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ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС  НА
ВАРНЕНСКИЯ АПЕЛАТИВЕН  РАЙОН

АКТ
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПЛАНОВАТА ПРОВЕРКА

В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – ПРОВАДИЯ

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 Провадия, изискване и
предоставяне от  РП Провадия 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.



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

1. Щатна осигуреност.

Дейността на РП – Провадия е предвидено по щат да се осъществява от
4  прокурори.  Няма  незаети  щатни  бройки.  През  2008  г.  дейността  се  е
осъществявала  от  трима  прокурори,  тъй  като  Районният  прокурор  Катя
Савова е в отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст. Прокурорите
се подпомагат от общо 6 броя съдебни служители. 

2. Материална база.

РП –  Провадия  е  настанена  в  сградата  на  Съдебната  палата.
Помещенията са достатъчни за осъществяване дейността на прокуратурата. 

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

Видно от представената  справка,  изготвена от и.д.  административния
ръководител  11  бр.  книги,  регистри  и  дневници  се  водят  на  основание
Правилника  за  организацията  и  дейността  на  администрацията  на
Прокуратурата  на  Република  България  /ПОДАПРБ/,  8  бр.  се  водят  по
указание на ВКП и 3 бр. по собствена преценка. Само 2 бр. от тях се водят на
хартиен носител и на електронен носител.

Част от книгите, регистрите и дневниците се водят незадоволително и
не  отговарят  на  изискванията  на  ПОДАПРБ  и  съответните  указания  на
Върховна касационна  прокуратура.

При  извършена  проверка  на  Книгата  за  върнатите  дела  от  съда  на
прокуратурата  за  2008 г.  се  установи,  че  са  описани 35 бр.  прекратени и
върнати дела, докато в предоставената ни справка № 4.2 са отчетени общо 21
бр.  прекратени  и  върнати  дела.  Същевременно  при  насрещна  проверка
извършена  в  съда,  за  същия  период,  съдът  отчита  25  бр.  прекратени  и
върнати  дела.  Извън  констатираните  противоречиви  данни  регистърът  се
води незадоволително, тъй като в него не се отбелязва дали делата се връщат
по реда на чл.249 от НПК или от съдебно заседание по реда на чл.288 от
НПК, както и на какво основание.  Не навсякъде  е  отбелязано и по какво



обвинение  е  внесен  съответният  обвинителен  акт.  Воденето  на  книги  и
регистри има за цел да подпомага статистическата дейност на прокуратурата,
а също така и аналитичната дейност. Очевидно, в конкретния случай, и двете
цели не се осъществяват. 

При  извършена  проверка  на  Книгата  за  оправдателните  присъди  за
2008 г. се установи, че там са заведени 7 бр. оправдателни присъди за 2008 г.
От данните по справка № 4.3 за 2008 г. е установено, че са отчетени 6 бр.
оправдателни  присъди,  като  е  отчетено  и  кои  са  прокурорите,  изготвили
обвинителните  актове.  От  данните  в  Книгата  може да  се  направи  отново
извод, че регистърът не се води достатъчно пълно, отбелязани са три случаи,
в които не е изготвен протест, докато в справката е посочен само един. В
Книгата  липсват  данни  за  това  кой  прокурор  е  изготвил  акта,  съответно
протеста. Налице са противоречия между справката и Книгата. 

При  извършена  справка  на  входящ/изходящ  регистър  се  установи
късно  деловодно  завеждане  на  някои  преписки  или  извеждане  на  някои
преписки с датите на прокурорски актове, които са много по - ранна дата от
действителното извеждане в деловодството.

Във  входящия/изходящия  дневник  се  отразява  датата,  изписана  на
постановлението, а не датата на неговото извеждане в деловодството, което
дава погрешно впечатление за движението. Например: 

пр.  пр.№23/2008  г.  /ДП  534/2007  г.  на  РПУ  –  Провадия/.
Постановлението  за  прекратяване  на  ДП  е  от  19.09.2008  г.,  а  датата  на
извеждането  му  е  23.09.2008  г.  Във  входящия/изходящия  дневник  е
отбелязана  датата  19.09.2008  г.  /изпратено  на  жалбоподателя  на  30.09.
2008 г./. 

пр. пр.№409/2008 г. Наблюдаващ прокурор Станев. Постановлението
за отказ от образуване е с дата 16.07.2008 г., изведено е на 30.09.2009 г. Във
входящия/изходящия  дневник  е  отбелязана  датата  на  постановлението
16.07.2008 г. 

