
                           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
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ АПЕЛАТИВЕН  РАЙОН

АКТ
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПЛАНОВАТА ПРОВЕРКА

В АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

извършена в периода от 29.09.2008г.  до 03.10.2008г.

Основание  на  проверката –   чл.54  ЗСВ,  Годишната  програма  на
Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2008 г. и Заповед № 144/2008 г.
на Главния инспектор.

Цел  и  обхват  на  проверката –  цялостен  анализ  и  оценка  на
организацията  на  административната  дейност  на  прокуратурата,  на
организацията  по  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 първото полугодие на 2008 г.

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

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

1. Административно – ръководна дейност.

А. Щатна осигуреност и материална база.

Дейността на Апелативна прокуратура – Велико Търново през първото
полугодие се е осъществявала от петима прокурори, като през месец август
2008г. е назначен още един. Към момента на извършване на проверката има
една незаета щатна бройка.
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Дейността  на  АП  –  Велико  Търново  се  подпомага  от  общо
четиринадесет  броя съдебни служители.

Прокуратурата  ползва  помещения  в  Съдебната  палата  в  гр.Велико
Търново, които са добре оборудвани и поддържани, но не са достатъчни за
пълноценно  осъществяване   на  възложените  функции  и  най-вече  тези  на
администрацията.

       Б. Квалификация на прокурорите.

Прокурорите  от  апелативния  район са  участвали  в  национални  и
международни конференции, съвещания и семинари по актуални проблеми
на  наказателното  право  и  наказателния  процес,  организирани  от
Министерство  на  правосъдието,  Прокуратурата  на  Република  България,
Националния институт по правосъдие, Върховна касационна прокуратура и
Асоциация  „Прозрачност  без  граници”,  както  и  чуждестранни  фондации.
Организирани  са  регионални  семинари,  обучения  и  съвещания.  Видно  от
представената справка през първото полугодие на 2008г. прокурори от АП –
Велико  Търново  са  участвали  в  18  събития,  организирани  в  национален
мащаб, които пряко се отнасят към повишаване на техния професионализъм.
Специализирането  на  прокурорите  е  съобразено  от  Административния
ръководител  при  определянето  на  участници  в  различните  форми  на
обучение.

От Апелативна прокуратура има организирани периодични регионални
форми на обучение и квалификация по отношение на всички прокурори от
Апелативния район.

       В. 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.  Отбелязват  се  своевременно  всички  факти  и  обстоятелства.
Организацията на работата на деловодството по воденето на книгите е на
необходимото ниво.

Повечето от водените дневници и регистри са и на електронен носител
съобразно  предоставените  програмни  продукти  от  Върховна  касационна
прокуратура или други органи – Унифицирана информационна система на
ПРБ / УИС/ и „Law Choice”. Самостоятелно създадени деловодни програми
няма.

По преценка на Административния ръководител се водят на хартиен
носител  книга  за  НОХД,  книга  за  ВЧНД,  книга  за  гражданските  дела,
азбучници.  При  проверката  се  констатира,  че  е  въведен  и  електронен
регистър за ВНОХД, ВЧНД и за въззивните граждански дела, по който може
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да  се  проследи  образуването  и  движението  на  тези  дела.  Провери  се
съответствието между хартиения носител, електронния регистър и преписки
на случаен принцип, като се установи пълно съответствие.

В книгите , в които се водят ВНОХД и ВНЧД справките могат да се
правят по номерата на преписките в Апелативна прокуратура. В тях обаче
не се отбелязват становищата, които са взели прокурорите по делата. Не
навсякъде се отбелязва дали е подаден касационен протест или не. За да
бъде  отбелязано  в  книгата  становището  на  прокурора  и  дали  е
протестиран акта би следвало да има резолюция на прокурора, който се е
явил в залата, а такава резолюция няма по всички преписки. Впечатляващо
е,  че  Административният  ръководител,  който  има  организационни  и
административни функции за целия Апелативен район, не само, че е еднакво
натоварен с останалите апелативни прокурори, но е и пример за това по
какъв начин прокурорът следва да отбелязва движението и произнасянията
по ВНОХД и  ВНЧД,  за  да  могат съдебните служители  своевременно  да
попълват данните във водените регистри. В същия аспект положително
впечатление направи работата на прокурор Лещаков.

В книгата за ВЧНД, в случаите, когато има изменение на мерките за
неотклонение в по-леки /основно домашен арест/, не е отбелязано какво е
било становището на прокурора, тъй като, за да се отрази становището
му в книгата би следвало да има негова резолюция в преписката, каквато в
повечето случаи липсва. В някои от случаите има резолюция на прокурора,
но тя не е отразена в книгите.

В  книгата  за  въззивните  граждански  дела  не  се  отразяват  също
становищата на прокурорите,  тъй като те не се дават в писмен вид, а
само устно в съдебно заседание. В тази книга се отразява резултата от
делото /акта,  с  който  е  приключило/  и  дали  е  обжалвано.  По  някои  от
преписките  има  само  призовка  с  резолюция  от  административния
ръководител за разпределянето й на съответния апелативен прокурор.

Препоръчително  е  положителната  практика,  въведена  от
Апелативния прокурор и съблюдавана от  прокурор Лещаков,  да бъде
възприета от всички прокурори в АП – Велико Търново. По този начин
не само ще се улесни отчетността и обработването на статистическата
информация, но и ще се даде възможност за пълна оценка на качеството
и ефективността на прокурорската работа в горните насоки.

