
ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
гр.София – 1301, ул.”Георг Вашингтон” № 17

ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС  НА
БУРГАСКИЯ  АПЕЛАТИВЕН  РАЙОН

Д О К Л А Д
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПЛАНОВАТА ПРОВЕРКА

В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – СЛИВЕН

извършена в периода от 09.06. до 13.06.08г.

Основание на проверката – чл. 54 ЗСВ, Годишната програма на Инспектората
към ВСС за 2008 г. и заповед № 41/02.06/2008 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 2007 г.

Методологията на  провеждане  на  проверката  се  основава  на  приетата  от
Иинспектората 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. Щатна осигуреност.
Дейността на ОП - Сливен се осъществява от 12 прокурори, от които 2 младши

прокурори. Има една незаета щатна бройка за прокурор. Двамата младши прокурори са
били командировани в РП - Сливен за цялата 2007г.

Дейността на ОП - Сливен се подпомага от общо 13 броя служители.
Осигурени са много добри условия на труд.

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

Книгите,  регистрите  и  дневниците  се  водят  съгласно  Правилника  за
организацията  и  дейността  на  администрацията  на  Прокуратурата  на  Р  България  и
съответните  указания  на  Върховна  касационна  прокуратура.  Отбелязват  се
своевременно всички факти и обстоятелства. Организацията на работа на деловодството
по воденето на книгите е на добро ниво.

Периодичната  информация,  която се предоставя  на ВКП с цел обобщаване на
статистиката и анализиране дейността на прокуратурата, се подготвя своевременно и се
попълва  съобразно  действителните  данни  в  регистрите.  Положителна  е  създадената
практика информацията от тези таблици да се използват не само при изготвянето на
справки и анализи, но и в практическата работа на прокурорите. Въведена е деловодна
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електронна  програма,  която  съответства  на  водените  книги  и  регистри  и  подпомага
деловодството в изготвянето на необходимите справки. 

Покурорите ползват в работата си правните програми на „Апис” и „Сиела”.
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
Зам. Главния прокурор при Върховна касационна прокуратура г-н Валери Първанов.

3. Администриране на Окръжна прокуратура – Сливен

Административният ръководител на Окръжна прокуратура – Сливен ръководи и
организира на много добро ниво работата в прокуратурата.  Своевременно се издават
заповеди  и  разпореждания  в  съответствие  с  изискванията  на  Върховна  касационна
прокуратура.  Същевременно  в  рамките  на  оперативната  самостоятелност  Окръжният
прокурор е издал по собствена инициатива заповеди и разпореждания отнасящи се до
вътрешната  организация  на  органа  на  съдебната  власт.  Създадена  е  организация  по
отчитане изпълнението на актовете на Окръжния прокурор.

Координацията между Окръжна прокуратура – Сливен и районните прокуратури
в гр. Котел и гр. Нова Загора е на необходимото ниво.

4. Описване и съхраняване на веществените доказателства

Получените  веществени  доказателства  в  Окръжна  прокуратура  -  Сливен  се
съхраняват както в канцеларията на прокуратурата, така и  в помещението, в което се
съхранява архива.  При изготвяне на обвинителен акт,  споразумение,  предложение по
чл.78а  НК,  веществените  доказателства,  описани  в  „книга  за  веществените
доказателства”  се  внасят  в  Сливенския  окръжен  съд  срещу  подпис.  По  делата,
приключили  с  постановление  за  прекратяване  в  случаите,  когато  прокурорът  е
разпоредил  унищожаване  на  веществените  доказателства,  се  съставя  „протокол  за
унищожаване  на  веществени  доказателства”  от  комисия,  определена  със  Заповед  №
340/17.10.2006 г. на административния ръководител - Окръжен прокурор. В случаите,
когато в прокурорския акт е разпоредено връщането им на някоя от страните, същите се
предават срещу подписана разписка, която се прилага към делото.

ІІ.  Проверка  на  организацията   по  образуването  и  движението  на
преписките в прокуратурата, на основание чл.54, ал.1, т.2 ЗСВ.

В хода на проверката беше изискана справка за индивидуалната натовареност на
прокурорите в ОП - Сливен във връзка с правомощието им по решаване на прокурорски
преписки за 2007г. 

