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ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС  НА
ВАРНЕНСКИЯ  АПЕЛАТИВЕН  РАЙОН

АКТ
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПЛАНОВАТА ПРОВЕРКА

В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – ДЕВНЯ

извършена за периода от 06.04.09г.  до 17.04.09г.

Основание  на  проверката –  на  основание  чл.54  ЗСВ,  Годишната
програма на Инспектората към ВСС за 2009г. и Заповед № 83/01.04.2009 г. 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  РП  Девня,  изискване и
предоставяне  от  РП  Девня на  4  бр.  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
производства /справка № 3/, организацията на съдебния надзор /справка № 4/.
Справките  включват  данни  за  2008г.  и  отразяват  индивидуалната
натовареност на прокурорите за същия период.
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І. Проверка на организацията на административната дейност на
прокуратурата, на основание чл.54, ал.1, т.1 ЗСВ.

1. Щатна осигуреност.

Дейността на РП – Девня е предвидено по щат да се осъществява от 3
прокурори. От 01.01.2008г. до 09.09.2008г. дейността се е осъществявала от
двама прокурори, тъй като прокурор Зл. Каракачанов е бил командирован от
предходен период в СРП до 09.09.2008г., когато същият е встъпил в длъжност
прокурор  в  СРП.  Това  е  наложило  да  се  командироват  прокурори  от  РП
Варна,  което  е  довело  до  неколкократно  преразпределяне  на  делата  и
преписките. От края на м. януари 2009г. вече има назначен трети прокурор в
РП Девня. Прокурорите се подпомагат от общо 5 броя съдебни служители. 

2. Материална база.

РП –  Девня се помещава под наем в апартамент от жилищен блок, в
близост  до  Районния  съд.  Условията,  при  които  работи  прокуратурата  са
крайно незадоволителни. Необходимо е да се сезират съответните органи на
съдебна власт, както и Министерството на правосъдието, за необходимостта
от осигуряване на съответни помещения и условия на труд за РП Девня. 

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

Книгите, регистрите и дневниците се водят задоволително и отговарят
на  изискванията  на  Правилника  за  организацията  и  дейността  на
администрацията  на  Прокуратурата  на  Република България  /ПОДАПРБ/  и
съответните указания на Върховна касационна  прокуратура. 

Всички книги се водят на хартиен носител, а на електронен носител е
информацията  от  онази  част  на  книгите  и  дневниците,  която  подлежи на
регистрация в програмите „Law Choice” и УИС. 

През 2008г. ДРП е работила с две деловодни програми „Law Choice” и
УИС. 

На  основание  Заповед  №  20/02.05.2006г.  на  административния
ръководител на РП Девня, в съответствие със Заповед на Главния прокурор, е
бил  регламентиран  реда,  по  който  да  бъдат  разпределяни  преписките  и
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делата между прокурорите в ДРП при спазване на случайния принцип. Това е
ставало по механичен начин до 15.10.2007г. След тази дата, въз основа на
Заповед на административния ръководител от 22.10.2007г. новопостъпилите
преписки  и  дела  се  разпределят  на  принципа  на  случайността,  чрез
програмния продукт „Law Choice”. При всяка настъпила промяна в числения
състав  на  прокурорите,  са  били  издавани  Заповеди  от  административния
ръководител, с които е бил регламентиран начина на спазване на случайния
принцип при разпределяне на делата и преписките между прокурорите.

Съгласно  представените  Справки  преписките  и  делата  са  разпределени
равномерно  между  прокурорите,  с  изключение  на  административния
ръководител, който е със 100% натовареност при изпълнение на присъдите и
с 50%  натовареност във всички останали случаи.

За да се провери реалното приложение на случайното разпределение на
делата бяха изискани данни за индивидуалната натовареност на прокурорите.
от тези данни може да се направи извод, че индивидуалната натовареност във
всички надзори на прокурор Илиева е в пъти по – голяма от това на другите
прокурори. 

Дори да се вземе предвид наличието на сериозен кадрови проблем в
прокуратурата през последните две години, не може да не се направи извод
за свръхнатовареност на един от прокурорите – прокурор Илиева, а от там
и да се създаде съмнение за  възможностите,  които предлага програмния
продукт или начина, по който се използва. В този смисъл е необходимо ВСС,
който  е  предоставил  продукта, да  изиска  от  Административните
ръководители по места становища и мнения, относно ефективността на
програмния  продукт,  да  даде  възможност  и  на  редови  магистрати  и
служители да направят предложение и да дадат мненията си и да направи
необходимото за подобряване на продукта, както и да уеднакви начина, по
който този продукт се използва във всички органи на съдебната власт.

Осигурена е необходимата компютърна техника за всички прокурори и
съдебни служители.

РП  Девня  не  разполага  с  правно  информационни  програми.  Тази
ситуация  в  РП  Девня  е  изключение,  в  сравнение  с  всички  останали
проверени органи на съдебна  власт.  Липсата  на правен продукт,  който се
актуализира  периодично  и  допринася  за  правната  квалификация  на
магистратите, затруднява работата в прокуратурата. 
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Административният  ръководител  да  предприеме  необходимите
действия  за  въвеждане  и  актуализиране  на  правно  информационна
програма на всички прокурори и на съдебните служители.

