
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 ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – БУРГАС

извършена в периода от 23.06.08г.  до 04.07.08г.

Основание на проверката – на основание 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
Иинспектората 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. Щатна осигуреност.
Дейността  на  ОП  –  Бургас  се  осъществява  от  21  прокурори,  от  които  2

прокурори са  били  командировани в ОП - Бургас за 6 месеца през 2007г.
Дейността на ОП - Бургас се подпомага от общо  19 броя служителите.

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

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

Водят се 16 книги от административния секретар съгласно номенклатурата на
делата на ВКП и ПОДАПРБ. В деловодството на ОП – Бургас се водят 23 регистри,
азбучници и книги, 4 от които по преценка на административния ръководител. 
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Въведена  е  унифицирана  информационна  система  по  указания  на  ВКП.
Внедрени са програмни продукти по инициатива на административния ръководител.
Общо 25 регистри, дневници и книги в ОП – Бургас се водят, както на хартиен, така и
на електронен носител.

Проверката на движението на преписките и делата в ОП – Бургас е улеснена
предвид създадените и внедрени самостоятелно софтуерни продукти.

Прокурорите ползват в работата си правните продукти на „Апис” и „Сиела”.

Статистическата  дейност  на  ОП  –  Бургас  се  води  съгласно  указание  №
301/27.12.2007  г.  на  Главния  прокурор  на  Р  България.  Статистическите   данни  се
събират и обработват своевременно както от ръководителите на съответните надзори,
така  и  от  съдебните  служители,  включително  с  активното  съдействие  на
компютърните оператори.

Анализирането  на  дейността  на  ОП  –  Бургас  се  извършва  в  годишните  и
шестмесечните доклади като административният ръководител обобщава всички данни,
предоставени от ръководителите на надзорите и от административните ръководители
на районните прокуратури на територията на ОП – Бургас.

3. Случайно разпределение на преписките и делата в ОП – Бургас

Със Заповед № РД-04-37/10.10.2007 г. на административния ръководител на ОП
– Бургас  е  разпоредено  преписките  и  делата  да  се  разпределят  с  програмата  „Law
Choice” само при първоначалното им постъпване в прокуратурата, съобразно поредния
номер. Същевременно случайният принцип на разпределение на делата и преписките
се  прилага  по  отношение  на  прокурорите,  разпределени  по  групи,  отчитащи
специализирането им, натовареността и надзорите в прокуратурата.  При промяна на
разпределението  от  административния  ръководител  в  програмата  остава
първоначалното  разпределение,  което  налага  съдебен  служител  да  въвежда  новите
данни  в  програмата,  както  и  мотивите  за  това.  В  предоставената  от  ОП  –  Бургас
справка за организацията на административната дейност на прокуратурата (стр. 10) са
посочени изрично прокурорите и участието им в групи,  по отношение на които се
прилага случайният прицип за разпределение на делата, въведени със Заповед № РД-
04-45/10.06.2008  г.  на  Окръжния  прокурор.  Отчитането  на  специализирането  на
прокурорите при прилагането на случайния принцип на разпределение на делата и
преписките считам за правилен подход, който, обаче, следва да отчете и равномерна
натовареност на всеки прокурор.

4. Описване и съхраняване на веществените доказателства.

Веществените  доказателства  се  описват,  съхраняват  и  предават  съгласно
въведените правила. Води се „книга на веществените доказателства”. Всеки прокурор
отговаря за веществените доказателства по делата, които наблюдава.

В  ОП  –  Бургас  са  създадени  условия  за  съхраняване  на  веществените
доказателства.

Забележка: Към доклада е приложена подробна справка, изготвена от ОП -
Бургас относно организацията на административната дейност.
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ІІ.  Проверка  на  организацията  по  образуването  и  движението  на
преписките в прокуратурата, на основание чл.54, ал.1, т.2 ЗСВ.

