
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 ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – ВАРНА

извършена за периода от 01.06.09 г.  до 12.06.09 г.

Основание на проверката –  на основание чл.54 ЗСВ,  Годишната
програма на Инспектората към ВСС за 2009г. и заповед № 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 Иинспектората към ВСС обща методология за извършване на
планови проверки.

Подготвителен етап  на плановата проверка включва: проучване и
анализ  на  годишния  отчетен  доклад  на  ОП  –  Варна,  изискване  и
представяне от ОП – Варна на 4 броя справки относно организацията на
административната дейност на прокуратурата /справка №1, организацията
на образуването и движението на преписките /справка №2/, организацията
на образуването и движението на досъдебните производства /справка №3/
и организацията на съдебните надзори /справка №4/.

І.  Проверка на организацията на административната дейност
на прокуратурата, на основание чл.54, ал.1, т.1 ЗСВ.

1



1. Щатна осигуреност и материална база.

Към 01.01.2008 г. ОП Варна разполага с 19 прокурори по щат, в това
число  5  младши  прокурори,  от  които  незаети  -  1бр.  „зам.  окръжен
прокурор”, 1бр. „прокурор” и 2 бр. „младши прокурор”. Към 31.12.2008г.
ОП Варна разполага със 17 магистратски бройки по щат, от които незаета
една  щатна  бройка  за  прокурор.  През  2008г.  реално  са  работили  14
прокурора. 

С  решение  на  ВСС  по  протокол  №23  от  03.06.09  г.  са
трансформирани  5  щатни  бройки  от  длъжност  „младши  прокурор”  на
длъжност „прокурор” в ОП Варна.  Преди решението на ВСС  щатната
численост на прокурорите е била крайно недостатъчна за изпълнение на
всички функции на прокуратурата в пълен обем и в законните срокове.

Прокурорите се подпомагат от общо 20 служители.
Щатната численост на прокурорите /след последното решение на

ВСС  от 03.06.2009г./,  попълването  на  незаетите  новооткрити  щатни
бройки ще допринесе за разпределение на голямата по обем работа на ОП
Варна  и за по-равномерна натовареност на прокурорите.

ОП – Варна е настанена в сградата на Съдебната палата. Условията
за  работа  на магистратите  и съдебните служители са задоволителни,  но
помещенията  са  недостатъчни  за  осъществяване  работата  на  съдебния
орган в пълен обем.

2. Книги, регистри и дневници водени от прокуратурата. 

Книгите, регистрите и дневниците се водят съгласно Правилника за
организацията  и  дейността  на  администрацията  на  Прокуратурата  на
Република  България  и  съответните  указания  на  Върховна  касационна
прокуратура. В ОП Варна се водят общо 46 книги, регистри и дневници,
от тях13 са водени по указание на ВКП и 14 по собствена преценка. 

Извършена беше проверка на издадените заповеди и разпореждания
от  Административния  ръководител  през  2008г,  които  се  съхраняват  в
специална  папка.  От  проверката  се  установи,  че  всички  актове  на
административния  ръководител  се  извеждат  и  съхраняват  по  реда  на
тяхното извеждане. Разпорежданията,  които касаят дейността на всички
прокурори или прокурори и съдебни служители се предоставят на всички
срещу подпис. 

На  основание  Заповед  № 381/08.09.08г.  е  разпоредено  да  започне
воденето на регистър за делата, водени на специален надзор, считано от
10.09.08г. 
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Извършена беше проверка на  регистъра на делата на специален
надзор, който  се  води  след  приключване  на  ДП.  Въпреки  данните  в
регистъра, че някои от делата са приключили с одобрено споразумение, в
графата кратко съдържание на съдебен акт, липсва отбелязване. Липсват
записвания  и  във  всички  останали  графи  /следващи  съдържанието  на
съдебния акт/.  При проверката на ПД 124/08г. се установи, че на 14.03.09г.
делото е върнато от ВОС. В графа „забележка” е отбелязано, че е внесен
отново обвинителен акт на 23.03.09г. /ПД 304/09г./. Движението по новото
ПД в съдебна фаза не е отбелязано. При прегледа на регистъра се установи,
че в него са включени  9 бр. наказателни производства по преписки на ОП
Варна, от които образувани през 2007г. – 7 бр. и 2 бр. през 2008г. /502/08 и
1553/08г./.  При  насрещна  проверка  на  подадената  информация  от  ОП
Варна в справка №2 се установи, че двете преписки, посочени по-горе, са
включени. Списъкът на делата на СН към датата на изготвяне на справката
е  16 бр.  Изиска се актуален списък на тези преписки, за  да се направи
проверка по движението на някои от тях. Не е включена в регистъра пр. пр.
№  3939/07г.,  в  която  е  отбелязано,  че  има  внесен  обвинителен  акт  и
фигурира в актуалната справка към дата 01.06.09г. Липсва в регистъра и
пр.  пр.  2996/07г.,  за  която  има данни по актуализираната  справка,  че  е
внесен  обвинителен  акт  на  17.07.08  г.  Не  е  ясно  дали  е  приключило
производството по тази преписка.

Воденето на регистъра на делата на специален надзор не отразява
всички  дела,  както  и  всички  обстоятелства,  които  следва  да  бъдат
включени в него.

Беше  извършена  проверка  по  заповед  №410/30.09.08  г.  на
административния ръководител на ОП Варна, съгласно която от 01.10.08 г.
се  разпорежда  воденето  на  дневник-регистър за  всички преписки и
дела, с предмет - нарушения при усвояване на средства от европейски
фондове - чл. 248, ал.2 и чл. 254б от НК. Текущ контрол е възложен на
зам.  окръжния  прокурор  Генчева,  а  изпълнението  -  на  компютърния
оператор  Цветомила  Николаева.  Извърши  се  проверка  на  електронния
регистър,  като  се  изиска  копие  от  него.  Установи  се,  че  заповедта  се
изпълнява,  съобразно  указанията  на  ВКП  и  се  включват  необходимите
данни в табличен вид. Зам. окръжният прокурор осъществява периодичен
контрол за начина на въвеждане на данните и воденето на регистъра. 

За  разлика  от  регистъра  на  делата  за  СН  е  необходимо  да  се
отбележи,  че  в  този  дневник-регистър  са  отразени  всички
обстоятелства и се води на много добро ниво. 
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Извърши се проверка на Книгата за изпълнение на наказанията, в
която са отразени общо  168 бр. присъди, изпълнени през 2008 г. от ОП
Варна,  като  от  тях  108 бр.  присъди  са  били  с  определено  наказание
„лишаване  от  свобода”.  Воденето  на  книгата  беше  проследено  при
проверка на конкретни преписки.

При проверка на куриерската книга се установи, че същата се води
добре.  В  нея  се  отбелязва  датата,  на  която  са  предадени  преписките  и
делата,  описани  по  номера  и  подпис  на  служителя,  който  ги  е  приел.
Извърши се насрещна проверка на входящия дневник и куриерската книга,
от която се установи следното: 

- пр. пр. №1090/08 г. (ПД 108/08 г.) изпратена до ВОС. Във вх.
дневник е отразена дата 07.10.08г., а в куриерската книга е отбелязано, че е
изпратено на 08.10.08г. Движението на преписката е отразено правилно;

- пр. пр. №1119/08 г. - изпратена до ВОС. Движението по тази
преписка, свързано с внесено предложение до ВОС за вземане на мярка за
неотклонение е отразено във вх. дневник, но не фигурира в куриерската
книга.  По  данни  на  служителите  понякога  мерките  се  внасят  и  от
деловодители и тогава не се описват в тази куриерска книга. Тези действия
са  обясними,  с  оглед  законовите  срокове  и  необходимостта  от  спешни
действия  по  делата  за  мерки  за  неотклонение.  По  същата  преписка  на
24.05.08г.  във  ВОС   е  внесен  обвинителен  акт  /ПД  58/08  г./,  което  е
отбелязано  във входящия дневник. В куриерската книга е отбелязано, че е
доставено във ВОС на същата дата; 

- пр. пр.№1157/08 г. На 20.12.08г. в дневника е отбелязано, че е
изпратена до АП. В куриерската книга има отбелязване, че е доставена на
същата дата; 

- пр. пр.№1198/08 г. В дневника на 11.04.08 г. има отбелязване,
че е изпратена до Варненска военноокръжна прокуратура. В куриерската
книга е записано, че е изпратено на 14.04.08г., като е допусната техническа
грешка и вместо пр. №1198/08 г. е записано пр. №1193/08 г.; 

- пр. пр.№ 1232/08 г. В дневника е отбелязано, че е изпратена до
ВРП на 31.03.08 г. В куриерския дневник е отбелязано, че е доставено на
01.04.08 г.

Вписването  на  преписките  за  изпращане  в  куриерската  книга  е
непосредствено  след  отбелязванията  във  входящия  дневник,  което
показва добра организация на работата в деловодството .

Воденето  на  другите  книги  и  регистри  се  провери  в  хода  на
проверката на образуването и  движението на конкретни преписки и дела.

3. Описване и съхраняване на веществените доказателства.
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Веществените  доказателства  се  приемат  от  съответното  РПУ  с
приемо-предавателен  протокол,  който  се  прикрепя  към  книгата  за
веществените  доказателства.  В  съда  се  предават  срещу  подпис  на
служителя, който ги приема по описа в обвинителния акт, а не се съставя
приемо-предавателен  протокол.  Унищожаването  на  веществените
доказателства  се  извършва  с  протокол  от  комисия,  но  няма  нарочна
заповед на административния ръководител, с която да се създава комисия
за  проверка  и  унищожаване  на  веществените  доказателства.  Липсват
помещение за съхраняване на веществените доказателства. Част от тях се
съхраняват  в два заключени шкафа в коридора, а по обемистите и ценните
се съхраняват в кабинетите на наблюдаващите прокурори. 

Няма  заповеди  за  създаване  на  комисия,  която  в  изпълнение  на
разпоредбите на чл. 84, чл. 85 и чл. 86 от Правилника за организацията и
дейността  на  администрацията  на  прокуратурата  на  РБългария  да
проверява  годишно  наличността  и  правилното  съхранение  на
веществените доказателства, разпореждането с тях, както и тяхното
унищожаване.

Не  се  спазва  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, като
един екземпляр от този протокол се прилага към съдебното дело и един
към прокурорската преписка. 

4. Информационно обслужване, статистика и анализ.

Прокурорите  ползват  в  работата  си  правните  програми  на  Апис,
Сиела и Лакорда.

Съгласно  Заповед  №  ЛС  6917/02.11.07  г.  на  ВКП  е  следвало  от
19.11.07  г.  да  започне  реално  въвеждане  на  данните  за  движението  на
преписките и делата в УИС. Административните ръководители на ОП и
РП Варна са изготвили искане за преместване на данните от действащата
към този момент деловодна система КИСП към УИС. По тази причина
въвеждането на УИС за двете прокуратура е отложено за срок от 6 месеца.
От 01.09.2008г. ОП Варна работи с версия 3.0 на УИС.

Новопостъпилите  преписки  и  дела  се  разпределят  на  случаен
принцип чрез програмния продукт „Law Choice”.

Със Заповед № 457/11.10.07 г. на административния ръководител на
ОП  Варна,  въз  основа  на  заповед  №310/02.10.07  г.  на  зам.  главния
прокурор, от 15.10.07 г. преписките и делата в ОП Варна се разпределят
чрез предоставения от ВСС програмен продукт. С цитираната заповед са
определени  и  процентите  на  натовареност,  в  зависимост  от
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специализирането  на  прокурорите.  С  допълнителна  заповед  №  9  от
13.01.09 г., във връзка с новата компетентност на ОП по чл. 396 от НПК, е
определена група от 5 прокурори, заедно с Окръжния прокурор, на които
да  бъдат  разпределяни  на  случаен  принцип  делата  за  престъпления,
извършени  от  полицейски  служители.  Тези  заповеди  са  изпълнени
технически  в  програмата  за  разпределението  на  делата.  Случайното
разпределение  се  отразява  и  на  хартиен  носител,  който  се  архивира
ежедневно  и  в  отделна  папка.  Извърши  се  проверка  на  начина  на
извеждане  и  съхраняване  на  тези  протоколи,  както  и  на  действието  на
самия програмен продукт. При отсъствие на даден прокурор, ако той бъде
определен от програмата за наблюдаващ, той се изключва от оператора,
като  се  вписва  причината,  и  се  извършва  ново  разпределение  между
останалите прокурори. На самата жалба се поставя името на прокурора /с
печат/, на когото е разпределена преписката при случайния избор. Всеки
месец  под  формата  на  „архивиран  файл”  архивът  за  разпределение  на
случаен принцип се изпраща на ВКП, отдел „Информация и анализи”. Така
се проследява от ВКП цялото движение на случайния избор от създаването
му до момента – по прокурори, по преписки и по проценти.

 Въпреки констатацията за правилна организация при прилагането
на случайния принцип за разпределението на делата, анализът на данните
за индивидуална натовареност на прокурорите показва големи разлики в
натовареността,  което поставя под съмнение възможностите,  които
предлага програмния продукт или начина, по който се използва. В този
смисъл  е  необходимо  ВСС,  който  е  предоставил  продукта  и  ВКП  да
изискат от административните  ръководители  по  места становища и
мнения,  относно  ефективността  на  програмния  продукт,  да  дадат
възможност  и  на  редови  магистрати  и  служители  да  направят
предложение  и  да  дадат  мненията  си,  както  и  да  предприемат
необходимите действия за подобряване на продукта и за уеднаквяване на
начина,  по  който  този  продукт  се  използва  във  всички  органи  на
съдебната власт. Целта на случайното разпределение на делата не би
следвало да е в противоречие с принципа за равномерна натовареност на
прокурорите. 