пр.  пр.  №  4/2008  г.  /ЗМ  514/2007  г.  на  РПУ  –  Провадия/.  На
27.12.2007 г.  е  изведена в РПУ – Провадия,  на 03.02.2008 г.  е  заведено в
деловодството на прокуратурата. Постановлението за отказ от образуване е
от 19.02.2008 г., изведено е на 25.03.2008 г., а в дневника е вписано с дата
19.02.2008 г.

Общата констатация за воденето на дневниците и регистрите е, че
те  не  се  водят  съгласно  нормативните  изисквания,  поради  което  и  не
изпълняват функциите си за подпомагане на отчетността и аналитичната
дейност на прокуратурата.



Необходимо  е  да  се  изследват  причините,  поради  които  във
входящия/изходящия  дневник  се  отбелязват  неправилно  дати,  които
създават погрешно  впечатление  за  реалното  движение  на  преписките  и
делата.

Да се създаде организация от административния ръководител за
въвеждане на всички необходими факти и обстоятелства във водените
регистри и книги.

Да  се  укаже  на  съдебните  служители  да  отбелязват  във
входящия/изходящия  дневник  датата  на  деловодното  извеждане  на
прокурорските актове, а не датите отбелязани в самите актове.

Осигурена е необходимата компютърна техника за всички прокурори и
съдебни  служители.  Прокурорите  ползват  в  работата  си  правно  –
информационната програма АПИС.

През 2008г.  служителите в РП Провадия,  обслужващи УИС, са  били
обучавани от системен администратор от ОП Варна. 

Новопостъпилите  преписки  и  дела  се  разпределят  на  принципа  на
случайността,  чрез  програмния  продукт  „Law  Choice”.  Работата  с  този
продукт не изчерпва всички възможности на програмата. Не е прецизирана
работата  с  програмата,  с  оглед  изключването  от  случайния  принцип  на
разпределение при отсъствие на прокурор или при отвод. Причина затова е
продължителното отсъствие на титуляра, който работи с тази система.

В  продължение  на  шест  месеца  не  е  създадена  организация  за
обучението на друг съдебен служител, който да работи с всички функции
на използвания програмен продукт за случайно разпределение на делата.

Административният  ръководител  да  създаде  организация  за
подготовка и квалифициране на съдебен служител, който да работи с
всички функции на системата за случайно разпределение на делата, за
да  е  в  състояние  пълноценно  да  замества  отсъстващия  по  обективни
причини друг съдебен служител. 

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

За  първото  шестмесечие  на  годината,  до  първо число  на  следващия
месец, се изпращат в ОП Варна статистически таблици, по които се изготвят
и  изпращат  аналитични  доклади  по  направления,  съответстващи  на
таблиците.



Констатираните  недостатъци  при  воденето  на  книгите  и
регистрите,  както  и  различията  между  данните  в  тях,  както  и   тези
въведени  в  справките,  изпратени  до  Инспектората  към  ВСС  показват
сериозни  недостатъци  в  статистическата  дейност  на  прокуратурата,
както  и  създават  съмнения  за  достоверността  на  статистическата
информация.

Липсата  на  достатъчно  въведена  информация  в  книгите  и
регистрите показва и липса на обективни предпоставки за осъществяване
на аналитична дейност.

Да  се  създаде  организация  за  предоставяне  на  вярна  и  точна
статистическа информация до всички органи на съдебната власт.

4. Описване и съхраняване на веществените доказателства.

Веществените  доказателства,  които  се  внасят  в  съда,  се  описват  в
нарочна книгата, която се води  само на хартиен носител. Те се описват в нея
подробно – индивидуализират се по вид, бройка, марка и т.н. и се предават в
съда срещу подпис.

Веществените  доказателства,  които  се  получават  в  прокуратурата  от
РУ,  не  се  описват  в  книга,  а  се  приемат  срещу  подпис  на  съответното
придружително писмо. 

Веществените доказателства се съхраняват в архива на прокуратурата. 
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.

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. 

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 7 заповеди по указания на Главния прокурор и 8 по
собствена преценка.

Не  е  създадена  организация  по  връчването  и  запознаването  на
прокурорите  със  заповедите  и  разпорежданията  на  административния
ръководител,  което  от  своя  страна  води  до  занижаване  контрола  по
изпълнението  на  тези  заповеди.  Вярно  е,  че  щатната  численост  на
прокуратурата е малка, но 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.  Тази  функция  е  неизменна  и  тя  не  може да  се  поставя  в
зависимост от малката численост на органа на съдебната власт.

6.  Квалификация и обучение на прокурорите и служителите от
РП– Провадия. 

