
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 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА

извършена за периода м. април - м . юни 2009г,

Основание на проверката  - на основание чл.54 ЗСВ, Годишната
програма  на  Инспектората  към  ВСС  за  2008г.  и  Заповеди  №83/01.04.
2009 г.; № 108/08.05.2009г. и № 132/28.05.2009г. на Главния инспектор.

Цел  и  обхват  на  проверката  -  цялостен  анализ  и  оценка  на
организацията  на  административната  дейност  на  прокуратурата,  на
организацията  на  образуването  и  движението  на  преписките  и  делата  в
прокуратурата, както и приключването им в установените срокове, анализ
на  приключените  преписки  и  дела  в  прокуратурата  и  констатиране  на
противоречива практика.

Методологията  на  провеждане  на  проверката  се  основава  на
приетата от 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 РП Варна, изискване и
предоставяне  от  ВРП  на  4  бр.  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
производства /справка № 3/, организацията на съдебния надзор /справка №
4/.  Справките  включват  данни  за  2008г.  и  отразяват  индивидуалната
натовареност на прокурорите за същия период.
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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 Районна прокуратура - Варна /ВРП/ е предвидено по
щат  да  се  осъществява  от  48  прокурори.  През  2008  г.  дейността  се  е
осъществявала средно от 36 прокурори по данни в справка №1. Седем от
прокурорите са били в продължителен отпуск по болест или за отглеждане
на дете.  Равносметката  на Административния ръководител на ВРП е,  че
прокуратурата е осъществяла дейността си през 2008 г. при липсата на ¼ от
определения  щатен  състав,  което  се  е  отразило  върху  средната
натовареност.

В края на 2008 г. незаетите щатове са 6 бр. - 4 бр. за прокурори и 2 бр.
за младши прокурори.

Дейността  на  прокуратурата  се  подпомага  от  общо 64 бр.  съдебни
служители. Незаети щатни бройки няма.

ВРП е настанена в сградата на Съдебна палата, в която се помещава и
Районен съд - Варна /ВРС/. Служебните помещения на част от прокурорите
се  намират  в  сградата  на  Окръжна  следствена  служба  -  Варна.  Това
обстоятелство  създава  затруднения  във  връзка  с  документооборота  в
прокуратурата u цялостното администриране на органа.

Необходимо  е  съответните  институции  да  предприемат
действия за осигуряване на единна материална база за ВРП, което
ще допринесе за по-добрата организация и управление на втората
по големина прокуратура в страната.

2. Книги, регистри н дневници водени от прокуратурата.

Книгите, регистрите и дневниците като цяло се водят в съответствие с
Правилника  за  организацията  и  дейността  на  администрацията  на
Прокуратурата на Република България и съответните указания на Върховна
касационна прокуратура.

На хартиен носител се водят 26 бр.,  а на електронен 28 бр. книги,
регистри и дневници.

По собствена преценка, в Районна прокуратура гр. Варна се водят и
помощни регистри в електронен вид и на хартиен носител на: решенията на
МКБППМН  по  преписки  и  ДП,  образувани  срещу  малолетни  и
непълнолетни извършители; сроков контрол по преписките; сроков контрол
по досъдебните производства; прекратени досъдебни производства;върнати
от  съда  дела  по  прокурорски  актове;  оправдателни  присъди;  съдебни
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решения по  обвинителни актове;  потвърдени и  отменени   прокурорски
актове;   бързи   и   незабавни   производства;
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споразумения; прокурорски актове по чл.  78а от НК; входящ и изходящ
административен регистър и др.

Съгласно  Заповед  №404/10.09.2008  г.  на  Административния
ръководител на ВРП е разпоредено да се създаде  специален дневник,  в
който лично  съответният прокурор да отразява пълни данни във връзка с
делата,  по  които  има  протести,  както  и  резултатите  от  тях.  Контрол  по
изпълнението на заповедта е възложен на отговарящия за НСН - прокурор
В. Томов.

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

Установи  се  ,че  някои  от  книгите  и  регистрите  не  се  водят,
съобразно изискванията на ПОДАПРБ , липсват съществени записвания, в
някои случаи записванията се различават от данните по преписките и
делата.

Организацията и контролът на работата на съдебните служители
не е на добро ниво.

Необходимо  е  съдебният  администратор  и
административният  секретар  в  РП  -  Варна  да  предприемат
действия  по  подобряване  организацията  на  дейността  на
съдебните  служители  съгласно  ПОДАПРБ,  под  прякото
ръководство на административния ръководител.

3. Ръководно- организационна дейност

ВРП  се  ръководи  от  Административен  ръководител,  назначен  от
средата на 2007г. - прокурор Гетова

В  рамките  на  правомощията  си  прокурор  Гетова  е  създала
организация за своевременно издаване на заповеди и разпореждания, въз
основа на указания и разпореждания на по- горестоящите прокуратури.
Административните актове се връчват, или се представят за запознаване,
срещу  подпис  на  всички  лица,  до  които  се  отнасят.  Заповедите  и
разпорежданията  се  издават  своевременно  и  отговарят  на  законовите
изисквания.  При  издаване  на  такива  актове  Административният
ръководител  проявява  и  инициатива,  като  по  собствена  преценка
обективира управленческите си решения за преодоляване на трудности и
проблеми в работата на прокуратурата.  Изпълнението на заповедите и
разпорежданията беше проследено в рамките на плановата проверка, като в
някои случаи се констатира много добро изпълнение, а в други-формално
изпълнение.

По инициатива на Административния ръководител са въведени нови
форми  на  проследяване  и  отчитане  на  работата  на  прокуратурата,
изразяващи се в създаването на електронни регистри, дневници и други.
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През 2008г. Административният ръководител е обърнал внимание на
основание чл. 327 вр. с чл. 307,ал.З,т.З от ЗСВ на двама прокурори -Карен
Бейлерян и Здравка Задгорска, съответно със Заповеди № 52/06.03.08г. и №
93/07.04.08г.

Със  Заповед  №  446/17.10.08г.  Административният  ръководител  е
наложил  дисциплинарно  наказание  „порицание"  на  прокурор  Николай
Павлов, след извършена проверка на същия за периода 01.01.07-01.10.08г.

По инициатива на Административния ръководител са извършвани
текущи проверки и контрол по отношение на образуването и движението
на преписките и делата, проверка за съхраняването и разпореждането с
веществени  доказателства,  осъществява  се  ежедневен  контрол  за
спазване на принципа на случайно разпределение на преписките и делата.

4. Информационно обслужване, статистика и анализ.

Прокурорите  ползват  в  работата  си правните  програми на  „Апис",
„Сиела" и „Лакорда".  Осигурена е необходимата компютърна техника за
всички прокурори и съдебни служители.

Все още не е въведена УИС, което е съгласувано с ВКП. От 1998 г.
РП - Варна работи с друга информационна система - КИСП. От месец юли
2009 г. ще започне въвеждане на информацията от КИСП в УИС.

Новопостъпилите  преписки  и  дела  се  разпределят  на  принципа  на
случайността, чрез програмния продукт „Law Choice", съгласно Заповед №
ЛС-6310/02.10.07г.  на  Зам.  главния  прокурор  при  ВКП  и  заповеди  на
административния  ръководител.  Разпределянето  е  съобразено  със
специализирането на прокурорите.

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

- Със  Заповед  №  71/24.03.08г.  на  Административния
ръководител на ВРП, издадена във връзка е анализ на данните по
годишно  -отчетния  доклад  за  дейността  на  ВРП  за  2007г.  по
надзори  и  отчитайки  негативните  резултати  по  някои  от  тях,  е
определено  ново  разпределение  на  прокурорите  по  надзори  и
районни  полицейски  управления.  Определен  е  нов  процент  на
натовареност на прокурорите, работещи в надзор „Изпълнение на
наказанията",  като  същите  са  включени  с  50%  като  постоянна
величина  от  общия  доклад  при  случайния  принцип  на
разпределение на делата.
- Със  Заповед  №  221/04.06.08г.  на  Административния
ръководител  на  ВРП,  считано  от  04.06.08г.  е  обособена
специализирана група от петима прокурори при РП Варна, които
са  определени  за  наблюдаващи  дела  с  фактическа  и  правна
сложност и такива със значим обществен интерес.Тези прокурори
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са включени с 90% от общия доклад при случайния принцип на
разпределение на делата.

- Със Заповед № 1/15.01.09г.,  считано от същата дата е обособена
специализирана група от  трима прокурори във връзка  с  новата
компетентност за разглеждане на дела по материали образувани
срещу полицейски служители и такива от ДАНС. Тези прокурори
са включени с 90% от общия доклад при случайния принцип на
разпределение  на  делата.  Съгласно  тази  заповед  е  създаден  и
електронен регистър  за следене на срочността по преписки и
дела  по  материали  образувани срещу полицейски  служители  и
такива  от  ДАНС,  като  ежемесечно  на  административния
ръководител на ВРП се представя справка за броя и срочността на
делата.

Цитираните  заповеди  показват,  в  тяхната  последователност  и
мотивираност, стремеж на Административния ръководител да намери
подход  при  приложението  на  принципа  на  случайно  разпределение  на
делата, съобразен със специализацията на прокурорите.

Периодичната  информация,  която  се  предоставя  на  ВКП,  с  цел
обобщаване на статистиката  и анализиране дейността на прокуратурата,
се подготвя и изпраща своевременно.

Въпреки  предприетите  по  инициатива  на  Административния
ръководител  действия  за  организация  и  водене  на  пълна  и  точна
статистика,  в  хода  на  плановата проверка  се  установиха  съществени
различия  между  данните,  които  са  включени  в  справките  до  ИВСС  u
данните, които се предоставиха при самата проверка.

Следва  да  се  подобри  организацията  на  работа  в
деловодствата на РП - Варна , за да не се допуска изготвянето и
предоставянето на различни статистически данни.

4.Описване и съхраняване на веществените доказателства.

Веществените  доказателства  се  приемат  във  ВРП  с  приемо
-предавателни протоколи. В книгата за веществени доказателства същите
не се  описват,  а  се  залепва  копие от  приемо -  предавателния  протокол.
Съхраняването  им  е  в  специално  определено  за  целта  помещение.  Въз
основа на заповед на административния ръководител в края на всяка година
се извършва проверка за съхранението и разпореждането с веществените
доказателства,  протичащи  по  преписки  на  РП  -  Варна.  Проверката  се
извършва от специално назначена комисия в състав от председател и двама
членове, като за резултата от нея се съставя протокол.
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Веществените  доказателства  се  предават  в съда с  копие от приемо
-предавателния протокол, с който са приети. В самата книга за веществени
доказателства служителят на съда, който ги приема се подписва и поставя
дата и печат.

Връщането на веществените доказателства става с постановление на
наблюдаващия съответната прокурорска преписка прокурор, като препис от
това постановление се връчва винаги с обратна разписка, която се прилага
по  делото.  Веществените  доказателства  се  получават  лично,  което  се
отбелязва върху самото постановление.

Унищожаването на веществени доказателства става също въз основа
на прокурорски акт.

Приемането,  съхраняването  и  разпореждането  с  веществени
доказателства е в пълно съответствие с разпоредбите на чл. 84, чл. 85 и
чл. 86 от Правилника за организацията и дейността на администрацията
на прокуратурата на РБългария. Спазва се и разпоредбата на чл. 146, ал.
2  от  Правилника  за  администрацията  в  районните,  окръжните,
административните, военните и апелативните съдилища, според която
веществените доказателства се предават в съда с двустранно подписан
протокол

5.Аналитична дейност на прокуратурата.

През  2008г.  аналитичната  дейност  на  ВРП  е  намерила  израз  в
подготовката  и  обсъждането  на  шестмесечните  доклади  и  на  годишния
доклад, отразяващи всички насоки на дейност на прокуратурата.

Четирима  прокурори  са  подготвили  анализ  на  причините  за
прекратяване и връщане на делата от съда на прокуратурата, като обект на
анализа са били всички такива дела през 2007 и 2008г.

Изготвен  е  и  анализ  за  причините  за  изготвяне  на  неоснователни
искания за продължаване на срока за разследване.

Във  ВРП  е  създадена  организация  за  периодично  анализиране  на
причините, поради които се постановяват оправдателни присъди от ВРС,
като  такива  анализи  са  изготвени  за  двете  шестмесечия  на  2008г.,  а  на
26.03.09г. и за първото тримесечие на 2009г.

Създадената  практика  да  се  възлагат  и  изготвят  анализи  по
проблемни за прокуратурата въпроси е положителна.

Необходимо е да се създаде организация за обсъждане на тези
анализи  от всички  прокурори  и  включване  на  повече  прокурори  в
изготвянето  им.  Този  механизъм  на  самоконтрол  и
самокритичност би създал предпоставки за преодоляване на лоши
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практики  и  би  имал  превантивен  характер  по  отношение  на
допускани съществени процесуални нарушения.

6. Квалификация н обучение на прокурорите и служителите
от РП Варна.

При определяне на прокурори, които да участват в различните форми
на  обучение  /21  бр.  за  2008  г./ е  налице  стремеж към  съобразяване  на
тяхната специализация. Независимо от това, поради малкия им брой, по-
голямата  част  от  прокурорите  не  са  посетили  нито  една  такава  форма.
Прокурор Александър Атанасов е бил определен за самостоятелно участие
в  7  бр.  обучения  и  в  още  едно  е  участвал  заедно  с  административния
ръководител.

Обучението  на  служителите  се  извършва  от  административния
ръководител по негова преценка под формата на работни срещи. Те са с цел
по-добра  организация  на  административната  дейност.  При  констатирани
слабости или нередности също се провеждат работни срещи. През 2008 г.
са проведени общо 9 бр. обучения на служители по различни теми.

Забележка:  Към  Акта  е  приложена  подробна  Справка  № 1,
изготвена  от  ВРП  относно  организацията  на  административната
дейност; Заповед № 71/24.03.2008г. на Административния, ръководител
на ВРП; Заповед №221/04.06.2008г. на Административния ръководител на
ВРП и  Заповед №1/15.01.2009  г.  на  Административния  ръководител  на
ВРП.

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

В  хода  на  проверката  беше  изискана  справка  за  индивидуалната
натовареност на прокурорите във ВРП във връзка с правомощието им по
решаване на прокурорски преписки за цялата 2008 г.

Прокурор Общо преписки
Александър Атанасов 504
Антон Кон до в 456
Антония Иванова 222
Атанас Атанасов 512
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Атанас Христов 214
Валентина Дачевска 522
Валерия Никифорова 439
Веселин Владимиров 512
Владимир Лалов 277
Владислав Томов 469
Владислава Панайотова 474
Вяра Алексиева 126
Георги Банков 492
Даниела Вълчева 507
Даниела Тодорова 486
Диан Долапчнев 97
Диана Иванова 546
Елена Димитрова 456
Елица Лазарова 539
Женя Енева 474
Здравка Задгорска 516
Карен Бейлерян 380
Катя Петрова 340
Марин Дочев 524
Марияна Димитрова  . 493
Мая Недкова 281
Милена Даскалова 298
Милена Кирова 475
Милена Неделчева 504
Мирослав Георгиев 485
Моника Жекова 218
Недко Недков 257
Николай Павлов 370
Нина Величкова 368
Петя Колева 450
Росица Петрова 504
Силвия Семова 396
Силвиян Иванов 360
Смяна Генадиева 464
Станислав Андонов 489
Тони Томов 255
ОБЩО 16751

Таблицата за индивидуална натовареност е предоставена от РП Варна
и  е  част  от  справка  №  2.  Тя  отразява  работата  на  прокурорите  по
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разпределените им на случаен принцип преписки. От нея е видно, че през
2008г  са  работили  реално  41  прокурори  /без  административния
ръководител/, като само един от тях е работил по относително малък брой
преписки,  поради  продължително  отсъствие.  Тези  факти  са  е
противоречие  с  твърдението  на  административния  ръководител,
отразено  в  справка  № 1,  че  през  2008г.  дейността  на  РП Варна  се  е
осъществявала средно от 36 прокурори.

Видно  от  предоставената  на  Инспектората  към  ВСС  справка  №2,
през  2008  г. прокурорите са работили по общо  16 751  бр., преписки, от
които  15  051  бр.  новообразувани  и  1  186  бр.  останали  от  предходен
период. Решените преписки са общо 16 208 бр., от които по:

- 10  309  бр.  е  постановен  отказ  от  образуване  на  досъдебно
производство;

- 4 289 бр. е образувано досъдебно производство;
- 325 бр. са изпратени по компетентност на други органи;
- 1 285 бр. други /искания за справки от други органи, преписки по

чл.157  от  Закона  за  здравето,  обединени  към  досъдебни
производства преписки, делегации от други прокуратури и др./.

Останалите  нерешени преписки  в  края  на  проверявания  период са
общо 543 бр., от които 13 бр. образувани в предходни години.

Предварителни проверки  са  извършени по  4  653  бр.  преписки,  от
които,  органите  на  Министерството  на  вътрешните  работи  /МВР/  са
извършили проверка по 4 632  бр., прокурори - по 11  бр. и други органи -
по общо 10 бр. преписки.

От  общо  обжалвани  514  бр.  преписки  с  постановен  отказ  от
образуване на досъдебно производство са отменени 145 бр. постановления,
а  са  потвърдени  395  бр.  постановления.  Разликата  от  сбора  на
потвърдените  и  отменените  постановления  за  отказ  и  общия  сбор  на
преписките се дължи на осъществен инстанционен контрол повече от един
път по една преписка.

Съотношението  между  отменените  и  потвърдените
постановления  за  отказ  да  се  образува  досъдебно  производство  е
приблизително  едно  към три,  което  показва,  че  голям  брой  от
постановените  актове  на  прокурорите  не  са  били  обосновани  и
законосъобразни.  Отменянето  на  прокурорските  актове  от  по-
горестоящите прокуратури и връщането на преписките за събиране на
нови данни или извършването на допълнителни проверки води до забавяне
в движението на преписките.

Големият  брой  отменени  постановления  за  отказ  да  се
образува  досъдебно  производство,  налага  отправянето  на
препоръка  към  всички  прокурори  в  РП  —  Варна  да  произнасят
откази от образуване на досъдебни производства след извършване
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на всички необходими действия, предхождащи произнасянето им ,
както и да изготвят актовете си съгласно изискванията на НПК.

Беше извършена проверка на преписки с постановени  откази  да се
образува ДП:

- пр. пр. №10 267/2008 г. е приключила с постановление за отказ от
образуване  на  досъдебно  производство  от  29.08.2008  г.  на  прокурор
Павлов, с лаконичното твърдение, че „в преписката не се съдържат данни
за извършено престъпление".  Същевременно, видно от справка от 05 РУ
-Варна  е  констатирано,  че  на  жалбоподателя  Р.  са  откраднати  лични
документи,  два  мобилни  телефони  и  сумата  от  4  000  лв.  Мнението  на
служителя от 05 РУ - Варна е за образуване на досъдебно производство/.

Констатира се, че при наличие на достатъчно данни за образуване
на  ДП,  наблюдаващият  прокурор  Павлов  е  постановил  отказ  от
образуване на ДП.

