
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

          гр. София 1301, ул. „Георг Вашингтон” № 17, тел.факс 989 48 66

АКТ
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНТРОЛНА ПРОВЕРКА

В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – ГАБРОВО

извършена за периода от 04.10.10 г.  до 08.10.10 г.

Основание  на  проверката –  чл.58,  вр.  чл.  54,  ал.1  от   ЗСВ,
Годишната програма на Инспектората към ВСС за 2010 г.  и Заповед №
121/28.09.2010 г. на Главния инспектор.

Екип – Съгласно Заповед № 121/28.09.2010 г. на Главния инспектор
плановата  проверка  се  осъществи  в  екип,  включващ  инспектор  Анита
Михайлова и експерти – Ана Рачева и Емил Георгиев.

Цел и обхват на проверката: 
1. Проверка  на  реалното  изпълнение  на  дадените  препоръки  в

Акта  за  резултатите  от  плановата  проверка  в  ОП  Габрово  рег.
№479/10.02.2009 г. 

2. Изготвяне на сравнителен 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,  между  проверения  период  при
извършване на плановата проверка /  първото шестмесечие на 2008 г./  и
периода след нейното извършване, до момента на контролната проверка.

Методологията на  провеждане  на  проверката  –  основава  се  на
приетата от Инспектората към ВСС обща методология за извършване на
контролни проверки.

Подготвителният  етап на  контролната  проверка  включва:
проучване и анализ на годишния  отчетен доклад за 2009 г. на ОП Габрово,
както и на предоставените справки за 2009 г. и първото шестмесечие на
2010  г.,  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/.



І.  Проверка на реалното изпълнение на дадените препоръки в
Акта  за  резултатите  от  плановата  проверка  в  ОП  Габрово  рег.
№479/10.02.2009  г.,  изготвен  въз  основа  на  извършена  планова
проверка  в  периода  27.10.2008  г.  –  07.11.2008  г.,  в  изпълнение  на
Заповед №176/23.10.2008 г. на Главния инспектор на ИВСС.

Дадени препоръки:

1. Да  се  отразяват  своевременно  всички  необходими
обстоятелства в отделните книги, регистри и дневници, които се водят.

2. Постановленията  за  отказ  от  образуване  на  досъдебни
производства  да се описват с посочване на техния номер в дневника,  в
който се отразява изпращането им на заинтересованите лица. 

3. Да се активизира работата на прокурорите от ОП-Габрово по
спрените  досъдебни  производства  от  предходни  години,  като  се
предприемат  необходимите  действия  във  връзка  с  тяхното  срочно  и
законосъобразно приключване. 

4. Да  се  предприемат  действия  от  страна  на  Окръжна
прокуратура  –  Габрово  за  уеднаквяване  на  практиката  на  районните
прокуратури във връзка със срочното и законосъобразно приключване на
наказателното производство по дела, които е установено, че липсват.

5.  Да  се  предвидят  мерки  за  повишаване  ефективността  и
резултатността от прокурорската работа.

Взето отношения от административния ръководител – районен
прокурор на ОП – Габрово по изпълнение на препоръките:

След  изпращане  на  напомнително  писмо  до  Административния
ръководител  на  ОП Габрово,  с  копие  до  Апелативния  прокурор  на  АП
Велико Търново, с писмо от 17.05.2010г. ОП Габрово е уведомила ИВСС
за предприетите действия по изпълнение на препоръките.

В  изпълнение  на  препоръки  №  1  и  №  2 от  Акта  бившият
административен  ръководител  на  ОП  Габрово  Кольо  Колев  е  издал
Заповед № 25/06.03.09г.

В  изпълнение  на  препоръки  №  3  и  №  4 от  Акта,  новият
административен  ръководител  на  ОП  Габрово  М.  Генжов  е  издал
разпореждане ГОП № 5/13.05.10г. за организация на текущото наблюдение
по спрените дела от прокурорите в съдебен район Габрово, оптимизиране
на контрола и взаимодействието по време на издирвателната дейност на
служителите на МВР и ДАНС, своевременното установяване на изтеклите
давностни срокове и своевременното прекратяване на делата,  както и за
технологията на възстановяване на липсващите дела.



