
                           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 ОКРЪЖНА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА - ГАБРОВО

извършена за периода от 27.10.08г.  до 07.11.08г.

Основание на проверката –  на основание чл.54 ЗСВ,  Годишната
програма  на  Инспектората  към  ВСС  за  2008  г.  и  Заповед  №
176/23.10.2008г. на Главния инспектор.

Цел  и  обхват  на  проверката –  цялостен  анализ  и  оценка  на
организацията  на  административната  дейност  на  прокуратурата,  на
организацията  на  образуването  и  движението  на  преписките  и  делата  в
прокуратурата, както и приключването им в установените срокове, анализ
на  приключените  преписки  и  дела  в  прокуратурата  и  констатиране  на
противоречива практика.

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

І.  Проверка на организацията на административната дейност
на ОСлС – Габрово, на основание чл.54, ал.1, т.1 ЗСВ.

1. Щатна осигуреност.

Дейността на ОСлС – Габрово  следва да се осъществява по щат от
10 следователи и един младши следовател. Към момента на извършване на
проверката е незаета само една щатна бройка – на младшия следовател.
Следователите  се  подпомагат  от  общо  14,5  съдебни  служители,  като
всички щатни бройки са заети.
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2. Материална база.

ОСлС – Габрово е настанена в самостоятелна сграда.  Помещенията
са достатъчни за осъществяване дейността ОСлС – Габрово. 

3.  Книги,  регистри  и  дневници  водени  от  ОСлС  –  Габрово.
Информационно обслужване, статистика и анализ.

Дневниците  се  водят  съгласно  Правилника  за  организацията  и
дейността  на  администрацията  на  Национална  следствена  служба  и  на
окръжните следствени служби. 

Въведена  e   унифицирана  информационна  система  за  случайно
разпределение на делата Works.

Изготвен  е  доклад  за  дейността  на  Окръжна следствена  служба  –
Габрово за 2007г., както и за първото шестмесечие на 2008г.

През месец април 2008г. е извършена тематична проверка от НСлС
за работата по досъдебните производства в ОСлС – Габрово.

В  рамките  на  програмите  на  НСлС  за  повишаване  на  правната
квалификация и подготовка на следователите, участват и следователи от
ОСлС – Габрово.

Административният  ръководител  е  създал  много  добра
организация  по  администриране  на  следствената  служба,  която
гарантира  бързина  и  ефективност  в  работата  на  съдебните
служители.Изискваната информация от ОСлС – Габрово за други органи
се предоставя своевременно и съдържа всички необходими данни.

4. Описване и съхраняване на веществените доказателства.

Описването  и  съхраняването  на  веществените  доказателства  се
извършва  съгласно  Правилника  за  организацията  и  дейността  на
администрацията  на  Националната  следствена  служба  и  на  окръжните
следствени  служби.  Същите  се  описват  в  дневник  и  се  съхраняват  в
обособено  помещение.  Ценностите  се  съхраняват  в  банков  сейф.
Предаването  на  веществените  доказателства  се  извършва  с  приемо-
предавателен протокол.

ІІ.  Проверка  на  организация  по  образуването,  движението  и
приключването на досъдебните производства, на основание чл.54, ал.1,
т.2 ЗСВ.

1. Дела на производство.

През  първото  шестмесечие  на  производство  в  ОСлС  –  Габрово  е
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имало  128  дела,  при  212  дела  за  същия  период  през  2007г.,   или
намалението е с около 60%.  

И  през  проверявания  период  е  продължила  работата  по
преразпределени дела от ОСлС - Шумен- 20 бр. и ОСлС - Варна – 20 броя.
През м. март 2008 г., с разпореждане на ВКП, са възложени още 20 дела на
ОСлС - Шумен. 

Новообразуваните дела през първото полугодие на 2008г.  са 5 дела,
при 6 дела за 2007г.

Възобновените дела са 38 броя, при  141 бр. за 2007г. 
В края на полугодието са приключени общо 87 дела, от които 84 с

известен извършител.
Останали на производство са 41 досъдебни производства.

2. Дела за съд , спиране и прекратяване.

С мнение за съд са предадени 32 дела или 37% от приключените. 
С  мнение  за  прекратяване  са  предадени  27 дела  или  31%  от

приключените.  За  прекратяване,  поради изтекла давност са  изпратени  2
дела. 

С  мнение  за  спиране  са  приключени  28 дела,  от  които  поради
неразкриване  на  извършителя  -  1,  неиздирване  на  обвиняемия  -  25  и
отсъствие на свидетел -  2.  В изготвения от ОСлС –Габрово анализ, като
основна  причина  за  спиране  на  делата  се  посочва  несвоевременното
издирване  на  лицата,  осъществявано  от  органите  на  МВР,  предвид
неактуални адресни регистрации и Директивата за свободно движение на
граждани на ЕС и граничните проверки по метода” анализ на риска”.

