред съда постановления за прекратяване, както и
пред по-горестоящите прокуратури няма. 

Изготвените  предложения  от  разследващите  органи  до
наблюдаващия  прокурор  за  внасяне  на  искане  за  продължаване  на
срока  на  разследване  са  общо  34  бр.,  като  всички  са  уважени.
Направените  искания  от  наблюдаващият  прокурор  за  продължаване
на срока на разследване до по-горестоящата прокуратура са 33 бр., а
до Главния прокурор на РБългария – 1 бр.

На  случаен  принцип  бяха  проверени  следните  прекратени
пр.пр.:
    ►  ДП № 251/08г. , РУ на МВР – Балчик, пр. №1766/08г.
      Образувано по чл.343 ал.1 б.А, вр. 342 ал.1 от НК на 09.09.2008г., няма
просрочване
      Постановление за прекратяване от 12.12.2008г.
      Прекратено на основание чл.343 ал.2 от НК
   ►   ДП № 228/08г. , РУ на МВР – Балчик, пр. № 639/08г.
     Образувано по чл.343 ал.1 б.Б , вр. чл.342 ал.1 от НК на 25.08.2008г.,
няма просрочване

 Постановление за прекратяване на 05.11.2008г.
 Прекратено на осн. чл.343 ал.2 от НК .

   ►   ДП № 177/08г. , РУ на МВР – Балчик, пр. №428/08г.
           Образувано по чл.343 ал.1 б.Б  от НК на 02.07.2008г., няма 
просрочване

Постановление за прекратяване на 08.09.2008г.
Прекратено поради несъставомерност на деянието

   ►  ДП № 97/08г. , РУ на МВР – Албена, пр. №469/08г.
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          Образувано по чл.343 ал.1 б.Б  от НК на 16.07.2008г., няма 
просрочване

Постановление за прекратяване на 14.10.2008г. 
          Прекратено на осн. чл.343 ал.2 от НК
    ► ДП № 228/08г. , РУ на МВР – Балчик, пр. №639/08г.
         Образувано по чл.343 ал.1 б.Б , вр. чл.342 ал.1 от НК на 25.08.2008г., 
няма просрочване
         Постановление за прекратяване на 05.11.2008г. на осн. чл.343 ал.2 НК

   ► ДП № 115/08г. , РУ на МВР – Балчик, пр. №246/08г.
         Образувано по чл.343 ал.1 б.Б , вр. чл.342 ал.1 от НК на 18.04.2008г., 
няма просрочване
         Постановление за прекратяване на 19.06.2008г. на осн. чл.343 ал.2 НК

   ► ДП № 124/08г. , РПУ – Балчик, пр. № 272/08г.
         Образувано по чл.343 ал.1 б.Б пр.2, вр. чл.342 ал.1 НК на 04.05.2008г.,
няма просрочване
         Постановление за прекратяване на 27.06.2008г.
         Прекратено поради несъставомерност на деянието.

   ► ДП № 35/08г. , РПУ  – Албена, пр. №260/08г.
        Образувано по чл.343Б ал.1 от НК на 24.04.2008г., няма просрочване
        Постановление за прекратяване на 02.06.2008г.
        Прекратено поради несъставомерност на деянието.

  ►  ДП № 34/08г. , РПУ – Балчик, пр. №259/08г.
         Образувано по чл.343 ал.1 б.Б ,пр.2, вр. чл.342 ал.1 от НК на  
24.04.2008г., няма просрочване
        Постановление за прекратяване на 25.06.2008г.
        Прекратено поради несъставомерност на деянието.
   ►  ДП № 141/08г. , РПУ – Балчик, пр. №312/08г.
          Образувано по чл.343 ал.1 б.А , вр. чл.342 ал.1 от НК на 16.05.2008г., 
няма просрочване
          Постановление за прекратяване на 18.06.2008г.
          Прекратено поради несъставомерност на деянието.

   ►  ДП № 42/08г. , РПУ – Албена, пр. №309/08г.
Образувано по чл.343 ал.1 б.Б , вр. чл.342 ал.1 от НК на 16.05.2008г., 
няма просрочване
Постановление за прекратяване на 18.06.2008г.
Прекратено на осн. чл. 343, ал.2
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   ►  ДП № 144/08г., РПУ – Балчик, пр. №327/08г.
          Образувано по чл.343 ал.1 б.Б от НК на 23.05.2008г., няма 
просрочване

Постановление за прекратяване на 25.08.2008г.
          Прекратено поради несъставомерност на деянието.

   ►  ДП № 158/08г., РПУ – Балчик, пр. №371/08г.
          Образувано по чл.343 ал.1 б.В от НК на 11.06.2008г., няма 
просрочване
          Постановление за прекратяване на 28.08.2008г.          
          Прекратено поради несъставомерност на деянието.

