
                           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 – ТРЯВНА

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 – Трявна е предвидено по щат да се осъществява от
2 прокурори. И двата щата са попълнени. Прокурорите се подпомагат от
3.5 щатни бройки служители, които са попълнени.
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2. Материална база.

РП –  Трявна  е  настанена  в  сградата  на  Съдебната  палата.
Помещенията  са  достатъчни  и  добре  оборудвани  за  осъществяване
дейността на прокуратурата и служителите.

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 работа на деловодството по воденето на книгите е
на добро ниво. 

Всички книги, регистри и дневници се водят на хартиен носител,
като  12 от  тях  се  водят  и  на  електронен  носител.  Последните  са
свързани преди всичко със статистическата дейност.

Проверени  бяха  електронните  регистри  за  спрените  досъдебни
производства  срещу  известен  и  неизвестен  извършител,  както  и  на
случаен принцип дела, които са прекратени поради изтекла абсолютна
давност. От общо останали от предходни години 1500 дела, след Заповед
№ЛС – 2403/15.06.2007 г. на Главния прокурор на Република България за
подобряване  организацията  на  работа  по  спрените  досъдебни
производства,  до  настоящия  момент  са  останали  около  350.   Всички
образувани дела до 1998г., по които е изтекла давността, са прекратени.
Регистрите бяха проверени и на хартиен носител,  като е установено
съответствие с електронните.

Прокурорите ползват в работата си правните програми на „Апис” и
„Сиела”, като „Апис” се актуализира автоматично, а „Сиела” е с последна
актуализация 01.06.2007г.

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  Върховна  касационна
прокуратура. Разпечатката от разпределението се прилага към преписките.
Реалното съотношение между разпределението на преписките и делата се
вижда от програмата като се включва и административната  дейност на
Административния ръководител. Съотношението е равностойно.

С оглед броя на прокурорите обективно не е възможно този принцип
да се спазва постоянно.
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4. Описване и съхраняване на веществените доказателства.

Веществените  доказателства  се  описват  подробно  -
индивидуализират се по вид, бройка, марка и т.н. в нарочна книгата, която
се води  само на хартиен носител. 

Веществените  доказателства  се  съхраняват  в  архива  на
прокуратурата. В съда се предават на архиваря срещу подпис. От м. юни
2008г. на основание чл. 146, ал. 2 от Правилника за администрацията в
районните, окръжните, административните, военните и апелативните
съдилища, 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. 

5. Аналитична дейност на прокуратурата.

Аналитичната  дейност  в  РП-Трявна  се  извършва  от
Административния ръководител.

Изготвен е отчет за дейността на прокуратурата за 2007г., както и за
първото шестмесечие на 2008г.

В  изпълнение  на  изготвения  план  за  дейността  по  надзор  за
законност на  Районна прокуратура –  Трявна,  е  изготвена и изпратена в
Окръжна  прокуратура  –  Габрово  справка  по  прилагане  на  законовите
изисквания  за  осъществяване  на  дейността  по  добиване,  преработка  и
продажба на дървен материал, съгласно Закона за горите, Правилника за
приложението  му  и  други  административни  актове,  дейността  на
дървопреработвателни  фирми,  дъскорезници,  цехове,  работилници  и
складове  на  дървесина  и  административно-наказателната  дейност  на
„Държавно лесничейство” – гр.Плачковци. 

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.

Забележка:  Към  Акта  е  приложена  подробна  справка  №  1,
изготвена  от  РП  –  Трявна  относно  организацията  на
административната дейност;  План за дейността по надзор за законност
на Районна прокуратура – Трявна; Разпореждане на Административния
ръководител на РП-Трявна и справка №И-285/2008г.  от 26.06.2008г.  по
План за работа по „надзор за законност” през първото шестмесечие на
2008г. във връзка с проверка в „Държавно лесничейство” – гр.Плачковци.
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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 – Трявна във връзка с правомощието им
по решаване на прокурорски преписки за 2007г. и за първото полугодие на
2008г. 

Видно от изготвената от РП-Трявна справка прокурорите са решили
общо 895 преписки при постъпили 942, от които 405 новообразувани и 537
останали от предходен период. По  76  от решените  е постановен отказ от
образуване на досъдебно производство, 3 са изпратени по компетентност на
други органи и по  60 са образувани досъдебни производства. Останалите
нерешени преписки са 47 като всичките са в срок. От решените общо 895
преписки  само  139 се  отнасят  пряко  към  следствения  надзор.  В
останалите  756 преписки  са  включени  неправилно  537 прекратени  по
давност  наказателни  производства,  13 прекратени  досъдебни
производства,  19 спрени  наказателни  производства,  5 внесени
споразумения в съда, 45 приведени в сила присъди и други.

От  общо  обжалвани  7 отказа  за  образуване  на  досъдебно
производство са отменени 2, а са потвърдени 5. 