В хода на проверката беше изискана справка за индивидуалната натовареност на
прокурорите в ОП - Бургас във връзка с правомощието им по решаване на прокурорски
преписки за 2007г. 

През  2007г.  прокурорите  са  решили общо  6522  преписки,  от  които  по  221 са
постановени откази за образуване на предварително производство, 331 са изпратени по
компетентност на други органи и по 75 са образувани досъдебни производства.

От  постановените  221 отказа  за  образуване  на  досъдебно  производство  37 са
обжалвани пред АП – Бургас, като 9 от тях са отменени и преписките са върнати на ОП
– Бургас с конкретни указания.

Прокурорите от ОП – Бургас са проверили по пътя на инстанционния контрол
общо 740 преписки на всички районни прокуратури на територията на ОП – Бургас. От
тях само 6 са решени извън едномесечния срок, 579 постановени акта на прокурори от
районни прокуратури са потвърдени, 159 са отменени и 2 са частично потвърдени.

Инстанционните решения на АП – Бургас по актове на ОП – Бургас, постановени
по приключили преписки са общо  110 за 2007 г. От тях  85 са постановления на АП –
Бургас, с които са потвърдени актовете на прокурорите от ОП – Бургас,  3 са частично
потвърдени и 22 са отменени.

Нерешените преписки от заведените през 2007 г. са общо 68, от които  34 не са
върнати от органите на полицията, на които са възложени проверки, 23 са разпределени
на прокурорите за решаване и 11 чакащи отговори от други органи и институции.

Предоставена беше справка за преписките, взети на специален отчет по стария
ред съгласно раздел V от Заповед на Главния прокурор на Р България ЛС-2184/2007г. От
общо  35 преписки на специален надзор  19 са висящи, а останалите са приключили с
постановления  за  образуване  на  досъдебно  производство,  откази  да  се  образува
досъдебно производство и изпращане по компетентност на други органи.

Извършена беше проверка на преписки от предходен период,  по които няма
окончателно произнасяне до момента на извършване на проверката:

-  Преписка 5741/12.12.2007г. на ОП – Бургас е изпратена в АП – Бургас
поради  постъпила  жалба  на  И  К.  Възложена  е  за  решаване   на  пр.  Янкова.  До
настоящия  момент не е върната в ОП - Бургас и липсват данни за произнасяне от АП –
Бургас.

-  Преписка   6453/08.11.2007г.  –  изпратен  сигнал  от  прокурор  в  РП -  Бургас
заедно  с  преписките  на  РП  –  Бургас  и  ОП  -  Бургас.  Към  момента  не  са  върнати
преписките и няма данни за произнасяне на АП - Бургас.

- Преписка 1485 от 12.07.2007г. е изпратена заедно с преписка 94 от 2007г.
на  РП -  Средец във връзка  с  постъпила  жалба на  Ж.  К.  Преписките  не  са  върнати
обратно и няма данни за произнасяне от АП – Бургас.
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- Преписка  33  от  2006г.  и  преписка  1056  от  2007г.  на  ОП  -  Бургас  са
изискани с писмо от прокурор Козарева от АП - Бургас и са изпратени на 23.05.2007г.
Няма  данни  в  деловодството  на  ОП  –  Бургас  да  са  върнати  и  не  е  ясно  защо  са
изискани.

- Преписка 403 от 2007 на ОП - Бургас и преписка 2913 от 2000г. на РП –
Бургас са изпратени заедно със сигнал на РП – Бургас (прокурор Галя Маринова) с
писмо от 16.04.2007г.  Липсва отбелязване  в  деловодството на ОП – Бургас  какво е
произнасянето на АП – Бургас.

- Преписка   2188  от  2005г.  на  ОП  –  Бургас,  по  която  е  обжалвано
постановление  от  16.02.2006  г.  на  ОП  –  Бургас  от  Федерация  на  природозащитни
сдружения е изпратена на АП - Бургас с писмо на 07.12.2006г. по повод  жалба срещу
постановление № 171 от 2006 на АП - Бургас. Липсва отбелязване в деловодството на
ОП – Бургас какво е произнасянето на АП – Бургас. При направена насрещна проверка
в АП – Бургас се установи, че има изготвено постановление и то е изпратено на ОП –
Бургас.