       Г. Информационно осигуряване, статистика и анализ.

Прокуратурата  разполага  с  компютърна  техника,  която  се  ползва  от
администрацията и прокурорите.

Периодичната  информация,  която  се  предоставя  на  ВКП  с  цел
обобщаване на статистиката и анализиране дейността на прокуратурата, се
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подготвя  своевременно  и  се  попълва  съобразно  действителните  данни  в
регистрите.

Статистиката  в  АП-Велико  Търново  се  води  съгласно  указание
№301/2007г.  за  информационната  дейност  в  Прокуратурата  на  Република
България,  въз  основа  на  което  се  изготвят  месечни,  тримесечни,
шестмесечни,  деветмесечни и годишни отчети.  Апелативната прокуратура
има и самостоятелно изготвени форми за статистика – справка за срочността
на решените преписки по прокурори в прокуратурата. 

Изискана  беше  изрична  справка  за  изготвяните  от  прокуратурата
справки,  статистически  листове  и  други,  както  и  периодичността  на
изпращането им във ВКП. Изводите, които се налагат са, че Апелативната
прокуратура  подготвя  и  изпраща  информация  във  ВКП  периодично  и
постоянно, което безспорно подпомага отдела за статистика и анализ, но
следва  да  се  постави  въпроса  дали  не  се  бюрократизира  прекомерно
съдебния орган. 

Аналитична  дейност  се  осъществява  по  конкретни  проблеми,  въз
основа на проведени тематични проверки в апелативния район. Набелязват
се проблемните моменти и мерки за тяхното преодоляване, както се създават
модели за уеднаквяване на прокурорите.

Прокурорите  ползват  в  работата  си  правните  програми  Siela,  Apis,
Lakorda.

Новопостъпилите  преписки  и  дела  се  разпределят  на  принципа  на
случайността, чрез програмния продукт „Law Choice” в пълно съответствие
със Заповед № ЛС-6310/07 г. на ВКП.

Въведена е нова унифицирана деловодна електронна програма, която
е  централизирана  по  своя  характер,  но  към  момента  на  проверката  се
установи,  че  не  всички  съдебни  служители  от  прокуратурите  в
апелативния район  са обучени да работят с тази програма.

Необходимо  е  да  се  създаде  организация  всички  служители,  на
които е възложено да изпълняват работа с УИС да преминат обучителен
курс.

2. Ръководно - контролна дейност:

А.   Ръководно  -  контролна  дейност  на  административния
ръководител  по  отношение на  прокурорите  и  съдебните  служители в
АП– Велико Търново.
 

Ползват се две форми на ръководно- контролна дейност – издаване на
заповеди  от  административния  ръководител  и  разпореждания,  свързани  с
изпълнение  на  заповеди  и  разпореждания  на  Главния  прокурор  и  ВКП.
Някои  от  заповедите  и  разпорежданията  са  по  инициатива  на
административния  ръководител  и  съответстват  на  възникналата
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необходимост,  с  оглед  текущата  работа  в  прокуратурата  и  са  с  цел
подобряване на организацията /напр. Заповед № АП 279/19.09.2008г., която
е издадена с цел подобряване организацията на работата по видове надзори и
контрол върху прокурорските дейности, като е създадена организация във
функциите  и  правомощията  на  прокурорите  от  Великотърновската
апелативна прокуратура/.

Другата форма на ръководно-контролна дейност е свързана с издаване
на актове на разпореждане от Административният ръководител, въз основа
на заповеди, разпореждания и указания на Главния прокурор на Република
България, зам.-главните прокурори, ВКП и ВАП. При осъществяването на
тази  дейност  Апелативният  прокурор  във  всички  случаи  е  издавал
своевременно  съответните  актове,  изработил  е  механизъм  за  отчитане  и
контрол  върху  изпълнението  и  е  проследявал  реалното  изпълнение  на
разпорежданията. 
          Осъществяването на ръководно-контролната дейност по отношение на
прокурорите в АП – Велико Търново е организирана на много добро ниво,
като Апелативния прокурор спазва стриктно принципа за независимостта на
магистратите.

През проверявания период не са налагани дисциплинарни наказания в
Апелативна прокуратура – Велико Търново.

Б.  Ръководно -  контролна дейност  на АП – Велико Търново по
отношение на низовите прокуратури.

Ръководно-контролната дейност на АП-Велико Търново по отношение
на низовите прокуратури се осъществява в следните няколко насоки:

- Издаване  на  общи заповеди  и  разпореждания  от  Апелативния
прокурор, свързани с подобряване на административния и организационен
капацитет на низовите прокуратури;

- Издаване  на  разпореждания  до  Окръжните  и  Районните
прокурори от територията на Великотърновския апелативен съдебен район,
свързани  с  уеднаквяването  на  прокурорската  работа  и  правилното
приложение на материално-правни и процесуално-правни норми.

