
ИНСПЕКТОРАТ КЪМ  ВИСШИЯ  СЪДЕБЕН  СЪВЕТ
гр.София – 1301, ул.” Георг Вашингтон” № 17

ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС
НА БУРГАСКИЯ  АПЕЛАТИВЕН  РАЙОН

Д О К Л А Д
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПЛАНОВАТА ПРОВЕРКА

В АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА – БУРГАС

извършена в периода от 23.06.08г.  до 04.07.08г.

Основание на проверката –  чл.54 ЗСВ, Годишната програма на Инспектората
към ВСС за 2008г. и Заповед № 51/ 2008г.на Главния инспектор.

Цел и обхват на проверката – цялостен анализ и оценка на организацията на
административната  дейност  на  прокуратурата,  на  организацията  по  образуването  и
движението  на  преписките  и  делата  в  прокуратурата,  както  и  приключването  им в
установените  срокове,  анализ  на  приключените  преписки  и  дела  в  прокуратурата  и
констатиране на противоречива практика за 2007г..

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

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

1. Административно – ръководна дейност.

А. Щатна осигуреност и материална база.

Дейността на АП – Бургас  се осъществява от 6 прокурори, като има три незаети
щатни бройки от 04.04.2007г. по решение на ВСС от същата дата. Не е обявен конкурс
за свободните места.

Дейността на АП - Бургас се подпомага от общо  17  броя съдебни служители,
като има една незаета щатна бройка за компютърен оператор, изпълняващ деловодни
функции.

Прокуратурата  ползва  помещения  в  съдебната  палата  в  гр.Бургас,  които  са
много добре оборудвани и поддържани и са достатъчни за  пълноценно осъществяване
на възложените функции.

Прокуратурата  разполага  с  компютърна  техника,  която  се  ползва  от
администрацията и прокурорите.
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Забележка: Към доклада е приложена справка за администрацията на АП
– Бургас. 

       Б. Квалификация на прокурорите.

Прокурорите  от апелативния район са участвали  в съвещания  и семинари по
актуални проблеми на наказателното право и наказателния процес,  организирани от
ВКП , НИП. Организирали са регионални семинари , обучения и съвещания . Участията
в национални форуми не се организират правилно по мнение на административното
ръководство,  което  споделям.  Липсва  своевременно  планиране  на  предстоящите
събития и участието на представители на прокуратурите  от региона се осъществява
съобразно  преките  служебни  ангажименти  и  изявеното  желание.   Необходимо  е
специализиране  на  прокурорите  в  конкретни  направления  и  на  тази  база  да  се
определя  участието  им  в  квалификационни  курсове,  обучения  и  обсъждания.
Предварителното  планиране  на  събитията  и  своевременното  уведомяване  на
прокуратурите от ВКП, НИП, МП и другите централизирани органи и институции
ще подпомогне повишаването на качеството и ефективността на участието.

В този смисъл прилагането на случайния принцип на разпределение на делата в
прокуратурата би следвало да се съобрази със специализацията на прокурорите по
видове престъпления .

       В. Книги, регистри и дневници, водени от прокуратурата. 

Книгите,  регистрите  и  дневниците  се  водят  съгласно  Правилника  за
организацията  и  дейността  на  администрацията  на  Прокуратурата  на  Р България  и
съответните  указания  на  Върховна  касационна   прокуратура.  Отбелязват  се
своевременно  всички  факти  и  обстоятелства.  Организацията  на  работата  на
деловодството по воденето на книгите е на  необходимото ниво.

По  преценка  на  административния  ръководител  се  водят  дневник  на
наказателните  дела,  дневник  на  гражданските  дела  и  книга  на  касационните
протести  –  и  трите  се  отразят  в  електронни  таблици,  което  улеснява
статистическата и аналитична дейност на прокуратурата.

Забележка: Към доклада е приложена справка за  водените деловодни
книги, регистри и дневници на АП – Бургас. 

       Г. Информационно осигуряване, статистика и анализ.

Периодичната информация, която се предоставя на ВКП с цел обобщаване на
статистиката и анализиране дейността на прокуратурата, се подготвя своевременно и
се попълва съобразно действителните данни в регистрите.