Периодичната  информация,  която  се  предоставя  на  ВКП,  с  цел
обобщаване на статистиката и анализиране дейността на прокуратурата, се
подготвя  и  изпраща  своевременно,  в  съответствие  с  Указание  №
301/27.12.07г.  на  Главния  прокурор.  Считано  от  30.10.2008г.  се
съблюдават всички промени, съгласно Указание изх. № 283/30.10.08г. на
Главния прокурор.

В  изпълнение  Заповед  №401/18.09.08г.на  Административния
ръководител на ОП Варна е извършена  комплексна проверка на РП Девня,
Провадия  и  Варна  за  дейността  им  през  2008г,  която  е  приключила  с
доклад за резултатите от извършената проверка. 
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Заповед  №401/18.09.08г.  за  комплексна  проверка  на  РП  Девня,
Провадия  и  Варна  е  издадена  въз  основа  на  Указания  на  сектор
„Ревизионен”  при  отдел  „Инспекторат”  при  ВКП  №4926/2008  г.  VІ.
Ревизията обхваща периода 01.01.2007 г. – 31.12.2007 г. и нейният предмет
е  била  цялостната  дейност  на  районните  прокуратури  по  следствения,
наказателно-съдебния,  граждански-съдебния,  надзор  непълнолетни  и
надзор изпълнение на наказанията. Въз основа на извършената проверка е
съставен доклад, съдържащ анализ и препоръки. В доклада са коментирани
проблемите  в  работата  на  прокуратурите  и  е  направена  последваща
проверка  за  отстраняване  на  допуснатите  пропуски,  констатирани  при
предходната ревизия.

В рамките на аналитичната дейност на ОП Варна, през проверявания
период, са изготвени анализи по разпореждане на АП Варна по теми на
ГСН и АСН. 

Поисканите  от  АП Варна  справки  във  връзка  с  осъществяване  на
дейности  по  НСН,  ГСН  и  АСН  са  представени  в  срок  от  ОП  Варна.
Справките са детайлизирани и подробни, за разлика от тези на някои други
окръжни прокуратури. 

Например  при  извършената  проверка  в  АП  Варна  по  пр.  пр.
№1732/2008 г. в изпълнение на т.5 от Плана на АП Варна за дейността на
ГСН през 2008 г. е извършен анализ на предявените граждански искове в
окръжните и районните прокуратури на територията на АП Варна за   2008
г. От окръжните прокуратури в апелативния района са изискани данни за
предявените  през  периода  искове,  резултатите  от  тях,  срещаните
проблеми,  възникналите  въпроси,  включително  по  прилагане  на  новия
ГПК.  ОП  Варна  визира  няколко  проблема,  свързани  с  прилагането  на
новия ГПК: по повод нормите на чл. 127, ал. 2 и чл. 143, ал. 2 от ГПК -
необходимостта с иска да се представят всички писмени доказателства и да
се  реагира  в  съдебно  заседание  на  възражението  на  ответника;
обстоятелството, че гражданският съд не цени събраните от наказателния
съд  по  реда  на  НПК  гласни  доказателства;  затруднения,  свързани  с
разпоредбата  на  чл.  131,  особено,  когато  ответник  е  Прокуратурата  на
Република България /с правно основание по ЗОДОВ/. 

Запознаването и с анализи на прокурорите от ОП Варна по другите
надзори, предоставени на АП Варна, показват задълбоченост и срочност
при изпълнение на задачите.

5. Квалификация и обучение на прокурорите и служителите от
ОП– Варна. 
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Беше проверен електронният регистър на обучителните мероприятия
на магистратите и се установи, че отразеното в регистъра отговаря на т. 6
от предоставената на Инспектората към ВСС справка № 1. Съгласно т. 7 от
Заповед   ЛС  № 1774/22.05.08г.  на  ВКП  за  подобряване  организацията,
контрола и отчетността на дейността по професионалната квалификация на
магистрати  и  служители  в  прокуратурата  на  РБългария,
административните ръководители се задължават на всяко шестмесечие да
изпращат  на  ръководител  сектор  „Кадри  и  квалификация”  на  хартиен
носител  и  по  електронен  път,  копие  от  изпращаните  анкетни  карти  за
обучения  до  ВСС  –  Комисия  „Професионална  квалификация,
информационни  технологии  и  статистика”.  Тези  анкетни  карти  в
електронна форма са утвърдени от ВСС. При проверка на анкетните карти
се  установи,  че  има  много  засилено  участие  на  прокурори  в  различни
форми  на  обучение  /40   участия  за  2008г./  –  конференции,  семинари,
лекции, работни съвещания. Налице е стремеж към включване на различни
прокурори  в  различните  форми  на  обучение,  с  цел  да  бъдат  обхванати
повече  прокурори.  Същевременно  Административният  ръководител  е
съобразявал  специализацията  на  прокурорите  с  конкретните  теми  на
конференциите  и  семинарите.  Има  участия  по  проекта  ФАР,  по
злоупотреби със средства от фондове на ЕС, разследване и разкриване на
компютърни престъпления, трансгранични престъпления, трафик на хора,
разследване на данъчни престъпления и др.

Общата  констатация  за  администрирането  на  ОП  –Варна  от
Административния  ръководител  Пламен  Иванов  е  много  добра.
Своевременно  се  издават  заповеди  и  разпореждания,  както  по  лична
преценка,  така  и  в  изпълнение  на  разпореждания  на  висшестоящите
прокуратури, прилагат се механизми на контрол върху изпълнението им,
своевременно  се  вземат  мерки  за  преодоляване  на  пропуски  в
организацията на административната дейност.

Забележка:  Към  доклада  е  приложена  подробна  справка  №  1,
изготвена  от  ОП  –  Варна,  относно  организацията  на
административната  дейност;  Заповед  №  24/22.01.09г.  на
Административния  ръководител  на  ОП  Варна;  Протокол  за
унищожаване  на  веществени  доказателства  и  приемо-предавателен
протокол  за  получаване  на  веществени  доказателства  в  ОП  Варна;
Копие  от електронния  дневник-регистър  за  всички  преписки  и  дела,  с
предмет - нарушения при усвояване на средства от европейски фондове -
чл.  248,  ал.2  и  чл.  254б  от  НК;  Копие  от  регистъра  на  делата  на
специален надзор.  
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ІІ.  Проверка на организация по образуването и движението на
преписките в прокуратурата, на основание чл.54, ал.1, т.2 ЗСВ.

Съгласно предоставената от Окръжна прокуратура – Варна справка
№2, през 2008г. прокурорите са наблюдавали общо  5 600 бр. преписки,  от
които 5 308 бр.  новообразувани и 292 бр.  останали от предходен период.
По  175  бр. e постановен отказ от образуване на досъдебно производство,
338 бр.  са изпратени по компетентност на други органи и по  322 бр.  са
образувани  досъдебни  производства  или  общо  решените  преписки  на
следствен надзор са 835 бр. Останалите преписки не са пряко свързани със
следствения  надзор.  Най-значителен  брой  от  тях  представляват
произнасянията  по  искане  на  районните  прокуратури  за  продължаване
срока  на  разследване  на  досъдебните  производства  –  2 297 бр.
Констатирана е и разлика между предоставените на Инспектората към
ВСС данни и данните, предоставени на АП Варна. В справка до АП като
новообразувани преписки на следствен надзор за същия период са посочени
5 405 бр., а останали от предходен период 322 бр. 

1. Проверка на преписки, по които е постановен отказ от 
образуване на ДП. 

На случаен принцип са проверени следните:
- Пр. вх. № 1757/08г. Образувана е на 07.05.08г. по изпратена от

ВКП по компетентност жалба.  На 09.05.08г.  е  разпределена на прокурор
Якимова.  Същата  е  извършила  лична  проверка  по  преписката,  като  на
10.05.08г. е изискала становище от Община Варна. Становището е получено
на  21.05.08г.  На  29.05.08г.  е  постановен  отказ  от  образуване  на  ДП.
Движението по преписката е в срок.

- Пр.  вх.  №1499/08г. Заведена  е  на  16.04.08г.  На  17.04.08г.  е
разпределена  на  прокурор  Радева.  На  21.05.08г.  е  постановен  отказ  от
образуване  на  ДП.  Налице  е  незначително  забавяне  по  движението  на
преписката.

- Пр. вх. № 1421/08г.  Заведена е на 11.04.08г. по изпратени от
сектор „Икономическа полиция” на ОДП Варна материали. Разпределена е
на  прокурор  Ставрев  на  15.04.08г.  Преписката  касае  неправомерна
транзакция  с  дебитна  карта  на  стойност  650  лева.  На  15.04.08г.
наблюдаващият  прокурор  е  постановил  отказ  от  образуване  на  ДП.
Обосновката е много кратка, като е посочено, че „не е налице деяние по чл.
249, ал.1 от НК, доколкото законодателят изисква да са налице значителни
имуществени вреди /1/5 от големи размери, образуващи се от 70 минимални
работни заплати към датата  на  извършване  на  деянието/,  а  такива  не  са
настъпили.” В постановлението не е обсъдено дали не са налице данни за
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друго престъпление от общ характер, например по чл. 195, ал.1, т.4 вр. с чл.
194,  ал.1 от  НК.  Движението на преписката е в  законните срокове,  но
произнасянето  по  нея  с  отказ  да  се  образува  досъдебно  производство
следва  да  се  преценява  по  пътя  на  инстанционния  контрол  с  оглед
правилността и законосъобразността му. 

- Проверени  бяха  и  пр.  №2094/08г.,  пр.  №2411/08г.,  пр.
№3243/08г.,  като  се  констатира,  че  по  всичките  е  налице
своевременно  произнасяне  от  страна  на  наблюдаващите
прокурори.

Постановленията за отказ да се образува досъдебно производство се
изпращат на жалбоподателите, съгласно изрично указание в самия акт на
прокурора.  Установи  се,  че  тези  актове  на  прокуратурата  се  изпращат
своевременно  с  обикновена  поща,  като  се  описват  с  номер  в  дневника
/разносна книга/,  с  който се изпраща пощата.  В този дневник се поставя
пощенско клеймо с дата. При насрещна проверка с входящия дневник се
установи, че датата, отразена във входящия дневник съвпада или е с един-
два дни по-ранна от датата, на която постановлението е изпратено.

2.  Проверка  на  образуването  и  движението  на  преписките,
съдържащи данни за нарушения, засягащи финансовите интереси на
Европейския съюз.

На случаен принцип беше проверено движението на преписки № №
1796/09г.  –  наблюдаващ  прокурор  Конов  и  пр.  248/09г.  –  наблюдаващ
прокурор Генчева.

- Пр. пр.1796/09г.  – наблюдаващ прокурор Конов. На 06.03.09г.
са получени материали чрез ВКП от ОЛАФ. При извършена проверка е
установено,  че  „Е….”  ЕООД  Варна  е  получила  субсидии  по  програма
САПАРД по проект 030205200050 в размер на 515 333.37 евро. Установено
е, че Дружеството използвало оферта с доставчик унгарска фирма, която
не е изготвила такава оферта. Наблюдаващият прокурор е преценил, че са
налице  данни  за  престъпление  по  чл.  212,  ал.3  от  НК  и  е  изпратил
преписката  по  компетентност  на  РП Варна  на  16.05.09г.  Няма  данни  в
периода от разпределението на преписката 06.03.2009 г. до изпращането и
по компетентност  на  РП Варна –  16.05.2009 г.,  да  са  били извършвани
каквито и да било действия. На 18.05.09г. ВКП е изпратила допълнителни
данни за констатирани нарушения по същия проект, получени от ОЛАФ.
На 01.06.09г. наблюдаващият прокурор ги е изпратил по компетентност на
РП Варна.  Съгласно  разпоредбите  на  чл.  305,  ал.  2  от  НПК,  на  ОП са
подсъдни престъпленията по чл. 212, ал. 5 от НК - документна измама в
особено  големи  размери,  представляваща  особено  тежък  случай.
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Разпоредбата  на  чл.212,  ал.  3  предвижда  по–тежко  наказание,   за
извършено престъпление по  чл. 212, ал. 1 и ал. 2 от НК, в случаите когато
имуществото е от фондове, принадлежали на ЕС и това престъпление е от
компетентност  на  РП.  Видно  от  първоначалните  данни  размерът  на
получените субсидии сочи на приложението на ал. 5. на чл.  212 от НК.
Освен това в диспозитива на постановлението прокурорът е разпоредил на
РП в случай, че се съберат „данни за престъпление от компетентност на
ОП  да  се  разделят  материалите  и  да  се  изпратят  в  ОП  Варна  по
компетентност”. При разговор с наблюдаващия прокурор същият поясни,
че  редовно  обсъжда  с  наблюдаващия  прокурор  от  РП  Варна  хода  на
предварителната  проверка  и  че  получените  нови  материали  от  ВКП  са
последващи след неговото произнасяне, но ще бъдат обсъдени в рамките
на проверката.
Констатира се нарушение по движението на преписката изразяващо се в
следното:

- В  продължение  на  две  месеца  след  разпределението  на
преписката не са извършени никакви действия от наблюдаващия
прокурор.

- Прокурор Конов е изпратил същата по компетентност на РП
Варна за извършване на предварителна проверка по по-лек текст
от НК, без  да са налице законовите предпоставки затова. По
този  начин  при  предварителната  проверка,  възложена  от
прокурор от ВРП, е възможно да не се съберат и обсъдят данни
за по-тежкото престъпление, за което има първоначални данни.

 Ето защо считам, че административният ръководител на ОП
Варна следва да изиска преписката от РП Варна и да я разпредели на
друг  прокурор  от  ОП  Варна,  под  ръководството  на  който  да  се
извърши  предварителна  проверка  и  да  се  предприемат  действия  по
образуване на досъдебно производство.

- 248/09г. С постановление от 01.04.09г. ОП Варна е отказала да
образува ДП. С писмо от 13.05.09г. ВКП е изискала материалите от ОП за
служебна  проверка.  На  16.05.09г.  преписката  е  изпратена  за  служебна
проверка.  Не се установяват нарушения по образуването и движението
на преписката.