През 2008г. прокурор Димитричка Ганчева, като завеждащ гражданско-
съдебен надзор, е участвала в семинар на тема ”Обсъждане на промените в
ГПК и прилагането  им в  гражданския  и наказателен  процес”.  През  2008г.
прокурор  Станислав  Станев,  като  завеждащ  надзор  за  изпълнения  на
наказанията  е  участвал  в  семинар  на  тема  „Проблеми,  възникнали  при
изпълнение на наложените наказания – пробация”.

Необходимо  е  да  се  увеличи  участието  на  прокурори  и  съдебни
служители  от  РП  Провадия  в  различни  форми  на  обучение,  с  цел
повишаване на тяхната квалификация и професионализъм.

 Забележка: Към Акта е приложена подробна Справка № 1, изготвена
от РП-Провадия, относно организацията на административната дейност;
Доклад  за  извършена  ревизия  на  районните  прокуратури  в  района  на
Окръжна  прокуратура  Варна;  Копие  от  Книгата  за  прекратени  и
върнатите от съда дела за 2008г.; Копие от книгата за оправдателните
присъди.



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  1432  бр.
преписки.  Общият  брой  на  образуваните  преписки е  1484 /от  тях  1394 бр.
новообразувани и 90 бр. останали от предходен период/, от които по 1038 бр. е
постановен отказ от образуване на досъдебно производство, 4 бр. са изпратени
по  компетентност  на  други  органи  и  по  390 бр.  са  образувани  досъдебни
производства.  От  образуваните  преписки  през  периода  са  останали  11 бр.
нерешени.

От общо обжалвани 54 отказа за образуване на досъдебно производство
са отменени 16, а са потвърдени 38. 

Преписките  са  разпределени  равномерно  между  прокурорите,  с
изключение  на  и.д.  административния  ръководител,  който  е  със  100%
натовареност при изпълнение на присъдите и с 50%  натовареност във всички
останали случаи.

Констатираха  се  проблеми  при  взаимодействието  между  РПУ-
Провадия  и  РП-Провадия  по  възложените  предварителни  проверки.
Проверките  не  се  осъществяват  в  срока,  даден  от  наблюдаващите
прокурори,   не  се  изпълняват  дадените  указания.  От  своя  страна
прокурорите не осъществяват контрол при протичането на тези проверки,
за което се съди по липсата на изпращани напомнителни писма до РПУ.
Например по пр.  пр.  №38/08г.   с  постановление от 17.01.08г.  /изведено на
18.01.08г./ е възложена предварителна проверка със срок 30 дни. С писмо от
16.05.2008 г. /близо 3 мес. след изтичане на срока/ РПУ връща преписката в
РП, с мнение за изпращане по компетентност на Военноокръжна прокуратура
Варна.  С  постановление  от  21.05.08  г.  преписката  е  изпратена  по
компетентност. С постановление от 12.09.08 г. Военноокръжна прокуратура -
Варна  е  отказала  да  образува  досъдебно  производство.  Постановлението,
ведно  с  преписката,  е  получено  в  РП  Провадия  на  17.09.2008  г.  С
постановление  от  26.09.08г.  преписката  е  върната  в  РПУ  Провадия  за
допълнителна проверка. Определен е срок 30 дни. До датата на проверката
няма движение по преписката, няма и напомнителни писма от наблюдаващия
прокурор. 

Установени  са  случаи,  в  които  наблюдаващите  прокурори  не  се
произнасят в законоустановения срок при получаване на преписки. Например
пр. вх.№4/03.01.2008 г.  е образувана по изпратена от РПУ на 27.12.2007 г.
тяхна преписка ЗМ 514/2007 г.  Постановлението за отказ от образуване на
досъдебно производство е  с  дата  19.02.2008 г.,  деловодно е обработено на



25.02.2008 г. Във входящия/изходящ дневник това постановление е вписано с
дата 19.02.2008 г. По тази преписка е направено и предложение за налагане на
наказание от МКБППМН на Община Провадия, което е с дата 19.02.2008 г.,
деловодно обработено е на 25.02.2008 г., а във входящия/изходящ дневник е
отбелязана дата 25.02.2008 г.