Изискана  беше  изрична  справка  за  изготвяните  от  прокуратурата  справки,
статистически листове и други, както и периодичността на изпращането им във ВКП.
Изводите,  които се налагат са,  че  Апелативната прокуратура подготвя и изпраща
информация във ВКП периодично и постоянно, което безспорно подпомага отдела за
статистика  и  анализ,  но  затруднява  същинската  прокурорска  работа  и
бюрократизира съдебния орган. 

Аналитична  дейност  се  осъществява  по  конкретни  проблеми,  въз  основа  на
проведени  тематични  проверки  в  апелативния  район.  Набелязват  се  проблемните
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моменти  и  мерки  за  преодоляване  на  проблемите  и  различията  в  работата  на
прокурорите.

Прокурорите ползват в работата си правните програми на Апис и Сиела .
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.

Повечето от водените дневници и регистри са и на електронен носител, като
част от тях са внедрени програмни продукти от Върховна касационна прокуратура, а
други са самостоятелно създадени и внедрени.

Липсва  въведена  цялостна  и  актуална  унифицирана  деловодна  електронна
програма. Въпреки че през 2005г. АП –Бургас е въвела УИС, която е централизирана,
тя не покрива напълно и изцяло важни насоки в дейността на прокуратурата, което
налага  създаването  на  собствени  софтуерни  продукти  и  въвеждането  им  в
експлоатация.  Низовите  прокуратури  в  апелативния  район  прилагат  различни
софтуерни продукти, а някои и не разполагат с такива. Необходимо е да се създаде
организация  както  на  ниво  АП  –  Бургас,  така  и  на  ниво  ВКП  за  създаване  и
внедряване на актуализирана единна деловодна система.

 
Анализът  на  представената  справка  относно  справките,  информациите  и

становищата,  изпращани  от  АП  до  ВКП  показва  тенденция  към  обобщаване  на
статистическите  данни  на  национално  ниво  за  органите  на  прокуратурата.
Същевременно  информационната  и  статистическа  дейност  на  прокуратурите  в
целия  съдебен  район  придобива  преимуществен  характер  по  отношение  на
същинската  прокурорска  работа.  Тази  дейност  би  следвало  да  има  аксесорен
характер - да подпомага и улеснява прокурорите в изпълнението на задълженията им
в рамките на следствения и наказателно-съдебния надзор.     

Забележка: към доклада е приложена подробна справка за изготвените от ОП
– Бургас справки, статистически листове и други.

1. Ръководно - контролна дейност:

А.  Ръководно - контролна дейност на административния ръководител по
отношение на прокурорите в АП

 
Ползват  се  две  форми  на  ревизионно  –  контролна  дейност  –  издаване  на

заповеди на административния ръководител /37 за 2007г./ и разпореждания, свързани с
изпълнение на заповеди и разпореждания на Главния прокурор и ВКП.

Готовите прокурорски актове се докладват на административния ръководител
ежедневно за проверка. Тази форма на контрол, ако се ползва за преценка и анализ на
качеството  на  актовете  и  срочността  на  тяхното  изготвяне,  може  да  се  приеме  за
положителна. Но тя може да постави  сериозен въпрос за въздействие върху пряката
работа на прокурорите, влияние върху вътрешното им убеждение и нарушаване на
принципа  на  независимост.  Освен това,  проверката  на  срочността  и  качеството  на
прокурорските  актове  може  да  се  осъществява  по  друг  ред  –  ежеседмично  или
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ежемесечно,  за всички прокурори – след като индивидуалните актове са изготвени,
изведени  в  деловодството   и  изпратени  на  адресатите.  Административният
ръководител  разполага  с  правомощия  служебно  да  преразгледа  и  отмени
незаконосъобразен  акт  в  качеството  си на  по-горестоящ прокурор.  /  чл.  46  ал.3  от
НПК/. 

Б.  Ръководно  -  контролна  дейност  на  АП  –  Бургас  по  отношение  на
низовите прокуратури.

През месец май 2007г. е извършена комплексна ревизия от АП – Бургас на ОП-
Бургас, ОП – Сливен и ОП – Ямбол. Констатирани са слабости и са дадени конкретни
указания за отстраняването им. В хода на проверката бяха предоставени докладите от
извършените комплексни ревизии.

