
                           РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

 гр. София 1301, ул. „Георг Вашингтон” № 17, тел.факс 989 48 66

ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС  НА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ  АПЕЛАТИВЕН  РАЙОН

АКТ
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПЛАНОВАТА ПРОВЕРКА

В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – ДРЯНОВО

извършена за периода от 27.10.08г.  до 07.11.08г.

Основание на проверката –  на основание чл.54 ЗСВ,  Годишната
програма на Инспектората към ВСС за 2008г. и Заповед № 176/23.10.2008г.
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 Иинспектората към ВСС обща методология за извършнване 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 РП – Дряново е предвидено по щат да се осъществява
от 2 прокурори. И двата щата са попълнени. Прокурорите се подпомагат от
3 щатни бройки служители, които са попълнени.
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2. Материална база.

РП –  Дряново  е  настанена  в  сградата  на  Съдебната  палата.
Определените помещения са само две, което е крайно недостатъчно за
осъществяване  на  дейността. Липсва  помещение  за  съхранение  на
веществени доказателства и често те се съхраняват в кабинета на двамата
прокурори.  Също  така  липсва  и  помещение  за  архивирани  преписки.
Същите се съхраняват в единствената стая на деловодството.

3.  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
Република  България  и  съответните  указания  на  Върховна  касационна
прокуратура. 

Организацията на работата на деловодството по воденето на книгите
е на много добро ниво.

По  инициатива  на  Районния  прокурор  се  водят  още  5  книги,
регистри  и  дневници.  Тяхната  цел  е  да  се  улесни  извършването  на
справки,  изисквани  от  по-горестоящите  прокуратури,  както  и  от  други
органи.

Всички книги, регистри и дневници се водят на хартиен носител, с
изключение на регистъра за спрените дела срещу известен и неизвестен
извършител, който се води само на  електронен носител.

В  прокуратурата  се  води  регистър  на  основание  чл.75,  т.3  от
ЗБДС. В него се отбелязва номера на досъдебното производство, датата
на постановлението, номера на картата за поставяне на ограничение за
задгранично пътуване на български граждани, датата на изпращане на
картата, името на обвиняемото лице, наблюдаващия прокурор, по кой
текст от НК се води производството, дата на прекратяване и дата на
уведомяване. Към книгата са приложени и самите карти.

Води  се  книга  за  проверки  в  РПУ-Дряново,  с  оглед  проследяване
спазването на  сроковете на  досъдебните производства и  проверки  по
преписки.  В  случаите  на  изпратени  напомнителни  писма,  те  се
отбелязват в книгата.

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

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

С оглед броя на прокурорите обективно не е възможно този принцип
да се спазва постоянно.

4. Описване и съхраняване на веществените доказателства.

Веществените доказателства 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.,  съгласно  чл.77  от
Правилника  за  организацията  и  дейността  на  администрацията  на
Прокуратурата на Република България

Веществените  доказателства  се  съхраняват  в  едно  от  двете
помещения  на  прокуратурата.  В  съда  се  предават  на  архиваря  срещу
подпис,  като  се  поставя  и  печат.  В  процес  на  изготвяне  са  двустранно
подписаните протоколи, с които веществените доказателства следва да се
предават  в  съда  съгласно  на  чл.  146,  ал.  2  от  Правилника  за
администрацията в районните, окръжните, административните, военните и
апелативните съдилища.

Условията  за  съхраняване  на  веществените  доказателства  са
крайно незадоволителни. 

5. Аналитична дейност на прокуратурата.

Приет е  Годишен план за организацията  на дейността  на Районна
прокуратура – Дряново за 2008 г.

Изготвен е анализ за дейността на Районна прокуратура – Дряново
през периода 01.01.2008г. – 30.06.2008г., както и годишен отчетен доклад
за 2007г.