-пр.  пр.№6027/29.04.2008  г.  - образувана е по жалба от М. Г. за
престъпление по чл.201 от НК. На 02.06.2008 г.  е  изпратена от 03 РУ -
Варна за прекратяване. На 13.06.2008 г. прокурор Лазарова е постановила
отказ от образуване на досъдебно производство. Към тази преписка е била
присъединена и преписка №7672/2008 г.,  която е образувана по жалба от
М. Г. за престъпление по чл.227 б от НК. Заведена е на 30.05.2008 г. в РП.
Изпратена  е  за  проверка  е  постановление  на  прокурор  М.  Дочев  от
02.06.2008 г. на ОДП Варна. С писмо от 04.06.2008 г. 03 РПУ е уведомило
РП - Варна, че  такава проверка вече е била извършена .  С резолюция от
10.06.08г.  на наблюдаващия прокурор тази преписка е обединена към пр.
6027/08г. Въпреки това с постановление от  24.06.08г.  прокурор Дочев от
ВРП отказва да образува ДП по пр. 7672/08г.

На 08.08.2008 г. е постъпила молба от адвокат Й. Д. - ВАК, с която
иска преписката да се върне за проверка, с оглед данни за престъпление по
чл.227б от ИК. На 25.08.2008 г. прокурор Лазарова е уведомила адвокат Д.,
че  РП  -  Варна  е  постановила  отказ  от  образуване  на  досъдебно
производство. На 03.09.2008 г. адвокат Д. е обжалвал постановлението пред
ОП - Варна. Жалбата е разпределена на прокурор Лазарова на 12.09.2008 г.,
а на 16.09.2008 г. е изпратена в ОП -Варна. С постановление от 19.09.2008
г.  е  отменено  постановлението  за  отказ  от  24.06.2008  г.  Преписката  е
получена във ВРП на 23.09.2008 г.  С постановление от  30.09.2008 г.  на
прокурор Лазарова е изпратена за предварителна проверка със срок 30 дни.
На  20.10.2008  г.  е  върната  във  ВРП  с  мнение  за  прекратяване.  С
постановление от 26.11.2008 г. е образувано досъдебно производство срещу
виновното  лице  за  престъпление  по  чл.227  б,  ал.2  от  НК.  С  писмо  от
09.01.09г.  ВРП  е  възложила  на  ОДП  Варна  да  изготви  предложение  за
продължаване срока на разследването или да докладва делото. На 12.01.09г.
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във ВРП постъпва предложение за удължаване срока на разследването. На
14.01.09г.  ВРП  изготвя  предложението  за  продължаване  на  срока  с  4
месеца,  считано  от  25.01.09г.  Исканият  срок е  продължен.  На 15.04.09г,
делото постъпва във ВРП с мнение за прекратяване.

Констатират  се  следните  нарушения  по  образуването  и
движението на пр. 7672/08 и 6027/08г.:

- Въпреки че след установена идентичност на оплакванията в
жалбите на  М.  Г.  и  присъединяване  на  пр.7672/2008г.  към пр.
6027/2008г.  на  10.06.2008.,  наблюдаващият  прокурор  Дочев  с
постановление  от  24.06.2008г.  отказва  да  образува  ДП  по
присъединената вече пр. № 7672/2008г.

- Пр. № 2890/08г. Изпратен ЗМ 431/26.02.08г., получен в РП Варна
на  27.02.08г.  с  мнение  за  отказ  от  образуване  на  ДП.  С
постановление от 04.03.08г. / изведено на 14.03.08г./ РП Варна е
отказала да образува ДП.

При насрещна проверка във входящия дневник се установи, че там е
записано дата 14.03.08г. до пострадалия С. - СН12 /наказателни преписки -
отказ от образуване на предварително производство/.

Образуването и движението на преписката е в срок.

- пр.  пр.  №12749/2007  г.  -  С  постановление  от  26.02.2008  г.
прокурор  Лазарова  от РП отказва да образува досъдебно производство.
Преписката е изведена с този номер, а в диспозитива на постановлението е
записан  друг  номер  /12  938/2007г/.  От  същия  жалбоподател,  за  същия
случай е образувана и пр. пр. №14126/2007г. Преписката е приключила с
отказ от образуване на досъдебно производство на прокурор Банков от РП
от 29.02.2008 г. Проверка по едната от двете преписки е била възложена на
05 РПУ Варна, а по другата на 02 РПУ Варна. По пр. пр. №12 749/2007 г.
проверката  е  била  възложена  на  19.09.2007  г.,  а  е  приключила  с
постановление от  26.02.2009  г.,  което  означава,  че  се  е  движила извън
всякакви срокове. Също не е ясно как при наличие на азбучник на хартиен
носител и електронни дневници се е стигнало за един и същи случай да се
образуват две отделни преписки, разгледани от двама различни прокурори,
конто успоредно са  се  произнесли.  Проверката  по преписките  е  касаела
кражба  на  електроенергия.  По  жалба  на  жалбоподателя  Г.,  с  писмо  от
18.03.2008 г.  ОП -  Варна е  изискала и двете  преписки.  На 20.03.2008 г.
преписките  са  изпратени.  С  постановление  от  25.03.2008  г.  прокурор
Петрова от ОП - Варна е констатирала, че двете преписки на РП - Варна са
образувани по жалби на Г., и по двете са възложени проверки, като и двете
са извършени от един и същи служител на 02 РПУ Варна. Констатирано е
че, въпреки че касаят един и същ случай, те не са били обединени. Освен
това част от писмените документи от жалбоподателя са приложени и към
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едната,  и  към другата  преписка.  Констатирано  е  също,  че  и   по   двете
преписки   не  са  изпълнени   указанията  на  прокурорите. Вследствие на
това, ОП - Варна е отменила и двете постановления за отказ от образуване
на  досъдебно  производство  и  е  обединила  преписките.  На  31.03.2008  г.
преписките са върнати в РП. С постановление от 02.04.2008 г.  прокурор
Лазарова изпраща за допълнителна проверка вече обединените преписки.
На  07.05.2008  г.  е  поискано  продължаване  срока  на  проверката  от
административния  ръководител  на  РП  с  30  дни.  Няма  данни  какво  е
произнасянето  на  последния.  На  самото  писмо  липсва  подпис  на
наблюдаващия прокурор, а е подписано от административния ръководител,
което не може да се тълкува като продължаване на срока. На 12.06.2008 г.
отново е изготвен отказ от образуване на досъдебно производство по пр.
пр.  №12  749/2007  г.,  въпреки  че  преписките  са  били  вече  обединени  и
отново в диспозитива погрешно е отбелязана пр.  пр.№12 938/2007 г.  На
09.07.2008 г. ОП-Варна изисква преписката, поради постъпила жалба. На
15.07.2008  г.  е  изпратена  пр.  пр.  № 12  749/2007  г.  С  постановление  от
24.07.2008  г.  ОП  Варна  потвърждава  постановлението  на  РП-  Варна  от
12.06.2008 г.  На 08.08.2008 г.  е  изискана преписката от АП - Варна.  На
11.08.2008 г. преписката е изпратена там. С постановление от 25.08.2008 г.
постановленията на РП и ОП са потвърдени.

Констатират  се  следните  нарушения  по  движението  на
преписките:

Недобро  администриране  и  завеждане,  което  е  довело  до
извършване  на  проверка  по  две  жалби  с  едно  и  също  съдържание.
Недопустимо  дълъг  срок  за  извършване  на  предварителна  проверка  от
служители на РПУ, без съответните разрешения. Липса на контрол от
наблюдаващия  прокурор.  Налице  е  неправилно  произнасяне  от
административния ръководител на искането за продължаване на срока.
Необходимо  е  при  разрешаване  на  продължаването  срока  за
проверката  да  бъде  отбелязвано  от  районния  прокурор  изрично
периода, за който се дава разрешението, считано от кога, както и
да  се  поставя  дата  на  резолюцията  на  административния
ръководител.

При насрещна проверка в азбучника има отбелязване за обединяване
на двете преписки, но липсва на коя дата е извършено това.

Необходимо  е  да  се  отбелязва  датата  на  обединяване  на
преписките,  за  да е  ясно кога приключва записването в  дневника
на  преписката,  която  е  обединена.  /Впоследствие  има  издадена
такава заповед/.

-пр. пр.№15 347/2007 г. - Образувана е по жалба от адвокат Р. Х. от
ВАК. Заведена е на 25.10.2007 г. На 26.10.2007 г. е постъпила нова жалба,
на която с резолюция е отбелязано да се присъедини към тази преписка. На
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30.10.2007  г.,  с  писмо  от  ОП  -  Варна  е  изпратена  жалба  с  идентично
съдържание /същата с  копие/.  На 31.10.2007 г.  постъпва нова идентична
жалба  в  РП.  На  09.11.2007  г.  е  получена  нова  молба  от  адвокат  Х.  На
12.11.2007 г. с писмо от ОП - Варна е изпратена по компетентност жалба от
Х. В писмото изрично е указано, че следва да се прецени необходимостта
от  проверка,  тъй  като  вече  такава  е  извършвана  по  пр.  пр.
№2822/2006  г.  На 30.11.2007 г. преписката е изпратена в ОП - Варна с
писмо  от  наблюдаващия  прокурор  Долапчиев  по  искане  за  отвод.  На
03.12.2007 г. в РПУ е получена жалба от Д. И. и Ж. Д. На 13.12.2007 г.
преписката  е  върната  от  ОП  в  РП.  Искането  за  отвод  е  оставено  без
уважение. На 20.12.2007 г. преписката отново е изискана от ОП - Варна. На
21.12.2007 г. е изпратена. С постановление от 22.01.2008 г. АП - Варна е
потвърдила  постановлението  на  ОП.  Преписката  е  върната  в  РП  на
29.01.2008 г.  На 06.02.2008 г.  РП -Варна  отказва  да  образува  досъдебно
производство.  С  писмо  от  29.02.  2008г.  ОП  е  изискала  преписката,  на
12.03.2008  г.  е  изпратена.  Междувременно,  на  12.03.2008  г.,  е  било
получено и напомнително писмо от ОП. След неколкократни изискания и
изпращания на преписката в ОП и АП Варна, с постановление от 27.08.2008
г.  на  АП  -  Варна  са  потвърдени  постановленията  от  23.06.2008  г.  и
постановлението на РП - Варна от 06.02.2008 г., с което е било отказано
образуването на досъдебно производство.

Констатирано  е  нарушение  по  движението,  изразяващо  се  в
неизвършване  на  действия  от  страна  на  наблюдаващия  прокурор  във
връзка с данните за предходно образуване на друга преписка в РП Варна,
по която вече е била извършена проверка.

Необходимо  е  към  момента  на  завеждане  на  жалбата  да  се
извършват  справки  в  деловодната  система  и  при  наличие  на
информация за депозирани жалби от същия жалбоподател или за
същия  проблем  да  се  предоставят  данните  на  съответния
наблюдаващ прокурор.

Административният  ръководител  е  взел  мерки  за
преодоляване на проблема, свързан с извършване на две и повече
проверки срещу едно и също лице за  едно и също престъпление,
като  е  издал  Заповед  №  242/23.06.08г.  Изпълнението  на  тази
заповед се провери и се установи, че към момента на завеждане на
преписките  се  прави  компютърна  разпечатка  по  имената  на
лицето,  срещу  което  е  преписката,  която  се  прилага.  От  нея  е
видно какви дела и преписки има срещу това лице. Преценката за
движението на преписката е на наблюдаващия прокурор.

При  проверката  на  случаен  принцип  на  преписки,  по  които  е
постановен  отказ  от  образуване  на  досъдебно  производство,
необжалвани  по  реда  на  инстащионния  контрол  се  установи,  че  по-
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голямата част от постановленията са немотивирани и от тях не може
да се направи извод за какво престъпление е постановения отказ, кога е
извършено деянието и какво основание прокурорът е отказал за образува.

Постановленията за отказ да се образува досъдебно производство
се изпращат на жалбоподателите, съгласно изрично указание в самия акт на
прокурора. Като правило това става с обикновена поща, което означава, че
не може да бъде удостоверена датата, на която е получено постановлението
от жалбоподателите. Реалната дата, на която е изпратено постановлението
до адресатите, може да се установи чрез проверка в тетрадката, в която се
описват  и  се  отнасят  в  пощенската  станция.  В  началото  на  2008  г.  се
забелязва  тенденция  на  голям  период  между  датата  на  изготвяне  на
постановленията и датата, на която са деловодно обработени. Като пример
може да  се  посочат  пр.  пр.  № 3489/2008 г.  -  постановление за  отказ  от
образуване  с  дата  14.03.2008  г.  /изведено  на  25.03.2008  г./;  пр.  пр.
№3509/2008  г.  -  постановление  за  отказ  от  образуване  на  ДП  с  дата
12.03.2008 г. /изведено на 25.03.2008 г./. Към края на проверявания период
тази тенденция намалява, като разликата между двете дати е в рамките
до 3-4 дни.

Деловодното   извеждане   на   постановленията   следва   да  
се извършва непосредствено след датата на изготвяне на акта.

Масово, в случаите на прилагане на чл.9 от НК, не се сочат мотиви
или  наблюдаващите  прокурори  се  позовават  единствено  и  само  на
стойността на предмета на престъплението.

ЗАБЕЛЕЖКА: Към Акта е приложена изготвена от  ВРП  Справка
№ 2  по  организацията на  образуването  и  движението  на  преписките,
отразяваща  и индивидуалната натовареност на прокурорите; Към Акта
са приложени и копия от документи по конкретни преписки,  които са
били предмет на анализ в този раздел.

III.  Проверка  на  организацията  по  образуването  и
движението  на  досъдебните  производства  в  РП  -  Варна,  на
основание чл.54, ал.1, т.2 от ЗСВ

В  хода  на  проверката  бе  изискана  подробна  справка,  отразяваща
индивидуалната натовареност на прокурорите във връзка с образуването,
движението  и  приключването  на  досъдебните  производства.  Справката
отразява състоянието на прокуратурата през 2008 г.
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В  табличен  вид  към  справка  №3  е  представена  индивидуалната
натовареност  на  прокурорите  по  наблюдаваните  от  тях  досъдебни
производства.

Таблицата  показва  неравномерно  натоварване  на  прокурорите,
включително  и  на  тези,  за  които  няма  данни  да  са  отсъствали
продължителни периоди от време.

ПРОКУРОР Общо
Александър 
Атанасов

1112

Антон Кондов 840
Антония Иванова 595
Атанас Атанасов 1056
Атанас Христов 241
Валентина Дачевска 1109
Валерия 
Никифорова

987

Веселин Владимиров 1058
Владимир Лалов 193
Владислав Томов 1061
Владислава 
Панайотова

1023

Вяра Алексиева 298
Георги Банков 948
Даниела Вълчева 1132
Даниела Тодорова 1244
Диан Долапчпев 459
Диана Иванова 1092
Елена Димитрова 810
Елица Лазарова 1399
Женя Енева 1127
Здравка Задгорска 1117
Карен Бейлерян 956
Катя Петрова 1219
Марин Дочев 1219
Марияна Димитрова 917
Мая Недкова 525
Милена Даскалова 739
Милена Кирова 1116
Милена Неделчева 960
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Мирослав Георгиев 1116
Моника Жекова 219
Недко Недков 301
Николай Павлов 697
Нина Величкова 697
Петя Колева 1136
Росица Петрова 1211
Силвия Семова 1195
Снлвнян Иванов 742
Сияна Генадиева 1146
Станислав Андонов 1216
Тони Томов 717
Общо 36945

Наблюдаваните досъдебни производства през 2008г. са били общо 36
797  бр., бързите  производства  са  били  202  бр.  и  46  бр. незабавни
производства. В броя на наблюдаваните досъдебни производства влизат и
23 901 бр. спрени срещу неизвестен извършител дела, които са прекратени
през проверявания период, поради изтекла давност.

През  2008  г.  са  образувани  7231  бр.  досъдебни  производства.  От
предходни  години  са  били  неприключени  5565  бр. досъдебни
производства. Приключени са, както следва:

- прекратени  досъдебни производства са общо  2 718  бр. /без  23
901 бр. по давност/;
Обжалваните  пред  съда  постановления  за  прекратяване
на наказателното производство  са били  193  бр., като  81  бр.
са  отменени  /42%/.  Пред  по-горестоящите  прокуратури  са
обжалвани 83 бр., от които 36 бр. са отменени /43%/.  Служебно
отменени са още 13 бр. постановления.

- спрени - 5 310 бр. /4742 бр. срещу неизвестен извършител и 568
срещу известен извършител/;
Възобновени са 1 901 бр. наказателни производства /без 23 901
бр., които са били прекратени по давност/.

- внесени в съда  с прокурорски акт -  1 851  бр. /без внесените с
прокурорски акт в съда бързи и незабавни производства/, от които
с обвинителен акт 1433 бр.;

- изпратени по компетентност 78 бр.
Съотношението между прекратените и спрените, от една страна

и внесените в съда с прокурорски акт, от друга страна  /81% към 19%/
може  да  се  преценява  като  показател  за  реалната  ефективност  на
същинската прокурорска  работа.  Средно за годината  работилите  41
прокурори  са  внесли  средно  по  44  бр.  прокурорски  актове  в  съда
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/обвинителни  актове,  споразумения,  предложения  по  чл.  78  а  от  НК/
което представлява около 4 бр. акта на месец на прокурор.

Високият процент отменени постановления за прекратяване на ДП,
както  от  горестоящите  прокуратури,  така  и  от  съда,  показва
необходимост  от  повишаване  на  професионалната  квалификация  на
прокурорите в РП Варна. Отменянето на прокурорските актове от по-
горестоящите прокуратури и от съда и връщането на делата за събиране
на нови доказателства и извършването на действия по разследване, които
са  могли  да  бъдат  планирани  и  проведени  при  първоначалното
разследване, води до забавяне в движението на делата.

Големият брой отменени постановления за прекратяване на
ДП налага отправянето на препоръка към всички прокурори в РП -
Варна да  осъществяват ефективно функцията по  ръководство и
надзор  на  досъдебните  производства,  да  дават  своевременно
указания на органите по разследване и след извършване на всички
възможни  и  необходими  действия  по  разследване  да  изготвят
постановленията си съгласно изискванията на НПК.

Разследването по досъдебните производства е било извършвано като
цяло от разследващи полицаи, като само в 8 от случаите - от прокурор и по
20 бр. новообразувани дела - от следовател.

През  проверявания  период  са  били  приключени  от  разследващите
органи и решени от прокурор всичките бързи и незабавни производства. За
произнасяне  от  прокурор  в  края  на  2008  г.  са  останали  общо  434  бр.
досъдебни производства, от които 352 бр. новообразувани.

Разследването по  бързите  производства  само в  26  от случаите е
постановено да се извърши по общия ред,  а в  3  случая е приключило в
срока по чл.357, ал.1, т.5 от НПК. Прекратени са 5 бр. бързи производства,
а общо 171  бр. са внесени в съда с прокурорски акт - по  47  бр. е внесен
обвинителен акт, по 3 бр. предложение по 78а от НК, а в останалите случаи
е сключено споразумение.

Спазване  на  сроковете  за  разследване  се  наблюдава  и  при
приключването на незабавните производства, по които само в 4 случая
е  постановено  разследването  да  се  извърши  по  общия  ред.  От
приключените общо  42  бр.  незабавни производства  40  бр.  са внесени с
прокурорски акт за решаване в съда и само  2  бр. са прекратени. В  5  от
случаите е бил изготвен обвинителен акт, в  един  предложение по 78а от
НК, а във всички останали е било сключено споразумение.

