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
ПЛОВДИВСКИ АПЕЛАТИВЕН РАЙОН

А К Т
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПЛАНОВАТА ПРОВЕРКА
В ОКРЪЖЕН СЛЕДСТВЕН ОТДЕЛ В ОП – ГР. СТАРА ЗАГОРА

Основание на проверката – на основание чл. 54 ЗСВ, Годишната
програма на Инспектората към ВСС за 2009г. и Заповед № 268/25.09.2009г.
на Главния инспектор.
Цел и обхват на проверката – цялостен анализ и оценка на
организацията на административната дейност на следствения отдел, на
организацията на образуването и движението на делата в отдела, както и
приключването им в установените срокове, анализ на приключените дела в
следствения отдел 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.

1. Щатна и административна осигуреност
Окръжен следствен отдел в ОП – Стара Загора се помещава в
самостоятелна сграда в центъра на града. Материалната база е в много
добро състояние.Стаите са климатизирани.
Утвърдената щатната численост за 2008г. е 45 бр., от които 17
следователи (вкл. адм. ръководител) и 28 съдебни служители. Незаети
щатни бройки за този период в ОСлС - Ст.Загора са 1 бр. за следовател, 1
бр. младши следовател и от 22.02.2008 г. временно е отстранен от
длъжност един следовател поради наличие на образувано срещу него
досъдебно производство по чл. 302 от НК.
Към ОСО – Стара Загора има обособени три отделни териториални
отделения: ТО – гр. Казанлък, където средногодишният брой реално
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работили следователи през проверявания период е бил 2,58. В ТО –
Раднево е работил само един следовател. В ТО – Чирпан броят на
работилите следователи през 2008г. е бил 2,41 бр.
Към проверяваният период в ОСлС са въведени следните
информационни и деловодни програми: програма за работа в ЦИССС,
програма за досъдебните производства редовни и върнати; програма за
деловоден регистър – входящ и изходящ, програми за месечните и
годишни отчети, таблици свързани с ДП, програма за издаване на
служебни бележки, програма за справки в ЕСГРАОН и БУЛСТАТ,
програма за финансовия отдел в службата.
В бившата ОСлС Ст.Загора е въведен „случайният принцип” на
разпределение на делата от 01.01.2008 г. със Заповед на Директора на
ОСлС - Ст.Загора № 43/19.12.2007 г./ във връзка със заповед на Директора
на НСлС София/.Окръжният прокурор демонстрира системата,като
разпредели едно следствено дело. Следователите са специализирани
според вида на разследваните дела: разследване на престъпления свързани
с наркотрафика, разследване на компютърни престъпления, трафик на
хора, престъпления против финансовата и данъчна система, разследване на
престъпления извършени от служители на МВР.
Водените книги за този периода са: регистри за завеждане на
новообразувани и възобновени ДП, регистри на върнатите от
прокуратурата и съда; въведен е дневник, за следствените поръчки идващи
от други бивши ОСлС; дневник на оператора за работа в ЕСГРАОН и
БУЛСТАТ; деловоден регистър /входяща и изходяща кореспонденция/,
регистър за заповеди на директора на ОСлС Ст. Загора, тетрадка с описи
на спрени ДП, които се получават от следователите срещу подпис;
тетрадки на всеки един следовател, който получава входящата си
кореспонденция срещу подпис.
От проверените книги се установи, че някои от тях са в много лошо
състояние, а други не са прономеровани и прошнуровани.

2. Разследвани ДП

Общият брой следствени дела на производство през 2008г. са 318 бр.
Средната натовареност на следовател е била 28.74
От тях образувани през периода са 25 бр. Образувани през
предходни периоди са 68 бр., възобновени – 225 бр. От тях срещу ИИ- 303
бр. и срещу НИ- 37 бр.
Делата, разследвани в двумесечния срок са 246бр., в срок, продължен
от прокурора- 74бр., в срок, продължен от Главния прокурор – 13бр. Дела
извън срок - няма.
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Привлечените лица за 2008г. са били 21бр., като 4 лица са с МН
“Задържане под стража”. Постановленията за привличане на обвиняемо
лице се докладват на наблюдаващия прокурор.