Периодичната информация, която се предоставя на по-горестоящите
прокуратури с цел обобщаване на статистиката и анализиране дейността
на  прокуратурата,  се  подготвя  своевременно  и  се  попълва  съобразно
данните в регистрите.

Забележка:  Към  Акта  е  приложена  подробна  Справка  №  1,
изготвена  от  РП  –  Дряново  относно  организацията  на
административната дейност; Анализ за дейността на РП-Дряново за
първото полугодие на 2008г. 
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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 РП – Дряново във връзка с правомощието
им по решаване на  прокурорски преписки за  2007г.,  както  и за  първото
полугодие на 2008г. 

Видно  от  изготвената  от  РП  -  Дряново  справка  прокурорите  са
решили  общо  162  преписки  при  постъпили  217,  от  които  151
новообразувани и  66 останали от предходен период.  По  44  от решените
преписки е постановен отказ от образуване на досъдебно производство, 7 са
изпратени  по  компетентност  на  други  органи  и  по  51 са  образувани
досъдебни производства. Останалите нерешени преписки са 55, от които 22
не са приключени в РПУ-Дряново, 15 преписки чакат за окомплектоване и
18 преписки са в РП-Дряново за решаване. От решените общо 162 преписки
през  първото  полугодие  на  2008г.,  102 броя  се  отнасят  пряко  към
следствения надзор, а останалите 60 са административни и други преписки.

Обжалвани са 2 отказа за образуване на досъдебно производство, като
и двата са потвърдени.

Преписките са разпределени равномерно между прокурорите.

Констатира се добро взаимодействие между РПУ-Дряново и РП-
Дряново по възложените предварителни проверки на основание чл.145 от
ЗСВ.  Проверките  се  осъществяват  в  срока,  даден  от наблюдаващите
прокурори. Когато той се окаже недостатъчен, се изготвя своевременно
искане до Районна прокуратура за неговото продължаване. Практиката
е прокурорите да го продължават с писмо. 

Постановленията за отказ от образуване на досъдебно производство
се  изпращат  с  обикновена  поща  да  жалбоподателите.  В  случаите  на
постъпили жалби срещу тях преписки се изпращат своевременно /дори още
в  деня  на  постъпване  на  жалбите/  по  компетентност  до  Окръжна
прокуратура –  Габрово.  Реалната  дата  на  изпращане  на  постановленията
може да  се  установи по дневник,  в  който се  описва  изходящата  поща с
номера, а в пощенската станция при нейното приемане се поставя печат с
дата.  Изпращането  се  извършва  в  рамките  на  един-два  дни  след  датата
вписана  във  входящия  дневник,  която  съвпада  с  датата  на  изготвяне  на
постановлението.

При извършената лична проверка на място се установи съответствие
между  предоставените  предварително  справки  и  констатациите  в
прокуратурата.
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Образуването  на  преписките  и  решаването  им,  както  и
уведомяването  на  жалбоподателите  чрез  изпращане  на  преписи  от
прокурорските постановления се осъществява в законните срокове и се
администрира на добро ниво.

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

В  хода  на  проверката  бе  изискана  подробна  справка  отразяваща
индивидуалната натоверност на прокурорите във връзка с образуването,
движението  и  приключването  на  досъдебните  производства.  Справката
отразява състоянието на прокуратурата за 2007г. и първото шестмесечие
на 2008г.

 Наблюдаваните наказателни производства през първото полугодие на
2008г. са били общо 165, които са разпределени равномерно между двамата
прокурори.  През  проверявания  период  са  образувани  78 досъдебни
производства, от които по едно разследването е проведено от следовател, а
по 77 - от дознател. Също така са наблюдавани и 23 бързи и 6 незабавни
производства.

 През  проверявания  период  са  наблюдавани  две досъдебни
производства,  взети  на  специален  отчет.  Едното  е  приключено   и  е
внесено  с  обвинителен  акт,  а  второто  е  спряно.  Образувано  е  едно
досъдебно  производство,  което  е  взето  на  специален  надзор  /за
престъпление по чл.194, ал.1 от НК, извършено от български гражданин
на територията на друга държава/. 