Проверка  на  реалното  изпълнение  на  препоръките  при
извършената контролна проверка:

1. По  препоръка  №  1 –  В  изпълнение  на  тази  препоръка  е
издадена  Заповед  №  25/06.03.09г.  на  административния  ръководител  –
окръжен прокурор на ОП Габрово. Провери се воденето на регистъра на
надзора за законност и книгата за изпълнение на присъдите, за които са
направени  негативни  констатации  при  извършената  планова  проверка,
както следва:

-  книгата  за  изпълнение  на  присъдите:  Отразява  се  пълно
движението на присъдните преписки, като действията са своевременни –
непосредствено след получаване на присъдите за изпълнение. На случаен
принцип  беше  проверено  движението  на  няколко  присъдни  преписки,
както и съответствието между приложените към преписките документи и
отразените данни в книгата за изпълнение на присъдите. Налице е реално
подобряване  на  работата  на  прокуратурата  в  изпълнение  на  дадената
препоръка.

-  регистъра на надзора за законност:  Изискана беше на случаен
принцип  преписка АН-3/06.02.09г., образувана по разпореждане на ВАП
София. Проследи  се отразяването на движението и в регистъра.  Установи
се, че преписката е подредена хронологично, съдържа всички документи и
отразяването  на  нейното  движение  в  регистъра  е  пълно  и  точно.
Проследи  се  движението   на  няколко  други  преписки  по  надзора  за
законност,  като  общата  констатация  е  ,  че  воденето  на  регистъра  е  в
съответствие на изискванията и отправената препоръка в акта от плановата
проверка.       

2. По  препоръка  №  2  –  Със  Заповед  №  25/06.03.09г.  на
административния  ръководител  –  окръжен  прокурор  на  ОП  Габрово  е
разпоредено  изпълнението  на  препоръката.  Беше  проверено  реалното  й
изпълнение по куриерския дневник и входящия регистър и се установи, че
заповедта на административния ръководител се изпълнява. 

3. По  препоръка  № 3 -  Препоръката  се  е  отнасяла,  както  до
действията на прокурорите от районните прокуратури на габровски окръг,
така  и  до  прокурорите  от  ОП Габрово.  Макар  че  Разпореждането  ГОП
5/13.05.10 г. на окръжния прокурор е издадено едва през м. май 2010г.,  в
ОП са предприети реални действия по активизиране на работата по
спрените досъдебни производства непосредствено след извършване на
плановата  проверка.  Тези  действия  се  изразяват  във  въвеждане  на
електронен регистър, в който са отразени всички обстоятелства, свързани с
периодичното  проследяване  на  изтичането  на  давностните  срокове.
Спрените  наказателни  производства  са  класирани  по  наблюдаващи
прокурори,  като  по  този  начин  е  персонализирана  отговорността  по



следене изтичането на давностните срокове. Към момента на контролната
проверка  не  се  установиха  дела  ,  по  които  е  изтекъл  абсолютния
давностен срок. 

4.     По препоръка № 4 – Във връзка с тази препоръка е издадено
Разпореждане ГОП 5/13.05.10 г. на окръжния прокурор  за уеднаквяване на
практиката на районните прокуратури за липсващите дела. Установи се, че
изгубените  дела  ,  подсъдни  на  РС  –  Габрово   и   РС –  Дряново  не  са
открити, поради което са били възстановени  по предвидения в НПК ред и
поради изтекла давност са прекратени. 

5. По препоръка № 5 –  Проверката  за  нейното изпълнение се
извежда от резултатността на прокурорската работа, за която може да се
съди при сравнение на данните между проверения период и последващите
периоди. 

ІІ. Сравнителен анализ, оценка и установяване на тенденции на
организацията  на  дейността  на  прокуратурата  между  проверения
период при извършване на плановата проверка / първото шестмесечие
на  2008  г./  и  периода  след  нейното  извършване,  до  момента  на
контролната проверка, въз основа на предоставените справки:

1. Относно организацията на образуването и движението на
преписките на следствен надзор: 

Период Решени
преписки

Образува
ни ДП

Откази 
от обр. 
на ДП

Брой
обжалвани

пост. за
отказ от

образуване
на ДП

Отменени
пост. за
отказ от

образуван
е на ДП

Първо
шестмесе

чие на
2008 г.

672 7 23 2 0

2009 г. 997 28 84 15 6

Първо
шестмесе

чие на
2010 г.

332 25 33 8 3



През  първото  шестмесечие  на  2008  г.  са  образувани  7  досъдебни
производства /1%  от решените преписки/,  през 2009г.  – 28 /2.8%  от
решените преписки/, а през първото шестмесечие на 2010г. – 25 /10%  от
решените  преписки/.  Нараснал  е  относителният  дял  на  образуваните
досъдебни производства за престъпления по глава Шеста „Престъпления
против стопанството” и глава Седма „Престъпления против финансовата ,
данъчната и осигурителната система” от НК. Тенденцията е за значително
увеличаване  броя  на  образуваните  досъдебни  производства,  но
същевременно  е  налице  увеличаване  на  броя  на  отменените
постановления за отказ от образуване на досъдебно производство.