По  отношение  на  сроковете  за  приключване  на  разследването  на
досъдебните производства следва да се отбележи, че по голяма част от тях е
искано  продължаване  на  срока.  От  разследващите  органи  във  ВРП  са
постъпили 4146 бр. предложения за внасяне на искане за продължаване на
срока,  от  които  3868  бр.  са  уважени,  а  неуважените  са  278  бр.
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Горестоящата  прокуратура не  е  уважила  само едно  направено искане за
продължаване  на  срока.  Значителен  е  и  броят  на  исканията  за
продължаване срока на разследването до главния прокурор на Република
България - 770 бр., от които 20 бр. не са уважени и 61 бр. не са разгледани.
При проверката на делата се установява, че искания за продължаване на
срока се правят не поради фактическа и правна сложност, а предимно
поради  невъзможността  на  разследващите  органи  да  приключат
разследването в законоустановения двумесечен срок.  Причините затова
са както от обективен, така и от субективен характер.

Исканията за продължаване срока на разследване следва да се
изготвят от наблюдаващите прокурори след запознаване с всички
материали  от  ДП  и  индивидуална  преценка  на  наличието  на
правни основания за конкретното дело.

/Констатациите  в  горната  насока  ще  бъдат  включени  в
сигнал до Министъра на вътрешните работи, на основание чл. 54,
ал.1  ,т.7  от  ЗСВ,  в  който  да  се  посочат  и  други  нарушения  на
разследващите  полицаи,  с  цел  да  се  предприемат  мерки  за
подобряване  на  бързината  и  качеството  на  действията  по
разследване./

А.  Проверка  на  образуването  и  движението  на
наблюдаваните неприключили ДП

1.  Пр.  № 22/08г.  Заведена в РП Варна на 02.01.08г.  във връзка с
изпратени  материали  от  КАТ  за  образуване  на  ДП  срещу  Г.  Б.  Г.  за
извършено престъпление по чл. 343б от НК. С постановление на прокурор
Томов  от  08.01.08г.  /изведено  на  същата  дата/  е  образувано  досъдебно
производство  и  е  изпратено  на  ОДП  Варна.  С  писмо  от  19.03.08г.  е
изискана  информация  от  прокурор  Дочев  за  хода  на  досъдебното
производство.  На 22.04.08г.  е  изпратено писмо прокурор Дочев до ОДП
Варна, в което е разпоредено да се изпрати искане за продължаване срока
на разследване или при данни за спиране да се докладва в 5 дневен срок
или  да  се  приключи  и  изпрати  в  РП.  На  09.10.08г.  Досъдебното
производство е изпратено в РП Варна с мнение за съд. Разпределено е на
прокурор Томов на 14.10.08г. Делото е върнато в ОДП Варна на основание
чл. 242,ал.2 от НПК за изпълнение на указания на  същата  дата,  като е
даден  срок  20  дни.  С  писмо  от  27.10.08г.  на  РП  Варна  до  водещия
разследването е указано, че делото следва да се приключи в указания срок.
С писмо от 10.12.08г. до ОДП Варна се изисква делото от наблюдаващия
прокурор. С писмо от 02.02.09г.  отново се изисква делото. На 24.02.09г.
делото постъпва в РП с мнение за съд. С  постановление от  14.10.08г.
/изведено  на  04.03.09г./(в  дневника  също  е  записана  датата
04.03.09г.)  делото  отново  е  изпратено  на  основание  чл.  242,ал.2  за
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отстраняване на съществени процесуални нарушения. С писмо от 23.03.09г.
на  прокурор  С.  Иванов  делото  е  изискано  от  ОДП.  До  момента  на
проверката нямаше данни да е постъпило в РП Варна.

Констатират   се  нарушения   по  движението  на  досъдебното 
производство /пр.пр. 22/08г./:

-    неизпълнение  на указанията  на  наблюдаващия  прокурор  за
приключване  на  разследването  и  изпращане  на  делото  в  РП Варна  от
водещия разследването; 

 -   осъществяване  на  действия  по разследване  в  неразрешени
процесуални срокове

-  е  нарушение  на  разпоредбата  на  чл.  242,  ал.З  от  НПК
наблюдаващият прокурор двукратно е дал указания за отстраняване на
процесуални  нарушения  на  водещия  разследването  с  постановление  от
една и съща дата /14.10.08г./ в период от около 6 месеца.

2.Пр.  2871/08г., разпределена  на  прокурор  Енева.  С  писмо  от
27.02.08г. в РП е изпратен ЗМ № 250/08г. по описа на Второ РПУ Варна. С
постановление от 10.03.08г. /изведено на 13.03.08г./ е образувано ДП срещу
неизвестен извършител. С писмо от 10.05.08г. Началникът на Второ РПУ е
уведомен, че срокът на разследването изтича на 10.05.08г.,  поради което
следва делото да се докладва незабавно. На 10.06.08r делото е изпратено в
РП Варна.  С  постановление  от  10.06.08г.  /изведено  на  11.06.08г./  НП  е
спряно.  На  12.06.08г.  в  РП  постъпва  писмо  от  Второ  РПУ  с  искане  за
възобновяване,  предвид разпит  на  трима  свидетели.  С  постановление  от
12.06.08г.  /изведено  на  същата  дата/  производството  е  възобновено.  С
писмо  от  28.07.08г.  РП  Варна  е  изискала  делото  незабавно.  Делото  е
постъпило в РП на 05.09.08г. На 10.09.08г. е направено искане до ВОП за
продължаване срока на разследване. На 30.09.08г. в РП Варна е получено
разрешение за продължаване на срока с 4 месеца, считано от 12.08.08г. до
12.12.08г. На 20.11.08г. наблюдаващият прокурор е изпратил напомнително
писмо  до  Началника  на  Второ  РПУ.  На  28.01.09г.  е  изпратено  второ
напомнително  писмо  за  незабавно  приключване  и  изпращане  на
досъдебното производство. На 04.03.09г. е изпратено трето напомнително
писмо,  на  07.04.09г.  четвърто  напомнително  писмо.  Констатират  се
следните нарушения по движението:
- неизпълнение на разпореждания на наблюдаващия прокурор от водещия
разследването:
- неефективно осъществяване на функцията по ръководство и надзор на
досъдебното производство.

3.  Пр.пр.  7355/93г.  С писмо от 10.12.08г. , с копие до ВКП, отдел
„Инспекторат"  и  инспекторски  екип,  прокурор  Тодоров  от  АП  Варна
връща на РП Варна „купчината от документи, които видно от Ваше писмо
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представляват ДП № 12137/91 г. по описа на ОСС Варна. Недопустимо е
след  приключване  на  разследването  по  ДП  материалите  да  не  са
прошнуровани,  прономеровани  и  да  не  съдържат  описи  на  наличните
документи. Безпорядъкът,  в който се намира изпратеното ДП затруднява
прекомерно издирването на един или друг акт".  Поради това е наредено
всички материали по ДП да бъдат подредени хронологически - по време на
извършване  на  отделните  действия  по  разследването,  прономеровани,
прошнуровани и подпечатани. Да се състави опис по отделни папки, както
и опис на цялото дело /кои томове кой период от разследването съдържат/,
да се приложат всички прокурорски актове, както и изготвените от водещия
разследването заключителни постановления - в хронологичен порядък. Да
се изпрати справка, относно: - упражнявала ли е РП Варна ръководство и
контрол  върху  това  ДП-период  и  име  на  наблюдаващия  прокурор,
предприети от тях действия за приключване на разследването -  по дати,
както и настояща месторабота на тези магистрати; упражнявала ли е РП
Силистра  ръководство  и  контрол  върху  това  ДП-  период  и  име  на
наблюдаващия прокурор, предприети от тях действия за приключване на
разследването - по дати, както и настояща месторабота на тези магистрати;
от  момента  на  образуване  на  ДП да  се  посочат  следователите  по  ОСС,
които са работили по него - период, извършени действия по разследването -
дати, настояща месторабота на магистратите.

Въз основа на това писмо е изготвено разпореждане от Н.  Недков
-прокурор  в  РП Варна  до  Директора  на  ОСС  Варна  /на  вниманието  на
следовател К. Михайлов/ за изпълнение на дадените указания.

На  14.01.09г.  в  РП  Варна  е  получено  второ  писмо  от  прокурор
Тодоров  от  АП  Варна,  в  което  се  сочи,  че  след  получаване  на  ДП  се
установява,  че  „разпореждането  на  ВАП  е  изпълнено  формално  и
непрофесионално.  На  практика  наборът  от  листи,  чернови  и  различни
документи,  които  бяха  в  насипно  състояние  при  първоначалното
получаване на  ДП са  запазили своето  място,  само че  на  тях е  поставен
съответният  номер  на  страница.  Към  настоящия  момент  досъдебното
производство  представлява  механичен  сбор  от  различни  протоколи,
изготвени по време на извършване на разследването - от преди повече от 10
години,  ведно  с  разхвърляни  между  тях  копия  от  такива  протоколи,
неподписани  материали  от  наблюдателното  производство,  в  т.ч.  и
ръкописни бележки, изготвени от прокурори, упражнявали през годините
ръководство и надзор върху разследването." Вследствие на констатираното,
АП Варна е издала ново разпореждане: всички материали по досъдебното
производство  да  бъдат  подредени  хронологически.  По  делото  липсва  и
заключителното постановление на водещият разследването, което следва да
бъде изготвено по реда на чл. 213 и сл. от НПК.

С постановление на прокурор Тодоров от АП Варна от 26.01.09г. ДП
е изпратено на ОСС Силистра, която да предприеме мерки за решаването
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му по реда на чл.  242 и сл.  от НПК.  В постановлението е посочено, че
следовател  К.  Михайлов  в  продължение  на  осем  години  е  проявил
недопустимо  бездействие,  във  връзка  с  което  е  уведомен  отдел
Инспекторат"  към  ВКП  и  срещу  него  е  образувано  дисциплинарно
производство.

4.Пр. пр. 1472/97г. , наблюдаващ прокурор Христов. На 12.11.07г.
е изпратено писмо от РП Варна до Главния дознател на ОДИ Варна да се
изпратят  незабавно  досъдебните  производства  по  тази  и  още  няколко
преписки. Последвали са още две писма - от 22.01.08г. и от 24.04.08г.

Констатира се за пореден път неизпълнение на разпореждания на
прокуратурата  от разследващите  полицаи,  включително  и  от  Главния
дознател.

5.пр. 3401/2009г.  Образувано е от Трето РУ Варна на 20.03.09г. по
чл. 194, ал. 1 от НК срещу НИ. Към преписката е поставена компютърна
разпечатка, отнасяща се до М. Н.- обвиняема по чл. 194 от НК по пр. пр. №
1932/09г.  по описа на РП Варна. Последната е образувана срещу нея на
16.02.09г. По първата преписка няма данни защо е поставена компютърна
разпечатка за  обвиняемата М. Н.  Допусната е грешка от деловодителя,
отговарящ  за прилагането на тези справки, или в хода на ДП е привлечена
Н., което предполага обединяване на ДП и разследване в условията на чл.
26 от НК.

Б.  Проверка  на  движението  по  спрени  наказателни
производства

1.  ДП  1328/2008  г.  по  описа  на  01  РУ  -  Варна  /пр.  пр.
№8920/2008  г.  на  ВРП/.  Образувано  е  с  постановление  на  прокурор
Дочев  от ВРП на 27.06.2008 г. срещу С. Д. Т. за престъпление по чл.216,
ал.1  от  НК,  извършено  на  15/16.06.2008  г.  В  хода  на  разследването,
проведено  от  разследващ  полицай  при  01  РУ  -  Варна,  е  разпитан
пострадалият.  Досъдебното  производство  е  изпратено  със  заключително
постановление от 15.08.2008 г.  с мнение за прекратяване на наказателното
производство срещу Т. и спиране на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК .
Приложен е план за провеждане на ОИМ /липсват данни да е съгласуван с
наблюдаващия прокурор/.  С постановление от 15.09.2008 г.  /изведено на
същата дата/ прокурор Дочев спира наказателното производство, като сочи,
че Т. не е открит на посочените адреси /липсват данни да е търсен на
тях/  и  е  обявен  за  общодържавно  издирване  с  телеграма  №45
047/05.09.2008 г. /по делото липсват такива данни/. С постановление
от  15.09.2008  г.,  поправено  ръкописно  на  16.09.2008  г.  /поправката  е
удостоверена с подпис/,  деловодно обработено на 15.09.2008 г. прокурор
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Дочев  възобновява  наказателното  производство  с  оглед  отпаднали
основания за спирането.  В това постановление отново се твърди,  че
Т.  е  обявен  за  общодържавно  издирване.  В постановлението  не  са
дадени  никакви  указания.  Делото  е  изпратено  за  разследване  в  01  РУ
-Варна. На 16.09.2008 г. в качеството на свидетел е разпитан С. Т., който
отрича съпричастност към инкриминираното деяние. Същият е представил
разрешение на Областна пробационна служба - София за напускане на гр.
София и пребиваване в гр. Варна за периода 23-27.08. 2008 г. В разпита си е
посочил, че от 12.06.2008 г. изтърпява наказание пробация - 6 мес. в гр.
София. В протокола за разпит е посочен не само точен адрес, но и мобилен
телефон.  Със  заключително  постановление  от  22.10.2008  г.  на  водещия
разследването Арабаджиева делото е изпратено отново за прекратяване на
наказателното  производство  срещу  Т.  и  спиране  срещу  известен
извършител. Приложен е план за провеждане на ОИМ /липсват данни да е
съгласуван с наблюдаващия прокурор/.С постановление от 03.11.2008 г. на
прокурор Дочев делото е изпратено в 01 РУ - Варна на основание чл.242,
ал.2  от  НПК.  Със  заключително  постановление  от  19.01.2009  г.  делото
отново е изпратено във ВРП с мнение като предходните. Приложен е план
за провеждане на ОИМ /липсват данни да е съгласуван с наблюдаващия
прокурор/.     Несъгласуваните   планове на   разследващ   полицай
А.   са   изготвени   еднотипно, формално и без никаква връзка с
воденото  досъдебно  производство.  С постановление  от  26.01.2009  г.
прокурор  Дочев  спира  наказателното  производство,  като  сочи,  че  „до
настоящият  момент  извършителят  Т.  не  е  установен  на
посочените  адреси".  С  писмо  до  началника  на  01  РУ  -  Варна  от
15.04.2009 г. наблюдаващият прокурор пита какви действия са предприети
по издирването на Т. С отговор от 23.04. 2009г.прокурорът е уведомен, че
Т. е обявен за общодържавно издирване с телеграма №69 121/2007
г.  по  ДП  1328/2008  г.  на  01  РУ  -Варна,  но  не  е  намерен  п
издирването продължава.  Липсват данни с какъв акт лицето е обявено
за общодържавно издирване.

Констатираните нарушения по движението на ДП №1328/2008 г., с
наблюдаващ прокурор Дочев, се изразяват в следното:

- нарушено е  Указание  изх.  №55/2008  г.  от 14.02.2008  г.  на  ВКП,
изменено  и  допълнено  от  01.04.2008  г.  за  „недопускане  неоснователно
спиране на производствата и бездействие по спрените производства

- въпреки  наличието  на  безспорни  данни  за  местоживеенето,
телефона, мястото на изпълнение на наказанието пробация на свидетеля
С. Т., известни по делото с дата 16.09.2008 г., липсата на доказателства
за  призоваване,  наблюдаващият  прокурор  няколко  пъти  е  спирал
наказателното  производство,  поради  това,  че  Т.  не  е  намерен  на
посочените адреси;
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- посоченото лице е обявено за общодържавно издирване без да има
предпоставки за това и в досъдебното производство няма доказателства
с какъв акт и по разпореждане на кого е обявен за издирване.

2.ДП №271/2008 г. по описа на 01 РУ - Варна / пр. пр. №1973/2008
г. на ВРП /. Наблюдаващ прокурор е Неделчева.

Досъдебното производство е образувано с постановление на ВРП и е
водено срещу С. К. С. за престъпление по чл.296, ал.1 от НК. По делото има
данни С. да е търсен на известните адреси, но няма останалите справки /за
наличие на други известни адреси, за напускане границите на страната, за
местонахождение в арести или затвори/. Липсва акт на разследващия орган,
с който лицето е обявено за издирване. Със заключително постановление от
03.10.2008 г. ДП е изпратено във ВРП с мнение за спиране на основание
чл.25, т.2 от НПК. Посочено е, че С. е обявен за издирване с телеграма №49
327/02.10.2008 г.

С постановление от 10.10.2008 г. /изведено на 16.10.2008 г./ на ВРП
наказателното производство е спряно. В постановлението е отбелязано, че
С. е обявен за общодържавно издирване с телеграма №49 327/02.10. 2008
г.

С писмо от 09.04.2009 г. до началника на 01 РУ - Варна прокурор
Неделчева пита за резултата от издирването на С., „обявен за издирване с
телеграма №3176/29.10.2007 г., по ДП под горния номер". Посоченият от
прокурор Неделчева номер на телеграма е всъщност номера на гр. дело, по
което обвиняемият С. К.С. е извършил престъплението по чл. 296, ал. 1 от
НК,  а  не  номера  на  телеграмата,  посочен  в  заключителното
постановление на разследващия полицай.

Още по-странно е, че с писмо от 13.04.2009 г. на началника на 01
РУ- Варна, ВРП е уведомена, че лицето С., „ обявено за ОДИ с телеграма
№3176/29.10.2007г." не е открито.

Констатираните нарушения, допуснати от прокурор Неделчева по
движението на пр.пр. 1973/08г., се изразяват в следното:

- формален подход при осъществяване на ръководство и надзор на 
досъдебното производство:

- постановява спиране на наказателното производство, без да са 
налице основанията за това.

З.ДП №45/2008  г. по описа на сектор „ПП" - ОДП Варна /пр.
пр. №2231/2008 г. на ВРП/. Наблюдаващ прокурор К. Петрова.

Досъдебното производство е водено срещу А. М. И. за престъпление
по чл.343б, ал. 1 от НК, извършено на 21.01.2008 г.
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Със заключително постановление от 26.05.2008 г. делото е изпратено
във ВРП с мнение за спиране на наказателното производство на основание
чл.25,  т.2  от  НПК.  В  него  е  отбелязано,  че  свидетелите  -  очевидци  на
деянието К. К. и Г. С. са обявени за общодържавно издирване /посочен е №
на телеграмите/. По делото са приложени призовки и докладни записки, че
лицата не живеят на известните адреси.

Със заключително постановление от   18.06.2008 г. делото отново е
изпратено с мнение за спиране на наказателното производство, тъй като и
И. не е намерен на известния адрес. В докладната записка от служител на
03 РУ - Варна има данни, че след извършена справка в масивите на МВР е
установено, че същият е напуснал страната на 01.02.2008 г., поради което е
обявен  за  ОДИ  с  телеграма  №31  030/16.06.2008  г.,  тъй  като  „няма
постоянно местожителство и се укрива".

С  постановление  от  27.06.2008  г.  на  прокурор  Р.  Петрова
наказателното производство е спряно.

