
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
ПЛОВДИВСКИЯ АПЕЛАТИВЕН  РАЙОН

АКТ
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПЛАНОВАТА ПРОВЕРКА

В ОКРЪЖНА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА – КЪРДЖАЛИ

извършена за периода от 23.11.09 г.-26.11.09 г.

Основание  на  проверката –  чл.54  ЗСВ,  Годишната  програма  на
Инспектората към ВСС за 2009 г. и Заповед № 318/19.11.09 г. на Главния
инспектор.

Цел  и  обхват  на  проверката –  цялостен  анализ  и  оценка  на
организацията  на  административната  дейност  на  Окръжната  следствена
служба, на организацията на образуването и движението на делата, както и
приключването им в установените срокове. Проверката беше съобразена с
изменението на чл. 136 от ЗСВ /ДВ, бр. 33/30.04.09 г/.

Методологията на  провеждане  на  проверката  –  основава  се  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 2008 г. на Окръжна следствена
служба  -  Кърджали,  изискване  и  предоставяне  на  справка  относно
организацията  на  административната  дейност,  организацията  на
образуването  и  движението  на  досъдебните  производства  /Справката
включва  данни  за  2008г.  и  първото  шестмесечие  на  2009г.  и  отразява
индивидуалната натовареност на следователите за същия период.

І. Проверка по организацията  на административната дейност
на  Окръжна  следствена  служба  –  Кърджали  /Окръжен  следствен
отдел към ОП Кърджали след 30.04.2009 г./, на основание чл.54, ал.1,
т.1 и т.2 ЗСВ
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През 2008 г. в Окръжна следствена служба – Кърджали по утвърден
щат следователите са били 9 и  17 съдебни служители. Незаетите щатни
бройки са били – една за следовател и две за младши следовател. 

През  2009  г.,  с  изменението  на  чл.  136  от  ЗСВ,  се  е  извършила
редукция в състава, като през този период са работили 6 следователи от
ОСлО  Кърджали  и  един  командирован.  Незаетите  щатни  бройки  са  за
двама следователи и двама младши следователи.

В сградата на ОСлС – Кърджали са настанени и прокурорите от ОП
Кърджали и РП Кърджали, което създава предпоставки за пряка връзка и
добро взаимодействие. 

В работата  си следователите са използвали,  както предоставени от
ВСС и от Национална следствена служба програми, така и самостоятелно
разработени и внедрени компютърни програми. Предоставените от ВСС
програми  са  за  случайно  разпределение  на  делата  и  програма
„Професионално  обучение”.  Предоставените  от  НСлС  програми  са
ЦИССС, програма за водене на следствените дела и програма „служебни
бележки”.  Самостоятелно разработените програми са за  регистриране и
контрол на работата по спрените досъдебни производства и за водене на
отчет на обработените в ЦИССС наказателни производства. 

 
От 01.01.08г., на основание Заповед № 66/12.12.07 г. на Директора на

ОСлС  Кърджали,  разпределението  на  досъдебните  производства  и
следствените  поръчки,  постъпващи  в  следствената  служба,  се  е
извършвало   по  приетата  и  утвърдена  от  ВСС  софтуерна  програма  за
разпределение  на  делата  на  „случаен  принцип”, съгласно
специализацията  на  отделните  следователи.  Със  същата  заповед,
следователите са специализирани, съгласно вида на разследваните дела, в
следните  три  основни  групи:  криминални  престъпления,  икономически
престъпления и съдебни поръчки.

Съгласно  предоставената  справка  в  ОСлО  Кърджали  се  водят
единадесет  основни книги,  регистри и дневници,  шест спомагателни и
три разносни книги.

От основните книги се провериха Регистърът за следствените дела и
Азбучника към него.

От  спомагателните  книги  се  провери  Тетрадка  за  експертизи и
Тетрадка за водените досъдебни производства по следователи.

Веществените  доказателства по  досъдебните  производства  се
съхраняват  в  специално  обособено  помещение.  За  тяхното  съхранение
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отговаря домакина на службата. Веществените доказателства се водят на
отчет в специален регистър.

Описването,  съхраняването,  връщането  и  унищожаването  на
веществените доказателства се извършва в съответствие с чл. 27 и сл.
от  Правилника за организацията и дейността на администрацията на
Националната следствена служба и на окръжните следствени служби
/отм./. 

Със Заповед № З-3047/17.11.08г. на Директора на НСлС, в периода
17.11.08 г.  –  21.11.08 г.  е  извършена  проверка в ОСлО Кърджали на
спрените досъдебни производства. Проверката е приключила с Доклад, в
който е отразено, че директорът на ОСлС е създал нужната организация за
контрол и отчитане на извършената работа от следователите по спрените
досъдебни  производства,  в  съответствие  с  изискванията  на  НПК,
заповедите,  указанията  и разпорежданията  на главния прокурор,  ВКП и
НСлС. 