През 2007г. прокурорите са решили общо 2221 преписки при постъпили 2247, от
които по 68 са постановени откази за образуване на предварително производство, 106 са
изпратени по компетентност на други органи, инстанционни - 352 и по 45 са образувани
досъдебни  производства.  Съотношението  между  общия  брой  решени  преписки  и
решените преписки по следствения надзор показва преимущество на първите. Фактът, че
само по 45 преписки  са  образувани досъдебни производства  може да  бъде обект  на
самостоятелен анализ в рамките на прокуратурата, тъй като причините за това могат да
се търсят както в криминогенната обстановка в района,  в качеството на извършваните
предварителни  проверки  от  органите  на  полицията,  така  и  в  квалификацията  и
професионализма на прокурорите.

 Преписките са разпределени равномерно между прокурорите. 
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Движението  по  преписките  за  спазване  на   сроковете  се  контролира  от
административния  ръковедител.  Не  се  установиха  нерешени  преписки  извън
допустимите срокове. 

За  2007г.  само  три  постановления  за  отказ  да  се  образува  досъдебно
производство  са  обжалвани  пред  АП  -  Бургас  и  са  потвърдени  като  правилни  и
законосъобразни.  Този  факт  показва,  че  прокуророрите  в  Окръжна  прокуратура  –
Сливен са се произнесли мотивирано и законосъобразно.

През 2007г в ОП Сливен не е работено по преписки, взети на специален надзор.

Постановленията за отказ да се образува досъдебно производство се изпращат на
жалбоподателите  съгласно  изрично  указание  в  самия  акт  на  прокурора,  но  липсва
отбелязване, от което да е видно кога е изпратено постановлението и кой служител от
администрацията е извършил това действие. Практиката в прокуратурата е преписите от
тези  постановления  да  се  изпращат  с  обикновена  поща.  Считам,  че  този  начин на
приключване  на  движението  по  преписките  за  неправилен.  Организацията  на
дейността  на  ОП  -  Сливен  може  да  се  подобри,  като  се  въведе  задължение  за
изпращане на тези прокурорски актове с препоръчана поща или се определи служител,
който  да  удостоверява  с  дата  и  подпис  действията  си  по  изпращането  на
прокурорските актове. По този начин ще се гарантира своевременното уведомяване
на жалбоподателите.

ІІІ.  Проверка  на  организацията  по  образуването  и  движението  на
досъдебните производства в ОП - Сливен, на основание чл.54, ал.1, т.2 ЗСВ

В хода на проверката бе изискана подробна справка, отразяваща индивидуалната
натовареност на прокурорите във връзка с образуването, движението и приключването
на  досъдебните  производства.  Справката  отразява  състоянието  на  прокуратурата  за
2007г. 

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

Наблюдаваните досъдебни производства  през 2007г.  са били общо  465,  в това
число и останалите нерешени от 2006г.

Приключилите  и  решени  досъдебни  производства  в  сроковете  по  НПК  през
2007г. са общо 389.

Няма получени досъдебни производства в прокуратурата, по които произнасянето
да е извън процесуалните сроковете.

Работата на ОП - Сливен във връзка със спазване на сроковете за разследване по
досъдебните производсва е организирана много добре. Разработен е софтуерен продукт,
който  подпомага  администрацията  и  наблюдаващите  прокурори  за  спазване  на
сроковете.

Координацията  в  работата  на  наблюдаващите  прокурори  и  дознателите  се
осъществява  както  чрез  изрични  писмени  указания  преди  приключване  на
разследването, така и чрез лични действия на прокурора при упражняване на функцията
му по ръководство и надзор по разследването. 

През 2007г. са спрени общо 34 досъдебни производства.
През  2007г.  са  прекратени  общо  232  производства.  Обжалвани  са  5

постановления за прекратяване на наказателното производство пред съда, от които 4 са
отменени, като са дадени указания за допълнително разследване.
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Прекратените производства по давност в ОП – Сливен за 2007г. са  5728 срещу
106 за 2006г. Следва да се оцени положителната работа на прокуратурата в тази насока.

Постановленията  за  прекратяване  и  спиране  на  наказателното  производство,
които  бяха  проверени  на  случаен  принцип,  са  мотивирани,  съдържат  всички
необходими реквизити,  произнасянията са в законните срокове и страните получават
преписи  от  постановленията  с  препоръчана  поща,  за  което  се  прилагат  съответните
обратни разписки. 

В  случаите  на  частично  прекратяване  на  наказателното  производство  и
изпращане  на  делото  по  компетентност  на  РП  се  спазват  изискванията  на  НПК  и
произнасянията са в законните срокове.