3.  Проверка  на  движението  и  продължаване  на  срока  на
преписките. 

На случаен принцип са проверени следните преписки:
- Пр.  вх.  №74/08г.: Заведена  е  на  07.01.08г.  по  изпратени

материали  по  пр.  №393/04.01.08г.  от  ОДП  Варна.  На  08.01.08г.  е
разпределена  на  прокурор  Лазаров. С  постановление  от  14.01.08г.
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/изведено  15.01.08г./  прокурорът  възлага  извършването  на  проверка  със
срок  до  14.02.08г.  На  26.02.08г.  е  получено  предложение  от  ОДП  за
продължаване  срока  на  проверката,  считано  от  25.02.08г.  Изготвено   е
становище от наблюдаващия прокурор Лазаров до Окръжния прокурор, с
което иска срокът да се продължи с 30 дни. На 04.03.08г. с резолюция на
окръжния  прокурор  е  разрешено  продължаване  на  срока.  С  писмо  от
06.03.08г. ОДП е уведомена за удължения срок. Преписката е получена от
ОДП на 14.04.08г. с мнение за образуване на ДП срещу НИ по чл. 244, ал.1
от  НК.  С постановление  от  09.05.08г./  изведено  на  13.05.08г./  прокурор
Лазаров образува ДП срещу НИ. С писмо, получено на 15.05.08г., ВОП е
уведомена за името на водещия разследването. На 26.06.08г. досъдебното
производство е получено в ОП Варна с мнение за спиране срещу НИ. С
постановление  от  30.06.08г.  /изведено  01.07.08г./  наказателното
производство  е  спряно.  Няма изпращани или изисквани справки  дали е
установен  извършителят  на  престъплението.  Приложена  е  към
наблюдателната  преписка  резолюция  от  прокурор  Лазаров  с  дата
13.11.08г.,  че  се  е  запознал  с  материалите  и  няма  основание  за
възобновяване  или прекратяване.  Установи се,  че  тази резолюция е  във
връзка с разпореждане вх.№1810/2008 г. от 30.10.2008 г. на АП Варна да се
ревизира състоянието на досъдебни производства, разследвани по общия
ред от следовател, по които наказателното производство е било спряно. 

Действията на прокурора са извършени в срок, но е налице забавяне
при извършване на проверката от служителите от МВР, на които е била
възложена, както и несвоевременно направено искане за продължаване на
срока.

-  пр.  №657/07г.,  пр.  №1907/08г,  пр.  №1459/08г.:  И  по  трите
преписки е искано продължаване на срока за извършване на предварителна
проверка.  Изготвени  са  предложения  от  наблюдаващите  прокурори  до
административния ръководител,  като  последният  с  резолюция разрешил
неговото  продължаване.  За  разрешеното  продължаване  на  срока
наблюдаващият прокурор е уведомил писмено органа, който е извършвал
проверката. 

Движението  и  по  трите  преписки  води  до  извода,  че  се  спазва
Указание №281/08.12.2006 г. на Главния прокурор на Република България
относно дейността на прокуратурата по възлагането, извършването и
приключването на предварителни проверки.

4.  Проверка  на  образуването  и  движението  на  инстанционните
преписки в ОП Варна

Прокурори от  Окръжна прокуратура са  постановили инстанционни
решения по  456 бр. преписки на РП Варна /  314 бр. потвърдени и  142 бр.
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отменени – 31%/, 22 бр. на РП Девня /16 бр. потвърдени и 6 бр. отменени –
27%/ и 53 бр. на РП Провадия /33 бр. потвърдени и 20 бр. отменени – 38%/.
Всички  инстанционни  преписки  са  решени  в  едномесечния  срок  с
изключение на 12 бр.

Инстанционните  решения  на  Апелативна  прокуратура  Варна  по
преписки на Окръжна прокуратура Варна са общо  142  бр. От тях  14 бр.
постановления на  ОП са  отменени – 10%, а  128  бр.  са  потвърдени.  От
ниския процент на отменени постановления може да се направи заключение
за правилност и законосъобразност на по-голямата част от прокурорските
актове на ОП Варна.

На случаен принцип беше проверено образуването и движението на
инстанционни преписки на  ОП  –  Варна,  като  се  извърши  и  насрещна
проверка по входящия дневник:

- Пр. №158/08г. е образувана по жалба срещу постановление на
РП  Провадия.  На  15.01.08г.  прокурор  Ставрев  изисква  преписка
№1667/07г.  на  РП  Провадия.  Преписката  е  получена  на  21.01.08г.
Постановлението на РП Провадия потвърдено с постановление на ВОП от
24.01.08г. Указано е преписката да се върне на РП Провадия. В дневника
не е отбелязано, че преписката се връща.  С писмо от 31.01.08г.  ВАП
изисква преписката.  С писмо от 04.02.08г.  преписката е изискана от РП
Провадия. На 15.02.08г. с писмо до ВАП са изпратени преписките на РП
Провадия и ВОП. На 20.02.08г. постановлението на РП Провадия и ВОП е
потвърдено от АП. На 20.06.08г. ВАП е изискала преписката от ОП, във
връзка с изпращането й по компетентност на ВКП. С писмо от 23.06.08г.
ОП  изисква  преписката  от  РП  Провадия.  На  03.07.08г.  преписката  е
получена в ОП. На 07.07.08г. е изпратена във ВАП. На 11.08.08г. от ВКП е
получено постановление за потвърждаване постановлението на ВАП. На
13.08.08г.  от  ВАП  е  получена  преписката  на  ВОП  и  РП  Провадия.  На
21.08.08г. преписката е върната на РП Провадия.

- Пр.  №3701/07г. Преписката  е  образувана  по  жалба  от
28.06.07г.  С  постановление  на  прокурор  Данева от  13.07.07г. /изв.  на
17.07.07г./  е  възложено  извършването  на  проверка  от  сектор
„Икономическа полиция” при ОДП Варна със срок 30 дни. На 16.08.07г.
във ВОП е получено искане за продължаване срока на проверката с 30 дни.
С  писмо  от  17.08.07г.  от  и.д.  окръжен  прокурор  Якимова  срокът  е
продължен с  30 дни.  Преписката  е  получена във ВОП на  16.11.07г. На
04.02.08г. е заведена във ВОП жалба от Х., че няма отговор на жалбата
му /върху жалбата има резолюция на окр. прокурор с дата 05.02.08г. да се
вземат  мерки  за  решаване  на  преписката/.  С  постановление  от
05.02.08г.  /изведено  на 06.02.08г./  на  прокурор  Данева  е  отказано
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образуването на наказателно производство. На 15.02.08г. е получена жалба
срещу  постановлението  от  Х.,  според  компютърната  справка /във
входящия дневник не е описано/. На 19.02. 08г. преписката и жалбата са
изпратени във  ВАП.  На  25.02.08г.  преписката  е  получена от  ВАП след
произнасяне по жалбата. На 18.03.08г. преписката е изискана от ВАП и е
изпратена на 21.03.08г., с оглед изпращането й по компетентност на ВКП.
На 10.04.08г. в ОП е получено постановление от ВКП за потвърждаване
постановлението на ВАП. На 14.04.08г. е получена и преписката от ВАП. 

 Жалбата е администрирана своевременно, но е налице забавяне на
наблюдаващия прокурор от ОП Варна при постановяване на отказа от
образуване  на  ДП,  както  и  забавяне  от  извършващия  проверката
служител от сектор „ИП” на ОДП Варна, който е изпратил преписката
2 мес. по-късно от разрешения срок.

При проверката на наблюдателните производства по преписките
се  установи,  че  голяма  част  от  тях  не  се  подреждат  хронологично,
отделните листове не са прикрепени един към друг и към папката. Това
създава затруднения при проследяването на движението на преписките и
съществува реална опасност от изгубване на материали.

Необходимо  е  да  се  подобри  организацията  на  работата  в
деловодството  на  ОП  –  Варна,  като  се  контролира  процеса  на
деловодна  обработка  на  документите,  както  и  хронологичното  им
подреждане в наблюдателните производства.

    ЗАБЕЛЕЖКА: Към доклада е приложена изготвена  от ОП –
Варна 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.

ІІІ.  Проверка на организация по образуването и движението на
досъдебните производства в ОП – Варна, на основание чл.54, ал.1, т.2
ЗСВ

Съгласно  предоставената  на  Инспектората  към  ВСС  справка  №3,
наблюдаваните досъдебни производства през 2008г. са били общо 882 бр.,
като  са  разпределени относително  равномерно между прокурорите.  През
проверявания  период  са  образувани  332  бр.   досъдебни  производства.
Наблюдавани са и  2 бр. бързи производства.  В тази справка, обаче, не са
включени наблюдаваните от прокурорите Даскалова и Петрова /работили
в ОП Варна през част от проверявания период/ досъдебни производства.
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Както  и  при  преписките  на  следствен  надзор  и  тук  се  констатира
разминаване  в  данните,  които  са  предоставени  на  АП  Варна.  Според
предоставената  на  АП  Варна  справка  общо  наблюдаваните  досъдебни
производства са 1066 бр., от които 321 бр. новообразувани /в това число и
двете бързи производства/. 

Прокурор е провел разследване по 2 бр. досъдебни производства.

1. Проверка  по  образуването  и  движението  на  делата  на
специален надзор  

След  проверката  на  книгите  и  регистрите,  свързани  с  делата  на
специален надзор бяха  изискани и  проверени  преписки  № № 2521/08;
4568/07; 4491/07; 4937/06 и 2012/06г.

- пр. №2012/06г., наблюдаващ прокурор Стайкова. ДП е образувано
на 24.07.06г. от ОП Пловдив срещу група лица, за престъпление по чл. 321
от НК. Срокът на разследване е бил удължаван четири пъти за различни
периоди  от  време  от  Апелативния  прокурор  на  гр.  Пловдив  и  Главния
прокурор.  С  постановление  от  16.01.09г.  на  ОП  Пловдив  са  отделени
материали  от  дознание   №79/06г.  по  описа  на  ГДБОП  при  МВР  и  са
изпратени по компетентност на ОП Варна. Отделените материали по ДП се
наблюдават от ОП Варна от м. януари 2009г. Отделените материали касаят
престъпление  по  чл.  242,  ал.1  от  НК.  Направено  е  изрично  искане
разследването  по дознанието да се извърши от разследващ полицай при
ОД  на  МВР  Варна.  Искането  е  обосновано,  уважено  е  от  Главния
прокурор.  Направено  е  искане  за  продължаване  срока  на  разследване,
както и мотивирано постановление с конкретни указания до разследващия
полицай.   Образуването  и  движението  на  преписката  е  в  законните
срокове.

-  пр.  №4937/06  г.,  наблюдаващ  прокурор  Бухлева.  С  писмо  от
25.05.09г. срокът за разследване е удължен с 4месеца, считано от 16.04.09г.
от Главния прокурор. Искането за продължаване на срока е изготвено на
17.04.09г.  /изведено на 22.04.09г./  до Главния прокурор чрез АП Варна.
Срокът за разследване е изтекъл на 16.04.09г. Искането за продължаване
на  срока  не  е  направено  своевременно. На  27.04.09г.  апелативен
прокурор  Големанова  връща  искането.  На  15.05.09г.  е  направено  ново
искане /на практика същото/.  Разликата  е  единствено в  датите.  По това
искане  е  разрешен  срок  -  месец  и  половина  след  датата,  когато  е
следвало да се продължи. Видно от писмото на АП от 27.04.09г., с което е
върнато първото искане е указано да се приложи разпоредбата на чл. 234,
ал.8 от НПК по отношение на единия обвиняем, за който е имало взета
марка за неотклонение „задържане под стража” на 01.01.07г., изменена в
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„парична  гаранция”.  Наблюдаващият  прокурор  е  следвало  сам  да
констатира изтичането на максимално разрешения двугодишен срок и да
отмени мярката за неотклонение. В същото писмо изрично е отбелязано, че
разследването на делото е изключително „мудно”. Последвало е писмо от
15.05.09г. на наблюдаващия  прокурор до ОД на МВР Варна, с което се
иска на 26.05.09г. делото да бъде докладвано. На 20.05.09г. е депозирана
справка от разследващия полицай, а на 30.05.09г. наблюдаващия прокурор
е  изготвил  и  изпратил  справка  на  ВАП.  Изрично  е  отбелязано,  че
разследващият  полицай  ще  докладва  материалите  по  делото  в  периода
01.06-05.06.09г.  Очевидно  след  намесата  на  АП  Варна,  наблюдаващият
прокурор  по  делото  е  предприел  „по-енергични  действия”,  с  цел
приключване на разследването.

Констатират  се  нарушение  по  движението  на  преписката  от
наблюдаващия  прокурор,  изразяващи се  в  несвоевременно  изготвяне  на
искане за продължаване срока на разследване и несвоевременно прилагане
на разпоредбата на чл.234 ал.8 от НПК. 

- пр.  №4491/07г.,  наблюдаващ  прокурор  Бухлева. И  по  тази
преписка установяваме, че осъществявания контрол от АП е своевременен.
Въпреки двете писма на АП няма данни по наблюдателното производство,
прокурор  Бухлева  да  е  изпратила  исканата  справка. Вместо  това  на
26.05.09г.  е  направено  искане  за  продължаване  на  срока,  считано  от
17.04.09г. Искането  отново  не  е  направено  своевременно.  Делото  се
води срещу пет обвиняеми за престъпление по чл. 321 и 354а от НК.

