
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
ВАРНЕНСКИЯ АПЕЛАТИВЕН  РАЙОН

АКТ
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПЛАНОВАТА ПРОВЕРКА

В АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА – ВАРНА

извършена в периода от 01.06.2009г.  до 12.06.2009г.

Основание  на  проверката –   чл.54  ЗСВ,  Годишната  програма  на
Инспектората  към  Висшия  съдебен  съвет  за  2009  г.  и  Заповед
№ 132/28.05.2009 г. 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 2008г.

Методологията на провеждане на проверката се основава на приетата
от  Инспектората  към  ВСС  обща  методология  за  извършване  на  планови
проверки.
 Подготвителният етап на плановата проверка включва: проучване и
анализ на годишния - отчетен доклад за 2008г.  на АП Варна, изискване и
предоставяне  от  АП  Варна  на  3бр.  Справки,  относно:   административно-
ръководната и контролна дейност на прокуратурата  и приложения към нея
/справка №1/;  организацията на образуването и движението на преписките
/справка №2/ и организацията на  съдебния надзор /справка  №3/.  Справките
включват  данни  за  2008г.  и  отразяват  индивидуалната  натовареност  на
прокурорите за същия период.

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

А. Щатна осигуреност и материална база.

Дейността  на  Апелативна  прокуратура  –  Варна  през  2008г.  се  е
осъществявала от осем прокурори, като един от тях е отсъствал повече от
един месец – от 04.11.08г. до 03.04.09г., поради отпуск по чл. 167а, ал.1 от
КТ. Има незаета една щатна бройка.

Дейността  на  АП –  Варна  се  подпомага  от  общо  петнадесет   броя
съдебни служители.

Прокуратурата  ползва  помещения  в  Съдебната  палата  в  гр.  Варна,
които са добре оборудвани и са достатъчни за  пълноценно осъществяване
на възложените функции.

       Б. Квалификация на прокурорите.

От представената  справка №1  на ИВСС /прил.2/ е видно, че за 2008г.
прокурорите от АП Варна имат 25 участия в различни форми на обучения-
семинари.  Определянето  на  участниците  в  тези  форми  на  обучение  е
съобразявано  с  темите.  Очевидно  има  стремеж  за  специализиране  на
прокурорите  по  определени  теми,  в  рамките  на  тези  обучения.  Прави
впечатление, че обученията са предимно свързани с правото на Европейския
съюз, с Европейската съдебна мрежа и международното сътрудничество.

Съвместните семинари,  обсъждания и обучения на прокурорите от
АП с прокурорите от другите прокуратури в Апелативния район, могат да
повишат  професионалната  квалификация на  прокурорите  от  низовите
прокуратури и да доведат до подобряване тяхната работа. 

       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
Република  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.

Всички дневници, книги и регистри се водят на хартиен носител. На
електронен носител / Excel/ за СО и СН. 

При извършената проверка на електронната таблица за преписките на
специален надзор и специален отчет се установи, че в таблицата се отразява
подробно движението на преписките, които са на СО или СН. Отразяват се
всички  обстоятелства,  които  са  включени  в  графите.  Своевременното
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попълване  на  данните  в  тези  таблици  показва  добра  координация  между
прокурорите и деловодството на прокуратурата.

В  хода  на  проверката  беше  извършена  проверка  на  куриерския
дневник.  По  всички  преписки  са  уведомявани  жалбоподателите  -  с
обикновена поща. С препоръчано писмо с обратна разписка се уведомяват
само ако има изрично разпореждане на прокурора, което може да е в самото
постановление, на отделен лист или лично да се уведомяват деловодителите.
До  всички  други  съдебни  органи  материалите  се  изпращат  с  обратна
разписка. В изходящия куриерски дневник преписките се описват по номера
и адресат - за препоръчаните писма, а изпращаните с обикновената поща се
описват само номерата на преписките. В дневника се поставя пощенското
клеймо с дата от пощенската станция. До ОП, РП и органите на МВР във
Варна, преписките се описват и разнасят с друга куриерска книга „на ръка”,
като се предават срещу подпис на служителя, който ги е получил. 

При  проверката  на  книгите  и  регистрите  по  наказателно  съдебния
надзор се констатира много добра организация, включени са и прокурорите,
които участват в съдебни заседания с изготвянето на специален формуляр,
който отразява най – съществените действия и актове при разглеждането на
въззивните НОХД.

Беше  проверен  регистърът  за  участия  във  въззивни  НОХД.  В  този
регистър  за  2008г.  се  отбелязват  датите  на  съдебните  заседания  по
разглеждане на въззивни НОХД, № на ВНОХД, дали делата са образувани по
жалба или по протест,  както и какво е  решението на Апелативния съд.  В
случаите, в които не се поддържа протест на прокурор от ОП, това изрично
се отбелязва  в регистъра.  В графата констатирани пропуски в работата на
първоинстанционната  прокуратура  има  отбелязване  само  от  прокурорите
Големанова и Помакова и то не за всички съдебни заседания. Там, където
има  изготвен  протест  има  изрично  отбелязване  на  номера  на  преписката.
Прави впечатление, че е налице голям брой неподдържани протести, което
означава, че прокурорите от АП не са били съгласни с изготвените протести
от техните колеги от низовите прокуратури. От данните в регистъра обаче не
може да се направи извод на какво точно се дължи преценката на прокурора,
който се е явил в съдебно заседание.

Беше проверен и регистърът за участие във въззивни производства по
определения  за  вземане  мярка  за  неотклонение  „задържане  под  стража”-
ВНЧД. Установи се, че през 2008г. прокурорите са участвали в общо 53 с.з., в
които са разглеждани въззивни дела по атакувани определения за вземане
мярка за  неотклонение „задържане под стража”.  В регистъра се отбелязва
датата на с.з., № ВНЧД, прокурорът, който се е явил в залата, основанието –
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по  протест  или  по  жалба,  становището  на  прокурора  и  решението  на
Апелативния съд. 

Воденето на книгите и регистрите се провери в рамките на движението
на конкретни преписки и дела.

       Г. Информационно осигуряване, статистика и анализ.

Прокуратурата  разполага  с  компютърна  техника,  която  се  ползва  от
администрацията и прокурорите.

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. Изготвят се ежеседмични и ежемесечни данни, отнасящи се за
образувани  преписки  и  досъдебни  производства  за  особено  тежки
престъпления и представляващите значим обществен интерес;  двумесечни
данни,  отнасящи  се  за  дела  и  преписки  с  извършители  на  деянието  или
пострадали лица до 18-годишна възраст; тримесечни данни, отнасящи се за
досъдебни  производства  взети  на  СО  по  стария  ред  и  за  нарушения,
засягащи финансовите интереси на ЕС; шестмесечни данни, отнасящи се за
прекратени и  спрени досъдебни  производства  срещу ИИ и  НИ с  изтекла
давност и посегателства върху горския фонд.

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  следва  да  се
постави въпроса дали не се бюрократизира прекомерно съдебния орган. 

Аналитична  дейност  се  осъществява  по  конкретни  проблеми,  въз
основа на проведени тематични проверки в апелативния район. Набелязват
се проблемните моменти и мерки за тяхното преодоляване, както се създават
и модели за уеднаквяване на практиките.

При  проверка  на  папката  по  НСН  за  2008  г.  се  констатира,  че
организацията  на  аналитичната  дейност  е  била  съобразена  с  Плана  за
дейността  на  АП за  2008  г.,  а  изпълнението  на  задачите  -  със  сроковете,
поставени в Плана: 

-  В  началото  на  2008  г.  е  изготвен  анализ  за  причините,  довели  до
постановяване на  оправдателни присъди през  2007 г.  за  целия апелативен
район.

- Съгласно писмо на ВКП от 25.06.08 г. са изискани съдебни актове, с
които  противоречиво  са  прилагани  разпоредбите  на  чл.  255  НК  /255-257
НК /отм./. В изпълнение на това указание са изпратени шест съдебни акта и е
взето становище по поставените въпроси.
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-  Извършена  е  комплексна  проверка  на  ОП  Шумен  по  наказателно
съдебния  надзор  за  периода  01.01.07  -  31.05.08  г.  Изготвен  е  подробен,
мотивиран Анализ, който дава яснота и за индивидуалната работа на всички
прокурори в ОП Шумен.

-  Изготвена  е  справка  за  извършена  проверка  на  постановените
осъдителни и оправдателни присъди за престъпления по чл. 354а, с предмет
на престъплението над 10 000 лева. Отчетени са две присъди за апелативния
район. 

- На 10.09.08г. е изготвена справка относно приложението на чл. 369
НПК.

- Изготвен е анализ на причините, довели до връщане на делата от съда.
Установи  се  изключително  сериозна  работа  на  окръжните  прокуратури  в
апелативния  район  при  изготвянето  на  анализите  за  прекратяването  и
връщането  на  делата  от  съдилищата  в  съответните  райони.  Направените
изводи  и  констатации,  включително  и  тези,  които  сочат  на
законосъобразност и обоснованост на съдебните актове, имат положително
значение за намаляване на броя на върнатите от съдилищата дела в съдебно –
апелативния район.

Прокурорите  ползват  в  работата  си  правните  програми  Siela,  Apis,
Lakorda.

Въведена е и деловодната програма – УИС, програма за личен състав и
счетоводна програма.

Новопостъпилите  преписки  и  дела  се  разпределят  на  принципа  на
случайността,  чрез  програмния продукт  „Law Choice”  в  съответствие  със
Заповед № ЛС-6310/07 г. на ВКП.

Изискани бяха заповедите за случайното разпределение на преписките
и делата в АП Варна:

Със  Заповед  №  255/11.10.07  г.  на  Ив.  Тодоров  -  заместник  на
административния ръководител при АП Варна, в изпълнение на Заповед №
ЛС-6310/02.10.07г. на ВКП и заповед № 219/16.08.07 г. на административния
ръководител  на  ВАП е  разпоредено,  считано  от  15.10.07 г.,  преписките  и
делата  в  АП  да  се  разпределят  чрез  предоставения  от  ВСС  програмен
продукт за случайното разпределение. С тази заповед са определени групите
преписки,  които  ще  се  разпределят  с  програмния  продукт,  прокурорите,
които ще участват в тяхното разпределение и процента на участието им. Със
заповедта е определен титуляр, който да работи с програмния продукт, както
и  лицата,  които  ще  го  заместват  при  неговото  отсъствие.  От  случайното
разпределение  са  изключени  преписките,  които  не  са  пряко  свързани  с
прокурорската  дейност  по  същество  /административно-организационни,
финансово-стопански, информационно-аналитични/. С последващи заповеди
от 2009 г. са отразени промени в тази заповед. Съгласно разпоредбата на чл.
70, ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на администрацията на
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Прокуратурата на Република България, разпределението на случаен принцип
се отразява в специална докладна книга.

Извършена беше проверка на практическото приложение: Проверено беше
на случаен принцип разпределението на:

1. пр.  1896/08г.  на  ВАП.  Заведена  е  на  29.10.08г.  В  отделна  папка  е
приложен протоколът за разпределяне на преписки от 29.10.08г. Видно
от разпечатката,  наблюдаващият прокурор по посочената преписка е
избран при спазване на Заповед № 219/16.08.07г. на Административния
ръководител на ВАП, като е изключена прокурор Светла Курновска, и
е посочена причината – отпуск.  Проверено беше, че към посочената
дата прокурор Курновска е ползвала платен отпуск. 