3. Приключени ДП

Общият брой приключени досъдебни производства през 2008г. са
320 бр. От тях в двумесечен срок са 246 бр., в срок, продължен от
прокурора – 74, в срок, продължен от Главния прокурор – 13 бр.
Досъдебни производства, извън срок - няма.
Върнатите от прокуратурата дела на основание чл.242 ал.2 от НПК са
25 бр.
Приключените дела с мнение за съд са 11 бр., с мнение за
прекратяване са 2 бр., с мнение за спиране – 9 бр. От тях според датата на
образуване: новообразувани през периода са 4 бр., образувани през минали
периоди – 12 бр. Възобновени са 9 бр.
Нямат приключени дела с голям обществен интерес, както и
приключени дела на специален надзор и специален отчет.
4. Останали неприключени ДП в края на периода
Общият брой неприключили ДП за 2008г. са 20 бр. От тях
новообразувани са 5 бр., а стари – няма. Възобновените са 15 бр. От тях
срещу известен извършител са 19 бр., а срещу неизвестен извършител – 1
бр.
В двумесечния срок на производство са 15 бр. ДП, в срок продължен
от прокуратурата – 5 бр., като извън срока няма. По тях няма обвиняеми с
взета мярка “Задържане под стража”.
5. Работа по спрени ДП
Броят на спрените ДП в края на 2008г. е общо 315 бр., като срещу
ИИ е 174 и срещу НИ- 141 бр.
Новообразувани през периода са 14 бр., а образувани през предходни
периоди са 301 бр.
Спрените ДП към 31.12.2008 год. са били разпределени по
следователи, които периодично изпращат писма до ОД на МВР - Ст.Загора
и РПУ- Ст.Загора за установяване местонахождението на лицата по ДП
срещу ИИ и по делата срещу НИ за установяване извършителите на
престъпленията.
Всички лица по делата спрени срещу ИИ са обявени за ОДИ.
Спрени дела на специален надзор и специален отчет – няма.
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Спрени дела с голям обществен интерес също няма.
На случаен принцип бяха проверени следните дела:

► ДП №55/08г. по описа на ОП – Стара Загора, сл. дело №16/09г. по описа
на ОСО – Стара Загора. Образуване за престъпление по чл.212 ал.1 т.5 от
НК. Постановление за възлагане от 03.06.09г. Направен план за
разследване по ДП . Срокът за разследване е удължен с 6 месеца от ВКП с
писмо изх.№ 15645/08г./13.05.09г., считано от 17.05.09г.
► ДП №17/09г., сл. дело № 17-с/09г. по описа на ОСО при ОП – Стара
Загора. Образувано за престъпление по чл.255 ал.1 т.7 от НК.
Постановление за възлагане на разследване е от 16.06.09г. Срокът за
разследване е удължен с 2 (два) месеца, считано от 16.08.09г. Изготвено
писмо до ОП –Стара Загора с изх.№ 9164/28.09.09г. да бъде удължен срока
на разследване с 2 месеца от АП – Стара Загора.
► ДП / сл. дело № 24-С/09г. по описа на ОСО при ОП – Стара Загора.
Постановление за образуване от 06.08.09г. за престъпление по чл. 290 ал.1
от НК. Изготвен календарен план за разследване към 11.08.09г. ОП – Стара
Загора с писмо №3505/09г. продължава срока на разследване с 2 месеца,
считано от 06.10.09г.
► ДП №1187/09г. – разпределено на следовател Валентин Петков.
Образувано на 13.08.09г. за престъпление по чл.343 ал.1 б.”а”, вр. чл.342
ал.1 от НК. С писмо № 3517/10.09.09г. на РП – Стара Загора на осн. чл.46,
вр. чл.194 ал.1 т.2 от НПК, ДП е изпратено в ОСО при ОП – Стара Загора
за извършване на разследването в законовия срок, т.к. ДП е образувано и
водено срещу служител на МВР.
Делото не е подредено, всички листа са хвърчащи. След постъпването
му в ОСО – протоколи за разпит, писма, карта за състоянието на НП,
постановление за възлгане на следствени действия, п-ние за възлагане на
експертиза, изготвено искане за удължаване на срока за разследване рег.№
9167/28.09.09г. до РП – Стара Загора от ОП- Стара Загора с 1(един) месец,
считано от 13.10.09г.
► сл. дело № 938-с/05г. – разпределено на следовател Петър Марков.
Постановление за образуване на предварително следствие срещу
неизвестен извършител от 15.09.05г. за престъпление по чл.212 ал.5, вр.
ал.1, вр. чл.18 от НК. Постановление за спиране на ОП – Стара Загора от
06.04.06г. Постановление за възобновяване от 07.05.09г. на ОП – Стара
Загора. Писмо на ОП- Стара Загора № 1739/05г./03.07.09г., с което се
отказва да бъде удължен срока за разследване, т.к. посоченото основание е
такова за спиране – отсъствие на важен свидетел. Постановление за
спиране от 15.07.09г. на ОП – Стара Загора. Постановление за
възобновяване от 01.10.09г. Делото е прошнуровано и прономеровано след
всяко спиране, като е посочено колко страници съдържа до момента и е
подпечатано и подписано.
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► Постановление за образуване на ДП №20 /09г. от 02.07.09г. за
престъпление по чл.284 ал.1 от НК. Разпределено на следовател Петър
Марков. С постановление на РП- Стара Загора от 03.08.09г. е продължен
срока на разследване с 1 месец, считано от 02.09.09г.
► ДП № 160 – в-с/03г. по описа на ОСО при ОП – Стара Загора.
Образувано с постановление на ОП – Стара Загора от 16.06.03г. за
престъпление по чл.257 ал.1 т.1, вр. чл. 256 пр. 2 от НК. С постановление
от 02.07.09г. на ОП – Стара Загора е отстранен следовател Валентин
Петков от провеждане на разследването и последното е възложено на
следовател Лъчезар Колев. Срокът за разследване е удължен с 2 мес.,
считано от 24.06.09г. от ВКП. С писмо от ВКП срокът за разследване е
удължен с още 4 месеца, считано от 28.08.09г.
► Сл. дело № 31-с/09г. С постановление от 14.09.09г. на РП – Стара
Загора е образувано ДП срещу НИ за престъпление по чл.131 ал.1 т.12, вр.
чл.130 ал.2 от НК. Възлага разследването на ОСО при ОП – Стара Загора,
срок – 2 месеца. Разпределено на следовател Атанасов.
► Сл. дело № 38/03г. по описа на ОСС – Стара Загора. Образувано с
постановление на ОП – Стара Загора на 12.02.03г. срещу обв. лице за
престъпление по чл.252 ал.1 от НК. Постановление за спиране от 25.06.09г.
Постановление за възобновяване от 18.08.09г.
► Сл. дело № 24-с/09г. по описа на ОСлО – Стара Загора. Постановление
за образуване от 06.08.09г. за престъпление по чл. 290 ал.1 от НК. Удължен
срока за разследване с писмо на ОП – Стара Загора от 07.10.09г. с 2 мес.,
считано от 06.10.09г.
► Сл. дело № 21Р/09г. Постановление за образуване на предварително
производство от 05.10.2006г. на ОП – Стара Загора за престъпление по
чл.219 ал.1 от НК. С постановление от 09.07.09г. ОП – стара Загора е
иззела разследването на делото от ОД на МВР – Стара Загора поради
фактическа и правна сложност. На основание чл.152 от ЗСВ е възложила
разследването на ОСО – Стара Загора, като е дала нов пореден номер. АП
– Пловдив е удължила срока с 2 месеца до 07.11.09г. и са дадени указания.
► Сл. дело № 280/96г. образувано на 02.07.96г. срещу обв. лица за
престъпление по чл. 142, чл.152 и чл.155 от НК. С постановление на ОП –
Стара Загора от 12.12.07г. е отменено постановлението на РП – Стара
Загора за прекратяване на наказателното производство. На 28.12.07г. с
постановление на ОП – Стара Загора квалификацията на деянието е
променена.
На 03.10.08г. с постановление на ОП- Стара Загора наказателното
производство е спряно на основание чл.244 ал.1 т.1 и т.3 НПК. С
постановление от 05.10.09г. НП е възобновено.
► Сл. дело №170/02г. по описа на ОСС – Стара Загора е образувано за
престъпление по чл. 195 ал.1 т.3, вр. чл.20 ал.2 от НК. Образувано като
дознание №760-ЗМ-585/98г. по описа на РПУ – Стара Загора. С
постановление от 28.03.02г. на РП- Стара Загора дознанието е
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преобразувано в следствие. С постановление на ОП – Стара Загора от
28.04.06г. делото е върнато за допълнително разследване. До 10.08.06г. не
са били извършвани следствени действия и не е искано удължаване на
срока за разследване. На 25.08.06г. е изготвено заключително
постановление на следователя за прекратяване на НП на осн. чл. 25 ал.2 от
НПК. На 29.08.06г. е изготвено постановление за спиране на НП на РПСтара Загора. С постановление от 23.04.09г. НП е било възобновено. С
писмо №2106/09г. ОП – Стара Загора е продължила срока на разследване
по ДП №170/02г. с 2(два) месеца, считано от 23.06.09г. въз основа на
предложение за изготвяне на искане за продължаване на срока на
разследване от 19.06.09г. от следовател Огнян Атанасов. На 21.08.09г. е
изготвено заключително постановление с мнение за спиране.
Постановление за спиране на НП от 26.08.09г. на РП- Стара Загора.
6. Съхраняване на веществените доказателства