-  пр.  №4568/07  г.,  наблюдаващ  прокурор  Бухлева. Досъдебното
производство  е образувано  по  чл.  253,  ал.2  от  НК  на  22.08.07г.  срещу
Уилям  Найндейст.  На  02.02.07г.  прокурорът  прави  искане  до  Главния
прокурор  за  продължаване  на  срока  с  6м.  На  28.01.08г.  е  постъпила
справка от водещия разследването. С писмо от 25.03.08г. АП Варна иска
справка  за  хода  на  разследването  На  31.03.08г.  прокурор  Бухлева  е
изискала  справка  от  водещия разследването  и  е  получила на  02.04.08г.,
след  което  е  изготвила  справка до ВАП с дата 06.04.08г.,  която не е
изведена и очевидно не е изпратена във ВАП, тъй като на 15.05.09г.
ВАП  отново  иска  справка  за  хода  на  делото. В  наблюдателното
производство  липсват  данни  да  е  отговорено  на  искането  до  Главния
прокурор  за  продължаване  срока  за  разследване,  което  е  повторно.  В
справката  от  06.04.09г.  се  твърди,  че  от  16.12.08г.  не  са  извършвани
действия  по  разследването,  тъй  като  се  очаква  отговор  на  следствени
поръчки и по тази причина е поискано шестмесечното продължаване на
срока.  На  практика  срокът  за  разследване  е  изтекъл  на  02.02.07г.  Не  е
получено разрешение за продължение на срока.  След като не е получен
нито отказ,  нито разрешение за продължаване на срока,  наблюдаващият
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прокурор  не  е  предприел  извършването  на  подходящите  процесуални
действия, така че разследването да не е извън законните срокове.

 По  трите  дела  на  специален  надзор,  наблюдавани  от  прокурор
Бухлева,  се установява, че не се изпълнява своевременно задължението да
изготвя и изпраща ежемесечни справки по хода на делата. Исканията за
продължаване  на  срока  за  разследване  не  се  изготвят  своевременно.
Съответните  наблюдаващи  прокурори  от  АП  изискват  информация  и
следят спазването на задължението на ОП за изготвянето на справките
и ефективно контролират делата на специален надзор. 

2. Проверка  на  образувани  ДП  за  престъпления,  засягащи
финансовите интереси на Европейския съюз

- пр. №4261/06г. Тази преписка е първата, която ОП Варна отчита
през м. ноември 2007г.,  съгласно Указание на ВКП И-361/07г. По нея е
образувано ДП 588/06г. срещу виновните лица от Специализирана болница
за  рехабилитация  Варна,  затова,  че  в  гр.  Варна  в  качеството  си  на
изпълнители по проект „Създаване на устойчива трудова заетост на хора с
увреждания  във  водолечение”  Варна,  по  програма  BG.010206-02-057
финансирана от Европейската общност, използвали не по предназначение
получени  финансови  средства  -  престъпление  по  чл.  254б,  ал.1  от  НК.
Средствата по проекта са били отпуснати на 30.11.04г. Разходването им е
ставало преди датата на отпускането. Разпоредбата на чл. 254 б от НК е в
сила с изменението на НК от 25.03.05г./ДВ бр. 24/05г. и  е неприложима за
деяние,  осъществено  преди  датата  на  влизане  в  сила.  Делото  е  било
неправилно  образувано.  С  постановление  от  22.08.08г.  наблюдаващият
прокурор  е  констатирал  горното,  спрял  е  наказателното  производство
поради отсъствие  на  лице,  което  е  участвало  в  изпълнителното  деяние.
Преценил е, че доказателствата по делото сочат на престъпление по чл.
212,  ал.  3  и чл.  202,  ал.2,  т.  3  от НК, които са  подсъдни на РС Варна.
Изпратил е делото по компетентност на РП Варна. Продължил е активно
да следи и да извършва действия,  свързани с контрол и наблюдение на
процеса  по  издирване  на  лицето,  заради  което  делото  е  спряно.  С
постановление от 28.05.08г. делото е възобновено.

Досъдебното  производство  е  било  образувано  неправилно,  но
нарушението е отстранено от самия наблюдаващ прокурор. Подробно и
мотивирано  е   постановлението  за  частично  прекратяване  на
наказателното производство и са налице активни действия на прокурора
от ОП Варна след изпращане на делото в РП Варна по компетентност.

3.  Проверка  на  наблюдаваните  и  неприключили  досъдебни
производства
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Изискаха се и провериха следните преписки, като подбора им беше
извършен от представения списък на ОП Варна на образувани в предишни
години досъдебни производства:

- пр. №1228/95 г. /сл. д. №539/95г./ Образувано с постановление
на  следовател  от  16.05.95г.  за  престъпление  по  чл.  330,  ал.1  от  НК.
Разследването  приключило  на  17.07.95г.,  когато  делото  е  изпратено  с
мнение за спиране срещу НИ. С постановление от 18.07.95г. на прокурор
Караславова от ВОП наказателното производство е спряно. На 19.07.95г.
делото е изпратено на ОСС, откъдето на 27.07.95г. е изпратено във Второ
РПУ  Варна  за  издирване  на  извършителя.  С  писмо  от  26.11.08г.
следственото дело е изискано от Второ РПУ. Получено е на 02.12.2008г. С
постановление от 11.12.08г. на прокурор  Радев, ДП е прекратено поради
изтекла  давност.  Съгласно  чл.  35,  ал.2  от  НПК  към  момента  на
произнасяне от прокурора делото е било подсъдно на РС, респективно е
била компетентна РП Варна.

- пр. №2978/05г. /сл. д. №3159/05г. на ОСС Варна, следовател
Неделчева/. Образувано е ДП срещу ИИ за престъпление по чл. 212, ал.5
от  НК  с  постановление  от  12.12.05г.  /изв.  на14.12.2005г./,  като  е
постановено  разследването  да  се  води  от  следовател.  Искано  е
продължаване срока на разследването с 3 месеца. Срокът удължен с 1 м. от
ОП Варна - до 12.03.06г. На 01.03.06г. във ВОП е получено ново искане от
следователя за продължаване на срока с 5 месеца. Срокът продължен с още
един  месец.  Впоследствие  срокът  е  продължен  с  още  два  месеца  до
12.06.06г. Делото е получено във ВОП на 13.06.06г. с мнение за спиране на
наказателното производство.  С постановление от 15.06.06г.  /изведено на
20.06.06г./ на прокурор Конов, НП е спряно на основание чл. 244, ал.1,т.3
от  НПК.  С  постановление  от  11.12.07г.  на  прокурор  Конов  НП  е
възобновено. На 18.01.08г. делото е получено във ВОП отново с мнение за
спиране.  С  постановление  от  20.01.08г.  /изведено  на  01.02.08г./  НП  е
спряно  на  основание  чл.  244,  ал.1,  т.1  от  НПК.  С  постановление  от
06.10.08г. на прокурор Конов, НП е възобновено. С писмо от 08.12.08г. е
поискано продължаване на срока с 4 месеца. Искането е уважено. С писмо
досъдебното производство е получено на 23.04.09г. във ВОП и чрез ОП
Варна е изпратено на РП Варна с мнение за спиране на основание чл.
244, ал.1, т.3 от НПК. В писмото на прокурор Конов до РП Варна пише,
че  делото  е  изпратено  по  компетентност,  с  оглед  обвиненията  по
досъдебното производство.

 От събраните в наблюдателната преписка материали не може да
се  установи,  поради  каква  причина  делото  е  изпратено  на  РП.
Престъплението  по чл. 212, ал.5 от НК, за което е образувано досъдебно
производство, е подсъдно на ОС на основание чл.35, ал.2 от НПК . Липсва

18



постановление  на  прокурор  Конов  за  частично  прекратяване  на
наказателното производство.

- пр. №1786/03г. на ОП Варна, /ДП 33/2008г. по описа на ОСС
Русе, /предишен № ДП 8042/05г. по описа на ОСС Варна/,  прокурор
Ставрев,  посочено  в  справка  №3,  предоставена  на  ИВСС  като
наблюдавано досъдебно производство, образувано в предходен период. На
28.07.2008г. е внесен обвинителен акт за престъпление по чл. 257 /отм./,
ал.1, вр. с чл. 255/отм./, ал.1, вр. с чл. 26, ал.1. С писмо от 30.09.08г. ВАП е
уведомила,  че  ВОС е  одобрил споразумение,  с  което  подсъдимият  се  е
признал за виновен за извършеното престъпление по чл. 257 /отм./ от НК и
му е наложил наказание лишаване от свобода за срок от две години, което
е отложено с изпитателен срок от 4 години.

- пр. №3857/04г. /ДП 3181/04г. на ОСС Варна/ е водено срещу
ИИ за престъпление по чл. 255 и чл. 308 от НК. Последното продължаване
на   срока  за  разследването  е  от  Главния  прокурор  за  срок  от  6месеца,
считано от 08.01.09г. ДП получено на 02.02.09г. в ОП Варна с мнение за
прекратяване,  поради  недоказаност.  С  постановление  от  20.02.09г.  на
основание чл. 242, ал.2 от НПК делото е върнато на ОСС. На 07.04.09г. във
ВОП  е  получено  предложение  от  водещия  разследването  следовател  за
продължаване срока на разследване, считано от 20.04.09г. 

Констатира се нарушение по движението на ДП, изразяващо се в
неспазване  на  допустимия  от  закона  едномесечен  срок  съгласно
разпоредбата  на  чл.242  ал.2  от  НПК  от  водещия  разследването  и
изготвяне на процесуално недопустимо искане за продължаване срока на
разследване от същия

4.Проверка на приключилите от разследващ орган  и решени от
прокурор ДП

През проверявания период са приключени от разследващ орган  и
решени от прокурор общо 525  бр. досъдебни производства, от които  370
бр.  разследвани  от  разследващ  полицай  и  155  бр.  разследвани  от
следовател.  Приключените  от  разследващ  орган  и  намиращи  се  за
произнасяне  при  прокурор  в  края  на  проверявания  период  са  9 бр.
досъдебни производства.

През  проверявания  период  са  спрени общо 173 бр.  наказателни
производства,  от които  114 бр.  срещу неизвестен извършител и  59 бр.–
срещу известен.

19



Възобновени са 108 бр. наказателни производства, от които  43 бр.
спрени  срещу  неизвестен  извършител  и  65 бр.  спрени  срещу  известен
извършител.

На случаен принцип беше проверено движението по спрени ДП:

- пр.  №1250/01г. на  ОСС  Варна  /пр.  пр.  №2202/01г./
Образувана  е  с  постановление  от  26.08.99г.  на  следовател  Боранов  при
ОСС  Варна  срещу  НИ  за  престъпление  по  чл.  137,  ал.  1  от  НК.  С
постановление от 12.10.99г. в качеството на обвиняем е привлечена Р. Т. за
престъпление по чл.  137,  ал.  1 от НК. С постановление от 16.12.99г.  на
прокурор  М. Ставрев от ВРП мярката за неотклонение „задържане под
стража”,  наложена  на  Тончева,  е  изменена  в  „парична  гаранция”.  На
26.06.00г. делото е приключено с мнение за съд и е изпратено във ВРП. На
20.07.00г. е внесен обвинителен акт във ВРС срещу Р. Т. за престъпление
по  чл.  137  от  НК.  По  време  на  съдебното  заседание,  проведено  на
06.08.01г.,  прокурор  Галина  Славова  от  ВРП  е  счела,  че  обвинението
спрямо Т. трябва да се измени за такова по чл. 120, вр. с чл. 18, ал. 1 от НК.
Съдът  е  допуснал  изменение,  но  е  направил  извод,  че  се  касае  за
престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 3 от НК, поради което е прекратил делото
и го е изпратил във ВОП. С постановление от 21.08.01г. на прокурор М.
Ставрев при ОП Варна е образувано предварително производство срещу
Р. Т. за престъпление по чл. 116, ал.1, т.3 и т. 5, вр. с чл. 18 от НК. По
делото е приложена призовка, според която Р. Т. е следвало да се яви на
29.08.01г., която не е връчена, тъй като е посочено, че същата не живее на
адреса си.   Във връзка с писмо от следовател Банков от ОСС Варна до
Началника на Пето РПУ Варна,  Р.  Т.  е  обявена за ОДИ с телеграма №
2118/18.10.01г. С постановление от 26.10.01г. НП е спряно на основание
чл. 22,т.2 от НПК /отм./. С писмо от 07.05.07г. до Началника на Пето РПУ
Варна  е  запитано  дали  е  установено  местонахождението  на  Т.  ВРП  е
уведомена,  че  същата  е  обявена  за  издирване,  но  не  е  намерена.  За
последно  е  направено  подобно  запитване  от  прокурор  Ставрев  на
14.04.09г., като отново е уведомен, че Т. не е намерена. Неколкократно и в
периода между двете писма е била изисквана информация и получавана
такава за установяване местонахождението на Т. 

Констатира  се  нарушение  по  образуването  и  движението  на
преписката,  като  е  допуснато  при  вече  образувано  досъдебно
производство за едно и също престъпление да се образува ново досъдебно
производство, вместо да продължи разследването с променената правна
квалификация на деянието.

Съгласно предоставените данни през 2008г. са  прекратени 187 бр.
наказателни производства.  24 бр. от постановленията са обжалвани пред
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съда,  като  16  бр. от  тях  са  отменени  –  66.7%.  Пред  по-горните
прокуратури  са  обжалвани  14  бр. постановления,  17 бр.  са  отменени
/съгласно предоставените данни/. 

На случаен принцип бяха проверени някои от  прекратените дела
срещу известен извършител:

- ДП № ЗМ 517/06г. на РПУ Провадия /пр. пр. 5008/06г. на
ВОП/. Досъдебното производство е започнато на основание чл. 212, ал. 2
от НПК срещу виновното лице за престъпление по чл. 123, ал. 1 от НК.
Деянието е извършено на 22-23.11.06г. Срокът продължен от ВАП с два
месеца,  след  което  с  още  2  месеца.  Изготвено  е  искане  чрез  ВАП  до
Главния прокурор от 04.05.07г. за продължаване срока на разследване с 3
месеца. Искането е уважено /ДП е в срок до 23.08.07г/. Направено е ново
искане до Главния прокурор от 16.08.07г.  за продължаване на срока с 4
месеца.  Искането  уважено   /ДП  е  в  срок  до  23.12.07г./.  Досъдебното
производство е получено във ВОП на 11.12.07г. с мнение за предаване на
съд на лицето Г. Н. Г. Същият е бил привлечен в качеството на обвиняем
за престъпление по чл.  123,  ал.  1 от НК. Наказателното производство е
прекратено  с  постановление  на  прокурор  Арнаудова от  11.02.08г.
/изведено на 14.02.08г./ на основание чл. 243, ал.1, т.2 от НПК. 