- Преписка 1597 от 2006г. - с писмо от 20.11.2006г. е изпратена преписката
в АП - Бургас на № 2790 от 2006г. във връзка с жалба срещу постановление на АП -
Бургас. Липсва отбелязване в деловодството на ОП – Бургас какво е произнасянето на
АП – Бургас и преписката не е върната в ОП – Бургас.

- Преписка 1140 от 2005г. – с писмо от 21.07.2005г. ОП - Бургас изпраща
на  АП  -  Бургас  на  №  541  от  2005г.  във  връзка  с  жалба  и  липсва  отбелязване  за
окончателно приключване на преписката.

- Преписка  № 2379/2006г.  и преписка  511 от  2006г.  на  ОП – Бургас  са
изпратени към преписка № 3877 от 2006 на АП – Бургас и се водят в деловодството на
ОП – Бургас като чакащи. При насрещна проверка в АП - Бургас има произнасяне на
прокурор, уведомена е ОП - Бургас с Постановление от 07.03.2007г., с което е отменено
постановлението  за  отказ  и  е  указано  събиране  на  данни.  При справка  с  входящия
регистър  на  ОП – е  отразено  получаването  на  постановлението  на  АП – Бургас  на
09.03.2007г. и на 15 .03.2007г. е изпратено към ДП 262 от 2006г. на ОДП – Бургас.
  

- Преписка 1073/ 2001г. на ОП – Бургас е изпратена с писмо на 10.10.2001г.
на прокурор Тошев от ВКП на № 5097/2001г. Преписката е образувана на 30.05.2001г.
по сигнал на ВКП, с който изпращат и сигнал на НСС- МВР заедно с ксерокопия от
документи на товарен самолет за проверка. На 31.05.2001г. са внесени нови материали
от РДВР –Бургас.  На 01.06.2001г. се изпраща постановление за отказ да се образува
предварително производство  на  прокурор Емил Христов. Копие от постановлението е
изпратено  на  Г,  Митници  и  МВР-  София.  На  06.06.2001г.  е  уведомена  София,  че
самолетът е излетял от летището. Прокурор Тошев от ВКП по факса иска преписката и
тя е  изпратена на 10.10.2001г.  Към настоящия момент преписката е открита в ОП -
Бургас.

При направените насрещни проверки в районните прокуратура и АП – Бургас се
установи, че има движение и произнасяне в съответните прокуратури, уведомявана е
ОП - Бургас, но това не е отразено и преписките продължават да са чакащи. 
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Същевременно,  при  проверката  в  АП  –  Бургас  се  установи,  че  по  някои
инстанционни  преписки  многократно  се  изискват  преписките  от  ОП  –  Бургас  или
допълнителна информация, които не се предоставят своевременно.

Изготвена беше справка с общо 20 преписки и дела по описа на ОП – Бургас, 
образувани в периода 1991 г. -  2007 г., които са били изпратени на ВКП за 
произнасяне по жалби и не са върнати на ОП – Бургас.

Проверката констатира два сериозни недостатъка в организацията на работата в
ОП – Бургас, свързани с образуването и движението на преписките:

- Липсва добра организация в ОП – Бургас за отразяване в деловодната система на
движението на инстанционните преписки, поради което се допуска при наличие на
произнасяне  на  по-горната  прокуратура  и  данни  за  уведомяване  на  ОП  –  Бургас,
преписките там да продължават да се водят неприключени.

- Не се изпълняват своевременно указанията на по-горестоящите прокурори от АП –
Бургас за изпращане на проверяваните преписки и прокурорските актове.