Проверено  беше  досъдебно  производство  №  1318/03г.  по  описа  на  ОСлС  -
Сливен,  приключило  с  постановление  за  частично  прекратяване,  образувано  за
престъпление по чл.282 НК срещу И. Д. и изпратено по компетентност на РП - Сливен
за  продължаване  на  разследването  с  оглед  наличието  на  данни  за  престъпление  по
чл.309  НК.  Делото  е  разследвано  повече  от  пет  години.  Лицето,  срещу  което  е
образувано  делото,  не   е  привлечено  като  обвиняем,  а  е  разпитвано  като  свидетел,
поради което и съгласно разпоредбата на чл.243, ал.2 НПК наблюдаващият прокурор не
го  е  уведомил  за  частичното  прекратяване  на  производството. Считам,  че  въпреки
законовата  рамка,  прокуратурата  може  да  въведе  изискване  преписите  от
постановленията  за  частично  прекратяване  да  бъдат  изпращани  не  само  на
обвиняемите  лица,  но  и  на  лицата  срещу  които  има  образувани  досъдебни
производства. С факта на образуване на досъдебното производство срещу конкретно
лице,  независимо от това дали ще му бъде предявено обвинение, се засягат редица
негови права и законни интереси, поради което той има право да узнае кога и с какви
мотиви  прокуратурата  е  преценила,  че  следва  да  прекрати  досъдебното
производство.

Проверено  беше  и  досъдебно  производство  №  160/05г.,  приключило  с
постановление  за  частично  прекратяване  от  11.04.08г.  Движението  по  делото  е
извършено  в  законните  срокове  и  произнасянето  на  прокурора  е  направено  в
законоустановения срок.

През  2007г.  ОП – Сливен е проверила по реда на  инстанционния контрол  81
постановления на районните прокуратури, като 79 постановления за прекратяване и 2 за
спиране. Потвърдени са общо 50 постановления.

През  2007г.  с  мярка за  неотклонение „задържане под стража”  по дознания  са
били  10 лица,  а  по  следствени  дела  -  3 лица.  При  извършване  на  проверката  се
констатира, че са спазени всички срокове, визирани в НПК, относно продължителността
на  мярката  за  неотклонение  „задържане  под  стража”,  взета  по  отношение  на
задържаните лица.

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

1.Наказателно-съдебен надзор.

През 2007г. ОП – Сливен е изготвила и внесла в съда обща 37 обвинителни акта.
От внесените обвинителни актове през 2007г. са решени от съда като следва:

- 12 осъдителни присъди
- 1 оправдателна присъда
- 5 одобрени споразумения в хода на съдебното следствие

Общо внесените  споразумения за 2007г. са  32. През проверявания период няма
върнати или неодобрени от съда предложения за решаване на делото със споразумения.
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Преимуществено се внасят предложения за споразумения за престъпления по чл.343 и
сл. НК

Внесените предложения по чл.78а НК общо за 2007г. са  6, от тях три са решени
от съда.

Внесените  в  съда  прокурорски  актове  преобладаващо  са  за  извършени
пътнотранспортни и криминални престъпления. Липсват внесени обвинителни актове за
извършени стопански престъпления.

Очевидна е и голямата разлика между прекратените наказателни производства –
232 за  2007г.  и  внесените  за  разглеждане  прокурорски  актове  в  съда  –  общо  75.
Съотношението е приблизително 3 към 1. От това съотношение може да се направят
изводи  за  ефективността  на  разследването,  както  и  да  се  преценява  доколко
законосъобразно  са  образувани  досъдебните  производства.  Тази  преценка  е  извън
компетентността  на  Инспектората  към  ВСС.  Поради  това  считам,  че  следва
Окръжна прокуратура – Сливен да  анализира тези данни и да вземе съответните
мерки  с  цел  повишаване  ефективността  на  разследването  и  подобряване  на
координацията  между  прокуратурата  и  органите  на  полицията  в  областта  на
разкриването, и доказването на икономическата престъпност. 