Решените досъдебни производства за периода са 87, разследвани от
дознател  и  4, разследвани  от  следовател.  Също  така  през  периода  са
приключени 22 бързи производства.

През  проверявания  период  са  спрени общо 41 наказателни
производства,  от  които  32  срещу  неизвестен  извършител  и  9 срещу
известен.  В  края  на  проверявания  период  общо  спрените  досъдебни
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производства  са  833/  в  началото  на  периода  са  били  901/,  от  които  25
водени срещу известен извършител.

Възобновени  са  28 наказателни  производства,  от  които  15  са
решени.

През  първото  полугодие  на  2008г.  са  прекратени общо  99
наказателни производства, от които  81 поради изтекла давност. Само  2
постановления за прекратяване са били обжалвани пред съда като и двете
са  отменени.  Няма  обжалвани  постановления  пред  по-горестоящата
прокуратура.

При  извършена  проверка  от  Районна  прокуратура  –  Дряново  са
установени 30 загубени в РПУ-Дряново досъдебни производства срещу
неизвестен извършител, които са били спрени и изпратени за издирване
на  извършителя  на  престъплението.  Всички  престъпления,  предмет  на
наказателното  преследване,  са  с  изтекла  абсолютна  давност.  Липсата  е
удостоверена с писмо от РПУ, след което е съставен акт на прокуратурата
със  същата  констатация  и  има  постановление  на  прокурор  за
възстановяване  на  липсващите  дела.  Наблюдателните  производства  на
загубените дела съдържат постановление за образуване, постановление за
спиране на наказателното производство, както и писмо, с което делото е
било изпратено в РПУ. Във връзка с направените констатации е изпратена
справка в Окръжна прокуратура – Габрово. След възстановяване на делата
не са  предприети никакви други действия  от  страна  на  наблюдаващите
прокурори.

Във  връзка  с  горните  констатации  следва  да  се  оправи
препоръка към прокурорите от  Районна прокуратура –  Дряново да
предприемат  по-активни  действия  във  връзка  със  срочното  и
законосъобразно  приключване  на  спрените  дела,  както  и  да
предприемат  действия  по  прекратяване  на  наказателните
производства, за които има данни, че е изтекла абсолютната давност.

Приключилите досъдебни производства през проверявания период с
прокурорски акт, внесен в съда,  са общо  55,  от които  41 обвинителни
акта /23 по новообразувани наказателни производства и 18 по образувани в
предходни години/, 8 споразумения и 6 предложения за освобождаване от
наказателна отговорност с налагане на административно наказание по 78а
от НК. 

Съотношението  между  наблюдавани  наказателни  производства  -
165, спрени - 41,  прекратени - 18 и внесени с прокурорски акт в съда - 55
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за прокуратурата сочат много добра резултатност от разследването –
около 33%. До голяма степен това се обуславя и от извършената работа
по  досъдебните  производства  образувани  в  предходни  години.  Като
пример може да се посочи пр.пр.№1/2002г., по която е внесен обвинителен
акт на 14.05.2008г.,  пр.  пр.№347/1994г.,  по  която е  внесен  обвинителен
акт на 29.08.2008г., пр.пр.№405/2007г., по която е внесено предложение за
освобождаване  от  наказателна  отговорност  по  чл.78а  от  НК  на
18.08.2008г.  Също  така  се  констатира  и  много  добра  организация  на
работа по бързите и  незабавни производства.  От общо  22 приключени
бързи производства по  14 е  внесен  обвинителен  акт,  2 предложения за
споразумение,  2 предложения  за  освобождаване  от  наказателна
отговорност по  чл.78а  от НК и  по  4 е  постановено  разследването  да
продължи  по  общия  ред.  От  общо  6 незабавни  производства  по  5 са
внесени  обвинителни  актове,  а  по  едно  е  направено  предложение  за
освобождаване от наказателна отговорност по чл.78а от НК.