    ЗАБЕЛЕЖКА: Към доклада са приложени изготвени  от ОП – Бургас справки
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 ОП - Бургас, на основание чл.54, ал.1, т.2 ЗСВ

В хода на проверката бе изискана подробна справка отразяваща индивидуалната
натовареност на прокурорите във връзка с образуването, движението и приключването
на  досъдебните  производства.  Предоставена  беше  справка  за  наблюдаваните
досъдебни  производства,  образувани  през  предходни  години  –  за  дознания  и
следствия,   справка  за  неприключилите  от  разследващите  органи  досъдебни
производства   в  срока  по чл.  234 от  НПК,  списък  на  делата  на  специален  надзор,
справка  за  движението  на  прекратените  досъдебни  производства,  по  които  АП  –
Бургас  е  отменила актовете  на  ОП – Бургас  и  справка  за  движението  по спрените
наказателни производства.

 Наблюдаваните досъдебни производства през 2007г. са били общо 1375, от които
614  дознания и 12 следствия, образувани през 2007г. и 750 общо образувани предходни
години. 

Приключилите и решени в сроковете по НПК през 2007г. общо за прокуратурата
са 882, от които 452 следствени дела и 431 дознания.

Неприключилите от разследващите органи в сроковете по чл. 234 от НПК са 28,
от които 24 следствия и дознания от предходни години.

Проверката установи, че по 2 неприключили дознания в сроковете по чл. 234 от
НПК  разследването  се  извършва  извън  процесуалните  срокове  –  дознание  209  от
2007г. и дознание 72 от 2007 г.
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Изискана беше подробна справка за неприключилите следствени дела в срок по
чл. 234 от НПК от предходни години. Общо 22 образувани следствени дела в периода
1988 г. – 2000 г. не са приключили.

- Следствено  дело  248  от  2000  г.,  образувано  на  03.02.2000  г.,  за
престъпление  по  чл.  115  от  НК  срещу  неизвестен  извършител.  В
деловодството  на  ОП  –  Бургас  е  отбелязано,  че  многократно  са
изпращани  напомнителни  писма  до  ОСлС  –  Бургас.  При  насрещна
проверка в ОСлС – Бургас (която не е отговаряла на напомнителните по
данни  на  деловодството  –  липсват  отбелязвания  в  книгата)  се
установи, че там делото се води изпратено в ОП – Бургас на 24.01.2006
г. с мнение за прекратяване.

- Следствено дело 1185 от 1999 г. (ДП 1748 от 1999 г. на ОП – Бургас) е
образувано  за  престъпление  по  чл.  115  от  НК  срещу  неизвестен
извършител.  В  деловодството  на  ОП  –  Бургас  е  отбелязано,  че
многократно  са  изпращани  напомнителни  до  ОСлС  –  Бургас.  При
насрещна  проверка  в  ОСлС  –  Бургас  (която  не  е  отговаряла  на
напомнителните по данни на деловодството – липсват отбелязвания в
книгата) се установи, че там делото се води изпратено в ОП – Бургас
на 01.03.2002 г. с мнение за прекратяване.

- Следствено  дело  2707  от  1990  г.  (ДП  2876/1990  г.  на  ОП  –  Бургас)
образувано  по  чл.  256  ал.  1  от  НК.  Делото  неколкократно  е
прекратявано и постановленията са отменяни. Липсва постановление
за  образуване  на  следственото  дело  в  ОП  -  Бургас.  Последното
отбелязване  в  книгите  на  РСлС  –  Бургас  е  на  14.11.1992  г.  С
постановление  на  ГП  на  РБ  от  1993  г.  е  било  отменено  поредното
постановление за прекратяване на досъдебното производство. Не е ясно
какво е движението по делото след тази дата.

Необходимо е административният ръководител на ОП – Бургас да разпореди
пълна  проверка  на  всички  неприключени  следствени  дела  и  дознания  извън
процесуалните срокове, която проверка да бъде контролирана от АП – Бургас и за
резултатите от нея да бъде уведомен Инспекторатът към ВСС.