2. пр.  1874/08г.  на  ВАП  е  заведена  на  27.10.08г.  Протоколът  за
случайното  разпределение  е  от  същата  дата.  Изключена  е  прокурор
Курновска на същото основание.

Случайното разпределение на преписките се осъществява от съдебния
администратор.  След  завеждането  на  преписката,  административният
ръководител определя в коя от групите за разпределение да бъде включена
преписката.  След  извършване  на  разпределението  с  програмния  продукт,
служителят  изписва  върху  преписката  името  на  определения  наблюдаващ
прокурор, след което при разпределението административният ръководител
отново  изписва  името  на  наблюдаващия  прокурор,  като  поставя  дата  и
подпис. 

 
Преписките  се  завеждат,  разпределят  от  компютър  на  случаен

принцип и след това се  разпределят от административния ръководител,
като всички действия се извършват в един и същи ден, а в редки случаи - на
следващия.

2. Ръководно - контролна дейност:

А.   Ръководно  -  контролна  дейност  на  административния
ръководител  по  отношение на  прокурорите  и  съдебните  служители в
АП– Варна.
 

Общо  издадените  заповеди  и  разпореждания  за  2008  г.  са  384 бр.
Ползват  се  две  форми  на  ръководно-контролна  дейност  –  издаване  на
заповеди  от  административния  ръководител  и  разпореждания,  свързани  с
изпълнение  на  заповеди  и  разпореждания  на  Главния  прокурор,  зам.
главните прокурори, ВКП и ВАП. Някои от заповедите и разпорежданията
са  по  инициатива  на  административния  ръководител  и  съответстват  на
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възникналата необходимост, с оглед текущата работа в прокуратурата и са с
цел подобряване на организацията.

Изискана  беше  заповед  на  административния  ръководител  за
разпределение  на  надзорите  в  АП  Варна.  Беше  предоставена  Заповед  №
255/11.10.07г.,  действала  през  2008г.,  отнасяща  се  до  случайното
разпределението на преписките и делата. Както вече беше посочено, с тази
заповед  са  определени  групите  преписки,  които  ще  се  разпределят  с
програмния  продукт,  прокурорите,  които  ще  участват  в  тяхното
разпределение  и  процента  на  участието  им.  В  заповедта  няма  изрично
утвърдена структура на надзорите в АП Варна.  Тази заповед е изменена и
допълнена със Заповеди № № 14/16.01.09г.; 102/01.04.09г.;104/02.04.09г. на
административния  ръководител  на  АП  Варна  -  Л.  Добрилов,  с  които  е
променен  процентът  на  участието  на  прокурорите  в  определените  групи
преписки.  Едва  със  Заповед  163/29.05.09г.  на  Административния
ръководител  на  АП  –  Р.  Големанова,  считано  от  01.06.09г.  е  утвърдена
структура на надзорите в Апелативна прокуратура – Варна, определени са
завеждащ надзорите, както и са посочени прокурорите, които следва да ги
заместват  в  тяхно  отсъствие.  С  тази  заповед  са  определени и  нови  групи
преписки,  които  ще  се  разпределят  с  програмния  продукт,  прокурорите,
които ще участват в тяхното разпределение и процента на участието им. С
тази заповед са отменени всички гореизброени заповеди. 

Въз основа на Заповед № 345/15.12.08 г. е разпоредено от 01.01.09 г. в
АП Варна да се създаде отделен дневник за касационните протести. Беше
проверен  създаденият  регистър,  в  който  са  заведени  6 бр.  касационни
протеста  за  2009  г.  В  регистъра  се  отбелязва  поредният  номер,  датата  на
протеста, № на НОХД и на ВНОХД, прокурорът, изготвил протеста и кратко
съдържание на протеста. Що се отнася до протестите за 2008г. на АП, същите
са били водени в отделна папка. Бяха изискани и проверени, а бройката беше
съпоставена  с  информацията  в  справка 3,  съгласно която общият  брой на
протестите от АП до ВКС са 8 бр., от които 6 бр. неуважени.

          Осъществяването на ръководно-контролната дейност по отношение
на прокурорите в АП – Варна е организирана на много добро ниво.

През проверявания период не са налагани дисциплинарни наказания в
Апелативна прокуратура – Варна. 

С  решение  на  ВСС  е  поощрена  прокурор  Помакова  със  служебна
благодарност, грамота и предметна награда. С предметна награда е поощрен
и прокурор Добрилов.

Б. Ръководно - контролна дейност на АП – Варна по отношение на
низовите прокуратури.
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При  извършената  проверка  се  установи,  че  административният
ръководител  на  АП  Варна  е  издавал  своевременно  заповеди  и
разпореждания  въз  основа  на  указания  на  ВКП,  свързани  с  ръководно-
контролната дейност.

Тематичните  и  комплексни  проверки  и  ревизии  на  низовите
прокуратури през 2008г. бяха проверени в цялост, както следва:

1. Проверка  по  приложението  на  чл.  369  НПК  във  всички
прокуратури в апелативния район

Въз основа на План за дейността на отдел „Съдебен” през 2008 г.  е
изготвена  Справка  изх.  №  1422/10.09.08г.  на  АП  Варна  до  ВКП  за
изпълнение на т.5 от Плана за 2008г.  на сектор „Наказателно-съдебен” на
ВКП  за  периода  2007  г.  –  първото  полугодие  на  2008г.  От  данните  за
приложение на чл. 369 от НПК по отношение на наказателните производства,
наблюдавани от прокурорите от АП – Варна, като причини за прекратяване
на горепосочените НП по реда на чл. 369 от НПК са посочени: недостатъчна
професионална  отговорност  от  страна  на  разследващите  органи  и
наблюдаващите прокурори при изпълнение на служебните им задължения,
особено  по  дела  с  такъв  преклузивен  срок  на  разследване;  изключителна
натовареност  на  разследващите  органи;  кадрова  необезпеченост  на
разследващия апарат на МВР; намаляване числения състав на следователите,
а от там и увеличаване на професионалната им натовареност. 

В справката е посочено, че в районите на ОП-Разград,ОП-Силистра,
ОП-  Търговище  и  ОП-Шумен няма  наказателни  производства,  спрямо
които да са били приложени разпоредбите на чл. 369 от НПК. Справката е
изготвена  от  зам.  апелативния  прокурор  Р.  Големанова.  Тематичната
проверка е извършена в предвидените срокове.

2. Проверка на противоречива съдебна практика по приложението
на чл. 172б. от НК:

С разпореждане № 1880/29.10.08 г. на зам.-апелативния прокурор Ив.
Тодоров е разпоредено всяка една от ОП от Апелативния район да извърши
проверка по съществуващата към момента практика по дела – ДП и НОХД -
има  ли  противоречива  практика  по  дела  с  предмет  на  разследване-
престъпление по чл.  172б от НК. Даден е срок до 03.12.08 г.  обобщените
справки, заедно с приложени към тях актове и аргументирани становища по
отстраняване на затрудненията, свързани с прилагането на правната норма да
постъпят в АП Варна. Справките са получени, както следва: ОП Силистра
изх. № 290/08г. от 25.11.08г.; ОП Шумен изх. № 1379/26.11.08г.; ОП Добрич
изх. № 499/26.1108г.; ОП Варна изх. № 4541/26.11.08г.; ОП Търговище-изх.
№ 86/24.11.08г.; ОП Разград –изх. № 615/11.11.08г.

От  изпратените  обобщени  справки  от  всяка  една  от  Окръжните
прокуратури, с изключение на ОП Силистра, се констатира, че поставените
от отделните прокуратури въпроси намират своя отговор в изпратеното от
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ВКП  Методическо  ръководство  №  26172/28.03.08  г.  „Наказателноправна
защита на интелектуалната собственост”. Това ръководство е било изпратено
от ВАП на прокуратурите с писмо № А-115/01.04.08 г. След запознаване с
представените  справки  се  налага  впечатлението,  че  прокурорите  от
апелативния  район  не  са  запознати  с  цитираното  ръководство,  от  което
следва и  противоречивата  съдебна практика в  някои прокуратури.  Поради
това  с  разпореждане  №  1880/11.12.08  г.  на  АП  Варна  е  разпоредено  на
основание  чл.  143,  ал.3  от  ЗСВ  да  се  направи  необходимото  всички
прокурори от  съответния  окръжен район да  се  запознаят  с  методическото
ръководство.  Указано  е  във  всички  случаи  на  получаване  на  такива
ръководства от по-горните прокуратури да се запознават всички прокурори.
В изпълнение на това разпореждане в АП Варна е получено писмо от ОП
Варна  с изх. № 4541/04.03.09г., с което ОП Варна уведомява АП Варна, че
прокурорите от ОП Варна, РП Варна, РП Девня и РП Провадия са запознати с
методическото ръководство „Наказателноправна защита на интелектуалната
собственост”.

3. Проверки, извършени от инспекторски екип на АП Варна:
По повод постъпила във ВКП, отдел „Инспекторат” жалба от О. Ю. е

образувана преписка № 9280/08 г. по описа на ВКП. С писмо  вх. № 1296/08
от 14.07.08г. е разпоредена проверка на АП Варна, относно действията на Вл.
Панайотова - прокурор в РП Варна  по пр. пр. № 18019/06г. на РП Варна /ДП
№ 2786/07г./, както и срещу действия на други прокурори от РП Варна по
посочените преписки. От извършената проверка е установено, че по всички
молби и  жалби от  О.  Ю. или неговите  пълномощници прокурорите  са  се
произнасяли обосновано и в срок. В нито един от случаите актовете им не са
били обжалвани пред ОП - Варна или РС Варна по реда на чл. 244, ал. 5 от
НПК.  Налице  са  данни  за  бездействие  и  недобра  организация  на
разследването  от  страна  на  мл.  дознател  К.  Л.  Същата  е  отстранена  от
разследването  с  постановление  на  ОП  Варна  от  12.08.08  г.,  с  което  е
отменено  постановление  от  23.06.08г.  на  РП  Варна  за  спиране  на
наказателното производство. Снети са обяснения от дознател К. Л.,  които,
заедно  с  изготвената  от  АП  справка  са  изпратени  до  ВКП,  отдел
„Инспекторат”. Проверката е извършена от прокурор И. Атанасова при АП
Варна.

Извършени са две проверки от прокурор Атанасова от АП Варна, при
които не са установени нарушения в ОП Варна, а в РП Разград в хода на
проверката  е  наложено  дисциплинарно  наказание  на  дознател  от  ОДП
Разград.

Проверка  по  пр.  598/08г.  на  АП  по  искане  на  ВКП.  Изпълнени  са
указанията на ВКП и резултатите са изпратени в отдел Инспекторат на ВКП
към преписка № 33067/06г.VІ  /12.03.08г.
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Проверка в ОП Шумен, извършена по указание на ВКП № 10529/08.VІ.
Извършена е от прокурор Големанова.  Приключила е с подробна справка,
изпратена на ВКП.  Касае  нерешени в законоустановения срок преписки и
досъдебни  производства.  Констатирани  са  нарушения,  извършени  от
Окръжния прокурор Иванов. Резултатите са изпратени във ВКП.