Установени  са  случаи  на  неспазване  от  страна  на  наблюдаващите
прокурори  на  Указание  изх.  №  281/08.12.2006  г.  относно  дейността  на
прокуратурата  по  възлагането,  извършването  и  приключването  на
предварителни  проверки  на  Главния  прокурор  на  Република  България,  в
частта за срока за извършване на допълнителна проверка, който е фиксиран в
размер до 10 дни. Например: 

- Пр. вх. №390/17.03.2008 г. Образувана е във връзка с изпратени
от РП – Шумен материали.  С постановление от 01.04.2008 г.  на прокурор
Борисова, преписката е изпратена за извършване на допълнителна проверка
от РПУ със срок 30 дни. На 15.05.2008 г. е получена от РПУ. На 16.06.2008 г.
е  изпратена  обратно  в  РПУ,  като  е  постановено  извършването  на
допълнителна проверка със срок 20 дни.

- Пр. вх. №409/20.03.2008 г. е образувана по жалба от гражданин.
С постановление от същата дата на прокурор Станев преписката е изпратена
в РПУ за предварителна проверка като е определен срок 20 дни. Преписката е
получена на 01.04.2008 г. С постановление от 30.04.2008 г. е изпратена в РПУ
за извършване на допълнителна проверка със срок 20 дни.

Прокурорите от РП- Провадия да спазват стриктно Указание изх.
№ 281/08.12.06г. на Главния прокурор и да подобрят организацията на
работата си с оглед стриктно спазване на определените от тях срокове.

В хода  на  проверката  се  установи,  че  приемането  на  жалбите  на
гражданите  се  извършва  от  деловодството.  Ако  служителят  счита,  че
жалбата  не  е  от  компетентността  на  прокуратурата,  изпраща
жалбоподателя при дежурния прокурор. Това е погрешна практика, която е
констатирана и в Доклад за извършена ревизия на районните прокуратури в
района  на  Окръжна  прокуратура  Варна,  но  до  момента  на  плановата
проверка не е отстранена. Липсва график за дежурства на прокурорите от
РП – Провадия за прием на граждани.

 Да  се  въведе  дежурство  на  прокурорите  в  РП  –  Провадия  за
приемане на жалби и граждани. 



  Постановленията за отказ от образуване на досъдебно производство
се изпращат до адресатите с обикновена поща. В тетрадката, в която се
описват и се отнасят в пощенската станция се записва само техния общ
брой за деня, но не и номерата им. Това обстоятелство прави невъзможно
проверката на реалната дата, на която тези постановления са изпратени.

Постановленията за отказ от образуване на досъдебно производство
да се описват по номера в тетрадката, с която се отнасят в пощенската
станция

    ЗАБЕЛЕЖКА: Към Акта е приложена изготвена  от РП – Провадия
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 – Провадия, на основание чл.54, ал.1, т.2
ЗСВ

Наблюдаваните  досъдебни  и  бързи  производства  през  2008г.  са  били
общо 1099 бр.,  от които 10  бр. бързи. Незабавни производства не са водени
През проверявания период са образувани 849 бр. досъдебни производства и са
наблюдавани още 240 бр. досъдебни производства, които са били образувани
през  предходни  години.  Разследване  от  следовател  е  проведено  по  3 бр.
новообразувани досъдебни производства и 15 бр. от стар период. Прокурор е
провел разследването по 14 бр. новообразувани дела и по 28 бр. от предходен
период.

 През  проверявания  период  от  разследващите  органи  е  приключено
разследването по общо  729 бр.  досъдебни производства,  от които  717 бр.
разследвани  от  разследващ  полицай  и  12  бр.  разследвани  от  следовател.
Приключени са и десетте бързи производства. Всичките тези дела са били
решени, с изключение на 17 бр., намиращи се за произнасяне при прокурор.

Разследването  по  десетте  бързи  производства  е  приключило  в
законоустановения с 7-дневен срок и са решени от прокурор в 3-дневен срок.
Шест  са  внесени  с  обвинителен  акт  в  съда,  а  четири  с  постигнато
споразумение.

В РП – Провадия през 2008 г. са постъпили от разследващите органи
383 бр. предложения за внасяне на искане в по-горестоящата прокуратура за
продължаване  срока  на  разследването.  Всичките  са  уважени.  До  главния
прокурор  на  Република  България  са  били  отправени  чрез  Апелативна



прокуратура  –  Варна  41 бр.  предложения  за  продължаване  срока  на
разследването, като всичките са уважени.