3. Срочност на разследваните дела.

Неприключени в края на първото шестмесечие на 2008г. са останали
41 дела. По делата на производство стриктно се спазват разпоредбите на
чл.  234  от  НПК,  като  своевременно  се  иска   продължаване  срока  на
разследване от компетентната прокуратура.

4. 0бвиняеми лица.

Привлечени към наказателна отговорност са  42 лица. Обвиняемите
са само пълнолетни. 

5.  Състояние  и  резултати  по  превъзложените  дела  от  други
ОСлС.

През полугодието на 2008г. ОСлС е работили по  67 превъзложени
дела - 29 броя дела на ОСлС -  Варна и 38 дела превъзложени от ОСлС -
Шумен. Приключени от тях са 40 дела.
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6.  Състояние  на  спрените  дела  срещу  известен  и  неизвестен
извършител.

Към  края  на  отчетния  период  срещу  известен  извършител  има
спрени 53 дела. От тях 45 дела са на следователите в Габрово и 8 дела на
следователите в Севлиево. 

Данните  за  делата  срещу  неизвестен  извършител  са  въведени  в
електронни  таблици  и  разпределени  по  групи  на  всички  следователи.
Съгласно указания на ВКП на четири месеца се изисква информация от
съответните  полицейски служби за  предприети действия  и  резултати от
издирването.  Следователите  съблюдават  и  евентуалното  изтичане  на
давностния срок.  

Издадена е заповед рег.№ з 49/22.11.2007 г. на директора на ОСлС –
Габрово  относно  подобряване  организацията  на  работа  по  спрените
досъдебни производства.

7.  Върнати  дела  от  съда  и  възложени  за  доразследване  от
прокурор.

Върнатите от съда са  6 дела, за предходния период са били също 6
дела. Отнемането правото на прокурора да връща дела за доразследване, се
трансформира във възлагане на действия на следователя в едномесечния
срок. Така са възложени действия за доразследване  по 5 дела. Предходния
период са били 11 дела. По върнатите и възложените дела своевременно се
извършват съответните следствени действия.

ІІІ. Индивидуална натовареност на следователите.

Следователите от ОСлС – Габрово работят при ниска натовареност
независимо,  че  имат  преразпределени  дела  от  други  ОСлС.  Броят  на
делата  на  производство,  както  и  новообразуваните  намалява
непрекъснато.

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

КОНСТАТАЦИИ:

1. Административният  ръководител  е  създал  много  добра
организация  по  администриране  на  следствената  служба,  която
гарантира бързина и ефективност в работата на съдебните служители.

2.  Описването  и  съхраняването  на  веществените
доказателства  се  извършва  съгласно  Правилника  за  организацията  и
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дейността на администрацията на Националната следствена служба и
на окръжните следствени служби.

3. По  делата  на  производство  стриктно  се  спазват
разпоредбите на чл. 234 от НПК.

ПРЕПОРЪКИ:

1. Да  се  прилагат  различни  форми  за  повишаване  на
правната квалификация и подготовка на следователите, които да са
съобразени с тяхната тясна специализация.

2. Да се създаде организация за намаляване на исканията за
продължаване  на  сроковете  за  разследване,  като  в  рамките  на
законоустановените  срокове  се  планират  и  осъществяват  всички
необходими следствени действия. 

Настоящият Акт да се изпрати на директора на ОСлС – Габрово за
изпълнение препоръките от негова компетентност.  

Копие от Акта да се изпрати на директора на НСлС.

Копие от Акта да се изпрати на Окръжния прокурор на ОП- Габрово.

На основание чл.58, ал.2 от ЗСВ, Административният ръководител
на ОСлС - Габрово 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  ОСлС  -  Габрово  може  да  направи
възражения и да ги представи на главния инспектор на Инспектората към
ВСС.

ПРИЛОЖЕНИЕ  КЪМ  АКТА:

1. Заповед № 176/2008г. на Главния инспектор

2. Справка за дейността на ОСлС – Габрово за 2007 г.  и първото
полугодие на 2008 г. 
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3. Годишен доклад за 2007 г. 

4. Доклад за дейността на ОСлС – Габрово за първото полугодие
на 2008 г. 

5. Доклад  от  тематична  проверка  извършена  от  НСлС  за
проверка на работата по досъдебните производства в ОСлС – Габрово.

6. Заповед  рег.№  з  49/22.11.2007  г.  на  директора  на  ОСлС  –
Габрово  относно  подобряване  организацията  на  работа  по  спрените
досъдебни производства.

ИЗГОТВИЛИ  АКТА:

ИНСПЕКТОР: 

     /АНИТА МИХАЙЛОВА/

ЕКСПЕРТИ:

/АНА РАЧЕВА/

/ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ/
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