Преписките са разпределени равномерно между прокурорите.
Констатира  се  добро  взаимодействие  между  РПУ-Трявна  и  РП-

Трявна по възложените предварителни проверки на основание чл.145 от
ЗСВ.  Проверките  се  осъществяват  в  срока,  даден  от  наблюдаващите
прокурори. Когато този срок се окаже недостатъчен се изготвя искане до
Районна  прокуратура  за  неговото  продължаване.  Наблюдаващите
прокурорите се произнасят своевременно. 

Постановленията за отказ от образуване на досъдебно производство
се  изпращат  с  обикновена  поща  до  жалбоподателите.  В  случай  на
постъпила жалба срещу тях те се изпращат своевременно /дори още в деня
на  постъпване  на  жалбите/,  заедно  с  преписките  по  компетентност  в
Окръжна  прокуратура  –  Габрово.  Реалната  дата  на  изпращане  на
постановленията  може  да  се  установи  по  дневник,  в  който  се  описва
изходящата поща по 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.

Образуването  на  преписките,  предварителните  проверки,
приключването  на  преписките  с  отказ  от  образуване  на  досъдебно
производство  и  уведомяването  на  жалбоподателите  се  осъществява  в
допустимите от закона срокове и се администрира на добро ниво.

    ЗАБЕЛЕЖКА: Към Акта е приложена изготвена  от РП – Трявна
Справка  №  2  по  организацията  на  образуването  и  движението  на
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преписките,  отразяваща  и  индивидуалната  натовареност  на
прокурорите.

ІІІ. Проверка на организацията по образуването и движението на
досъдебните производства в РП – Трявна, 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.,  както  и  за  първото
шестмесечие на 2008г.

 Наблюдаваните досъдебни производства през първото полугодие на
2008г. са били общо 629, които са разпределени равномерно между двамата
прокурори.  През  проверявания  период  са  образувани  60 досъдебни
производства, от които по 5 разследването е проведено от следовател, а по
55 от  дознател,  а  от  предходни  години  са  наблюдавани  569  досъдебни
производства  /537 прекратени  по  давност,  18 останали  несвършени  от
2007г., 14 възобновени/.

Установено  е  наличие  на  едно  наказателно  производство  на
специален отчет, което е спряно. Дела на специален надзор няма. 

През проверявания период са приключени от разследващите органи
общо 79 досъдебни производства, от които 76 разследвани от дознател и 3
разследвани от следовател.

През  проверявания  период  са  спрени общо 19 наказателни
производства,  от  които  15  срещу  неизвестен  извършител  и  4 срещу
известен.

При  проверката  на  спрените  наказателни  производства  се
установи,  че  наблюдаващите  прокурори  не  извършват  активно
необходимите  действия  по  всички  досъдебни  производства,  с  оглед
преценка  на  основанията за  тяхното възобновяване  и  законосъобразно
приключване. Като пример може да се посочи сл.д.№1017/1992г. по описа
на ОСлС – Габрово, преписка ЗМ 316/1992г. по описа на РПУ-Трявна, пр.
пр.№252/1992г.  /285/2007г./  по  описа  на  РП  –  Трявна.  Досъдебното
производство е образувано за престъпление по чл.251, вр. чл.195, ал.1 от
НК  срещу  седем  лица,  които  са  били  привлечени  в  качеството  на
обвиняем. През месец май 2007г. на петима от обвиняемите е повдигнато
ново, прецизирано обвинение, като е установено, че друг от обвиняемите е
починал. Материалите по разследването са предявени. Делото е спряно с
постановление на прокурор от 18.06.2007г. на основание чл.25, т.2 от НПК,
поради отсъствието  на  последния обвиняем.  Действително  е  предвиден
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инстанционен  контрол  върху  постановленията  на  прокуратура с  оглед
тяхната  правилност  и  законосъобразност,  но  следва  да  се  отчита  и
факта,  че неизчерпването на всички възможни процесуални способи за
приключване на досъдебните производства се отразява и върху тяхното
движение, което в цитирания случай е извън разумния срок.  При пр. пр.
№317/1997г. по описа РП-Трявна, сл.д.№434/1997г. по описа на ОСлС –
Габрово е установено, че делото се води срещу известен извършител за
престъпление по чл.209 от НК, извършено на 03.10.1997г. Наказателното
производство е спирано общо три пъти на основание  чл.244, ал.1, т.3 от
НПК (чл.239, ал.1, т.3 от НПК /отм./ ), последният от които на 10.06.2008г.
С писмо от 24.09.2008г. на Апелативна прокуратура – Велико Търново е
изискано делото да се реши по същество, тъй като е изтекъл едногодишния
срок по чл.244, ал.7 от НПК, но вместо това на горестоящата прокуратура е
изпратена справка от 29.09.2008г. Няма данни наказателното производство
да е било възобновено. 

