
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
ПЛОВДИВСКИЯ АПЕЛАТИВЕН  РАЙОН

АКТ
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПЛАНОВАТА ПРОВЕРКА

В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – МАДАН

извършена за периода от 02.11.09 г.  до 13.11.09 г.

Основание  на  проверката –  чл.54  ЗСВ,  Годишната  програма  на
Инспектората към ВСС за 2009 г. и Заповед № 294/29.10.2009 г. на Главния
инспектор.

Екип  – Съгласно Заповед № 294/29.10.2009 г.  на Главния инспектор
плановата  проверка  се  осъществи  в  екип,  включващ  инспектор  Анита
Михайлова и експерти – Ана Рачева и Емил Георгиев.

Цел  и  обхват  на  проверката –  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 за периода 01.01.2008 г. – 30.06.2009 г.

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

Подготвителен  етап на  плановата  проверка  –  включва  проучване  и
анализ на годишния  отчетен доклад за 2008 г.  на РП Мадан,  изискване и
предоставяне  от  РП  Мадан  на  справки,  относно  организацията  на
административната дейност на прокуратурите /справка №1/, организацията на
образуването и движението на преписките /справка № 2/, организацията на
образуването  и  движението  на  досъдебните,  бързи  и  незабавни
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производства /справка № 3/, организацията на съдебния надзор /справка № 4/.
Справките включват данни за 2008 г.  и първото шестмесечие на 2009 г.  и
отразяват индивидуалната натовареност на прокурорите за същия период.

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

1. Щатна осигуреност и материална база.

Дейността на РП – Мадан е предвидено по щат да се осъществява от
двама прокурори. Няма незаети щатни бройки. Прокурорите се подпомагат от
общо трима съдебни служители. 

РП – Мадан е настанена в сградата на Съдебната палата. Условията са
задоволителни за осъществяване дейността на прокуратурата. 

2. Книги,  регистри  и  дневници  водени  от  прокуратурата.
Информационно обслужване, статистика и анализ.

В  представената  справка  №1  е  отразено,  че  18 книги,  регистри  и
дневници се водят на основание Правилника за организацията и дейността на
администрацията на Прокуратурата на Република България /ПОДАПРБ/,  15
се водят по указание на ВКП и 7 по собствена преценка. 

Всички се водят на хартиен носител, на електронен носител се води
регистър на изпратените уведомления до КУИППД.

Провери се Книгата за предварителните проверки. В нея се записва
№ на преписката, датата на завеждането й в РП Мадан, датата на възлагане на
проверката,  първоначално  определения  и  допълнително  разрешения  срок,
броят на дните,  в които е извършена проверката,  съответният служител от
РПУ,  който  работи  по  проверката,  датата  на  постъпване  в  РП,  датата  на
решаване на преписката от прокурора. Извърши се проверка за движението на
преписките за първото полугодието на 2009 г. и се установи, че по 109 бр.
преписки  са  възложени  проверки  от  прокуратурата  на  РПУ.  Направи  се
успоредна  проверка  в  Докладните  книги на  прокурорите,  въведени  по
инициатива  на  административния ръководител,  в  които се  отразява  кога  е
получена от прокурора преписката и кога се е произнасял по нея. Отразената
информация  в  двете  проверени  книги,  дава  представа  за  движението  и
спазването на сроковете. 
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Воденето на книгите, регистрите и дневниците се провери в рамките
на движението на конкретни преписки и дела, при което се установи, че те
се   водят  много  добре  и  отговарят  на  изискванията  на  ПОДАПРБ  и
съответните указания на Върховна касационна  прокуратура. 

РП Мадан работи с две деловодни програми- УИС и „Law Choice”. 
Новопостъпилите  преписки  и  дела  се  разпределят  на  принципа  на

случайността, чрез програмния продукт „Law Choice”. 
На  основание Заповед  №22/08.10.07г.  на  Районния прокурор при РП

Мадан,  в  съответствие  със  Заповед  №  ЛС-6185/12.09.07г.  на  главния
прокурор и Заповед № ЛС-6310/02.10.07г. на заместник-главния прокурор, е
бил въведен за работа  в РП Мадан софтуерния продукт „Law Choice”  и е
регламентиран реда,  по който да  бъдат  разпределяни  преписките и  делата
между прокурорите в РП Мадан, при спазване на случайния принцип. Тя е
последвана  от  още  няколко  заповеди  за  специализиране  на  прокурорите,
които се отразяват на разпределението на случайния принцип. 