320 са били досъдебните производства на специален отчет през 2007 г., от тях 46
са останали неприключили.

Само четири досъдебни производства, приключени от органа по разследване,  не
са решени в едномесечен срок от наблюдаващите прокурори.

 Координацията  в  работата  на  наблюдаващите  прокурори  и  дознателите  се
осъществява,  както  чрез  изрични  писмени  указания  преди  приключване  на
разследването,  така  и  чрез  лични  действия  на  прокурора  при  упражняване  на
функцията  му  по  ръководство  и  надзор  по  разследването.  В  тази  връзка  също  се
констатираха трудности поради изключителната натовареност и текучеството в
дознателския апарат.
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През 2007г. са спрени общо 968 наказателни производства, от които 832 срещу
неизвестен извършител и 136 – срещу известен извършител.

През същата година са възобновени 23 наказателни производства, образувани в
предходни години, съгласно указанията на ВКП и 4 дела образувани през 2007 г. Тези
данни  са  включени  в  специално  изготвена  таблица,  приложена  към  доклада.
Същевременно,  в  допълнително  изискана  справка  за  спрените  и  възобновени  през
2007г. дела е отразено, че през  2007г. са спрени общо 140 наказателни производства,
от които 60 срещу неизвестен извършител и 80 – срещу известен, от които само две са
образувани  и спрени през  2007г.,  останалите  са  образувани  в  предходни години.  В
същата  справка  е  отразено,  че  по  нито  едно  от  спрените  през  2007г.  дела  няма
възобновяване. 

Противоречие между подадените от ОП – Бургас статистически данни се
установи   не  само   по  отношение  на  спрените  и  възобновените  дела  ,  но  и  в
предоставената таблица,  отразяваща    наблюдаваните,  приключилите досъдебни
производства през 2007г. и съответно броя на прекратените и спрените наказателни
производства. 

Необходимо е да се подобри административния контрол в рамките на ОП –
Бургас с цел подобряване организацията на работа по водене на отчетността.  

Наличието  на  голям  брой  досъдебни  производства,  спрени  срещу  известен
извършител и неяснотата относно възобновяването на спрените дела налага извод за
необходимост от нарочна проверка относно спазване на изискванията на чл. 244 ал.7
и чл.245 от НПК.

През  2007г.  са  прекратени 684 наказателни  производства.  Само  2 от
постановленията са обжалвани пред съда и същите са потвърдени. 3 постановления за
прекратяване на досъдебното производство, обжалвани пред АП – Бургас са отменени
и върнати с конкретни указания. 

Извършена беше проверка на петте досъдебни производства  по  които  са
отменени  постановленията  на  ОП  –  Бургас  за  прекратяване  на  наказателното
производство:

1. ДП 31 от 2005 г. – прекратено на 05.10.2007 г. от ОП – Бургас,  отменено на
29.11.2007 г. от АП – Бургас. На 07.02.2008 г. ОП – Бургас внася обвинителен
акт в съда.

2. ДП 443 от 2006 г. – прекратено на 21.02.2007 г. от ОП – Бургас. На 25.07.2007 г.
АП  –  Бургас  отменя  постановлението  на  ОП  –  Бургас.  На  26.07.2007  г.
дознанието  е  изпратено  на  ОДП  –  Бургас  с  указания  за  разследване.  На
14.12.2007 г. ОДП – Бургас връща дознанието отново с мнение за прекратяване
и на 15.12.2007 г. ОП – Бургас прекратява производството.

3. ДП 413 от 2006 г. на ОП – Бургас – прекратено на 12.03.2007 г. На 02.05.2007 г.
АП – Бургас връща делото на ОП – Бургас, заедно с постановление за отмяна.
На  19.03.2008  г.  делото  отново  е  прекратено  от  ОП  –  Бургас.  Спазени  са
процесуалните срокове.
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4. ДП 303 от 2006 г. на ОП - Бургас - прекратено на 04.10.2007 г. Постановлението
е отменено на 28.11.2007 г. от ОС – Бургас с определение по НЧД 326 от 2007 г.
Разследването по дознанието не е приключило.  Не са спазени процесуалните
срокове – Главният прокурор на Р България е продължил срока за разследване с
пет месеца, считано от 07.12.2007 г., който изтича на 07.05.2008 г. На 30.05.2008
г. РПУ – Созопол изпраща дознанието за доклад.

