
                           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 РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – 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 2008г. 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 Иинспектората към ВСС обща методология за извършнване 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 РП – Габрово  следва да се осъществява по щат от 9
прокурори. Към момента на извършване на проверката е незаета само една
щатна бройка – на младши прокурор. Прокурорите се подпомагат от общо
7 служители.
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Щатната численост на прокурорите и администрацията е напълно
достатъчна за осъществяване функциите на прокуратурата.

2. Материална база.

РП –  Габрово  е  настанена  в  сградата  на  Съдебната  палата.
Помещенията са оптимални за работата на работещите магистрати и
съдебни служители. 

3.  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
Република  България  и  съответните  указания  на  Върховна  касационна
прокуратура. 

Въпреки  многото  книги,  регистри  и  дневници  на  хартиен  и
електронен  носител,  се  констатираха  някои  противоречиви  данни  в
справките, предоставени на проверяващите. Така например е установена
разлика  между  данните  от  изпратената  ни  Справка  №2, относно
организацията  по  образуването  и  движението  на  преписките,   и
данните,  установени от проверяващите на място – при първоначални
данни по 141 преписки e бил постановен отказ за образуване на досъдебно
производство, а техният реален брой е 169.

Необходимо  е  да  се  оптимизират  водените  книги,  регистри  и
дневници  по  начин,  който  от  една  страна  да  улеснява  съдебните
служители,  а  от  друга  страна  да  осигурява  вярна  и  точна
статистическа информация.

По собствена преценка се водят четири  допълнителни книги и един
азбучник към книгата за делата внесени с предложения по чл.78а от НК.

Всички книги се водят на хартиен носител, с изключение на книгата
за прекратени дела.

Прокурорите  ползват  в  работата  си  правните  програми  на  Апис,
Сиела и Лакорда. Осигурена е необходимата компютърна техника.

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.
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4. Описване и съхраняване на веществените доказателства.

Съгласно  Заповед  №3/31.01.2008г.  на  Административния
ръководител на РП-Габрово, във връзка с чл.84 и чл.86, ал.2 от Правилника
за организацията на дейността на администрацията на Прокуратурата на
Република България, е създадена комисия, която да проверява всяка година
налице ли са всички веществени доказателства, правилно ли се съхраняват
и  има  ли  доказателства,  по  отношение  на  които  не  е  направено
разпореждане  на  прокурора  или  разпореждането  не  е  изпълнено.
Веществените  доказателства,  непотърсени  в  законоустановения  срок  от
лицата,  посочени  в  постановленията,  следва  да  бъдат  унищожавани  по
надлежния ред. Разпоредено е за резултата от извършената проверка да се
съставя  протокол.  Тази  Заповед  се  изпълнява  своевременно,  като  се
съставя  протокол  от  комисията,  извършила  проверка  на  веществените
доказателства. 

Веществените доказателства се съхраняват в специално помещение,
предназначено за целта. В съда се предават срещу подпис, с отбелязване в
книгата за веществени доказателства и се поставя печат на съда.

Описването,  съхранението,  разпореждането  и  проверката  на
веществените  доказателства  се  осъществява  в  съответствие  с
Правилника  за  организацията  на  дейността  на  администрацията  на
Прокуратурата на Република България. 

5. Аналитична дейност на прокуратурата

Изготвен е годишен доклад за дейността на прокуратурата за 2007г.,
както и такъв за първото полугодие на 2008г.

Анализът  на  резултатите  от  работата  на  Районна  прокуратура  –
Габрово се извършва въз основа на статистическите данни. На всеки един
от  прокурорите  е  възложено  със  заповед  на  Административния
ръководител определен надзор.

На  основание  Разпореждане  №7/14.06.2006г.  на  Апелативна
прокуратура – Велико Търново и Заповед №10/05.07.2006г. на Районния
прокурор при РП-Габрово е съставена комисия, която извършва проверка
на  всяко  тримесечие  за  срочността  при  решаване  на  възложените
преписки и дела от прокурорите при РП-Габрово. 

Периодичната  информация,  която  се  предоставя  на  ВКП,  с  цел
обобщаване на статистиката и анализиране дейността на прокуратурата, се
подготвя и изпраща своевременно.
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6. Квалификация и обучение на прокурори.

Видно  от  предоставената  от  Районна  прокуратура  –  Габрово
справка,  прокурорите са участвали само в две форми на обучение през
2008г. Участие в тях е взела прокурор Дора Христова. 

За периода от 2001 г. до момента на извършване на проверката
прокурори от РП-Габрово са взели участие в 23 форми на обучение, т.е. в
3 средногодишно. Във всяка една от тях е взел участие по един прокурор,
а  само  в  2  случая  двама.  С  оглед  повишаване  на  професионалната
квалификация  проведените  семинари,  лекции,  конференции  и  др.  са
крайно недостатъчни.