Направена беше проверка на приложението на случайния принцип за
разпределение, на някои от разпределените преписки и дела:

- пр. пр. №58/08 г.  От избора е изключен прокурор Братованов.
Разпределена на 29.12.08г.  на прокурор Георгиев,  тъй като със заповед на
административния ръководител, прокурор Георгиев е определен да работи по
преписки, свързани с този вид надзор;

- пр.  пр.  №646/09  г. Разпределена  на  26.10.09  г.  на  прокурор
Братованов.  Изключен  от  избора  е  прокурор  Георгиев,  поради  отпуск.
Представи  се  Заповед  №  182/05.10.09  г.,  от  която  е  видно,  че  прокурор
Георгиев е бил в отпуск от 09.10.08 г. до 02.11.09 г. включително;

- пр.  пр.   № 519/09  г. Разпределена  на  04.09.09  г.  на  прокурор
Георгиев.  Изключен  от  избора  е  прокурор  Братованов,  поради  отпуск.
Представи  се  Заповед  №  141/28.07.09  г.,  от  която  е  видно,  че  прокурор
Братованов е бил в отпуск от 03.08.09 г. до 04.09.09 г. включително.

Протоколите от случайното разпределение се прилагат към преписките
и делата.

  
Осигурена е необходимата компютърна техника за всички прокурори и

съдебни  служители.  Прокурорите  ползват  в  работата  си  правно  –
информационната програма АПИС.

Периодичната  информация,  която  се  предоставя  на  ВКП  с  цел
обобщаване на статистиката и анализиране дейността на прокуратурата, се
подготвя  и  изпраща  своевременно.  Дейността  по  водене  и  отчитане  на
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статистическите  данни  в  Районна  прокуратура  Мадан  се  осъществява,
съгласно Указанията на главния прокурор.

Аналитичната дейност на прокуратурата се изразява в изготвянето на
годишни и шестмесечни отчети, които са съпроводени с аналитични доклади,
съдържащи  обобщени  данни,  резултати,  изводи,  проблемни  приоритети  и
предложения. Провеждат се съвместни съвещания с органите на РУ на МВР.
Прокурорите от РП Мадан вземат участие в организираните съвещания на
ОП Смолян. 

3. Описване и съхраняване на веществените доказателства.

Веществени доказателства се приемат в РП Мадан от съответното РПУ
по опис, който се отразява в Книгата за веществени доказателства.  В съда
веществените доказателства се внасят срещу подпис на служителя, който ги е
получи и дата. Веществените доказателства, за които има прокурорски акт за
връщане,  се  връщат  на  лицата  и  институциите  срещу  разписка,  което  се
отразява в Книгата за веществени доказателства, а екземпляр от разписката се
съхранява в прокурорското дело. В изпълнение на разпоредбите на чл. 86 от
ПОДАПРБ  /отм./  е  издадена  Заповед  №  30/08г.  на  административния
ръководител, относно унищожаването на веществени доказателства.  С тази
заповед е създадена комисия, която да извършва проверка и унищожаване на
веществените  доказателства.  В  изпълнение  на  тази  заповед  е  извършена
проверка  от  комисията  и  е  съставен  протокол  от  30.12.08г.  Съставен  е  и
протокол от 29.12.08г. за унищожаване на веществени доказателства.

 
Описването,  съхраняването,  връщането  и  унищожаването  на

веществените доказателства се извършва в съответствие с чл. 77 и сл. от
Правилника  за  организацията  и  дейността  на  администрацията  на
прокуратурата на РБългария. /ДВ,бр.6 от 2008г./отм./

4. Заповеди  и  разпореждания  на  административния
ръководител. Извършени проверки.

Съгласно  справката,  предоставена  на  ИВСС,  административният
ръководител е издал за 2008 г.  14 заповеди и разпореждания по указания на
Главния прокурор и  18 по собствена преценка, а за първото полугодие на
2009 г. е издал 8 заповеди и разпореждания по указания на Главния прокурор
и 17 по собствена преценка.
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Извършена  беше  проверка  на  издадените  заповеди  и  разпореждания  през
проверявания период, от която се установи:
           Води се заповедна книга,  в която се отразяват  всички издадени
заповеди.  Водят  се  отделни  папки,  в  които  хронологично  са  подредени
съответно  заповедите  на  районния  прокурор  по  общоорганизационната
дейност на прокуратурата, заповедите на районния прокурор, пряко свързани
с администрирането на прокуратурата, указанията и разпорежданията на ОП
Смолян, разпореждания и писма на Апелативна прокуратура Пловдив, както
и методическите указания на ВКП.

Създадена  е  организация  по  връчването  и  запознаването  на
прокурорите и служителите в РП Мадан със заповедите и разпорежданията
на административния ръководител.

През  2008  г.  прокурорите  от  РП  Мадан  са  извършили  общо  21
проверки, които са били планирани по „Надзора за законност”, като 5 от тях
са съгласно плана и указание на ВАП,  5  съгласно плана и указания на АП
Пловдив, 8 съгласно плана и указания на ОП Смолян и 3 проверки съгласно
плана  на  РП  Мадан.  През  първото  полугодие  на  2009  г.   РП  Мадан  е
извършила  4 проверки  по  указания  и  разпореждания  на  ВАП,  ВКП,  АП
Пловдив и ОП Смолян.