Периодичната  информация,  която  се  предоставя  на  ВКП  с  цел
обобщаване на статистиката и анализиране дейността на прокуратурата, се
подготвя и изпраща своевременно. 

Статистическите данни, които ДРП е отчитала са обобщавани „на
ръка”,  тъй  като  прокуратурата  не  разполага  с  програма,  която  би
улеснила изготвянето на статистическите доклади. 

Необходимо е ОП Варна да подпомогне РП Девня за въвеждането
на  програмен  продукт,  който  да  улесни  прокуратурата  при
периодичното  предоставяне  и  обобщаването  на  статистическата
информация 

4. Описване и съхраняване на веществените доказателства.

Веществените  доказателства,  които  се  внасят  в  съда,  се  описват  в
нарочна книга. Те се описват в нея подробно - индивидуализират се по вид,
бройка, марка и т.н. и се предават в съда срещу подпис и печат.

Веществените  доказателства,  които  се  получават  в  прокуратурата  от
РУ, също се приемат срещу подпис и се описват подробно в друга нарочна
книга. 

Веществените доказателства се съхраняват в архива на прокуратурата,
при  спазване  изискванията  на  ПОДАПРБ.  Връщането  им  става  с
разпореждане на прокурора срещу разписка, която се отразява във входящия
дневник.

Няма  заповеди  за  създаване  на  комисия,  която  в  изпълнение  на
разпоредбите на чл. 84, чл. 85 и чл. 86 от Правилника за организацията и
дейността  на  администрацията  на  прокуратурата  на  РБългария  да
проверява годишно наличността и правилното съхранение на веществените
доказателства, разпореждането с тях, както и тяхното унищожаване.По
данни  на  служителите  от  РП  Девня  няма  непотърсени  и  невърнати
веществени  доказателства,  както  и  такива,  които  подлежат  на
унищожаване.

Не  се  спазва  разпоредбата  на  чл.  146,  ал.  2  от  Правилника  за
администрацията в районните, окръжните, административните, военните
и апелативните съдилища, според която веществените доказателства се
предават в съда с двустранно подписан протокол, като един екземпляр от

4



този протокол се прилага към съдебното дело и един към прокурорската
преписка. 

Да се създаде комисия в изпълнение на разпоредбите на чл. 84, чл.
85 и чл. 86 от ПОДАПРБ.

Да  се  спазва  разпоредбата  на  чл.  146,  ал.  2  от  Правилника  за
администрацията  в  районните,  окръжните,  административните,
военните и апелативните съдилища.

5. Заповеди и разпореждания на административния ръководител

Съгласно  справката,  предоставена  в  ИВСС,  административният
ръководител е издал през 2008г. 34 броя заповеди по указание на Главния
прокурор и 31 броя заповеди по собствена преценка. 

По инициатива на административния ръководител  е издадена Заповед
№2/18.01.2008г.  за  проверка  от  деловодител  в  ДРП  по  прокурори  на
нерешените дела и преписки в едномесечен срок към датата на издаване на
заповедта.  Съгласно  справка  от  18.01.08г.  са  установени  27  просрочени
преписки на прокурор Н. Павлов /командирован от РП Варна/. Въз основа на
установеното  просрочие  е  издадено  разпореждане  на  административния
ръководител  от  28.02.2008г.,  с  което  са  били  поискани  обяснения  от
прокурор Павлов. Взети са мерки за изписване на преписките-просрочието е
малко над 1 месец.

По преценка на административния ръководител от предходен период,
действащи  и  към  2008г.  са:  Заповед  №4/01.02.2007г.  за  дейността  на
прокуратурата по възлагане, извършване и приключване на предварителните
проверки; Заповед №83/26.11.2007г. относно взетите мерки за сигурност при
съхранение на делата и преписките в РП Девня и др.

Заповедите  и  разпорежданията  на  административния  ръководител  се
връчват на прокурорите и служителите срещу подпис и дата.

6. Квалификация и обучение на прокурорите и служителите от РП-
Девня. 

През  2008г.  от  прокурорите,  участие  в  един  семинар  на  тема
„Професионална етика и антикорупция” е взел районния прокурор.

От  служителите,  участие  в  семинар  по  счетоводство,  е  взел
административният секретар. 
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Участието  на  прокурори  и  съдебни  служители  в  квалификационни
курсове, семинари и други форми на обучение не е достатъчно.

Административният  ръководител  да  създаде  организация  за  по
активното включване  на  прокурори и  съдебни служители в  различни
форми на обучение.

 Забележка: Към Акта е приложена подробна Справка № 1, изготвена
от  РП-Девня,  относно  организацията  на  административната  дейност;
Доклад  за  извършена  ревизия  на  районните  прокуратури  в  района  на
Окръжна прокуратура Варна; Списък на прокурорите и служителите в РП
Девня,  запознати  със  Заповед  №  6/13.02.08г.  на  административния
ръководител на РП Девня.

ІІ. Проверка на организацията по образуването и движението на
преписките в прокуратурата, на основание чл.54, ал.1, т.2 ЗСВ.

