
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 РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – ДЕВИН

извършена за периода от 02.11.09 г.  до 13.11.09 г.

Основание  на  проверката –  на  основание  чл.54  ЗСВ,  Годишната
програма на Инспектората към ВСС за 2009г. и Заповед № 294/29.10.2009 г.
на Главния инспектор.

Екип  – Съгласно  Заповед № 294/29.10.2009г.  на  Главния инспектор,
плановата  проверка  се  осъществи  в  екип,  включващ  инспектор  Анита
Михайлова и експерти – Ана Рачева и Емил Георгиев.

Цел  и  обхват  на  проверката –  цялостен  анализ  и  оценка  на
организацията  на  административната  дейност  на  прокуратурата,  на
организацията  на  образуването  и  движението  на  преписките  и  делата  в
прокуратурата, както и приключването им в установените срокове, анализ на
приключените  преписки  и  дела  в  прокуратурата  и  констатиране  на
противоречива практика в периода 01.01.2008 г. – 31.06.2009 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  РП Девин,  изискване  и
предоставяне  от  РП  Девин  на  справки,  относно:  организацията  на
административната дейност на прокуратурите /справка №1/, организацията на
образуването и движението на преписките /справка № 2/, организацията на
образуването  и  движението  на  досъдебните,  бързи  и  незабавни
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производства /справка № 3/, организацията на съдебния надзор /справка № 4/.
Справките  включват  данни  за  2008г.  и  първото  шестмесечие  на  2009г.  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.

1. Щатна осигуреност и материална база.

Дейността на РП – Девин е предвидено по щат да се осъществява от
двама прокурори. Няма незаети щатни бройки. От 01.06.08 г. прокурор Мария
Дамянова  е  в  отпуск  по  майчинство.  През  втората  половина  на  2008  г.  и
първото полугодие на 2009г. са командировани прокурори от РП Смолян, но
същите са работили за 2008 г. общо 20 дни, а за първото полугодие на 2009 г.
общо  24  дни.  На  практика  прокурорската  дейност  се  е  осъществявала
преимуществено от районния прокурор Едуард Сариев. 

Прокурорите се подпомагат от общо 4 съдебни служители. 
РП –  Девин е настанена в сградата на Съдебната палата. Създадени са

добри условия за осъществяване дейността на прокуратурата. 

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

В  представената  справка  №1  е  отразено,  че  18 книги,  регистри  и
дневници се водят на основание Правилника за организацията и дейността на
администрацията на Прокуратурата на Република България /ПОДАПРБ/,  15
се водят по указание на ВКП и 2 по собствена преценка.  През 2009 г. по
собствена преценка се води и книга за завеждане на административните дела.

Всички  книги  регистри,  дневници и  азбучници се  водят  на  хартиен
носител. 

Провери се Регистър по №1 и №2 по чл. 97а, ал.2 от НПК, въведен въз
основа  на  Инструкция  от  1998  г.  за  взаимодействието  между  органите  на
МВР,  следствието,  прокуратурата  и  съда,  за  осъществяване  защита  на
свидетели по чл. 97а от НПК. Към Инструкцията е приложена и Заповед ОП
9/05.06.01 г. на ОП Смолян, с която са задължени районните прокуратури да
въведат  нарочен  регистър,  на  основание  чл.13,  ал.2  от  цитираната
инструкция. Регистърът не е попълван, не са предприети последващи мерки
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от  ОП  Смолян,  която  е  организирала  създаването  на  регистъра  със
специална  заповед,  след  отмяната  на  Инструкцията  и  издадените
впоследствие законови и подзаконови актове.

Извърши  се  проверка  на  „Книга  /азбучник/  на  приложена
разпоредбата на чл. 183, ал.3 от НК”, която се води от 2000 г., с прекъсване,
както и на „Книга /азбучник/ на приложена разпоредбата на чл. 323, ал.3
от НК”,  която е въведена 2008 г.  И в двете книги се отбелязват името на
лицето, вх. № на преписката в прокуратурата, № на прокурорското дело, ако
делото  е  било  в  съдебна  фаза,  или  №  на  досъдебното  производство,  ако
делото е било прекратено. 

Аналогичните Книги в РП Мадан и РП Златоград са по-добре водени и
съдържат по-изчерпателна информация, която подпомага прокурорите при
последващи жалби срещу същите лица по посочените текстове от НК.

Провери се и въведената  Книга за паралелно водени в страната и в
чужбина дела, съгласно указание на ВКП от 01.06.09 г. и издадена заповед №
15/18.06.09г. на Районния прокурор на РП Девин. Установи се, че в нея няма
въведени данни до момента.

Изискана  беше  и  Книгата  за  ревизионните  актове,  въведена  на
основание на чл.155 от НПК. Няма никакви отбелязвания в нея, независимо,
че на РП Девин са извършвани проверки, въз основа на които са съставяни
ревизионни актове. Последният ревизионен акт е въз основа на извършена
комплексна ревизия от ОП Смолян на РП Девин за периода 01.01.2008 г.-
31.12.08 г.

На  проверяващите  беше  предоставена  и  Книга  за  върнатите  за
доразследване дела, която е въведена през 2008 г.,  но е пропусната да се
включи в предоставената на ИВСС справка №1.

Воденето  на  книгите,  регистрите,  дневниците  и  азбучниците  се
провери в рамките на проверката по движението на конкретни преписки и
дела,  при което се установи се,  че някои от тях не се  водят,  съобразно
изискванията на ПОДАПРБ, липсват съществени записвания, не съдържат
в цялост нужната информация.

Необходимо  е  административният  ръководител  да  създаде  по-
добра организация и контрол на работата на съдебните служители, във
връзка с воденето на деловодните книги.
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РП Девин работи с два софтуерни продукта - УИС и „Law Choice”. 
Новопостъпилите  преписки  и  дела  се  разпределят  на  принципа  на

случайността, чрез програмния продукт „Law Choice”. 
На основание Заповед РД №24/11.10.07 г. на районния прокурор при РП

Девин,  в  съответствие  със  Заповед  №  ЛС-6185/12.09.07  г.  на  главния
прокурор и Заповед № ЛС-6310/02.10.07 г. на заместник-главния прокурор, е
бил въведен  за  работа  в  РП Девин софтуерния продукт  „Law Choice”  и  е
регламентиран реда,  по който да  бъдат  разпределяни  преписките и  делата
между прокурорите в РП Девин, при спазване на случайния принцип. Тя не е
променяна и поради малкия брой на прокурорите /двама/ натовареността им
във всички групи преписки е определена по равно /по 50% за всеки от тях/.
Поради  продължителното  отсъствие  на  прокурор  Дамянова,  през  втората
половина на 2008 г. и първото полугодие на 2009 г. по тази програма не е
работено, тъй като в РП Девин през този период, целият доклад е решаван от
прокурор Сариев. 