Всички проверки, извършени от инспекторския екип са приключили с
мотивирани становища. Самите проверки са задълбочени и констатациите
са подкрепени с проверените факти и обстоятелства

ЗАБЕЛЕЖКА:  Към  Акта  е  приложена  изготвена   от  АП  –  Варна
Справка  №1  за  административно-ръководната  и  контролна  дейност  за
2008г и приложения към нея.; Заповед №255/11.10.2007г. на Зам. апелативния
прокурор  на  АП  Варна;  Заповед  №  14/16.01.09г.  на  Административния
ръководител на АП Варна; Заповед № 102/012.04.09г. на Административния
ръководител на АП Варна; Заповед № 104/02.04.09г. на Административния
ръководител на АП Варна; Заповед № 163/29.05.09г. на Административния
ръководител на АП Варна; Заповед № 345/15.12.08г. на Административния
ръководител  на  АП  Варна;  Справка  рег.  №  1422/08  от  10.09.08г.на  Зам.
апелативен прокурор Големанова за изпълнение на т.5 от Плана за 2008г. на
сектор  „НСН”  при  ВКП;Писмо  рег.  №  1773/08  от  03.11.08г.  на  Зам.
апелативен прокурор Големанова за изпълнение на т.4 от Плана за 2008г. на
сектор „НСН” при ВКП

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

А)  Проверка  на  инстанционния  контрол  на  постановления  за
отказ от образуване на досъдебни производства.

Съгласно  предоставената  от  АП  Варна  справка  №2  е  осъществен
инстанционен  контрол  по  общо  449 бр.  постановления  за  отказ  от
образуване на досъдебно производство, от които 338 бр. са потвърдени, 109
бр. са отменени изцяло, а 2 бр. са отменени частично.

Изискани  бяха  всички  преписки,  на  които  е  проведен  инстанционен
контрол  на  постановленията  за  отказ  да  се  образува  ДП за  м.  ноември
2008г.

 1. Проверка на преписките, по които са потвърдени постановления
на ОП за м. ноември 2008г.:

- пр. № 626/08 г. Постановлението на АП е от 04.11.08 г., изведено на
05.11.08  г.  С  него  е  потвърдено  постановление  на  ОП  Варна  по  пр.
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№4153/04г.  Жалбата  е  постъпила  на  20.10.08  г.  в  АП.  На  21.10.08  г.  е
изискана преписката от ОП Варна. На 29.10.08 г. ОП Варна е предоставила
преписката.  Движението  е  в  срок,  налице  е  добра  координация.
Постановлението  отговаря  на  изискванията  на  НПК.  Жалбоподателите  са
уведомени.

- пр.  №1580/08 г. Постановление на АП е от 05.11.08 г.  /изведено на
06.11.08г./  и  е  от  прокурор  Големанова. Обжалвано  е  постановление  от
25.08.08  г.  на  ОП  Варна  по  пр.  №798/08  г.,  с  което  е  било  потвърдено
постановление  на  РП Варна  от  21.07.08  г.  Жалбата  е  постъпила  в  АП на
01.09.08 г. На 02.09г.08 г. наблюдаващият прокурор е изискал преписката от
ОП Варна. На 25.09.08 г. прокурор от ОП Конов изпраща преписките на ОП и
РП Варна. На 24.10.08 г. РП Варна изпраща и материалите по друга преписка
2128/06 г. Постановлението е мотивирано, отговаря на изискванията на НПК.
Забавянето на движението по преписката се дължи на несвоевременното
изпращане  на  преписката  от  ОП  Варна,  както  и  на  забавянето  в
предоставянето на пр. №2128/06г. на РП Варна

- пр.  №1653/08  г. Образувана  е  по  жалба  от  15.09.08  г.  срещу
постановление  на  ВОП  по  пр.  №3131/08  г.  от  28.08.08  г.  Преписката  е
изискана на 16.09.08 г. от ОП Варна. Изпратена е на 06.10.08 г в АП Варна.
Постановлението на прокурор Николов от 06.11.08г. е обосновано и в срок. 

- пр. №1747/08г. Постановлението е на прокурор Тодоров. Движение в
срок. 

- пр. №1820/08г. Постановлението е на прокурор Тодоров. Движението
в срок.

-   пр.  №1844/07г. Постановлението  на  прокурор  Помакова  е  от
12.11.08г. Движението е в срок.

- пр. №1866/08г. Постановлението на прокурор Тодоров е от 03.11.08г.
Движението е в срок.

- пр.  №1887/08г. Постановлението  на  прокурор  Големанова е  от
03.11.08г. Жалбата е от 22.10.08г. Движението е в срок

- пр.  №1949/08г. Постановлението  на  прокурор  Атанасова  е  от
12.11.08г. Жалбата е от 17.10.08г. Движението е в срок.

- пр.  №1958/08г. Постановлението  на  прокурор  Големанова е   от
17.11.08г. Жалбата е от 10.11.08г. Движението е в срок.

11



- пр.  №1959/08г. Жалбата  от  07.11.08г.  Постановлението  на  прокурор
Големанова е  от 17.11.08г. Движението е в срок.

- пр.  №1966/08  г.  Постановлението  на  прокурор  Големанова е  от
17.11.08 г. Жалбата е от 27.10.08 г. Движението в срок. 

- пр. №1988/08 г. Жалбата е от 12.11.08 г. Постановлението на прокурор
Мичев е от 18.11.08 г. Движението е в срок. 

- пр.  №1993/08  г.  Постановлението  на  прокурор  Мичев е   от
26.11.08г. Жалбата е от 17.11.08 г. Движението е в срок.

- пр. №2024/08 г. Постановлението на прокурор  Мичев  е от 21.11.08г.
Жалбата  е  от  14.11.08  г.  Преписката  на  РП  и  ОП  Търговище,  заедно  с
жалбата предоставени на 21.11.08 г. Движението в срок

- пр. №2060/08г. Жалбата е от 04.11.08г. Предоставена на 26.11.08г. от
ОП Шумен, заедно с преписките. Постановлението на прокурор Мичев е от
27.11.08г. Движението е в срок.

- пр. №2065/08г. Жалбата е от 19.11.08г. Изпратена заедно с преписките
от ОП Силистра на 26.11.08г. Постановлението на прокурор  Тодоров  е от
27.11.08г. Движението е в срок.

2. Проверка на преписки за м. ноември 2008г., с които са отменени
откази от образуване на ДП:

- пр. №255/08г. -  разпределена на прокурор  Тодоров. Обжалвано е
постановление  на  РП  Исперих  и  на  ОП  Разград  по  пр.  №  1012/07г.,
Постановлението на ОП Разград е от 11.07.08 г. Жалбата е постъпила в АП
Варна на 21.07.08 г. Изискана е преписката от ОП Разград на 22.07.08 г. На
25.07.08 г. е получена преписката в АП, като на 28.07.08 г. прокурор Тодоров
връща преписката, защото не е окомплектована. На 01.10.08 г. е изпратено
напомнително писмо до ОП Разград. Изпълнено е едва с писмо от 13.11.08 г.,
получено  в  АП на  17.11.08  г.  С  постановление  от  19.11.08  г.  АП отменя
постановлението на ОП Разград. 

Забавянето  се  дължи  изцяло  на  действията  на  прокурори  в  ОП
Разград.  От  съдържанието  на  постановлението  става  ясно,  че  ВАП
няколко  пъти  е  отменяла  актове  на  двете  прокуратури  и  е  давала
конкретни  указания,  които  не  са  изпълнявани.Налице  е  нарушение  на
наблюдаващия прокурор от ОП Разград по движението на преписката и
неизпълнение на указанията на АП Варна.
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- пр.  №1108/08 г.  -  разпределена  на  прокурор  Мичев. Жалбата  от
17.06.08 г. срещу постановление на ОП Разград по преписка №1190/07 г. С
постановление от 20.06.08 г.  прокурор Мичев е отменил постановление на
ОП  Разград  по  преписка  №1190/07г.  Последвало  е  постановление  от
24.09.08г.  на  прокурор  от  СГП,  с  което  е  отказано  да  се  приеме  по
компетентност  от  СГП  разглеждането  на  преписка  №1190/07г.  на  ОП
Разград.  На  31.10.08г.  отново  е  постановен  отказ  на  ОП  Разград  по  пр.
№1190/07г.  В сигнала от 13.11.08г.  се  съдържат мотивирани твърдения за
нарушения на  Закона  за  обществените  поръчки,  в  тази връзка  и  данни за
престъпление по чл. 282 от НК. Преписката е изпратена от ОП Разград на
17.11.08г.  и  на  24.11.08г.  е  последвало  мотивирано  постановление  на
прокурор Мичев.

- пр. №1841/08 г. - разпределена на прокурор Мичев. Жалбата е срещу
постановление  от  13.10.08  г.  на  ОП  Шумен  по  пр.  №1292/08г,  с  което  е
потвърдена „резолюция” на  РП Нови Пазар  от  25.09.08 г.  Жалбата  срещу
постановлението е от 21.10.08 г. На 22.10.08 г. наблюдаващият прокурор е
изискал  преписката  от  ОП  Шумен.  Получена  28.10.08  г.  в  АП  Варна.
Постановлението на прокурора от АП Варна е от 03.11.08 г. 

- пр.  №1912/08 г.  -  разпределена  на  прокурор  Тодоров.  Обжалваното
постановление на ОП Добрич по пр. №922/08г. е от 24.10.08 г. ОП Добрич е
изпратила копие от постановлението за инстанционен контрол на 03.11.08г.
до АП Варна. На 04.11.08 г. преписката е изискана от АП. На 12.11.08 г. е
предоставена  от  ОП  Добрич.  На  13.11.08  г.  прокурор  Тодоров  отменя
постановлението на ОП Добрич.

- пр.  №1944/08  г.  -  разпределена  на  прокурор  Мичев. Жалбата  е  от
03.11.08  г.  срещу  постановление  от  22.10.08  г.  по  пр.  №986/08г.  на  ОП
Добрич. На 10.11.08 г. преписката е изпратена от ОП Добрич. На 23.11.08 г.
прокурорът от АП Варна е постановил мотивирано постановление.

- пр.  №2041/08  г. -  разпределена  на  прокурор  Тодоров. Жалбата  от
20.11.08 г.  е  срещу постановление от 04.11.08 г.  на ОП Търговище по пр.
№356/08 г. Материалите са изпратени на 24.11.08 г. На същата дата прокурор
Тодоров  мотивирано  отменя  постановлението  на  ОП  Търговище  и  дава
конкретни указания.

- пр.  №2047/08  г. -  разпределена  на  прокурор  Николов. Жалбата  от
20.11.08  г.  е  срещу  постановление  на  ОП  Шумен  от  17.11.08  г.  по  пр.
№1346/08г.  Материалите  са  изпратени  в  АП  Варна  на  24.11.08  г.
Постановлението на прокурора е от 26.11.08 г.
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- пр. №1812/08 г. - разпределена на прокурор Помакова. Осъществен е
инстанционен контрол на пр. №675/08 г. и пр. №252/07 г . на ОП Търговище.
На 17.11.08 г. са поискани допълнителни материали, тъй като преписките не
са комплектовани.  Материалите са постъпили в АП Варна на 20.11.08г.  С
постановление  на  21.11.08г.  на  прокурор  Помакова  е  отменено
постановлението  за  отказ  по  пр.  №675/08г.  на  ОП  Търговище.  Указано  е
обединяването на двете преписки на ОП, дадени са конкретни, изчерпателни
указания,  актът  е  мотивиран,  делото  е  взето  на  специален  надзор.
Осъществява се ефективен контрол от АП върху движението на преписката.