И при двете  форми на ръководно-контролна дейност има създадена
организация  за  контрол  по  изпълнение  на  препоръките  дадени  от
Административния  ръководител.  Всички  разпореждания  са  изпълнени,  но
начина на изпълнение от различните низови прокуратури е различен. Като
пример може да се посочи  Разпореждането за прилагане на обезпечителни
мерки по чл.72, ал.1 от НПК. Копие от това разпореждане е изпратено на
всички низови прокуратури със задължение в едномесечен срок да уведомят
Апелативна  прокуратура  за  предприетите  от  тях  действия.  Окръжна
прокуратура - Велико Търново уведомява подробно как точно е изпълнено
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разпореждането и какви мерки са взети по неговото изпълнение във всички
районни прокуратури към нея. Окръжна прокуратура - Русе отговаря само
информативно,  че  е  създадена  организация  за  стриктното  изпълнение  на
разпореждането. Окръжна прокуратура - Плевен уведомява за изпълнението
и предприетите мерки след две напомнителни писма.

- Третата форма на ръководно-контролна дейност осъществявана
от Апелативния прокурор на АП-Велико Търново е свързана със създаване
на  организация  за  повишаване  на  професионалната  подготовка  на
прокурорите и съдебните служители в низовите прокуратури. 

Необходимо е обучението на прокурорите и съдебните служители да
се съобразява със специализацията им. Този принцип се спазва безспорно по
отношение на прокурорите в Апелативна прокуратура, но при проверката на
низовите прокуратури се установи, че именно там е необходимо повишаване
на  правната  подготовка  и  квалификация  и  съобразяване  на  формите  на
обучение с конкретните потребности.

- Четвъртата  форма  на  ръководно-контролна  дейност
осъществявана от Апелативния прокурор на АП-Велико Търново е свързана
с  осъществяването  на  тематични  проверки  и  ревизии  на  низовите
прокуратури. 

През  2007г.  Апелативният  прокурор  е  реализирал  тази  форма  на
изключително добро ниво. В резултат на извършените тогава проверки и
направените  констатации  и  препоръки,  в  рамките  на  настоящата
проверка,  се  установи  подобряване  на  работата  на  прокуратурите  в
съответните сфери. 

Извършването  на  тематични  проверки,  ревизии,  съвместни
съвещания с  прокурорите в  апелативния район се отразяват позитивно,
както на взаимодействието на прокуратурите, така и на повишаването на
професионалната подготовка и разпространението на добрите практики,
свързани с правилното приложение на материално-правните и процесуални
норми.

В този смисъл инициативата на Апелативния прокурор от 2007г.,
оценена като много полезна, следва да се прилага и доразвие и в бъдеще.

През първото шестмесечие на 2008г. са извършени следните проверки:

Извършена  е  комплексна  ревизия  на  Великотърновската  окръжна
прокуратура за периода 01.01.2007 – 31.12.2007 г. 

Извършени са и следните тематични проверки, както следва: 
- Проверка в РП-Никопол;
- Проверка в затворите Ловеч, Белене и Плевен;
- Проверка  по  прилагане  разпоредбите  на  ЗКВВООБ  и

ППЗКВВООБ;
- Проверка  на  образуваните  ДП  за  престъпления,  свързани  със

замяна на общинско и държавно имущество;
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- Проверка за приключени дела за измами с предмет недвижимо
имущество.

В) Контролна дейност на АП – Велико Търново по отношение на
други органи.

Тенденцията през първото полугодие на 2008 г. е свързана със засилен
контрол на други органи и институции на територията на Великотърновска
област  по  инициатива  на  Апелативния  прокурор.  Извършени са  следните
проверки:

- Проверка  в  дейността  на  службите  КАТ  в  ОДП  и  РПУ  по
законосъобразното прилагане на чл.28 б”а” от ЗАНН;

- Проверка  за  законност  по  спазване  Закона  за  акцизите  и
данъчните  складове,  Закона за  тютюна и  тютюневите изделия,
Наредба  за  условията  и  реда  за  регистриране  на  цените  на
тютюневи изделия от местно производство и внос, Търговията с
тютюневи изделия и контрола върху търговията при продажбата
на акцизни стоки в търговските обекти, пазари и складове;

- Проверки  по  спазването  на  ЗУО  и  НРИТДОЧЦМ,  реда  за
извършване на търговска дейност с отпадъци на черни и цветни
метали;

- Проверки в дейността и актовете на съответните областни пътни
управления;

- Проверки в РИООС.

От  цялостната  проверка  на  административно-ръководната
дейност на  АП -  Велико  Търново  се  налага  извод  за  администриране  на
прокуратурата  на  изключително  добро  ниво.  Създадената  организация
изцяло  е  съобразена  с  нормативната  база,  с  разпорежданията  на  по-
горестоящата  прокуратура  и  включва  инициативи  на  Апелативния
прокурор,  съобразени  с  регионалните  особености,  които  допринасят  за
подобряване дейността на прокуратурите от целия апелативен район.

ЗАБЕЛЕЖКА:  Към  Акта  е  приложена  изготвена   от  АП  –  Велико
Търново  Справка  №1  за  административно-ръководната  и  контролна
дейност  за  първото  полугодие  на  2008г.; Заповед  №279/19.09.2008г.  на
Административния  ръководител  на  АП  -  Велико  Търново;  доклад  от
извършена  през  2007г.  цялостна  ревизия  на  ОП  –  Габрово;  доклад  от
проведена през 2007г. ревизия на РП – Плевен.