Осигурена  е  необходимата  компютърна  техника  за  прокурорите  и
съдебните  служители.  Прокурорите  ползват  в  работата  си  правно  –
информационната програма АПИС.

Периодичната  информация,  която  се  предоставя  на  ВКП  с  цел
обобщаване на статистиката и анализиране дейността на прокуратурата, се
подготвя  и  изпраща  своевременно.  Дейността  по  водене  и  отчитане  на
статистическите  данни  в  Районна  прокуратура  Девин  се  осъществява,
съгласно Указание № 301/07 г. на главния прокурор на Република България,
касаещо организацията, сроковете и начина на изготвяне на статистическите
справки.  Във  връзка  с  указанията  на  ВКП  по  водене  на  статистиката,
административният  ръководител  е  издал  заповеди,  с  които  е  организирал
дейността  в  РП  Девин  в  тази  насока.  С  тези  заповеди  са  определени  и
служителите, които да отговарят за изготвянето на статистическите данни.

Аналитичната дейност на прокуратурата се изразява в изготвянето на
годишни и шестмесечни отчети, които са съпроводени с аналитични доклади,
съдържащи  обобщени  данни,  резултати,  изводи,  проблемни  приоритети  и
предложения.  Изготвя  се  и  годишен  отчетен  доклад  за  дейността  на
прокуратурата и разследващите органи. След изготвяне на докладите, в ОП
Смолян се провеждат отчетни събрания, на които присъстват и прокурорите
от РП Девин.
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3. Описване и съхраняване на веществените доказателства.

В РП Девин се води Книга за веществените доказателства от 1951 г., по
начина, който е установен от същата година. За 2008 г. и 2009 г. са описани
веществените  доказателства  по  три  преписки,  като  са  индивидуализирани.
Внасянето в съда на веществените доказателства се удостоверява с подпис на
служителя, който ги е получил, дата и печат.  Датата на приемането, съвпада с
датата на внасяне на обвинителния акт.

В изпълнение на разпоредбите на ПОДАПРБ /в сила от м. август 2009
г./ е издадена Заповед № 22/18.09.09г. на административния ръководител, с
която  е  определен  съдебния  секретар  Кисимдарова,  за  завеждащ склад  на
веществените  доказателства  в  прокуратурата.  Издадената  Заповед  е
мотивирана,  детайлно  възпроизвежда  изискванията  на  ПОДАПРБ  относно
задълженията  на  прокуратурата,  свързани  с  движението,  съхранението,
предаването  и  приемането,  както  и  унищожаването  на  веществените
доказателство.

4. Заповеди  и  разпореждания  на  административния
ръководител. Извършени проверки от и на РП Девин.

Беше  извършена  проверка  на  издадените  заповеди  и  разпореждания  от
административния  ръководител  през  проверявания  период.  Предостави  се
заповедната книга от 2008г. Установи се, че освен записванията, към нея се
прилагат и самите заповеди и разпореждания по хронологичен ред. В отделна
папка  към  книгата  са  заведени  заповедите  и  разпорежданията  за  2009  г.,
които  се  отнасят  до  организационната  функция  на  административния
ръководител. 
      Създадена  е  организация  по  връчването  и  запознаването  на
прокурорите и служителите в РП Девин със заповедите и разпорежданията на
административния ръководител.

Заповед РД №24/11.10.07 г.,  с която е въведен за работа в РП Девин
софтуерния продукт „Law Choice” и е регламентиран реда, по който да бъдат
разпределяни  преписките  и  делата  между  прокурорите  в  РП  Девин,  при
спазване на случайния принцип.

Заповед  №  22/18.09.09  г., в  изпълнение  на  разпоредбите  на
ПОДАПРБ /в сила от м. август 2009г./   С тази заповед е разпоредено да се
въведат: 
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-  Книга  за  кореспонденцията от  Народното  събрание,
Президентството,  Министерски  съвет,  Конституционен  съд,  Главния
прокурор, ВКП, ВАС, министерства, ведомства и депутати, адресирани лично
до  административния  ръководител,  в  която  да  се  описва  получената
кореспонденция;

- Спомагателен дневник, в който да се описват получените материали
и да се отбелязва по нататъшното им движение и

-  Специален дневник,  в  който  да  се  завеждат  всички  материали,  с
които се приобщават веществени доказателства към следствени дела.

В изпълнение на Разпореждане на ОП Смолян от 05.08.09 г., във връзка
с  констатациите  в  ревизионния  акт  от  извършената  комплексна  годишна
ревизия на РП Девин за 2008 г., административният ръководител е издал три
разпореждания от 14.09.09 г. – до Началника на РУ на МВР, до Директорите
на  ДКС  и  до  МКБППМНП,  във  връзка  със  своевременно  изпращане  на
информация  за  наложените  от  тях  административни  мерки,  съгласно
приложението на чл. 218б от НК, както и за наложените възпитателни мерки,
по отношение на малолетни и непълнолетни лица. 

    
Общото впечатление от издадените разпоредителни актове е, че са

мотивирани, съдържат всички изискуеми атрибути, при някои от актовете
се установява познаване на проблема в детайли и търсене на най-оптимални
начини за неговото решаване. Установи се, обаче, че някои от издадените
заповеди  и  разпореждания  не  се  изпълняват  своевременно  от  съдебните
служители.

Необходимо  е  районният  прокурор  да  упражнява  по-добър
административен контрол върху изпълнението на издаваните от него
актове на разпореждане.
 

5. Квалификация и обучение на прокурорите и служителите от
РП–Девин. 

За 2008г. прокурорите са участвали в три семинара. За полугодието на
2009  г.  нямат  участие  в  семинари,  поради  продължителното  отсъствие  на
прокурор Дамянова.

Съдебните  служители  са  участвали  в  специализирано  компютърно
обучение за работа с УИС.