Движение на досъдебните производства:
Във  връзка  с  множество  проблеми  в  организацията  по  образуваните

досъдебни производства  от Областна дирекция полиция и РПУ Провадия е
проведено  работно  съвещание  между  прокурорите  и  дознателите  през  м.
декември 2008г.,  но очевидно проблемите продължават да съществуват.  По
тази причина действията по чл.242, ал.2 от НПК се извършват предимно от
прокурорите – по 42 бр. досъдебни производства са извършени от прокурор, а
по  12 бр.  от  разследващ  орган.  Констатираните  слабости  по  време  на
проверката са несвоевременно уведомяване на прокуратурата за образувани
на  основание  чл.212,  ал.2  от НПК досъдебни  производства,  неспазване  на
законоустановените  срокове  за  разследване,  неупражняване  от страна на
наблюдаващите прокурори на функцията им по ръководство и надзор върху
разследващите органи. Примери в тази насока са:

-  пр.пр. № 378/13.03.2008 г. /ДП 2029/08 г. на РПУ/. Образувано е на
05.12.07г.  за  извършено престъпление  по чл.  195 от  НК.  Уведомлението за
започване  на  досъдебното  производство  е  изпратено  в  РП  Провадия  на
06.03.08г. В прокуратурата е заведено във входящия дневник на 13.03.2008г.
На случаен принцип е разпределено на прокурор Борисова на 14.03.08 г. От
тази дата,  до датата на проверката няма никакво движение по досъдебното
производство. Законоустановеният срок за разследване е изтекъл, делото не е
изискано,  сроковете  не  са  следени,  не  е  осъществявана  от  наблюдаващия
прокурор  функцията  по  ръководство  и  надзор.  При  извършена  справка  по
телефона на 28.05.2009 г. се установи, че все още не е получено; 

-  преписка ЗМ 1007/08г.  на  РПУ –  Провадия е  изпратена  в  РП на
05.02.08г.,  където  е  заведена  с  вх.  № 155/07.02.2008 г.  С постановление от
18.02.2008  г.  е  образувано  досъдебно  производство  срещу  известен
извършител  за  престъпление  по чл.  195 от  НК.  На 17.04.08 г.  е  искано  от
наблюдаващия прокурор продължаване на срока с 3м. Срокът е продължен от
ОП Варна,  считано от  18.04.08г.  до  18.07.08 г.  Досъдебното производство
постъпва в РП Провадия едва на 12.03.09 г., като няма данни да са били
извършвани  някакви  действия  от  прокурора  от  18.04.2008  г.  до
12.03.2009г. С  постановление  от  31.03.09  г.  на  наблюдаващия  прокурор
Ганчева делото е изпратено в РПУ Провадия за отстраняване на съществени
процесуални нарушения;



- пр. вх.№14/03.01.2008 г. е образувана по повод получено уведомление
от  РПУ  за  започнало  при  условията  на  чл.212,  ал.2  от  НПК  досъдебно
производство. На 09.01.2008 г. е изпратено до РПУ писмо, в което е посочено
името на наблюдаващия прокурор -  Ганчева. На 22.01.2008 г. е получено от
РПУ писмо за уведомяване кой е водещия разследването. На 25.02.2008 г. в РП
е  получено  искане  за  продължаване  срока  на  разследването  с  2  мес.  На
04.03.2008  г.  наблюдаващият  прокурор  е  изпратил  такова  искане  до  ОП  –
Варна.  ОП  –  Варна  е  продължила  срока  за  разследването  с  2  мес.,  като
писмото  е  получено  18.03.2008  г.  ДП  е  изпратено  от  РПУ  с  писмо  от
05.09.2008 г. и е заведено в РП на 09.09.2008 г. От 04.03.2008 г. до 09.09.2008
г. не е осъществяван ефективен контрол върху органите на разследването за
спазване  на  разрешения  срок,  както  и  за  извършваните  действия  по
разследването. С постановление на наблюдаващия прокурор от 10.09.2008 г.
наказателното производство е прекратено.

Наблюдаващите  прокурори  да  следят  спазването  на
законоустановените срокове за разследване и да упражняват ефективно
функцията си по ръководство и надзор. 

През  проверявания  период  са  спрени общо 204  бр.  наказателни
производства, от които 176 бр. срещу неизвестен извършител и 28 бр. срещу
известен.

Възобновени са 11 бр. наказателни производства през 2008 г., които са
били спрени срещу известен извършител. 