Налице е забавяне на произнасянето на прокурора след получаване
на  досъдебното  производство.  В  самото  постановление  е  указано
същото да се изпрати с обратна разписка на три лица.

 
- Пр.  пр.  №1520/95г.  /сл.д.  702/96г/.  Образувано  с

постановление на ВОП от 08.07.96г. срещу Т. М. за престъпление по чл.
212, ал. 4 от НК. Изпращани са напомнителни писма до ОСлС Варна от
1999г., 2002, 2003г.  Делото не е постъпвало във ВОП и не са изпращани
справки. С писмо от 26.10.05 г. прокурор Конов от ВОП е изискал да му се
предостави  в  десет  дневен  срок  справка  за  разследването.  Делото  е
изпратено  с  писмо  изведено  на  18.04.06г.  във  ВОП  с  мнение  за
прекратяване на основание чл. 237, ал.1, т. 2 от НПК /отм./. Липсва печат и
дата  на  получаване  на  делото  във  ВОП.  С  постановление  от  24.04.06г.
/изведено  на 28.04.06г./  прокурор Конов връща делото за  допълнително
разследване. На 09.06.06г. прокурор Конов е поискал от Главния прокурор,
чрез  ВАП,  продължаване  срока  на  разследването  с  6м.,  считано  от
20.06.06г.  Искането  е  уважено.  Липсват  данни  наказателното
производство  да  е  било  спирано  или  възобновявано  до  този  момент.
Делото  е  било  взето  на  специален  отчет от ВКП, видно  от  писмо  от
19.07.06г. по пр. №28874/06г. Също така е взето на специален отчет и от
АП Варна. На 29.12.06г. прокурор Конов е поискал ново продължаване на
срока от Главния прокурор, считано от 20.12.06г. Искането е уважено. Във
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връзка с искането на справка от водещия разследването следовател за хода
на разследването е изпратено самото следствено дело, справка за хода на
разследването  е  била  предоставена  на  ВОП на  13.03.07г.  от  следовател
Огнева. С постановление от 17.05.07г. на ВКП следственото дело е иззето
от  ОСС  Варна  и  е  възложено  на  ОСС  Разград.  ДП  производство  е
постъпило на 14.06.07г. във ВОП от ОСС Разград с мнение за прекратяване
на основание чл. 24, ал.1 ,т.3 НПК. С постановление от 20.06.07г. прокурор
Конов връща делото на ОСС Разград за продължаване на работата по него.
На 20.06.07г. е изготвено ново искане за продължаване срока до Главния
прокурор, считано от 20.06.07г.  Искането е уважено. Изготвено е и още
едно искане с 6м. считано от 26.12.07г., също уважено. Делото получено
във  ВОП  на  16.01.08г.  с  мнение  за  прекратяване.  С  постановление  от
20.02.08  г./изведено  на  27.02.08г./  прокурор  Конов  прекратява
наказателното производство на основание чл. 243, ал. 1, т. 2 от НПК. 

За  периода  от  28.04.06  г.  /когато  делото  е  било  върнато  за
допълнително разследване на ОСС Варна/  до 20.06.07 г. /когато делото е
изпратено  на  ОСС  Разград/,  не  е  извършено  нито  едно  действие  по
разследването. Нито едно действие не е било извършено и от момента на
образуване на делото. Единствено са приложени копията от документи.
Многократно е искано продължаване на срока и въпреки че е разрешаван
такъв и делото е  взето на специален отчет,  очевидно,  резултат не  е
последвал.  Наблюдаващият  прокурор  не  е  осъществявал  ефективно
функцията по ръководство и надзор на досъдебното производство.

- Сл.д. №230/98г. Образувано за престъпление по чл. 354а, ал.1
от  НК  и  за  престъпление  по  чл.  213а,  ал.2,  т.2  срещу  известни
извършители. 

Преди да бъде изпратено делото във ВОП на 20.04.06г., с мнение за
прекратяване поради недоказаност, от 1999г. до 2006г. не са извършвани
каквито и да е действия по разследването, както и няма данни да е било
спирано и възобновявано. От момента, в който делото е било върнато с
постановление от 28.04.06 г. на прокурор Якимова, до момента, в който
е  иззето  от  ОСС  Варна  и  е  възложено  на  ОСС  Търговище  с
постановление  от  29.10.07г.  не  е  извършено  нито  едно  действие  по
разследването. Делото е било с продължен срок в този период от Главния
прокурор общо една година.

- Проверено е движението на пр. пр. №5954/07 г., приключила с
прекратяване на НП срещу известен извършител на основание чл. 24, ал. 1,
т.1 от НК, както и на ДП 1164/06 г. на ОДП Варна /пр. пр. №4499/06 г. на
ВОП/, прекратено на основание чл. 243,ал. 1, т. 2 от НК.

Образуването, движението и приключването e в срок.
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5.  Проверка  на  прекратени  ДП  от  ОП  Варна  и  изпратени  по
компетентност на Районните прокуратури:

При проверката в районните прокуратури от Апелативния район се
установи, че в някои случаи прокурори от ОП Варна, без да прекратят
частично  наказателното  производство по   по-тежкото обвинение,  по
което  е  водено  делото  и  е  от  подсъдност  на  ОП,  изпращат  по
компетентност на РП делата само със съпроводително писмо. 

От  извършената  проверка  на  преписки,  които  са  изпратени  по
компетентност на районните прокуратури се установи следното:

1.  Пр.  №644/07 г.  на  ОП  Варна. Образувана  срещу  4  лица  за
престъпление по чл. 152, ал.4 вр ал.3, т.1 вр. ал.2, т.1 и чл. 150 вр чл. 20,
ал.2 от НК. В дневника е отбелязано, че уведомлението от ОДП Варна е
получено на 13.02.07г. Изготвено е искане за одобряване на протоколи за
претърсване и изземване от 14.02.07г., а на 16.02.07г. е направено искането
за задържане под стража. В наблюдателното производство на преписката
се съдържа писмо на Главния прокурор от 21.08.07г., с което е продължен
срока на  разследване с  2м.,  считано от  12.08.07г.  С писмо на прокурор
Конов  от  24.08.07г.  досъдебното  производство  е  изпратено  по
компетентност  на  РП  Девня,  а  с  писмо  от  30.08.07г.  е  изпратено
разрешаване  на   продължаването  на  срока  за  разследване  от  Главния
прокурор.

При проверката в РП Девня се установи, че на 24.08.07г. ОП Варна е
изпратила по компетентност на  РП Девня  ДП 1137/07г.  на ОДП Варна.
Делото  е  наблюдавано  от  ОП  Варна  /прокурор  Конов/  и  е  водено
досъдебно производство срещу четирима обвиняеми за престъпление по
чл.  150 и  чл.  152,  ал.2,т.  1  от  НК.  Видно от  обвинителния акт,  всички
деяния  са  извършени  на  11.02.07г.  Липсва  постановление  за  частично
прекратяване  от  ОП Варна.  От съпроводителното  писмо на дознателя  е
видно,  че  обвиняемите са четирима.  Без  частично прекратяване  за  по –
тежкото престъпление, подсъдно на ОС, е внесен обвинителен акт от РП
Девня  на  15.10.07г.  Към  момента  на  внасянето  на  обвинителния  акт  е
имало  мярка  за  неотклонение  „Задържане  под  стража”  на  двама  от
обвиняемите.  Не  е  ясно  от  24.08.07г.  до  15.10.07г.,  когато  е  внесен
обвинителният  акт  какви  действия  са  извършени,  въпреки  че  има
задържани лица. Актът е изготвен след повече от 45 дни. 

При справка, направена с книгата за задържаните лица в ОП Варна се
установи, че обвиняемите по делото Н. Д., Д. Д., Д. И., И. В. и И. И. са
били с  мерки  за  неотклонение  „задържане  под  стража”.  От  данните  по
книгите,  както  и  от  компютърната  програма,  прилагана  към  2007г.,  не
могат да се съберат данни, от които да е видно за какъв период от време са
били задържани под стража обвиняемите лица, кога е била променена тази
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мярка за неотклонение и с какъв акт. С новия програмен продукт, въведен
през м. септември 2008г. – УИС може да се проследи цялостното движение
по  преписките,  включително  и  движението  по  взетите  мерки  за
неотклонение „задържане под стража”. Проблемът е, че тази информация
не  може  да  бъде  директно  разпечатана.  Самата  система  е  обвързана  с
интернет  мрежата  и  е  в  зависимост  от  нейното  функциониране.  За
съществуващия проблем  уведомено ръководството на ОП Варна и ВКП.

Констатира се нарушение по движението на делото, осъществено
от наблюдаващия прокурор Конов, изразяващо се в изпращане на делото
по  компетентност  на  низова  прокуратура  без  да  е  изготвено
постановление  за  частично  прекратяване  на  наказателното
производство.

2.  Пр. №2408/07г. прокурор Конов. НП е образувано от следовател
от  ОСС Варна  на  26.11.94г.  Производството  се  е  водило  за  извършено
престъпление по чл. 198, ал. 1 вр. с чл. 20, ал. 2 от НК срещу В. Г., С. С. и
Е.  П.  Наблюдавано  е  от  прокурори  от  РП  Варна.  Досъдебното
производство  е  постъпило  в  ОП  Варна  на  05.09.08г.,  тъй  като  тогава
прокурор  от  РП  Варна,  получавайки  ДП  с  мнение  за  спиране  е
констатирал, че извършеното от В. Г. съставлява престъпление по чл. 199,
ал. 1 т. 4 от НК, подсъдно на ОС. Делото е спряно на основание чл. 244, ал.
1,  т.  3  от  НПК.  С  постановление  от  09.02.09г.  производството  е
възобновено, тъй като пострадалият се е завърнал в страната. При анализ
на доказателствата е установено, че е изтекла погасителната давност /на
01.07.07г./  по  отношение  на  С.  С.  Делото  е  било  изпратено  на  ОСС
Търговище  за  изпълнение  на  дадени  указания.  На  13.03.09г.  делото  е
получено в ОП Варна с мнение на водещия разследването за прекратяване
поради недоказаност. Наблюдаващият прокурор не е споделил този извод
и е дал отново писмени указания за изпълнение. Тогава е установил, че е
изтекла погасителната давност /на 26.11.04г./ и по отношение на Е. П. С
постановление от 17.03.09г. на основание чл. 226, ал. 3 от НПК прокурор
Конов  е  изпратил  досъдебното  производство  на  ОСС  Търговище  за
изпълнение на дадените указания.

Неоябсними  са  действията  на  наблюдаващия  прокурор,  който  е
установил изтичането на давностния срок по отношение на обвиняемия
С.  С.  /01.07.07  г./,  но  не  е  установил  същите  обстоятелства  за
обвиняемия Е. П., спрямо който давностния срок е изтекъл на 26.11.04 г.

В  хода  на  проверката  е  изискано  становище  от  наблюдаващия
прокурор относно действията му по ръководство и надзор върху това
досъдебно производство

3. Пр. №4437/08г. Образувано е досъдебно производств на 24.10.08г.
срещу Д. И. за престъпление по чл. 354 а, ал.1 от НК. Делото е разследвано
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в законните срокове. На 02.02.09г. прокурор Конов прекратява частично
досъдебното производство по отношение на обвиняемия „в частта, в която
И. е държал наркотично вещество с цел разпространение”. Изпратил е със
същото постановление делото по компетентност на РП Варна за внасяне на
обвинителен акт по чл. 354а,ал.3 от НК. 

Движението е в законните срокове, актовете са законосъобразни и
мотивирани.

4.Пр.  2167/08г. /  наблюдаващ  прокурор  Данева/. Досъдебното
производство е образувано за престъпление по чл. 142, ал.2, т.2, вр. с чл. 18
от НК на 27.10.08г. Разследването е наблюдавано ефективно, движението е
в законните срокове. Постановление за частично прекратяване и спиране
срещу неизвестни извършители от 16.05.09 г. е мотивирано, обосновано и
съдържа  всички  изискуеми  атрибути.  Преписи  от  постановлението  с
обратни разписки са изпратени своевременно и получени от обвиняемите
лица  и от пострадалите.

6. Проверка  на  движението  на  прекратени  ДП,  по  които  са
обжалвани постановленията за прекратяване на ОП Варна:

Пр. пр. №12706/05г.  /сл.д.  №5159/05г.  на ОСС Варна/.  Водено е
срещу виновното лице за престъпление по чл. 123, ал. 1 от НК. Получено е
във  ВОП  на  20.09.07г.  с  мнение  за  прекратяване.  С  постановление  на
прокурор  Якимова от 08.10.07 г. /изведено на 10.10.07г./, наказателното
производство  е  прекратено  на  основание  чл.  243,  ал.1,  т.2  от  НПК.  С
получено  на  20.11.07г.  писмо  ВАП  е  изискала  преписката.  Същата  е
изпратена с  писмо от 23.11.07г.  С постановление от 30.11.07г.  на ВАП,
постановлението  на  ВОП  е  потвърдено.  С  постановление  на  ВКП  от
03.01.08г.  /изведено  на  28.01.08г./  постановлението  на  ВАП,  с  което  е
потвърдено постановлението на ОП е потвърдено. 

Администрирането  на  жалбата,  както  и  произнасянето  на
прокурорите от ОП и АП Варна са в срок.