През  проверявания  период  прокурорите  са  решили  общо  731  броя
преписки.  Общият  брой  на  образуваните  преписки  е  789 /  от  тях  712
новообразувани  и  77  останали  от  предходен  период/,  от  които  по  411 са
постановени  откази  за  образуване  на  предварително  производство,  19  са
изпратени  по  компетентност  на  други  органи  и  по  301 са  образувани
досъдебни производства. От образуваните преписки през периода са останали
44 нерешени,  всички  в  срок.  Останали  нерешени  преписки,  образувани  в
предходни години  няма.  В сравнение с РП Провадия в РП Девня много по
голям  брой  от  преписките,  приключили  с  проверка,  са  дали  основание  за
образуване  на  ДП  –  38 %  /в  РП  Провадия  от  общо  образувани  1484 бр.
преписки, по 390 бр.  са образувани ДП – 26 %/.

От общо обжалвани 20 отказа за образуване на досъдебно производство
са отменени 5, а са потвърдени 15. 

Както в РП Провадия, така и в РП Девня се наблюдава изключително
нисък  процент  на  обжалване  на  откази  на  образуване  на  досъдебно
производство.  Този  резултат  може да  се  дължи на  законосъобразност  и
обоснованост  на  постановленията  на  прокурорите,  но  също  така  и  на
намаляване на доверието на обществото в действията и произнасянията на
по горните прокуратури и съдилищата.

На случаен принцип бяха проверени следните преписки: 
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-Пр.пр.  №1360/07г. Жалбата  е  постъпила  на  13.12.07г.  в  РП  Девня.
Разпределена  е  на  прокурор  Н.  Илиева. С  постановление  от  27.12.07г.  е
възложена предварителна проверка на РПУ Девня със срок 30 дни. С писмо от
06.02.08г.  преписката  е  върната  в  РП  Девня  с  мнение  за  прекратяване.  С
постановление от 07.03.08г. /изведено на същата дата/ РП Девня е отказала да
образува  досъдебно  производство.  По  повод  постъпила  жалба  срещу
постановлението в ОП Варна на 15.04.08г. преписката е изискана от РП Девня
на 21.04.08г. в срок от 3 дни. С писмо от 23.04.08г. преписката е изпратена в
ОП Варна. С постановление от 29.04.08г. /изведено на 08.05.08г./ на ОП Варна,
постановлението на РП Девня е потвърдено.

Преписката  е  решавана  в  срокове,  жалбата  е  администрирана
своевременно, не са установени нарушения по образуването и движението на
преписката.

Аналогично е движението и на проверена пр.пр. № 1201/07г.
-Пр.пр.  №2/08г. Жалбата  е  постъпила  на  10.01.08г.  в  РП  Девня.

Разпределена е на прокурор Янева на 21.01.08г.. С постановление от 18.02.08г.
е  възложена  предварителна  проверка  на  РПУ  Девня  със  срок  20  дни.  С
постановление  от  19.03.08г.  са  дадени  допълнителни указания.  С  писмо от
22.04.08г.  преписката  е  върната  в  РП  Девня  с  мнение  за  прекратяване.  С
постановление от 07.07.08г. /изведено на същата дата/ РП Девня е отказала да
образува  досъдебно  производство.  По повод постъпила  на  17.07.08г.  жалба
срещу постановлението, преписката е изпратена в ОП Варна на 18.07.08г. С
постановление  от  29.07.08г.  /изведено  на  30.07.08г./  на  ОП  Варна,
постановлението на РП Девня е потвърдено.

Видно  от  изложените  данни  по  движението  на  пр.пр.  2/08г.
наблюдаващият  прокурор  е  постановил  отказ  да  образува  досъдебно
производство  два  месеца  и  половина  след  завеждането  на  преписката  в
прокуратурата-извън законния срок.

Постановленията за отказ от образуване на ДП се изпращат с обикновена
поща  до  адресатите.  В  нарочна  книга  се  вписва  номера  на  прокурорската
преписка и адресата, като се поставя пощенското клеймо с дата и подпис на целия
списък за съответния ден.

Датите  на  прокурорските  постановления  и  датите  на  деловодно
извеждане  в  повечето  случаи  съвпадат,  което  е  доказателство  за  добра
организация  на  работата  в  деловодството  на  прокуратурата,  както  и  за
координация между прокурорите и съдебните служители.

    ЗАБЕЛЕЖКА: Към Акта е приложена изготвена  от РП Девня
Справка  №  2  по  организацията  на  образуването  и  движението  на
преписките, отразяваща и индивидуалната натовареност на прокурорите; 
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ІІІ. Проверка на организацията  по образуването и движението на
досъдебните производства в РП – Девня, на основание чл.54, ал.1, т.2 ЗСВ

Наблюдаваните досъдебни, бързи и незабавни производства през 2008г.
са били общо 842 бр., от които 794 бр. досъдебни производства, 46 бр. бързи
проиводства  и  2 бр.  незабавни  производства  През  проверявания  период  са
образувани 517 бр. досъдебни производства, както и всички бързи и незабавни
производства.  От  образувани  в  предходни  години  са  наблюдавани  277  бр.
Разследване  от  следовател  е  извършено  само  по  17  бр.  досъдебни
производства,  образувани в предходни години. Във всички останали случаи
разследването е извършено от разследващи полицаи.

