
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 РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – СЕВЛИЕВО

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 №
124/28.09.2010 г. на Главния инспектор.

Екип – Съгласно Заповед № 124/28.09.2010 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  РП  Севлиево  рег.
№477/10.02.2009 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  РП
Севлиево,  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  РП  Севлиево  рег.
№477/10.02.2009  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. Административният  ръководител  да  вземе  мерки,  в
деловодството  на  РП  –  Севлиево  завеждането  на  всички  досъдебни
производства и преписки получени от други органи, граждани и т.н.  да се
извършва незабавно - в деня на получаването или най-късно на следващия
работен ден.

2.  Методическите указания, Тълкувателни решения и постановления
на ВКС, анализи по правни въпроси на висшестоящите прокуратури, които
са  от  значение  за  правната  квалификация  на  деянията  и  правилно
прилагане  на  процесуалните  разпоредби,  следва  да  бъдат  довеждани до
знанието  на  всички  прокурори  и  могат  да  бъдат  обект  на  семинари  и
обсъждания,  както  в  РП,  така  и  в  ОП,  заедно  с  всички  прокурори,
работещи на територията на съдебния район.

3.    Необходимо  е  да  се  активизира  работата  на  прокурорите  по
всички  спрени  наказателни  производства,  а  в  случаите  с  установен
известен извършител, при които е изтекла абсолютна давност за търсене на
наказателна отговорност, да бъде прекратено производството. 

4. Да се обърне внимание на прокурорите от РП – Севлиево, че в
случаите, при които определени обстоятелства са включени като елемент
от престъпния състав,  те  не  могат  да  бъдат  вменяване като отегчаващи
отговорността обстоятелства. Такава е и константната практика на ВКС.

5.  Имайки  предвид  еднотипността  на  престъпленията,  които  се
разследват и обстоятелството, че повечето протести са за престъпления от
един  и  същи  вид,  е  необходимо  да  се  създаде  организация,  която  да
осигури получаване на преписи от съдебните актове на въззивния съд по
подадените  протести,  както  и  предоставянето  им  за  запознаване  на
съответните  прокурори.  Необходимо  е  и  да  се  създаде  организация  за
обобщаване, анализ и изводи, свързани с работата на прокуратурата в тази
насока.

Взето отношения от административния ръководител – районен
прокурор на РП – Севлиево по изпълнение на препоръките:



С  писмо  от  12.05.09  г.  Административният  ръководител  на  РП
Севлиево е уведомил ИВСС за изпълнение на препоръките, както следва:

Прокурорите  от  РП  Севлиево  са  запознати  с  резултатите  от
извършената планова проверка, след което е обсъден от прокурорите в РП
Севлиево.  Прокурорите  са  възприели  направените  констатации  и
отправените препоръки в него и се съобразяват с тях при изпълнение на
служебните си задължения. 

Съгласно  препоръка  №  1 от  Акта  има  издадена  Заповед  №
37/30.10.08г.  на  Административния  ръководител.  Същата  е  издадена
незабавно  след  устното  отправяне  на  тази  препоръка  по  време  на
извършване  на  плановата  проверка.  За  спазването  на  тази  препоръка
Административният ръководител, заедно с административният секретар на
прокуратурата упражняват ежедневен контрол.

Съгласно  препоръка  №  2 от  Акта  е  извършен  преглед  на  всички
получени в РП Севлиево методически указания, анализи и др. Всички са
размножени и всеки прокурор е организирал подреждането им в отделна
папка, с оглед съобразяването си с тях в ежедневната си работа.  Взето е
решение за съвместно обсъждане на указания, постановления на ВКС и др.,
с оглед тяхното правилно разбиране и възприемане, както и прилагането им
в практиката.

Съгласно  препоръка  №  3 от  Акта  прокурорите  от  РП Севлиево  са
направили преглед на всички спрени ДП за първото тримесечие на 2009 г.
Проведени  са  срещи  с  разследващите,  изискани  са  актуални  справки  за
издирените лица.

По  препоръка  №  4 Административният  ръководител  е  акцентирал
вниманието на прокурорите върху нея при запознаването и обсъждането на
Акта. Прокурорите вземат под внимание тази препоръка и ще съобразяват
актовете си с нея.

Съгласно  препоръка  №  5 има издадена  заповед  № 8/25.02.09 г.  на
Административния ръководител, с която е изменена и допълнена Заповед
№ 35/03.11.08 г. 