 Забележка: Към Акта е приложена подробна Справка № 1, изготвена от РП-
Девин,  относно организацията на административната дейност; Доклад за извършена
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ревизия  на  РП  Девин;  Копия  от  Заповеди  и  разпореждания  на  административния
ръководител.

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

През 2008 г. прокурорите са решили общо 252 преписки. Общият брой
на наблюдаваните преписки е 287 /от тях 255 новообразувани и 32 останали от
предходен  период/,  от  които  по  166 е  постановен  отказ  от  образуване  на
досъдебно производство, 26 са изпратени по компетентност на други органи и
по 60 са образувани досъдебни производства. От образуваните преписки през
периода 35 преписки са останали нерешени.

От  общо  обжалвани  20 постановления  за  отказ  от  образуване  на
досъдебно производство са отменени 4, а са потвърдени 16.

През първото полугодие на 2009 г.  прокурорите са решили общо  104
преписки.  Общият  брой  на  наблюдаваните  преписки  е  146 /от  тях  111
новообразувани  и  35 останали  от  предходен  период/,  от  които  по  70 е
постановен отказ от образуване на досъдебно производство,  15  са изпратени
по  компетентност  на  други  органи  и  по  19 са  образувани  досъдебни
производства.  От  образуваните  преписки  през  периода  са  останали  42
нерешени.

От общо обжалвани 6 отказа за образуване на досъдебно производство
са потвърдени 4 и са отменени 2. 

При проверката на организацията на образуването и движението на
преписките в прокуратурата се установи, че В РП Девин не се води Дневник
за  предварителните  проверки,  съгласно  раздел  ІV  от  Указание  изх.
№ 281/08.12.06 г. на главния прокурор на Република България. Съгласно това
указание  „преписките,  по  които  се  възлагат  предварителни  проверки  се
отбелязват в самостоятелен дневник, в който се вписва № на преписката,
прокурорът,  който  е  възложил  проверката,  срокът  на  извършването  и,
както и датата на извеждане на постановлението”. 

Да се създаде необходимата организация за въвеждане в РП Девин на
Дневник  за  извършване  на  предварителните  проверки,  в  който  да  се
отразяват  всички  обстоятелства,  съгласно  указанието  на  главния
прокурор на Република България, както и седем дни преди изтичане на
определения  срок  за  приключване  на  проверката,  съгласно  същото
указание, наблюдателните материали по преписката да се докладват от
деловодителя на прокурора, който я е възложил. 
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На случаен принцип бяха проверени прокурорски преписки РП Девин,
приключили  с  отказ  от  образуване  на  досъдебно  производство,  като  се
проследиха записванията и във входящия дневник, както и изпращането на
постановленията до адресатите:

- пр. пр. 799/07 г. Образувана е на 14.12.07 г. по повод жалба от М. Б.
срещу Е.  С.  С  постановление  от  09.01.08  г.  е  разпоредено  да  се  извърши
предварителна проверка със срок 25 дни. На 31.01.08 г. е постъпило искане за
продължаване срока на проверката, което е уважено и срокът е продължен с
20 дни. Нови искания за продължаване срока на проверката са получавани в
РП  Девин  на  20.02.08г.  и  на  07.03.08г.,  като  срокът  съответно  е  бил
продължен с 15 и с 10 дни. На 19.03.08 г. преписката е получена в РП Девин с
изпълнени  указания.  На  15.04.08  г.  е  постановен  отказ  от  образуване  на
досъдебно производство. Копие от постановлението е изпратено по пощата
на 16.04.08 г. само до жалбоподателя; 

- пр. пр. 15/08 г. Образувана е на 08.01.08 г. по повод жалба от Г. К. срещу
Д.  Д.  С  постановление  от  06.02.08  г.  е  разпоредено  да  се  извърши
предварителна проверка със срок 25 дни. На 27.02.08 г. е постъпило искане за
продължаване срока на проверката, което е уважено и срокът е удължен с 20
дни. Преписката е получена в РП Девин с изпълнени указания на 20.03.08 г. С
постановление от 16.04.08 г. е постановен отказ от образуване на досъдебно
производство.  Копие  от  постановлението  е  изпратено  по  пощата  на
18.04.08  г.  до  жалбоподателя  и  до  лицето  срещу  което  е  извършвана
предварителната проверка;

- пр. пр. 153/08 г. Образувана е на 17.03.08 г по повод жалба от Е. Б. срещу
Л.  С.  С  постановление  от  09.04.08  г.  е  разпоредено  да  се  извърши
предварителна  проверка  със  срок  25  дни.  На  08.05.08  г.  преписката  е
получена в РП Девин с изпълнени указания. На 03.06.08 г. е постановен отказ
от  образуване  на  досъдебно  производство.  Копие  от  постановлението  е
изпратено по пощата на 04.06.08 г. само до жалбоподателката;

- пр. пр. 608/08 г. Образувана на 10.10.08 г. по повод уведомително писмо
от РПУ Девин, че там е подадена жалба от същата дата от Ю. С. С писмо от
10.10.08 г. РП Девин е уведомила РПУ за името на наблюдаващия прокурор,
като са дадени и указания. Определен е срок за извършване на проверката 25
дни.  На  14.11.08  г.  преписката  е  получена  в  РП  Девин.  На  04.12.08  г.  е
постановен отказ от образуване на досъдебно производство;
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- пр. пр. 184/08 г. Образувана на 24.03.08 г. по повод жалба от Б. К. срещу
К.  Б.  С  постановление  от  25.03.08  г.  е  разпоредено  да  се  извърши
предварителна проверка със срок 30 дни. Преписката е получена обратно в
РП Девин  на  01.04.08  г.  С  постановление  от  04.04.08  г.  е  отказано  да  се
образува досъдебно производство;

- пр. пр. 199/08 г. Образувана е на 01.04.08 г. по повод получено от РПУ
Девин уведомително писмо, че там се извършва проверка по постъпила жалба
от Д. Д. РП Девин е уведомила РПУ за името на наблюдаващия прокурор –
Дамянова. На  04.04.08  г.  в  РП  Девин  е  получена  преписката.  С
постановление от 05.04.08г. е постановен отказ от образуване на досъдебно
производство;

- пр. пр. 152/08г. Образувана е на 14.03.08 г. по повод жалба от И. К. С
постановление  от  17.03.08г.  е  разпоредено  да  се  извърши  предварителна
проверка със срок 20 дни. Преписката е получена в РП Девин на 07.04.08г. С
постановление от 15.04.08г. е постановен отказ от образуване на досъдебно
производство. 