5. ДП 167 от 2007 г. на ОП – Бургас – прекратено на 23.05.2007 г., отменено на
02.07.2007  г.  от  ОС  –  Бургас  и  прекратено  отново  на  07.03.2008  г.
Постановлението  за  прекратяване  отново  е  обжалвано  в  ОС  –  Бургас  и  на
12.05.2008 г. е потвърдено от съда.

     Приключилите досъдебни производства през 2007г. с обвинителен акт са общо
83 за ОП – Бургас, от тях – 24 по образувани през 2007г. наказателни производства и 59
– от предходни години.

Съотношението  между   спрените  наказателни  производства  – 967,
прекратените - 684 и внесените с обвинителен акт – 83,  за прокуратурата сочат на
тенденция към намаляване резултатността от разследването. Тенденция, която се
установява и в другите прокуратури, проверени в рамките на плановата проверка. 

 Забележка:  Към доклада са приложени справки, изготвени  от ОП - Бургас
по  организацията  на  образуването  и  движението  на  досъдебните  производства,
отразяващи и индивидуалната натовареност на прокурорите .

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

1.Наказателно-съдебен надзор.

От внесените  83 обвинителни акта  през  2007г.  и неприключилите наказателни
дела от предходни години в съдебна фаса в ОС - Бургас общо са решени 111 наказателни
дела. От тях 90 са приключили с осъдителни присъди, 5 с оправдателни, а по 16 дела са
сключени споразумения в хода на съдебното следствие. 

Протестирани  са  6 присъди,  от  които  5 протеста  са  неуважени,  а  по  1 от
протестите все още няма произнасяне.

ОП - Бургас е внесла  52  дела със сключени споразумения, от които образувани
през 2007 г. 19 и 33 от предходни години. 47 от внесените споразумения са одобрени от
съда, а 5 са неодобрени, като делата са прекратени и върнати от съда.

Приложена  е  изрична  справка  за  движението  по  делата,  по  които  са  внесени
споразумения и не са одобрени от ОС – Бургас. В справката са посочени и основанията
за това.
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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 22 през 2007г., от които 1 предложение е върнато от съда (ПП 253/ 2006 г. на ОП –
Бургас, прекратено с определение № 113/03.08.2007 г. на ОС – Бургас и върнато на ОП –
Бургас).

При извършената проверка се констатира, че видовете престъпления, за които се
внасят  обвинителни  актове,  споразумения  и  предложения  по  чл.  78а  от  НК,  са
изключително криминални престъпления  и престъпления по транспорта. Незначителен
е  процентът  на  внесени  в  съда  дела  за  извършени  икономически  престъпления  –
тенденция,  която  се  установява  и  в  другите  проверявани  прокуратури  в  Бургаски
апелативен район.

Прокурорите  от  ОП  –  Бургас  са  участвали  общо  в  638  първоинстанционни
съдебни  заседания  по  наказателни  дела,  по  70 въззивни  наказателни  дела  и  по  20
касационни.

Прекратените и върнати от съда дела на ОП  - Бургас през 2007 г. са общо 14,
съгласно приложена справка в хода на проверката.

Извършена беше проверка на някои от прекратените от съда и върнати дела:

- ПД 2 от 2007 г. по описа на ОП – Бургас – прекратено с разпореждане на
06.02.2007 г.  На 13.03.2007 г.  ОП – Бургас  внася  нов обвинителен акт.
Делото е приключило с одобрено споразумение.