На РП Мадан е извършена планова комплексна ревизия от ОП Смолян,
за дейността на прокуратурата през 2008 г., на основание чл. 142, ал.2 от ЗСВ.
Въз  основа  на  направените  констатации  в  ревизионния  акт  е  издадено
разпореждане на ОП Смолян от 05.08.09 г., с указание да се проведе работно
съвещание  на  прокурорите,  на  което  да  се  обсъди  ревизионния  акт.  С
разпореждане  на  Районния  прокурор  на  Мадан  от  09.09.09  г.  е  създадена
организация  за  изпълнение  на  препоръките,  след  което  на  11.09.09  г.  е
проведено съвещание на прокурорите, а на 16.09.09 г. е изготвена и изпратена
в  ОП  Смолян  подробна  справка  за  изпълнение  на  всички  препоръки  в
разпореждането на Окръжна прокуратура. След ревизионния акт е приложен
протокол  от  проведеното  съвещание  на  прокурорите,  във  връзка  с
констатациите от ревизионния акт. 

5. Квалификация и обучение на прокурорите и служителите от
РП–Мадан. 

През 2008г. и първото полугодие на 2009 г. прокурорите са включвани в
три  различни  обучителни  семинари.  Съдебните  служители  са  участвали  в
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специализирано компютърно обучение за работа с УИС, както и в курс по
компютърна грамотност, заедно с прокурорите.

Проверката  на  организацията  на  административната  дейност  на
прокуратурата  води  до  констатацията,  че  общото администриране  РП
Мадан, издадените разпореждания и организацията на изпълнението им са
на много високо ниво.

 Забележка: Към Акта е приложена подробна Справка № 1, изготвена от РП-
Мадан, относно организацията на административната дейност; Доклад за извършена
ревизия на РП Мадан; Копия от Заповеди на административния ръководител.

 
ІІ. Проверка на организацията по образуването и движението на

преписките в прокуратурата, на основание чл.54, ал.1, т.2 ЗСВ.

През 2008 г. прокурорите са решили общо 209 преписки. Общият брой
на образуваните преписки е 238 /от тях 227 новообразувани и 11 останали от
предходен  период/,  от  които  по  56 е  постановен  отказ  от  образуване  на
досъдебно производство, 4 са изпратени по компетентност на други органи и
по  67 са образувани досъдебни производства.  С резолюция е било отказано
образуването на досъдебно производство по 24 преписки.

От общо обжалвани 4 отказа за образуване на досъдебно производство е
отменен 1, а са потвърдени 3.

През първото полугодие на 2009 г.  прокурорите са решили общо  164
преписки.  Общият  брой  на  образуваните  преписки  е  196 /от  тях  167
новообразувани  и  29 останали  от  предходен  период/,  от  които  по  44 е
постановен отказ от образуване на досъдебно производство, 4 са изпратени по
компетентност  на  други  органи  и  по  30 са  образувани  досъдебни
производства.  С  резолюция  е  било  отказано  образуването  на  досъдебно
производство  по  16 преписки. От  образуваните  преписки  през  периода  са
останали 21 нерешени.

Обжалвани са  5 отказа за образуване на досъдебно производство, като
всички постановления са потвърдени. 

На  случаен  принцип  бяха  проверени  прокурорски  преписки,
приключили с отказ от образуване на досъдебно производство:

-  пр.  пр.  510/08  г.,  наблюдаващ прокурор Георгиев. Преписката  е
образувана  на  16.06.08  г.,  по  повод  изпратена  по  компетентност  от  РП
Златоград жалба от Л. Д. С постановление от 17.07.08 г. е разпоредено да се
извърши проверка със срок 30 дни. На 14.08.08 г. в РП е постъпило искане за
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продължаване  на  срока  с  20  дни.  С  резолюция  от  същата  дата  на
административния  ръководител,  искането  е  уважено.  На  01.09.08  г.
преписката е постъпила за доклад. На 05.09.08 г. е върната обратно в РПУ с
писмо, в което са дадени указания. На 08.09.09 г. и на 23.09.09 г. в РП Мадан
са постъпили нови искания за продължаване срока на проверката, които са
уважени и  срокът  на  проверката  е  удължен,  съответно  с  14 и  10 дни.  На
22.10.08  г.  преписката  е  постъпила  от  РПУ  в  РП  Мадан  за  доклад.  На
23.10.08г. е изпратена в РПУ, а на 30.10.08 г. е получена обратно в РП Мадан
с извършена проверка.  На 28.11.08 г. е постановен отказ от образуване на
досъдебно производство. В наблюдателната преписка е приложена разписка,
видно  от  която  постановлението  е  било  връчено  на  жалбоподателя  на
07.12.08г.;

- пр. пр. 708/08 г., наблюдаващ прокурор Георгиев. Образувана е на
27.08.08 г. по повод жалба от Н. Г. срещу А. Б. и Н. Г.  С постановление от
08.09.08г. е разпоредено да се извърши проверка със срок 10 дни. Преписката
е постъпила за доклад на 15.09.08 г. и на същата дата е върната отново в РПУ.
На 17.09.08 г. преписката е получена в РП Мадан с извършена проверка. С
постановление  от  17.10.08  г.  е  отказано  да  се  образува  досъдебно
производство. Копие от постановлението е изпратено и до тримата адресати. 