През.  м.  януари  2007г.  е  извършена  проверка на  75 досъдебни производства
срещу известен извършител за тежки престъпления, наказателното производство, по
които е прекратено поради изтекла давност.в периода 01.01.2006г. – 15.09.2006г.

Ежедневните  проверки  по  жалби срещу актовете  на  низовите  прокуратури  ,
както  и  служебните  проверки  на  постановените  актове  са  израз  на  контролната
дейност на АП. 

Необходимо е да се подобри ръководно-контролната дейност на АП – Бургас
по отношение на низовите прокуратури, като се увеличат служебните проверки на
прокурорски  актове,  извършват  се  тематични  проверки,  осъществяват  се
прослушвания на прокурори в съдебни заседания, анализират се допуснати грешки и
се стимулира прилагането на добри практики. Попълваните на незаетите щатни
бройки  в  АП  и  реалното  увеличаване  на  прокурорите  ще  даде  възможност  за
реализирането на тази препоръка.

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

В хода на проверката беше изискана справка за индивидуалната натовареност на
прокурорите  в  АП  –  Бургас  във  връзка  с  компетентността  им  по  произнасяне  по
прокурорски постановления по преписки на по-долустоящите прокуратури  за 2007г. и
първото полугодие на 2008г.

Анализът на представената справка относно проверените откази за образуване на
досъдебно производство на окръжните прокуратури,  показва голям процент отменени
постановления.  От общо обжалвани пред АП – Бургас  219 постановления са отменени
41 . Предвид малкия обем преписки в повечето окръжни прокуратури / без ОП – Бургас/
е  неоправдано  да  се  изготвят  незаконосъобразни,  неправилни  и  немотивирани
постановления за отказ да се образува досъдебно производство.

При  направената  проверка  на  преписки  по  случаен  принцип  се  установи  ,  че
постановленията на АП - Бургас се изпращат на жалбоподателите в деня на извеждането
на акта в деловодството или на следващия работен ден,  съгласно изрично указание в
самия  акт  на  прокурора.  Прокурорите  са  решавали  постъпилите   преписки  в
законоустановените срокове. Не се констатира забавяне при произнасяне по преписките.
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В някои случаи  се  констатира,  че  прокурорите в  АП –  Бургас  изготвят много  по-
мотивирани  актове  от актовете на  някои  прокурори  от ОП,  които проверяват и
независимо дали ги потвърждават или отменят, излагат подробни аргументи. Тази
практика  в  АП  –  Бургас  е  не  само  правилна  и  законосъобразна,  но  и  отговаря  на
европейските стандарти. В препоръките до окръжните прокуратури на територията
на  Бургаския  апелативен  район  следва  да  се  отрази  и  направената  в  АП  –  Бургас
констатация  в  горната  насока,  с  цел  подобряване  качеството  на  работа  на
прокурорите в низовите прокуратури.

Преписките се решават от прокурорите преимуществено в едномесечен срок. 40
преписки са решени през 2007г. в срок повече от едни месец, но преди изтичането на
шестмесечния срок. Причината за това е основно в забава на низовите прокуратури, от
които обикновено се иска допълнителна информация или предоставяне на документи.
Има случаи  при които се изпращат по няколко напомнителни писма с разпореждане
„незабавно” да се предоставят исканите документи, на които съответните прокурори от
низовите прокуратури не отговарят.  Необходимо е административните ръководители
на окръжните и районните прокуратури на територията на Бургаския апелативен
район  да  вземат  необходимите  административни  мерки  за  дисциплиниране  на
прокурорите с оглед своевременното изпълнение на задължителните указания на по-
горестоящите прокурори.

 
ЗАБЕЛЕЖКА:. Към доклада е приложена изготвена  от АП – Бургас справка по

организацията на образуването и движението на преписките и проверените актове на
досъдебнато производство на низовите прокуратури, отразяваща и индивидуалната
натовареност на прокурорите.

Приложена  е  и  подробна  справка  на  проверените  конкретни
преписки и дела от проверяващия инспектор.