   ►  ДП № 130/08г., РПУ – Балчик, пр. №304/08г.
          Образувано по чл.343 ал.2 от НК на 17.05.2008г., няма просрочване

Постановление за прекратяване на 14.07.2008г.
Прекратено на основание чл. 61, ал.1 от НК

   ►  ДП № 155/08г. , РПУ – Балчик, пр. №362/08г.
          Образувано по чл.343 ал.1 б.А от НК на 08.06.2008г., няма 
просрочване

Постановление за прекратяване на 28.07.2008г.
 Прекратено по чл. 24, ал.1, т.9 НПК

   ►  ДП № 39/08г. , РПУ – Албена, пр. №289/08г.
Образувано по чл.343 ал.1 б.Б , вр. чл.342 ал.1 от НК на 09.05.2008г., 

няма просрочване
Постановление за прекратяване на 14.07.2008г.
Прекратено поради несъставомерност на деянието.

  ►  ДП № 47/08г. , РПУ – Албена, пр. №336/08г.
        Образувано по чл.343 ал.1 от НК на 01.06.2008г., няма просрочване
        Постановление за прекратяване на 02.07.2008г.
        Прекратено поради несъставомерност на деянието.

4. По отношение организацията на съдебния надзор /чл. 54, ал.1,
т.2 от ЗСВ/:

Внесените обвинителни актове през 2008г. са общо са 58 бр., от тях
по образувани ДП през проверявания период – 37 броя, а по образувани ДП от
предходни години – 21 броя. 

Върнатите от съда дела с внесени обвинителни актове за 2008г. няма.
Решените  от  съда  дела  по  обвинителен  акт през  проверявания

период са общо 62 бр.  От тях с осъдителни присъди по общия ред – 58
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бр.,  като  няма  протестирани. Оправдателните  присъди  по  общия  ред
няма.

Броят на осъдителни присъди по реда на гл.XXVII от НПК /чл. 371
и  сл.НПК/  е  10 бр.,  като  от  тях  няма  протестирани.  Оправдателни
присъди по реда на гл.ХХVП от НПК /чл.371 и сл.НПК/ няма. Има само
едно споразумение в хода на съдебното следствие.

Внесените в съда споразумения за решаване на делото в досъдебно
производство /чл.381  НПК/,  през  проверявания  период  са  общо 98 бр.,
като всички са одобрени.

Внесените  в  съда  предложения  по  реда  на  чл.  375  НПК  за
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно
наказание при условията на чл.78а НК, през за 2008 г. са 29 бр. Уважени са
24 бр., оправдани са 2 бр. и прекратени – няма.

За 2008г. участията в съдебни заседания по наказателни дела са общо
297 бр.  Гражданските  дела  с  участие  на  прокурор  са  общо  2 бр.

Приведените  в  изпълнение  присъди  общо  за  2008г.  са  135 бр.
Неприведени в  срок  присъди  и  отлагания  на  изпълнения  на  наказания
няма.

КОНСТАТАЦИИ:

1. Районна  прокуратура  –  гр.  Балчик  работи  в  незадоволителни
условия и лоша материална база. Тя дели стара сграда с районния съд и
дирекция „Социално подпомагане ” на АСП.

2. В РП – Балчик за 2008г. нито едно от прекратените наказателни
производства не е обжалвано. Този резултат може да се дължи както на
законосъобразност  и  обоснованост  на  постановленията  на  прокурорите,
така  и  на  намаляване  на  доверието  на  обществото  в  действията  и
произнасянията на по-горестоящите прокуратури и съдилищата.

3.  Също така  прави  впечатление,  че  няма  върнати от съда  дела  с
внесени обвинителни актове,  няма постановени оправдателни присъди по
общия ред,  броят на осъдителни присъди по реда на гл.XXVII от НПК
/чл.  371  и  сл.  НПК/  е  10 бр.,  като  от  тях  няма  протестирани.
Оправдателни присъди по реда на гл.ХХVП от НПК /чл.371 и сл.НПК/
също няма.  Настоящото е много добър резултат.
         4. Слабо е участието на прокуратурата в гражданско – съдебния
надзор
         5. Няма  досъдебни  производства,изцяло  разследвани  или
разследвани от прокурор.

6.  В РП – Балчик има на производство 2 бр. дела, образувани по 
чл.201 от НК: 
          ДП 476/85/2007г. на ОСС-Добрич по чл.202, ал.2 от НК
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          ДП 506/00/2008г. на ОСС – Добрич по чл.201, ал.1 от НК

7. Констатациите показват, че работата в РП – Балчик е на високо
професионесионално  ниво.Налице  е  много  добро  взаимодействие  с
разследващите  органи  и  със  съда.Работната  обстановка  е  в  добър
микроклимат.

ПРЕПОРЪКИ: 

1. Следва  да  се  подобрят  битовите  условия  и  материално-
техническата  база  в  РП-Балчик,  както  и  да  се  осигурят  допълнителни
помещения,пряко  необходими  за дейността на прокуратурата. 

2. Да се прецени необходимата активност, по отношение участие на
прокуратурата в гражданско - съдебният надзор.

3. С оглед големия брой дела,  прекратени поради изтекла давност /
267 бр. от общо 400 прекратени/, следва по дела,чиято давност предстои да
изтече да се работи проритетно.

4.  Административният  ръководител  да  съобрази  участието  на
магистратите  и  служителите  в  квалификационни  курсове,  с  цел
специализацията и повишаване на квалификацията им.
          5. Да  се  модернизира  деловодната  система,като  се  използват
възможностите на предлаганите софтуерни продукти.

                 ИНСПЕКТОР :

     Ал. МУМДЖИЕВ
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