- пр.  пр. 57/09 г., наблюдаващ прокурор Георгиев.  Образувана е на
20.01.09 г. по повод получено писмо от Община Мадан. С постановление от
10.02.09  г.  е  разпоредено  да  се  извърши  проверка  със  срок  15  дни.  На
18.02.09г.  преписката е получена в РП Мадан за доклад и на 20.02.09 г.  е
върната  обратно  в  РПУ за  приключване.  С  постановление  от  19.03.09г.  е
постановен отказ от образуване на досъдебно производство, който е връчен
срещу разписка  на  23.03.09г.  На  08.04.09 г.  преписката  е  изискана  от  ОП
Смолян /не е отразено във входящия дневник/. На 09.04.09 г. преписката е
изпратена. С постановление от 16.04.09г. на ОП Смолян, постановлението на
РП Мадан е било потвърдено; 

- пр.  пр.161/09 г., наблюдаващ прокурор Братованов.  Образувана е
на 16.03.09 г. по повод получена от РПУ Мадан преписка. С постановление от
15.04.09  г.  е  отказано  да  се  образува  досъдебно  производство.  Копие  от
постановлението  е  изпратено  на  жалбоподателя  и  лицето,  срещу  което  е
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извършвана  проверката.  Видно  от  приложените  разписки,  копията  са
получени, съответно на 23.04.09 г. и 22.04.09 г.

- пр. пр. 102/09 г., наблюдаващ прокурор Братованов. Образувана е
по повод уведомително писмо,  че в РПУ Мадан се  извършва проверка по
постъпила на 12.02.09 г. жалба. На 13.02.09 г. от РП Мадан е изпратено в РПУ
писмо, с което ги уведомява за името на наблюдаващия прокурор и се дават
указания,  във връзка с проверката.  Преписката е получена в РП Мадан на
23.02.09  г.  за  доклад.  Върната  е  обратно  на  същата  дата  в  РПУ  за
приключване.  Получена е на 27.02.09 г.  в РП Мадан и с постановление от
25.03.09  г.  е  постановен  отказ  от  образуване  на  досъдебно  производство.
Копие от отказа е връчен на адресатите, съответно на 01.04.09 г. и 31.03.09 г.;

- пр. пр. 366/09 г., наблюдаващ прокурор Братованов. Образувана е
на  12.06.09  г.  по  повод  постъпила  в  РП  Мадан  жалба  от  А.  А.  С
постановление от 15.06.09 г. е разпоредено да се извърши проверка, със срок
20  дни.  Преписката  е  получена  с  извършена  проверка  на  03.07.09  г.  На
29.07.09 г. е постановен отказ да се образува досъдебно производство. Копие
от постановлението е връчена на адресатите  срещу разписка,  съответно на
30.07.09 г. и 30.08.09 г. На 01.09.09 г. в РП Мадан е получена жалба от А.
срещу постановлението за отказ от образуване на досъдебно производство.
На същата  дата  преписката  е  изпратена  по компетентност на  ОП Смолян,
която с  постановление от 04.09.09 г.  е  потвърдила постановлението на РП
Мадан.

Образуването, движението и приключването на преписките, както и
администрирането  на  жалби  срещу  постановления  на  РП  Мадан,  се
извършва  в  предвидените  срокове.  Води  се  дневник  за  предварителните
проверки,  в  който  се  отразява  цялостното  движение  на  преписките,  по
които е постановено да се извършват такива. Преписи от постановленията
за  отказ  от  образуване  на  досъдебно  производство  се  изпраща  до
адресатите по пощата с обратна разписка или за връчване чрез кметовете
на  населените  места.Разписките  се  прилагат  във  всички  случаи  към
наблюдателните преписки.

    ЗАБЕЛЕЖКА: Към Акта е приложена изготвена  от РП – Мадан Справка № 2 по
организацията  на  образуването  и  движението  на  преписките,  отразяваща  и
индивидуалната натовареност на прокурорите.
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ІІІ. Проверка на организацията  по образуването и движението на
досъдебните производства в РП – Мадан, на основание чл.54, ал.1, т.2 ЗСВ.

1. Проверка  на  движението  на  бързите,  незабавните  и
досъдебните производства.

Наблюдаваните досъдебни и бързи производства през 2008 г.  са били
общо 150,  от  които 10 бързи. През  2008  г.  са  образувани  117 досъдебни
производства и са наблюдавани още 23 досъдебни производства, които са били
образувани през предходни години. 

Наблюдаваните  досъдебни  и  бързи  производства  през  първото
полугодие на 2009 г. са били общо 99, от които 6 бързи. През този период са
образувани  65 досъдебни производства и са наблюдавани още  28 досъдебни
производства, които са били образувани през предходни години. 