ІІ. Проверка на организацията по образуването и движението на
преписките в прокуратурата, на основание чл.54, ал.1, т.2 ЗСВ.
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От предоставената  справка е  видно,  че  през  първото шестмесечие на
2008г., от всички решени 1186 бр. преписки, около една трета представляват
искания  за  продължаване  сроковете  за  разследване  или  АП  е  препращала
такива искания на Главния прокурор,  след което получените разрешения е
изпращала  на  съответните  прокуратури  /общо  340/.  Тази  дейност  на
прокуратурата  представлява  голям  обем  от  общата  й  дейност,  а
същевременно не е индикатор за същността на прокурорската работа на
съответното  ниво.  Количествените  параметри  не  могат  да  доведат  до
никакви изводи за качество и ефективност на работата на прокурорите. Налага
се обаче изводът, че органите на досъдебното производство прилагат способа
за продължаване на срока за разследване не само при дела от фактическа и
правна  сложност,  какъвто  е  смисълът  на  закона,  а  масово.  Направената
констатация следва да се доведе до знанието на Главния прокурор, който да
вземе мерки в рамките на правомощията си за ограничаване прилагането на
процесуалната норма за продължаване сроковете за разследване, което ще се
отрази върху бързината и ефективността на досъдебното производство.

А)  Проверка  на  инстанционния  контрол  на  постановления  за
отказ от образуване на досъдебни производства.

В  хода  на  проверката  беше  изискана  допълнителна  справка  за
индивидуалната  натовареност  на  прокурорите в АП – Велико Търново във
връзка с компетентността им по произнасяне по прокурорски постановления
по преписки на по-долустоящите прокуратури  за 2007г.  и първото полугодие
на 2008г.,  от  която се  установи равностойно участие на  административния
ръководител  с  останалите  прокурори  и  равномерно  разпределение  на
участието на прокурорите, което показва прилагането на случайния принцип. 

Анализът  на  представената  справка  относно  проверените  откази  за
образуване на  досъдебни производства  на  окръжните прокуратури,  показва
относително голям процент отменени постановления.   От общо обжалвани
пред  АП  –  Велико  Търново   361 постановления  са  отменени  63,  което
представлява 17.5 %. През 2007г. отменените постановление за откази да се
образува  досъдебно  производство  са  102,  частично  отменените  са  7,  а
потвърдените 631. Съпоставката между двата периода сочи на устойчивост на
съотношението  потвърдените  и  отменени  постановления  от  АП  –  Велико
Търново.  Предвид малкия обем преписки в повечето окръжни прокуратури
/без  ОП  –  Плевен/   е  неоправдано  да  се  изготвят  незаконосъобразни,
неправилни  и  немотивирани  постановления  за  отказ  да  се  образува
досъдебно  производство.  Препоръчително  е  да  се  повиши
професионалната  подготовка  на  прокурорите  в  низовите  прокуратури,
като се прилагат различни форми на обучение и квалификация.
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При  направената  проверка  на  преписки  по  случаен  принцип  се
установи,  че  постановленията  на  АП  –  Велико  Търново  се  изпращат  на
жалбоподателите  в  деня  на  извеждането  на  акта  в  деловодството  или  на
следващия работен ден. В отделна книга се прави отбелязване кога реално са
изпратени  копия  от  постановленията  на  съответните  адресати,  което  се
удостоверява  с  подпис  и  печат  на  пощенския  служител  приел
кореспонденцията.  Издадено  е  пълномощно  от  Административния
ръководител, с което се упълномощават конкретни служители за получаване
на  кореспонденцията  от  и  до  Апелативна  прокуратура  –  Велико  Търново.
Вътрешната кореспонденция в рамките на съдебната палата се отразява в друг
дневник,  в  който  се  описват  номера  на  преписките  и  адресатите,  като
служителят, който ги получава удостоверява това с подписа си. Прокурорите
са  решавали  постъпилите   преписки  в  законоустановените  срокове.  Не  се
констатира  забавяне  при  произнасяне  по  преписките.  Преимуществено
преписките в АП – Велико Търново се решават в едномесечен срок, считано
от  датата  на  получаване  на  преписките  и  постановленията  от  низовите
прокуратури.  При  проверката,  обаче,  се  констатира,  че  в  някои  случаи  от
датата  на  постъпването  на  жалбата  в  АП –  Велико  Търново  /респективно
образуването на преписката там/ до постановяването на прокурорския акт е
изминал  период  от  повече  от  3-4  месеца.  Това  забавяне  се  дължи  на
несвоевременното изпращане на преписките от някои низови прокуратури.
Прави  впечатление,  че  определени  прокурори  от  РП-Плевен  и  ОП-Плевен
проявяват  постоянство  в  неизпълнението  на  разпореждания  на  АП-Велико
Търново  за  предоставяне  на  преписки  за  отказ  да  се  образува  досъдебно
производство,  по  които  са  постъпили  жалби.  Това  налага  изпращане  на
напомнителни писма /понякога неколкократно/, а в някои случаи и търсене
съдействие  от  административните  ръководители  там  за  изпълнение  на
разпорежданията.  Движението  на  преписките  и  срочността  на
произнасянето се оценяват не само за времето,  през което съответният
апелативен прокурор е решил по същество възложената му преписка, но и за
целия  период  от  датата  на  постъпване  на  жалбата  до  датата  на
окончателното произнасяне на прокурора от апелативна прокуратура. 