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

Приключилите досъдебни производства през проверявания период с
прокурорски акт внесен в съда са общо 55, от които 41 обвинителни акта /
23 по  новообразувани  наказателни  производства  и  18  по  образувани  в
предходни години/,  8 споразумения и  6 предложения за освобождаване на
наказателна  отговорност  с  налагане  на  административно  наказание  по
чл.78а от НК. 

С разпореждане на съда са прекратени и върнати на прокуратурата 5
дела, а с определение е върнато едно дело. В тази връзка е изготвен анализ
от  Окръжна  прокуратура  –  Габрово.  Констатирано  е,  че  в  три  от  петте
случая делата  са били върнати правилно от съда на прокуратурата,  като
причината  е  единствено  пропуск  от  страна  на  прокурора.
Обстоятелството, че от 41 внесени в съда дела с обвинителни актове,  6
са  прекратени  и  върнати  от  съда,  поради  допуснати  съществени
нарушуния на процесуалните правила, сочи на недостатъчно задълбочена и
прафесионална работа на прокурорите.
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Решените от съда по обвинителен акт дела са 43. Произнесени са 35
осъдителни присъди по общия ред и 4 оправдателни. Протестирани са една
осъдителна и четирите оправдателни присъди, като три от протестите не
са уважени и два не са разгледани.

Осъдени  и  санкционирани  лица  са  общо  52.  Влезлите  в  сила
осъдителни  и  санкционни  решения  са  39,  като  лицата  с  влезли  в  сила
присъди са 48. За шестмесечието има само едно оправдано лице с влязла в
сила присъда.

Като цяло може да се даде положителна оценка за изготвянето на
обвинителните  актове.  Същите  отговарят  на  изискването  на  чл.  246  от
НПК. 

В  РС  –  Дряново  прокуратурата  е  внесла  8  дела  със  сключени
споразумения за решаване на делото в досъдебно производство, като  6 са
одобрени, а неодобрените и върнати на прокуратурата са 2. 

Изготвени и внесени в съда са  6 предложения по чл.375 от НПК за
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно
наказание по реда на чл.78а от НК, като 5 са уважени, а едно е върнато на
прокуратурата.

Прокурорите  от  РП  –  Дряново  са  участвали  общо  в  93 съдебни
заседания по наказателни дела. 

Независимо  от  констатираните  добри  резултати  във  връзка  с
образуването  и  двиението  на  досъдебните  производства,  следва  да  се
отбележи,  че  са  налице  пропуски  в  прокурорската  работ,  свързани  с
прилагането  на  матетериално-правните  норми  и  спазването  на
процесуалните правила. Този извод се налага от данните за прекратените
и върнати от съда дела, броя на неуважените протести и неодобрените
споразумения.

С оглед гореизложеното е необходимо да се предприемат действия
във  връзка  с  повишаване  на  професионалната  квалификация  на
прокурорите от Районна прокуратура – Дряново.

               
2. Организация по изпълнение на наказанията.

През  първото  полугодие  на  2008г.  са  приведени в  изпълнение 33
присъди и споразумения в РП –Дряново, а две не са приведени. Две лица
чакат  групиране на наказанията.  Реално приведените в изпълнение са  8
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присъди лишаване от свобода, 4 лишаване от права по чл.37, ал.1, т.6-10,
10 пробации и  2 обществено порицание.  По  11 присъди не  е  получено
потвърждение за начало на изпълнението по привеждане на присъдата от
органа за изпълнение на наказанията.

Положителен  ефект  върху  органицзацията  по  изпълнение  на
наказаниятав РП – Дряново има и извършената от Окръжна прокуратура –
Габрово  тематична  проверка  в  прокуратурите  от  Габровския  съдебен
окръг.