 През 2008 г. от разследващите органи е приключено разследването по
общо 181 досъдебни производства, от които 164 разследвани от разследващ
полицай  и  17 разследвани  от  следовател.  Приключени  са  и  10  бр.
наблюдавани бързи производства. 

През  първото  полугодие  на  2009  г.  от  разследващите  органи  е
приключено  разследването  по  общо  66 досъдебни  производства,  всички
разследвани  от  разследващ  полицай.  Приключени  са  и  всичките
наблюдавани бързи производства. 

В  РП –  Мадан  през  2008  г.  са  постъпили  от  разследващите  органи
тридесет и осем  предложения за продължаване срока на разследването от
наблюдаващия прокурор.  Същите са уважени. Направени са и  тридесет и
осем искания от наблюдаващите прокурори до по-горестоящата прокуратура
за  продължаване  срока  на  разследване,  които  са  уважени.  До  главния
прокурор на Република България  няма направено искане за продължаване
срока на разследването. 

През  първото  полугодие  на  2009  г.  са  постъпили  от  разследващите
органи двадесет и три предложения за продължаване срока на разследването
от наблюдаващия прокурор. Същите са уважени. Направени са и двадесет и
три искания от наблюдаващия прокурор до по-горестоящата прокуратура за
продължаване срока на разследване, които са уважени. До главния прокурор
на Република България  няма направено искане за продължаване срока на
разследването. 
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Извършена беше проверка на наблюдаваните досъдебни производства.
От общо наблюдаваните от прокурор Братованов 12 досъдебни производства,
на случаен принцип, бяха проверени следните:

- ДП 237/09 г. /пр. пр. 551/09 г./. Образувано е на 14.09.09 г. по реда на
чл. 212, ал.2 от НПК срещу НИ за престъпление по чл. 194, ал.1 от НК. На
същата дата е извършено претърсване и изземване. На 15.09.09 г. е изготвено
искане  за  одобряване  на  протокола  за  претърсване  и  изземване.
Определението на съда за одобряване на това действие е от същата дата. На
28.10.09 г. досъдебното производство е докладвано, заедно с постановление
за привличане на обвиняем, което на 29.10.09 г. съгласувано и заедно с делото
е изпратено на разследващия полицай за предявяване на обвинението;

- ДП 232/09 г.  по описа на РУ Мадан /пр. пр. 530/09 г. по описа на РП
Мадан/;

- ДП 274/09 г.  по описа на РУ Мадан /пр. пр. 646/09 г. по описа на РП
Мадан/;

- ДП 267/09 г.  по описа на РУ Мадан /пр. пр. 621/09 г. по описа на РП
Мадан/.

Към  момента  на  проверката  е  установено,  че  прокурор  Георгиев
наблюдава 13 досъдебни производства. На случаен принцип са проверени:

- ДП 219/09 г.  по описа на РУ Мадан /пр. пр. 497/09 г. по описа на РП
Мадан/. Образувано на 21.08.09 г. по реда на чл. 212, ал.2 от НК. 

- ДП 211/09 г. по описа на РУ Мадан /пр. пр. 489/09 г . по описа на РП
Мадан/. Образувано на 25.09.09 г. 

Движението на проверените наблюдавани досъдебни производства е в
законоустановените срокове. 

2. Проверка  на  движението  на  досъдебни  производства,  по
които наказателното производство е спряно:

През 2008 г.  са  спрени общо 16 наказателни производства,  от които
15 срещу неизвестен извършител и едно срещу известен.

Възобновени са 7 наказателни производства през 2008 г., от които  3
спрени срещу неизвестен извършител и 4 спрени срещу известен извършител.

През  първото  полугодие  на  2009  г.  са  спрени общо 16 наказателни
производства, всичките срещу неизвестен извършител.
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Възобновени са 5 наказателни производства през този период, всички
спрени срещу неизвестен извършител. 

Към момента на извършване на проверката е установено наличието на
около  160 дела,  по  които  наказателното  производство  е  спряно  срещу
неизвестен извършител. Същите са описани в книга, в която е отбелязано и
изтичането на давностния срок. Освен във входящия дневник, тези дела се
описват и в описна книга на досъдебните/бързи и незабавни/ производства,
където движението е отразено подробно. 