- пр.  №1874/08 г. -  разпределена  на  прокурор  Тодоров. Обжалвано е
постановление на ВОП от 14.10.08 г. за отказ от образуване на ДП. Следва
мотивирано постановление на ВАП на прокурор Тодоров от 18.11.08 г.,   с
което се отменя постановлението на ВОП с конкретни указания. 

- пр. №1896/08 г. - Извършена е служебна проверка на основание 213,
ал.2  НПК по  разпореждане  на  Върховна  административна  прокуратура.  С
постановление от 14.11.08 г. на ВАП е отменено постановлението на ВОП от
13.10.08 г. Липсва самото постановление на ОП Варна, както и сигналът на
Върховна административна прокуратура до Началника на ДНСК Варна. На
30.04.09  г.  с  постановление  на  прокурор  Кипрова  от  ОП  Варна  отново  е
отказано да се образува ДП.

- пр.  №1712/08г. -  разпределена  на  прокурор  Помакова. С
постановление от 07.11.08 г. е отменено постановление на ОП Силистра от
20.08.08  г.  по  пр.  №  200/08  г.  Разпоредено  е  образуване  на  ДП  за
престъпление по чл. 254 б, ал. 1 от НК. Делото е взето на специален надзор.
На 18.11.08 г. ОП Силистра е образувала ДП, изпълнила е указанията на АП
Варна. По преписката се установява активно осъществяване на функция по
надзор на ДП от АП Варна. Мотивираното и обосновано постановление на
прокурора показва познаване на преписката от фактическа страна и добра
правна подготовка. 

- пр. №1839/08г. - разпределена на прокурор  Мичев. С постановление
от 28.11.08 г. е отменено постановление на ОП Добрич по пр. №2432/07г. от
30.06.08г. Инстанционният конрол е осъществен въз основа на постановление
на ВКП  от 30.09.08 г. 

- пр.  №113/07г. -  разпределена  на  прокурор  Големанова. С
постановление от 12.03.07 г. АП Варна е отменила постановление за отказ от
образуване на досъдебно производство на ОП Добрич по пр.  №76/07г.  На
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07.05.07г.  отново  е  последвал  отказ  на  ОП  Добрич.  Жалбата  срещу  това
постановление  е  от  11.06.07  г.  Следва  отново  отмяна  от  26.07.07г.   на
прокурор  Големанова  от  АП.  С  постановление  на  16.11.07г.  на  същия
прокурор от Добрич - Златко Тодоров за трети път е отказано образуване на
досъдебно  производство.  На  21.10.08г.   нова  жалба  до  АП  срещу отказа.
Отново  на  07.11.08  г.  прокурор  Големанова  отменя  отказа.  На  08.04.09  г.
отказ на същия прокурор от ОП Добрич. 

Цялостното  движение  на  преписките  беше  проверено  по  входящия
дневник и се установи пълно отразяване на всички обстоятелства.

Всички проверени преписки за м. ноември 2008г.  имат своевременно
произнасяне  от прокурорите от АП Варна,  в  повечето случаи  много по-
бързо от изискващото се по закон. 

Всички прокурорски актове отговарят на изискванията на НПК. 
Датите  на  прокурорските  актове  съвпадат,  или  с  един  ден

предхождат  деловодното  извеждане.  Всички  прокурорски  актове  са
мотивирани. Показват познаване на преписките от фактическа страна и
правна подготовка на прокурорите.

Б)  Проверка  на  инстанционния  контрол  на  постановления  за
прекратяване и спиране  на досъдебни производства.

През  2008г.  прокурорите  в  АП  –  Варна  са  проверили  по  реда  на
инстанционния  контрол  66 бр.  прекратени  наказателни  производства  от
окръжните  прокуратури  на  територията  на  апелативния  район.
Постановленията по 22 бр. от тях са отменени – 33.3%. Прави впечатление, че
най-много от отменените постановления /шест/ са постановени от прокурори в
ОП – Шумен. 

Беше извършена проверка на всички преписки на АП Варна, по които е
извършен  инстанционен контрол на постановления за прекратяване на
досъдебното  производство за  м.  септември  и  м.  октомври 2008  г.,  както
следва:

- пр.  №129/07  г.  -  разпределена  на  прокурор  Николов. Жалбата  е
заведена в АП Варна на 05.02.07 г.  На 06.02.07 г.  е  изпратена на ВОП за
окомплектоване, като е указано да се изиска и преписка на ВРП. На 27.02.07
г.  преписките са получени във ВАП. С постановление от 03.07.07 г.  ВАП
отменя  постановление  за  отказ  да  се  образува  наказателно  производство
/констатира се забавяне в произнасянето на прокурора от АП/. На 03.09.08г.
във  ВАП са  получени по  компетентност  преписки  на  ОП и  РП Варна  за
произнасяне.  На 12.09.08 г.  е  получена и допълнителна молба,  депозирана
във  ВОП.  С постановление  от  02.10.08 г.  прокурор  Николов  потвърждава
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постановление на  ВОП за  прекратяване  на наказателното производство.  С
писмо от 21.10.08 г. е изискана преписката на ВОП във връзка с жалба до
ВКП.  На 11.11.08 г.  е  получена.  На 12.11.08 г.  са  изпратени във  ВКП.  С
постановление  от  18.12.08  г.  ВКП потвърждава  постановлението  на  ВАП.
При  движението  на  преписката  по  повод  инстанционния  контрол  на
постановлението за прекратяване на ДП не се установиха нарушения.

- пр.  №1495/08  г. -  разпределена  на  прокурор  Атанасова. Жалбата  е
заведена на 18.08.08 г. във ВАП. С писмо от 19.08.08 г. е изискана преписката
от  ОП Варна.  Получена  на  09.09.08  г.  С  писмо от  10.09.08  г.  е  изискана
преписка и на РП Провадия. Получена е на 29.10.08г. С постановление от
30.10.08г. на ВАП прокурор Атанасова е потвърдила постановлението на ОП
Варна. Постановлението на ВАП е много по мотивирано от постановленията
на ОП Варна и РП Провадия /прокурор Борисова/. 

Установи се забавяне в действията на прокурорите от ОП Варна и РП
Провадия  при  предоставяне  на  техните  преписки  на  АП  Варна.
Произнасянето  на  прокурора  от  АП  Варна  е  не  само  своевременно,  но  и
обосновано и мотивирано.

- пр. №1643/08г. - разпределена на прокурор  Мичев. Образувана е по
повод сигнал от прокурор Великова от РП Добрич по повод постановление
на ОП Добрич, с което е било отменено нейно постановление за прекратяване
на  наказателното  производство.  С  постановление  от  17.09.08г.  прокурор
Мичев  потвърждава  постановлението  на  ОП  Добрич.  Произнасянето  е  в
законните срокове.

През  2008г.,  съгласно  справка  №2,  е  осъществен  инстанционен
контрол на  постановления за  спиране  на  наказателното  производство
само по три наказателни производства. Същите бяха изискани и проверени.
При проверката се установи, че са два броя: пр. №494/08 г. и пр. №2597/05 г.

Образуването  и  движението  на  двете  преписки  е  осъществено  от
наблюдаващите прокурори в законните срокове.

При преглед на третата предоставена пр. №2479/05 г.  се установи, че
няма  произнасяне  от  страна  на  прокурор  от  АП  по  отношение  на
постановление  на  низова  прокуратура  за  спиране  на  наказателното
производство. С постановление от 25.05.06 г. на прокурор Данева от ВОП, е
спряно наказателното производство по сл. д. №3104/05 г. по описа на ОСС
Варна. Това постановление, както и постановление на ОП Варна от 30.05.06
г.  е  отменено  с  постановление  на  прокурор  Данева  от  20.06.06  г.  С
постановление от 08.12.06 г. на прокурор Данева от ВОП, на основание чл.
244,  ал.1,  т.  3  от  НПК  спира  отново  наказателното  производство.  В
наблюдателната преписка на АП липсват данни това постановление да е било
обжалвано или да има друг инстанционен контрол от страна на АП Варна.
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 Движението на всички преписки беше проследено и в съответните
регистри,  като  се  констатира  отразяване  на  всички  обстоятелства  и
пълно съвпадение на съответните дати.

В) Проверка на движението на преписките в АП Варна, по които е
осъществен инстанционен контрол  от ВКП.

В предоставена справка са посочени данни за произнасяния на ВКП по
постановления на прокурори от АП – Варна във връзка с осъществен контрол
по преписки и досъдебни производства. От справката е видно, че през 2008г.
са  обжалвани 137  бр. постановления  на  АП  –  Варна,  отнасящи  се  до
постановления  за  откази  от  образуване на  досъдебни  производства  на
низовите прокуратури. От тях потвърдени от ВКП – 127 бр., а са отменени 10
бр.  –  7.3%.  Следва да се отбележи много ниският процент на отменени
актове от ВКП при осъществен инстанционен контрол по преписки, което
показва  качество  на  работата  на  всички  прокурори  от  Апелативна
прокуратура. 

Инстанционният  контрол  на  ВКП  през  проверявания  период  по
отношение  на  постановления  на  АП  –  Варна,  с  които  са  потвърдени  или
отменени постановления за прекратяване на наказателното производство от
низовите  окръжни  прокуратури  е  осъществен  по  отношение  на  18 бр.
досъдебни производства. От тях  11 бр. са потвърдени, а 7 бр. са отменени –
38%. 

Извършена беше проверка по преписки, по които има  инстанционен
контрол  от  ВКП  на  постановления  от  АП,  с  които  са  потвърдени
постановления на АП, за откази от образуване на ДП - за м. ноември 2008 г.:

- пр. № 1852/08 г. - разпределена на прокурор Атанасова. Жалбата е от
22.10.08  г.  срещу  постановление  по  пр.  №3664/08г.  на  ОП  Търговище.
Преписката е изискана с писмо от 23.10.08 г. Получена в АП на 03.11.08г. С
писмо от 04.11.08 г. са изискани допълнителни материали от РП Търговище
по  пр.  1127/08  г.  Получени  са  на  21.11.08  г.  С  постановление  на
наблюдаващия  прокурор  от  АП  Варна  от  26.11.08  г.  са  потвърдени
постановленията  на  ОП  и  РП  Търговище.  По  повод  жалба  срещу
постановлението  на  ВАП,  на  13.12.09  г.  ВКП  изисква  материалите  по
преписката.  С писмо от  15.01.09 г.  ВАП изисква преписките от  РП и ОП
Търговище. Получени на 26.01.09 г. На 27.01.09 г. преписките са изпратени
във ВКП. С постановление от 11.03.09 г. на ВКП постановлението на ВАП е
потвърдено. 