 През проверявания период са приключени от разследващите органи и
решени от прокурор по общо 607 бр. досъдебни производства, 46 бр. бързи
производства и 2 бр. незабавни производства. При прокурор за произнасяне
са се намирали 52 бр. досъдебни производства.

Разследването по 44 бр. бързи производства е приключило в 7-дневен
срок, а по  2 бр. е постановено разследването да се извърши по общия ред.
Наказателното производство по 5 бр. от бързите производства е прекратено,
а 39 бр. са внесени в съда с прокурорски акт /33 бр. с обвинителен акт, 4 бр. с
постигнато споразумение и по 2 бр. предложение по 78 а от НК/.

В случаите на образуване на досъдебни производства от прокуратурата,
преписката се изпраща на съответното РПУ с придружително писмо, в което
се указва РП да бъде уведомена за № на досъдебното производство и името
на разследващия полицай. В случаите, когато ДП е образувано на основание
чл.  212,ал.2  от  НПК,  след като  РП бъде  уведомена за  неговото  започване
писмено се уведомява водещият разследването  за  името на наблюдаващия
прокурор. 

Съгласно  създадената  в  ДРП  организация  за  работа  по  досъдебните
производства и по преписките, всеки вторник дознателите докладват пряко
на  наблюдаващите  прокурори  за  извършените  до  момента  процесуално
следствени действия.

Периодично  през  годината  /на  всеки  2  месеца/  са  били  провеждани
съвещания между прокурорите и разследващите полицаи, на които срещи са
били обсъждани трудностите в работата, отразявани са били слабостите от
изминалия период от време и са набелязвани мерки по отстраняването им. 

Вследствие  на  тези  съвещания  и  ежеседмичната  работа  с
дознателите значително е намалял броят на исканията от дознателите за
продължаване на срока през 2008г, в сравнение с 2007г. 
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В  РП  Девня  съществуват  проблеми  с  назначаването  на  съдебно  -
психиатрични и автотехнически експертизи. В много от случаите се налага
удължаване  на  срока  поради  несвоевременно  изготвяне  на  експертизите.
Изготвените  експертизи  са  без  дата  и  не  е  ясно  кога  се  включват  като
доказателствен  материал  по  делото,  както  и  дали  се  спазва  указания  от
органите на досъдебното производство срок за изготвяне на експертизата.

През  проверявания  период  са  спрени общо 280 бр.  наказателни
производства, от които 244 бр. срещу неизвестен извършител и 36 бр.– срещу
известен.

За  работата  по  спрените  дела  на  случаен  принцип  са  проверени
следните дела:

 Спрени срещу  неизвестен извършител:

-Пр.  пр.  №374/08г.  на  РП  Девня  /ЗМ  188/08г.  на  РУ  Девня/.
Образувано  е  с  постановление  на  РП  Девня  от  07.05.08г.  срещу  НИ  за
извършено  престъпление  по  чл.  309,  ал.  1  от  НК.  Направено  е  искане  от
23.06.08г.  за продължаване на срока с 2м. С писмо на ОП Варна срокът е
продължен  до  07.09.08г.  Делото  е  изпратено  на  09.09.08г.  в  РП Девня  на
основание чл. 244,ал.1,т.2 от НПК. С постановление от 15.09.08г. на РП Девня
производството  по  делото  е  спряно.  Към  наблюдателното  производство  е
приложен пран за работа от 05.09.08 г. и докладна записка от служител на
РПУ Девня върху която има резолюция „проверено” от 10.01.09 г., на която
дата наблюдаващият прокурор е бил уведомен за резултатите от оперативно-
издирвателните  мероприятия  от  органите  на  МВР.  Справката  дали  е
установен извършителят на престъплението се изисква от Началника на РПУ
с писмо на административния ръководител.

-Пр.  пр.  №472/08г.  на РП Девня. Образувано е  с  постановление от
09.06.08г. срещу НИ за престъпление по чл. 194,ал.1 от НК. Изпратено от РУ
Девня в РП Девня на 26.08.08г. На 08.09.08г. с постановление на РП девня
производството  по  делото  е  спряно  на  основание  чл.  24,ал.1,т.2  от  НПК.
Делото е изпратено в РПУ Девня. Приложена е докладна записка на служител
от  РПУ  Девня,  че  не  е  установен  извършителят  на  престъплението  с
резолюция „проверено” от наблюдаващия прокурор.

Спрени срещу известен извършител: 

Делата се съхраняван в РП Девня.  На случаен принцип е извършена
проверка на следните:

9



-Пр.  пр.  №115/08г. на  РП  Девня. Образувано  е  досъдебно
производство на 16.06.08г. за извършено престъпление по чл. 316, вр. с чл.
308,ал.2 от НК. На 07.08.08г. е искано от ОП Варна продължаване на срока с 2
месеца.  Срокът е продължен до 16.10.08г.  На 07.10.08г.  е направено второ
искане  за  продължаване  на  срока  до  ОП  Варна.  Срокът  е  продължен  до
16.12.08г. Делото е изпратено в РП Девня на 11.11.08г. с мнение за спиране на
основание чл.25, т.2 от НПК. С постановление от 17.11.08 г. делото е спряно.
Извършителят е обявен за общодържавно издирване. С писмо от  17.03.09 г.
РП  Девня  е  изискала  от  РПУ  Девня  да  бъде  уведомена  за  резултата  от
издирването. До момента на проверката няма отговор от РПУ Девня. 