- ПД 21 от 2007 г. – прекратено с определение от 28.06.2007 г. На 24.03.2008
г.  е  внесен  нов  обвинителен  акт.  Делото  е  приключило  с  одобрено
споразумение.

- ПД 29  от  2007  г.  на  ОП –  Бургас  два  пъти  е  прекратявано  от  съда  и
връщано за допълнително разследване на ОСлС – Бургас.  След второто
връщане  на  04.12.2007  г.  разследването  е  извършвано  извън
процесуалните срокове. На 30.05.2008 г. е внесен нов обвинителен акт.

Съотношението  между  внесените  обвинителни  актове  от  ОП  –  Бургас  и
прекратените и върнати от съда дела, поради допуснати съществени нарушения на
процесуалните  правила,  както  и  броят  на  оправдателните  присъди  и  броят  на
неуважените  протести  на  ОП  –  Бургас,   налага  извода  за  необходимост  от
подобряване на качеството на прокурорската дейност в следствения и наказателно-
съдебен надзор.

               
2. Организация по изпълнение на наказанията

През 2007г. са приведени в изпълнение 152 присъди в ОП – Бургас, от тях  87
присъди са постановени през 2007 г. и 76 от предходни години. От 6 молби за отлагане
на изпълнение на наказанията са уважени 2. От 242 молби за прекъсване изпълнение на
наказанията  са  уважени  80,  от  тях  29 поради  тежко  заболяване,  50 поради
изключителни причини от семеен или обществен характер и 1 поради явяване на изпит
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в  учебно  заведение.  Няма  изготвени  предложения  за  условно  предсрочно
освобождаване. 

Забележка: Приложени са 2 бр. справки от ОП – Бургас.

3. Гражданско-съдебен надзор.

Участията в гражданско-съдебният надзор в  ОП - Бургас през 2007 г. са  169,
предявени  са  10 искови  молби  от  прокурори  в  ОП  –  Бургас  и  са  протестирани  3
решения на ОС – Бургас.

4. Административно-съдебен надзор.

През  2007  г.  прокурорите  в  ОП  –  Бургас  са  участвали  общо  в  1512 съдебни
заседания по административни дела.

Забележка:  Към доклада са  приложени изготвени  от ОП – Бургас справки
по организацията на  съдебния надзор, отразяващи и индивидуалната натовареност
на прокурорите.

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

КОНСТАТАЦИИ:

1. Окръжна прокуратура – Бургас работи в състав, който не е достатъчен да
поеме натовареността на съдебния район.

2. Прокуратурата се администрира добре, но е необходимо да се въведе  цялостна
деловодна електронна програма, която да улесни своевременното обработване
на  информацията,  воденето  на  статистиката  и  аналитичната  дейност  в
прокуратурата. 

- Допуска  се  при наличие  на произнасяне на  по-горната прокуратура и
данни за уведомяване на ОП – Бургас, преписките да продължават да се
водят неприключени.

- Констатира  се  противоречие  между  подадените  от  ОП  –  Бургас
статистически данни в предоставените справки.

3. Отчитането  на  специализирането  на  прокурорите  при  прилагането  на
случайния  принцип  на  резпределение  на  делата  и  преписките  считам  за
правилен подход, който обаче следва да отчете и равномерна натовареност на
всеки прокурор.

4. Не се изпълняват своевременно указанията на по-горестоящите прокурори от
АП – Бургас за изпращане на проверяваните преписки и прокурорските актове.
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5. По неприключените следствени дела и дознания извън процесуалните срокове,
не се осъществява ефективен контрол от наблюдаващите прокурори. 

6. Наличието  на  голям  брой  досъдебни  производства,  спрени  срещу  известен
извършител и неяснотата относно възобновяването на спрените дела налага
извод за необходимост от нарочна проверка относно спазване на изискванията
на чл. 244 ал.7 и чл.245 от НПК.