- пр.  №1948/08г.  Обжалвано  е  постановление от  27.11.08 г.  на  АП,  с
което е  потвърдено постановление на ОП Шумен от 05.11.08 г.  По повод
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жалбата срещу постановлението на ВАП, с писма от 03.12.08 г. са изискани
преписките от ОП Шумен и РП Шумен. Получени са съответно на 09.12 и
12.12.08г. Изпратени са във ВКП на 16.12.08 г. С постановление от 15.01.09 г.
на ВКП постановлението на ВАП е потвърдено. Инстанционният контрол по
тази преписка и от АП Варна, и от ВКП е осъществен своевременно.

- пр. 1305/07 г. - разпределена на прокурор Николов. С постановление от
14.11.08 г. е потвърдено постановление на ОП Разград. В преписката липсват
данни кога преписките са изпратени на ВКП. С постановление от 16.01.09 г.
постановлението  на  АП  Варна  е  потвърдено.  От  датите  на  двете
постановления се налага извода, че движението по преписката е в законните
срокове.

 
- пр. №2058/08г. - разпределена на прокурор  Николов.С постановление

от  27.11.08г.  е  потвърдено  постановление  на  ВОП.  С писмо от  10.12.08г.
преписката на ВОП и ВРП са изискани поради жалба срещу постановлението
на  ВАП.  Преписките  са  получени  на  09.01.09г.  в  АП.  На  10.01.09г.  са
изпратени във ВКП. С постановление от 05.02.09г. на ВКП постановленията
са потвърдени. 

- пр.  №2050/08г. -  разпределена  на  прокурор  Атанасова. Обжалвано  е
постановлението  от  28.11.08  г.  на  АП  Варна,  с  което  е  потвърдено
постановление на ВОП от 28.10.08 г. Преписката на ВОП е получена в АП на
17.12.08 г. На 19.12.08 г. е изпратена на ВКП. С писмо от 13.01.09 г. ВКП е
изискала  и  преписка  на  РП  Варна.  ВАП  изисква  преписката  от  ВРП  на
15.01.09 г. Получава я на 21.01.09 г. На 22.01.09 г. я изпраща във ВКП. С
постановление от 09.02.09 г., получено на 11.02.09 г. във ВАП, е потвърдено
постановлението във ВАП. Движението по преписката е в законните срокове.

- пр.  №2031/08  г. -  разпределена  на  прокурор  Атанасова. С
постановление  от  27.11.08  г.  прокурор  Атанасова  потвърждава
постановление  на  ВОП.  С  писмо  получено  на  23.12.08  г.  ВКП  изисква
преписката. ВАП я изисква от ВОП с писмо от 05.01.09 г., и я получава на
15.01.09  г.  На  19.01.09  г.  материалите  са  изпратени  във  ВКП.  С
постановление от 28.01.09 г. е потвърдено постановлението на ВАП.

- пр. 1923/08 г. - разпределена на прокурор Тодоров. С постановление от
06.11.08г.  е потвърдено постановление на ВОП. На 25.11.08 г.  във ВАП е
заведена жалба срещу постановлението от 06.11.2008 г. . С писмо от 26.11.08
г.  ВАП  изисква  от  ОП  Варна  тяхната  преписка  и  преписка  на  ВРП.  На
08.01.09 г. преписките са получени във ВАП. На 09.01.09г. са изпратени във
ВКП. С постановление от 30.01.09 г. ВКП потвърждава постановлението на
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ВАП.  Констатира  се  забавяне  от  РП  и  ОП  Варна  при  предоставянето  на
преписките за инстанционен контрол.

- пр. 1917/07 г. - разпределена на прокурор  Мичев. С постановление от
24.11.08  г.  е  потвърдено  постановление  на  ВОП.  С  писмо,  заведено  на
29.12.08г. ВКП изисква преписката. Преписката на ВОП е изискана от АП с
писмо  от  30.12.08г.  и  е  получена  на  09.01.09г.  Изпратени  са  на  ВКП  на
12.01.09 г. С постановление от 30.01.09г. ВКП потвърждава постановлението
на АП. Движението на преписката е в срок.

- пр. 1916/08 г. на ВАП. С постановление от 05.11.08 г. прокурор Тодоров
потвърждава постановлението на ВОП. С писмо от 16.01.09 г. преписката на
ВОП  е  изискана  и  е  получена  на  28.01.09  г.  С  писмо  от  29.01.09  г.
материалите  са  изпратени  във  ВКП.  С  постановление  от  16.02.09  г.  ВКП
потвърждава постановлението на ВАП, като правилно и законосъобразно.

- пр. 1388/08 г. С постановление от 14.11.08г. на прокурор  Атанасова  е
потвърдено постановление на ОП Шумен. На 28.11.08г. преписката на ОП
Шумен е изискана от ВАП. Получена на 11.12.08г. На 12.12.08г. преписките
са изпратени във ВКП.  С постановление от 27.01.09г.  постановлението на
ВАП е потвърдено от ВКП.

Инстанционните преписки от АП – Варна към ВКП се придвижват
своевременно. Не се констатираха забавяния в действията на прокурорите
от  АП  Варна.  При  всички  проверени  преписки  се  установи  своевременно
произнасяне на наблюдаващите прокурори.

Г) Проверка на преписки на специален надзор

Към датата на проверката - 09.06.09 г. се установи, че се осъществява
наблюдение  и  контрол  по  общо  55 бр.  нерешени  преписки,  по  които  се
осъществява специален надзор. От общо наблюдаваните през 2008г. – 94 бр.
преписки  на  СН са  приключили  39  бр.,  от  които  по  4 бр.  е  постановено
образуване на ДП, по 11 бр. е прекратено НП, по 6 бр. е спряно НП, по 19 бр.
е внесен обвинителен акт.

През 2008г. са постановени прокурорски актове на АП Варна по 19 бр.
преписки на специален надзор, от които с 14 бр.  са потвърдени актове на
низовите прокуратури, а с 5 бр.  са отменени. Уважени и неуважени са по
един  самоотвод.  Изискаха  се  петте  преписки,  по  които  са  отменени
постановления  на  низовите  прокуратури  и  се  провери  образуването  и
движението им. 
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1. Пр. №1271/07 г. - разпределена на прокурор Николов. Последното
движение по преписката  е  писмо от  27.05.09 г.  с  искане  от  ОП Варна за
продължаване  срока  на  разследване  по  пр.  №4491/07г.  на  ОП  Варна.  На
30.04.09 г. АП Варна е изискала справка за хода на делото, с която се повтаря
искане от 22.01.09 г до ОП Варна, но справка от наблюдаващия прокурор
Бухлева  не  е  постъпила.  Прокурор  Николов  се  е  произнасял  и  с
постановление от 03.09.08 г., с което е отменил постановление на ОП Варна
от 30.07.08г . на прокурор Лазаров, с което е оставена без разглеждане молба
на Димчо Духнев за връщане на лек автомобил. В преписката се намира и
постановление  от  10.07.08  г.  на  прокурор  Бухлева,  с  което  е  отказано
връщането  на  л.а.  на  Т.  Ц.  Постановлението  на  прокурора  от  АП  е
законосъобразно, липсват данни дали са изпълнени указанията, дадени в него
от  ОП  Варна.  Ако  прокурор  Бухлева  от  ОП  Варна  беше  изпълнявала
задължението  си  да  изготвя  справка  за  хода  на  ДП,  както  е  изисквано
двукратно от АП, можеше да има яснота и за изпълнението на указанията,
дадени в постановлението на АП Варна.

2. Пр. №2202/08 г. - разпределена на прокурор Атанасова. И по тази
преписка, по която се осъществява специален надзор по пр. №4023/08 г. на
ОП  Варна,   са  изпращани  няколко  пъти  напомнителни  писма  за  даване
справка  по  хода  на  делото.  Те  са  от  28.04.09г.  и  26.03.09г.  Наблюдаващ
прокурор в ОП Варна е прокурор Конов, който е уведомен на 15.01.09 г., че
преписката  е  на  специален  надзор.  Едва  на  14.05.09  г.  прокурор  Конов
уведомява  АП,  че  е  изпратил  справка  на  ВКП за  хода  на  преписката  и  е
приложил копие от  нея.  Справката  е  лаконична.  По същата  преписка има
постановление от 25.11.08 г.  на прокурор Конов, с което е отказано да се
образува  ДП.  Същото  постановление  е  отменено  на  20.12.08  г.  с
постановление  на  прокурор  Атанасова  от  АП.  Прокурорският  акт  е
обоснован и мотивиран.

3.  Пр.  №1712/08г. -  разпределена  на  прокурор  Помакова,  която
осъществява специален надзор по пр. №200/08г. на ОП Силистра. По същия
начин  на  07.11.08  г.  Помакова  е  изготвила  мотивирано  постановление  за
отмяна на  постановление  на  ОП Силистра за  отказ  да  се  образува  ДП от
20.08.08 г. На 18.11.08 г. ОП Силистра образува ДП, след което е последвал
реален и ефективен надзор, осъществяван от Помакова върху движението на
това  ДП  и  своевременно  отговаряне  на  запитванията  и  продължаване  на
срока от ОП Силистра.

4.Пр. №647/07 г., разпределена на прокурор Атанасова. Осъществява
се  специален  надзор  по  пр.  №2615/07  г.  на  ОП  Варна,  с  наблюдаващ
прокурор Якимова по разпореждане на ВКП от 26.03.08 г. По преписката се
наблюдава  реално  осъществяван  надзор,  своевременно  движение  на
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кореспонденцията  между  двете  прокуратури  и  към  ВКП.  Има  изготвен
обвинителен акт, копие от който е предоставен на 02.04.09 г., а на 03.04.09г.
прокурор Атанасова изисква да бъде уведомявана своевременно за хода на
съдебното производство.

5. Пр. №903/08 г., разпределена на прокурор  Мичев. Осъществява се
специален надзор по пр. №1157/08 г. на ОП Варна с наблюдаващи прокурори
Кайряков, Стайкова и Якимова от ОП Варна. Преписката е показателна за
реално и ефективно осъществяван надзор и за своевременно движение на
кореспонденцията между двете прокуратури.

По  преписките  и  делата  на  СН  в  АП  се  установи  много  добре
организирана  работа  на  прокурорите  от  АП.  Последните  три  преписки
показват добро взаимодействие между прокурорите от АП от една страна
и ОП Варна и ОП Силистра от друга страна. По първите две преписки има
забавяне  на  справки  от  прокурорите  Конов  и  Бухлева  от  ОП  Варна.
Преписките са много добре подредени и водени. Провери се отразяването
движението  на  преписките  и  във  водената  от  АП  Варна  електронна
таблица  и  се  констатира  вярно  и  точно  отразяване  на  всички
обстоятелства.

Д)  Проверка  по  преписки,  образувани  по  жалби  на  лишени  от
свобода

Провериха се преписките за м. октомври 2008 г., образувани по жалби
на лишени от свобода, отнасящи се до условно предсрочно освобождаване,
прекъсвания, отлагания:

1. Пр.  №1177/08  г.  на  АП  Варна –  разпределена  на  прокурор
Николов. Има  постановление  от  02.10.08  г.,  по  което  е  оставена  без
уважение жалбата на лишения от свобода. Постановлението е мотивирано,
потвърдено  е  с  постановление  на  ВКП  от  17.11.08  г.,  като  в  последното
постановление  е  отбелязано,  че  е  извършена  служебна  проверка  и  е
констатирано,  че  с  определение  на  ОС  Варна  и  АС  Варна  е  допуснато
нарушение на закона, поради което е изготвено искане от главния прокурор
на Република България за възобновяване на ВЧНД №138/08 г. на АС Варна.