Образуването,  движението  и  приключването  на  преписките  е  в
законоустановените  срокове.  В  случай  на  подаване  на  жалба  в  РПУ,
служителят на който е възложена проверката уведомява своевременно РП
Девин. От своя страна, прокуратурата също уведомява РПУ за  определения
наблюдаващ  прокурор,  като  в  повечето  от  случаите  дава  указания  и
определя  срока  за  извършване  на  проверката,  което  е  положителна
практика.

Някои  от  постановленията  за  отказ  от  образуване  на  досъдебно
производство се изпращат само до жалбоподателите, което е в нарушение
на  изискванията  на  Указание  И-281/08.12.06  г.  на  главния  прокурор  на
Република  България  по  възлагането,  извършването  и  приключването  на
предварителните проверки.

Административният  ръководител  да  създаде  организация  за
изпълнение  на  Указание  И-281/08.12.06  г.  на  главния  прокурор  на
Република България по възлагането, извършването и приключването на
предварителните проверки, като препис от постановленията за отказ от
образуване  на  досъдебни  производства  се  изпращат,  както  на
жалбоподателите,  така  и  на  лицата,  срещу  които  са  били  образувани
съответните преписки.
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   ЗАБЕЛЕЖКА: Към Акта е приложена изготвена  от РП – Девин Справка № 2 по

организацията  на  образуването  и  движението  на  преписките,  отразяваща  и

индивидуалната натовареност на прокурорите.

ІІІ. Проверка на организацията  по образуването и движението на
досъдебните производства в РП – Девин, на основание чл.54, ал.1, т.2 ЗСВ.

1. Проверка на наблюдаваните досъдебни производства

Наблюдаваните досъдебни и бързи производства през 2008 г.  са били
общо 287,  от които 57  бързи производства. През 2008 г.  са образувани  129
досъдебни производства и са наблюдавани още 101  досъдебни производства,
които са били образувани през предходни години. 

Наблюдаваните  досъдебни  и  бързи  производства  през  първото
полугодие на 2009 г. са били общо 132, от които 18 бързи производства. През
този период са образувани 44 досъдебни производства и са наблюдавани още
70 досъдебни производства, които са били образувани през предходни години. 

 През 2008 г. от разследващите органи е приключено разследването по
общо 190 досъдебни производства. Приключени в срока по чл. 356, ал.5 от
НПК  са  46 наблюдавани  бързи  производства,  а  по  11 е  постановено
разследването  да  продължи  по  общия  ред.  Всичките  тези  дела  са  били
решени,  с  изключение  на  14 досъдебни  производства,  намиращи  се  за
решаване в законоустановения срок при прокурор.

През  първото  полугодие  на  2009  г.  от  разследващите  органи  е
приключено  разследването  по  общо  80  досъдебни  производства.
Приключени  в  срока  по  чл.  356,  ал.5  от  НПК  са  10 наблюдавани  бързи
производства, а по 8 е постановено разследването да продължи по общия ред.
Всичките  тези  дела  са  били  решени,  с  изключение  на  8  досъдебни
производства,  намиращи  се  за  произнасяне  при  прокурор  в
законоустановения срок.

В  РП  Девин  през  2008  г.  са  изготвени  104 предложения  от
разследващите органи до наблюдаващия прокурор за продължаване срока на
разследването.  Същите  са  уважени.  Направени  са  и  104 искания  от
наблюдаващия прокурор до по-горестоящата прокуратура за продължаване
срока на разследване, които са уважени. До главния прокурор на Република
България  няма направени  предложения  за  продължаване  срока  на
разследването. 
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За  първото  полугодие  на  2009  г.  са  изготвени  61 предложения  от
разследващите органи до наблюдаващия прокурор за продължаване срока на
разследването.  Същите  са  уважени.  Направени  са  и  61 искания  от
наблюдаващия прокурор до по-горестоящата прокуратура за продължаване
срока на разследване, които са уважени. До главния прокурор на Република
България  няма направени  предложения  за  продължаване  срока  на
разследването. 

Извършени беше проверка на образуването и движението на досъдебни
производства, наблюдавани към момента на проверката. Движението им се
проследи  и  по  входящия  регистър,  както  и  по  регистъра  за  досъдебните
производства. Установи се, че към този момент прокурор Сариев наблюдава
30  досъдебни  производства,  чиято  натовареност,  в  сравнение  с
наблюдаваните  досъдебни  производства  от  останалите  прокурори  на
територията  на  Смолянския  съдебен  окръг  е  значително  по-голяма.
Провериха се следните досъдебни производства:

- пр. пр.150/09 г.  /ДП 57/09 г./, наблюдаващ прокурор Сариев.  На
12.03.09 г.  в  РУ на МВР -  Девин е постъпила жалба.  На 13.03.09 г.  РП е
уведомена за постъпилата жалба и образуваната преписка ЗМ 57/09 г. Към
уведомителното  писмо  е  приложено  и  копие  на  жалбата.  На  20.03.09  г.
прокурорът е възложил проверка на РУ на МВР, дал е конкретни указания и е
определил  30-дневен  срок  за  проверката.  На  13.04.09  г.  е  поискано
продължаване на срока от РУ. На 14.04.09 г. е разрешен допълнителен 20-
дневен срок. На 30.04.09 г.  преписката е постъпила в РП. На 28.05.09 г.  е
изготвено постановление за възлагане на допълнителна проверка с 10-дневен
срок.  На 08.06.09 г. преписката е постъпила в РП. На 06.07.09 г. е образувано
досъдебно производство. Срокът за разследване е продължен с 2 м., считано
от 07.09.09 г. Изготвен е план за разследване, докладвано е ДП, своевременно
е  искано  продължаване  на  срока.  Постановлението  за  образуване  е
мотивирано, с подробни указания, отговарящо на всички изисквания на НПК.

-  пр.  пр.506/09г.  /ДП  251/09  г./,  наблюдаващ  прокурор  Сариев.
Образувано е  на 11.09.09 г.  по реда на чл.  212,ал.2 НПК. На 15.09.09 г.  е
заведено  уведомление  в  РП  и  в  същия  ден  е  разпределено.  Незабавно
разпределение, делото се разследва в двумесечния срок.