С  писмо  от  14.07.2008  г.  от  разследващ  полицай  Шивачев  ВРП е
уведомена, че свид. С. е издирен и се иска възобновяване на наказателното
производство.

С  постановление  от  14.07.2008  г.  на  прокурор  Милена  Кирова
наказателното  производство  е  възобновено.  В  постановлението  няма
дадени указания.

На 15.07.2008 г. е разпитан С., а на 16.07.2008 г. е разпитан К.
Със заключително постановление от 02.09.2008 г. делото е изпратено

за спиране на основание чл.25, т.2 от НПК.
С  постановление  от  16.09.2008  г.  на  прокурор  К.  Петрова

наказателното производство е спряно.
С  постановление  от  04.12.2008  г.  на  прокурор  К.  Петрова  е

възложено на ОД - МВР- Варна, група „Издирвани лица" „обявяването на
издирване на лицето А. М. И. с мярка принудително водене".

С писмо от ОД на МВР - Варна от 05.12.2008 г. ВРП е уведомена, че
И.  е  напуснал  страната  на  01.02.2008  г.  обявен  е  за  издирване  с  мярка
„принудително довеждане" с телеграма №31 030/16.06.2008 г. и няма данни
да се е завърнал.

Констатират се следните нарушения на наблюдаващия прокурор К.
Петрова по движението на пр. №2231/2008г.

-  Допуснато е  спиране  на  наказателното производство без  да са
налице основания за това. В делото не се съдържат официални
документи,  удостоверяващи невъзможността  на  обявените  за
издирване  свидетели  и  обвиняем  да  бъдат  намерени  /  с
изключение на призовки и докладни записки/, видно от които се
налага тяхното обявяване за ОДИ. Липсват и актовете, с които
същите са били обявени за издирване.
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4.ДП 1491/2008 г. на 01 РУ - Варна /пр. пр. №10 054/2008 г. на
ВРП/  Досъдебното  производство  е  образувано  с  постановление  от
18.07.2008  г.  на  прокурор  Дочев  срещу  И.  Я.  С.  за  престъпление  по
чл.194, ал.1 от НК. В постановлението са дадени най-общи указания. От
материалите  по  преписката  е  видно,  че  С.  е  евентуален  извършител  на
кражби от два магазина.

Видно от снети обяснения на 06.07.2008 г. от Е. Й. Г., работеща като
счетоводител в денонощен магазин,  същата  е  забелязала  при преглед на
записи  от  охранителните  камери  лице  от  ромски  произход  да  пъха  в
джобовете  си  на  06.07.2008  г.  шоколади  от  стелаж  в  магазина.  Тези
шоколади са  предадени от  С.  доброволно на служител от полицията,  за
което е съставен протокол.

По преписката има снети обяснения  и от М. И.  Д.,  работеща като
продавач-консултант в друг магазин, която е установила, че след като две
непознати  за  нея  лица  са  оглеждали  стоките  в  магазина,  след  тяхното
излизане  са  липсвали  три  пити  кашкавал.  Три  пити  кашкавал  са  били
предадени също от С. доброволно.

По преписката има снети обяснения от Р. А. С., А. Д. М. и И. Я. С.
След  образуване  на  досъдебното  производство, в  качеството  на

свидетел, е разпитан единствено Р. С. В дадените от него показания сочи,
че „Алекси по прякор „Афони", който живее на ул. „Кап. Рачо", но номер
не мога да посоча и Ивайло по прякор „Боцито",  който живее близо до
него"  са  взели  от  хладилна  витрина  на  магазин  пити  кашкавал,  но
продавачката ги е видяла и те са оставили кашкавал, но не знае колко броя
са взели и колко са оставили.

По делото е приложена невръчена призовка, адресирана до Е. Г., от
която е видно, че същата е призована да бъде разпитана в качеството на
свидетел  и  да  участва  в  разпознаване  на  лица.  Видно  от  приложената
докладна записка от служител на 02 РУ - Варна призовката не е връчена,
тъй  като  „след  направена  справка  по  БДС  с  дежурния  на  Второ
РПУ  се  установи,  че  няма  такова  лице  с  адрес  гр.  Варна".  В
призовката е посочен адресът, който самата Г. е посочила в обясненията си.
Отделно  в  обясненията  са  посочени  стационарен  и  мобилен
телефон.

Със  заключително  постановление  от  23.10.2008  г.  на  водещия
разследването  Д.  А.  от  01  РУ  -  Варна  досъдебното  производство  е
изпратено във ВРП с мнение за спиране на наказателното производство на
основание чл.244, ал.1, т.З от НПК. По делото липсват данни да се били
призовавани други лица, освен изброените. Не е приложена дори справка за
съдимост  на  С.,  която  би  подпомогнала  водещия  разследването  и
наблюдаващия прокурор при вземането на решение каква адекватна мярка
за неотклонение да бъде взета при евентуално привличане в качеството на
обвиняем, както и дали не е налице квалифициран състав на престъпление.
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Неизвършването на всички тези действия своевременно е довело
до забавяне на нормалното движение на делото.

По делото липсва и план за извършване на ОИМ.
С постановление от 03.11.2008 г. на прокурор Дочев наказателното

производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.З от НПК, тъй като „Е.
Й.  Г.  е  била  призована  на  постоянния  и  адрес,  но  било  установено,  че
лицето  не  живее там".  С писмо от  същата  дата  до началника  на  сектор
„Издирване при ОД - МВР Варна наблюдаващият прокурор е поискал
Е.  Г.  да  се  обяви  за  общодържавно  издирване  с  мярка
„установяване на адрес".

С писмо от 10.02.2009 г. до началника на 01 РУ - Варна прокурор
Дочев е поискал информация за предприетите действия за установяване на
Г. С получено на 17.02.2009 г. писмо наблюдаващият прокурор е уведомен,
че  същата  е  обявена  за  общодържавно  издирване  телеграма  №56
691/2008 г.  по ДП 1491/2008 г., но до момента местонахождението й не е
установено и продължава да се издирва.

Писмо, със съдържание като на това от 10.02.2009 г., е било отново
изпратено  на  15.04.2009  г.  до  началника  на  01  РУ  -  Варна  и  отново  е
получен отговор на 28.04.2009 г., че издирването на Г. е без резултат.

При  позвъняване  от  проверяващите  на  посочения  в
обясненията от Е. Г. стационарен телефонен номер беше проведен
разговор със същата,  от  който се  установи,  че  тя продължава да
работи  в  същия  магазин,  в  който  е  работила  по  време  на
извършване  на  кражбата,  както  и  живее  на  посочения  от  нея
адрес в град Варна.

От данните  по  досъдебното  производство е  вндно,  че  срещу
Я. С. в ВРП има образувани още 22 бр. досъдебни производства.

Констатираните  нарушения  по  движението  на  пр.  пр.  №  10
054/2008  г.  на  ВРП с  наблюдаващ  прокурор  Дочев,  се  изразяват  в
следното:

-  нарушено е  Указание  изх.  №55/2008 г.  от 14.02.2008 г.  на  ВКП,
изменено  и  допълнено  от  01.04.2008  г.  за  „недопускане  неоснователно
спиране на производствата и бездействие по спрените производства ";

-  въпреки  наличието  на  безспорни  данни  за  местоживеенето,
телефоните,  местоработата  на  свидетелката  Е.  Г.,  известни  по
досъдебното  производство  и  непроменяни  от  06.07.2008  г.,  същата.е
обявена по разпореждане на прокурор Дочев за ОДИ, а по твърдения на
началника  на  01  РУ-Варна,  обективирани  писмено,  лицето  е  било
издирвано, но не е открито;

- посоченото лице е обявено за общодържавно издирване без да има
предпоставки за това.
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5.Пр.  пр.  №3974/2000  г.  на  ВРП  с  наблюдаващ  прокурор  Р.
Петрова.  Наказателното производство е било спряно с постановление от
04.03.2008  г.  /изведено  на  20.03.2008  г./  на  прокурор  Р.  Петрова  на
основание чл.244, ал.1, т. 1 от НПК, тъй като „редовно призованите" Е. Т.
С. и Г. Т. С. не са се явили за разпит от следователя по делото, поради
което са обявени за ОДИ.

С  писмо  от  13.11.2008  г.  до  началника  на  отдел  „ПП",  група
„Издирване" при ОД - МВР - Варна прокурор Р. Петрова прави запитване
дали  Е.  С.  и  Г.  С.  са  обявени  за  ОДИ  по  ДП  №6122/2001  г.  /пр.  пр.
№3974/2000  г.  на  ВРП/.  От  получен  на  01.12.2008  г.  отговор  е  видно
/разпределен на прокурор Р.  Петрова на 04.12.2008 г./,  че двете  лица са
били обявени за издирване по това ДП, но след установяването им са били
снети от издирване – Е. С. на 13.05.2008 г., а Г. С. на 13.03.2008 г. и към
момента не се издирват.

В наблюдателната  преписка е  приложено и  писмо от  04.12.2008 г.
/изведено  на  05.12.2008 г./  от  прокурор Р.  Петрова  до началника  на  РУ
„ТП"-  Варна,  в  което  отново  се  прави  запитване  какви  действия  се
извършват по издирването на Е.  С.  и Г.  С.  Отговор не е  получен.  Това
писмо  е  изготвено  в  деня,  в  който  прокурор  Р.  Петрова  е  получила
изчерпателен отговор от началника на отдел „ПП", група „Издирване" при
ОД на МВР - Варна, че същите са били снети на конкретни дати от
издирване.

Очевидно  след  издирването  на  двете  лица  на  посочените
дати  /13.05.08  г.  и  13.03.08  г./  органите  на  досъдебното
производство  не  са  направили  необходимото  да  възобновят
наказателното производство и да проведат съответните действия
по разследването.

Едва  с  постановление  от  14.04.2009  г.  на  прокурор  Р.  Петрова
наказателното производство е възобновено, тъй като „видно от писмо от
ОД - МВР - Варна Г. С. е снет от издирване и възниква необходимост от
извършване  на  процесуално  -  следствени  действия,  което  налага
възобновяване на производството".  В постановлението липсват указания.
Делото е изпратено за разследване в ОСлС - Варна.

Констатират се нарушения по движението на пр. пр. №3974/2000 г.
на ВРП, както следва:

-   допуснато е деловодно извеждане на постановлението за спиране
на  наказателното  производство  16  дни  по-късно  от  датата  на
постановяването /04.03.2008 г. и 20.03.2008 г./;
-   след издирване на лицата, срещу които е образувано досъдебното
производство  не  са  предприети  действия  по  незабавното  му
възобновяване   и  провеждане  на   съответните   действия   по
разследване;
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- възобновяване на наказателното производство от наблюдаващия
прокурор Р. Петрова 4 мес. по-късно, след като е бил уведомен от
ОД на МВР Варна за снемането от издирването на лицата, без да
бъдат дадени конкретни указания на водещия разследването.

6. Пр. пр. №15 283/2008 г. на ВРП е образувана с постановление
на  прокурор  Томов  от  27.10.2008  г.  срещу  Г.  Б.  за  престъпление  по
чл.343б,  ал.1  от  НК.  По делото  е  приложена  една  призовка,  която  не  е
връчена  на  Б.,  тъй  като  не  е  бил  намерен  на  адреса.  Приложено  е  и
постановление за обявяване за общодържавно издирване и принудително
довеждане  на  същия.  Липсват  данни  дали  лицето  е  било  обявено  за
общодържавно  издирване,  както  липсва  разпечатка  от  техническото
средство, с помощта на което е установено наличие на алкохол,  липсват
данни дали е дадена кръв за изследване, липсва протокола за медицинско
изследване и химическа експертиза.  На протокола за разпит на свидетел
липсва годината на съставяне.

Със заключително постановление от 08.04.2009 г. делото е изпратено
с  мнение  за  спиране  на  основание  чл.25,  т.2  от  НПК.  Срокът  за
разследване не е продължават по съответния ред.

С  постановление  от  28.04.2009  г.  прокурор  Томов  спира
наказателното производство на основание чл.25, т.2, в което е указано да се
изпрати за одобряване план за извършване на ОИМ.

Констатират  се  следните  нарушения  на  наблюдаващия  прокурор
Томов:

- неспазване на Указание изх. №55/2008 г. от 14.02.2008 г. на ВКП,
изменено  и  допълнено  от  01.04.2008  г.  за  ,,недопускане
неоснователно  спиране  на  производствата  и  бездействие  по
спрените производства", в частност на изискването па т.6 от
него,  а  именно:  „ДП  се  спира  само,  ако  са  извършени  всички
действия  по  разследването,  събрани  са  всички  възможни  и
необходими доказателства на  този етап,  извършени са  всички
действия  по  издирване  на  неразкритите  извършители,
съответно на ненамерени или укриващи се обвиняеми. ";

- формално осъществяване на функцията по ръководство и надзор.

7.Пр. пр. №3643/2008 г. на ВРП /ДП 188/2008 г. по описа на 04
РУ  -Варна/.  Досъдебното  производство  е  образувано  от  прокурор
Владимиров с постановление, изведено на 24.03.2008 г., за престъпление
по чл.183, ал.1 от НК срещу М.Х. Срокът за разследване е бил продължен в
последствие до 21.09.2009 г.

Със  заключително  постановление  от  20.10.2008  г.  досъдебното
производство е изпратено във ВРП е мнение за спиране на основание чл.25,
т.2  от  НПК.  Липсват  данни  Х.  да  е  обявен  за  ОДИ,  да  е  бил
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призоваван,  да  са  изисквани  справки  за  установяване
местонахождението му.

С  постановление  от  23.01.2009  г.  наказателното  производство  е
спряно, като в него е отбелязано, че има план за „ОИМ за установяване на
А.". Такъв план не се намери по делото.

С писмо, получено на 20.02.2009 г., ВРС е изискал делото във връзка
с  постъпила  жалба  срещу  постановлението  за  спиране.  Изпратено  е  на
25.02.2009 г. С определение от 09.03.2009 г. по ЧНД №1038/2009 г. на ВРС
жалбата не е уважена, тъй като е прието че жалбоподателят /дъщеря на А./
няма  качеството  на  пострадал  и  следователно  не  може  да  обжалва.  С
определение от 15.04.2009 г. на ВОС по ВНЧД №498/2009г. определението
на ВРС е било потвърдено.

Междувременно, с уведомително писмо от 09.02.2009 г. /изведено на
12.02.2009  г.  от  04  РУ  -  Варна/,  заведено  на  10.04.2009  г.  във  ВРП,
наблюдаващият  прокурор  е  уведомен,  че  М.  Х.  е  установен  и  се  иска
възобновяване /деловодното завеждане във ВРП е 2 мес. по-късно/.

С писмо от 23.04.2009 г.  ВРП е изискала делото от ВРС.  Оттам е
изпратено на 07.05.2009 г. и е получено на 12.05.2009 г. Междувременно с
писмо  от  08.05.2009  г.  прокурорът  е  изискал  справки  за  установяване
адреса на М. Х. и дали не е напуснал границите на страната. Към момента
на извършване на проверката липсват отговорите, както и не са предприети
действия от наблюдаващия прокурор по възобновяване на наказателното
производство.

От данните по досъдебното производство могат да се направят
следните констатации за допуснати нарушения по движението:

- наблюдаващият прокурор не се е произнесъл своевременно по 
искането за възобновяване на наказателното производство;

- деловодното завеждане на писмото от 04 РУ - Варна във ВРП е 
извършено 2 мес. по-късно след получаването му.

8.Пр. пр. №894/2008 г. на ВРП, наблюдаващ прокурор Дочев.
Досъдебното  производство  е  било  образувано  срещу  Р.  Р.  за

престъпление по чл.206, ал.1 от НК. Със заключително постановление от
21.10.2008 г. е предложено наказателното производство да бъде спряно на
основание чл.244, ал.1 т.З от НПК. От обстоятелствената част на същото
постановление става ясно, че очевидци на извършеното деяние са няколко
лица. /Единият от свидетелите – Й. не е би открит на известните адреси, в
резултат  на  което  е  бил  обявен  за  ОДИ  с  тел.№51  690/25.10.2008  г.  С
постановление  от  03.11.2008  г.  прокурор  Дочев  спира  наказателното
производство на основание чл.244, ал.1, т.З от НПК. Липсват данни Й. да е
напуснал територията на страната.

Констатират  се  следните  нарушения  по  движението  на  пр.  пр.
№894/2008 г. на ВРП на наблюдаващия прокурор Дочев:
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-  досъдебното производство е било  спряно без да са налице 
законовите предпоставки за това

ОБЩИ КОНСТА ТАЦИИ:
При извършената проверка  на  случайно избрани  спрени досъдебни

производства, водени предимно срещу известен извършител се установи,
че в много от случаите постановленията на прокурорите за спиране на
наказателното производство  са формални.  По голяма част от тези
дела  има  данни,  че  свидетели  или  обвиняеми  лица  са  обявени  за
общодържавно издирване /ОДИ/, без да са били налице предпоставките
затова. Като цяло няма данни да е правен опит те да бъдат намерени и
призовани по установения от закона ред. В редки случаи има приложени
справки от АИС на МВР за напускане пределите на Република България.
Липсват справки, от които да е видно кои са известните постоянен и
настоящ адрес на лицата, не е извършвана проверка дали не се намират в
следствените  арести  или  затворите.  Също  така  в  голяма  част  от
прегледаните дела липсва акт на разследващия орган, въз основа на който
е  извършено  това  обявяване  за  издирване,  както  липсва  и  писмено
доказателство,че  лицата  са  обявени.В  случаите  на  спиране  на
наказателното производство по  чл.244,  ал.1,  т.З  от НПК се  нарушава
текста на закона и Указание изх. №55/2008 г. от 14.02.2008 г. на ВКП,
изменено  и  допълнено  от  01.04.2008  г.  за  „недопускане  неоснователно
спиране на производствата и бездействие по спрените производства”. В
повечето случаи липсват данни лицето да се намира в чужбина, а още по
малко  е  налице  и  изискването  да  е  единствен  свидетел  -  очевидец.
Установеното  налага  извод  за  необходимост  от  цялостна
проверка на тази категория дела, която следва да бъде извършена
от ОП - Варна.

Проверените  досъдебни  производства  са  показателни  не  само  за
действията на прокурорите, но и за работата на служителите на МВР
относно функциите им по обявяване за издирване на лица по досъдебни
производства,  както  и  действията  им  за  установяване  на  такива.
Констатациите в  тази връзка,  заедно с  допълнителен анализ  на
проучените  материали  във  ВРП,  ще  бъдат  обект  на  сигнал  на
министъра на вътрешните работи на основание чл.54,  ал.1,  т.  7
от ЗСВ

Във ВРП съществува практиката, когато наблюдаващият прокурор
е в отпуск и се получи досъдебно производство с мнение за спиране, или
пък се иска възобновяване на спряно, такива дела да се разпределят на
дежурните прокурори, които извършват съответното действие. Такава е
практиката  и  при  искания  за  възобновяване  на  дела,  когато
наблюдаващите  прокурори  по  тях  работят  в  другата  сграда  на  ВРП.
Действително тази мярка  е  предприета с оглед бързина и процесуална
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икономия,  но  като  резултат  се  наблюдава,  че  спирането  на
наказателните производства,  както и възобновяването им се извършва
без  задълбочено  проучване  на  събраните  по  тях  доказателства,  не  се
дават указания на разследващите органи.  В тази връзка считам, че е
необходимо  административният  ръководител  да  създаде
организация,  при  която  произнасяния  на  прокурори  по  дела,
наблюдавани  от  други  прокурори,  може  да  се  извършва  само  в
изключителни  случаи,  което  ще  създаде  гаранция  за  ефективно
осъществяване на функцията по ръководство и контрол.