2. Относно организацията на образуването и движението на
досъдебните производства:

Период Брой
наблюдава

ни ДП

Брой
прекр.
наказ.
пр-ва

Брой
обжалвани

пост. за
прекрат. на

НП

Отменени пост. за
прекрат. на НП

Първо
шестмесе

чие на
2008 г.

110 56 5 2

2009 г. 191 85 7 6

Първо
шестмесе

чие на
2010 г.

150 57 13 5

Запазена  е  тенденцията  на  относително  голям  дял  отменени
постановления за прекратяване на наказателното производство /от 13
обжалвани акта – 5 са отменени/. 



3. Относно организацията на съдебния надзор:

Период Внесени
в съда

ОА

Върнати
от съда

Брой
оправдателни

присъди

Брой протести

Първо
шестмесе

чие на
2008 г.

11 1 2 2-касационни

2009 г. 17 3 2 1-касационен

Първо
шестмесе

чие на
2010 г.

19 1 0 1-въззивен

Забелязва  се  тенденция  на  значително  увеличаване  на  броя  на
внесените  в  съда  обвинителни  актове,  което  на  фона  на  липсата  на
оправдателни присъди и броя на върнати от съда на прокуратурата дела
сочи  повишаване  качеството  на  прокурорската  работа.  Само  за
първото шестмесечие на 2010 г. са внесени 19 обвинителни акта срещу
17 за цялата 2009г. 

От   извършената  контролна  проверка  се  извеждат  следните
констатации:

1. Преодолени са слабостите при водене на отделните книги,
регистри и дневници.

2. Отразяването в  куриерския дневник на  постановленията
за  отказ  от  образуване  на  досъдебни  производства  се  извършва  в
съответствие  с  отправената  препоръка  и  заповедта  на
административния ръководител на ОП Габрово. 

3. Предприети  са  реални  действия  по  активизиране  на
работата по спрените досъдебни производства непосредствено след
извършване  на  плановата  проверка,  както  в  ОП  Габрово,  така  и  в
районните прокуратури на нейна територия. 



4.  Предприети  са  действия  по   възстановяването  на  всички
липсващи досъдебни производства, подсъдни на районните съдилища в
съдебен  окръг  Габрово,   както  и  последващи  действия  по
приключването на възстановените дела.

5.  Въпреки  противоречивите  данни  на  сравнителния  анализ,
може  да  се  обобщи,  че  е  налице  обща  тенденция  на   повишаване
ефективността  и  резултатността  от  прокурорската  работа.
Констатираните  конкретни  недостатъци,  посочени  в
обстоятелствената част на настоящия акт, следва да се обсъдят от
административния ръководител и прокурорите в ОП Габрово, както и
да  се  преценят  мерките,  които  могат  да  се  предприемат  с  цел
преодоляване на някои негативни тенденции. 

 

Настоящият Акт да се изпрати на Административния ръководител –
районен  прокурор  на  ОП  Габрово,  който  да  запознае  прокурорите  и
съдебните служители с резултатите от извършената контролна проверка.

Настоящият  Акт  да  се  изпрати  на  електронен  носител  на
Административния  ръководител  –  апелативен  прокурор  на  АП  Велико
Търново.

Копие  от  Акта  да  се  изпрати  на  електронен  носител  на  Висшия
съдебен съвет.

Копие  от  Акта  да  се  изпрати  на  електронен  носител  на  Главния
прокурор на Република България.

На основание чл.58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок от връчването на
Акта, Административният ръководител – районен прокурор на ОП Габрово
може да направи възражения и да ги представи на Главния инспектор на
Инспектората към ВСС.

ПРИЛОЖЕНИЯ  КЪМ  АКТА:

1. Копие от Заповед № 121/28.09.2010 г. на Главния инспектор на
ИВСС;

2. Справки по организацията на административната дейност /за 2009
г. и първото шестмесечие на 2010 г./; 



3.  Справки   по  организацията  на  образуването   и  движението  на
преписките /за 2009 г. и първото шестмесечие на 2010 г./; 

 
4.  Справки  по  организацията  на  образуването   и  движението  на

досъдебните производства /за 2009 г. и първото шестмесечие на 2010 г./;

5.  Справки  по  организацията  на  съдебния  надзор  /за  2009  г.  и
първото шестмесечие на 2010 г./.

ИЗГОТВИЛ  АКТА:

ИНСПЕКТОР: 

     /АНИТА МИХАЙЛОВА/


