РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
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Изх.№………………
Дата: …………….…

ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА НА ДЕЙНОСТТА
НА ОКРЪЖНЕН СЛЕДСТВЕН ОТДЕЛ КЪМ ОКРЪЖНА
ПРОКУРАТУРА гр. ТЪРГОВИЩЕ
В периода 08-12 юни 2009г. на основание заповед № 141/03.06.2009г.
на Главния инспектор при ИВСС и съгласно годишната програма на ИВСС
беше извършена комплексна проверка на дейността на окръжен следствен
отдел в Окръжна прокуратура Търговище. Проверката бе извършена на
18.06.2009г. от проверяващи - инспектор - Ясен Тодоров и експерти Сия
Иванчова и Димитрина Долапчиева.
Проверката беше извършена на място - в сградата на РПУ
гр.Търговище, като проверяващите се запознаха непосредствено с
организацията на административната дейност и организацията по
образуването и движението на следствените дела, както и приключването
им в установените срокове.
Проверката беше извършена въз основа на предварително
изработени критерии и при нея се установи следното:
През 2008г. ОСлС гр. Търговище е осъществявала дейността си в
състав от 6 следователи /в това число и административен ръководител и 1
младши следовател/. През 2008г. 1 следовател и младши следователят са
били командировани в други следствени служби. От 01.07.08г. мл.
Следователят е преназначена в ОСлС Варна, а от 15.08.08г. следовател
Стъпова е преназначена в ОСлС Шумен. Реално работили през 2008г. са 4
следователи. В края на 2008г. има две незаети щатни бройки за
следователи.
Общият брой служители в ОСлС Търговище по щат е 11души през
2008 година, като заетите бройки са 10. Конкретно заетите длъжности са :

административен секретар – 1 бр.; главен счетоводител – 1 бр.; системен
администратор – 1 бр.; мл. специалист–касиер-1 бр.; секретар-протоколист
– 1 бр.; съдебен деловодител – 2 бр.; домакин, той и шофьор – 1 бр.;
шофьор, той и призовкар – 1 бр.; призовкар, той и чистач – 1 бр., т.е. трима
от служителите съвместяват по 2 длъжности.
Организационното и административно ръководство в ОСлО към ОП
гр.Търговище се осъществява от следовател НИКОЛАЙ НИКОЛОВ,
който е административен ръководител.Създадени са много добри битови
условия за работата на следователите и съдебните служители.
В ОСлО към ОП Търговище електронното разпределение на
новопостъпилите дела и следствени поръчки се спазва. Не е въведена
специализация на следователите по вида разследвани дела.
Използва се Централизираната информационна система на
следствените служби , която е част от Единната информационна система
на следствените служби за
противодействие на престъпността
/ЕИСПП/,чрез която се обработват документите, свързани с досъдебното
производство на съда, прокуратурата и полицията.Ползва се правно
информационния продукт „Апис”.
Деловодните книги, регистри и дневници се водят съгласно
изискванията, прегледно се попълват графите, книгите са прономеровани и
прошнуровани, с подпис и печат на службата.
РАЗСЛЕДВАНИ ДОСЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА
През 2008г. в ОСлС – гр. Търговище са разследвани общо 300
досъдебни производства, или средно 75 бр. на следовател. От тях 4 бр. са
образувани през периода, 69 бр. са образувани през предходни периоди, а
възобновените дела са 222 бр., плюс 4 броя върнати с допълнителни
указания, от които:
- образувани срещу известен извършител – 105
- образувани срещу неизвестен извършител – 195
Делата в двумесечен срок са 240 бр., 20 дела са в срока, продължен
от прокурора, 40 дела са в срок, удължен от Главния прокурор
на Р
България. Няма следствени дела, които да са извън срок.
ПРИКЛЮЧЕНИ досъдебни производства през 2008 г. – общ брой
282 дела, от тях:
в двумесечен срок 234 бр.; в срок, продължен от прокурора – 15
броя; в срок, удължен от Главния прокурор на Р България – 33 броя, няма
следствени дела, които да са извън срок.
Върнатите от прокуратурата дела на основание чл. 242, ал.2 от НПК
са 4 броя и всички са с изпълнени указания на прокурора в срок.

От приключените дела – 29 броя са с мнение за съд, 232 броя са
приключили с мнение за прекратяване и 21 бр. са приключени с мнение за
спиране.
Според датата на образуване – 3 са новообразуваните досъдебни
производства, образуваните през минали периоди
са 63 бр., а
възобновените са 212 бр. плюс 4 бр. върнати.
Няма приключени дела с голям обществен интерес или дела на
специален надзор.
Общият брой на неприключените дела през 2008 година е 18 броя,
като от тях новообразуваните са 1 бр., от предходни периоди са 6 бр. и
възобновените са 11 бр. Според извършителя – 17 дела са образувани
срещу известен извършител, а 1 ДП е образувано срещу неизвестен
извършител. 6 броя дела са в двумесечния срок, а 12 дела са в срок,
удължен от прокурора.
Общият брой на спрените досъдебни производства през 2008 г. е 413
/през 2008г. е новообразувано и спряно 1 ДП /
От тях :
96 броя ДП са срещу известен извършител, 317 ДП са срещу
неизвестен извършител, образуваните в предходни периоди досъдебни
производства са 412 броя, а новообразувано и спряно е едно дело.
КОНКРЕТНО ПРОВЕРЕНИ ДЕЛА
В хода на проверката бяха проверени намиращите се при всеки
следовател дела на производство и спрени дела срещу ИИ.

КОНСТАТАЦИИ :
По брой разследвани дела средно на следовател, както и по брой
приключени дела средно от следовател през 2008г. ОСлС гр.Силистра е
била на пето място в страната.
От проверката на случайно подбрани ДП се установи, че ритмично
се извършват ПСД и се спазват дадените прокурорски указания с оглед
приключването им.
Периодично са изисквани справки от съответните поделения на МВР
за резултатите от проведените издирвателни мероприятия по делата срещу
неизвестен извършител, а по делата с известен извършител - за
местонахождението на лицата, неустановяването на които е довело до
спиране на производствата.
Няма дела с неустановено местонахождение.
Всички лица по дела, спрени срещу ИИ са обявени за общодържавно
издирване.

В ОСлО към ОП - гр.Търговище има въведена електронна деловодна
програма, която дава възможност във всеки един момент да се направи
подробна справка за движението и състоянието на всяко ДП.
Веществените доказателства в гр. Силистра се съхраняват
в
обособено складово помещение и се описват в книга за съхранение и
боравене с веществени доказателства.
ПРЕПОРЪКИ:
- С оглед настоящата по-малка натовареност на следователите да
се извършват ритмично ПСД по всички дела
- Да се докладват на наблюдаващите прокурори проектите на
постановления за привличане в качеството на обвиняем
- Да се докладват на наблюдаващите прокурори делата преди
предявяване на разследването
- Стриктно да се спазват процесуалните срокове
- При неустановено местоживеене и невъзможност за призоваване
на известен извършител лицето първо да се обяви за ОДИ и едва
след това делото да се изпраща с мнение за спиране в
прокуратурата
- Да се използва институтът на „задочното производство” при
законови предпоставки за това
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