При  проверката  на  движението  на  спрените  дела  в  много  от
случаите се констатираха липса на деловодни записвания, извеждания на
актове и писма с много по - късна дата от датата на постановяването
им  и  други  нарушения,  които  сочат  на  недобра  организация,  на
деловодството  в  РП  Варна.  В  тази  връзка  е  необходимо
Административният  ръководител  да  предприеме  съответните
управленчески  мерки,  както  и  да  прецени  дали  конкретно
установените  нарушения  на  съдебните  служители  следва  да
бъдат предмет на дисциплинарно производство.

В.  Проверка  на  движението  на  прекратените  досъдебни
производства.

На случаен принцип бяха изискани и проверени следните дела: 
1.  Пр.  пр.  №8322/26.06.2007  г.  -  Досъдебното  производство  е

образувано с постановление на прокурор Недков от 06.07.2007 г. срещу М.
С. за престъпление по чл.195 от НК. След приключване на разследването
досъдебното  производство  е  получено  във  ВРП  на  02.11.  2007  г.  със
заключително постановление с мнение за предаване на съд на обвиняемата.

С постановление от 20.11.2007 г. на прокурор Недков наказателното
производство е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.2 от НПК. Същото е
изпратено на пострадалата Р. С. на същата дата.

На  05.12.2007  г.  във  ВРП  е  заведена  жалба  от  С.  срещу
постановлението от 20.11.2007 г., а на 11.12.2007  г. жалбата е възложена
на прокурор Недков. Досъдебното производство е изпратено във ВРС на
18.12.2007 г. /забавяне в администрирането/

На 03.01.2008  г.  е  във  ВРП е  получено писмо от  ВРС,  с  което се
изискват доказателства за датата, на която е връчено постановлението на
Славова.  С писмо от 16.01.2008 г.  съдът  е  уведомен,  че  няма  обратна
разписка.

Досъдебното производство е върнато във ВРП на 22.02.2008 г., като
постановлението от 20.11.2007 г. е било отменено от ВОС по жалба от С.
срещу  определението  на  ВРС,  с  което  постановлението  е  първоначално
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потвърдено. Делото е изпратено за разследване на 05.03.2008 г. в 04 РУ-
Варна.

На 12.05.2008 г.  досъдебното  производство  отново  е  получено във
ВРП с мнение за съд.

С постановление от 28.05.2008 г. на прокурор Недков наказателното
производство е било прекратено.

На  26.06.2008  г.  във  ВРП  е  получена  жалба  от  С.  срещу
постановлението от 28.05.2008 г.  Досъдебното производство е изпратено
във ВРС на 30.06.2008 г.

Досъдебното производство е получено във ВРП на 21.07.2008 г., като
постановлението за прекратяване е било отменено. На 23.07.2008 г. делото
отново е изпратено в 04 РУ - Варна за разследване.

На 11.12.2008 г. за трети път делото е получено във ВРП с мнение за
предаване на съд на обвиняемата.

С  постановление  от  19.01.2009г.  на  прокурор  Неделчева
наказателното  производство  е  прекратено  за  пореден  път.  Същото  е
връчено на С. на 26.01.2009 г. /приложена е обратна разписка/.

На  02.02.2009  г,  във  ВРП  е  постъпила  жалба  от  С.  срещу
постановлението от 19.01.2009 г. На 04.02.2008 г. е възложена на прокурор
Неделчева. Делото е изпратено по компетентност на ВРС на 08.02.2009 г.
т.е. на 8-мия ден от завеждане на жалбата.

Постановлението на ВРП от 19.01.2009 г. отново е отменено от ВРС,
като делото е върнато на 26.03.2009 г.

На 24.04.2009 г. от прокурор Неделчева е внесен обвинителен акт в
съда /ПД 432/28.04.2009 г./.

Движението  по  това  производство  е  показателно  за  многократно
прекратяване на досъдебното производство, въпреки мнението на водещия
разследването и определенията на съда.

Констатираха се нарушения по движението в следния смисъл:
- закъснение в администрирането на жалбата от 20.11.2007 г., 

разпределена едва на 11.12.2007 г. на прокурор Недков;
- постановлението  за  прекратяване  на  наказателното

производство  от  20.11.2007  г.  не  е  било  изпратено  с  обратна
разписка.

2.  Пр. пр. №1230/2007 г. – Досъдебното производство е образувано
с постановление на прокурор  Неделчева  от 02.04.2007 г. срещу Н. Т. за
престъпление по чл. 209, ал.1 от НК. Делото е изпратено за разследване в
ОД на МВР -Варна:

На  30.07.2007  г.  досъдебното  производство  е  получено  във  ВРП с
мнение за прекратяване на наказателното производство.

С постановление на прокурор Иванова от 05.09.2007 г. наказателното
производство е прекратено.
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На  27.09.2007  г.  е  получена  жалба  от  пострадалата  П.  Г.  срещу
постановлението за прекратяване.  В  28.09.2007  г. жалбата е възложена на
прокурор Иванова. Делото е изпратено във ВРС на 17.10.2007 г.

На  09.05.2008  г.  делото  е  върнато  на  ВРП,  след  като  съдебното
производство е било прекратено, тъй като в жалбата не са се съдържали
искания за съдебен контрол.

Констатира се необяснимо забавяне от ВРС при администрирането
на  делото,   изпратено  там  на  17.10.2007  г.   и  върнато  във  ВРП  на
09.05.2008 г. - приблизително 7 месеца по-късно.

3. Пр.  пр.  №17  173/2007  г.  -  Досъдебното  производство  е
образувано с постановление от 25.01.2008 г.  на прокурор  Тодорова  и е
изпратено за разследване в 02 РУ - Варна.

На 1 1.07.2008 г. ДП е получено във ВРП с мнение за прекратяване на
наказателното  производство.  На  16.07.2008  г.  е  възложено  на  прокурор
Банков.

С   постановление   от   14.08.2008   г.   /изведено   на  25.08.2008г./
наказателното производство е прекратено.

На 09.09.2008  г.  във ВРП е получена жалба от директора на ОД на
МВР - Добрич срещу постановлението за прекратяване.

На 15.09.2008 г. ДП е изпратено по компетентност във ВРС.
На 08.10.2008 г. е получено във ВРП с потвърдено постановление.
Констатира  се  значителна  разлика  между  датата  на

постановлението и датата на деловодно извеждане - 9 дни по-късно.

4. Пр.  пр.  №  5807/2008  г.  –  ДП  е  образувано  на  24.07.08г.  с
постановление на прокурор Атанасов.  Изпратено е за разследване във 02
РУ-Варна.

На 01.09.2008 г.  Досъдебното  производство  е  получено във ВРП с
мнение за прекратяване.

С постановление от 15.09.2008 г.  на прокурор Павлов наказателното
производство е прекратено. На 25.09.2008 г. постановлението е връчено на
пострадалия П. Н. /приложена обратна разписка/.

На 06.10.2008 г. във ВРП е получена жалба срещу постановлението за
прекратяване.  На  08.10.2008г.  е  възложена  на  прокурор  Павлов.
Досъдебното производство е изпратено във ВРС на 14.10.2008 г.

Досъдебното производство е получено във ВРП на 06.01.2009г., като
постановлението за прекратяване е отменено.

5.При извършване на планова проверка на ОСлС- Варна се проследи
движението на пр.пр. 2098/2005г.  на РП - Варна / ДП № 4972/1992г.  по
описаj  на ОСС-Варна. Наблюдаващ прокурор -  Дочев.  Констатира се, че
наказателното производство е било образувано и водено срещу Д. Я. А. - за
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престъпления по чл. 252 ал.1 вр.чл. 195 ал.2 вр.чл.26 от НК, по чл.308 ал.1
от НК, по чл.196 ал.1 т.2 вр. чл.195 ал.1 т.2 и 4, по чл.215 от НК, по чл.252
ал.1 вр.чл.195 ал.2 вр. чл.26 от НК; срещу Г. В. Г. - обвинен в извършването
на  пет  престъпления,  срещу Я.  С.  Д.  -  обвинен  в  извършването  на  пет
престъпления, срещу Е. Х. С - обвинен за две престъпления, срещу Д. И. Д.
- обвинен в извършването на едно престъпление, срещу Й.К. Д. - обвинен в
извършването на две престъпления и Д. Г. П.- обвинен в извършването на
престъпление по чл.261 ал.1 от НК.

С  постановление  на  прокурор  Дочев  от  18.04.2005г.
наказателното  производство  е  прекратено  по отношение на всички
обвиняеми лица на основание чл.237 ал.1 т.  1 вр.  чл.  21 ал.1 т.1  и 3 от
НПК. /в сила към датата на произнасянето/.  Видно от обстоятелствената
част  на постановлението за  прекратяване на наказателното производство
прокурорът се е позовал на изтекла абсолютна давност за голяма част от
извършените деяния, а по отношение на обв. Я. Д. и Е. Х. за извършените
от тях престъпления по чл.196 ал.1 т.2 вр. чл.195 от НК - на недоказаност
на  обвиненията.  След  постановения  прокурорски  акт  /18.04.2005г./  няма
данни постановлението да е било проверявано по пътя на инстанционния
контрол или по съдебен ред. През 2009г. е постъпила молба от Д. Я. А. на
основание чл.24 ал.2 от НПК. Молбата е изпратена от прокурор Дочев  на
ВОП.  С  писмо  рег.№  691/  27.04.2009г.  на  прокурор  Ставрев  от  ВОП
молбата  е  върната  на  РП  -  Варна  по  компетентност,  като  изрично  е
записано, че с оглед разпоредбата на чл.24 ал.2 от НПК, прокурорът от РП -
Варна  следва  да  „отмени  постановлението  си  за  прекратяване  на
наказателното  производство  досежно  извършеното  от  А.  деяние  и
продължи разследването...".

С постановление „за възобновяване на наказателно производство" от
08.06.2009г.  на прокурор Дочев е  прието,  че прокурор от ОП- Варна  „е
отменил постановлението за прекратяване на РП - Варна" с оглед
молбата на А. на основание чл.24 ал.2 от НПК. Със същото постановление
прокурорът  е  възобновил  наказателното  производство  по  ДП
4972/1992г.  /  пр.2098/2005г.  на РП -  Варна/.  С писмо от  10.06.2009г.  на
завеждащ следствен отдел на ОП - Варна / бивш директор на ОСС - Варна/,
делото  беше  изпратено  за  служебна  проверка  на  АП  -  Варна  по
предложение  на  проверяващия.  Със  справка  от  29.06.2009г.  прокурор
Николов  от  АП  -  Варна  уведоми  ИВСС  за  резултата  от  извършената
проверка. От данните по справката е видно, че преценката на прокурора от
АП - Варна е,  че постановлението на прокурор Дочев от 18.05.2005г.  за
прекратяване  на  наказателното  производство  е  необосновано  и
незаконосъобразно.  Към  момента  на  постановлението  не  е  била
изтекла абсолютната давност за няколко престъпления, включително и
за извършени от А. и наказателното производство е могло да продължи за
тези деяния като е следвало да се изготви обвинителен акт и да се внесе в
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съда. Установено е, че в провереното постановление за прекратяване не е
взето  отношение  за  някои  от  обвиняемите  лица,  участвали  като
съизвършители в изпълнителни деяния.

Констатират  се  следните  нарушения  ,  извършени  от  прокурор
Дочев по пр. 2098/2005г. на РП - Варна:

• С постановление за прекратяване на НП от 18.05.2005г. е
приел ,  че  е  изтекла предвидената от закона абсолютна
давност за престъпни деяния , за които не са били налице
съответните правни основания;

• С  постановление  от  08.06.2009г.  е  приел,  че
постановлението  за  прекратяване  от  18.05.2005г.  е
отменено  от  прокурор  от  ВОП,  което  не  отговаря  на
истината - такова постановление на ОП - Варна няма.

• С постановление от 08.06.2009г. прокурорът е възобновил
НП  на  основание  чл.  199  и  чл.245  ал.2  от  НПК,  като
правното основание на чл.245 ал. 2 от НПК се отнася до
действия  на  прокурора  по  спрени  наказателни
производства, каквато хипотеза в конкретния случай не е
налице.  Не  съществува  правна  възможност  за
възобновяване  на  прекратено  наказателно  производство
от прокурора, който го е прекратил .

Към настоящия акт се прилага справка на АП - Варна за извършена
служебна проверка , както и копия от актове и писма от провереното НП.

Забележка: Към Акта е приложена изготвена от ВРП Справка
№ 3 по организацията на образуването и движението на досъдебните
производства,  отразяваща  и  индивидуалната  натовареност  на
прокурорите.  Към  Акта  са  приложени  и  копия  от  документи  по
конкретни дела, които са били предмет на анализ в този раздел.

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

1. Наказателно-съдебен надзор.

От внесените общо 1433 бр. обвинителни актове през 2008 г., 591 бр.
са по образувани досъдебни производства през проверявания период и 842
бр. са по образувани досъдебни производства в предходни години. Съдът е

36



върнал на прокуратурата  108  бр. обвинителни актове,  от които  90  бр. с
разпореждане  и  18  бр.  е  определение  /според  предоставената  на
Инспектората към ВСС справка/.

Съдът е решил през проверявания период 1 448 бр. дела по внесени 
обвинителни актове, както следва:

- с осъдителна присъда - 535 бр., /като от тях 143 бр. са по реда
на чл.371 и сл. от НПК/;
- с оправдателна присъда - 66 бр. /35 бр. са протестирани, като 6
бр. протести са уважени, 7 бр. неуважени, 18 бр. са неразгледани
и 4 бр. са били оттеглени/;

- със споразумение в хода на съдебното следствие - 649 бр.;
- с  освобождаване  от  наказателна  отговорност  и  налагане  на
административно наказание - 69 бр.;

- с прекратяване - 21 бр.

А.  Проверка  на  организацията  в  РП  -  Варна  по  НСН  в  частта,
отнасяща се до постановени оправдателни присъди и протести по
тях.

За  2008  г.  няма  разминаване  в  статистическите  данни  за  броя  на
оправдателните присъди.  Водят се три папки за протестите - уважени,
неуважени  и  оттеглени.  Със  Заповед  №  404/01.09.2008г. на
административния  ръководител  е  разпоредено  да  се  създаде  специален
дневник,  в  който  прокурорите да  отразяват  постановените  оправдателни
присъди,  изготвен  ли  е  протест  и  краткото  му  съдържание,  прокурорът
който  е  изготвил  обвинителния  акт,  прокурорът,  който  се  е  явил  в
последното  с.з.,  прокурор,  неизготвил  протеста  -  причини,  прокурор
оттеглил протеста -причини и резултат от протеста. В изпълнение на тази
заповед  е  издаден  на  хартиен  носител  регистър  на  оправдателните
присъди от 16.09.08 г., от който е видно, че са заведени 43 дела, за които
попълнените данни не отговарят на разпореденото със заповедта. В графата
за причини за оттегляне на протести, за каквито данни има, не се сочат по
никое дело. В графата кратко съдържание на протеста очевидно няма място
за такава информация. По същия начин е и с останалите графи, които не са
съобразени  с  обема  на  информацията,  която  се  изисква  със  заповедта,
поради което считам, че следва да се даде  препоръка  на  завеждащия
наказателно -  съдебен надзор да съобрази и организира воденето
на регистъра с цитираната заповед.  И от регистъра, и от справката за
оправдателните  присъди  и  протестите,  не  може  да  се  направи  никакъв
извод  за  това,  по  какви  причини  не  са  протестирани  31  оправдателни
присъди  от  общо  66  за  2008  г.  Има  данни  за  35  протеста  от  които  6
уважени,  7  неуважени,  4  оттеглени,  а  останалите  не  са  разгледани.
Разделените подадени протести от прокурорите в трите папки /на уважени,
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неуважени  и  оттеглени/  съдържат  бланкетния  протест  на  прокурора,
справка  до  ОП  -  Варна  наказателно-съдебен  надзор  и  мотивите  към
протеста. В тези папки не се съдържат актовете на съда. При разговор със
завеждащия  наказателно-съдебен  надзор  в  РП  -  Варна  се  установи,  че
съдебни  актове  и  мотивите  на  първоинстанционния  съд  се  съдържат  в
наблюдателното производство.

При  преглед  на  случаен  принцип  на  няколко  наблюдателни
производства  се  установи,  че  в  пр.  пр.  №3853/06  г.  /ДП  №593/06  г./,
НОХД№ 3255/06г. се съдържа протеста, мотивите към протеста, справка,
решение на ОС - Варна от 21.06.2007 г. по ВНОХД951/07 г., протоколи от
съдебни заседания  от  03.04.2007 г.  и  08.11.2007 г.  Това решение на  ОС
-Варна е по същото дело, по което присъдата веднъж е била отменена по
жалба на подсъдимия. Следват мотиви към присъда по НОХД № 3398/07г.
на PC - Варна, протоколи от съдебни заседания.

В  пр.  пр.  №3777/00  г.  липсват  актове  на  съда,  има  само  протест,
допълнение  към  протеста,  справка  до  ОП  -  Варна  наказателно-съдебен
надзор. Протестът е уважен и делото е върнато за ново разглеждане от PC -
Варна.

В пр.  пр.  №13399/06г.  /неразгледан  протест/  има  протеста,  мотиви
към  протеста,  присъда,  мотиви  към  нея,  съдебна  практика,  въззивната
жалба на  подсъдимия.  Прокурор Лазарова е  направила необходимото да
събере  относимите  към  протеста  документи,  за  да  ги  обсъди  в
допълнението към протеста.

Проверката показва, че и в наблюдателните производства не винаги
се съдържат необходимите прокурорски и съдебни актове.

Резултатите  от  въззивните  протести  и  решенията  на  въззивната
инстанция не се предоставят на РП, което многократно е било изисквано от
завеждащия  наказателно-съдебния  надзор  в  РП-Варна,  но  изискването  е
било  отправено  неоснователно  към  ОП  -  Варна.  РП  Варна  може
самостоятелно  да  организира  и  да  окомплектова  преписките  със
съответните  съдебни  актове  и  мотивите  към  тях,  като  отправи
съответните си искания до PC Варна.

Съдебните актове на въззивната инстанция е необходимо да
бъдат  прилагани  към  наблюдателните  производства  във  всички
случаи,  когато  има  протест,  за  да  може  да  се  уеднаквява
практиката  в  прокуратурата,  а  също  и  да  се  проследява  и
анализира  практиката  със  съда,  както  и  да  се  подпомага
цялостната аналитична дейност на РП Варна.

Воденето на регистъра на оправдателните присъди следва да
бъде  извършвано  съгласно  Заповед  №404/01.09.2008г.  на
административния ръководител.
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Със  заповед  №301/26.10.07г.  на  административния  ръководител  на
РП-Варна е разпоредено явяващите се в зала прокурори задължително да
уведомяват прокурорите,  внесли обвинителния акт,  за  становищата си,  а
ако  има  противоречие,  в  съдебно  заседание  да  се  явява  прокурорът,
изготвил обвинителния акт.