Освен  наблюдаваните  от прокурор  Сариев  досъдебни  производства,
бяха прегледани и общо 14 наблюдавани ДП от командировани прокурори от
РП  Смолян.  На  практика  наблюдаването  на  тези  ДП  се  осъществява
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епизодично от командированите прокурорите от РП Смолян, като в хода на
ДП  могат  да  бъдат  командировани  различни  прокурори,  а  това
обстоятелство  е  пречка  за  ефективното  осъществяване  функцията  за
ръководство  и  надзор  на  прокуратурата.  Освен  това,  наблюдаването  на
незавършилите ДП не е гаранция, че към момента на приключването им се
довършват  от  командированите,  тъй  като  самото  командироване  се
осъществява  по  преценка  на  окръжния  прокурор,  съгласувано  с  районния
прокурор на Смолян.

Административният ръководител на ОП Смолян следва да въведе
по-добра практика за осигуряване на командировани прокурори от други
прокуратури  при  продължително  отсъствие  на  назначените  на  щатна
длъжност.

2. Проверка  на  образуването  и  движението  на  спрените
досъдебни производства.

Съгласно  предоставената  справка  на  ИВСС,  през  2008  г.  са  спрени
общо 33  наказателни  производства,  от  които  24  срещу  неизвестен
извършител и 9 срещу известен извършител.

Възобновени са 22 наказателни производства през 2008 г., от които 2
спрени  срещу  неизвестен  извършител  и  20 спрени  срещу  известен
извършител. 

През  първото  полугодие  на  2009  г.  са  спрени общо 13  наказателни
производства, от които  6  спрени срещу неизвестен извършител и  7  спрени
срещу известен извършител.

Възобновени са 11 наказателни производства през този период, всички
спрени срещу известен извършител. 

Досъдебните  производства  в  РП  Девин,  по  които  наказателното
производство е спряно срещу неизвестен извършител се съхраняват в РПУ
Девин. 

Към момента на проверката се установи, че спрените срещу известен
извършител  досъдебни  производства  са  17.  Голяма  част  от  тях  са
образувани за престъпления по чл. 279, ал.1 от НК. На случаен принцип се
извърши проверка на следните досъдебни производства:

- пр.пр. 301/09 г./ДП 129/09 г. на РПУ на Девин/. Образувано е по
реда на чл. 212, ал.2 от НПК на 23.05.09 г. за престъпление по чл. 195, ал.1,
т.3  от  НК.  Уведомлението за започналото производство е  постъпило в РП
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Девин  на  27.05.09г.  За  наблюдаващ  прокурор  е  определена  Лазарова
/командирована от РП Смолян/. На 16.07.09 г. е постъпило предложение за
продължаване  срока  на  разследване,  което  е  разпределено  на  прокурор
Дамянова. На  същата  дата  е  направено  искане  за  продължаване  срока  на
разследването  до ОП Смолян,  което е  уважено.  На 28.09.09г.  досъдебното
производство  е  получено  в  РП  Девин  с  мнение  за  спиране.  Делото  е
разпределено  на  прокурор  Ирикев  /командирован  от  РП  Смолян/. С
негово  постановление  от  30.09.09  г.  делото  е  върнато  в  РУ-Девин  на
основание чл.  242,  ал.2 от  НПК, със  срок 10 дни.  На 13.10.09 г.  отново е
постъпило в РП Девин и е разпределено  „на прокурор от РП Смолян”.  С
постановление от 22.10.09 г. на прокурор Динков /районен прокурор на РП
Смолян/ наказателното производство е спряно.  По делото има обявено на
12.10.09 г. за ОДИ лице, за което има данни, че се намира в Гърция;

- пр. пр. 741/08 г. /ДП 216/08 г./. Преписката е образувана на 03.12.08 г.
по  повод  изпратено  копие  от  докладна  записка  от  РПУ  Девин.  С
постановление  от  същата  дата  е  разпоредено  извършване  на  проверка  със
срок 25 дни. Преписката е получена в РП Девин на 05.12.08 г. с извършена
проверка.  С  постановление  от  02.02.09  г.  е  образувано  досъдебно
производство срещу А. Т. за престъпление по чл. 194, ал. 1 от  НК. Срокът на
разследването  е  продължен  с  общо четири  месеца.  На  04.08.09г.  делото  е
получено в РП Девин с мнение за спиране, на основание чл. 244, ал.1, т.3 от
НПК и на същата дата е спряно от РП Девин на това основание;

-  пр.  пр.  728/08  г.  /ДП 310/08  г.  на  РПУ Девин/. Образувано  е  на
30.11.08 г. по реда на чл. 212, ал.2 от НПК срещу известен извършител за
престъпление  по  чл.  195,  ал.1,  т.4  от  НК.  Срокът  на  разследването  е
продължен от ОП Смолян с четири месеца. На 08.05.09 г. делото е постъпило
в РП Девин.  С постановление от 02.06.09 г.  наказателното производство е
спряно на основание чл. 244, ал.1, т.3 от НПК.

3. Проверка  на  образуването  и  движението  на  прекратените
наказателни производства.

Съгласно  предоставената  справка,  за  2008  г.  са  прекратени  84
наказателни  производства.  От  тях  3 са  обжалвани  пред  съда  и  едно
постановление за прекратяване на наказателното производство е отменено. За
първото полугодие на 2009 г. са прекратени 34 наказателни производства, от
които  едно е  обжалвано пред съда и е  потвърдено.  Няма обжалвани пред
горестоящата прокуратура. 
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При  проверката  на  прекратените  дела  се  установи,  че  същите  се
съхраняват в отделни папки по години и по прокурори. Извърши се проверка
на следните: 

-пр.  пр.  477/08  г.  /ДП  200/08  г./,  наблюдаващ  прокурор  Сариев.
Образувано срещу В. Б. за престъпление  по чл. 168, ал.1, вр. с 26, ал.1 от НК; 

-пр. пр. 479/08 г. /ДП 202/08 г./. Образувано  срещу В. Х. по същия
текст от НК;

-пр.  пр.  480/08г.  /ДП 203/08 г./. Образувано  срещу Д.  С.  по същия
текст от НК;

-пр.пр.  672/09  /ДП  270/08  г./. Образувано  е  на  01.11.08  г.  за
престъпление  по  чл.  237,  ал.1  от  НК.  Прекратено  е  на  10.08.09  г.  с
постановление на прокурор Дамянова. Обжалвано е пред РС и с определение
от 01.09.09 г. постановлението на РП е отменено. Постъпил е частен протест
и частна жалба в законните срокове, като с определение от 29.09.09 г. на ОС
Смолян е потвърдено определението на РС Девин.  На 09.10.09 г.  делото е
заведено отново в РП Девин, заедно с цитираните съдебни актове. 