Във връзка с гореизложеното е необходимо е да се активизира
дейността  на  прокурорите  от  РП-Трявна  по  всички  спрени
наказателни  производства,  с  оглед  тяхното  законосъобразно
приключване  в  разумен  срок,  като  се  изчерпват  всички  възможни
процесуални способи.

Възобновени  са  12 наказателни  производства,  образувани  в
предходни години.

През  първото  полугодие  на  2008г.  са  прекратени общо  550
наказателни производства, от които 537 поради изтекла давност. Само 2
постановления за прекратяване са били обжалвани / по едно пред съда и
висшестоящата прокуратура/, като и двете са потвърдени.

На случаен принцип е проверена пр. пр.№88/1998г. Делото е спряно
на 13.03.1998г. На 01.09.2008г. е прекратено поради изтекла абсолютна
давност. Уведомена е пострадалата с писмо  с обратна разписка, която
е  приложена  към  делото.  Липсва  постановление  за  възобновяване  на
наказателното  производство.  В  случаите  на  прекратяване,  поради
изтекла  абсолютна  давност,  прокурорите  са  решили,  че  не  е  нужно
делото да бъде възобновявано, тъй като не се налага извършването на
следствени действия.

Във  връзка  с  Разпореждане  на  ВКП,  досежно  установяване  на
липсващи  дела,  към  30.09.2008г.  са  установени  общо  31  досъдебни
производства, от които 27 разследвани от дознател и 4 разследвани от
следовател.  Справка във връзка с направените констатации е изпратена
на  ОП-Габрово/приложена  към  доклада/.  Всичките  дела  вече  са
прекратени, поради изтекла давност. Възприетият подход от прокурорите
при РП-Трявна е следния: Липсата на делото се установява след проведена
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кореспонденция  с  РПУ-Трявна,  като  се  съставя  акт  за  установяване  на
липсващото дело. След този акт, с постановление на прокурор делото се
възстановява,  след  което  отново  с  постановление  наказателното
производство се прекратява без да са извършвани други действия. 

Следва да се отбележи независимо от факта, че не се е налагало
извършване на действия по разследването, с оглед изтеклата абсолютна
давност, прокурорите е трябвало преди прекратяване на наказателното
производство да го възобновят, съобразно разпоредбите на НПК.

Приключилите досъдебни производства през проверявания период с
внесен в съда обвинителен акт са общо 28.

 Забележка:  Към Акта е приложена изготвена  от РП – Трявна
Справка  №  3  по  организацията  на  образуването  и  движението  на
досъдебните  производства,  отразяваща  и  индивидуалната
натовареност на прокурорите; справка от РП – Трявна до ОП – Габрово
относно  установени  липсващи  дела  към  30.09.2008г.  и  копие  от  пр.
№639/1989 г. по описа на РП – Трявна.

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

1. Наказателно - съдебен надзор.

През  първото  полугодие  на  2008  г.  са  внесените  28 обвинителни
актове, от които по образувани през периода 16 досъдебни производства и
по 12 образувани в предходни години.

С  разпореждане  на  съда  са  върнати  на  прокуратурата  3  дела.
Върнати с определение на съда няма. Проверени са и трите върнати дела –
пр.№32/2008г.,  пр.№877/2007г.  и  пр.№801/2007г.,  които  са  на  прокурор
Борисов.  По  първото  дело  не  са  били  описани  в  обвинителния  акт
съществени елементи от състава на престъпление – конкретни действия на
обвиняемите, не са индивидуализирани вещите, предмет на престъплението
и  липсва  тяхната  стойност.  При  второто  дело  е  налице  неяснота  при
описание  на  конкретните  действия,  с  които  е  осъществено
инкриминираното  деяние,  а  при  третото  дело  отново  са  налице  редица
неточности и пропуски в обвинителния акт – не е конкретизиран периода, в
който  са  извършени  конкретните  деяния,  отново  липсва  стойността  на
предмета на престъплението и др.

Видно от изготвения от Окръжна прокуратура – Габрово анализ на
върнатите  от  районните  съдилища  за  допълнително  разследване  дела,
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причините  за  постановяване  на  тези  съдебни  актове  се  дължат  на
допуснати  отстраними  съществени  процесуални  нарушения  от
прокурорите.

С оглед изложеното препоръчваме да се предприемат  действия
във  връзка  с  повишаване  на  професионалната  квалификация  на
прокурорите от Районна прокуратура – Трявна.

Решените от съда по обвинителен акт дела са 33. Произнесени са 32
осъдителни присъди по общия ред /една е протестирана,  като протеста е
неуважен/,  една оправдателна  присъда  /протестирана,  но  протеста  не  е
уважен/ и са сключени 3 споразумения в хода на съдебното следствие.