Б.  Проверка  на  прекратените  и  върнати  от  съда  на
прокуратурата дела за 2008г.

При проверка на прекратените и върнати от съда дела за 2008 г. се
констатира, че е налице разминаване в информацията, както следва:

1. В  изисканата  от  ИВСС  справка  №4  е  посочен  общ  брой  на
прекратените  и  върнати  от  съда  дела  108  бр.,  от  които  90  бр.  с
разпореждане и 18 бр. с определение;

2. От  Справка  на  РП  -  Варна  за  прекратените  и  върнати  дела  за
периода 01.01.2008 г.-31.12.2008 г. е посочено, че за този период те са общо
189 бр.

3. В  представена  електронна  разпечатка  водена  от  РП-Варна  е
посочен общ брой на прекратените и върнати дела 192.

При съпоставяне на общия брой внесени обвинителни актове в съда
от РП Варна през 2008г. -  1433  и броя на прекратените и върнати от
съда  дела  през  2008г.  /съгласно  електронна  разпечатка/  -  192  бр.  се
установява значителен процент -  около  14%  на прекратени и върнати
дела,  в  сравнение  с  общия  брой  решени  от  съда  дела  по  обвинителни
актове за същия период — 1448 бр.

На случаен принцип бяха проверени следните дела: 

1.  НОХД №6266/08 г.  на  PC  -  Варна,  13 с-в,  ПД №979/06 г.,  пр.
вх. №2875/02 г. Обвинителният акт е внесен в съда на 18.12.2008г. срещу
Л. Д. за престъпление по чл.211, вр. чл.209, ал.1 НК. С постановление от
16.12.2008г. прокурорът е прекратил частично наказателното производство
досежно обвиняемата М. Д. за престъпление по чл.309, ал.1, вр. чл.26, ал.1
НК, поради изтекла давност. Проведени са две съдебни заседания и делото
е отложено за 25.05.09г.

На 06.10.2008г. PC-Варна с разпореждане е върнал НОХД №4354/08г.
на PC - Варна, 13с-в, поради разминаване на диспозитива на повдигнатото
обвинение с  обстоятелствената  част  на  обвинителния акт,  внесен в съда
03.09.08 г. срещу двамата обвиняеми.

На 22.08.2008 г. съдът с разпореждане е върнал НОХД №3982/08 г. за
отстраняване на допуснати процесуални нарушения. Обвинителният акт е
внесен в съда на 18.08.08 г.
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На 16.05.2008 г. съдът е върнал НОХД №5880/07  г.  на  PC  - Варна,
35с-в. Обвинителният акт е внесен в съда на 12.12.2007 г.

На 23.11.2007 г.  съдът е  върнал НОХД№3722/07 г.  Обвинителният
акт е бил внесен на 01.08.2007 г.

На 02.02.2007Г. съдът е върнал НОХД№5722/06 г. на PC - Варна 36 с-
в. Обвинителният акт е внесен на 08.11.2006г.

Констатира се следното:
-въпреки  че  формално  не  са  налице  нарушения  по  движението на

делото, съдът пет пъти е прекратил съдебното производство и е върнал
делото  на  прокурора,  поради  което  по  едно  от  обвиненията
наказателното  преследване  е  било  погасено,  поради  изтичане  на
абсолютната давност,

-По ПД липсват разпорежданията или определенията на съда,  с
които делото е било прекратявано и връщано и не могат да се направят
изводи  за  причините,  поради  които  многократно  е  прекратявано  и
връщано делото от съда.

2.Пр.пр.№7237/08г. на РП-Варна, НОХД№3892/08г., 2с-в.
Обвинителният акт е внесен в съда на 08.08.08г. С разпореждане на съда от
04.09.2008г. делото е върнато на прокуратурата, тъй като е констатирано
несъответствие  между  обстоятелствената  част  и  диспозитива  на
обвинителния акт. Словесно е изписано „да присвои вещта", а цифрово е
посочена разпоредбата на чл.346, ал.1 НК, изпълнителното деяние на която
предполага противозаконно отнемане на чуждо моторно превозно средство,
с намерение „да го ползва". Същото нарушение е допуснато и в протокола
на привличане на обвиняемото лице.  Наблюдаващ прокурор е Станислав
Андонов. Към настоящия момент делото е спряно, тъй като обвиняемият е
заминал  за  Италия,  обявен  е  за  общодържавно  издирване  с  телеграма
№50649/10.10.08 г. По наблюдателното дело се съдържа разпореждането на
съда за връщане.

Констатира се, че наблюдаващият прокурор по пр.пр. 7237/08г. на
РП Варна е допуснал съществено нарушение на процесуалните правила,
поради  което  правилно  PC  Варна  е  прекратил  и  върнал  делото  на
прокуратурата.

З.Пр. пр.№ 5477/08г. Наблюдаващ прокурор - Неделчева.
Обвинителният  акт  е  внесен  на  24.10.08  г.срещу  двама  обвиняеми  за
престъпление по чл.198, ал.1 НК. На 17.11.2007 г. съдът е прекратил НОХД
№5182/08 г. на  PC  - Варна, 32с-в и върнал за отстраняване на допуснати
процесуални нарушения. На 18.12.2008 г. е внесен в съда нов обвинителен
акт, образувано е НОХД № 6278/08г. на PC - Варна, 32 с-в. Делото е било
решено  на  04.02.09  г.  В  ПД  не  е  приложено  разпореждането  или
определението  на  съда,  с  което  делото  се  връща  за  процесуални
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нарушения. Не е попълнена и справката, която е въведена в РП Варна за
тази цел.

4.Пр.  пр.№3243/08  г.,  /ПД№1133/08г/.  Наблюдаващ  прокурор
-Тодорова.  Делото е образувано срещу непълнолетен за престъпление по
чл.194 НК. На 30.06.2008 г. делото е внесено в съда по реда на чл.382, ал.1
НПК. Образувано е НОХД № 3122/08 г. на  PC - Варна, 6 с-в. С писмо от
18.09.2008  г.  съдът  е  изпратил  делото  на  РП  Варна  за  изготвяне  на
съответния акт.  На 30.10.2008г. РП Варна внася в съда обвинителен акт.
Образувано е НОХД № 5257/08г, на PC - Варна, 4 с-в. По ПД лисва акта на
съда, с който делото се връща, също така липсват данни с какъв акт на
съда е приключило делото.

Разпорежданията  и  протоколните  определения  на  съда,  с  които
делото  се  връща  на  прокурора  са  събрани  в  една  папка  за  периода
02.01.08г.-30.12.08 г.

В друга  папка „справки  по върнатите  от  ВРС дела  за  2008  г."  се
съдържат част от разпорежданията и определенията на съда за връщане на
делото, към които има попълнена справка от прокурора. Тази справка е в
табличен вид със следните графи: номер на ПД, номер на НОХД, прокурор
изготвил  обвинителния  акт,  текста  от  НК,  дата  на  съдебното  заседание,
прокурор участвал в съдебното заседание, причини за връщане на делото за
доразследване, резултат /дата и вид на прокурорския акт от допълнително
разследване/. Тези справки не се попълват изцяло от прокурорите.

ОБЩИ КОНСТАТАЦИИ:
Прекратяването  u  връщането на дела от съда на прокуратурата

влияе  пряко  и  непосредствено  върху  срочността,  с  която  се  реализира
наказателната  отговорност  на  виновните  лица.  Този  акт  на  съда  се
отразява  и  на  движението  на  наказателното  производство,  като  във
всички случаи води до забавянето му, а в някои случаи и до погасяване на
наказателната отговорност.

Организацията на наказателносъдебния надзор, в частта относно
преодоляване  на  допусканите  от  прокурорите  процесуални  нарушения,
станали  причини  за  прекратяване  и  връщане  на  наказателните
производства  от  съда,  не  е  на  необходимото  ниво.  Обобщаването  и
анализирането на причините може да се осъществи при правилно и пълно
водене на справките по върнатите от ВРС дела, при окомплектоване на
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ПД  със  съдебните  актове  -  определения  или  разпореждания  за
прекратяване и връщане на делата.

Намаляването  на  броя  на  прекратени  и  върнати  от  съда
дела  може  да  се  осъществи  само  при  добра  организация  на
наказателносъдебния  надзор  в  тази  насока,  като  се  изготвят
периодични анализи на основата на пълна и точна статистика и
те се обсъждат от всички прокурори в РП Варна.

В.  Проверка на движението  на делата след внасянето им за
разглеждане в PC- Варна с прокурорски акт.

В  рамките  на  тази  проверка  бяха  изискани  и  проследени  като
образуване и движение делата за няколко съдебни заседания, с участието
на прокурори от РП Варна. Целта на проверката е да се проследи в какво
състояние се поддържат и водят прокурорските дела, през какви периоди от
време  и  на  какво  основание  се  отлагат  НОХД,  какво  е  процесуалното
поведение на прокурорите в съдебно заседание и какви становища вземат
по  хода  на  делата,  както  и  каква  е  индивидуалната  натовареност  на
прокурорите по отношение на участието им в съдебни заседания.

1.Бяха  изискани  и  проверени  делата,  насрочени  за
разглеждане в съдебни заседания на 15.04.2009г.:

Предостави се списък на делата, насрочени за разглеждане в с.з. на
15.04.09г, но част от делата не бяха предоставени на проверяващите / на
прокурор  Атанасова,  прокурор  Недков,  прокурор  Даскалова  и  прокурор
Кирова/, тъй като  работното място на същите е в друга сграда, което
затруднява работата на прокурорите във връзка с проучването на делата
и явяванията в съдебно заседание.

От  предоставения  график  за  участия  на  прокурорите  по  делата,
насрочени  за  разглеждане  в  съдебно  заседание  на  15.04.09г.  е  видно
следното:

Прокурор Атанасова, 13 състав на ВРС:
- НОХД 763/09г. Обвинителният акт е за престъпление по чл. 3436 

от НК;
-   НОХД 3 226/09г. Обвинителният акт е за престъпление по чл. 1726 

от НК;
- НОХД 1090/09г. Обвинителният акт е за престъпление по чл. 196 

от НК;
- НОХД  1186/09г.  Обвинителният  акт  е  за  престъпление  по
чл.  195от НК;
- НОХД 763/09г. Обвинителният акт е за престъпление по чл. 3436
от НК;
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- НОХД 1192/09г. Обвинителният акт е за престъпление по чл. 354а .
от НК;

- НОХД 1182/09г. Обвинителният акт е за престъпление по чл. 
195 от НК;
- НОХД 965/09г. Обвинителният акт е за престъпление по чл. 
343в от НК;

Прокурор Недков, 22 състав на ВРС:
- НОХД 5368/07г. Обвинителният акт е за престъпление по чл. 
308от НК;
- НОХД 1611/09г. Обвинителният акт е за престъпление по 
чл.157 от Закона за здравето;
- НОХД 1281/09г. Обвинителният акт е за престъпление по чл. 
129 от НК;
- НОХД 1278/09г. Обвинителният акт е за престъпление по чл. 
196 от НК;

Прокурор Даскалова, 28 състав на ВРС:

- НОХД 1425/09г. Обвинителният акт е за престъпление по чл. 
354а от НК;
- НОХД 4565/08г. Обвинителният акт е за престъпление по чл. 
1726 от НК;

Прокурор Кирова, 36 състав на ВРС:

- НОХД 6378/08г. Обвинителният акт е за престъпление по чл. 
3436 от НК;
- НОХД 1341/09г. Обвинителният акт е за престъпление по чл. 
325 от НК;
- НОХД 1277/09г. Обвинителният акт е за престъпление по чл. 
206 от НК;

Предоставиха се някои от делата на прокурор Е. Димитрова,
32 състав на ВРС:

-НОХД  965/09г.  /предоставено  беше  наблюдателното
производство/.  От  него  е  видно  следното:  На  23.02.09г.  е  внесен
обвинителен  акт  в  PC  Варна  за  престъпление  по  чл.  343в  от  НК.  На
18.03.09г.  е  насрочено  първо  по  делото  съдебно  заседание,  което  е
отложено  за  15.04.09г.  Като  отегчаващо  отговорността  обстоятелство  е
посочено - „нарушение на ЗДВП".  Нарушенията на ЗДвП са елемент от
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престъпния състав, за който има повдигнато обвинение и не могат да
бъдат квалифицирани като такива.

-НОХД  6355/08г.  /предоставено  беше  наблюдателното
производство/.  Обвинителният  акт  е  внесен  в  съда  на  22.12.08г.  Първо
съдебно заседание е проведено на 18.02.09г., второ съдебно заседание на
11.03.09г. и третото съдебно заседание е насрочено за 15.04.09г. от 15,30ч.
Деянието е извършено през 2001 г. Мерките за неотклонение към момента
на внасяне на обвинителния акт са „парична гаранция" и „подписка". По
обвинителния  акт  няма  данни  дали  по  отношение  на  обвиняемия  е
приложена  по  -  тежка  мярка  за  процесуална  принуда.  Провери  се  и
преписката,  по която е  изготвен обвинителният акт  /пр.пр.  13904/01  г.
ПД  №  1390/08г./,  както  и  се  проследи  движението  на  преписката  по
входящия регистър. Установи се следното: първото записване е завеждане
на  преписката  на  27.08.01г.,  второто  записване  е  на  26.04.06r.- от
Четвърто  РПУ  -  дознание  409/01  г.  идва  с  мнение  за  прекратяване,  на
05.05.06г.  е  отбелязано,  че  е  върнато  за  доразследване.  На  09.05.07г.  е
изготвено постановление на наблюдаващия прокурор за спиране, изведено
на 17.05.07r.  Следва писмо на прокурор Димитрова до Началника на РПУ
във връзка със запитване дали обвиняемият А. Г. е обявен за общодържавно
издирване.  С  писмо  от  09.05.08г.  е  разпоредено  обвиняемият  да  бъде
обявен за общодържавно издирване.  С отговор от  19.05.08r.  РП Варна е
уведомена,  че  лицето  изтърпява  наказание  в  затвора.  На  03.06.08г.  е
възобновено производството, като срокът за разследването е продължен два
пъти. Обвинителният акт е изготвен на 18.12.08г.

Констатира   се   бездействие   на   органите   на   досъдебното
производство в продължение на около пет години /27.08.01г.-26.04.06г./.

Представени бяха трите дела на прокурор В. Томов, 4 състав 
на ВРС:

- НОХД  2363/08г.  Обвинителният  акт  е  внесен  в  PC  Варна  на
20.05.08г. за престъпление по чл. 210 от НК. Първото по делото
съдебно  заседание  се  е  състояло  на  30.06.08г.  Следват  четири
отлагания  през  продължителни  периоди  от  време  /повече  от  3
месеца/

- НОХД 6482/06г. Обвинителният акт е за престъпление по чл. 313
от НК. Отлагано е неколкократно през продължителни периоди от
време /повече от три месеца/
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2.Бяха изискани и проверени делата за съдебните заседания 
на 12.05.2009 г.

- Пр.  пр.5568/09  г.  на  РП  -  Варна  /БП  №3134/09  г./  -  за
престъпление по чл.343б НК -  НОХД № 2331/09г.  на  PC-Варна.  Бързо
производство  е  образувано  на  23.03.09г.  Съобщението  е  изпратено  на
24.04.09г.  и  е  заведено  на  същата  дата  в  РП  Варна.  На  27.04.09г.  е
разпределено  на  прокурор  Атанас  Христов. На  28.04.09г.  е  сключено
споразумение и на същата дата  е  внесено в съда.  Насрочено за  съдебно
заседание на 12.05.09г. - прокурор Дочев.

Констатира  се  късно  уведомяване  на  РП  Варна  от  органа  по
разследване, на практика след приключване на бързото производство.

- Пр. пр. №15392/2000 г. /ПД №534/07 г.,  НОХД№2621/07 г. 29
с-в,  PC-Варна/,  наблюдаващ  прокурор  Дочев.  Наказателното
производство е образувано срещу Е. Д. Н. за престъпление по чл.210 НК.
Обвинителният акт е внесен на 06.06.07 г. Обвинението обхваща периода
17.09.99 г. - 20.09.99 г. Отложено е 9 пъти след 02.10.2007г., когато е било
първото  съдебно  заседание.  На  05.06.2008  г.,  /петото  по  ред  съдебно
заседание/  прокурор  Даскалова  по  повод  искания  на  защитата  е  взела
недопустимо становище: „Считам, че исканията са неоснователни, но няма
пречка да се уважи искането на защитата. Предоставям на съда."

Посетено е съдебно заседание на 12.05.09 г., когато за първи път е
даден ход на делото. Проведен е разпит на двама свидетели и на експерт
-графолог. Делото е отложено за 25.06.09 г. за разпит на неявил се редовно
призован свидетел и за разпит на подсъдимата. Уважени са и нови искания
на прокурора и защитата.

След приключване на съдебното заседание беше проведен разговор с
прокурор Дочев, като му беше дадена възможност да направи самооценка и
анализ  на  протичането  на  съдебното  заседание,  а  след  това  му  бяха
отправени конкретни препоръки. Констатира се следното:

    Има съществени пропуски в досъдебното производство, които са
могли  да  бъдат  избегнати,  ако  разследването  беше  извършено
всестранно и пълно; 

  Разследването е продължило  седем  години,  като действията по
разследването  се  изчерпват  с  разпита  на  трима  свидетели  и
назначаването на една експертиза; 

 Дадената правна квалификация на деянието е оспорима; 
  В  съдебно  заседание  бяха  допуснати  процесуални  нарушения  от

съдията - четеното определение за отлагане на делото и налагане
на глоба на защитника не беше отменено след явяването му, не се
сне  самоличността  на  подсъдимата,  свидетелите  и  експерта  по
съответния  ред.  Не  бяха  разяснени  процесуалните  права  на
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участниците в процеса.  Допуснатите от съда нарушения не бяха
констатирани от явилия се в съдебно заседание прокурор. 

  В  хода  на  самото  дело  прокурорът  не  се  възползва  от
възможността след въпросите на защитата да зададе въпроси на
свидетелите, които биха допринесли за разкриване на обективната
истина.  Прокурорът  не  се  противопостави  на  искането  на
адвоката за събиране на нови доказателства, въпреки че му беше
дадена  процесуална  възможност  и  достатъчно  мотиви,  за  да
възрази.

З.Бяха изискани и проверени делата за съдебните заседания 
на 13.05.2009 г.

- пр. пр,№14246/06г., ПД№290/09г., НОХД №1480/09г., на PC -
Варна, 23с-в.  Наблюдаващ прокурор Панайотова.  Обвинителният акт е
внесен в съда на 18.03.09 г. за престъпление по чл.195, ал.1. На 13.05.2009
г. е проведено първо съдебно заседание. По делото е постановено частично
прекратяване по чл.195, ал.1, т.7 НК. Мотивите на прокурора за частично
прекратяване  са  три:  стойността  на  инкриминираната  вещ  е  133  лв.;
личността на дееца не сочи на висока обществено опасност и деецът сам е
върнал вещите.  Вторият  мотив не може да се прецени, тъй като към ПД
няма приложено свидетелство за съдимост на обвиняемия. Третият мотив
е част от правната квалификация и не може да бъде мотив за прекратяване.