През 2008г. са прекратени 221 бр. наказателни производства, от които
28 поради изтекла давност. Само 7 бр. от постановленията са обжалвани, от
които  1  е отменено от от съда. Обжалвани пред по-горестоящия прокурор
няма.  На случаен принцип са  проверени две  от прекратените  наказателни
производства, водени срещу известен извършител:

ДП  1048/2008г.  по  описа  на  РПУ  Провадия е  образувано   на
04.05.2008г., на същата дата е изведено от РПУ Провадия. На 15.05.2008г. на
случаен  принцип  е  разпределено  на  прокурор  Борисова.  Наблюдаващият
прокурор  Борисова своевременно е изготвил искане за продължаване срока
на разследавето от ОП Варна. На 08.07.08г. ОП е продължила срока с 2 мес.,
считано  от  07.07.08г.  до  07.09.08г.  Заключителното  постановление  на
дознателя  за  прекратяване  на  делото  е  от  01.09.08г.  Заведено  е  в
прокуратурата на 05.09.08г. Постановлението на прокурора за прекратяване е



от 19.09.08г., изведено на 23.09.08г. Образуването и движението на делото е
в законоустановените срокове;

 
ДП  1047/2008г.  /дозн.  №  291/2008г.  по  описа  на  РПУ-Провадия;

пр.пр. № 651/08г. по описа на РП Провадия/. Образувано е на 28.09.2007г.
на  основание  чл.212,  ал.2  от  НПК  срещу  неизвестен  извършител  за
престъпление по чл.216, ал.1 от НК. Образуването и движението на делото е в
законоустановените срокове. Поискано е, обаче, продължаване на срока с 2
месеца  от  ОП  Варна,  като  основание  затова  е  било  необходимост  от
прилагане справката за съдимост на обвиняемия и на изготвяне на искането за
продължаване  на  срока  /26.09.08г./  Имало  е  още  7  дни  до  изтичането  на
двумесечния срок,  в  които е  било напълно възможно да се извършат тези
действия по разследавето. Освен това от събраните доказателства, още към
момента на изготвеното искане, е могъл да се направи обоснован извод за
липса  на  субективна  страна  при  извършване  на  деянието,  какъвто  извод
прокурорът е направил в постановлението си от 09.09.08г. за прекратяване на
производството, след разрешения от ОП Варна двумесечен срок. Освен това
по делото е  назначена  и  изготвена  съдебно-оценителна експертиза  /л.17/  с
дата  07.05.2008г.,  даден  е  срок  за  изготвяне  до  10.05.08г.,  представена  е
справка-декларация  от  вещото  лице  на  08.05.2008г.,  но  самата  оценителна
експертиза няма дата, не е заведена по никакъв начин и не може да се направи
извод кога е постъпила в РПУ Провадия, а от там и кога точно е приключило
това действие по разследването. 

При осъществяване на функцията на прокурорите по ръководство
и надзор на досъдебните производства следва:

-да се преценява във всеки конкретен случай налице ли е фактическа
и правна сложност и необходимо ли е да се прави искане за продължаване
на разследването.

-извършваните  действия  по  разследването,  включително  и
експертизите по делата, да носят всички атрибути, предвидени НПК,
както и датата на изготвянето, за да може да се направи извод дали
това действие е  в  законните срокове и да се предотврати евентуално
оспорване му в наказателното производство.

Освен  номер  на  прокурорска  преписка  образуваните  досъдебни
производства  получават  и друг номер,  под който са описани в  книгата  за
досъдебни  производства.  Констатира  се,  че  по  значителна  част  от
досъдебните  производства  във  входящия/изходящ  дневник  не  е  записан



ЕИСПП № . При проверка на книгата за досъдебни производства се установи,
че там този номер фигурира.

Постановленията за спиране на наказателното производство се изпращат
с  обикновена  поща  до  адресатите.  Постановленията  за  прекратяване  на
наказателното производство се изпращат с обратна разписка. В тетрадката, с
която двата вида постановления се отнасят в пощенската станция се описват с
номера само тези, които се изпращат с обратна разписка, а за останалите се
записва  общия  им  брой.  В  тази  връзка  и  тук  важи  препоръката,  която  е
направена  във  връзка  с  изпращането  на  постановленията  за  отказ  от
образуване на досъдебно производство.

Извън констатираните нарушения по образуването и движението на
посочените  досъдебни  производства,  следва  да  се  отбележи  и
необходимостта  от  повишаване  на  професионалната  квалификация  на
прокурорите  от  РП-Провадия,  с  цел  постановяване  на  правилни  и
законосъобразни актове. 

 Забележка:  Към Акта е приложена изготвена  от РП – Провадия
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.

От внесените  244 бр.  обвинителни актове  през  2008  г.   са  решени в
съдебна фаза общо 211 бр. Броят на осъдителните присъди по общия ред е 48,
а по  6  са произнесени оправдателни присъди, сключени са 43 споразумения в
хода на съдебното следствие.

Протестирани  са  три оправдателни  присъди,  като  е  уважен  един
протест,  един не е уважен и  един не е разгледан. Направените констатации
относно  воденето  на  книгата  за  оправдателните  присъди  в  раздел  І  от
настоящия  Акт  се  отнасят  и  до  цялостната  организация  на  наказателно  –
съдебния надзор.