ІІІ.  Проверка  на  организация  по  образуването  и  движението  на  досъдебните
производства в АП - Бургас, на основание чл.54, ал.1, т.2 ЗСВ

В хода на  проверката  бе  анализирана  справката,  отразяваща индивидуалната
натовареност  на  прокурорите  във  връзка  с  проверените  прокурорски  актове  на
низовите  прокуратури  свързани  с  досъдебното  производство.  Справката  отразява
състоянието на прокуратурата за 2007г. и периода 01. 01.2008г. – 31.05.2008г.

Достоверността  на фактите  отразени в справката  беше проверена на място в
регистрите и книгите на прокуратурата.

От предоставената справка е видно, че през 2007г. преимуществено са решавани
преписки с искания за продължаване сроковете за разследване или АП е препращала
такива искания на Главния прокурор, след което получените разрешения е изпращала на
съответните прокуратури. Тази дейност на прокуратурата представлява голям обем от
общата й работа , а същевременно не е индикатор за същността на прокурорската
работа  на  съответното  ниво.  Количествените  параметри  /  за  пример:  изпратени
искания до Главния прокурор за продължаване срока на разследване от един прокурор за
2007г.  и върнати  на  долустоящите  прокурори -   общо  566 /  не  могат  да  доведат до
никакви изводи за качество и ефективност на работата на прокурорите. Налага се, обаче,
изводът  ,  че  органите  на  досъдебното  производство  прилагат  способа  за
продължаване  на  срока  за  разследване  не  само  при  дела  от  фактическа  и  правна
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сложност, какъвто е смисълът на закона, а масово. Направената констатация следва
да се доведе до знанието на Главния прокурор, който да вземе мерки в рамките на
правомощията  си  за  ограничаване  прилагането  на  процесуалната  норма  за
продължаване  сроковете  за  разследване,  което  ще  се  отрази  върху  бързината  и
ефективността на досъдебното производство.

В  предоставената  справка  са  посочени  данни  за  произнасяния  на  ВКП  по
постановления на прокурори от АП – Бургас. От справката е видно, че през 2007г. от
общо  обжалвани 130 постановления  на  АП  –  Бургас,  са  потвърдени  от  ВКП  -  99,
частично  потвърдени  –  5 ,  а  са  отменени  26.  Индивидуалната  статистика  сочи
равномерно съотношение между обжалваните и потвърдените актове на всеки прокурор.
Като цяло  отменените актове  на  АП –  Бургас   от ВКП за  2007г.  представляват
значителен процент, от което   може да се направи извод за недостатъчно правилно и
законосъобразно анализирани данни по обжалваните актове. В сравнение с 2007г. през
първото  полугодие  на  2008г.  обжалваните  пред  ВКП  актове  на  прокурори  от  АП –
Бургас  са много по- малко – общо 29, от които отменените са   7.  Тенденцията е към
намаляване на жалбите  срещу актове на прокурорите от АП – Бургас. 

 Забележка: Към  доклада  е  приложена  изготвена   от  АП  –  Бургас  обща
справка по организацията на образуването и движението въззивните преписки и на
проверените  актове  по  досъдебните  производства  на  окръжните  прокуратури,
отразяваща и индивидуалната натовареност на прокурорите.

Приложена е и  подробна справка на проверените конкретни
преписки и дела от проверяващия инспектор.

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

1. Наказателно-съдебен надзор.

    А.  Въззивни наказателни дела:

  Изискана беше справка за  индивидуалната  натовареност на  прокурорите при
осъществяване на съдебния надзор.

По време на проверката се установи, че през 2007г. прокурорите от АП – Бургас
са участвали в разглеждането на 128 въззивни наказателни дела и в 140 въззивни частни
наказателни  дела.  Разпределени  по  прокурори,  участията  в  съдебни  заседания  по
въззивни дела е относително равномерно. Определено по – добър баланс е постигнат за
периода  01.01.208г.  –  31.05.2008г.,  където  разпределението  между  прокурорите  е
справедливо.

Движението по въззивните дела от общ характер е в разумни срокове. През 2007г.
има няколко изключения - по четири дела съдебните заседания са отлагани четири пъти
по обективни причини, сочени от подсъдимите и техните защитници,  а по едно дело
/ВНОХД №22/2007г./ - осем пъти са отлагани съдебните заседания . 