Посетено  е  съдебно  заседание  на  13.05.09г.  Съдията  докладва
постъпила информация относно обстоятелства, които безспорно доказват,
че подсъдимият не е намерен на посочения от него адрес, търсен е и на друг
адрес,  за който са събрани данни, че пребивава на него,  но не е открит.
Изискани са всички справки. Подсъдимият не е уведомил съда за промяна
на  местоживеенето  си.  Дадена  е  възможност  на  страните  да  изразят
становище по хода на делото.  Становището на прокурора се  изчерпва  с
твърдението,  че са налице процесуални пречки за даване ход на делото,
поради  неявяване  на  подсъдимия.  Съдът  постанови  определение,  че  са
налице  предпоставките  на  чл.269,  ал.З,  т.  1  НПК,  като  мотивира
определението с докладваните справки.

След приключване на съдебното заседание, при беседа с участвалия
прокурор, същият направи лична преценка затова, че не е взел отношение
за прилагането на чл.269, ал.З, т.1 НПК, което е могъл да направи. Същият
прокурор  е  вносител  на  обвинителния  акт,  по  който  има  частично
прекратяване за приложението на чл.195, т.7 НК. От проведения разговор
се установи, че лицето е било осъждано еднократно по чл.194, ал.З НК,
което е дало основание на прокурора да приеме, че обществената опасност
на  дееца  не  е  голяма,  но  това  обстоятелство  не  е  отразено  нито  в
обвинителния акт, нито в постановлението за частично прекратяване.
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При  проверка  на  друг  обвинителен  акт  на  същия  прокурор  по  пр.
№11220/08г. на РП - Варна изготвен на 12.05.09 г. се вижда, че прокурорът
подробно  е  обсъдил  предишните  осъждания  на  двама  обвиняеми  и  е
мотивирал приложението на чл.195, ал.1, т.7, вр. чл. 26, ал.1, вр. чл.20, ал.2,
вр. чл.63,  ал.1 ,т.З НК. Изготвеният обвинителен акт отговаря на всички
изисквания на НПК.

Участието на същия прокурор на 13.05.09 г. по още 2 дела беше без 
забележки.

Констатираните  нарушения   на  прокурор  Панайотова  по  пр. пр.
№14246/06г, се изразяват в следното:

• Както  в  обвинителния  акт,  така  и  в  постановлението  за
частично  прекратяване  на  наказателното производство,  не
са  описани  предишните  осъждания,  на  обвиняемия,  които
пряко се отнасят до правната квалификация на деянието;

• В  постановлението  за  частично  прекратяване  на
наказателното  производство  е  посочен  мотив  за
прекратяване, който е неправилен;

• В  съдебно  заседание  наблюдаващият  прокурор  не  взе
отношение за приложението на чл. 269, ал.З, т. 1 от НПК,
въпреки, че бяха налице всички предпоставки за това.

- НОХД№776/09 г. на  PC - Варна, 23с-в.  Наблюдаващ прокурор
Неделчева.  Делото се води срещу Й. Й. за престъпление по чл.206, ал.5
НК. Обвинителният акт е изготвен от прокурор Неделчева. Първоначалното
обвинение е  било по чл.206,  ал.1  НК.  В обвинителния акт  е  прието,  че
обвинението следва да бъде по чл.206, ал.5 НК, като мотивите затова, че
случаят  е  маловажен  /стойността  на  инкриминираната  вещ  -мобилен
телефон  е  173лв./,  са  свързани  единствено  с  ниската  стойност  на
инкриминираната  вещ.  Не  е  съобразено  с  чл.9,  ал.2  НК,  а  и  самата
стойност  на  инкриминираната  вещ  не  предполага  преценка  за
маловажност.

- НОХД  №3979/07  г.  на  Зб  с-в,  /ПД№810/07г.,  пр.  пр.
№3396/07г./Наблюдаващ прокурор  Неделчева.  Делото  е  образувано  за
престъпление  по  чл.195НК.  Обвинителният  акт  е  изготвен  от  прокурор
Неделчева.  В приложението към него липсват  данни за какъв период от
време обвиняемото лице е било с мярка за неотклонение "Задържане под
стража". Посочено е, че лицето е осъждано, но предходните осъждания не
влияят  на  правната  квалификация.  Не  е  посочено,  обаче,  за  какви
престъпления е осъдено лицето и какви наказания са му били наложени.
Делото е отлагано многократно, като е давана възможност на подсъдимия
да  възстанови  щетите  в  размер  на  4  814лв.  Прокурорът  очевидно  не  е
предприел  никакви  адекватни  действия  и  не  е  изразил  становище да  се
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преустанови отлагането на делото по тази причина, като се има предвид
предходните осъждания на подсъдимия и обстоятелството, че по делото е
бил с мярка за неотклонение "задържане под стража". Пасивното поведение
на прокурора е напълно необосновано.

Беше  посетено  съдебното  заседание  на  13.05.09г., на  което
подсъдимият  не  се  явява.  Защитата  му  твърди,  че  има  информация  от
същия ден, че е задържан в Затвора - Варна предния ден, за да изтърпи
наказание лишаване от свобода за срок от един месец, съгласно решение на
ОС Варна,  с  което е  заменено наказание пробация.  Заявява  също,  че  по
данни на съпругата на подсъдимия, вероятно лицето ще бъде приведено в
Затвора - Ловеч. По хода на делото прокурорът взема становище да не се
дава ход и да се изиска справка от затвора във Варна. С определение на
съда делото е  отложено и се разпорежда призоваване на подсъдимия от
затвора във Варна, след извършване на телефонна справка дали лицето се
намира там.

При  разговор  след  съдебно  заседание  с  прокурор  Неделчева  беше
указано в справката към обвинителния акт да се изписва точният период
на приложение на мярката за  неотклонение  "задържане под стража",
както и мярката, с която е била заменена. Беше указано в обвинителния
акт да бъдат посочвани предходните осъждания на обвиняемите лица,
което е необходимо при явяване на прокурор в съдебно заседание, с оглед
индивидуализацията  на  наказанието.  Становището  на  прокурора  в
съдебно заседание, относно действията на съда, които могат да бъдат
предприети  по  издирване  и  призоваването  на  подсъдимия,  би  могло  да
бъде по мотивирано и изчерпателно.

-  Пр.  пр.№6246/01г„  ПД№524/08г.,  НОХД  №589/09  г.  на  PC
-Варна.  Наблюдаващ прокурор Вълчева.  Делото е водено срещу К. С. за
престъпление по чл. 195, ал. 1, т.З НК. Обвинителният акт е внесен в съда
на 29.01.2009 г. за втори път, тъй като с разпореждане от 20.05.2008г. PC -
Варна е прекратил и върнал делото на прокурора. Делото е било спряно на
10.12.2001  г.  С  постановление  на  прокурор  Вълчева  от  26.07.2007г.  е
разпоредено  обвиняемият  по  делото  да  бъде  издирен.  С  телеграма  №
43965/07г. обвиняемият е обявен за издирване,  след което делото е било
възобновено.  Налице  е  бездействие  от  страна  на  прокуратурата  за
периода от 10.12.2001г. до 26.07.2007г.

-пр. пр. №6970/06г., ПД  №  425/07 г., НОХД№1785/08 г. на PC
-Варна, 32 с-в. Наблюдаващ прокурор Колева.  Деянието е извършено на
29.05.06 г.,  а на 31.05.06 г. е уведомена РП Варна. На 06.06.06r.  е внесено
искане  на  РП  за  определяне  на  мярка  за  неотклонение  "Задържане  под
стража"  на  обвиняемите  С.  А.  и  Г.  В.,  което  е  уважено  от  съда.  На
04.08.2006г.  делото  е  изпратено  от  водещия  разследването  с  мнение  за
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спиране. РП Варна прави искане до ОП - Варна за продължаване на срока
на разследването. На 24.08.06 г. ОП - Варна разрешава и делото е изпратено
за продължаване на разследването. На 12.10.06 г. водещият разследването
изпраща делото в РП Варна с мнение за съд. На 13.10.06 г. с разпореждане
на  РП  двамата  обвиняеми  са  приведени  в  затвора.  С  постановление  от
27.10.2006г.,  изведено  на  06.11.2006г.,  РП  Варна  връща  делото  с
указания  обвиняемите да  бъдат привлечени  е  конкретен диспозитив. На
09.11.06 г. съдът иска делото, тъй като е постъпила молба от обвиняемия С.
А. за изменение на мярката за неотклонение "задържане под стража". На
10.11.06 г.  с  резолюция на  прокурор  Томов е  разпоредено  делото  да  се
изиска от V РПУ - Варна. На 21.11.2006 г. делото е постъпило в РП Варна, а
е изпратено в съда на 02.12.06 г. Налице е забавяне на администрирането
на делото от около месец от страна на РП Варна. В съдебно заседание на
09.12.06 г. съдът е оставил молбата на обвиняемия С. А. без уважение. На
12.12.06 г. делото е върнато от PC - Варна в РП. Едва на 28.12.2006 г. РП
Варна е изпратила делото в РПУ.  На 17.01.07 г. съдът иска делото, тъй
като е  постъпила молба от обвиняемия   С.    А.    за    изменение   на
наложената   мярка   за неотклонение. На 25.01.2007 г. делото постъпва в
РП Варна  от  РПУ с  мнение  за  съд.  На  02.02.2007г.  РП Варна  изпраща
делото в  PC  Варна. В съдебно заседание на 08.02.2007г. съдът е оставил
молбата  на  обвиняемия  С.  без  уважение.  На  14.02.2007г.  ОС  Варна
потвърждава определението на PC Варна. На 19.02.07г. съдът иска делото,
тъй  като  е  постъпила  молба  от  другия  обвиняем-Г.  В.  за  изменение  на
мярката  за  неотклонение  "задържане  под  стража".  На  07.03.2007  г.  РП
Варна изпраща делото в съда. Това става отново около 20 дни по-късно. В
съдебно  заседание  на  13.03.07  г.  съдът  оставя  без  уважение  молбата  на
обвиняемия В. На 21.03.2007 г. ОС Варна потвърждава определението на
PC. На 28.03.07г. PC Варна връща делото на РП. На същата дата PC Варна
отново иска делото от РП, тъй като е постъпила молба от обвиняемия С. А.
за изменение на мярката за неотклонение. На 03.04.07 г. РП Варна изпраща
делото в PC Варна. В съдебно заседание на 05.04.2007 г. съдът оставя без
уважение молбата на обвиняемия С. На  18.04.07 г. ОС Варна потвърждава
определението на  PC.  На 20.04.07 г.  PC  Варна връща делото на РП. На
24.04.07 г. съдът иска делото, тъй като е постъпила молба от обвиняемия В.
за изменение на мярката за неотклонение.  На 09.05.07г. РП Варна   внася
делото с обвинителен акт в съда. На 04.06. 2007 г. PC изпраща делото в РП,
тъй като е разпореждане от 11.05.07г. делото  е   прекратено   и   върнато
на    прокурора,    поради   допуснати  процесуални  нарушения.  С
постановление  от  12.07.08  г.  РП  Варна  връща  делото  на  РПУ  за
доразследване.  Налице  е  забавяне  на  наблюдаващия  прокурор.  С
постановление  от   14.07.07  г.  е  изменена  мярката  за неотклонение на
двамата обвиняеми, поради изтичане на едногодишния срок. На 08.01.08г.
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Главният  прокурор  на  Република  България  е  удължил  срока  на
разследването с 6 месеца.  Като цяло основно забавянето на движението
на  делото  е  в  досьдебна  фаза  на  процеса.  За  това  елементарно  от
фактическа  и  правна  страна  дело  /един  или  двама  свидетели,  една
експертиза/ е искано удължаване на срока от Главния прокурор. По дело
със задържани лица, което не е сложно, наблюдаващият прокурор Порашка
/Колева/  не  е  взела  необходимите  мерки  за  своевременно  внасяне  на
обвинителния акт. Това е довело до изменение на мерките за неотклонение
на двамата обвиняеми, поради изтичане на законовия срок и в съдебна фаза
единият от подсъдимите се е укрил. Съдът многократно е потвърждавал
мерките за неотклонение на обвиняемите лица в досъдебната фаза, като е
дал възможност на органите на досъдебното производство да приключат
разследването  и  да  внесат  делото  за  разглеждане  в  съда.  При
администриране на молбите по делото във връзка с изменение на мерките
за  неотклонение  има  забавяния  от  по  15-20  дни,  които  се  дължат
предимно  на  наблюдаващия  прокурор.  В  случая  дознателите  и  съдът  са
изпращали и разглеждали делото своевременно.

В съдебно заседание на 13.05.09 г. бяха възстановени напълно щетите
на пострадалите. Постигна се споразумение между прокурора и адвокатите
на подсъдимите, което не беше обективирано в писмена форма. В рамките
на  споразумението  прокурорът  предложи  определеното  наказание
съответно  14  и  15  месец  лишаване  от  свобода  да  се  изтърпи  при
първоначален  общ  режим  за  двамата  подсъдими,  на  които  е  предявено
обвинение  в  условията  на  опасен  рецидив.  Данните  за  предишните
осъждания са за тежки умишлени престъпления /за единия подсъдим - 4
присъди  за  другия  -  6  присъди/.  Зачетено  беше  и  предварителното
задържани от 12 месеца за всеки.

При обсъждане на делото след съдебно заседание на прокурора беше
обърнато внимание за:

   бавното администриране на молбите на обвиняемите за изменение
на мярката за неотклонение   "задържане под стража " в хода на
досъдебното производство;

  липсата   на   точни   данни   за   прилагане   на   мярката   за
неотклонение  "задържане  под  стража"  в  приложението  на
обвинителния акт;  

 липса на изчерпателна    информация   за осъжданията на двамата
обвиняеми в обвинителния акт;    

  предложението  на  прокурора  за  изтърпяване  на  наказанието
лишаване  от  свобода  да  бъде  при  първоначален  общ  режим  при
обсъждане    на    споразумението    не    е    съобразено    с
разпоредбите на чл. 46 и следващите от ЗИН.
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•   споразумението  беше  постигнато  при  условията  на  чл.384  НПК,
като не беше обективирано в писмена форма между страните.

- НОХД №1801/09 г. на  PC - Варна, 22с-в, /пр. пр. №16770/07
г., ПД №349/09г./  Обвинителният акт е внесен в PC на 01.04.09 г. срещу
И.  И.  за  престъпление  по  чл.196,  ал.1,  т.2  вр.  чл.195,  ал.1,  т.2  НК.
Обвинителният акт е изготвен от прокурор Ал. Атанасов.  В диспозитива
на обвинителния акт е посочено само, че деянието е извършено в условията
на  опасен  рецидив.  В  обстоятелствената  част  на  обвинителния  акт  е
посочено, че квалификацията опасен рецидив се обуславя от решението по
НОХД № 1706/05 г. на PC-Варна, с което на обвиняемия е било наложено
наказание лишаване от свобода за срок от 1г. и 6 мес. при първоначален
общ режим.

Общи констатации:
В  повечето  случаи,  когато  обвиняемите  лица  са  осъждани,  в

обвинителните актове този факт се отразява без да се посочва за какви
престъпления,  кога  и  по  кои  дела.  Това  е  необходимо  с  оглед
индивидуализацията  на  наказанието,  както  и  с  оглед  преценката  за
вярната правна  квалификация  на  деянието.  Вярно  е,  че  към делата  се
прилагат свидетелства за съдимост, но в наблюдателните производства
рядко има свидетелство за  съдимост,  което би  затруднило  прокурора,
които се  явява в  съдебно заседание за пледоарията му относно  вида и
размера на наказанието, което предлага.

В обвинителния акт следва да се отбелязва броя на осъжданията,
по кои дела, да се посочи вида и размера на наложените наказания.

В  някои  случаи  не  се  описва  присъдата,  в  изпитателния  срок  на
която, е извършено новото деяние, за което е внесен обвинителният акт.
В случаите на опасен рецидив  /чл.29 НК/  също се  установява липса на
достатъчно данни в обвинителния акт за предишните осъждания. Не се
обосновават и маловажните случаи.

Като отегчаващи отговорността обстоятелства в обвинителния
акт не могат да бъдат включвани елементи от престъпния състав, по
който е предявено обвинението.

Наблюдателните  производства  не  са  подредени  и  подвързани,
липсват съществени документи, които да дават яснота за движението
на преписката.

Г.  Проверка  на  движението  на  делата,  внесени  със
споразумения в  PC-Варна,   на  основание  чл.   381   от НПК  и
предложения    за  освобождаване  от  наказателна  отговорност  с
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налагане  на  административно  наказание  по  реда  на  чл.  375  от
НПК.

Във ВРС прокуратурата е внесла 365 бр. споразумения за решаване 
на делото в досъдебно производство, от които 336 бр. са одобрени от съда, 
а 26 са неодобрени.

Изготвените и внесени в съда предложенията по чл.375 от НПК за
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно
наказание по реда на чл.78а от НК са общо 264 бр.  през 2008 г. Съдът е
решил през 2008 г. общо 293 бр., от които 239 бр. са уважени, по 15 бр. са
оправдани обвиняемите и 39 бр. са върнати от съда на прокуратурата.

На случаен принцип е извършена проверка на такива дела, при която 
се установи:

1.  Пр.  пр.  №8415/06  г.  на  ВРП  е  образувано  на  03.04.07  г.  за
престъпление по 313, ал.1 НК. Разследването е приключило на 13.11.07 г.,
като делото е изпратено с мнение за предаване на съд. На 14.12.07 г. са
дадени указания от прокурор Тодорова да се повдигне ново обвинение по
чл.  313,  ал.1,  вр.  26,  ал.1 НК,  тъй като в  диспозитива на обвинението е
включено,  че  „деянието  е  извършено  в  условията  на  продължавано
престъпление",  постановлението  е  с  дата  14.12.07г.,  а  е  изведено  на
27.12.07 г. Последвал е сигнал от водещия разследването до ОП - Варна за
законност на 07.01.08 г. на основание чл.46, ал.З НПК. В него се излагат
възражения  за  това,   че   проектообвинението  от  28.09.07г.   е  било
докладвано на прокурора и той го  е  одобрил,  като е  положил подпис и
печат  на  постановлението.   В  постановлението  от  10.10.07г.  по пр.  пр.
№3309/07г. прокурор Н.Арнаудова от  ОП - Варна е прието, че сигналът е
основателен,  като  прокурорът  приема,  че  липсата  на  точно  цифрово
отразяване на престъплението „не е съществено процесуално нарушение и
не  е  основание  за  връщане".  На  30.01.08  г.  прокурор  Тодорова  прави
предложение  по  чл.78а  от  НК  за  престъпление  по  чл.313,  ал.1  НК.  В
предложението се твърди, че обвиняемият не е осъждат за престъпление от
общ характер и не е освобождаван по реда на чл.78а НК. Предложението е
внесено на 01.02.08 г. С определение по НАХД №556/08 г.  от 05.02.08г.
ВРС  прекратява  производството  и  връща  делото  на  РП  затова,  че  в
досъдебното производство в свидетелството за съдимост е отбелязано, че
същият  е  освобождаван  от  наказателна  отговорност  с  налагане  на
административно основание по чл.78а НК по НАХД №3764/02 г. на ВРС.
От справка на АДВ от 15.07.05 г. е видно, че решението е изпълнено на
12.07.05  г.  и  до  извършване  на  деянието/19.09.05г./,  предмет  на
предложението,  не  е  изтекъл  едногодишният  срок  и  е  невъзможно
повторното  приложение  на  чл.78а  НК.  Извън  това  обстоятелство  в
определението е посочено, че не са спазени изискванията на чл.219, ал.3
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дознателя, в което се твърди,  че делото се е усложнява, тъй като ВРС е
изпратил делото си във ВОС.  На 28.08.08 г. на прокурор Тодорова прави
предложение до Главния прокурор за продължаване срока на разследването
и на 19.09.2008г. Главният прокурор разрешава продължаване на срока с
още 4 месеца. На 19.12.08г. е постъпило ново предложение от дознателя за
продължаване на срока за разследването, тъй като гражданското дело, по
което са дадени неверни свидетелски показания, е изпратено от ВОС във
ВКС.  На  22.12.08  г.  прокурор  Дочев  прави  предложение  за  6  месеца
удължаване  на  срока.  На  16.01.09  г.  е  получено  от  Главния  прокурор
продължаване на срока с 6 месеца.