В изпълнение на приетия от ВСС План за действие по показателите за
напредък  в  областта  на  съдебната  реформа,  борбата  с  корупцията  и
организираната  престъпност  през  първите  месеци  на  2008г.,  в   ОСлО
Кърджали  е  внедрена  утвърдената  анкетна  карта  в  електронна  форма
„Професионално обучение на магистрати”. В нея са регистрирани всички
магистрати  преминали  специализирано  обучение  на  организирани
конференции,  работни  срещи,  лекции  и  семинари.  През  2008г.  седем
следователи са взели участие в различни форми на обучение.

През проверявания период ОСлС – Кърджали, като самостоятелен
орган  на  съдебната  власт  с  административен  ръководител,  е  била
администрирана на добро ниво.  

2. Проверка на организацията по образуването и движението
на следствените дела

През  2008  г.  е  извършено  разследване  по  112  досъдебни
производства,  от  които  7 образувани  през  периода,  двадесет  и шест
останали на производство от 2007 г.,  75   възобновени и  4 върнати за
допълнително разследване. 

Деветдесет и две от делата са водени срещу известен извършител.
Разследването  по  делата  е  извършвано  преимуществено  в  двумесечния
срок –  92  ,  в продължен от прокурор срок –  18 и по  едно срокът е бил
продължен от главния прокурор.
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През  2008г.  е  приключило  разследването  по  92  досъдебни
производства, от които по 78 то е приключило в двумесечния срок, по 13
в срок, продължен от прокурор и по едно в срок, продължен от главния
прокурор срок. През проверявания период на основание чл. 242, ал.2 от
НПК са били върнати три дела, 37 дела са приключили с мнение за съд, 30
с  мнение  за  прекратяване  и  25 с  мнение  за  спиране  на  наказателното
производство. Няма приключили дела на специален надзор или специален
отчет, както и приключили дела с голям обществен интерес.

Останалите неприключили досъдебни производства са 20,  от които
две  новообразувани,  17 възобновени  и  едно  върнато  за  допълнително
разследване. 

Към  31.12.08  г.  в  ОСлС  Кърджали  спрените  наказателни
производства  са  били  30 срещу  известен  извършител  и  41 срещу
неизвестен  извършител.  По  спрените  досъдебни  производства  срещу
известен  извършител  има  разработени  планове  за  следствени  действия.
Всички спрени досъдебни производства срещу неизвестен извършител се
намират в РУ на МВР Кърджали за извършване действия по издирването
на извършителите. Съгласно предоставената справка всички лица, станали
причина  за  спиране  на  досъдебните  производства  срещу  известен
извършител са обявени за общодържавно издирване. 

Към 23.11.09  г. в ОСлО Кърджали спрените досъдебни производства
срещу известен извършител са 33.

Общата  констатация  по  образуването  и  движението  на
новообразуваните следствени дела през  проверяваните периоди е,  че  в
голямата  си  част  делата  са  били  разследвани  в  законоустановения
двумесечен  срок.  Исканията за  продължаване срока  на разследване са
изключения,  което  показва  добра  организация  на  работата  на
следователите по конкретно възложените им дела. 

Беше извършена проверка на следствените дела  на производство в
периода от 23.11.09 г. до 27.11.09 г., както следва:

Сл. д. №17/09 г., следовател Чорбаджийски. Делото е образувано за
престъпление по чл. 311 от НК. Направено е искане за отвод от водещия
разследването. Предстои произнасяне по искането за отвод. 

Сл.  д.  №  210/98  г.,  следовател  Гогов. Делото  е  образувано  за
престъпление по чл. 195 от НК. Искано е три пъти продължаване на срока,
като последно срокът е продължен до 26.11.09 г. Основание за исканията
за продължаване на срока за разследване и в трите случая е очакваното
изпълнение на следствена поръчка в Турция. Към момента на проверката
следствената поръчка не беше изпълнена.

Сл.  д.  №  266/95  г.,  следовател  Гогов. Делото  е  възобновено  на
05.10.09 г.  за  извършване  на  действия  по разследване  -  назначаване  на
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експертиза.  Към  датата  на  проверката  предстоеше  представяне  на
експертното заключение.

Сл.  д.  №  5/08  г.,  следовател  Неделчев. Делото  е  образувано  за
престъпление по чл. 316 от НК. Шест пъти е искано и давано разрешение
за  продължаване  на  срока  за  разследване,  като  последно  срокът  е
продължен от главния прокурор с четири месеца, считано от 16.11.09 г.
Основанията за продължаване на срока за разследване е същото като по
сл. д. №210/1998 г.