  Движението по посоченото дело беше проверено и се установи , че същото е
образувано  през  2007г.  и  въпреки  осемте  отлагания  въззивният  съд  е  направил
необходимото  за  насрочвания  в  кратки  периоди  от  време.  Съдебното  решение  е
постановено през м.март 2008г., внесени са касационни жалби и делото е изпратено по
компетентност във ВКС. Постановените присъди са срещу А. Т. А., Р. К. , Ф. К. и С. М.
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за  престъпление  по  чл.  212  ал.4  от  НК.  Деянието  е  осъществено  през  1995г.
Подсъдимите са  получили  възстановен  данъчен  кредит,  който не  им  се  дължи ,  в
размер на 25 259 353 лв.

    Б. Протести:

По време на проверката се констатира , че АП – Бургас протестира съдебните
решения  на  въззивния  съд  ,  като  се  позовава  на  всички  отменителни  основания  в
зависимост от конкретния казус и по преценка на съответния прокурор.

Бяха предоставени и проверени, както следва:
- Касационен протест от 14.05.2008г. срещу Решение № 36 от 07.05.2008г. по ВНОХД
№  57/  2008г.  с  искане  да  се  отмени  Решението  и  да  се  върне  делото  за  ново
разглеждане от друг наказателен състав;
-  Касационен  протест  от  22.01.2008г.  против  Решение  №  246  от  21.12.2007г.  по
ВНОХД № 128/2007г. на АС - Бургас с искане да се отмени Решението и да се върне
делото за ново разглеждане от друг наказателен състав.

  

          2. Гражданско-съдебен надзор.

През 2007г. гражданско-съдебният надзор в  АП – Бургас е слабо реализиран,
като се изразява в участие на прокурори в 16 граждански дела на АС – Бургас, а през
периода 01.01.2008г. – 31.05.2008г.  техният брой е 8.

Забележка: Към доклада е приложена изготвена  от АП – Бургас справка
по организацията на  съдебния надзор, отразяваща и индивидуалната натовареност
на прокурорите.

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

КОНСТАТАЦИИ:

1.  АП – Бургас осъществява дейността си в много добри условия, но в непълен
състав, което се отразява на натовареността на прокурорите. Администрирането
на прокуратурата е на много добро ниво.

2. Участието на прокурорите  в квалификационни курсове, обучения, конференции
и семинари  не е организирано на необходимото ниво. Необходимо е специализиране на
прокурорите,  предварително планиране на събитията и своевременното уведомяване
на  прокуратурите  от  ВКП,  НИП,  МП  и  другите  централизирани  органи  и
институции, което ще повиши качеството и ефективността на участието.
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3.  Прилагането  на  случайния  принцип  на  разпределение  на  делата  в
прокуратурата би следвало да се съобрази със специализацията на прокурорите по
видове престъпления .

4.  Липсва  въведена  цялостна  и  актуална  унифицирана  деловодна  електронна
програма. Въпреки че през 2005г. АП –Бургас е въвела УИС, която е централизирана,
тя не покрива напълно и изцяло важни насоки в дейността на прокуратурата, което
налага  създаването  на  собствени  софтуерни  продукти  и  въвеждането  им  в
експлоатация.  Низовите  прокуратури  в  апелативния  район  прилагат  различни
софтуерни продукти, а някои и не разполагат с такива. Необходимо е да се създаде
организация  както  на  ниво  АП  –  Бургас,  така  и  на  ниво  ВКП  за  създаване  и
внедряване на актуализирана единна деловодна система

5.  Анализът  на  представената  справка  относно  статистическите  данни,
информациите и становищата, изпращани от АП до ВКП показва тенденция към
обобщаване на статистиката на национално ниво за органите на прокуратурата.
Същевременно  информационната  и  статистическа  дейност  на  прокуратурите  в
целия  съдебен  район  придобива  преимуществен  характер  по  отношение  на
същинската  прокурорска  работа.  Тази  дейност  би  следвало  да  има  аксесорен
характер - да подпомага и улеснява прокурорите в изпълнението на задълженията им
в рамките на следствения и наказателно-съдебния надзор.     