Примери  за  движението  на  преписки,  които  са  забавени,  поради
бездействие и несвоевременно изпълнение на разпореждания на апелативни
прокурори от прокурори в низовите прокуратури:

-  Пр.  пр.№57/10.01.2008г.  по  описа  на  АП  –  Велико  Търново  е
образувана  по  жалба  от  А.  Б.  К.  от  с.Победа  по  повод  нарушение  по
движението на пр.пр.№2393/2006г. на ОП-Плевен.

С писмо от 10.01.2008г. е изискана преписката от ОП-Плевен.
На 12.02.2008г. е изпратено напомнително писмо.
С писмо от 28.02.208г. исканата преписка е изпратена от ОП-Плевен,

заедно с пр.пр.№7954/2006г. на РП-Плевен.
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С  писмо  от  11.03.2008г.  на  Апелативния  прокурор  преписките  са
върнати  на  ОП-Плевен.  Обърнато  е  внимание,  че  по  преписката  не  е
разпоредена проверка, въпреки наличието на данни за престъпление от общ
характер, същата не е приключена с постановление и е решена 4 месеца след
нейното  образуване.  Дадено  е  указание  да  се  предприемат  необходимите
действия  по  въззивен  контрол  с  евентуална  отмяна  на  прекратяването  на
преписката и новото й решаване по същество след надлежна проверка.Също
така  е  поискано  да  се  уведоми  АП  –  Велико  Търново  за  резултата  от
проверката чрез подробна справка.

На 16.04.2008г. е изпратено напомнително писмо до ОП-Плевен.
На 21.05.208г. е изпратено второ напомнително писмо.
На 29.05.2008г. е получена подробна справка /по факс/ от Й. Антонова

– прокурор при ОП-Плевен.  В нея се  посочва,  че  в  момента се  извършва
проверка и след приключването й ще има произнасяне по две преписки на
РП-Плевен, които са били прекратени, след което ще бъде уведомена АП–
Велико Търново.

С писмо от 29.05.2008г. АП– Велико Търново разпорежда на прокурор
Антонова  да  се  произнесе  по  законосъобразността  и  правилността  на
действията  на РП – Плевен и да се изпрати копие от постановлението на
жалбоподателя.

С писмо от 30.05.2008г. от Окръжния прокурор на ОП – Плевен АП–
Велико Търново е уведомена за предприетите действия за проверка на пр.пр.
№7954/2006г. на РП-Плевен.

На  26.06.2008г.  е  изпратено  писмо  до  ОП-Плевен  с  питане  дали  е
приключила проверката по жалбите.

На 23.07.2008г. е изпратено напомнително писмо.
На  18.09.2008г.  е  изпратено  второ  напомнително писмо  с

разпореждане НЕЗАБАВНО да се уведоми АП.
До 30.09.2008г. няма пристигнал отговор от ОП-Плевен.

- Пр.пр.№14/2008г. по описа на АП-Велико Търново е образувана по
повод писмо от ВКП, с което е изпратена по компетентност жалба от Н. Г. Б.
срещу постановление по пр.пр.№72/2007г. на ОП-Плевен, пр. вх.№897/2006г.
на РП-Кнежа.

С  писмо  от  02.01.2008г.  е  изискана  от  ОП-Плевен  горепосочената
преписка.

На 05.02.2008г. е изпратено напомнително писмо.
На 25.02.2008г. в АП – Велико Търново е получена от ОП – Плевен пр.

№897/2006г. на РП-Кнежа, вместо исканата със същия номер, но от 2007г.  
С писмо от 04.03.2008г.  погрешно изпратената е върната и отново е

изискана тази от 2006г.
На 09.04.2008г. е изпратено отново напомнително писмо.
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На  16.04.2008г.  е  получена  в  АП  –  Велико  Търново  изисканата
преписка.  С  постановление  от  същата  дата  на  прокурор  Лещаков  е
потвърдено  постановлението  на  ОП-Плевен,  с  което  е  потвърдено
постановление за отказ от образуване на наказателно производство от РП-
Кнежа.

С постановление от 19.05.2008г. на ВКП е потвърдено постановлението
на АП-Велико Търново, което е било обжалвано от Б.

- Пр.пр.№61/10.01.2008г. по описа на АП-Велико Търново е образувана
по повод жалба от И. В. И. срещу постановление по пр.пр.№2776/2007г. на
ОП-Плевен.

С  писмо  от  11.01.2008г.  АП  –  Велико  Търново  е  изискала  от  ОП-
Плевен материалите по НАХД№3516/2005 на РС-Плевен.

На 11.02.2008г. е изпратено напомнително писмо.
На 11.03.2008г. е изпратено второ напомнително писмо.
На 02.04.2008г. е изпратено трето напомнително писмо.
На 04.04.2008г. изисканото дело е получено в АП.
С постановление от 07.04.2008г. на АП – Велико Търново е потвърдено

постановлението на ОП-Плевен.

Б)  Проверка  на  инстанционния  контрол  на  постановления  за
прекратяване и спиране  на досъдебни производства.

В  хода  на  проверката  бе  предоставена  справка,  отразяваща
индивидуалната  натовареност  на  прокурорите  във  връзка  с  проверените
прокурорски  актове  на  низовите  прокуратури,  свързани  с  досъдебното
производство. Справката отразява състоянието на прокуратурата за 2007г. и
и първото шестмесечие на 2008 г.

Достоверността на фактите отразени в справката беше проверена на
място в регистрите и книгите на прокуратурата.