2. Пр.  №1785/08  г. –  разпределена  е  на  прокурор  Атанасова. С
постановление от 23.10.08 г.  е потвърдено постановление на ОП Варна от
03.10.08 г.,  с  което е отказано на лишения от свобода да бъде прекъснато
изтърпяването на наказанието му. Движението по преписката е в срокове.
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3. Пр.  1863/08  г.  на  АП  Варна –  разпределена  е  на  прокурор
Мичев. С постановление от 27.10.08 г. потвърждава постановление на ОП на
Варна  от  02.10.08  г.,  с  което  е  отказано  прекъсване  изпълнение  на
наказанието  лишаване  от  свобода.  Това  постановление  е  потвърдено  и  от
ВКП на 10.12.08г.

 
ЗАБЕЛЕЖКА:  Към  Акта  е  приложена  изготвена   от  АП  –  Варна

Справка №2 по организацията на образуването и движението на преписките
за 2008г.

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

1. Наказателно-съдебен надзор.

От предоставената справка се установи, че през 2008 г. прокурорите от
АП – Варна са участвали в разглеждането на  203  бр.  ВНОХД, от които по
жалби -  152 бр. и по протести  – 51  бр., както и в 262 бр. въззивни частни
наказателни дела, от които 227 бр., касаещи само мерки за неотклонение. 

От общо разгледаните 203 бр. ВНОХД, 51 бр. са образувани по протести
на  прокурори  от  окръжни  прокуратури.  Поддържани  протести  са  34 бр.,
неподдържани  са  14 бр.,  един  е  оттеглен  и  по  две  дела  производството  е
прекратено.  22 бр.  от  протестите  са  уважени и  23 бр.  са  неуважени.  През
същия  период  прокурорите  от  АП  –  Варна  са  изготвили  и  подали  8 бр.
протеста  чрез  АС –  Варна  до  ВКС,  от  които  2 бр.  са  уважени и  6 бр.  са
неуважени от ВКС. 

А. Беше проверена папката с  касационните протестите за 2008 г.:

- И 89/08 г. - Протестът е на прокурор  Николов срещу решение на
АС Варна по ВНОХД №26/08 г. Липсва решението на ВКС. Има решение на
АС Варна. Има отбелязване, че протестът не е уважен.

- И 57/08 г. – Протестът е от 06.03.08г. на прокурор Добрилов срещу
решение от 29.01.08 г. на АС Варна по  ВНОХД №430/07 г. На 03.10.08 г.
протестът е уважен. Има отбелязване, че е уважен протестът на 03.10.08 г.

- И 113/08 г. – Протестът е на прокурор Помакова срещу решение по
ВНОХД №134/08 г. от 05.06.08 г. Изведен е на 24.06.08 г. Съобщението е от
06.06.08 г., получено на 10.06.08 г. Протестът е в срок. Преписката съдържа
решението  на  АС  Варна,  обвинителният  акт,  протоколи  от  с.з.,
първоинстанционната  присъда,  мотивите  към нея  -  всичко  необходимо за
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един обоснован и мотивиран протест.  Има отбелязване,  че протестът не е
уважен.

- И 131/08 г. -  Протестът  е  на  прокурор  Помакова. Подаден  е  на
29.07.08  г.  в  срок.  Преписката  окомплектована  добре.  Съобщението  за
решението на ВАС е получено на 14.07.08 г. Отбелязано е, че протестът не е
уважен.

- И 138/08 г. – Протестът е на прокурор Големанова срещу решение
на АС Варна от 24.07.08 г. но ВНОХД №136/08 г. Съобщението е получено
на 29.07.08 г. Протестът от 04.08.08 г. е в срок, мотивиран, има отбелязване,
че е уважен.

- И 160/07 г. – Протестът е на прокурор Помакова срещу решение от
17.10.08 г. на ВАС по ВНОХД №339/08 г. Протестът е мотивиран и в срок.
По  същия  начин  преписката  е  окомплектована.  Има  отбелязване,  че  не  е
уважен.

- И 18/08 г. – Протестът е на прокурор  Големанова срещу решение
от 21.12.07 г. по ВНОХД №281/07г. Протестът в срок. Изведен на 15.01.01 г.
Има отбелязване, че не е уважен.

- И 108/08 г.  – Протестът е на прокурор Тодоров срещу решение от
12.05.08 г. по ВНОХД №12/08 г. и е в срок. Подадени са и касационни жалби.
Няма отбелязване дали има произнасяне по протеста.

- И 81/08г. – Протестът е на прокурор Николов. Представлява частен
протест срещу прекратяването на въззивното производство. Има отбелязване,
че не е уважен.

При  някои  прокурори  /Помакова  и  Големанова/  протестите  са
изключително  мотивирани,  в  преписките  им  се  съдържат  не  само
решението на въззивния съд, а и много други актове като протоколи от с.з.,
мотиви към първоинстанционната присъда,  обвинителни актове и други.
Информацията за това дали протестите са уважени или не, се изисква от
деловодителите от деловодството на АС.  Навсякъде липсват съдебните
решения на ВКС. Прави впечатление големият брой неуважени протести
от  ВКС.  Това  обстоятелство  налага  да  се  направи  оценка  и  анализ  в
рамките на самата Апелативна прокуратура за причините, поради които
голям  брой  от  подадените  от  прокурорите  протести  остават  без
уважение.  За целта е необходимо преписките да бъдат комплектовани в
пълнота,  включително  с  касационните  решения  и  да  се  изготви  анализ,
който да бъде обсъден. 
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Б. Беше извършена проверка на случаен принцип на преписки, по
които е отразено, че прокурорът не е поддържал протеста на прокурора
от окръжните прокуратури, а именно:

- ВНОХД №108/08  г.,  прокурор Атанасова.  В  с.з.  по  ВНОХД №
108/08 г., проведено на 25.04.08 г. по протест, изготвен от ОП Варна срещу
присъда  №  18/14.02.08  г.  по  НОХД  №1553/07  г.  В  специално  изготвена
бланка, прокурорът от АП е записал, че не е поддържал протеста. Посочил е
и  мотиви  затова,  които  съвпадат  с  мотивите  на  съдебния  акт  на
първоинстанционния  съд.  В  протеста  на  ОП  е  поискано  увеличаване  на
наложеното  наказание,  докато  прокурорът  в  АП  е  приел,  че  наложеното
наказание  е  справедливо,  поради  което  и  не  е  поддържал  протеста.  Към
преписката е приложено Решение № 73/14.05.08г.  на АС Варна, с което е
потвърдена изцяло присъдата.

-  ВНОХД №157/08 г., прокурор Атанасова, с.з. 20.02.09 г. Протестът е
на ОП Варна от 04.03.08 г. срещу присъда от 27.02.07 г. по НОХД №2088/06
г. на ВОС, като се предлага изменение на присъдата, като бъдат увеличени
размерите на наказанието лишаване от свобода на двамата подсъдими. Не е
поддържан протеста от АП с аргументи, сходни на горните. Липсват данни
по преписката, затова дали е произнесен съдебният акт и какво е решението
на АС Варна.

-  ВЧНД № 440/08 г., прокурор Николов, с.з. 12.12.08 г. Протестът е на
ОП Търговище. Прокурор Николов не поддържа протеста като счита, че няма
пречка за приложението на чл. 66 от НК. Няма данни какво е решението на
въззивния съд.  По тази преписка липсват съдебни  и прокурорски актове.
Налична  е  само  попълнената  от  прокурор  Николов  справка.  В  т.  7  -
констатирани пропуски в работата на низовата прокуратура липсват данни. 

Извърши се насрещна проверка в АС Варна по двете последни дела, от
която се установи: по ВЧНД №440/08 г. е потвърдено определението на ОС
Търговище на 15.12.08 г.; по ВНОХД №157/08 г. съдебният акт е постановен
на 03.04.09 г.,като е потвърдена присъдата на ОС Варна. Делото е изпратено
на касационна проверка във ВКС по постъпили жалби.

И  в  трите  случая  становищата  на  прокурорите  от  АП  са  били
възприети от решаващият съд.

В. Проверка на действията на прокуратурата по възобновяване на
наказателното производство

1. Откази за изготвяне на предложение за възобновяване по чл. 380 от
НПК. Бяха проверени на случаен принцип следните преписки:
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- пр. вх. № 580/08 г. на АП Варна, прокурор Големанова. Заведена
в АП на 12.03.08 г., разпределена на прокурор Големанова на 13.03.08 г. Иска
се изготвяне на предложение за възобновяване на НАХ производство по реда
на чл. 380 от НПК. На 17.03.08г. от ОП Шумен е получено и НАХД № 355/07
г.  за  присъединяване  към  преписката.  С  постановление  от  20.03.08  г.
прокурор Големанова отказва да изготви предложение за възобновяване на
делото. Постановлението не е обжалвано.

- Пр.  вх.  №  249/08  г.,  разпределена  на  прокурор  Мичев.
Преписката е образувана по повод сигнал от РС Шумен, заведен в АП Варна
на 24.01.08 г. С постановление от 30.01.08 г. прокурор Мичев е отказал да
изготви предложение за възобновяване на НАХД № 894/07 г. по описа на РС
Шумен, по следните съображения:

 С присъда по НОХД № 219/06 г., влязла в сила на 27.12.06 г. ШРС е
признал подсъдимият В. П. за виновен, за извършено престъпление по чл.
308, ал., вр. с чл. 20, ал.2, вр. с чл. 26, ал.1 от НК, като на основание чл. 78а,
ал.1  ат  НК  го  е  освободил  от  наказателна  отговорност  и  му  е  наложил
административно наказание „глоба” в размер на 500 лева.

С решение по НАХД № 894/07 г., влязло в законна сила на 18.12.07г.
ШРС  е  освободил  от  наказателна  отговорност  В.  П.  за  извършено
престъпление по чл. 308, ал. 1, вр. с чл. 26, ал.1, вр. с чл.20, ал.4 от НК и на
основание чл. 78а от НК му наложил административно наказание „глоба” в
размер на 600 лева. 

Прокурор  Мичев  е  приел,  че  наличието  на  материалноправните
предпоставки за приложението на чл. 78а от НК, следва да бъде преценявано
към момента на извършване на деянието. Към този момент деецът не следва
да е бил осъждан или да е бил освобождаван от наказателна отговорност по
реда на чл.  78а от НК. В конкретния случай деянията са били извършени
преди за някое от тях да е имало влязъл в сила съдебен акт. 

Постановлението не е обжалвано.