       6.  Необходимо е да се подобри ръководно-контролната дейност на АП – Бургас
по отношение на низовите прокуратури, като се увеличат служебните проверки на
прокурорски  актове,  извършват  се  тематични  проверки,  осъществяват  се
прослушвания на прокурори в съдебни заседания, анализират се допуснати грешки и
се стимулира прилагането на добри практики. Попълваните на незаетите щатни
бройки  в  АП  и  реалното  увеличаване  на  прокурорите  ще  даде  възможност  за
реализирането на тази препоръка.

       7.  В някои случаи се констатира, че прокурорите в АП – Бургас изготвят много
по- мотивирани актове от актовете на някои прокурори от ОП, които проверяват и
независимо дали ги потвърждават или отменят, излагат подробни аргументи. Тази
практика  в  АП  –  Бургас  е  не  само  правилна  и  законосъобразна,  но  и  отговаря  на
европейските стандарти. В препоръките до окръжните прокуратури на територията
на  Бургаския  апелативен  район  следва  да  се  отрази  и  направената  в  АП  –  Бургас
констатация  в  горната  насока,  с  цел  подобряване  качеството  на  работа  на
прокурорите в низовите прокуратури.

  8. Необходимо е административните ръководители на окръжните и районните
прокуратури  на  територията  на  Бургаския  апелативен  район  да  вземат
необходимите административни мерки за дисциплиниране на прокурорите с  оглед
своевременното  изпълнение  на  задължителните  указания  на  по-горестоящите
прокурори.
 
       9. Констатира се , че исканията до Главния прокурор  за продължаване на срока
за разследване по досъдебни производства са  2061 за календарната 2007г.,  което
представлява значителен брой в сравнение с общия брой неприключили  досъдебни
производства  в  апелативния  район. Прилагането  на  процесуалната  норма  за
продължаване  сроковете  за  разследване  от Главния  прокурор  от изключение се  е
превърнало в правило. 
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ПРЕПОРЪКИ:

1.      Да се проведе конкурс за попълване на незаетите щатни бройки за
прокурори в АП – Бургас. 

2.    Да  се  подобри  организацията  и  провеждането  на  семинари  ,
конференции,  специализации  и  квалификационни  курсове,  като  се  уведомяват
своевременно  административните  ръководители  и  се  прилага  принципа  на
специализиране на прокурорите. . 

3.      Да се прецени прилагането на случайния принцип на разпределение на
делата съобразно специализирането на прокурорите по видове престъпления.  

 4.    Да  се  осигури  въвеждането  на  единна  и  актуална  унифицирана
деловодна  система  за  всички  прокуратури  на  територията  на  Бургаския
апелативен район.

5.    Да  се  преодолее  дисбаланса  между  информационно-стотатистичес-
ката дейност и осъществяването на преките прокурорски функции.

6.   Да  се  подобри  ръководно-контролната  дейност  на  АП  –  Бургас  по
отношение на низовите прокуратури.

7.   Да  се  предприемат  мерки  за  дисциплиниране  на  прокурорите  от
низовите  прокуратури  с  цел  своевременно  изпълнение  на  задължителните
указания на по-горестоящите прокурори и с  цел подобряване на качеството на
изготвяните актове.

           8.    Да се извърши проверка от Апелативна прокуратура – Бургас с цел
установяване  причините и обосноваността на  исканията  за  продължаване  на
сроковете за разследване от Главния прокурор.

ПРИЛОЖЕНИЕ  КЪМ  ДОКЛАДА:

1.   Заповед № 51/ 2008г. На Главния инспектор.
2.   Справка за щатната обезпеченост на АП – Бургас
3.   Справка за деловодните книги, регистри и дневници.
4.  Справка за периодичните и еднократните справки, статистически данни и

информации, изготвени от АП – Бургас за периода 01.01.2008г. – 30.06.2008г.
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5.  Справка  по  организацията  на  образуването  и  движението  въззивните
преписки  и  на  проверените  актове  по  досъдебните  производства  на  окръжните
прокуратури, отразяваща и индивидуалната натовареност на прокурорите.

6.   Справка за съдебния надзор.
7.   Справка за проверените от Инспектората към ВСС преписки и дела по време

на плановата проверка.

ИЗГОТВИЛ  ИНСПЕКТОР:  

АНИТА МИХАЙЛОВА
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