Пр. пр. №1625/01г. е образувана срещу Л. К. по чл. 212, ал.4 вр. с ал.
1 от НК. Първоначално разследването е възложено на ОСС Варна, където
не са извършвани действия по разследването и е преразпределено на друга
следствена служба. Разследването е извършено от следовател в ОСС Русе,
където е водено под № 83/07г. Делото е било взето на специален отчет от
АП Варна. В справка от 15.11.07г. водещият разследването в ОСС Русе,
следовател  Събкова  подробно  е  описала  какви  следствени  действия  са
извършени. Справката показва познаване на делото и сериозно отношение
на  водещия  разследването.  Делото  е  приключило  с  постановление  за
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прекратяване  на  прокурор  Душев от  26.02.08г.  Постановлението  е
мотивирано  и  обосновано,  преписи  от  него  са  изпратени  на
заинтересованите с обратна разписка. На 11.03.08г. е постъпила жалба от
Директора  на  ТД  НАП  Варна  срещу  постановлението.  Жалбата  е
администрирана  от  ОП  Варна  и  изпратена  на  ВОС  своевременно.  С
мотивирано определение № 302 /20.03.08г. по ЧНД 436/08г съдия Савакова
от ВОС е потвърдила постановлението на ВОП. Наблюдаващият прокурор
е  следил  стриктно  спазването  на  процесуалните  срокове,  след
възлагането на делото на ОСС Русе.

Пр.  пр.  №1593/06г.  Жалбите  са  администрирани  своевременно.
Постановлението  от  12.12.07г.,  произнесено  от  прокурор  Душев е
мотивирано. Връчено е на единия от адресатите лично на 20.12.07, а на
другия с обратна разписка на 13.12.07г. На 28.12.07г. жалбите и делото са
изпратени  на  ВОС.  С  определение  от  11.01.08г.  ВОС  е  потвърдил
постановлението на ВОП.

Движението  и  администрирането  на  жалбите  срещу
постановленията  за  прекратяване  на  наказателните  производства  се
извършва  в  законните  срокове.  Самите  постановления  отговарят  на
изискванията на НПК.

 Забележка:  Към доклада е приложена изготвена  от ОП –
Варна 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.

ІV.  Проверка по организация на съдебния надзор,  на основание
чл.54, ал.1, т.2 ЗСВ

А. Наказателно-съдебен надзор

Видно  от  предоставената  на  Инспектората  към  ВСС  справка  №4
решените от съда дела по обвинителен акт с осъдителна присъда са общо
123 бр., а с оправдателна присъда 8 бр. /по книга са 7 бр./ Протестирани са 5
бр.  осъдителни присъди /не  са  включени  2 бр.  протести на  прокурорите
Минчева и Петрова/ и  7 бр. оправдателни присъди. Броя на осъдителните
присъди  то  реда  на  чл.371  и  сл.  от  НПК  е  12 бр.  По  този  ред  няма
постановена  оправдателна  присъда.  В  хода  на  съдебното  следствие  са
постигнати 15 бр. споразумения.
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Не се води отделна книга за протестите. Всички протести се събират
в  папка.  Установи  се,  че  има  подадени  протести  не  само  срещу
оправдателни  присъди,  но  и  срещу  осъдителни  присъди.  В  Паркетната
книга  са  отбелязани  само  4 бр.  протеста,  чиито  брой  не  отговаря  на
действителния, защото в папката за протестите се откриха  7 бр. протеста
срещу осъдителни присъди и 7 бр. протеста срещу оправдателни присъди.
В  паркетната  книгата  срещу  нито  един  от  протестите  не  е  отбелязана
датата на неговото внасяне. 

Води се Регистър за оправдателните присъди. В него се отбелязват от
наблюдаващия  прокурор  причините,  довели  до  оправдаването  на
обвинените лица, пропуските, допуснати от прокурора при изготвянето на
обвинителния  акт  или  от  участващия  в  съдебното  заседание  прокурор,
подаден ли е протест и ако не, какви са основанията, както и резултатите от
протеста. Установи се, че в Регистъра има отбелязани  7 бр. оправдателни
присъди за 2008г.

1. Проверка на движението на делата, внесени с обвинителен акт
/по  паркетната  книга  и  самите  паркетни  дела/.  Общо  внесените
обвинителни актове за 2008г. са 141 бр. На случаен принцип са проверени
следните дела:

- ПД  117/08г.  /пр.  №2836/08г./  на  ОП  Варна. На  13.10.08г.
постъпила във ВОП. На 14.10.08г. е разпределена на прокурор Арнаудова.
На 30.10.08г. е внесен обвинителен акт във ВОС. Образувано е НОХД №
1632/08г.

- ПД 89/08г.  /пр. 139/08г./ на ОП Варна. Получена на 25.07.08г.
и на същата дата разпределена на наблюдаващия прокурор Стайкова . На
31.07.08г. внесен обвинителен акт във ВОС.

- ПД  126/08г.  /пр.  4143/08г./, с  наблюдаващ  прокурор
Арнаудова. Движението в срок.  

- ПД 120/08, пр.пр. 3836/08г., с наблюдаващ прокурор  Душев.
Прокурорът  е  изготвил  обвинителния  акт  в  едномесечния  срок  от
постъпване на делото. В обвинителния акт не са описани присъдите, които
обуславят опасния рецидив

- ПД 41/08г. /пр. №5115/07г./. Обвинителният акт е изготвен от
прокурор Арнаудова за престъпление по чл. 199, ал.2, т.2 от НК. Деянието
е извършено на  25.09.07г.  ДП е  образувано е  26.09.07г.  На 13.03.08г.  е
делото  е  постъпило  в  ОП  с  мнение  за  съд.  На  14.04.08г.  е  внесен
обвинителният акт. В справката към обвинителния акт е отбелязано, че е
взета  мярка  за  неотклонение  „задържане  под  стража”  по  отношение  на
двамата обвиняеми, но не е отбелязано от коя дата. Видно от материалите
в  ПД,  с  определение  от  01.10.07г.  е  взета  мярка  за  неотклонение
„задържане под стража” за обвиняемия И. Н. С определение от същата дата
е взета същата мярка за С. Н. Няма данни по ПД да са изменение мерките
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за  неотклонение.  Искането  на  прокурора  от  12.11.07г.  за  продължаване
срока  на  разследване  е  направено  своевременно.  Разрешен  е
четиримесечен  допълнителен  срок  за  разследване.  Присъдата  е  от
04.06.08г. Има подаден протест, който е изведен с дата 06.06.08г., с който
се  иска  изменение  на  присъдата,  като  бъде  увеличено  наложеното
наказание. Делото е водено в срокове.

- ПД  32/07г.  /пр.  №2827/06г./, с  наблюдаващ  прокурор
Арнаудова. Образувано е за престъпление по чл. 115, във вр. с чл.18, ал.1,
пр. 2. от НК. Деянието е извършено на 25.07.06г. На 27.03.07г. е внесен
обвинителният акт. Образувано е НОХД 627/07г.  на ВОС. С присъда от
19.03.08г.  подсъдимият  е  признат  за  невиновен.  Подаден  е  протест,
изведен  с  дата  21.03.08г.  Приложени  са  мотивите  на  присъдата.  На
22.04.08г.  е  изведено  допълнително  изложение  към  подадения  протест.
Към  ПД са  приложени и  мотивите  на  съдебния  акт,  съдебна  практика.
Актът е изготвен от командирован прокурор Петрова и по нейна молба са
изготвени допълнения към протеста от прокурор Арнаудова. В регистъра
на оправдателните присъди има кратки отбелязвания, от които е видно, че
присъдата е влязла в сила на 30.07.2008г., от което следва да се направи
извод, че протестът не е уважен.

- ПД 145/06г. /пр. №4380/04г./. По внесения обвинителен акт е
образувано  НОХД  2088/06г.  Присъдата  е  от  26.02.07г.  С  присъдата  са
признати за виновни подсъдимите В. и Й. за престъпление по чл. 330,ал.3
вр.  с  ал.2,т.2,вр.  с  ал.1,вр.с  чл.20,ал.2,  вр.  с  чл.26  от  НК.  Има  изведен
протест от 04.03.08г.,  с  който се иска увеличаване на наказанието И по
това ПД, като и по предишното на прокурор Арнаудова се установява, че
то  съдържа  протоколи  от  съдебни  заседания,  експертизи,  съдебна
практика, което показва сериозна подготовка на наблюдаващия прокурор.
Видно  от  обвинителния  акт  деянието  е  извършено  на  22.10.04г.
Обвинителният  акт  е  внесен  на  12.07.05  г.  В  приложението  към
обвинителния акт е  отбелязана  дата,  на  която са задържани под стража
двамата подсъдими. Актът е бил изготвен от прокурор Вълева. Не може да
се установи от ПД какво се случва след подаването на протеста. По данни
на прокурор Арнаудова, която е влязла в последното съдебно заседание и е
изготвила протеста, все още няма произнасяне от въззивната инстанция.
При  допълнителна  проверка  се  установи,  че  по  касационни  жалби  на
подсъдимите делото е изпратено във ВКС.

  
               -  ПД 84/08г. Делото е било образувано е по реда на чл. 212, ал.2
от НПК срещу М. И. за престъпление по чл. 152, ал.1, вр. с чл. 18, ал.1 от
НК. Първоначално е наблюдавано от РП Провадия /пр. пр. №1632/07г./ На
03.12.07г.  е  поискано  продължаване  на  срока  с  2  месеца.  Срокът  е
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продължен от ВОП. С постановление от 28.12.07г. /изпратено с писмо до
ВОП от 03.01.08г./ е установено, че има данни за престъпление по чл. 124
от  НК  и  ДП  е  изпратено  по  компетентност  на  ВОП.  ДП  е  прието  по
компетентност,  заведено е като пр.  №6366/07г.,  с  наблюдаващ прокурор
Лазаров. На 04.02.08г. е поискано от ВАП продължаване на срока с още 2
месеца.,  което искане е  уважено.  На 09.04.08г.  е  изпратено искане чрез
ВАП до Главния прокурор за продължаване срока на разследването с още
4 месеца. Срокът е продължен до 10.08.08г. Досъдебното производство е
получено във ВОП на 22.07.08г. Обвинителният акт е внесен на 24.07.08г.
На 29.09.08г. е постановена осъдителна присъда на подсъдимия. Присъдата
е протестирана като е поискано увеличение на наказанието. След изготвяне
на мотивите /приложени по ПД/ е  внесено допълнение към протеста на
21.10.08г. Движението на делото е съобразено с процесуалните норми.

В  паркетната  книга  не  винаги  се  отбелязва  датата,  на  която  е
получено  делото  в  прокуратурата  /отбелязва  се  само  номера  на
съпроводителното писмо/. Обясненията на служителката, която води тази
книга  е,  че когато се  наложи да  я замества  друга  колежка тогава  не се
отбелязва  тази  дата.  Това  пречи  да  се  проследи  по  книгата  дали
движението на делото е в законоустановените срокове. В някои случаи се
отбелязва само, че има образувано НОХД, но не е записан неговия номер и
развитието му. 

На  случаен  принцип  бяха  проверени  следните  дела,  за  които  в
книгата няма отбелязване на коя дата са постъпили в ОП Варна:

-  ПД 81/08г. /пр. №853/08г./. Делото е постъпило е в ОП Варна
на  30.06.08г.  На  01.07.08г.  е  разпределена  на  прокурор  Данева.  На
21.07.08г. е внесен обвинителен акт във ВОС - движението е в срок; 

- ПД 80/08г. Делото е постъпило на 18.06.08г. Разпределено на
прокурор Лазаров на 19.06.08г. Внесен обвинителен акт на 21.07.08г.. По
ПД е приложено съобщение от ОС Варна, което не е заведено във ВОП, с
което  е  изпратен  препис  от  въззивна  жалба  срещу  присъдата.  Върху
съобщението ръкописно е изписано „без възражение или протест” с дата
10.10.08г. 

От изложеното може да се  направи  извод,  че  незаписването на
датите не се прави с цел да се прикрие забавяне на срокове, а се дължи на
пропуск от страна на служителите, натоварени да водят паркетната
книга.

Установено  е,  че  по  част  от  прокурорските  преписки  е  забавено
внасянето на обвинителни актове в съда. Пример: 

29



- Пр.  №4625/07г. Делото  е  получено  на  07.03.08г.  във  ВОП.
Разпределено на прокурор Бухлева на 10.03.08г. Внесен обвинителен акт
на 19.06.08г.; 

- Пр. №3012/06г. / ПД 65/08г./ Делото е получено на 20.02.08г.
във  ВОП.  На  21.02.08г. е  разпределена  на  прокурор  Лазаров.
Обвинителният акт е внесен на 12.06.08г. за престъпление по чл. 257, ал.1
от  НК.  Образувано  е  НОХД  №  996/08г.  На  25.11.08г.  е  произнесена
оправдателна  присъда,  според  записването  в  книгата,  а  според
съдържанието на протеста е постановена на 06.04.09г. Внесен е протест на
17.04.09г. Датата на внасяне на протеста не е отбелязана в книгата. Към
ПД са приложени мотивите към присъдата.

Движението на делата в съдебна фаза, по които има постановени
съдебни актове и протести, независимо дали става думи за оправдателни
присъди, или присъди, по които се иска изменение на присъдата, не може
да се проследи,  поради липса на съответните записвания във водените
книги. При прегледа на ПД също не може да се стигне до пълна яснота на
движението и окончателните произнасяния.