            Движението на описаните дела беше проследено и по дневника на ДП.
Установи се, че в него се отразяват всички изискващи се дати и данни. 
           Произнасянето  на  прокурора  в  законния  едномесечен  срок.
Постановленията  отговарят  на  всички  изисквания  на  НПК.  След
описването  на  фактическата  обстановка  са  направени  и  съответните
правни изводи, обосноваващи прекратяването на делата. 
          Постановленията за прекратяване на наказателното производство са
изпратени по пощата с обратни разписки, непосредствено след деловодното
извеждане на постановленията.

Забележка:  Към Акта е приложена изготвена  от РП – Девин Справка № 3 по
организацията  на  образуването  и  движението  на  досъдебните  производства,
отразяваща и индивидуалната натовареност на прокурорите .

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

1. Наказателно-съдебен надзор.
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През 2008 г. са внесени в съда 87 обвинителни актове, а 77 са разгледани
в съдебна фаза и са постановени присъди, като броят на осъдителните присъди
по  общия  ред  е 44,  оправдателните  присъди  няма,  сключени  са  4
споразумения в хода на съдебното следствие. Съдът е върнал с определение на
прокуратурата  едно  дело,  образувано  по  внесен  обвинителен  акт.  Броят  на
осъдителните присъди по реда на глава ХХVІІ от НПК е 28. Няма произнесени
оправдателни или протестирани присъди по този ред.

През първото полугодие на 2009 г. са внесени в съда  33 обвинителни
актове. Съдът е разгледал и решил  25  дела по внесен обвинителен акт, като
броят на  осъдителните присъди по общия ред е 24,  оправдателни  присъди
няма,  сключени  са  2  споразумения  в  хода  на  съдебното  следствие.
Протестирана е една осъдителна присъда, като протестът е неразгледан към
момента на изготвяне на справката. Броят на осъдителните присъди по реда на
глава ХХVІІ от НПК е 14. Няма произнесени оправдателни или протестирани
присъди по този ред.

Изводът,  който  се  налага  от  предоставените  и  проверени
статистически данни показва постоянна тенденция на законосъобразност и
правилност  на  внесените  от  прокурорите  в  съда  прокурорски  актове.
Основна част от тези актове са изготвени от районния прокурор Сариев,
който е и с най-голяма индивидуална натовареност в сравнение с останалите
прокурори в Смолянския съдебен окръг.

На  случаен  принцип  бяха  проверени  дела,  с  внесени  в  съда
обвинителни  актове,  като  движението  им  си  проследи  и  по  Книгата  за
обвинителните актове. 

 
- ПД 35/09г. наблюдаващ прокурор Сариев. В книгата под този номер

е заведено ДП 74/09 г. /пр. 167/09 г./, водено срещу С. Т. К. за престъпление
по чл. 235, ал.6 от НК. Обвинителният акт е внесен на 25.06.09 г. Образувано
е НОХД 93/09 г., насрочено за 29.07.09 г., отложено за 01.10.09г. Последвало
е ново отлагане на делото за 12.11.09 г.  

Образуване  и  движение  на  ДП  е  в  определените  срокове,  както  за
разследването, така и за изготвянето на ОА. Обвинителният акт отговаря
на изискванията на НПК.

В Книгата за обвинителните актове са отразени вярно и пълно всички
необходими данни.

- ПД 19/09 г., наблюдаващ прокурор Сариев. Делото е водено срещу
К. Ш. за престъпление  по чл. 279, ал.1 от НК. В Книгата отговаря на пр. пр.
225/09 г. /бързо производство 4/09 г./. На 17.04.09 г. бързото производство е
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заведено  в  прокуратурата.  На  същата  дата  е  изготвен  обвинителен  акт  и
делото е внесено в съда. На 25.05.09 г. е постановена присъдата – осъдителна
по  НОХД  53/09  г.  Попълнена  е  информационната  бланка,  приложена  на
корицата  на  ПД  и  съдържа  необходими  данни.  Обвинителният  акт
отговаря на изискванията на чл. 245 от НПК. Образуването и движението
са в срок.

Констатира се неточно отразяване в Книгата в графите № 16,17 и
18,  където  не  са  посочени  датите,  от  които  да  се  направят  изводи  за
спазване на сроковете.  Изводите бяха направени при прегледа на самото
ПД.

През 2008 г. са изготвени и внесени 4 предложения по чл.375 от НПК за
освобождаване  от  наказателна  отговорност  с  налагане  на  административно
наказание по реда на чл.78а от НК. За същия период от съда са уважени  11
такива  и  едно е  върнато.  За  първото  полугодие  на  2009  г.  са  изготвени  и
внесени 4 предложения. За същия период от съда са уважени 6.

Установи се, че в РП Девин от 2009 г. се води Книга по чл. 78а от НК.
Движението на делата се проследи и по тази книга. На случаен принцип бяха
проверени следните дела:

- Пр. пр. 125/07 г., наблюдаващ прокурор Дамянова. Образувана е на
12.03.07 г.за престъпление по чл. 235, ал.6 от НК срещу известен извършител.
Срокът е продължен от ОП Смолян с два месеца. На 13.07.07 г. преписката е
получена в РП Девин с мнение за съд. На 01.08.07 г. е изготвено и внесено в
съда постановление по чл.  78а  от НК с предложение за  освобождаване от
наказателна отговорност, с налагане на административно наказание. 

На 26.10.07 г. съдът е прекратил производството на основание чл. 377
от НПК и е върнал делото на РП Девин за изпращане по компетентност на
административно-наказващия  орган,  с  оглед  налагане  на  административно
наказание. 

На  30.10.07  г.  прокурор  Дамянова  е  протестирала  определението  на
съда чрез РС Девин до ОС Смолян. С разпореждане от 09.11.07 г. РС Девин е
върнал протеста, тъй като определението не е подлежало на обжалване или
протест. 