С  цел  повишаване  квалификацията  на  прокурорите  в  РП  –
Провадия е необходимо  в прокуратурата да се анализират периодично
съдебните  актове,  с  които  подсъдимите  са  оправдани,  изготвените



протести,  причините,  поради  които  не  са  подадени  протести  от
прокуратурата, както и съдебните актове на по-горните инстанции.

В  РС  –  Провадия  прокуратурата  е  внесла  31  дела  със  сключени
споразумения в досъдебно производство, като всичките са одобрени от съда.

На случаен принцип са проверени следните дела:

-Пр.пр. № 861/08г. по описа на РП Провадия /ДП №280/08г. по описа
на РПУ Провадия/.  Изпратено е  с  писмо в  РП Провадия  на  19.06.08г.  На
случаен принцип разпределено на прокурор Ганчева на 30.06.08г. Образувано
на  03.07.08г.  от  прокурора  по  чл.  195  от  НК.  На  01.09.08г.  е  поискано
продължаване на срока от ОП варна. С писмо от 17.09.08г. срокът е продължен
от  03.09.08г.  до  03.11.08г.  Искането  за  продължаване  на  срока  не  е
направено своевременно! Делото е изпратено от РПУ с писмо от 03.11.08г., в
РП  Провадия  е  заведено  на  18.11.08г.  Разпределено  е  на  прокурора  на
19.11.08г. Обвинетелният акт е внесен в съда на 03.12.08г. за престъпление по
чл. 206 от НК. Протоколът от с.з. е от 03.12.09г. по НОХД № 615/08г., с който
се одобрява постигнато споразумение между представителя на прокуратуррата
и защитника на обвиняемия.

-Пр. пр. № 859/08г. Образувано е ДП на 03.07.08г. за престъпление по
чл.  129,  ал.1  от  НК.  Направено е  искане  за  продължаване  на  срока до  ОП
Варна  от  29.08.08г.  Срокът  е  продължен  от  ОП  на  16.09.08г.,  считано  от
03.09.08г.  Искането  за  продължаване  на  срока  не  е  направено
своевременно!  С постановление от 19.09.08г. прокурорът е дал указания на
основание чл. 242, ал. 2, пр. 1 от НПК. На 03.11.08г. РПУ Провадия изпраща
ДП, в РП Провадия е заведено на 06.11.08г. Обвинителният акт е изготвен на
29.12.08г.-  извън  установения  едномесечен  срок.  На  29.12.08г.  делото  е
внесено в съда. С протокол от с.з. на 18.03.09г. по НОХД № 7/09г. е одобрено
споразумение  между  представителя  на  прокуратурата  и  защитника  на
обвиняемия.

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 56 бр. през 2008г., от които 31 бр. са решени от
съда – 29 бр. са уважени и две са върнати от съда на прокуратурата.

Прокурорите  от  РП  –  Провадия  са  участвали  общо  в  405 съдебни
заседания по наказателни дела.



Прекратените и върнати от съда дела на РП  - Провадия са общо 21, като
16 са върнати с  разпореждане  на съда, а  5  са върнати с  определение.  Тези
данни  се  съдържат  в  представената  до  Инспектората  към  ВСС  справка.
Констатациите, направети в раздел І от настоящия Акт относно воденето на
книгата за прекратените и върнати от съда дела са относими към цялостната
дейност  на  прокуратурата,  насочена  към  преодоляване  на  допусканите
слабости и процесуални нарушения при внасянето на обвинителни актове в
съда. 

               
2. Организация по изпълнение на наказанията.

За  тази  дейност  отговаря   И.  д.  административен  ръководител  на
прокуратурата.  През  2008г.  са  приведени  в  изпълнение 204  присъди,
неприведени  присъди  в  срок няма.  Няма  отложени  изпълнения  на
наказанията

Гражданско - съдебен надзор.

През 2008г. гражданско-съдебният надзор в   РП – Провадия се изразява
в участие на прокурори в 21 граждански дела на РС – Провадия. 

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

Забележка:  Към Акта е приложена изготвена  от РП – Провадия
Справка  №  4  по  организацията  на   съдебния  надзор,  отразяваща  и
индивидуалната натовареност на прокурорите; Справка на РС – Провадия
от 2008г. за прекратените и върнати от съда дела на прокуратурата.

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

КОНСТАТАЦИИ:

1.Общата констатация за воденето на дневниците и регистрите е,
че те не се водят съгласно нормативните изисквания, поради което и не
изпълняват функциите си за подпомагане на отчетността и аналитичната
дейност на прокуратурата.