- Пр. вх. №153/08 г. на АП Варна. Заведена на 17.01.08 г. по повод
изпратена по компетентност от ВКП тяхна преписка 605/08 г. Разпределена е
на прокурор Атанасова на 18.01.08 г. С писмо от 23.01.08г. от ОП Добрич е
изискана тяхна преписка 1994/07 г.  и  НАХД № 1620/07 г.  на РС Добрич.
Исканите материали са получени на 07.02.08 г. С постановление от 13.02.08
г. прокурор Атанасова е отказала да направи предложение за възобновяване
на производството по НАХД 1620/07 г. на РС Добрич. По повод жалба на
22.02.08  г.  от  ОП  Добрич  отново  е  изискана  тяхната  преписка  и  НАХД.
Получени са в АП на 29.02.08 г. С писмо от 10.03.08г. са изпратени във ВКП.
С постановление от 13.05.08 г. прокурор Лаков е потвърдил постановлението
на АП Варна.
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2. Предложения за възобновяване по чл. 380 от НПК

- Пр. №4047/07 г. на АП Варна е заведена на 27.12.07 г. по повод
сигнал  от  прокурор  Георгиева  от  ОП  Шумен,  с  който  се  предлага
възобновяване на наказателното производство по НОХД №809/07 г. по описа
на  РС  Шумен.  На  03.01.08  г.  преписката  е  разпределена  на  прокурор
Помакова. На 04.01.08 г. прокурор Помакова е изготвила предложение до
АС  Варна,  по  реда  на  чл.  380,  ал.  1  от  НПК,  за  възобновяване  на
производството по ВНОХД №474/07 г. на ОС Шумен, с което е потвърдено
решението по НОХД №809/07 г. на РС Шумен.

- Пр. №4041/07г. на АП Варна. Образувана е на 27.12.07 г., по повод
изпратен  по  компетентност  сигнал  до  ВКП,  който  е  бил  изготвен  от  ОП
Шумен. Иска се възобновяването на наказателното производство по НОХД
780/07 г. по описа на РС Шумен. Разпределена е на прокурор Атанасова на
03.01.08 г. На същата дата прокурор Атанасова е изготвила предложение до
АС Варна за възобновяване на наказателното производство по НОХД 780/07
г. по описа на РС Шумен.

- Пр. №827/08 г. на АП Варна. Образувана е на 23.04.08 г. по повод
сигнал от ОП Добрич. Разпределена на 25.04.08 г. на прокурор Големанова.
С писмо от 29.04.08 г. е изискано от РС Балчик НАХД №234/06г. Получено е
в  АП  на  10.05.08  г.  С  писмо  от  03.06.08  г.  е  изискана  допълнителна
информация от РС Балчик, а с писмо от 10.06.08 г. е изискана информация и
от  Агенция  за  държавни  вземания  -  Добрич.  На  27.06.08  г.  прокурор
Големанова  е  изготвила  предложение  до  АС  Варна  за  възобновяване  на
производството по НАХД 234/06 г. на РС Балчик.

- Пр.  №2096/06  г. Изготвено  е  предложение  за  възобновяване  от
09.06.09 г. на прокурор Николов на НАХД 213/09 г. на РС Варна. Решението
е № 455/10.03.09г. на РС Варна, с което е признат за виновен В. М. затова, че
в периода 03.02.02 г. до 15.10.02 г. като управител на ЕТ „В. – В. Д.” Варна, в
15  дневен  срок  от  спиране  на  плащанията  по  изискуеми  данъчни
задължения /ДРА 842/01г.,  на ТДД Варна,  влязъл в сила на  15.03.02г.,  не
поискал от съда да открие производство по несъстоятелност. На основание
78а е освободен от наказателна отговорност и му е наложена глоба в размер
на 500 лева. В Предложението се твърди, че решението е незаконосъобразно,
тъй като съдът неправилно е приел, че са налице предпоставките на 78а, една
от които е, че лицето не е осъждано. За да приеме това решение съдът се е
позовал на приложената към ДП справка за съдимост, която съдържа данни
към 22.12.04 г.,  че  на  Димитров е  наложено наказание  от  РС Каварна  по
НОХД №23/97 г.за престъпление по чл. 346, ал. 2, вр. с чл. 63, ал.1, т.4 от НК,
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като му е наложил наказание порицание и на основание чл. 195, ал.1, т.4, вр.
с чл.63, ал.1 от НК също обществено порицание и на основание чл. 23 НК е
наложено най тежкото наказание - обществено порицание; споразумение по
НОХД 358/00г. на РС Каварна, в сила от 01.02.01 г. за престъпление по чл.
197, т.3, вр. с чл. 195, ал.1,т.4 и 5 от НК, като е наложено наказание - глоба
200лева.  Разследването  по  делото  е  приключило  с  постановление  на  РП
Варна от 13.01.09 г. на прокурор ДОЧЕВ, в което е направено предложение
за приложението на чл. 78а от НК и прокурорът е приел, че обвиняемият не е
осъждан  за  престъпление  от  общ  характер  и  не  е  освобождаван  от
наказателна отговорност по реда на чл. 78а от НК. При преглед на делото се
установи,  че  в  хода  на  разследването,  приключило  окончателно  със
заключително постановление на водещия разследването от 15.12.08 г, а след
това и с  постановлението на прокурор Дочев не е  изисквано и прилагано
актуално свидетелство за съдимост.  В мотивите към решението по НАХД
213/09  г.  съдът  е  приел,  че  подсъдимият  не  е  осъждан.  При  служебна
проверка от АП Варна е изискана с писмо от 22.05.09 г. актуална справка за
съдимост и такава е получена на 30.05.09г. От нея е видно, че освен двете
деяния, включени в свидетелството за съдимост, приложено към делото от
2004г. лицето е осъждано за престъпление от общ характер през 2004 г., през
2005 г., втори път през 2005 г., през 2006 г. и през 2009 г.

Към момента на постановяването на съдебния акт са съществували
данни, че лицето е било осъждано няколко пъти за престъпление от общ
характер, но тези данни не са били известни на съда, тъй като по делото
не е било представено актуално свидетелство за съдимост.

При съпоставяне на данните по пр. №2096/06г. и изготвеното по нея
предложение  за  възобновяване  с  данните  по  пр.  №249/08г.,  по  което  е
постановен  отказ  за  изготвяне  на  предложение  за  възобновяване,  се
констатира  различно  тълкуване  на  разпоредбата  на  чл.  78а  от  НК.
Горното даде  основание  да  се  предприемат действия  по  анализиране  на
влезли в сила съдебни актове и прокурорски актове по приложението на чл.
78а от НК, в рамките на Инспектората към ВСС на основание чл. 54, ал. 1,
т. 4 от ЗСВ. 

В съдебни заседания  за  изменение на мерките за  неотклонение са
участвали както следва: Добрилов - 35 бр., Тодоров – 25 бр. , Големанова – 45
бр., Николов – 29 бр., Мичев – 25 бр., Атанасова – 38 бр., Помакова – 41 бр. и
Курновска -5 бр. В повечето от проверените случаи искането на прокурора,
относно  обжалваните  или  протестирани  мерки  за  неотклонение  е  било
уважено от съдебните състави на Апелативен съд Варна.

          2. Гражданско-съдебен надзор.
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През 2008г. гражданско-съдебният надзор в  АП– Варна се изразява в
участие на прокурори в 45 бр. граждански дела на АС – Варна. Извършени са
и седем планови проверки по ГСН, включително и проверки, възложени от
ВКП. 

Извършена беше проверка на отчетените седем планови проверки по
ГСН и се установи, че по една от тях заведена под № 40/08 г. е извършена
проверка  по  анализиране  работите  на  прокуратурите  по  ЗОПДИППД.  В
папката от тази планова проверка се съдържа справка,  изготвена от зам. -
окръжен прокурор на ОП Варна Генчева, с която АП Варна е уведомена на
19.01.09 г., че ОП Варна е подала пет броя уведомления до ТД на КУИППД,
РП-Варна 77бр., Девня-0 и Провадия—0. В предоставената на ИВСС справка
№ 3 е отразена дейност на АП по ЗОПДИППД, в която е отчетено, че общият
брой уведомления по чл. 3, ал. 1 от Закона е общо 138. В това число 82 бр. на
ОП Варна. При насрещна проверка в ОП Варна се установи, че във водения
от  прокурор  Лазаров  електронен  регистър  за  2008г.  са  описани  само  три
такива преписки. В ОП не се обобщава в отделен регистър информацията по
колко преписки различните прокурори или разследващите органи са сезирали
комисията.

По пр. №1410/08 г. е изготвен анализ за участието на прокурорите по
граждански дела по чл. 30, ал. 1 от ЗОПДИППД. За ОП Варна е отчетено
участие  в  разглеждането  на  три  дела,  с  предмет  чл.  28  от  същия  закон.
Проведени са шест съдебни заседания и делата не са приключили.

По пр. №541/04 г. в изпълнение на разпореждане И - 184/17.05.02г. на
ВКП,  относно  събиране  и  анализ  на  информацията  за  ангажиране
отговорността  на  прокуратурата  по  ЗОДВПГ  /отм./  (ЗОДОВ)  е  включена
такава задача в Плана на прокуратурата. Изисквани са справки от Окръжните
прокуратури периодично. Съгласно указанията те трябва да бъдат изготвени
за  шест  месечни  периоди  от  време.  Последната  справка  на  АП  Варна  в
изпълнение  на  това  указание  е  за  периода  м.  юни  -  м.  декември  2006  г.
Последното действие на прокурора в АП се изразява в писмо от 30.04.08 г. до
всички окръжните прокуратури, с което се указва стриктно изпълнение на
цитираното указание.

Не  е  осъществяван  ефективен  контрол  по  изпълнение
разпореждането  на  ВКП.  Предоставянето  на  шестмесечни  справки  от
низовите  прокуратури  по  ангажирането  на  отговорността  на
прокуратурата  по  ЗОДОВ,  както  и  анализирането  на  причините  за
търсенето  на  такава  отговорност  е  от значение  не  само  в  национален
мащаб, а и в регионален. Ролята на завеждащия гражданско-съдебен надзор
в  планирането  и  осъществяването  на  тази  дейност  е  от  много  голямо
значение.  Очевидно  в  проверявания  период,  завеждащият  гражданско
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съдебния надзор е подценил тази задача и не е изпълнил разпорежданията
на ВКП.

По  пр.№1732/08  г.  е  извършен  анализ  на  предявените  граждански
искове в окръжните и районните прокуратури на територията на АП Варна за
2008г., в изпълнение на т. 5 от Плана на АП Варна за дейността по ГСН през
2008г. От окръжните прокуратури в апелативния района са изискани данни за
предявените през периода искове, резултатите от тях, срещаните проблеми,
възникналите  въпроси,  включително  по  прилагане  на  новия  ГПК.  След
обобщаване  на  постъпилите  справки  от  шестте  окръжни  прокуратури  в
апелативния район е  установено,  че  проблеми и въпроси,  свързани с  тази
дейност на прокуратурите споделят само две от окръжните прокуратури – в
гр. Варна и в гр. Добрич. ОП Варна визира няколко проблема, свързани с
прилагането на новия ГПК по повод нормите на чл. 127, ал. 2 и чл. 143, ал. 2
от  ГПК  -  необходимостта  с  иска  да  се  представят  всички  писмени
доказателства  и  да  се  реагира  в  с.з.  на  възражението  на  ответника;
обстоятелството, че гражданският съд не цени събраните от наказателния съд
по реда на НПК гласни доказателства; затруднения, свързани с разпоредбата
на  чл.  131,  особено,  когато  ответник  е  Прокуратурата  на  Република
България  /с  правно  основание  по  ЗОДОВ/.  ОП  Добрич  споделя
необходимостта  от  обучения  и  семинари  по  въпроси  от  гражданското
правораздаване. Като заключение в Анализа на АП Варна е посочено, че през
годината са полагани усилия от прокурорите в региона, въпреки кадровите
проблеми  в  много  от  звената,  старателно  да  изготвят  исковете,  да  се
подготвят  за  с.з.  и  да  бъдат  активни  при  участията  им  в  гражданското
правораздаване.  При новите изисквания на ГПК,  липсата  на практика или
противоречива такава по някои от нормите, което е предизвикателство и за
гражданския  съд,  прокурорите  са  успели  да  реагират  съответно  и
своевременно в повечето случаи на изискванията на закона. 