На 15.11.07г. е изготвен протест чрез РС Девин до ОС Смолян срещу
разпореждането  от  09.11.07  г.  С  определение  от  15.05.08  г.  ОС Смолян  е
отменил определението на РС Девин от 26.10.07 г. и е върнал делото на РС
Девин за разглеждане от друг съдебен състав. Наложено е наказание  глоба в
размер на 500 лева;
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- Пр.  пр.  773/07  г.  /ДП  310/07  г.  на  РПУ  Девин/. Досъдебното
производство е образувано по реда на чл. 212, ал.2 от НПК на 02.11.07 г. за
престъпление по чл. 216, ал.1 от НК. На 21.12.07 г. досъдебното производство
е постъпило в РП Девин с мнение за съд. На 17.01.08 г. е изготвено и внесено
в съда постановление по чл. 78а от НК с предложение за освобождаване от
наказателна  отговорност  с  налагане  на  административно  наказание.
Наложеното наказание е глоба в размер на 500 лева;

-  Пр.  пр.  5/08  г.  /бързо  производство  №1/08г.  по  описа  на  РПУ
Девин/. Производството  е  образувано  на  02.01.08  г.  На  10.01.08  г.  е
постъпило в РП Девин с мнение разследването да продължи по общия ред,
каквото е постановено и с постановление на РП Девин от същата дата. На
18.01.08 г. делото е постъпило отново в РП Девин с мнение за съд. На същата
дата   е  изготвено  и  внесено  в  съда  постановление  по  чл.  78а  от  НК  с
предложение  за  освобождаване  от  наказателна  отговорност  с  налагане  на
административно наказание. Наложеното наказание е глоба в размер на 500
лева;

-  Пр. пр.  816/07 г.  /бързо  производство 325/07  г.  на РПУ Девин/.
Производството е образувано на 19.12.07 г. На 28.12.07 г. делото е постъпило
в РП Девин с мнение за съд.  На същата дата е изготвено и внесено в съда
постановление  по  чл.  78а  от  НК  с  предложение  за  освобождаване  от
наказателна  отговорност  с  налагане  на  административно  наказание.
Наложеното наказание е глоба в размер на 600 лева.

За 2008г. са внесени в съда  11 споразумения за решаване на делото в
досъдебно  производство,  а  за  първото  полугодие  на   2009г.  са  внесени  5
споразумения. Всички са одобрени от съда.

На случаен принцип бяха проверени внесените в съда споразумения:

- пр. пр. 193/09 г /ДП 72/09 г./. Досъдебното производство е образувано
по  реда  на  чл.  212,  ал.2  от  НПК  срещу  неизвестен  извършител  за
престъпление по чл. 216, ал.1 от НК. С постановление от 07.04.09 г. към него
е присъединено и  ДП 73/09 г. /пр.пр. 194/09 г./. Срокът на разследването е
бил продължен от ОП Смолян с два месеца. На 22.06.09 г. делото е постъпило
в РП Девин с мнение за съд. На 17.07.09 г. е сключено споразумение, което на
същата дата е одобрено от съда;
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- пр.  пр.  555/09  г. Досъдебното  производство  е  било  образувано  на
16.10.08  г.  след  извършена  проверка  срещу  двама   извършители  за
престъпление  по  чл.  195,  ал.1  от  НК.  Срокът  на  разследването  е  бил
продължен  с  четири  месеца  от  ОП  Смолян.  На  17.04.09  г.  досъдебното
производство  е  постъпило  в  РП  Девин  с  мнение  за  съд.  На  27.04.09  г.  е
сключено споразумение, което на същата дата е внесено в съда и одобрено;

- пр. пр. 633/08 г. /ДП 107/08 г. на ОД МВР Смолян/. Досъдебното
производство  е  образувано  с  постановление  от  19.11.08  г.  срещу А.  К.  за
престъпление по чл. 313, ал.2 от НК. Срокът за разследване е продължен с
четири месеца  от  ОП Смолян.  На  11.02.09  г.  досъдебното  производство  е
получено  в  РП  Девин  с  мнение  за  съд.  На  същата  дата  е  сключено
споразумение, което на 19.02.09 г. е одобрено от съда. 

Образуването  и  движението  на  описаните  дела  е  в
законоустановените и разрешени срокове.

За  2008г.  прокурорите  от  РП  Девин  са  участвали  в  199  съдебни
заседания по наказателни дела, а за първото полугодие на 2009г. в 139. 

               
2. Организация по изпълнение на наказанията.

Съгласно  предоставената  справка  през  2008  г.  са  приведени  в
изпълнение 85 присъди, неприведени присъди в срок няма. По две присъди е
отложено изпълнението на наказанието. През първото полугодие на 2009 г. са
приведени  в  изпълнение  41  присъди.  Неприведени  присъди  в  срок няма.
Няма отложени изпълнения на наказанията.

Проверката се извърши по Книгата за изпълнение на наказанията, както
и присъдните преписки. 

В Книгата за изпълнение на наказанията е приложена папка с всички
указания  на  горестоящите  прокуратури,  отнасящи  се  до  специфични
изисквания, относно начина на изпълнение на присъдите. 

- присъдна преписка Р 17/09 г. Осъденият е М. Х. по НОХД 174/08 г.
Присъдата  е  постановена  на  29.11.09 г.,  решението  на  въззивния  съд  е  от
25.03.09 г., с което е потвърдена присъдата. Към преписката са приложени и
двата съдебни акта. На 31.03.09г. РС Девин изпраща писмо в РП Девин, на
същата  дата  районният  прокурор  изпраща на  РП Гоце  Делчев  преписи от
присъдата и решението за изпълнение на наказанието лишаване от свобода 2
години. На 23.06.09 г. е изпратено напомнително писмо на РП Гоце Делчев, с
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искане  да  се  уведоми  РП  Девин  кога  е  започнало  изтърпяването  на
наказанието. На 08.07.09г. е получено писмо от РП Гоце Делчев и ново писмо
на 15.07.09 г., с което е уведомена РП Девин, че е започнало изтърпяване на
наказанието на 09.07.09 г. На 21.07.09 г. е изпратено уведомително писмо от
РП  Девин  до  РС  Девин  за  започване  на  изтърпяването  на  наказанието.
Констатира  се точно  отразяване  на  обстоятелствата  в  Книгата  и
своевременни действия на районния прокурор;