2.Необходимо  е  да  се  изследват  причините,  поради  които  във
входящия/изходящия  дневник  се  отбелязват  неправилно  дати,  които
създават погрешно  впечатление  за  реалното  движение  на  преписките  и
делата.

3.В  продължение  на  шест  месеца  не  е  създадена  организация  за
обучението на друг съдебен служител, който да работи с всички функции
на използвания програмен продукт за случайно разпределение на делата.

4.Констатираните  недостатъци  при  воденето  на  книгите  и
регистрите, както и различията между данните в тях и  тези въведени в
справките  изпратени  до  Инспектората  към  ВСС,  показват  сериозни
недостатъци  в  статистическата  дейност  на  прокуратурата,  както  и
създават съмнения за достоверността на статистическата информация.
Липсата  на  достатъчно  въведена  информация  в  книгите  и  регистрите
показва  и  липса  на  обективни  предпоставки  за  осъществяване  на
аналитична дейност.

5.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.

6.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. 

7.Констатираха  се  проблеми  при  взаимодействието  между  РПУ-
Провадия  и  РП-Провадия  по  възложените  предварителни  проверки.
Проверките  не  се  осъществяват  в  срока,  даден  от  наблюдаващите
прокурори,   не  се  изпълняват  дадените  указания.  От  своя  страна
прокурорите не осъществяват контрол при протичането на тези проверки,
за което се съди по липсата на изпращани напомнителни писма до РПУ.



8.В хода на проверката се установи, че приемането на жалбите на
гражданите се извършва от деловодството.

9.  Постановленията  за  отказ  от  образуване  на  досъдебно
производство  се  изпращат  до  адресатите  с  обикновена  поща.  В
тетрадката, в която се описват и се отнасят в пощенската станция се
записва само техния общ брой за деня, но не и номерата им.

10.  Констатираните  слабости  по  време  на  проверката  са
несвоевременно уведомяване на прокуратурата за образувани на основание
чл.212,  ал.2  от  НПК  досъдебни  производства,  неспазване  на
законоустановените срокове за разследване,  неупражняване от страна на
наблюдаващите прокурори на функцията им по ръководство и надзор върху
разследващите органи.

ПРЕПОРЪКИ:

1.Да се създаде организация от Административния ръководител за
въвеждане на всичик необходими факти и обстоятелства във водените
регистри и книги.

2.  Да  се  укаже  на  съдебните  служители  да  отбелязват  във
входящия/изходящия  дневник  датата  на  деловодното  извеждане  на
прокурорските  актове,  а  не  датите  отбелязани  в  самите  прокурорски
актове.

3.  Административният  ръководител  да  създаде  организация  за
подготовка и квалифициране на съдебен служител, който да работи с
всички функции на системата за случайно разпределение на делата, за
да  е  в  състояние  пълноценно  да  замества  отсъстващия  по  обективни
причини друг съдебен служител. 

 4.Да  се  създаде  организация  за  предоставяне  на  вярна  и  точна
статистическа информация до всички органи на съдебната власт.

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

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



7. Необходимо е да се увеличи участието на прокурори и съдебни
служители  от  РП  Провадия  в  различни  форми  на  обучение,  с  цел
повишаване на тяхната квалификация и професионализъм.

8. Прокурорите от РП- Провадия да спазват стриктно Указание изх.
№ 281/08.12.06г. на Главния прокурор и да подобрят организацията на
работата си с оглед стриктно спазване на определените от тях срокове.

9.  Да  се  въведе  дежурство  на  прокурорите  в  РП  –  Провадия  за
приемане на жалби и граждани.

10.  Постановленията  за  отказ  от  образуване  на  досъдебно
производство да се описват по номера в тетрадката, с която се отнасят в
пощенската станция.

11.  Наблюдаващите  прокурори  да  следят  спазването  на
законоустановените срокове за разследване и да упражняват ефективно
функцията си по ръководство и надзор.

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

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

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  –  Провадия 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 –Провадия 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.

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 – Провадия; 

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

досъдебните производства на РП – Провадия;

5.  Справка № 4 по организацията на съдебния надзор;



6.Справка от РС Провадия за върнатите от съда на прокуратурата дела
за 2008г.;

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

8.Копие от Книгата за прекратени и върнатите от съда дела за 2008г.; 

9.Копие от книгата за оправдателните присъди.

ИЗГОТВИЛ  АКТА:

ИНСПЕКТОР: 

     /АНИТА МИХАЙЛОВА/