Прекратените и върнати от съда дела на основание чл.249 и чл.288 НПК са 5 през
2007г.,  от които  2 с  разпореждане  и  3 с  протоколно определение  на  Окръжен съд –
Сливен. Преценката на наблюдаващите прокурори и на административният ръководител
на ОП - Сливен, е че тези дела правилно и законосъобразно са прекратени и върнати от
съда поради допуснато съществено нарушение на процесуалните правила. Необходимо е
периодично да се анализират прекратените и върнати от съда дела за допълнително
разследване, както и да се вземат мерки за преодоляване на допусканите съществени
процесуални нарушения.

3 дела са върнати на Окръжна прокуратура – Сливен след отмяна на присъди на
Окръжен съд - Сливен от Апелативен съд – Бургас и 2 дела са върнати след касационна
проверка на ВКС.

През 2007г. ОП - Сливен е изготвила 4 въззивни протеста. От тях 1 е неуважен
срещу частично оправдателна присъда, 2 неуважени срещу оправдателни присъди, 1 не е
разгледан. 

През 2007г. прокурорите от Окръжна прокуратура - Сливен са участвали в  215
съдебни заседания по наказателно-съдебен надзор.

Отлаганията  на  съдебните  заседания  се  отбелязват  на  паркетното  дело.  В
повечето от случаите делата се разглеждат и приключват между едно и три съдебни
заседания.  Съдебните заседания се отлагат за период от около един месец.

При  извършване  на  проверката  се  констатираха  няколко  случая  на  дела  с
многократно отлагане на съдебните заседания. По едно от делата обвинителният акт е
внесен в съда през 2005г., а по няколко от делата обвинителните актове е внесени - през
2006г. Като цяло делата се отлагат  в разумни срокове при спазване разпоредбата на
чл.271,  ал.10  НПК.  Причините  за  отлаганията  са  от  субективен  характер  /поради
заболяване или заетост на адвокатите или неявяване на свидетели и вещи лица/.

2. Индивидулна натовареност на прокурорите.

Извършена бе проверка на индивидуалната натовареност на всички прокурори в
ОП –Сливен. Примерната индивидулна натовареност на един прокурор показва обема
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извършена работа за една календарна година в рамките на следствения и наказателно-
съдебния надзор, като не са отчетени всички показатели. 

Примерна натовареност за 2007г.  на един прокурор, съгласно представените
справки за 2007г . -  прокурор Пл.Стефанов:

- 421 разпределени преписки;
- 417 решени преписки, от които 26 инстанционни, 14 отказа да се образува

досъдебно производство – от които 1 е обжалван и потвърден, изпратени по
компетентост – 7, образувани досъдебни производства – 11;

- наблюдавани досъдебни производства – 73;
- приключили от разследващия орган и решени в срок – 61;
- прекратени наказателни производства – 31, от които 4 са обжалвани и от тях 3

са отменени;
- спрени наказателни производства – 3;
- обвинителни актове – 16;
- внесени в съда наказателни производства със споразумения – 8;
- внесени предложения по чл.78а НК – 1.

3. Организация по изпълнение на наказанията

През 2007г. и към настоящия момент дейността по привеждане на присъдите в
изпълнение  в  ОП-Сливен  се  осъществява  от  прокурор  Веселин  Гангалов.
Административният  секретар  Татяна  Калева  вписва всички постъпили за  изпълнение
присъди и протоколи от  одобрени споразумения  на  Сливенския  окръжен съд,  а  така
също  и  получените  по  делегация  от  други  прокуратури  в  «книга  за  изпълнение  на
присъдите». В този регистър се отразява движението на всяка получена за изпълнение
присъда (протокол от споразумение) до окончателното приключване по изпълнение на
наложеното наказание. През 2007г. са приведении в изпълнение (изпратени присъди от
прокурора  до органите по изпълнение  по лица)  -  90 бр.  През 2007г.  в  ОП -  Сливен
всички  получени  присъди  са  изпратени  своевременно  за  изпълнение  на  съответните
органи в срок до 5 дни.

При проверката на книгата за изпълнение на присъдите се установи, че се води
правилно и редовно, както и че се спазват законните срокове.

4. Гражданско-съдебен надзор.

През  2007г.  гражданско-съдебният  надзор  в  ОП  –  Сливен  се  осъществява  от
прокурор Ст. Георгиев. Участието на прокурори по граждански дела е само по закон.
Прокурорите от ОП - Сливен са взели участие в 317 граждански производства. 

През 2007 г. прокурорите от ОП – Сливен са предявили 14 граждански иска, от
които 13 са уважени и 1 не е разгледан.