7. Съотношението  между   спрените  наказателни  производства  – 967,
прекратените - 684 и внесени с обвинителен акт - 83 за прокуратурата сочат на
тенденция  към  намаляване  резултатността  от  разследването.  Тенденция,
която  се  установява  и  в  другите  прокуратури,  проверени  в  рамките  на
плановата проверка. 

- Незначителен  е  процентът  на  внесени  в  съда  дела  за  извършени
икономически  престъпления  –  тенденция,  която  се  установява  и  в
другите проверявани прокуратури в Бургаски апелативен район

8. Съотношението  между  внесените  обвинителни  актове  от  ОП  –  Бургас  и
прекратените  и  върнати  от  съда  дела,  поради  допуснати  съществени
нарушения  на  процесуалните  правила,  както  и  броят  на  оправдателните
присъди и броят на неуважените протести на ОП – Бургас,  налага извода за
необходимост  от  подобряване  на  качеството  на  прокурорската  дейност  в
следствения и наказателно-съдебен надзор.

ПРЕПОРЪКИ:

1. Необходимо е да се подобри административния контрол в рамките
на ОП – Бургас с цел подобряване организацията на работа по водене на
отчетността.  

2.    Да се създаде организация за своевременно изпълнение указанията
на по-горестоящите прокурори от АП – Бургас и ВКП, както в ОП – Бургас,
така и в районните прокуратури.

3. Необходимо е административният ръководител на ОП – Бургас да
разпореди  пълна  проверка  на  всички  неприключени  следствени  дела  и
дознания  извън  процесуалните  срокове,  която  проверка  да  бъде
контролирана от АП – Бургас и за резултатите от нея да бъде уведомен
Инспекторатът към ВСС.

4. Да се извърши проверка относно спазване на изискванията на чл. 244
ал.7  и  чл.245  от  НПК  по  отношение  на  спрените  наказателни
производства.

5. Да  се  предвидят  мерки  за  повишаване  ефективността  и
резултатността  от  прокурорската  работа  особено  в  сферата  на
икономическата  престъпност.  Да  се  подобри  координацията  между
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органите на досъдебното производство – дознанието и прокуратурата и на
полицейските служители, на които са възложени предварителни проверки
и прокуратурата.

ПРИЛОЖЕНИЕ  КЪМ  ДОКЛАДА:

1.  Заповед № 51/ 2008г. На Главния инспектор

2.   Справка  по организацията на административната дейност на ОП - Буртас. 

3. Справки по организацията на образуването и движението на преписките в
ОП – Бургас.

- Справка за преписки по следствения надзор.
- Преписки взети на специален отчет.
- Справка за преписки и дела изпратени във ВКП за проверка и невърнати

в ОП – Бургас.
4. Справка по организацията на досъдебното производство:

- Таблица  за  наблюдаваните  и  приключили  досъдебни  производства  за
2007 г-.

- Таблица за наблюдаваните дознания от предходни години.
- Справка за неприключили дознания в срока по чл. 234 от НПК.
- Справка за неприключили следствени дела в срока по чл. 234 от НПК.
- Справка за дела взети на специален надзор.
- Справка за спрените досъдебни производства.
- Справка  за  прекратените  досъдебни  производства,  по  които  са

обжалвани постановленията и са отменени от ОС – Бургас и от АП –
Бургас.

 
5. Справка по организацията на съдебния надзор.

- Таблица за внесените в съда актове на прокуратурата и решения по тях.
- Справка за върнатите от съда обвинителни актове.
- Справка за протестираните присъди от ОП – Бургас.
- Справка за неодобрените от съда споразумения внесени от ОП – Бургас.
- Справка  за  участията  на  прокурорите  от  ОП  –  Бургас  в  съдебни

заседания по наказателни дела.
- Справка за изпълнение на наказания от ОП – Бургас.
- Справка за гражданско-съдебния надзор.
- Справка за административно-съдебния надзор.

ИЗГОТВИЛ  ДОКЛАДА

ИНСПЕКТОР: 
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     АНИТА МИХАЙЛОВА
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