В папката за протестите се съдържат само протестите, а при
направена справка по ПД се установи, че липсват постановените актове
от  по-горните  съдебни  инстанции.  Няма  създадена  практика  да  се
изискват и съхраняват съдебните и прокурорските актове, постановени
след  въззивния  протест  на  ОП. Считам,  че  би  било  положително  с
оглед  професионалното  изграждане  на  прокурорите  да  се  създаде
организация, при която да се изискват и съхраняват в отделна папка
подадените протести, допълненията към тях, присъдата и мотивите
към нея, решенията на въззивния съд, касационния протест, ако има
такъв на АП, решението на ВКС. По този начин всички прокурори ще
имат възможност да се запознават с актуална съдебна практика по
дела  на  ОП  и  ще  подпомогнат  собственото  си  професионално
развитие. Изискването и съхраняването на изброените актове ще даде
възможност не само да се води статистика по брой в прокуратурата,
а и да се обсъждат и анализират актовете,  което от своя страна
може  да  осъществи  превантивна  функция  за  недопускане  на
процесуални  нарушения,  както  и  за  правилно  приложение  на
материалния закон.

 2.  Проверка  на  внесените  от  ВОП  дела  със  сключени
споразумения по реда на чл.381 и сл. от НПК

Видно от предоставената на Инспектората към ВСС справка №4 през
проверявания период са внесени в съда общо 23 бр.  споразумения, от тях
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22 бр. са одобрени от съда и 1 бр. не е одобрено. От справката, изготвена за
АП Варна тези цифри са съответно 22 бр. внесени, 22 бр. одобрени и 2 бр.
неодобрени споразумения.

Води се папка, в която се съхраняват внесените в съда споразумения.
Върху всяко едно споразумение е приложена справка, която се попълва от
прокурора. Освен всички останали данни се отбелязва и дали е одобрено,
но не във всички справки е отбелязано дали споразумениета са одобрени
от съда или не /например по пр. пр. №3338/08г.; пр. пр. №1502/08г.; пр. пр.
№ 3086/08г.; пр. пр.№3691/07г./

В  съдебно  заседание  на  11.06.09г.  от  ОС  Варна  беше  одобрено
споразумение по пр. пр. №1157/08г. по описа на ОП Варна за решаване на
делото  в  досъдебно  производство  на  основание  чл.  381,  ал.  1  от  НПК,
сключено  на  09.06.09г.  между  прокурорите  Якимова,  Стайкова  и
Кайряков от  една  страна  и  от   адвокат  Д.  М.,  като  защитник  на
обвиняемите И. И. и С. Г., от друга. Съгласно споразумението, И. И. се
признава за виновен за извършени престъпления по чл. 253, ал.4; 321,ал.3 и
159в вр.  с  чл.  159а,  ал.2 от НК, за което му е определено наказание на
основание чл. 23, ал.1 от НК „лишаване от свобода” за срок от 3 г. при
първоначален  общ режим.  С.  С.  се  е  признал  за  виновен за  извършени
престъпления по чл. 253, ал.4 и 321, ал.3 от НК, за което на основание чл.
чл. 23, ал.1 от НК „лишаване от свобода” за срок от 2 г. при първоначален
общ  режим.  На  същата  дата  съдът  е  одобрил  и  споразумение  между
горепосочените прокурори от една страна и от друга страна адвокатите Г.
А. и И. Т. – защитници на обвиняемите В. Д. и Х. Д., според което двамата
обвиняеми се признават за виновни за престъпление по чл. 321, ал.3, вр. с
ал.1, по чл. 213а, ал.2,т.5 вр. с ал.1 от НК /В. Д. и за престъпление по чл.
253 ,ал.4, вр. с ал.3, вр. с ал.2 от НК. На В. Д. на основание чл. 23, ал.1 е
определено наказание „лишаване от свобода” за срок от три години, при
първоначален общ режим, на Х. Д. е определено наказание „лишаване от
свобода” за срок от 1г. при първоначален общ режим. 

Изготвените споразумения отговарят на всички изисквания на НПК.
В  съдебното  заседание  на  11.06.2009  г.  представителите  на

прокуратурата  предложиха  изменение  на  постигнатото  споразувение
относно режима на изтърпяване на наказанието на единия от подсъдимите,
което  беше  съобразено  със  закона,  възприето  от  защитника  на  двамата
подсъдими и от съда.

Констатира  се  много  задълбочена  и  последователна  работа  на
екипа от прокурори Якимова, Стайкова и Кайряков по движението на пр.
1157/2008г., стриктно спазване на процесуалните срокове, своевременно
произнасяне  по  жалби,  молби  и  искания  с  прокурорски  актове,
отговарящи на всички изисквания на НПК.
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3. Проверка на внесените в съда предложения по чл.375 от НПК

Видно  от  изготвената  справка  до  ИВСС,  през  2008г.  в  съда  са
внесени  4  бр. предложения  по  чл.375  от  НПК  за  освобождаване  от
наказателна отговорност с налагане на административно наказание по реда
на чл.78а от НК. 

Беше  изискана  папката,  в  която  се  съхраняват  и  водят  тези
предложения и беше извършена проверка на движението някои от делата,
при което се установи:

- пр.№3188/08г. Предложението е на прокурор Лазаров от 30.12.08г.
Същото е обосновано. Датата съвпада с изходящата дата, но няма печат.
Делото е било изпратено на 16.12.08г. в ОП, следователно своевременно е
изготвен прокурорският акт. На 02.02.08г. предложението е уважено и е
наложено административно наказание.

- пр.  №1271/94г. Предложението  е  на  прокурор  Конов. Делото  е
водено за престъпление по чл.343, ал.1,б.б вр. с ал.1, б. в от НК. Причинена
е  смърт  на  12-годишно  дете. Деянието  е  извършено  на  01.04.94г.  На
06.10.08г.  е  изготвено  предложението,  с  което  се  предлага  да  бъде
освободен обвиняемият Ф. от наказателна отговорност на основание чл.78а
от  НК  и  да  му  бъде  наложено  административно  наказание  „глоба”.
Предложението е уважено от ОС – Варна и извършителят на деянието е
наказан с 500 лв. глоба, месеци преди да изтече абсолютната давност за
извършеното престъпление. Разследването по досъдебното производство е
продължило  14  години.  Прокурор  Конов  наблюдава  досъдебното
производство от м. декември 2004г.,  а  от 2006г.  делото е било взето на
специален отчет. Изключителното забавяне на органите по разследване и
на прокуратурата е довело до  резултат, който не съответства на целите на
наказанието, предвидени в чл.36 от НК. 

- пр.  №4243/04г. Досъдебното  производство  е  водено  за
престъпление по чл. 255, ал.3 от НК. Делото е постъпило в ОП Варна на
07.10.08г. На 13.10.08г. е внесено в съда с предложение по чл. 78а от НК.
На 06.11.08г. съдът е наложил административно наказание глоба.

Движението на делото е в законните срокове.

-  пр.  №81/06г. Делото  е  постъпило  в  ОП Варна  на  13.03.08г.  На
14.04.08г.  в  съда  е  внесено  предложението,  а  на  02.06.08г.  съдът   го  е
уважил.

Движението на делото е в законните срокове.
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3. Проверка на прекратените и върнати от съда дела.

При  извършена  справка  по  книгата  за  тези  дела  /въведена  през
2006г./ се установи следното:

- За 2007г. – 28 бр. прекратени и върнати;
- За 2008г.- 27 бр. прекратени и върнати;
- За  периода  01.01.2009г.  –  01.06.2009г.  –  5 бр.  прекратени  и

върнати.
От 2008 г., като резултат от националните обсъждания и анализи на

причините за прекратяване и връщане на дела от съда на прокуратурата,
инициирани  от  Инспектората  към  ВСС,  се  провеждат  ежемесечни
заседания на смесена работна група, в която участва и завеждащият НСН
на ОП Варна. Обсъждат се допусканите нарушения, както и мотивите на
съдебните актове, с които се връщат делата.  Положителна последица е
рязкото намаляване на броя на върнатите дела - за 5 месеца от 2009г.
само 5 бр. дела , при 27 бр. дела през 2008г. 

Изготвен е доклад на ОП Варна за първото тримесечие на 2009г. на
тази тема, което показва последователност в действията на ОП Варна за
преодоляване на допусканите пропуски и процесуални нарушения.

        
4. Проверка на организацията по изпълнение на наказанията

Съгласно  предоставената  на  Инспектората  към  ВСС справка  през
2008г. са приведении в изпълнение 150 бр. присъди в ОП – Варна. 13 бр. са
неприведените  присъди  в  срок  и  по  една е  отложено  изпълнението  на
наказанието.  При  извършена  проверка  на  книгата  за  изпълнение  на
наказанията се установи, че в нея са записани за 2008 г. 168 бр. присъди, от
които по 108 бр. са били наложене наказания „лишаване от свобода”.

Извършена беше проверка на случаен принцип на следните преписки
по изпълнение на наказанията:

- пр. №7/2008 г. /ПД № 141/06 г./ - Присъдата срещу В. П. е
влязла в сила на 07.01.08 г. Изпратена е на ОП Варна на 21.01.08г. С писмо
от 23.01.08г. ОП Варна е уведомила Началника на затвора Варна. Отговор
от Затвора Варна е получен в ОП Варна на 12.02.08г. Зачетено е начало на
изтърпяване на наказанието от 16.01.07г.

Констатира  се  забавяне  на  ОС  Варна  при  изпращането  на
присъдата за изпълнение.

- пр. №16/2008 г. /ПД 116/07г./ - Присъда срещу М. Н. влязла в
сила  на  07.02.08г.  Изпратена  в  ОП  Варна  на  11.02.08г.  На  18.02.08г.
Началникът  на  затвора  Варна  е  уведомен  от  ОП  Варна.  Лицето  е
задържано  на  14.09.07г.  На  27.02.08г.  в  ОП  Варна  е  получена  обратна
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информация от Началника на затвора Варна за началото на изтърпяване на
наказанието  -  14.09.07г.  С  писмо  до  ВОС  на  29.02.08г.  ОП  Варна  е
изпълнила  задължението  си  за  уведомяване.  Постъпила  е  молба  от
осъденото  лице  за  условно  предсрочно  освобождаване  и  е  последвал
своевременно отказ на окръжния прокурор.

- пр. №24/2008 г. /ПД23/07г./ - Присъдата срещу А. Н. е влязла в
сила на 25.05.07г. Изпратена в ОП Варна на 26.02.08г. Изпратено е писмо
до Началника на Затвора Варна на 29.02.08г. да се зачете предварителното
задържане от 09.01.07г. На 14.03.08г. е получен отговор от началника на
Затвора,  че присъдата е получена, но не е отбелязана датата,  на която е
получена.  Зачита  начало  08.01.07г.  Последвало  е  условно  предсрочно
освобождаване на 23.09.08г. - 10м. и 16 дни. 

Констатира  се  забавяне  на  ОС  Варна  при  изпращането  на
присъдата за изпълнение, но в този случай за изключително дълъг период
от време. Забавянето не е повлияло върху изтърпяването на наказанието
лишаване  от  свобода,  тъй  като  осъденото  лице  е  било  с  мярка  за
неотклонение „задържане под стража”.

Б. Гражданско-съдебен надзор.

През 2008г. гражданско-съдебният надзор в  ОП – Варна се изразява
в участие на прокурори по 334 бр. граждански дела. Предявени са  9  бр.
граждански искове от прокурор и са обжалвани 3 бр. съдебни решения.

На случаен принцип бяха проверени следните дела:
- Гр. д. № 556/08г. Исковата молба, подадена от ОП Варна във

ВОС на 13.03.08г. е с правно основание чл. 38 от СК. Първото съдебно
заседание във ВОС е било на 04.07.08г. Отлагано е три пъти. Последното
насрочване е за 02.07.09г.

- Гр. д. № 239/08г. Исковата молба, подадена от ОП Варна във
ВОС на 15.11.08г., е с правно основание чл. 38 от СК. Първото съдебно
заседание  е  насрочено  за  16.04.09г.  Отложено  е  с  ново  призоваване  на
страните.

- Т. д. № 45/08г. /ф. д. № 3684/04г./  Исковата молба, подадена
от ОП Варна във ВОС на 25.02.08г., е с правно основание чл. 155,т.3 от ТЗ.
Първото  съдебно  заседание  е  насрочено  за  25.02.08г.  Становището  на
прокурора  е  да  се  прекрати  Дружеството.  Същото  е  обосновано  и
мотивирано. С Решение от 05.03.08г. ВОС е уважил исковата молба и е
прекратил дружеството.

Обжалваните 3 бр. съдебни решения от прокурори са по чл.1 и чл. 2
от ЗОДОВ.
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В. Административно - съдебен надзор

От  представената  справка  на  ИВСС  е  видно,  че  през  2008г.
прокурорите от ОП-Варна са участвали в 3 844 бр. административни дела,
от  тях  по  3612 бр.  са  участвали  по  закон,  а  по  232 бр.  по  собствена
преценка.

Беше  извършена  проверка  в  Административния  съд-  гр.  Варна  на
дела, с участие на прокурори от ОП Варна. 

На случаен принцип бяха проверени 10 бр. дела, както следва:

-  адм. д. № 407/08г. С докладчик съдия К. Данаилова. Жалбата е с
правно  основание  чл.  1,  ал.1  и  чл.  4  от  ЗОДОВ.  Претендират  се
неимуществени вреди. Ищец- А. Н., ответник- МП. Делото е образувано на
08.02.08г. Първото с.з. е на 27.03.08г., на което ВОП, редовно призована,
не  изпраща представител.  Второто с.з.  е  на  29.05.08г.  За  ВОП се  явява
прокурор  Якимова,  която  взема  становище  по  хода  на  делото,
заключението на вещото лице и по същество. Становището по същество е
много  лаконично: «Жалбата е неоснователна по съображения изложени в
нея».  С  решение  на  АС  Варна  жалбата  е  е  отхвърлена.  Решението  е
обжалвано  във  ВАС.  Представителят  на  Върховна  административна
прокуратура-  прокурор  Иво  Игнатов  е  изразил  много  мотивирано
становище  по  въззивната  жалба,  като  е  обсъдил  всички  събрани
доказателства  на  първата  инстанция,  становищата  на  страните  и
фактическия състав. С решение от 26.05.09г. ВАС е потвърдил решението
на АС Варна.  