Подадени са 2 протеста срещу първоинстанционни решения, като единият от тях
не е уважен, а другият не е разгледан.

ОП  - Сливен не е взела участие по дела във връзка със закона за отнемане в полза
на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност/ЗОПДИППД/. 

5.Административно-съдебен надзор.

Със заповед на адм.ръководител на ОП - Сливен е създаден административен
отдел. За работата на този отдел са определени двама прокурори със стаж над 15г.

През 2007г. прокурорите от Окръжна прокуратура - Сливен са участвали в  748
съдебни заседания по административно-съдебен надзор.
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Прокурорите от ОП - Сливен са участвали по указание на Главния прокурор в
общо  132 дела,  които  са  представлявали  важен  държавен  и  обществен  интерес.
Прокурорите са участвали по тяхна лична преценка в 14 административни дела. 

V. Проврека за противоречива съдебна практика на основание чл.54, ал.1, т.4
от ЗСВ.

При  извършената  проверка  се  установи,  че  в  ОП  -  Сливен  и  районните
прокуратури – РП-Нова Загора е налице противоречиво прилагане на разпоредбата на
чл.216, ал.1, 4 и 6 и чл.218в НК.

 Към доклада са приложени: Постановление на ВКП 23.04.2008г.с вх.№6325/08г.;
Определение от 09.06.2008г. на ОС – Сливен по ВНОХД№ 142/08г. в които е застъпено
становището,  че  във  всички  случаи  наказателното  производство  за  престъпление  по
чл.216 НК се възбужда по тъжба на пострадалия пред компетентния съд.

Към доклада са приложени: Присъда от 26.02.2007г. по НОХД № 324-Д/06г. по
описа на РС – Сливен, потвърдена с Решение от 25.03.2008г. от ОС – Сливен по ВНОХД
№241/07г. и Присъда от 06.12.2007г. по НОХД № 423/07г. по описа на РС – Сливен,
потвърдена с Решение от 25.04.2008г. от ОС – Сливен по ВНОХД № 44/08г. от които е
видно,  че  престъпленията  по чл.261,  ал.1,  4  и  6  НК се  разглеждат  по  общия ред и
хипотезата  на  чл.218в  НК не  е  приложима,  когато  в  материалите  по  делото  не  се
съдържат данни за особена /роднинска/връзка между пострадалия и виновния деец.

В  хода  на  плановата  проверка  в  останалите  прокуратури  на  територията  на
Бургаския апелативен район ще продължи изследването на практиката по приложението
на чл.216, ал.1, 4 и 6 и чл.218в НК, за да се прецени предложението на чл. 54 т. 4 от
ЗСВ.

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

КОНСТАТАЦИИ:

1. Проверката констатира, че Окръжна прокуратура – Сливен се администрира
много  добре.  Всички  деловодни  книги  и  регистри  са  водени  редовно  и  съгласно
изискванията на Правилника за организацията и дейността на администрацията на
прокуратурата  на  Р  България  и  съответните  указания  на  Върховна  касационна
прокуратура.

2.  Постъпващите  в  деловодството  на  прокуратурата  дела  и  преписки  се
завеждат  в  съответните  регистри  и  книги  и  се  докладват  в деня  на
постъпването им на Окръжния прокурор за разпределение. Същият, в съответствие
с  чл.  9  от  Закона  за  съдебната  власт  ги  разпределя  според  поредността  на
постъпването им, на случаен принцип.

3. Действащата  УДС  и  внедрените  допълнително  програмни  продукти
осигуряват  своевременно  обработване  на  информацията,  статистическата  и
аналитичната дейност на прокуратурата.

     4.  Проверените  прокурорски  актове  отговарят  на  изискванията  на  НПК  –
притежават  всички  реквизити,  мотивирани  са  и  обосновани.  Спазват  се
процесуалните срокове.
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5. Постановленията за отказ за образуване на досъдебно производство в ОП –
Сливен се изпращат на жалбоподателите без отбелязване, от което да е видно кога е
изпратено  постановлението и  кой  служител  от администрацията е  извършил  това
действие.  Практиката  в  прокуратурата  е  преписите  от  тези  постановления  да  се
изпращат с обикновена поща.