 Констатира се следното:
 Фрапиращ случай  на  злоупотреба  от разследващия  полицай  и  от

наблюдаващия прокурор с  процесуалната възможност за продължаване
срока  на  разследване:  От  09.04.08г.  до  м.  май  09г.  органите  на
досъдебното  производство  е  следвало  да  извършат  едно  единствено
процесуално следствено действие - да изискат и да приложат заверени
преписи  от  свидетелски  показания  по  гражданско  дело,  разгледано  от
ВРС  /който  се  намира  в  една  и  съща  сграда  с  ВРП/.  До  момента  на
извършване  на  проверката  те  многократно  са  мотивирали  искания,  за
продължаване срока за разследване и са получавали разрешение, „поради
фактическата и правна сложност на делото". Забавянето в движението
на делото изцяло се дължи на бездействие на органите на досъдебното
производство.

 Внесено е предложение по реда на чл. 375 от НПК от наблюдаващия
прокурор  Тодорова,  без  да  е  съобразено,  че  не  са  били  налице
предпоставките за това, с което е допринесла за забавяне движението на
делото.

Прокурорите от ВРП са участвали общо в 3960 бр. съдебни заседания
по наказателни дела.

Д.  Проверка  на  организацията  по  изпълнение  на
наказанията в РП Варна.

Беше  извършена  проверка  на  организацията  по  изпълнение  на
наказанията във ВРП. Наказанията се изпълняват от 4 прокурори, съгласно
заповед на административния ръководител на ВРП от 2008г. Деловодството
по изпълнение на наказанията е отделено и е организирано много добре.

Проверени  са  на  случаен  принцип  5 бр.  присъдни  преписки.
Присъдните  преписки  се  водят  много  добре  като  последователност  на
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документи.  Своевременно  са  извършвани  действията  на  прокурорите  по
движението  на  преписките.  Констатира  се,  че  се  отразяват  всички
обстоятелства  в  книгите  за  присъдите  и  особено  тези,  които  са  от
съществено  значение,  за  да  се  прецени  движението  на  преписките  и
своевременното на произнасянето на прокурорите.  Във всички случаи се
отразява дата на уведомяването на ВРП от съда за влязлата в сила присъда,
№ на наказателното дело, № на прокурорското дело, дата на влизане в сила
на присъдата и дата на първото действие на прокурора след получаване на
присъдата  за  изпълнение.  При  проверката  на  книгата  се  установи,  че
първото действие  на  прокурора е  в  същия ден или на  следващия,  което
показва  бързина.  Съдът  също  спазва  законовия  срок  за  уведомяване  на
прокуратурата.

Проблемите  при  изпълнение  на  наказанията  са  при  случаите  на
многократни  осъждания,  когато  има  необходимост  от  групиране  на
наказанията, които във ВРС се осъществяват отделно от постановяването
на присъдата за конкретно деяние. Понякога забавянето на изпълнението се
дължи  на  необходимост  от  изискване  на  актуално  свидетелство  за
съдимост, за да се прецени приложението на чл.23 и 25 НК.

За 2008г. са приведени в изпълнение 1473 бр. присъди Неприведените
са 45 бр. към края на 2008 г., което е по обективни причини, поради това, че
са постъпили за изпълнение на края на годината. От 8 бр. молби за отлагане
изпълнението на наказанието са уважени 2 бр. от прокурор.

Надлежалите наказание лишаване от свобода, са както следва: за 2004
г. - 3; 2005 г. - 6; 2006 г. - 7; 2007 г. - 14; 2008 г. - 8. От осемте случая на
надлежаване през 2008г. при четири от тях причината е, че разглеждането
на  делата  е  било  при  условията  на  съкратено  съдебно  следствие  и
наказанието е наложено при условията на чл.55 НК, което се е оказало по-
малко  от  периода  през,  който  лицата  са  били  с  мярка  за  неотклонение
„задържане под стража".

Фрапиращ случай на надлежаване на наложено наказание „лишаване
от свобода", изпълнението на което е през 2009г., е НОХД № 1097/08 г. на
ВРС,  22с-в,  съдия  Стоян  Попов.  В  съдебно  заседание,  проведено  на
10.12.08г., на което се е явил прокурор Тони Томов, подсъдимият А. Д. М.
е признат за виновен в извършването на престъпление по чл.195, ал.1, т.З,
4, 7, вр. чл.20, ал.2 и чл.55 НК, като му е наложено наказание лишаване от
свобода за срок от 3 мес. при първоначален общ режим. Същият е бил с
мярка  за  неотклонение  „подписка"  в  досъдебното  производство.  На
23.04.08  г.,  в  първото  съдебно  заседание  по  делото,  съдията  е  изменил
мярката  му  за  неотклонение  в  „задържане  под  стража".  На  30.04.08  г.
подсъдимият е задържан. От 30.04.08 г. до 10.12.08г. подсъдимият е бил с
задържан под стража, т. е. в продължение на 7 м. и 10 дни. Към момента
на постановяване на присъдата, същият съдия би трябвала да е наясно, че
постановявайки  три  месеца  лишаване  от  свобода  той  автоматично
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потвърждава 4 м. и 10 дни незаконен арест, постановен от него самият.
Присъдата  е  влязла  в  законна  сила.  Явилият  се  в  последното  съдебно
заседание прокурор Томов не е протестирал присъдата.

Проверени бяха следните преписки по изпълнение на наказанията: ,
ПД №602/08г.  срещу А. И. Г., НОХД №5110/07 г. на ВРС, 37с-в,

споразумение  от  22.04.08  г.,  лишаване  от  свобода  за  срок  от  3години,
последващо групиране общо наказание - 5 г. Лицето продължава да търпи
наказанието, преписката се води добре.

ПД№471/07г.  Тодор Енчев Тодоров, НОХД №4269/08г.,  лишаване
от свобода  за  срок  от  2  г.  и  11  м.,  условно предсрочно освобождаване.
Преписката е водена добре.

2.Гражданско - съдебен надзор.

През първото полугодие на 2008г. гражданско-съдебният надзор във
ВРП се изразява в участие на прокурори в 157 бр. граждански дела на ВРС.

Предявен е един иск от прокурор.
Обжалвани са 4 бр. съдебни решения от прокурор.

Забележка:  Към  Акта  е  приложена  изготвена  от  РП  -  Варна
Справка  №  4  по  организацията  на  съдебния  надзор,  отразяваща  и
индивидуалната натовареност на прокурорите: Справка на РП  -  Варна
от 2008г. за прекратените и върнати от съда дела на прокуратурата.

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

КОНСТАТАЦИИ:

1. Част от книгите и регистрите не се водят, съобразно изискванията на
ПОДАПРБ, липсват  съществени  записвания,  в  някои   случаи
записванията се различават  от  данните  по преписките и делата.
Организацията и контролът на работата на съдебните служители не
е на добро ниво.
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2. Създадена  е  организация  за  своевременно  издаване  на  заповеди  и
разпореждания,  въз  основа  на  указания  и  разпореждания  на  по-
горестоящите прокуратури, както и по собствена преценка.

3. Въпреки  предприетите  по  инициатива  на  Административния
ръководител  действия  за  организация  и  водене  на  пълна  и  точна
статистика, в хода на плановата проверка се установиха съществени
различия между данните, които са включени в справките до ИBCC  и
данните, които се предоставиха при самата проверка.

4. Създадената  практика  да  се  възлагат  и  изготвят  анализи  по
проблемни за прокуратурата въпроси е положителна.

5. Съотношението между отменените и потвърдените постановления,
за отказ да се образува досъдебно производство е приблизително едно
към три, което показва, че голям брой от постановените актове на
прокурорите не са били обосновани и законосъобразни. Отменянето на
прокурорските актове от по-горестоящите прокуратури и връщането
на  преписките  за  събиране  на  нови  данни  или  извършването  на
допълнителни проверки води до забавяне в движението на преписките.

6. Допуска се завеждане на няколко преписки от еднакви жалбоподатели
или за едно и също престъпление,  които се разпределят на различни
прокурори и се разпореждат различни предварителни проверки.

7. Констатира  се  в  много  от  проверените  преписки  и  дела  деловодно
извеждане на прокурорските актове значително по-късно от датата
на постановленията / в някои случаи повече от 10-15 дни/.

8. Съотношението  между  прекратените  и  спрените  наказателни
производства, от една страна, и внесените в съда с прокурорски акт,
от  друга  страна,  /81%  към  19%/,  може  да  се  преценява  като
показател  за  реалната  ефективност  на  същинската  прокурорска
работа. За 2008г.  работилите 41 прокурори  са внесли средно по 44
бр.  прокурорски  актове  в  съда  /обвинителни  актове,  споразумения,
предложения. по чл. 78 а от НК, което представлява около 4 бр., акта
па месец на прокурор

9. Високият процент отменени постановления,  за прекратяване на ДП,
както  от  горестоящите  прокуратури  /42%/,  така  и  от  съда  /43%/
показва  необходимост  от  повишаване  на  професионалната
квалификация,  на  прокурорите  в РП  Варна.  Отменянето  на
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прокурорските актове от по-горестоящите прокуратури и от съда и
връщането  на  делата  за  събиране  на  нови  доказателства  и
извършването на действия по разследване,  които са могли да бъдат
планирани  и  проведени  при  първоначалното  разследване,  води  до
забавяне в движението на делата.

10.Исканията  за  продължаване  на  срока  за  разследване  се  правят  не
поради фактическа и правна сложност на делата, а предимно поради
невъзможността  или  нежеланието  на  разследващите  органи  да
приключат  разследването  в  законоустановения  двумесечен  срок.
Причините  затова  са  както  от  обективен,  така  и  от  субективен
характер.  Превръщането  на  процесуалната  възможност  за
продължаване срока на разследване от изключение в правило води до
забавяне  на  разследването и  в  много  случаи  се  отразява  на  крайния
резултат от разследването.

11.При    извършената   проверка    на    случайно    избрани    спрени
досъдебни    производства,    водени    предимно    срещу    известен
извършител,     се   установи,    че    в     много    от    случаите
постановленията  на  прокурорите  за  спиране  на  наказателното
производство  са формални. По голяма част от тези дела има данни,
че   свидетели   или   обвиняеми  лица   са   обявени   за общодържавно
издирване  /ОДИ/,   без   да   са   били   налице предпоставките затова.
Като  цяло  няма  данни  да  е  правен  опит  те  да  бъдат  намерени  и
призовани по установения от закона ред. В редки случаи има приложени
справки от АИС на МВР за напускане пределите на Република България.
Липсват справки, от които да е видно кои са известните постоянен и
настоящ адрес на лицата, не е извършвана проверка дали не се намират
в следствените  арести   или  затворите.    В  голяма   част   от
прегледаните  дела  липсва  акт  на  разследващия  орган,  въз  основа  на
който  е  извършено  това  обявяване  за  издирване,  както  и  писмено
доказателство,  че  лицата  са  обявени.  В  случаите  на  спиране  на
наказателното производство по чл.244, ал.1, т.З от НПК се нарушава
текста на закона и Указание изх.  № 55/2008 г. от 14.02.2008 г. на ВКП,
изменено и допълнено от 01.04.2008 г.  за „недопускане неоснователно
спиране на производствата и бездействие по спрените производства". В
повечето случаи липсват данни лицето да се намира в чужбина, а още
по малко е налице и изискването да е единствен свидетел - очевидец.
Установеното налага извод за необходимост от цялостна проверка на
тази категория дела, която следва да бъде извършена от ОП - Варна.

12.Във ВРП съществува практиката, когато наблюдаващият прокурор е в
отпуск и се получи досъдебно производство с мнение за спиране, или пък
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се  иска  възобновяване  на  спряно,  такива  дела  да  се  разпределят  на
дежурните  прокурори,  които  извършват  съответното  действие.
Такава е практиката и при искания за възобновяване на дела, когато
наблюдаващите прокурори по тях работят в другата сграда на ВРП.
Действително тази мярка е предприета с оглед бързина и процесуална
икономия,  но  като  резултат  се  наблюдава,  че  спирането  на
наказателните производства, както и възобновяването им се извършва
без задълбочено проучване на събраните по тях доказателства, не се
дават указания на разследващите органи

13.  Организацията на наказателно съдебния  надзор,  в  частта относно
преодоляване на допусканите от прокурорите процесуални нарушения,
станали  причини  за  прекратяване  и  връщане  на  наказателните
производства от съда,  не  е  на  необходимото ниво.  Обобщаването и
анализирането  на  причините може да  се  осъществи при  правилно  и
пълно  водене  на  справките  по  върнатите  от  ВРС  дела,  при
окомплектоване  на  ПД  със  съдебните  актове  -  определения  или
разпореждания за прекратяване и връщане на делата.

ПРЕПОРЪКИ:

1. Съдебният  администратор  и  административният  секретар  в
РП  -  Варна  да  предприемат  действия  по  подобряване
организацията на дейността на съдебните служители съгласно
ПОДАПРБ  под  прякото  ръководство  на  административния
ръководител.
2. Да  се  подобри  контролът  по  изпълнението  на  издаваните
заповеди и разпореждания на административния ръководител.

3. Да се подобри организацията на работата в РП - Варна с цел
уеднаквяване на статистическата информация.

4. Необходимо  е  да  се  създаде  организация  за  обсъждане  на
изготвените  анализи  в  РП  -  Варна  от  всички  прокурори  и
включване  па  повече  прокурори  в  изготвянето  им.  Този
механизъм  на  самоконтрол  и  самокритичиост  би  създал
предпоставки  за  преодоляване  на  лоши  практики  и  би  имал
превантивен характер по отношение на допускани съществени
процесуални нарушения.
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5. Големият  брой  отменени  постановления  за  отказ  да  се
образува  досъдебно  производство,  налага  отправянето  на
препоръка  към  всички  прокурори  в  РП  -  Варна  да  произнасят
откази  от  образуване  на  досъдебни  производства  след
извършване  на  всички  необходими  действия,  предхождащи
произнасянето им, както и да изготвят актовете си съгласно
изискванията на НПК.

6. Необходимо е към момента на завеждане на жалбата да се
извършват  справки  в  деловодната  система  и  при  наличие  на
информация за депозирани жалби от същия жалбоподател или
за  същия  проблем  да  се  предоставят  данните  на  съответния
наблюдаващ прокурор.

7. Деловодното  извеждане  па  постановленията  следва  да  се
извършва непосредствено след датата на изготвяне на акта.

8. Големият брой отменени постановления за прекратяване па
ДП  налага  отправянето  на  препоръка  към  всички  прокурори  в
РП  -  Варна  да  осъществяват  ефективно  функцията  по
ръководство  и  надзор  на  досъдебните  производства,  да  дават
своевременно  указания  на  органите  по  разследване  и  след
извършване  на  всички  възможни  и  необходими  действия  по
разследване,  да  изготвят  постановленията  си  съгласно
изискванията на НПК.

9. Исканията за  продължаване  срока  на  разследване  следва  да
се  изготвят  от  наблюдаващите  прокурори  след  запознаване  с
всички  материали  от  ДП  и  индивидуална  преценка  на
наличието на правни основания за конкретното дело,

10.Административните  ръководители  на  АП  -  Варна  и  ОП
-Варна  да  предприемаш действия  по  организация  на  проверка
на спрените срещу известен извършител дела.

11.Административният  ръководител  на  РП-  Варна  да  създаде
организация,  при  която  произнасяния  на  прокурори  но  дела,
наблюдавани от други прокурори, може да се извършва само в
изключителни  случаи,  което  ще  гарантира  правилното
упражняване  на  функцията  по  ръководство  и  контрол  на
досъдебното производство.
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12.Да се  подобри организацията на наказателносъдебния надзор
по  отношение  на  оправдателните  присъди,  протестите  и
резултатите  от  протестите  на  прокурорите  в  РП  -  Варна,
както и по отношение на причините довели до прекратяване и
връщане  на  наказателните  дела  от  съда  на  прокуратурата,
като се изготвят периодични анализи на основата на пълна и
точна статистика и те се  обсъждат от всички прокурори в
РП Варна.

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

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

Административният ръководител да връчи копия от акта на всички
прокурори,  по  отношение  на  които  са  констатирани  нарушения  по
образуването  и  движението  на  делата и  да  им  укаже  възможността  да
направят  възражения  в  седемдневен  срок  от  връчването  до  Главния
инспектор на Инспектората към ВСС.

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
Районна  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.

В същите срокове административният ръководител на РП – Варна да
предприеме  административни действия и/или дисциплинарни мерки срещу
виновните  съдебни  служители,  за  действията,  на  които  са  направени
конкретни констатации в настоящия акт.

На основание чл.58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок от връчването на
Акта  Административният  ръководител  на  Районна  прокуратура  –Варна
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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.  

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

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

Копие  от  Акта   заедно  със  сигнал  до  Министъра  на  вътрешните
работи,  на  основание  чл.  54,  ал.1,  т.7  от  ЗСВ,  в  който  да  се  посочат
констатираните  нарушения  на  разследващите  полицаи,  с  цел  да  се
предприемат  мерки  за  подобряване  на  бързината  и  качеството  на
действията по разследване,  да се изпратят на Министъра на вътрешните
работи.

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ АКТА:

1. Копие от Заповеди №83/01.04. 2009 г.; № 108/08.05.2009г. и       
№ 132/28.05.2009г. 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 - Варна.

4. Справка № 3 по организацията на образуването и движението на 
досъдебните производства на РП - Варна.
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5. Справка № 4 по организацията на съдебния надзор.

6. Заповед №71/24.03,2008г. на Административния ръководител на 
ВРП;

7. Заповед №221/04.06.2008г. на Административния ръководител на 
ВРП;

8. Заповед №1/15.01.2009 г. на Административния ръководител на 
ВРП.

9. Копия от документи по конкретни преписки, които са били 
предмет на анализ в Акта.

10. Копия от документи по конкретни дела, които са били предмет 
на анализ в Акта.

ИЗГОТВИЛ АКТА: 

ИНСПЕКТОР:

/АНИТА МИХАЙЛОВА/
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