- адм. д. № 512/07г. Ищец- Д. Е., ответник- Агенция за приватизация
- София. Жалбата е с правно основание чл. 1,ал.1 от ЗОДОВ и чл. 203 от
АПК.  Делото  е  образувано  на  04.05.07г.  Първото  съдебно  заседание  е
проведено на 29.06.07г., когато се е явила прокурор Стайкова от ВОП и е
изразила мотивирано становище във връзка с жалбата и приложените към
нея доказателства. Второто съдебно заседание се е състояло на 04.10.07г.
Явила се е прокурор Арнаудова от ВОП и е изразила становище по повод
постъпило от АП становище във връзка с производството по делото. АС
Варна  е  прекратил  производството  по  делото  с  определение,  което  е
отменено от ВАС. Делото е насрочено в АС Варна на 28.02.08г. Явява се
прокурор  Бухлева,  която  оспорва  представените  доказателства,  като
счита, че същите са неотносими към спора, както и изразява мотивирано
становище по съществото на спора. С решение от 20.03.08г. АС Варна
отхвърля жалбата. С решение от 29.04.09г. ВАС отменя решението на АС
Варна.

- адм. д. № 247/07г. Ищец- Н. С., ответник- Агенция за приватизация
- София. Жалбата е с правно основание чл. 10,ал.1 от ЗОДОВ и чл. 192 от
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АПК. Делото е образувано на 04.07.07г. Първото съдебно заседание е на
29.06.07г., когато се явява прокурор Стайкова от ОП Варна, която прави
възражение по даване ход на делото, тъй като ОП Варна не е получила
препис от исковата молба и доказателствата към нея. На следващото с.з. се
явява  прокурор  Арнаудова,  която  прави  възражение  по  даване  ход  на
делото,  с  оглед  допустимостта  на  жалбата.  АС  Варна  е  прекратил
производството по делото с определение, което е отменено от ВАС. Делото
е  насрочено  отново  в  АС  Варна.  Явява  се  прокурор  Минчева,  която
изразява мотивирано становище по същество. С решение на АС Варна
жалбата е уважена. Решението е потвърдено от ВАС.

-  адм.  д.  №2029/08г.  Жалбата  е  със  същото  правно  основание.
Ответник отново е Агенция за приватизация - София. Проведени са две
съдебни заседания.  Представител  на ОП Варна  не се  е  явил.  Жалбата  е
уважена, решението е влязло в сила.

-  адм. д. №1108/07г. Образувано е по повод въззивна жалба срещу
решение по жалба срещу ревизионен акт на ТД на НАП Варна. В първото
съдебно заседание на 24.09.07г. се явява прокурор Арнаудова от ОП Варна
и заявява, че желае да встъпи в производството по делото на основание чл.
16,ал.1,т.3 от АПК. Изразява становище по допустимостта на жалбата. АС
Варна прекратява производството по делото. Определението е отменено от
ВАС  и  делото  е  върнато  за  продължаване  на  съдопроизводствените
действия от АС Варна. В съдебно заседание на 18.10.07г. за ОП Варна се
явява прокурор Даскалова. В следващите пет с.з. не се явява представител
на  прокуратурата.  АС Варна  с  решението  си отменя  в  определена  част
обжалвания ревизионен акт.

- адм. д. № 1448/07г.  Образувано е по повод въззивна жалба срещу
решение по жалба срещу ревизионен акт на ТД на НАП Варна. В първото
с.з. се явява прокурор Якимова от ОП Варна и заявява, че желае да встъпи
в  производството  по  делото  на  основание  чл.  16,ал.1,т.3  от  АПК.  В
следващото  с.з.  по  същество  прокурор  Конов  изразява  лаконично
становище:  „да  се  отхвърли  жалбата”.  С  решение  АС  Варна  отхвърля
жалбата. ВАС оставя решението в сила. 

- адм. д. № 1572/08г. Образувано е по жалба с правно основание чл.
1,ал.1  от  ЗОДОВ.  Производството  по  делото  е  прекратено,  поради
неотстраняване нередовностите по жалбата.

-  адм.  д.  № 493/07г. Жалбата  е  с  правно  основание  чл.  1,ал.1  от
ЗОДОВ и чл. 203 от АПК. Ответник е Агенция за приватизация - София.
Проведени  са  три  съдебни  заседания,  в  които  са  се  явявали  различни
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прокурори от ОП Варна. В с.з., в което е даден ход по същество не се е
явил представител на прокуратурата.

-адм. д. № 1181/08г. Правно основание чл. 1 от ЗОДОВ вр. с чл. 203
от  АПК.  В с.з.,  в  което  е  даден  ход  по  същество  се  е  явила  прокурор
Кипрова, която изразява кратко становище, че жалбата е неоснователна и
недоказана и следва да бъде отхвърлена. С решение АС Варна отхвърля
жалбата. 

-  адм. д. № 2880/08г. Производството е във връзка с оспорване по
реда на чл. 84, ал.2 от ЗУБ срещу решение на интервюиращия орган при
ДАБ.  В  производството  по  делото  не  се  явява  представител  на
прокуратурата. С решение АС Варна отхвърля жалбата.

От извършената проверка на АСН в частта относно явяването на
прокурорите от ОП Варна в съдебни заседания по административни дела
в АС- Варна се налагат няколко извода:

Участието на прокурорите в административните дела не винаги се
изразява в активна позиция и мотивирано становище.

В  административни  дела,  образувани  по  ЗОДОВ,  не  са  се  явили
представители на прокуратурата, въпреки че именно в тази категория
административни дела е от изключително важно значение становището
на представителите на прокуратурата.

 
Забележка:  Към доклада е приложена изготвена  от ОП – Варна

Справка  №  4  по  организацията  на   съдебния  надзор,  отразяваща  и
индивидуалната натовареност на прокурорите.

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

КОНСТАТАЦИИ:

Общата констатация  за  администрирането  на  ОП –Варна
от  Административния  ръководител  Пламен  Иванов  е  много  добра.
Своевременно  се  издават  заповеди  и  разпореждания,  както  по  лична
преценка,  така  и  в  изпълнение  на  разпореждания  на  висшестоящите
прокуратури, прилагат се механизми на контрол върху изпълнението им,
своевременно  се  вземат  мерки  за  преодоляване  на  пропуски  в
организацията на административната дейност.
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            Воденето на регистъра на делата на специален надзор не
отразява всички дела, както и всички обстоятелства, които следва да
бъдат включени в него.

          Няма заповеди за създаване на комисия, която в изпълнение на
разпоредбите на чл. 84, чл. 85 и чл. 86 от Правилника за организацията и
дейността  на  администрацията  на  прокуратурата  на  РБългария  да
проверява  годишно  наличността  и  правилното  съхранение  на
веществените доказателства, разпореждането с тях, както и тяхното
унищожаване.

Не  се  спазва  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, като
един екземпляр от този протокол се прилага към съдебното дело и един
към прокурорската преписка. 

          Въпреки  констатацията  за  правилна  организация  при
прилагането  на  случайния  принцип  за  разпределението  на  делата,
анализът  на  данните  за  индивидуална  натовареност  на  прокурорите
показва големи разлики в натовареността, което поставя под съмнение
възможностите,  които  предлага  програмния  продукт  или  начина,  по
който се използва. В този смисъл е необходимо ВСС, който е предоставил
продукта и  ВКП да изискат от административните ръководители  по
места  становища  и  мнения,  относно  ефективността  на  програмния
продукт, както и да предприемат необходимите действия за подобряване
на  продукта и  за  уеднаквяване  на   начина,  по  който този продукт се
използва във всички органи на съдебната власт. 

       При  проверката  на  наблюдателните  производства  по
преписките  се  установи,  че  голяма  част  от  тях  не  се  подреждат
хронологично, отделните листове не са прикрепени един към друг и към
папката. Това създава затруднения при проследяването на движението
на преписките и съществува реална опасност от изгубване на материали.

      Движението  и  администрирането  на  жалбите  срещу
постановленията  за  прекратяване  на  наказателното  производство  се
извършва  в  законните  срокове.  Самите  постановления  отговарят  на
изискванията на НПК.

    Няма  създадена  практика  да  се   изискват  и  съхраняват
съдебните и прокурорските актове, постановени след въззивния протест
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на ОП, което затруднява анализирането и обобщаването на причините,
поради които са постановени оправдателни присъди.

Положителна  последица  от  анализите  и  обсъжданията  в
национален  и  регионален  формат  е  рязкото  намаляване  на  броя  на
върнатите дела от съда на прокуратурата  - за 5 месеца от 2009г. само
5 бр. дела , при 27 бр. дела през 2008г. 

При проверката в районните прокуратури от Апелативния район се
установи, че в някои случаи прокурори от ОП Варна, без да прекратят
частично  наказателното  производство по   по-тежкото обвинение,  по
което  е  водено  делото  и  е  от  подсъдност  на  ОП,  изпращат  по
компетентност на РП делата само със съпроводително писмо. 

По някои  дела  на  специален  надзор не  се  изпълнява  своевременно
задължението  на  наблюдаващите  прокурори  да  изготвят и  изпращат
ежемесечни справки по хода на делата. 

В някои случаи исканията за продължаване на срока за разследване
не се изготвят своевременно. 

ПРЕПОРЪКИ:

Съдебният администратор и административният секретар на
ОП – Варна,  под ръководството и контрола на Административния
ръководител да предприемат мерки за подобряване на работата на
съдебните служители в следните насоки: при воденето на регистрите
и  книгите,  като  отразяват  точната  и  пълна  информация
своевременно,  при  подреждането  и  комплектоването  на
наблюдателните  производства,  при  предоставянето  на
статистически  данни  и  информация  за  едни  и  същи  периоди  на
различни органи на съдебната власт. 

Административният  ръководител  на  ОП  Варна  да  издаде
съответен акт, с който да създаде предпоставки за приложението на
разпоредбите на чл. 84, чл. 85, чл. 86 и чл.146 ал.2  от Правилника за
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организацията и дейността на администрацията на прокуратурата
на Република България.

Да се обърне внимание на всички  прокурори от ОП Варна:
Да   изготвят и изпращат своевременно ежемесечните справки

до АП Варна по делата на специален надзор
Да изготвят своевременното исканията за продължаване срока

на разследването по наблюдаваните от тях ДП.
Да  прекратяват  частично  наказателните  производства  по

обвиненията  за  престъпления  от  компетентност  на  ОП  с
постановления, в случаите , при които изпращат по компетентност
делата на низовите прокуратури.

Завеждащият  НСН  да   създаде  организация,  при  която  да  се
изискват и съхраняват в отделна папка всички подадени протести,
допълненията към тях, присъдата и мотивите към нея, решенията
на  въззивния  съд,  касационния  протест,  ако  има  такъв  на  АП,
решението  на  ВКС.  По  този  начин  всички  прокурори  ще  имат
възможност да се запознават с актуална съдебна практика по дела от
общ  характер   на  ОП  и  ще  подпомогнат  собственото  си
професионално развитие. Изискването и съхраняването на изброените
актове ще даде възможност не само да се води статистика по брой в
прокуратурата, а и да се обсъждат и анализират актовете, което от
своя страна може да осъществи превантивна функция за недопускане
на  процесуални  нарушения,  както  и  за  правилно  приложение  на
материалния закон.

На  основание  чл.54  ал.1  т.7  и  чл.327  от  ЗСВ  предлага  на
административния ръководител на ОП Варна да обърне внимание на
прокурор Бухлева за допуснати от същата нарушения по движението
на преписки и дела, посочени в обстоятелствената част на акта и
изразяващи се в системно неспазване на сроковете предвидени в НПК.

На основание чл.312 ал.1 т.3 вр. чл. 308 ал.1 т.2 вр. чл.307 ал.3 т.1
и т.2 от ЗСВ предлага на административния ръководител да наложи
дисциплинарно  наказание  „порицание”  на  прокурор  Конов  за
допуснати  от  същия  дисциплинарни  нарушения,  изразявщи  се  в
системно неспазване на сроковете, предвидени в процесуалните закони
и  действия  и  бездействия,  които  неоправдано  са  забавили
производствата  по  преписки  и  дела,  подробно  описани  в
обстоятелствената част на настоящия акт.  
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Настоящият Акт да се изпрати на Административния ръководител на
Окръжна  прокуратура  –  Варна  за  изпълнение  препоръките  от  негова
компетентност. 

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

Административният  ръководител  да  връчи  копия  от  акта  на
прокурорите, по отношение, на които са посочени конкретни нарушения
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 Окръжна 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.

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

Копие от Акта да се изпрати на Административния ръководител на
Апелативна прокуратура – Варна за сведение .

ПРИЛОЖЕНИЕ  КЪМ  АКТА:
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1.  Заповед  №  132/28.05.2009г.  на  Главния  инспектор  на
Инспектората към ВСС;

2.Справка №1 по организацията на образуването  и движението на
преписките на ОП – Варна; 

3. Справка №2 по организацията на образуването  и движението на
досъдебните производства на ОП – Варна; 

 
4. Справка №3  по организацията на съдебния надзор;

5.Справка № 4 по организацията на административната дейност;

7. Заповед  № 24/22.01.09г.  на  Административния  ръководител  на
ОП Варна; 

8. Протокол  за  унищожаване  на  веществени  доказателства  и
приемо-предавателен  протокол  за  получаване  на  веществени
доказателства в ОП Варна; 

9. Копие  от  електронния дневник-регистър  за  всички преписки  и
дела,  с  предмет  -  нарушения  при  усвояване  на  средства  от
европейски фондове - чл. 248, ал.2 и чл. 254б от НК; 

10.Копие от регистъра на делата на специален надзор; 

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

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

ИЗГОТВИЛ  АКТА:

ИНСПЕКТОР АНИТА МИХАЙЛОВА
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