Организацията на ГСН в АП Варна не е на достатъчно добро ниво, не
се  изпълняват задачите по този надзор в  поставените срокове  и  липсва
добра координация с ГСН на низовите прокуратури.

3. Административно – съдебен надзор

Административно съдебният надзор е отчетен в справка №1, като са
описани 13 проверки, извършени по този надзор през 2008 г. Беше извършена
проверка на отчетените дейности по АСН и се установи следното:

Беше проверено изпълнението на някои от задачите по АСН:

1.  Пр.  №762/08  г.  -  проверка  по  спазване  Закона  за  акцизите  и
данъчните  складове,  Закона  за  тютюна и  тютюневите  изделия  за  периода
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01.01.08 г. - 31.05.08 г. Указанията следва да се изпълнят до 10.05.08 г.,  а
справката да бъде изготвена до 30.06.08 г. При проверката на преписката се
установи, че указанието на прокурор Мичев е с дата 10.05.08г., получени са
справки от всички ОП, изготвена е и обобщена справка на 16.07.08г.

2.  Пр.  № 761/08  г.   –  проверка  по  спазване  реда  за  извършване  на
търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, съгласно Закона за
управление  на  отпадъците.  Указанията  е  следвало  да  бъда  изготвени  до
25.05.08 г., а обобщената справка – до 30.07.08г. Указанията са изготвени на
17.04.08. Даден срок за изпълнение на Окръжните прокуратури до 25.07.08 г.
На 25.07.08 г.  е  постъпила справка от ОП Шумен, на 29.07.08 г.  – от ОП
Силистра, на 24.07.08 г. - от ОП Разград, на 28.07.08 г. – от ОП Добрич и на
24.07.08 г. детайлизирана, подробна справка от ОП Варна. Единствено от ОП
Търговище  е  изпратена  на  23.07.08г.  кратка  справка.  Междувременно  е
получено писмо от Върховна административна прокуратура, с която се дава
допълнителен срок за изготвянето на обобщената справка от АП Варна до
11.09.08 г. Справката е изготвена, изведена и изпратена на 11.09.08 г.

Установи се много добра организация на завеждащия АСН, като са
приложени  в  специална  папка  плановете  на  окръжните  прокуратури  в
частта,  отнасяща  се  до  АСН,  както  и  прокурорите,  които  завеждат
надзорите в тези прокуратури. Изведени са всички задачи, съгласно плана
на  АП  и  сроковете  за  тяхното  изпълнение.   Работата  по
административно-съдебния надзор е организирана  на много добро ниво.

Организацията по изпълнението  на  задачите по  административно-
съдебния  надзор  е  съобразена  с  дадените  срокове  и  с  целта  на
извършваните проверки. 

Забележка:  Към  Акта  е  приложена  изготвена   от  АП  –  Варна
Справка  №3  по организацията на  съдебния надзор; Анализ на предявените
през 2008г. искове от Окръжните и Районните прокуратури в региона на
АП Варна;

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

КОНСТАТАЦИИ:

1.  Организацията  на  работата  на  деловодството  по  воденето  на
книгите  и  регистрите  е  на  много  добро  ниво.  Всички  книги,  регистри  и
дневници се водят съгласно Правилника за организацията и дейността на
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администрацията  на  Прокуратурата  на  Република  България  и
съответните указания на Върховна касационна  прокуратура. Отбелязват
се своевременно всички факти и обстоятелства;

2.  Извършването на тематични проверки и ревизии,  организирани от
Апелативна  прокуратура,  се  отразяват  позитивно,  както  на
взаимодействието  на  прокуратурите,  така  и  на  повишаването  на
професионалната подготовка и разпространението на добрите практики,
свързани с правилното приложение на материално-правните и процесуални
норми;

3.  Работата  на  прокурорите  от  Апелативна  прокуратура  Варна  по
възложените преписки е на много добро ниво. Всички проверени преписки за
2008г.  имат  своевременно  произнасяне  от  прокурорите  от  АП  Варна,  в
повечето  случаи  много  по-бързо  от  изискващото  се  по  закон.Всички
прокурорски  актове  отговарят  на  изискванията  на  НПК.  Датите  на
прокурорските актове съвпадат, или с един ден предхождат деловодното
извеждане. Всички прокурорски актове са мотивиране. Показват познаване
на преписките от фактическа страна и правна подготовка на прокурорите;

4.  Някои  от  прокурорите  от  низовите  прокуратури  не  изпълняват
своевременно разпорежданията на прокурорите от АП Варна за изпращане
на преписки и прокурорски актове,  с цел осъществяване на инстанционен
контрол,  което  води  до  забавяне  на  движението  на  преписките.
Движението на преписките и срочността на произнасянето се оценяват не
само за времето, през което съответният апелативен прокурор е решил по
същество възложената му преписка, но и за целия период от датата на
постъпване  на  жалбата  до  датата  на  окончателното  произнасяне  на
прокурора от Апелативна прокуратура;

5.  При  някои  прокурори  протестите  са  изключително  мотивирани,  в
преписките им се съдържат не само решението на въззивния съд, а и много
други актове като протоколи от с.з.,  мотиви към първоинстанционната
присъда,  обвинителни  актове  и  други.  Информацията  за  това  дали
протестите  са  уважени  или  не,  се  изисква  от  деловодителите  от
деловодството на АС.  Независомо от това прави впечатление  големият
брой неуважени протести от ВКС. Навсякъде липсват съдебните решения
на ВКС;
 

6. Организацията на ГСН в АП Варна не е на достатъчно добро ниво, не
се  изпълняват задачите по този надзор в  поставените срокове  и  липсва
добра  координация  с  ГСН на  низовите  прокуратури.  Не  е  осъществяван
ефективен контрол по изпълнение разпореждането на ВАП;
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7. Много добра организация на работата на завеждащите АСН и НСН;

8. Цялостната проверка на Апелативна прокуратура – Варна показва
изключително добра организация на работата на прокурорите Атанасова и
Помакова,  които се  произнасят не  само своевременно,  но  и мотивирано,
задълбочено  и  обосновано.  Изпълняващият  длъжността  съдебен
администратор  и  административен  секратер  Дарина  Кирякова  показа
задълбочено познаване  на цялостната административна дейност и много
добра организация на деловодната работа.

ПРЕПОРЪКИ:

1.  С  цел  преодоляване  забавянето  в  движението  на
инстанционните преписки, да се предприемат организационни мерки от
Административния  ръководител  на  АП  Варна  за  своевременното
предоставяне  от  окръжните  прокуратури  на  територията  на
апелативния район на преписките, прокурорските актове и изисканата
информация;

2. Да се направи оценка и анализ, в рамките на самата Апелативна
прокуратура, за причините, поради които голям брой от подадените от
прокурорите протести остават без  уважение.  За целта е необходимо
преписките  да  бъдат  комплектовани  в  пълнота,  включително  с
касационните решения и да се изготви анализ, който да бъде обсъден; 

3. Да се подобри организацията по ГСН, като се следи стриктно за
изпълнението на задачите по този надзор в поставените срокове. Да се
подобри координацията с ГСН на низовите прокуратури, както и да се
осъществява  ефективен  контрол  по  изпълнение  разпорежданията  на
ВКП;

4. Административният  ръководител  на  АП  Варна  да  отрази
позитивните констатации за работата на прокурорите Атанасова и
Помакова в техните кадрови дела, както и в рамките на правомощията
си да поощри съдебния служител Дарина Кирякова;

5. Административният ръководител да създаде необходимата
организация  за  запознаването  на  всички  прокурори  от  Апелативна
прокуратура с настоящия Акт за резултатите от плановата проверка в
АП Варна.
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Настоящият Акт да се изпрати на Административния ръководител на
Апелативна  прокуратура  –  Варна  за  изпълнение  препоръките  от  негова
компетентност. 

 Административният ръководител  да запознае прокурорите от АП –
Варна с резултатите от извършената планова проверка. 

На основание чл.198 ал.1 т.5 от ЗСВ Административният ръководител
да  приобщи  към  личните  кадрови  досиета  на  прокурорите  конкретните
констатации  за  тях  в  настоящия  акт,   които  да  се  вземат  предвид  при
атестирането им.

На основание чл.58, ал.2 от ЗСВ, Административният ръководител на
Апелативна  прокуратура  –  Варна  да  предприеме  в  едномесечен  срок  от
получаване  на  настоящия  Акт  необходимите  действия  от  негова
компетентност  за  изпълнение  на  дадените  препоръки,  като  на  основание
чл.58,  ал.4  от  ЗСВ в  тримесечен срок уведоми Инспектората  към ВСС за
резултата от тях.

На основание чл.58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок от връчването на Акта
Административният ръководител на Апелативна прокуратура –Варна може
да  направи  възражения  и  да  ги  представи  на  Главния  инспектор  на
Инспектората към ВСС.

Копие от Акта да се изпрати на Висшия съдебен съвет за сведение.

Копие  от  Акта  да  се  изпрати  на  Главния  прокурор  на  Република
България  за  сведение  и  за  преценка на  относимостта  на  констатираните
нарушения и за други прокуратури в страната , както и за предприемане на
мерки  в  рамките  на  правомощията  му  за  преодоляване  на  допусканите
нарушения.  

ПРИЛОЖЕНИЯ  КЪМ  АКТА:

1. Заповед № 132/28.05.2009 г. на Главния инспектор;

2. Справка №1 за административно-ръководната и контролна 
дейност за 2008г. и приложенията към нея; 
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3. Справка №2 по организацията на образуването и движението на 
преписките за 2008г.;

4. Справка  №3  по организацията на  съдебния надзор;

5. Заповед  №255/11.10.2007г.  на  Зам.  апелативния  прокурор  на  АП
Варна; 

6. Заповед № 14/16.01.09г. на Административния ръководител на АП
Варна; 

7. Заповед № 102/012.04.09г.  на  Административния  ръководител на
АП Варна; 

8. Заповед № 104/02.04.09г. на Административния ръководител на АП
Варна; 

9. Заповед № 163/29.05.09г. на Административния ръководител на АП
Варна; 

10. Заповед № 345/15.12.08г. на Административния ръководител на АП
Варна; 

11. Справка рег. № 1422/08 от 10.09.08г.на Зам. апелативен прокурор
Големанова  за  изпълнение  на  т.5  от Плана  за  2008г.  на  сектор
„НСН” при ВКП;

12. Писмо рег. № 1773/08 от 03.11.08г. на Зам. апелативен прокурор
Големанова  за  изпълнение  на  т.4  от Плана  за  2008г.  на  сектор
„НСН” при ВКП;

13. Анализ  на  предявените  през  2008г.  искове  от  Окръжните  и
Районните прокуратури в региона на АП Варна.

ИЗГОТВИЛ  АКТА:

ИНСПЕКТОР: 

     /АНИТА МИХАЙЛОВА/
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