-Пр.  пр.  №780/08  г. на  РП  Девня.  Образувано  е  досъдебно
производство с постановление от 13.10.08г. за извършено престъпление по чл.
206,ал.1  от  НК.  Делото  е  получено  на  25.11.08г.  в  РП Девня  с  мнение за
спиране на основание чл. 25,т.2 от НПК. С постановление на РП от 27.11.08г.
делото  е  спряно.  Извършителят  е  обявен  за  общодържавно  издирване.  С
писмо от 17.03.09г. РП Девня е изискала от РПУ Девня да бъде уведомена за
резултата от издирването. Получен е отговор на 03.04.09г., че извършителят
не е установен.

Съгласно Указание изх.№55/2008 г. от 14.02.2008 г. на ВКП, изменено с
заповед изх.№55/2008 г. от 01.04.2008 г. на ВКП, прокурорите упражняващи
функции  по  ръководство  и  надзор  по  спрените  досъдебни  производства
срещу известен извършител следва да възлагат на органите на МВР на всеки
три  месеца  извършването  на  проверка  дали  са  отпаднали  основанията  за
спиране  на  производството.  Видно  от  проверените  дела  това  Указание  се
спазва, въпреки че е налице известно забавяне от страна на наблюдаващите
прокурори при изискване на информацията, както и от страна на органите на
МВР да я предоставят.

Въз основа на Указания на ВКП и издадена Заповед № 6/13.02.2008 г.
на  административния  ръководител  на  РП Девня,  първоначално  е  изискана
справка от РПУ за всички спрени срещу НИ дела по години, след което са
изискани самите дела. Не са искани конкретни номера и не е изготвен опис от
РПУ Девня за намиращите се при тях дела по номера. По тази причина не са
установени до момента и липсващите дела.

При  проверка  на  входящия  дневник  за  1995  г.  за  спрените  дела  се
установиха  отбелязвания,  които  не  можаха  да  бъдат  обяснени  от
деловодството. Например пр. пр. 24/10.01.95г. на РП Девня /№ 543/94г. на
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РПУ Девня/ е срещу НИ за престъпление по чл. 194,ал.1 от НК. В графата за
движение е отбелязано III-17 и чл. 194. От направеното вписване не може да
се  установи  къде  се  намира  в  момента  преписката.  При  запитване  в
деловодството  на  РП  Девня  не  получихме  задоволителен  отговор.Същото
важи и за пр. пр.№25/95 г., пр. пр. №26/95 г., пр. пр.№28/95 г. и т.н. 

В РП Девня не може да се установи в пълнота какво е актуалното
състояние и местонахождение на спрените дела от предходни години, а от
там – и на липсващите дела.

Административният  ръководител  да  създаде  организация  за
установяване  на  точния  брой  спрени  дела  от  предходни  години,
местонахождението им, както и на липсващите дела. Да се предвидят и
последващи  мерки  и  действия,  съобразени  с  НПК  и  Заповед  №  ЛС-
2403/15.06.07г. на Главния прокурор.

Възобновени са 42 бр.  наказателни производства през 2008г.  спрени
срещу известен извършител и 26 бр. срещу неизвестен.

През 2008г. са прекратени 689 бр. наказателни производства, от които
544 бр. поради изтекла давност. Само 7 бр. от постановленията са обжалвани
и всички  са отменени от съда. Обжалвани пред по горестоящия прокурор са
2 бр., от които 1 е отменено. 

Забележка:   Към  Акта  е  приложена  изготвена   от  РП  –  Девня
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 2008г. са внесени общо 133 бр. обвинителни актове в РС Девня /от
които  74 бр.  по  образувани  ДП през  2008г.  и  59  бр.  по  образувани  ДП  в
предходни години. В съдебна фаза са решени общо 134 бр. НОХД. Броят на
осъдителните  присъди  по  общия  ред  е 28  бр.,  а  по  7 бр. са  произнесени
оправдателни присъди, сключени са 75 бр. споразумения в хода на съдебното
следствие и 24 бр. присъди са по дела, разгледани по реда на глава 27 от НПК
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При  направената  проверка  се  установи,  че  прокурорите  изготвят
обвинителните  актове  своевременно,  като  спазват  процесуалните  срокове.
Обвинителните  актове  отговарят  като  форма  и  съдържание  на  всички
изисквания  на  НПК,  съдържат  и  подробно  описание  на  установената
фактическа  обстановка.  Същата  констатация  беше  направена  и  за
постановленията за прекратяване на наказателното производство, както и за
отказите за образуване на досъдебно производство. 

 Необходимо е по-добро мотивиране на актовете от правна гледна точка
по  отношение  на  всички  елементи  на  престъпния  състав  и  по-добро
мотивиране на причинно следствените връзки.

Прекратените и върнати от съда дела на РП  - Девня са общо 27 бр., като
25 бр. са върнати с разпореждане на съда, а 2 бр. са върнати с определение. 