На  случаен  принцип  бяха  проверени  дела,  по  които  наказателното
производство е спряно срещу известен извършител:

- Пр.пр. 630/08 г.  /ДП 69/08 г./ на РП Мадан, наблюдаващ прокурор
Георгиев. Образувано е на 25.07.08 г. по отделени материали от прокурорска
преписка  №  466/08  г.  /ДП  48/08  г./  на  РП  Мадан.  Материалите  в
новообразуваното производство не са заверени. С постановление от 20.08.08г.
наказателното производство е спряно. Издирваното лице е обявено за ОДИ с
телеграма от 12.06.08 г.  Постановлението за разделяне на наказателното
производство не отговаря на изискванията на НПК;

- пр. пр. 289/06 г. /ДП 23/06 г. на РП Мадан/, наблюдаващ прокурор
Георгиев. Наказателното производство е започнало като бързо полицейско
производство на 29.03.06 г. срещу М. К. за престъпление по чл. 279, ал.1 от
НК.  Разследването  е  приключено  със  заключително  постановление  от
11.04.06 г. с мнение за предаване на съд. С постановление от 13.04.06 г. БПП
е преобразувано в дознание, като е разпоредено разследването да продължи
срещу М.  К.,  В.  К.  и  А.  С.  С постановление  от 18.04.2006  г.  на  Г.  Х.  –
дознател при РГС Смолян са обединени бързо производство №3/2006 г.  и
бързо производство №4/2006 г.  по описа на ГПУ Рудозем. Това действие на
дознателя е незаконосъобразно и същевременно представлява нарушение по
движението на двете дела. Фактът, че липсват последващи действия на
наблюдаващия  прокурор,  с  които  да  е  констатирано  и  отстранено
допуснатото  нарушение,  показва,  че  не  е  осъществена  функцията  по
ръководство и надзор върху разследването. Разследването е приключено със
заключително  постановление  от  29.05.06  г.  с  мнение  за  спиране  на
наказателното производство. С постановление от 30.06.06 г. същото е спряно.
На  16.08.07  г.  е  получено  в  РП  Мадан  искане  за  възобновяване  на
наказателното производство,  поради намиране на обявено за ОДИ лице.  С
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постановление от  същата  дата,  наказателното  производство е  възобновено.
Разследването е приключено на 16.10.07 г. с мнение за спиране. На 18.10.07 г.
делото е получено в РП Мадан и с постановление от 30.10.07 г. наказателното
производство е спряно;

- пр. пр. 494/01 г. /ДП 68/01 г./, наблюдаващ прокурор Братованов.
Наказателното  производство  е  образувано на  20.07.01  г.  срещу неизвестен
извършител  за  извършено  престъпление  по  чл.  195,  ал.1  от  НК.  Със
заключително постановление от 23.08.01 г. делото е приключено с мнение за
спиране  срещу неизвестен  извършител.  С  постановление  от  27.08.01  г.  на
прокурор Георгиев наказателното производство е спряно. С постановление от
14.09.01  г.  на  прокурор  Братованов  наказателното  производство  е
възобновено, тъй като е установен извършителят на престъплението - Ваклин
Каменов, даден е срок за разследване 1 месец, който е продължен с още 1
месец.  Разследването  е  приключено  със  заключително  постановление  за
спиране на наказателното производство от 09.11.01 г., тъй като са установени
още  двама  извършители  на  престъплението,  които  не  са  намерени  за
провеждане  на  действия  по  разследването.  С  постановление  от  13.11.01 г.
наказателното производство е спряно на основание чл. 22, т.2 от НПК /отм./.
На  02.07.07  г.  в  РП  Мадан  е  постъпило  искане  за  възобновяване  на
наказателното  производство  и  с  постановление  от  същата  дата  то  е
възобновено.  Даден  е  срок за  разследване  2  месеца,  който впоследствие  е
продължен  от  ОП  Смолян  с  още  два  месеца.  Със  заключително
постановление  от  02.11.07  г.  разследването  е  приключено  с  мнение  за
спиране.  С  постановление  от  19.11.07г.  на  РП  Мадан  наказателното
производство  е  спряно.  До  момента  на  проверката,  неколкократно  са
получавани  справки  от  РПУ,  видно  от  които  не  са  намерени  другите
съизвършители на престъплението.

Установени  са  случаи  на  неправилно  обединяване  и  разделяне  на
досъдебни  производства,  наблюдавани  от  прокурор  Георгиев,  които  по
своята същност представляват нарушения по движението на делата.

3. Проверка  на  движението  на  досъдебни  производства,  по
които наказателното производство е прекратено:
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Съгласно  предоставената  справка,  за  2008  г.  са  прекратени  97
наказателни производства /59 от тях поради изтекла давност/, от които едно е
обжалвано  пред  съда  и  е  потвърдено.  Обжалвани  пред  горестоящите
прокуратури  няма.  За  първото  полугодие  на  2009  г.  са  прекратени  33
наказателни  производства,  от  които  едно е  обжалвано  пред  съда  и  е
потвърдено. Няма обжалвани пред горестоящата прокуратура. 

На случаен принцип бяха проверени следните досъдебни производства:

- Пр.пр. 621/08 г./ДП 143/08 г./, прокурор Братованов. Образувано е
на 21.07.08 г.  по реда на  чл. 212, ал.2 от НПК, за престъпление по чл. 120 от
НК.  Наказателното  производство  е  прекратено  на  22.12.08  г.
Постановлението  е  мотивирано,  обосновано,  съответстващо  със
събраните доказателства, отговаря на изискванията на НПК. Движението
на досъдебното производство е в законоустановения срок;

-  пр. пр. 105/06 г./ДП10/06 г./, прокурор Георгиев.  Образувано е за
престъпление по чл. 212 , ал.1, вр. с чл. 26 от НК срещу С. П. Наказателното
производство е прекратено с постановление от 28.11.08 г. Не е необжалвано.
От данните по делото може да се направи извод за незаконосъобразност и
неправилност  на  прокурорския  акт,  което  е  извън  компетентността  на
Инспектората  към  ВСС.  Необходимо  е  да  се  сезира  по-горестоящата
прокуратура,  която  да  извърши  служебна  проверка  на  постановения
прокурорски акт.