3. Гражданско-съдебен надзор.

През първото полугодие на  2008г.  гражданско-съдебният  надзор в
РП – Дряново не е реализиран.

Не са предявени граждански искове от прокурор и няма обжалвани
съдебни решения.

Забележка:  Към Акта е приложена изготвена  от РП – Дряново
Справка  №  4  по  организацията  на   съдебния  надзор,  отразяваща  и
индивидуалната натовареност на прокурорите.

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

КОНСТАТАЦИИ:

1. РП  –  Дряново  работи  в  крайно  незадоволителни  условия  по
отношение  на  материалната  база,  при  нормална  индивидуална
натовареност на прокурорите и съдебните служители, включително и на
административния  ръководител.  Условията  за  съхраняване  на
веществените доказателства са крайно незадоволителни.

2. Констатира се добро взаимодействие между РПУ-Дряново и РП-
Дряново по възложените предварителни проверки на основание чл.145 от
ЗСВ.  Образуването  на  преписките  и  решаването  им,  както  и
уведомяването  на  жалбоподателите  чрез  изпращане  на  преписи  от
прокурорските постановления се осъществява в законните срокове и се
администрира на добро ниво.

3.  Независимо от констатираните добри резултати във връзка с
образуването  и  двиението  на  досъдебните  производства,  следва  да  се
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отбележи,  че  са  налице  пропуски  в  прокурорската  работ,  свързани  с
прилагането  на  матетериално-правните  норми  и  спазването  на
процесуалните правила. Този извод се налага от данните за прекратените
и върнати от съда дела, броя на неуважените протести и неодобрените
споразумения.

ПРЕПОРЪКИ:

1. Да се подобри материалната база на РП – Дряново, като се
осигурят  необходимите  помещения  за  осъществяване  функциите  на
прокурорите и съдебните служители.

2. Прокурорите  от  Районна  прокуратура  –  Дряново  да
предприемат  по-активни  действия  във  връзка  със  срочното  и
законосъобразно  приключване  на  спрените  дела,  както  и  да
предприемат  действия  по  прекратяване  на  наказателните
производства, за които има данни, че е изтекла абсолютната давност.

3.  Да  се  предприемат  действия  във  връзка  с  повишаване  на
професионалната  квалификация  на  прокурорите  от  Районна
прокуратура – Дряново.

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

Копие от Акта да се изпрати на Административния ръководител на
Окръжна прокуратура – Габрово.

Копие от констатациите и препоръките от настоящия Акт, заедно с
констатациите  и  препоръките  за  прокуратурите  от  Великотърновския
апелативен  район,  да  се  изпрати  на  Министерство  на  правосъдието,
Висшия  съдебен  съвет,  Върховна  касационна  прокуратура  и
Административния  ръководител  на  Апелативна  прокуратура  –  Велико
Търново, за предприемане на действия по изпълнение на препоръките от
тяхна компетентност.

На основание чл.58, ал.2 от ЗСВ, Административният ръководител
на Районна прокуратура – Дряново да предприеме в едномесечен срок от
получаване  на  настоящия  Акт  необходимите  действия  от  негова
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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 връчване на Акта
Административният ръководител на Районна прокуратура – Дряново може
да  направи  възражения  и  да  ги  представи  на  Главния  инспектор  на
Инспектората към ВСС.

ПРИЛОЖЕНИЯ  КЪМ  АКТА:

1. Копие от Заповед № 176/ 2008г. 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 – Дряново. 

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

досъдебните производства на РП – Дряново.

5. Справка № 4 по организацията на съдебния надзор.

6.  Анализ  за  дейността  на  РП-Дряново  за  първото  полугодие  на
2008г. 

ИЗГОТВИЛИ  АКТА:

ИНСПЕКТОР: 

     /АНИТА МИХАЙЛОВА/

ЕКСПЕРТИ:

/АНА РАЧЕВА/

/ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ/
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