През  първото  шестмесечие  на  2008г.  прокурорите  в  АП  –  Велико
Търново  са  проверили  по  реда  на  инстанционния  контрол  28 прекратени
наказателни  производства  от  окръжните  прокуратури  на  територията  на
апелативния район. Постановленията по 10 от тях са отменени – 35.7%. Прави
впечатление,  че  най-много  от  отменените  постановления  /шест/  са
постановени  от  прокурори  в  ОП  –  Плевен.  Това  обстоятелство,  както  и
констатираните  по-горе  нарушения  по  движението  на  инстанционните
преписки  от  същите  прокурори  показва  необходимостта  от  засилване  на
ръководно  –  контролната  функция  на  съответните  административни
ръководители  в  РП  –  Плевен  и  ОП  –  Плевен,  с  цел  подобряване
координацията  с  АП  –  Велико  Търново,  както  и  повишаване  на  тяхната
правната квалификация. 
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По реда на инстанционен контрол от АП – Велико Търново е разгледано
едно  спряно  наказателно  производство.  Постановлението  за  спиране  е
потвърдено като правилно и законосъобразно.

Всички актове на прокурорите в АП - Велико Търново са постановени в
едномесечен срок.

В) Проверка на инстанционния контрол  на ВКП по актове на АП
– Велико Търново.

В предоставена справка са посочени данни за произнасяния на ВКП по
постановления  на  прокурори  от  АП  –  Велико  Търново  във  връзка  с
осъществен контрол по преписки и досъдебни производства. От справката е
видно,  че  през  първото  шестмесечие  на  2008г.  са  обжалвани 155
постановления на АП – Велико Търново, отнасящи се до постановления за
откази от образуване на досъдебни производства на низовите прокуратури. От
тях потвърдени от ВКП - 144, частично отменени – 2 , а са отменени 9. Следва
да се отбележи много ниският процент на отменени актове от ВКП при
осъществен инстанционен контрол по преписки, което показва качество на
работата  на  всички  прокурори  от  Апелативния  район. На  Апелативния
прокурор г-жа Димова няма нито един отменен акт. Нейните прокурорските
актове,  както  и  тези  на  прокурор  Лещаков,  са  много  добре  мотивирани,
обосновани и съдържащи всички необходими реквизити съгласно закона. При
някои  прокурори  се  забелязва  недостатъчно  ясна  мотивировка  на
прокурорските  актове,  схематично  изложение  в  обстоятелствената  част  и
липса на конкретност на основанията и причините, които налагат отмяната на
актовете  на  низовите  прокуратури.  Индивидуалната  статистика  сочи
равномерно съотношение между обжалваните и потвърдените актове на всеки
прокурор. 

Инстанционният  контрол  на  ВКП  през  проверявания  период  по
отношение на постановления на АП – Велико Търново, с които са потвърдени
или отменени постановления за прекратяване на наказателното производство
от низовите  окръжни прокуратури е  осъществен  по отношение на  19 броя
досъдебни производства. От тях 11 са потвърдени, а 8 са отменени. Този факт
показва необходимост от подобряване на работата в АП – Велико Търново
при  осъществяването  на  инстанционен  контрол  върху  постановленията  за
прекратяване на наказателно производство.

Инстанционните  преписки  от  АП  –  Велико  Търново  към  ВКП  се
придвижват своевременно. Не се констатираха забавяния.

 
ЗАБЕЛЕЖКА:  Към  Акта  е  приложена  изготвена   от  АП  –  Велико

Търново Справка №2 по организацията на образуването и движението на
преписките  за  първото  полугодие  на  2008г.;  справка,  изготвена  от  АП-
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Велико  Търново,  относно  извършена  проверка  за  решените  преписки  от
прокурори от АП-Велико Търново.

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

1. Наказателно-съдебен надзор.

Апелативна  прокуратура  –  Велико  Търново  изготви  и  представи
своевременно  справка  по  организацията  на  съдебния  надзор  2007г.  и
първото шестмесечие на 2008г. Изискана беше и допълнително справка за
индивидуалната  натовареност  на  прокурорите  при  осъществяване  на
съдебния надзор за деветмесечието на 2008г., изразяващ се в участието им в
съдебни заседания.

По време на проверката се установи, че през периода от 01.01.2008г. до
30.06.2008г.  прокурорите  от  АП  –  Велико  Търново  са  участвали  в
разглеждането  на  96  ВНОХД  и  в 53 въззивни  частни  наказателни  дела  –
касаещи само мерки за  неотклонение.  Преимуществено Апелативния съд  –
Велико Търново е потвърждавал мерките за неотклонение по образуваните и
разгледани  ВНЧД.  Индивидуалната  натовареност  на  прокурорите  по
отношение  на  явяването  им  в  съдебни  заседания  по  ВНОХД  и  ВНЧД  е
равномерно.  

От  общо разгледаните  96  ВНОХД,  23  са  образувани  по  протести  на
прокурори от окръжни прокуратури. Всичките протести са поддържани в АС–
Велико Търново. От тях 15 са уважени и 8 са неуважени. През същия период
прокурорите от АП – Велико Търново са изготвили и подали 9 протеста чрез
АС – Велико Търново до ВКС. Няма уважени протести от ВКС. 