В РП Девня се води отделна книга за прекратените и върнати от съда
дела.

Проведено е общо съвещание между прокуратурата и съда във връзка с
причините за прекратяването и връщането на делата от съда на прокуратурата.
Взето  е  решение  след  връщането  и  повторно внасяне  в  съда,  делото  да  се
разглежда от съдията, който го е прекратил.

От общо 133 бр. внесени обвинителни актове  27 бр. образувани по тях
дела  са  били  прекратени  и  върнати  от  съда.  Обвинителните  актове  и
разпорежданията  по  всички  дела  се  съхраняват  в  отделна  папка.  Прави
впечатление,  че  самите  прокурори  са  отбелязвали  дали  връщанията  са
основателни  или  не  по  тяхна  преценка.  В  повечето  случаи  самите  те  са
преценили, че основателно съдът е прекратил и върнал делото. В случаите при
преценка  за  неоснователно  връщане  бяха  прегледани  на  случаен  принцип
няколоко дела:

По  НОХД  №  368/08г.  /ПД  111/08г./  преценката  е  за  неоснователно
връщане  от  съда.  След  анализ  на  обвинителния  акт  и  разпореждането
правилно  съдът  е  приел,  че  не  е  обоснован  в  обвинителния  акт  един  от
задължителните елементи на чл. 195,ал.1,т.7 от НК- немаловажност на случая.

Аналогичен е случая и с НОХД № 129/08г. /ПД № 29/08г./
Двукратно се връща ПД 119/08г.  Първото разпореждане по НОХД №

402/08г. е от 19.11.08г. Внася се втори път обвинителен акт и с разпореждане
от 05.12.08г. отново се връща поради това, че не са изпълнени указанията на
първото разпореждане

Освен  събирането  и  обсъждането  на  съдебните  актове  за
прекратяване,  очевидно  са  налице  повтарящи  се  процесуални  нарушения,
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които могат да бъдат отстранени и да не се допускат за в бъдеще при един
по-задълбочен и самокритичен анализ.

Към тази констатация следва да се добави и факта, че от общо седем
обжалвани  постановления  за  прекратяване  на  наказателно  производство,
всичките са отменени от съда.

Цялостното  впечатление  от  актовете  на  съда  и  прокуратурата
изисква  по  задълбочена  правна  подготовка  на  прокурорите  при
изготвянето  на  обвинителните  актове,  както  и  на  постановленията  за
прекратяване на наказателното производство.

Горната  препоръка  може  да  се  изведе  и  от  съотношението  между
осъдителните присъди по общия ред – 28 бр. и оправдателните – 7 бр., както и
от извършената проверка на оправдателните присъди. 

По отношение на оправдателните присъди, протестите и върнатите дела
изготвената от РП Девня справка, отговаря на отразеното в регистъра. Отделно
се води папка към регистъра за всички протести на РП. В регистъра се водят
само протестите по оправдателните присъди.

От  седемте оправдателни присъди през 2008г., са протестирани  4  бр.
присъди, от които един е върнат, защото е бил извън срока. От протестираните
три присъди два протеста са уважени и по един няма произнасяне към момента
на проверката.

Бяха  проверени  наблюдателните  производства,  по  които  има
постановени оправдателни присъди, както следва:

ПД  117/07г.  В  наблюдателното  дело  има  мотивите  към  присъдата,
протокол от с.з. на 27.02.08г., протест от 29.02.08г., който протест е изведен на
същата дата, но няма данни кога същият е депозиран в РС Девня. Също така
липсва  актът  на  въззивната  инстанция,  с  който  протестът  е  върнат  на
основание чл. 320 от НПК, което е отразено в регистъра.

ПД 131/08г. /НОХД № 227/08 г./.  В наблюдателното дело има мотиви
към протеста на РП Девня, протокол от съдебното заседание и мотиви към
присъдата. Липсва актът на въззивната инстанция.; ПД 80/08г. С присъда от
20.11.08г. подсъдимият е признат за невиновен за извършено престъпление по
чл. 196 от НК. Протестът е подаден на 20.11.08г. Липсва печат на РС Девня, за
да се установи кога е внесен протестът в съда. Има печат на извеждане от РП
Девня.  Липсва  актът  на  въззивната  инстанция.  В  регистъра  е  записано,  че
протестът не е уважен.

ПД 102/08г. /НОХД 341/08/г./. Видно от обвинителният акт обвинението
е за извършено престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК. Оправдателната присъда
не е протестирана. Към наблюдателното дело не е приложен съдебният акт,
нито протоколът  от  с.з.  В  обвинителният  акт  се  твърди,  че  подсъдимият  е
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управлявал  мотоциклета  си  в  пияно  състояние,  загубил  управление  и
катастрофирал. Химическата експертиза сочи 2,3 промила алкохол в кръвта.
Разпитан  като  обвиняем,  същият  твърди,  че  не  е  управлявал,  а  е  бутал
мотоциклета. Тази теза е възприета очевидно от съда, тъй като по делото са
разпитани само двамата  полицаи посетили произшествието  след ПТП и не
могат да твърдят дали е управлявал мотоциклета. Следвало е да се разпита в
хода на досъдебното производство свидетел-очевидец, или да се съберат други
доказателства, които да обосновават обвинението. След като това не е сторено
е било логично произнасянето на оправдателна присъда.