Забележка:  Към Акта е приложена изготвена  от РП – Мадан Справка № 3 по
организацията  на  образуването  и  движението  на  досъдебните  производства,
отразяваща и индивидуалната натовареност на прокурорите .

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

1. Наказателно-съдебен надзор.

През 2008 г. са внесени в съда 70 обвинителни актове. За същия период
съдът  е  решил  88 дела  по  внесен  обвинителен акт.  Броят  на  осъдителните
присъди  по  общия  ред  е 45,  а  на  оправдателните  3.  Сключени  са  34
споразумения в хода на съдебното следствие. Сключено е едно споразумение
за решаване на делото в досъдебното производство, което е одобрено от съда.

Протестирана е една осъдителна присъда, протестът е разгледан, но не
е уважен.
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Съдът е върнал с определение две дела на прокурор Георгиев и едно на
прокурор Братованов.

През първото полугодие на 2009 г. са внесени в съда  26 обвинителни
актове.  Съдът  е  решил  38 дела  по  внесени  обвинителни  актове.  Броят  на
осъдителните присъди по общия ред е 19,  оправдателните присъди са две,
сключени  са  14 споразумения  в  хода  на  съдебното  следствие  и  две на
досъдебно производство.

Видно от предоставената справка са протестирани  две осъдителни
присъди, като по едната протестът е неуважен, а по другата не е разгледан от
съда. 

На случаен принцип бяха проверени ПД, като се проследи описването
на тяхното движение и по описната книга за обвинителните актове:

-  ПД 44/09 г.,  наблюдаващ прокурор Братованов.  Делото е водено
срещу Х. Б. за престъпление по чл. 234в, ал.1, вр. с чл. 26 от НК. Образувано е
НОХД  № 155/09 г. Насрочено е за 19.11.09 г. Обвинителният акт е изготвен
в законния срок. Видно от отбелязването в книгата и от самата преписка
образуването и  движение са изцяло в процесуални срокове.

- ПД  33/09  г.  наблюдаващ  прокурор  Георгиев,  НОХД  125/09  г.
Делото е решено в едномесечния срок. Внесен е обвинителен акт срещу М. С.
за престъпление по чл. 195, ал.1, т.7, вр. с чл. 28, ал.1, вр. с чл. 26 и чл. 63 от
НК. Образуване и движение са в процесуалните срокове. 

През 2008г. са изготвени и внесени 7 предложения по чл.375 от НПК за
освобождаване  от  наказателна  отговорност  с  налагане  на  административно
наказание по реда на чл.78а от НК. През същия период съдът е решил общо 15
такива  дела,  като  от  тях  11 предложения  са  уважени,  по  едно лицето  е
оправдано  и  три са  били  върнати  от  съда  на  прокуратурата.  За  първото
полугодие  полугодието  на  2009  г.  са  изготвени  и  внесени  в  съда  2
предложения. Решени от съда са  4 дела, като от тях по  3 предложенията са
уважени,  а по едно лицето е оправдано.

За  2008г.  прокурорите  от  РП  Мадан  са  участвали  в  217 съдебни
заседания по наказателни дела, а за полугодието на 2009г. в 90.

       
2. Организация по изпълнение на наказанията.
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Съгласно  предоставената  справка  през  2008  г.  са  приведени  в
изпълнение 68 присъди, неприведени присъди в срок няма.  Няма отложени
изпълнения  на  наказанията.  През  полугодието  на  2009  г.  са  приведени  в
изпълнение 39 присъди. Неприведени присъди в срок няма. Няма отложени
изпълнения на наказанията.
            Провери се Книгата за изпълнение на наказанията,  успоредно с
присъдните преписки. 

Присъдна преписка 48/09 г.  срещу Х.  Д.  Наложеното  наказание  е
„три месеца лишаване от свобода ефективно”. Констатира се своевременно
уведомяване от РС Мадан, своевременно изпращане на уведомленията от РП
Мадан. Отразяването в книгата е съгласно изискванията.

2. Гражданско - съдебен надзор.

През 2008г. гражданско-съдебният надзор в   РП – Мадан се изразява в
участие на прокурори в 8 граждански дела на РС – Мадан. През полугодието
на 2009г. прокурорите са участвали в 6  граждански дела на РС – Мадан. 

Няма предявени граждански искове от прокурор, едно съдебно решение
е обжалвано от прокурор.