Подготовката за съдебно заседание по ВНОХД и ВЧНД се осъществява
след като се получи призовка от Апелативния съд. Определеният прокурор
сам преценява дали да преснима документи по делото или не. По някои от
преписките  освен  призовката  няма  други  документи,  което  означава,  че
прокурорът е преценил, че няма нужда от други материали.  Прави
впечатление, че за разлика от мерките за неотклонение, които в повечето
случаи  се  потвърждават  от  съда,  при  ВНОХД  в  доста  от  случаите
присъдите се изменят или отменят. 

Прокурорите следва да отбелязват върху  съответната прокурорска
преписка датата на явяване в съдебно заседание, становището, което е взел
прокурорът в залата и преценката му за това дали да се протестира или не.
Тези обстоятелства да се отразяват и в книгите за въззивни наказателни
дела. При насрещна проверка в Апелативния съд и запознаване с протоколи
от съдебно заседание се установи, че в повечето от случаите участието на
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прокурорите  е  недостатъчно  активно.  Ето  защо  на  още  по-голямо
основание,  считам,  за  необходимо  прокурорите  да  подготвят  такива
писмени становища предварително, още повече, че натовареността им по
явяване  по  тези  дела  не  е  голяма.  Добра  практика  в  тази  насока  е
подготовката за участие в съдебно заседание по ВНОХД на Апелативния
прокурор г-жа Аня Димова. От проверените дела с нейно участие / ВНОХД
№9/2008г.,  ВНОХД  №4/2008г.,  ВНОХД  №7/2008г.,  ВНОХД  №321/2007г.,
ВНОХД  №145/2008г.,  ВНОХД  №152/2008г.,  ВНОХД  №153/2008г.,  ВНОХД
№163/2008г.  и ВНОХД №165/2008г./  прави впечатление,  че по всички тези
дела  има  писмени  становища,  които  са  приложени  към  съответната
преписка,  с  изрично  отбелязване,  че  това  становище  е  поддържано  от
прокурор Димова в съдебно заседание. Отбелязано е също така в преписката
нейната преценка за това дали да се протестира или не присъдата. Същото
може  да  се  отбележи  и  по  отношение  на  прокурор  Лещаков,  чиито
актовете  също  са  обосновани  и  към  преписките  са  приложени  всички
документи. 

В случаите, при които има касационни протести,  към преписката да
се прилагат съответните съдебни актове и жалби, а след произнасяне на
касационната инстанция да се снима и прилага и съответното решение на
ВКС.  Тази  практика  ще  даде  възможност  прокурорите  да  анализират
причините,  поради  които  протестите  им  не  се  уважават и  ще  подобри
правната им квалификация. Това ще се отрази благоприятно и по бъдещата
им работа по въззивните дела.

          2. Гражданско-съдебен надзор.

През първото полугодие на 2008г. гражданско-съдебният надзор в  АП–
Велико Търново е слабо реализиран, като се изразява в участие на прокурори
за първото шестмесечие на 2008г.  в  27 / за деветмесечието  41/ граждански
дела на АС – Велико Търново.

В книгата за въззивните граждански дела не се отразяват становищата
на прокурорите, тъй като те не се дават в писмен вид, а се изразяват само
устно в съдебно заседание. Отбелязва се резултата от делото /съдебния акт, с
който е приключило/ и дали е обжалван този акт. По някои от проверените
преписки  има  само  призовка,  с  резолюция  от  Административния
ръководител за разпределяне на съответния апелативен прокурор без други
документи.  По  повечето  от  преписките  има  указания  от  ВКП  за
задължително  явяване  на  прокурор  по  делото,  със   задължение  след
приключването му да се изпрати на ВКП препис от постановения акт на съда
и  при  неблагоприятен  резултат  за  прокуратурата  същият  да  се  обжалва
мотивирано или да се мотивира отказ от обжалване, за което своевременно да
бъде уведомена ВКП. Тези изисквания се отнасят за дела по ЗОДОВ и се
изпълняват от АП- Велико Търново. 
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Забележка:  Към  Акта  е  приложена  изготвена   от  АП  –  Велико
Търново Справка  №3  по организацията на  съдебния надзор; становища по
ВНОХД №9/2008г., ВНОХД №4/2008г. и ВНОХД №321/2007г.;

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

КОНСТАТАЦИИ:

1.  От  цялостната  проверка  на  административно-ръководната
дейност на  АП -  Велико  Търново  се  налага  извод  за  администриране  на
прокуратурата  на  изключително  добро  ниво.  Създадената  организация
изцяло  е  съобразена  с  нормативната  база,  с  разпорежданията  на  по-
горестоящата  прокуратура  и  включва  инициативи  на  Апелативния
прокурор,  съобразени  с  регионалните  особености,  които  допринасят  за
подобряване дейността на прокуратурите от целия апелативен район.

2.  Въведена  е  нова  унифицирана  деловодна  електронна  програма,
която е централизирана по своя характер, но към момента на проверката
се  установи,  че  не  всички  съдебни  служители  от  прокуратурите  в
апелативния район  са обучени да работят с тази програма.

3.  Извършването  на  тематични  проверки,  ревизии,  съвместни
съвещания  с  прокурорите  в  апелативния  район,  организирани  от
Апелативния  прокурор,  се  отразяват  позитивно,  както  на
взаимодействието  на  прокуратурите,  така  и  на  повишаването  на
професионалната подготовка и разпространението на добрите практики,
свързани с правилното приложение на материално-правните и процесуални
норми.