Като цяло може да се даде положителна оценка за изготвянето на
обвинителните  актове.  Същите  отговарят  на  изискването  на  чл.  246  от
НПК, изготвят се и се внасят своевременно в съда.

В  РС  –  Трявна  прокуратурата  е  внесла  5  дела  със  сключени
споразумения  за  решаване  на  делото  в  досъдебно  производство,  като
всичките са одобрени. 

Няма произнесени присъди по реда на чл.371 и сл. от НПК.

Изготвени и внесени в съда са  9 предложения по чл.375 от НПК за
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно
наказание по реда на чл.78а от НК, като всичките са уважени.

Прокурорите  от  РП  –  Трявна  са  участвали  общо  в  85 съдебни
заседания по наказателни дела. 

2. Организация по изпълнение на наказанията.

През първото полугодие на 2008г. са приведении в изпълнение 45
присъди  в  РП  -Трявна.  Няма  отложени  изпълнения,  няма  постановени
прекъсвания на изтърпяване наказанието лишаване от свобода.

Книгата за  изтърпяване  на  наказанията  се  води  правилно,  като
своевременно се въвеждат необходимите данни.

3. Гражданско-съдебен надзор.

През първото полугодие на  2008г.  гражданско-съдебният  надзор  в
РП – Трявна е слабо реализиран, като се изразява в участие на прокурори в
8 граждански дела на РС – Трявна. Такава е тенденцията и при останалите
районни прокуратури от съдебния окръг.
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Не са предявени граждански искове от прокурор и няма обжалвани
съдебни решения.

Забележка:  Към Акта е приложена изготвена  от РП – Трявна
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. Щатната  осигуреност  на  прокурорите  и  съдебните
служители,  както  и  материалната  база  са  достатъчни  за
осъществяване дейността на Районна прокуратура – Трявна.

2. Своевременно  и  единствено  от Габровския  съдебен  окръг,  в
Районна прокуратура – Трявна  е изпълнено изискването на чл. 146, ал. 2
от  Правилника  за  администрацията  в  районните,  окръжните,
административните,  военните  и  апелативните  съдилища,
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.

3. Образуването  на  преписките,  предварителните  проверки,
приключването  на  преписките  с  отказ  от  образуване  на  досъдебно
производство  и  уведомяването  на  жалбоподателите  се  осъществява  в
допустимите от закона срокове и се администрира на добро ниво.

4. При  проверка  на  спрените  наказателни  производства  се
установи,  че  наблюдаващите  прокурори  не  извършват  активно
необходимите действия по всички дела, с оглед преценка на основанията
за тяхното възобновяване и законосъобразно приключване.

5. Констатира  се,  че  при  делата  с  изтеклата  абсолютна
давност, прокурорите прекратяват наказателното производство, без да
го възобновят преди това.

6. Причините  за  прекратените  и  върнати  от  Районен  съд  –
Трявна дела на Районна прокуратура - Трявна се дължат на допуснати
отстраними съществени процесуални нарушения от прокурорите.
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ПРЕПОРЪКИ:

1. Да се активизира дейността на прокурорите от РП-Трявна
по  всички  спрени  наказателни  производства,  с  оглед  тяхното
законосъобразно  приключване  в  разумен  срок,  като  се  изчерпват
всички възможни процесуални способи.

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

3. В  случаите,  когато  се  прекратява  наказателното
производство по спрени дела, същото да бъде преди това възобновено,
съобразно разпоредбите на НПК.

Настоящият Акт да се изпрати на Административния ръководител на
Районна  прокуратура  –  Трявна  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  Великотърновски
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 – Трявна 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 връчване на Акта
Административният ръководител на Районна прокуратура – Трявна може
да  направи  възражения  и  да  ги  представи  на  главния  инспектор  на
Инспектората към ВСС.
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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 – Трявна. 

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

досъдебните производства на РП – Трявна.

5. Справка № 4 по организацията на съдебния надзор.

7. Отчет за дейността на РП-Трявна за първото полугодие на 2008г;

8. План  за  дейността  по  надзор  за  законност  на  Районна
прокуратура – Трявна; 

9. Разпореждане на Административния ръководител на РП-Трявна;

10. Справка №И-285/2008г. от 26.06.2008г. по План за работа по
„надзор за законност” през първото шестмесечие на 2008г. във връзка с
проверка в „Държавно лесничейство” – гр.Плачковци;

11.  Справка от РП – Трявна до ОП – Габрово относно установени
липсващи дела към 30.09.2008г.;

12. Копие от пр.№639/1989 г. по описа на РП – Трявна.

ИЗГОТВИЛИ  АКТА:

ИНСПЕКТОР: 

     /АНИТА МИХАЙЛОВА/

ЕКСПЕРТИ:

/АНА РАЧЕВА/

/ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ/
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