ОСО при ОП– Стара Загора има обособени складови помещения,
където се съхраняват веществените доказателства. В службата през 2008
год. за веществените доказателства е отговарял служител на длъжност
„домакин”. Веществените доказателства се описват от домакина в
специална книга, в която се описва № на ДП; от кое лице са иззети вещ.
Доказателства /име на лицето, ЕГН, адрес/; какво вещ. доказателство е
иззето. Следователят се разписва, че ги е предал на домакина и ги
запечатва с негов печат, след като се поставят в специален плик.
Следователят предава веществените доказателства на длъжностното
лице/домакина/ с приемо-предавателен протокол или разписка.

КОНСТАТАЦИИ:
От 02.12.2005 год. ОСО към ОП – Стара Загора е в нова сграда, като
значително са подобрени условията за работа на следователите и
съдебните служители.
Натовареността на следствения отдел е намаляла в сравнение с
предходни години. В началото на 2008 год. са останали неприключени 68.
ДП от 2007 год.. В началото на 2009 г. са останали неприключени 20 ДП
от 2008 г. За разлика от отчетите за предходните години няма на
производство дела останали неприключени от минали години и ДП със
срок над 9 месеца. В резултат на предприетите мерки още през 2007 год.
броят на наличните спрени дела срещу Известен извършител от 796 към
04.11.2006 г. до 15.11.2007 год. е редуциран на 288 бр., а тези срещу
Неизвестен извършител на 146 броя. Към 16.01.2008 год. наличните спрени
срещу Известен извършител са били 242 бр., а ДП срещу Неизвестен
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извършител 241 бр. В края на 2008 год. наличните спрени ДП срещу
Известен извършител са 174 бр. и 141 срещу Неизвестен извършител.
От проверените книги - регистърът на досъдебните производства и
изходящият дневник не са прономеровани и прошнуровани, но се водят и
попълват коректно и стриктно.

Ръководителят на ОСО при ОП- Стара Загора и Окръжният прокурор
са създали добра работна обстановка и се справят много добре с
организационните си задължения. Поддържат добри професионални
отношения със следователите от ОСО. Същевременно са критични към
отделни следователи, които не изпълняват коректно служебните си
задължения.

ПРЕПОРЪКИ:
1. Да се прономероват и прошнуроват книгите и регистрите, които не са.
2. Да се предприемат съвместно с Окръжния прокурор на Стара Загора
действия, целящи правилното организиране на съвместната работа и
анализиране на причините, водещи до прекратяване или връщане на
досъдебните производства с конкретни указания, с цел тяхното
избягвяне.
3. Да продължи практиката на работа в ОСО в ОП – Стара Загора за
стриктното спазване на процесуалните срокове от всички следователи,
използване в максимална степен на целия капацитет на следствения
отдел , с цел бърз и ефективен наказателен процес.
4. Да се създаде още по-добра координация с прокурорските органи в хода
на разследване на досъдебните производства с цел тяхното по-бързо и
ефективно приключване, както и подобряване на взаимодействието и
избягване на конфликтните моменти с органите на МВР, с цел бързото
разкриване и разследване на извършителите на престъпления.
5. Съвместно с Окръжния прокурор на гр. Стара Загора да се предприемат
необходимите мерки с цел обезпечаване участието на следователите в
ОСО в ОП – Стара Загора в семинари и други форми на обучение.

ИНСПЕКТОР:
Ал. МУМДЖИЕВ
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