Сл.д. № 7/09г., следовател Неделчев. Образувано е за престъпление
по чл. 182б от НК. Неколкократно срокът е продължаван, като последно е
продължен с 4м., считано от 14.09.09 г. Към момента на проверката делото
е  спряно  с  постановление  на  наблюдаващия  прокурор  Андреева  от  РП
Кърджали.

Сл.д.  №  12/09  г.,  следовател  Георгиев. Образувано  е  за
престъпление по чл. 194 от НК. Неколкократно е искано продължаване на
срока,  като последно срокът е  продължен с  четири месеца,  считано  от
17.09.09 г.

Сл.д.  №  484/96  г.,  следовател  Василев. Образувано  е  за
престъпление по чл. 210 от НК. 

Сл.д. № 16/09 г., следовател Василев. Образувано е за престъпление
по чл. 308 от НК. 

Сл.д. № 10/09 г., следовател Куцкова. Образувано е за престъпление
по чл.  346 от НК. Неколкократно е  продължаван срока за  разследване.
Последното продължаване е с четири месеца, считано от 08.10.09 г.

Преимуществено, искане за продължаване срока на разследване се
налага  да  се  прави  в  случаите,  в  които  е  възложено  изпълнение  на
следствена поръчка в чужбина. В повечето случаи следствените поръчки
се изпращат в Турция, където обикновено изпълнението им е забавено.
По делата не се извършват други действия по разследване, но тъй като
липсва  основание  за  спиране  на  наказателното  производство,  както
следователите,  така  и  прокурорите  са  приели,  че  до  получаване  на
изпълнената следствена поръчка делата следва да са на производство.
Многократните  искания,  предложения  и  разрешения  за  продължаване
срока за разследване в тези случаи излишно формализират наказателния
процес  и  създават  впечатление  за  провеждане  на  разследване  извън
разумните  срокове.  Разрешаването  на  този  проблем  не  зависи  от
органите на съдебната власт, а следва да бъде уреден по законодателен
път.

5



КОНСТАТАЦИИ:

През проверявания период ОСлС – Кърджали, като самостоятелен
орган  на  съдебната  власт  с  административен  ръководител,  е  била
администрирана на добро ниво.  

Описването,  съхраняването,  връщането  и  унищожаването  на
веществените доказателства се извършва в съответствие с чл. 27 и сл.
от  Правилника за организацията и дейността на администрацията на
Националната следствена служба и на окръжните следствени служби
/отм./. 

Общата  констатация  по  образуването  и  движението  на
новообразуваните следствени дела през  проверяваните периоди е,  че  в
голямата  си  част  делата  са  били  разследвани  в  законоустановения
двумесечен  срок.  Исканията за  продължаване срока  на разследване са
изключения,  което  показва  добра  организация  на  работата  на
следователите по конкретно възложените им дела. 

С  оглед  измененията  на  Закона  за  съдебната  власт  /ДВ,  бр.
33/30.04.09  г./  в  частта  им  относно  включването  на  окръжните
следствени  служби  в  състава  на  съответните  прокуратури  като
окръжни следствени отдели, считам че в настоящия акт не следва да
бъдат  отправяни  конкретни  препоръки.  Необходимо  е  да  се
предостави време и възможност на ВКП и на съответните апелативни
и  окръжни  прокурори  самостоятелно  да  предприемат  мерки  от
организационен  характер  за  приобщаване  на  следствените  отдели,
както  и  за  структурни  и  административни  реорганизации  в  тази
връзка.

Настоящият Акт да се изпрати на завеждащия следствен отдел при
ОП Кърджали / чл. 153,ал.2 от ЗСВ/, бивш административен ръководител
на ОСлС Кърджали.

 
Настоящият  акт  да  се  изпрати  на  Окръжния  прокурор  на  ОП

Кърджали, в качеството му на административен ръководител на орган на
съдебната  власт,  в  структурата  на  който е  създаден следствен  отдел на
основание измененията в Глава седма от ЗСВ /изм. ДВ, бр.33/09г./.

Копие от Акта, заедно с приложенията към него, да се изпрати на
Директора на НСлС, заместник на главния прокурор по разследването. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Копие от Заповед №318/19.11.2009 г. на Главния инспектор на
Инспектората към ВСС.

2. Справка  за  дейността  на  окръжен  следствен  отдел  в  ОП
Кърджали за периода 01.01.2008 г. – 31.12.2008 г.

3. Копие от справка за досъдебни производства по описа на ОСлС
Кърджали, спрени срещу известен извършител.

ИЗГОТВИЛ АКТА:
ИНСПЕКТОР:

/АНИТА МИХАЙЛОВА/
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