-  присъдна преписка Р 51/09г. Присъдата  е  срещу В.  В.,  осъден на
лишаване от свобода осем месеца по НОХД 15/09 г. на РС Царево. Присъдата
е изменена, като е намалено наказанието с решение на ОС Бургас от 10.07.09
г. по ВНОХД 96/09 г. Влязла е в сила на 29.07.09 г. РП Царево е изпратила на
РП Девин по делегация изпълнението на присъдата на 31.07.09г. Заведена е в
РП  Девин  на  04.08.09  г.  На  същата  дата  е  изготвено  предложение  на
основание чл. 78 от ЗБДСГ, както е изпратено и писмо до началника на ОЗ
Охрана Смолян.  На  10.08.09 г.  РП е  уведомена от  ОЗ Охрана Смолян,  че
лицето не е  намерено на  адреса  по местоживеене и  се  сочат  данни,  че  се
намира извън пределите на страната. На същата дата е изготвено писмо до
началника на РПУ Девин за обявяване за ОДИ на осъденото лице.  Всички
обстоятелства са отразени в книгата за изпълнение на наказанията.

3.Гражданско - съдебен надзор.

За 2008г. прокурорите от РП Девин са участвали в пет граждански дела,
в  пет граждански  дела  са  участвали  и  за  първото  полугодие  на  2009г.
Обжалвани  съдебни  решения  от  прокурор  няма.  За  първото  полугодие  на
2009г. прокурорите са предявили два граждански иска.

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

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

КОНСТАТАЦИИ:
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1.  Установи  се,  че  някои  от  книгите,  регистрите,  дневниците  и
азбучниците  не  се  водят, съобразно изискванията на ПОДАПРБ,  липсват
съществени записвания, не съдържат в цялост нужната информация.

2.  Издадените  разпоредителни  актове  на  административния
ръководител  са  мотивирани,  съдържат  всички  изискуеми  атрибути,
показват познаване  на  проблема  в  детайли  и  търсене  на  най-оптимални
начини за неговото решаване. Установи се, че някои от издадените заповеди
и разпореждания не се изпълняват своевременно от съдебните служители.

3. При проверката на организацията на образуването и движението на
преписките в прокуратурата се установи, че В РП Девин не се води Дневник
за  предварителните  проверки,  съгласно  раздел  ІV  от  Указание  изх.
№ 281/08.12.06 г. на главния прокурор. 

4.  Образуването,  движението  и  приключването  на  досъдебните
производства е в законоустановените срокове. В дневника на досъдебните
производства  се  отразяват  всички  изискващи  се  дати  и  данни.
Постановленията на прокурорите отговарят на всички изисквания на НПК
и се обработват деловодно непосредствено след датата на изготвяне им.
Командироването на различни прокурори от други прокуратури за кратки
периоди от време, поради продължително отсъствие на прокурор Дамянова,
е  пречка  за  ефективното  осъществяване  функцията  за  ръководство  и
надзор.
  

5.  Изводът,  който  се  налага  от  предоставените  и  проверени
статистически данни показва постоянна тенденция на законосъобразност и
правилност  на  внесените  от  прокурорите  в  съда  прокурорски  актове.
Основна част от тези актове са изготвени от районния прокурор Сариев,
който  е  и  с  най-голяма  индивидуална  натовареност  в  сравнение  с
останалите прокурори в Смолянския съдебен окръг.

ПРЕПОРЪКИ:

1.  Административният  ръководител  да  създаде  по-  добра
организация и контрол на работата на съдебните служители, във връзка
с  воденето  на  книгите,  регистрите  и  двентиците,  по  отношение  на
които са констатирани допуснати пропуски.
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2. Необходимо е районният прокурор на РП Девин да упражнява по-
добър  контрол  върху  изпълнението  на  издаваните  от  него  актове  на
разпореждане.

3.  Административният  ръководител  да  създаде  организация  за
изпълнение  на  Указание  И-281/08.12.06  г.  на  главния  прокурор  на
Република България по възлагането, извършването и приключването на
предварителните проверки, като препис от постановленията за отказ от
образуване  на  досъдебни  производства  се  изпращат,  както  на
жалбоподателите,  така  и  на  лицата,  срещу  които  са  били  образувани
съответните преписки.

4.  Административният  ръководител  на  ОП  Смолян  следва  да
въведе по-добра практика за осигуряване на командировани прокурори
от други прокуратури при продължително отсъствие на назначените на
щатна длъжност.

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

 Административният  ръководител  да  запознае прокурорите  и
съдебните служители от РП – Девин с резултатите от извършената планова
проверка. 

На основание чл.58, ал.2 от ЗСВ, Административният ръководител на
Районна  прокуратура  –  Девин  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 Районна прокуратура –Девин 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.

21



Копие  от  Акта  да  се  изпрати  на  Главния  прокурор  на  Република
България за сведение. 

Копие  от  Акта  да  се  изпрати  на  Административния  ръководител  на
Окръжна прокуратура – Смолян за сведение и за изпълнение на препоръките
от негова компетентност.

Копие  от  Акта  да  се  изпрати  на  Административния  ръководител  на
Апелативна  прокуратура  –  Пловдив  за  сведение  и  за  изпълнение  на
препоръките от негова компетентност.

ПРИЛОЖЕНИЯ  КЪМ  АКТА:

          1. Копие от Заповед № 294/29.10.2009 г. на Главния инспектор на
ИВСС;

2. Справка №1 по организацията на административната дейност; 

3.  Справка №2 по организацията  на образуването  и движението на
преписките на РП – Девин; 

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

досъдебните производства на РП – Девин;

5.  Справка № 4 по организацията на съдебния надзор;

6.Копие от Заповед № 22/18.09.09г. на Административния ръководител
на РП Девин;

7.  Копие  от  Разпореждане  от  05.08.09г.  на  Административния
ръководител на ОП Смолян, във връзка с извършена комплексна годишна
ревизия на РП Девин и издаден ревизионен акт;

8.  Копия  от  Разпореждания  от  14.09.09г.  и  23.09.09г.  на
Административния ръководител на РП Девин,  във връзка  с  изпълнение на
дадените в ревизионния акт на ОП Смолян препоръки.

ИЗГОТВИЛ  АКТА:

ИНСПЕКТОР: 
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     /АНИТА МИХАЙЛОВА/
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