Процентът на оправдателните присъди е значителен на фона на общия
брой. В наблюдателните производства се установява една и съща грешка.
Липсва входящ печат на РС за подадените протести, от което да се види
дали  са  спазени  законоустановените  срокове.  Фактът,  че  не  са
протестирани оправдателни присъди, означава, че прокурорите са съгласни с
присъдите. Липсват и произнесените съдебни актове, както и мотивите към
тях.  Правната  подготовка  и  квалифицирането  на  прокурорите  могат  да
бъдат  подобрени  ако  периодично  се  обсъждат  допусканите  процесуални
нарушения, както и нарушенията на материалния закон, въз основа на анализ
и оценка на произнесените съдебни актове.

Наблюдателните  производства  по  преписки,  по  които  има
оправдателни  присъди  и  протести  да  се  комплектоват  заедно  с
произнесените съдебни актове.

Подадените протести, които остават в наблюдателните производства
в РП Девня да се завеждат с входящ номер в Районния съд.

В книгата за протестите да се вписват абсолютно всички протести, а
не само по оправдателните присъди.

 
В  РС  –  Девня  прокуратурата  е  внесла  22  бр. дела  със  сключени

споразумения в досъдебно производство, от които 18 бр. са одобрени от съда и
4 бр. са неодобрени.

Предложения  по  чл.375  от  НПК  за  освобождаване  от  наказателна
отговорност с налагане на административно наказание по реда на чл.78а от НК
са изготвени и внесени общо 20 бр. през 2008г., от които 16 бр. са решени от
съда, като 14 бр. са уважени, две са върнати от съда на прокуратурата.

Прокурорите  от  РП  –  Девня  са  участвали  общо  в  223 бр.  съдебни
заседания по наказателни дела.
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2. Организация по изпълнение на наказанията.

За  тази  дейност  отговаря  административният  ръководител  на
прокуратурата.  През  2008г.  са  приведени  в  изпълнение 155  бр. присъди,
неприведени  присъди  в  срок няма.  Няма  отложени  изпълнения  на
наказанията

Гражданско - съдебен надзор.

През 2008г. гражданско-съдебният надзор в   РП – Девня се изразява в
участие на прокурори в 23 бр. граждански дела на РС – Девня. 

Няма предявени граждански искове от прокурор, както и обжалвани от
прокуратурата съдебни решения. 

Забележка:   Към  Акта  е  приложена  изготвена   от  РП  –  Девня
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. Дори да се вземе предвид наличието на сериозен кадрови проблем в
прокуратурата през последните две години, не може да не се направи извод
за свръхнатовареност на един от прокурорите – прокурор Илиева, а от там
и да се създаде съмнение за  възможностите,  които предлага програмния
продукт или начина, по който се използва. В този смисъл е необходимо ВСС,
който  е  предоставил  продукта  да  изиска  от  Административните
ръководители по места становища и мнения, относно ефективността на
програмния  продукт,  да  даде  възможност  и  на  редови  магистрати  и
служители да направят предложение и да дадат мненията си и да направи
необходимото за подобряване на продукта, както и да уеднакви начина, по
който този продукт се използва във всички органи на съдебната власт.
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      2.РП Девня не разполага с правно информационни програми.

3.Статистическите  данни,  които ДРП е  отчитала  са  обобщавани
„на ръка”, тъй като прокуратурата не разполага с програма, която
би улеснила изготвянето на статистическите доклади.

 
4.Няма  заповеди  за  създаване  на  комисия,  която  в  изпълнение  на
разпоредбите на чл. 84, чл. 85 и чл. 86 от Правилника за организацията
и дейността на администрацията на прокуратурата на РБългария да
проверява  годишно  наличността  и  правилното  съхранение  на
веществените  доказателства,  разпореждането  с  тях,  както  и
тяхното унищожаване.По данни на служителите от РП Девня няма
непотърсени и невърнати веществени доказателства, както и такива,
които подлежат на унищожаване.

5.Не  се  спазва  разпоредбата  на  чл.  146,  ал.  2  от  Правилника  за
администрацията  в  районните,  окръжните,  административните,
военните  и  апелативните  съдилища,  според  която  веществените
доказателства се предават в съда с двустранно подписан протокол,
като един екземпляр от този протокол се прилага към съдебното дело
и един към прокурорската преписка. 

6.Участието  на  прокурори  и  съдебни  служители  в  квалификационни
курсове, семинари и други форми на обучение не е на достатъчно ниво.

7.Както в РП Провадия, така и в РП Девня се наблюдава изключително
нисък  процент  на  обжалване  на  откази  на  образуване  на  ДП.  Този
резултат може да се дължи на законосъобразност и обоснованост на
постановленията  на  прокурорите,  но  също  така  и  на  намаляване  на
доверието  на  обществото  в  действията  и  произнасянията  на  по
горните прокуратури и съдилищата.

8.Датите  на  прокурорските  постановления  и  датите  на  деловодно
извеждане в повечето случаи съвпадат, което е доказателство за добра
организация на работата в деловодството на прокуратурата, както и за
координация между прокурорите и съдебните служители.