Забележка:  Към Акта е приложена изготвена  от РП – Мадан 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:

1. Книгите,  регистрите  и  дневниците се  водят  много  добре  и
отговарят  на  изискванията  на  ПОДАПРБ  и  съответните  указания  на
Върховна касационна  прокуратура.

2.  Описването,  съхраняването,  връщането  и  унищожаването  на
веществените доказателства се извършва в съответствие с чл. 77 и сл. от
Правилника  за  организацията  и  дейността  на  администрацията  на
прокуратурата на РБългария. /ДВ,бр.6 от 2008г./отм./
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3.  Общото администриране РП Мадан, издадените разпореждания и
организацията на изпълнението им са на много високо ниво.

4. Образуването, движението и приключването на преписките, както
и  администрирането  на  жалби  срещу  постановления  на  РП  Мадан,  се
извършва  в  предвидените  срокове.  Води  се  дневник  за  предварителните
проверки,  в  който  се  отразява  цялостното  движение  на  преписките,  по
които е постановено да се извършват такива. Преписи от постановленията
за  отказ  от  образуване  на  досъдебно  производство  се  изпраща  до
адресатите по пощата с обратна разписка или за връчване чрез кметовете
на  населените  места.  Разписките  се  прилагат  във  всички  случаи  към
наблюдателните преписки.

5. Движението на проверените наблюдавани досъдебни производства
е  в  законоустановените  срокове.  Установени  са  случаи  на  неправилно
обединяване  и  разделяне  на  досъдебни  производства,  наблюдавани  от
прокурор Георгиев, които по своята същност представляват нарушения по
движението  на  делата. По  досъдебно  производство  №  10/2006  г.,
наблюдавано  от  прокурор  Георгиев,  приключило  с  постановление  за
прекратяване  на  наказателното  производство  от  28.11.2008  г.,  е
необходимо извършването на  служебна проверка  от ОП Смолян,  с  оглед
преценката на законосъобразността и правилността на прокурорския акт.

ПРЕПОРЪКИ:

1.  Административният  ръководител  на  ОП  Смолян  да  разпореди
извършването на служебна проверка на приключени досъдебни производства
с  постановления  за  прекратяване  на  наказателното  производство  от
прокурор  Георгиев,  които  не  са  били  обжалвани.  Резултатите  от
проверката да бъдат обективирани в  общ акт,  копие  от който да бъде
изпратен на ИВСС.

2.  Административният  ръководител  на  РП  Мадан  да  осъществи
правомощията си по чл.312, ал.1, т.1 от ЗСВ след преценка на резултатите
от  служебната  проверка  на  ОП  Смолян,  констатациите  от  т.  5  от
настоящия Акт, както и всички други данни за нарушения, извършени от
прокурор Георгиев.
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Настоящият Акт да се изпрати на Административния ръководител на
Районна  прокуратура  –  Мадан  за  изпълнение  препоръките  от  негова
компетентност. 

 Административният  ръководител  да  запознае прокурорите  и
съдебните служители от РП – Мадан с резултатите от извършената планова
проверка. 

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
Районна  прокуратура  –  Мадан  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 Районна прокуратура – Мадан 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.

Копие  от  Акта  да  се  изпрати  на  главния  прокурор  на  Република
България.

Копие  от  Акта  да  се  изпрати  на  Административния  ръководител  на
Окръжна прокуратура – Смолян.

Копие  от  Акта  да  се  изпрати  на  Административния  ръководител  на
Апелативна прокуратура – Пловдив.

ПРИЛОЖЕНИЯ  КЪМ  АКТА:
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1. Копие  от  Заповед  №  294/29.10.2009г.  на  Главния  инспектор  на
ИВСС;

2. Справка №1 по организацията на административната дейност; 

3.  Справка №2 по организацията  на образуването  и движението на
преписките на РП – Мадан; 

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

досъдебните производства на РП – Мадан;

5.  Справка № 4 по организацията на съдебния надзор;

6. Копие  от  заповед  №30/29.12.2008  г.  на  Административния
ръководител на РП Мадан и протоколи във връзка с нея от 29.12.2008 г. и
30.12.2008 г.;

7. Копие от разпореждане от 05.08.2009 г. на окръжния прокурор на
ОП Смолян във връзка с ревизионен акт от извършена комплексна годишна
ревизия на РП Мадан;

8. Копие от  разпореждане  от  09.09.2009 г.  на  Административния
ръководител на РП Мадан във връзка с изпълнение на препоръките, дадени в
ревизионния акт и писмо изх. №375/16.09.2009 г. до ОП Смолян;

9. Копие от постановление за разделяне на дела от 25.07.2008 г. по
пр. пр. №466/2008 г. на РП Мадан;

10.  Копие  от  постановление  от  18.04.2006  г.  за  обединяване  на
полицейски производства №3/2006 и №4/2006 г. по описа на РГС Смолян.

ИЗГОТВИЛ  АКТА:

ИНСПЕКТОР: 
     /АНИТА МИХАЙЛОВА/
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