4. Някои от прокурорите от низовите прокуратури не изпълняват
своевременно разпорежданията на прокурорите от АП – Велико Търново за
изпращане  на  преписки  и  прокурорски  актове  с  цел  осъществяване  на
инстанционен  контрол,  което  води  до  забавяне  на  движението  на
преписките.

5.  Работата на прокурорите от Апелативна прокуратура – Велико
Търново по възложените преписки, свързана с преценката на основанията
за образуване на досъдебно производство е на много добро ниво, видно от
малкия брой постановления на ВКП  за отмяна на постановления на АП –
Велико Търново. Обратна е тенденцията по отношение на инстанционния
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контрол осъществяван от ВКП на постановленията на АП-Велико Търново,
с които са потвърдени или отменени постановления за прекратяване или
спиране на наказателното производство.

6. Не всички прокурори от АП – Велико Търново отбелязват важните
обстоятелства,  свързани  с  движението  и  произнасянията  по  ВНОХД  и
ВНЧД  в  съответните  наблюдателни  производства,  което  затруднява
воденето на книгите и регистрите от съдебните служители. 

ПРЕПОРЪКИ:

1.  Да  се  създаде  организация  всички  служители,  на  които  е
възложено да изпълняват работа с УИС да преминат обучителен курс.

2. Да продължи инициативата на Апелативния прокурор от 2007г.,
оценена  като  много  полезна,  свързана  с  организиране  на  съвместни
съвещания,  възлагане  на  тематични  проверки  и  ревизии  в  низовите
прокуратури и обсъждане на резултатите от тях.

3. Да се вземат организационни мерки от окръжните прокурори,
под  ръководството  на  Апелативния  прокурор,  за  преодоляване  на
забавянето в движението на преписки и прокурорски актове, които се
изискват от Апелативна прокуратура – Велико Търново.

4. Прокурорите от АП – Велико Търново да подобрят работата си
като  задълбочено,  обективно  и  законосъобразно  преценяват
правилността  на  обжалваните  постановления  на  прокурорите  от
окръжните прокуратури за прекратяване и спиране на наказателното
производство.

5. Административният ръководител да предприеме необходимите
мерки  личният   пример,  свързан  с  отразяване  на  съществените
обстоятелства по  движението  и  произнасянето  по  ВНОХД и ВНЧД в
наблюдателните производства, да бъде следван от всички прокурори в
Апелативна прокуратура – Велико Търново.

ВЪЗ  ОСНОВА  НА  ИЗВЪРШЕНАТА  ПЛАНОВА  ПРОВЕРКА Е
ИЗГОТВЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.304, АЛ.2 ОТ ЗСВ
ДО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДА НАПРАВИ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ЗА ПООЩРЯВАНЕ
НА  АНЯ  ДИМОВА  -  АДМИНИСТРАТИВЕН  РЪКОВОДИТЕЛ  НА
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АПЕЛАТИВНА  ПРОКУРАТУРА  –  ВЕЛИКО  ТЪРНОВО.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ АКТА.

Настоящият  Акт  да се изпрати на Административния ръководител на
Апелативна прокуратура – Велико Търново за изпълнение препоръките от
негова компетентност.  

Копие от Акта, заедно с предложението за поощряване на Аня Димова–
Административен ръководител на АП – Велико Търново да се изпрати на
Главния прокурор на Република България по компетентност.

Копие  от  констатациите  и  препоръките  от  настоящия  Акт,  заедно  с
констатациите  и  препоръките  за  прокуратурите  от  Великотърновския
апелативен район, да се изпрати на Министерство на правосъдието, Висшия
съдебен  съвет  и  Върховна  касационна  прокуратура,  за  предприемане  на
действия по изпълнение на препоръките от тяхна компетентност.

На основание чл.58, ал.2 от ЗСВ, Административният ръководител на
Апелативна прокуратура  –  Велико Търново 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 връчване на Акта
Административният ръководител на Районна прокуратура – Габрово може да
направи  възражения  и  да  ги  представи  на  Главния  инспектор  на
Инспектората към ВСС.

ПРИЛОЖЕНИЯ  КЪМ  АКТА:

1. Заповед № 51/ 2008г. на Главния инспектор;

2. Справка №1 за административно-ръководната и контролна 
дейност за първото полугодие на 2008г.; 

3. Справка №2 по организацията на образуването и движението на 
преписките за първото полугодие на 2008г.;

4. Справка  №3  по организацията на  съдебния надзор;
5. Заповед № АП279/19.09.2008г. на Административния ръководител 

на АП - Велико Търново;
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6. Доклад от извършена през 2007г. цялостна ревизия на ОП – 
Габрово; 

7. Доклад от проведена през 2007г. ревизия на РП – Плевен;

8. Справка,  изготвена  от  АП-Велико  Търново,  относно  извършена
проверка  за  решените  преписки  от  прокурори  от  АП-Велико
Търново;

9. Становища по ВНОХД №9/2008г., ВНОХД №4/2008г. и ВНОХД 
№321/2007г..

ИЗГОТВИЛИ  АКТА:

ИНСПЕКТОР: 

     /АНИТА МИХАЙЛОВА/

ЕКСПЕРТИ:

/АНА РАЧЕВА/

/ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ/

18