6.  В  ОП  -  Сливен  е  създадена   практика  писмените  указания  спрямо
разследващите органи в  хода на досъдебното производство да се  осъществява под
формата  на  писма.  Съгласно  разпоредбата  на  чл.199  НПК „В  досъдебното
производство прокурорът и разследващите органи се произнасят с постановления.”.
Ето, защо считам, че указанията на прокурора към разследващия орган в досъдебното
прозводство следва да бъдат давани с постановление, което да съдържа реквизитите,
посочени в  чл.199, ал.2 НПК. 

7. Преписите от постановленията за частично прекратяване се изпращат на
обвиняемите лица (каквото е изискването на НПК), но не и на лицата срещу които има
образувани  досъдебни  производства.  С  факта  на  образуване  на  досъдебното
производство срещу конкретно лице, независимо от това дали ще му бъде предявено
обвинение, се засягат редица негови права и законни интереси, поради което той има
право  да  узнае  кога  и  с  какви  мотиви  прокуратурата  е  преценила,  че  следва  да
прекрати досъдебното производство.

8.  Съотношението  между  прекратените  наказателни  производства  и
внесените прокурорски актове е приблизително 3 към 1. От това съотношение може
да се направят изводи за ефективността на разследването, както и да се преценява
доколко  законосъобразно  са  образувани  досъдебните  производства.  Липсват
образувани досъдебни производства за извършени икономически престъпления.

9. Констатира се  противоречива  практика по приложението на чл.216, ал.1, 4
и  6  и  чл.218в  НК,  като в  хода  на  плановата проверка  ще бъде  извършен анализ  и
проверка  на  прокурорски  и  съдебни  актове,  след  което  ще  се  прецени  дали  да  се
изготви сигнал по чл.54, т.4 ЗСВ  - „при противоречива съдебна практика, установена
при  осъществяване  на  дейността  по  т.  3,  Инспекторатът  към  ВСС  сигнализира
компетентните органи за отправяне на искане за приемане на тълкувателни решения
или тълкувателни постановления”.

ПРЕПОРЪКИ:

1.   Да се предвидят мерки за повишаване ефективността и резултатността
от  прокурорската работа,  както и  да  се  координира  дейността с  органите на
полицията  в  областта  на  разкриването  и  доказването  на  икономическата
престъпност.

2. Постановленията за отказ за образуване на досъдебно производство да се
изпращат с препоръчана поща или се определи служител, който да удостоверява с
дата и подпис действията си по изпращането на прокурорските актове, като по
този начин ще се гарантират правата на жалбоподателите и ще се удостоверява
своевременното уведомяване.

3.  Писмените указания на прокурора към разследващия орган в досъдебното
прозводство  да  бъдат  давани  с  постановление,  което  да  съдържа  реквизитите
посочени в  чл.199, ал.2 НПК. 
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4.  Преписите  от  постановленията  за  частично  прекратяване  могат  да
бъдат изпращани не само на обвиняемите лица, но и на лицата, срещу които има
образувани досъдебни производства. 

5.  Да  се  провежда  периодично  анализ  на  върнатите  от  съда  дела  за
допълнително  разследване  с  участието  на  прокурорите  от  ОП  -  Сливен  и
разследващите  органи  от  ТСлС-Сливен  и  РПУ-Сливен,  с  цел  преодоляване  на
допуснатите от органите на досъдебното производство съществени нарушения на
процесуалните правила.

ПРИЛОЖЕНИЕ  КЪМ  ДОКЛАДА

1. Заповед № 41/02.06.2008г.  на Главния инспектор.
2.Протокол за избор на наблюдаващ прокурор от 09.06.2008г.
3. Справка на ОП – Сливен.
4.  Справки  –  таблици  за  спрени  досъдебни  производства  срещу  известен

извършител.
5. Справка – таблица относно мярка за неотклонение „задържане под стража” за

2007г. по следствени дела.
6. Справка – таблица относно мярка за неотклонение „задържане под стража” за

2007г. по дознания
7.  Справка  –  таблица  за  дела  внесени  с  обвинителен  акт  и  върнати  за

доразследване от ОС Сливен и АС Бургас и ВКС през 2007г. към 31.12.2007г.
8. Справка – таблица относно оправдателни присъди постановени от ОС Сливен

през 2007г.
9. Заповед № 473/10.10.2007г. на адм.ръководител-окръжен прокурор.
10. Писмо от 10.03.2008г. от ОП – Сливен до РПУ-Сливен. 

ИЗГОТВИЛ  ДОКЛАДА

ИНСПЕКТОР: 
   / АНИТА МИХАЙЛОВА /
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