Проверка  на  реалното  изпълнение  на  препоръките  при
извършената контролна проверка:

1. По препоръка № 1 се провери изпълнението на Заповед № 37/
30.10.08 г., отнасяща се до своевременното завеждане на всички преписки
и дела в деловодството на прокуратурата:

На  случаен  принцип беше проверено  деловодното  обработване  на
преписки и дела:

Провериха  се  всички  преписки,  по  които  е  постановен  отказ  от
образуване на наказателно производство през месец юни 2010 г. Установи
се, че преписките се завеждат в РП Севлиево най-често на следващия,



или до два-три дни от изпращането им от РУП Севлиево /например: пр.
пр. 734/10 г., пр. пр. 562/10 г., пр. пр. 525/10 г., пр. пр. 548/10 г., пр. пр.
673/10г., пр. пр. 793/10г., пр. пр. 344/10 г., пр. пр. 706/10 г., пр. пр. 721/10г.,
пр.  пр.  528/10  г.,  пр.  пр.  491/10  г.,  пр.  пр.  569/10  г./.  Проследи  се
движението на посочените преписки във входящия дневник. Установи се,
че  то  е  отразено  пълно  и  точно.  Налице  е  реално  справяне  с
констатирания по  време на  плановата проверка  проблем,  свързан  с
деловодната обработка на постъпващите преписки и дела.

2. По  препоръка  №  2  -  Компютърният  оператор,  изпълняващ
деловодни функции, който има достъп да базата данни на горестоящите
прокуратури,  следи  за  издаването  на  всички  актуални  указания на
прокуратурата,  тълкувателни  решения  и  постановления  на  ВКП.  Тези
актове се предоставят на всички прокурори срещу подпис, удостоверяващ
запознаването  им  с  тях.  Изпълнението  на  препоръката  допринася  за
своевременното  запознаване на  прокурорите  с  издадените  указания,
становища и други на по-горните прокуратури, както и прилагането им при
непосредственото осъществяване на прокурорските функции. 

3. По препоръка № 3 – Констатира се активизиране на работата
на прокуратурата по спрените наказателни производства. През 2009 г. са
прекратени  поради  изтекла  давност  936  дела,  спрени  срещу  неизвестен
извършител и 7 - срещу известен извършител. През първото шестмесечие
на 2010 г.  са  прекратени 5 дела,  спрени срещу неизвестен  извършител.
Прекратени дела, спрени срещу известен извършител няма.

От  съпоставката  на  тези  цифри може да  се  направи извод,  че  РП
Севлиево  е  положила  нужните  усилия  да   прекрати  поради  изтекла
давност  всички  спрени  дела,   независимо  от  това,  че  през  2009  г.
прокуратурата  е  работила  с  намален  щат  -  трима  прокурори,  при
незаета  една  щатна  бройка.  Както  е  констатирано  при  плановата
проверка,  така  и  сега,  в  сравнение  с  натовареността  на  районните
прокуратури в Габровски съдебен район, тази прокуратура е с най-голяма
натовареност и с малък щат, в сравнение с останалите прокуратури. 

4. Препоръка  №  4  –  Същата  е  била  отправена  основно  във
връзка с констатираните недостатъци  в работата на прокурор Василев.
От началото на 2009г.  същият е освободен от съдебната система по
негова молба. 

5. Препоръка № 5 - Свързана е със създаване на организация в
прокуратурата  за  комплектоване  на  наблюдателните  производства  по
наказателни  дела,  по  които  прокурорите  са  подавали  протести  и  са
постановени съдебни актове от въззивния съд. Проследи се изпълнението



на издадената в тази връзка Заповед № 8/25.02.09 г. на административния
ръководител.  Бяха  предоставени  водените  в  отделна  папка  протести  на
прокуратурата за 2009 и 2010г. Установи се, че същите се комплектоват
заедно с присъдите на Севлиевския съд, мотивите към тях и решенията
на  въззивния  съд. Въведената  практика,  въз  основа  на  заповедта  на
административния  ръководител,  има  определено  положителен  ефект
върху индивидуалната подготовка на всеки един прокурор, в случаите, в
които преценява, че съдебният акт на първоинстанционния съд следва да
бъде протестиран /например: пр. пр.  969/08 г./ПД 119/09г.; ПД 171/09г.,
ПД 169/09 г./, но и при обобщаването и анализа на цялостната дейност
на прокуратурата в наказателно-съдебния надзор.

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: 

Период Общ брой
на

преписки
те

Решени
преписки

Образувани
досъдебни
производст

ва

Брой
обжалван
и пост. за
отказ от
образува
не на ДП

Отменени
пост. за
отказ от

образуван
е на ДП

Първо
шестмесе

чие на
2008 г.

416 304 142 16 5

2009 г. 748 704 216 30 5

Първо
шестмесе

чие на
2010 г.

344 286 111 16 3

Запазена е тенденцията на относително еднакъв брой постъпили и
решени преписки /но при обсъждане на данните следва да се има предвид,
че прокуратурата работи с един прокурор по-малко/.



Запазена е и тенденцията на относително равен брой на образувани
досъдебни производства.