9.Вследствие  на  провеждани  съвещания  и  ежеседмичната  работа с
разследващи полицаи значително е намалял броят на исканията от тях
за продължаване на срока през 2008г, в сравнение с 2007г. 
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10. В РП Девня не може да се установи в пълнота какво е актуалното
състояние и местонахождение на спрените дела от предходни години,
а от там – и на липсващите дела.

11.Освен  събирането  и  обсъждането  на  съдебните  актове  за
прекратяване, очевидно са налице повтарящи се процесуални нарушения,
които могат да бъдат отстранени и да не се допускат за в бъдеще при
един  по-задълбочен  и  самокритичен  анализ.  Към  тази  констатация
следва  да  се  добави  и  факта,  че  от  общо  седем  обжалвани
постановления за прекратяване на наказателно производство, всичките
са отменени от съда.

12.  Процентът на  оправдателните  присъди е  значителен  на  фона  на
общия брой. В наблюдателните производства се установява една и съща
грешка. Липсва входящ печат на РС за подадените протести, от което
да се види дали са спазени законоустановените срокове. Фактът, че не
са протестирани  оправдателни  присъди,  означава,  че  прокурорите  са
съгласни с присъдите.Липсват и произнесените съдебни актове, както и
мотивите  към  тях.  Правната  подготовка  и  квалифицирането  на
прокурорите могат да бъдат подобрени ако периодично се обсъждат
допусканите  процесуални  нарушения,  както  и  нарушенията  на
материалния  закон,  въз  основа  на  анализ  и  оценка  на  произнесените
съдебни актове.

 
ПРЕПОРЪКИ:

1. Административният  ръководител  да  предприеме
необходимите  действия  за  въвеждане  и  актуализиране  на  правно
информационна  програма  на  всички  прокурори  и  на  съдебните
служители.

2. Необходимо  е  ОП  Варна  да  подпомогне  РП  Девня  за
въвеждането на програмен продукт, който да улесни прокуратурата при
периодичното  предоставяне  и  обобщаването  на  статистическата
информация.
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3. Да се създаде комисия в изпълнение на разпоредбите на чл.
84, чл. 85 и чл. 86 от ПОДАПРБ.

4.  Да се  спазва разпоредбата на чл.  146,  ал.  2  от  Правилника за
администрацията  в  районните,  окръжните,  административните,
военните и апелативните съдилища.

5.Административният ръководител  да  създаде  организация  за  по
активното включване  на  прокурори и  съдебни служители в  различни
форми на обучение.

6.Административният  ръководител  да  създаде  организация  за
установяване  на  точния  брой  спрени  дела  от  предходни  години,
местонахождението им, както и на липсващите дела. Да се предвидят и
последващи  мерки  и  действия,  съобразени  с  НПК  и  Заповед  №  ЛС-
2403/15.06.07г. на Главния прокурор.

          7. Цялостното впечатление от актовете на съда и прокуратурата
изисква  по  задълбочена  правна  подготовка  на  прокурорите  при
изготвянето  на  обвинителните  актове,  както и  на  постановленията за
прекратяване на наказателното производство.

8.  Наблюдателните  производства  по  преписки,  по  които  има
оправдателни  присъди  и  протести  да  се  комплектоват  заедно  с
произнесените съдебни актове.

9.  Подадените  протести,  които  остават  в  наблюдателните
производства в РП да се завеждат с входящ номер в Районния съд.

10.  В  книгата  за  протестите  да  се  вписват  абсолютно  всички
протести, а не само по оправдателните присъди.

 

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

 Административният  ръководител  да запознае прокурорите от  РП –
Девня с резултатите от извършената планова проверка. 

18



На основание чл.198 ал.1 т.5 от ЗСВ Административният ръководител
да  приобщи  към  личните  кадрови  досиета  на  прокурорите  конкретните
констатации  за  тях  в  настоящия  акт,   които  да  се  вземат  предвид  при
атестирането им.

На основание чл.58, ал.2 от ЗСВ, Административният ръководител на
Районна  прокуратура  –  Девня 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  тримесечен  срок  уведоми Инспектората  към ВСС за
резултата от тях.

На основание чл.58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок от връчването на Акта
Административният  ръководител на  Районна прокуратура –Девня може да
направи  възражения  и  да  ги  представи  на  Главния  инспектор  на
Инспектората към ВСС.

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
Окръжна прокуратура – Варна за сведение и за изпълнение на препоръките от
негова компетентност.

Копие  от  Акта  да  се  изпрати  на  Административния  ръководител  на
Апелативна прокуратура – Варна за сведение и за изпълнение на препоръките
от негова компетентност.
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ПРИЛОЖЕНИЯ  КЪМ  АКТА:

1. Копие от Заповед № 83/ 2009г. 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 – Девня; 

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

досъдебните производства на РП – Девня;

5.Доклад за извършена ревизия на районните прокуратури в района на
Окръжна прокуратура Варна; 

6.Списък на прокурорите и служителите в РП Девня, запознати със
Заповед № 6/13.02.08г. на административния ръководител на РП Девня.

ИЗГОТВИЛ  АКТА:

ИНСПЕКТОР: 

     /АНИТА МИХАЙЛОВА/
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