Забелязва  се  тенденция  за  по-малък  брой  на  отменени
постановления за отказ да се образува досъдебни производства, което
сочи на повишаване качеството на произнесените прокурорски актове.

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

Период Брой
наблюдавани

ДП

Брой
спрени
наказ.
пр-ва

Брой
обжалвани

пост. за
прекрат. на

НП

Отменени пост. за
прекрат. на НП

Първо
шестмесе

чие на
2008 г.

687 154 7 5

2009 г. 1854 /в т.ч.
прекр. по

давност 943/

340 25 9

Първо
шестмесе

чие на
2010 г.

468 127 7 4

Запазена е тенденцията в проверяваните периоди по отношение на
броя  на  наблюдаваните  ДП  /без  прекратените  поради  изтичане  на
давностния срок/ и спрените наказателни производства. 

За  2009г.  се  установява,  от  една  страна,  увеличение  на  броя  на
жалбите  срещу  постановленията,  но  от  друга  страна,  подобряване
работата  на  прокуратурата,  изразяваща  се  в  увеличаване  на
относителния дял потвърдени постановления за прекратяване от съда.

3. Относно организацията на съдебния надзор:

 Съпоставиха се данните за прекратените и върнати от съда дела. И
за трите периода РС Севлиево е връщал делата само с разпореждане.
Прилагането на разпоредбата на чл. 249 от НПК показва, че наказателните
съдии  в  РС  Севлиево  се  запознават  предварително  с  делата  и  след



задълбочено проучване преценяват дали са налице основания за връщането
им на прокуратурата. 

През първото шестмесечие на 2008г. прекратените и върнати от съда
дела са били 8 /от внесени 100/ - 8%, през 2009г. от внесени 195 са върнати
15 – 7.7%, през първо шестмесечие на 2010 от внесени 82 е върнато само
едно  дело  –  1%. Тези  цифри,  сравнени  в  процентно  съотношение
показват  значително намаляване броя на прекратените и върнати от
съда  дела,  което  отново  показва  подобряване  на  качеството  на
внесените от прокурорите актове  в съда.

По  отношение  на  брой  оправдателни  присъди /през  първото
шестмесечие на 2008 г. - 4, през 2009 г. -  8 и през първо шестмесечие на
2010 г. – 4/,  брой протести срещу оправдателни присъди /през първото
шестмесечие на 2008 г. - 4, през 2009 г. -  6 и през първо шестмесечие на
2010  г.  –  4/  и  уважени  протести срещу  оправдателни присъди /през
първото шестмесечие на 2008 г.  -  1,  през  2009 г.  -   няма и през  първо
шестмесечие на 2010 г. – няма/. Тенденцията за проверените периоди е
еднаква. 

От   извършената  контролна  проверка  се  извеждат  следните
констатации:

1. Налице  е  реално  справяне  с  констатирания  по  време  на
плановата  проверка  проблем,  свързан  с  деловодната  обработка  на
постъпващите преписки и дела.

2. Създадена е  организация за запознаване на прокурорите с
всички актуални указания на горестоящите прокуратури, както и с
тълкувателни решения и постановления на ВКП. 

3. Значително е  активизирана работата на  прокуратурата
по  спрените  наказателни  производства,  в  следствие,  на  което към
момента на контролната проверка в РП Севлиево не се установиха
спрени наказателни производства, които да не са прекратени поради
изтекла давност. 

4. Създадена е организация в прокуратурата за комплектоване на
наблюдателните  производства  по  наказателни  дела,  по  които
прокурорите са подавали протести и са постановени съдебни актове
от въззивния съд. 



5.  Видно  от  предоставените  справки  за  трите  проверявани
периода, се установява тенденция на устойчивост и подобряване на
работата в РП Севлиево.

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

 Настоящият  Акт  да  се  изпрати  на  електронен  носител  на
Административния ръководител – окръжен прокурор на ОП Габрово.

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  РП
Севлиево  може  да  направи  възражения  и  да  ги  представи  на  Главния
инспектор на Инспектората към ВСС.

ПРИЛОЖЕНИЯ  КЪМ  АКТА:

1. Копие от Заповед № 124/28.09.2010 г. на Главния инспектор на
ИВСС;

2. Справка №1 по организацията на административната дейност /за
2009 г. и първото шестмесечие на 2010 г./; 

3. Справка №2 по организацията на образуването  и движението на
преписките /за 2009 г. и първото шестмесечие на 2010 г./; 

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

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



5. Справка № 4 по организацията на съдебния надзор/за 2009 г.  и
първото шестмесечие на 2010 г./;

6.  Отчетни  доклади  за  дейността  на  РП Севлиево  през  2009  г.  и
първото шестмесечие на 2010 г.

ИЗГОТВИЛ  АКТА:

ИНСПЕКТОР: 

     /АНИТА МИХАЙЛОВА/