Предвид  изложеното  следва  да  се  отправи  препоръка
специализацията  на  прокурорите  да  бъде  съобразявана  при
обученията,  квалификацията и участията им в семинари,  както на
регионално, така и на национално ниво. Във връзка с това участие на
прокурорите по теми, пряко свързани с прокурорската работа, да се
създаде организация, като се намери подходяща форма,  получените
материали, заедно с доклад или становище на съответния участващ
прокурор, да бъдат довеждани до знанието на останалите прокурори. 

Забележка:  Към  Акта  е  приложена  подробна  справка  №  1,
изготвена  от  РП-Габрово  относно  организацията  на
административната  дейност;  Копие  от  Заповед  №  3/31.01.2008г.на
Районния  прокурор  и  протокол,  съставен  от  комисия,  извършила
проверка  на  веществените  доказателства;  Протоколи  за  извършена
проверка за срочността при решаване на възложените преписки и дела
от прокурорите в РП – Габрово от 01.07.2008г. и 02.10.2008г.

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 РП – Габрово, във връзка с правомощието
им по решаване на прокурорски преписки за 2007г. и първото полугодие на
2008г.  Установи  се,  че  преписките  са  разпределени  равномерно  между
прокурорите.

През  първото  полугодие  са  решени  общо  523  преписки  при
постъпили  652 /от  тях  578  новообразувани  и  74  останали  от  предходен
период/,  от които по  141 e постановен отказ за образуване на досъдебно
производство /при извършване на проверката е установено, че реалният
брой е 169/, 64 са изпратени по компетентност на други органи и по 170 са
образувани досъдебни производства.
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Тъй като е установена разлика между общия брой по изготвената
справка на решени преписки –  523 и сбора от отказите за образуване на
ДП,  образуваните  досъдебни  производства  и  изпратените  по
компетентност преписки – 375, беше поискана и изготвена справка какво
касаят останалите решени преписки - 148. Видно от справката 65 от тях
са  „оставени  без  уважение”,  една е  относно  внесено  искане  за
принудително  лечение,  една е  образувана  по  сигнал  на  задържан  в
следствения арест,  6 касаят удостоверения по БДС и  75 са справки по
следствен надзор, КУИППД. По „оставените без уважение” преписки е
налице  произнасяне  на  прокурор  с  постановление,  което  по  своята
същност представлява отказ от образуване на досъдебно производство.
Като пример могат да се посочат пр. пр.№776/2008г., пр. пр.№726/2008г.,
пр.  пр.№690/2008г.,  пр.  пр.№520/2008г.  В  тази  връзка  следва  да  се
отправи  препоръка  прокурорите  от  РП-Габрово  да  се  произнасят  с
постановления по получените жалби, молби и сигнали, които са строго
съобразени с разпоредбите на НПК.

Разлика  е  установена  между  първоначално  дадения  брой  на
нерешените преписки – 88 и реалния – 129. Полученото обяснение е, че не
са били включени 37 невърнати от служители на МВР преписки, както и 4
чакащи окомлектоване.

От общо обжалвани  11 /реално  29 – съгласно изготвената на място
справка/ отказа за образуване на досъдебно производство/ в това число и
преписките  „оставени  без  уважение”  са  отменени  1  /реално  3/,  а  са
потвърдени 10 /реално 26/. 

Констатира се добро взаимодействие между органите на МВР и
РП-Габрово  по  възложените  предварителни  проверки.  Проверките  се
осъществяват в срока, даден от наблюдаващите прокурори, изпълняват
се  указанията  и  се  изготвят  подробни  справки  /докладни  записки/  от
полицейските служители. Когато даденият срок се окаже недостатъчен
/което  се  случва  по  голяма  част  от  преписките/  се  прави  искане  от
органите  на  полицията  за  неговото  продължаване,  а  наблюдаващите
прокурори го продължават своевременно. 

Постановленията за отказ да се образува досъдебно производство се
изпращат на жалбоподателите, съгласно изрично указание в самия акт на
прокурора.  Установи  се,  че  актовете  на  прокуратурата  се  изпращат
своевременно.  На  заинтересованите  лица  се  връчват  или  лично  от
определения  за  това  служител,  или  се  изпращат  с  обикновена  поща.
Констатира  се,  обаче,  че  тези  постановления,  за  разлика  от
постановленията  за  прекратяване  на  досъдебни  производства,  не  се
описват с номер в дневника, в който се отразява изпращането по пощата,
а се фиксира техния общ брой. 
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Необходимо  е  постановленията  за  отказ  от  образуване  на
досъдебни производства да се описват с посочване на техния номер в
дневника, с който се отнасят в пощенската станция.

    ЗАБЕЛЕЖКА: Към Акта е приложена изготвена  от РП – Габрово
Справка  №  2  по  организацията  на  образуването  и  движението  на
преписките,  отразяваща  и  индивидуалната  натовареност  на
прокурорите.

ІІІ. Проверка на организацията по образуването и движението на
досъдебните производства в РП – Габрово, на основание чл.54, ал.1, т.2
ЗСВ

В  хода  на  проверката  бе  изискана  подробна  справка,  отразяваща
индивидуалната натоверност на прокурорите във връзка с образуването,
движението  и  приключването  на  досъдебните  производства.  Справката
отразява състоянието на прокуратурата за 2007г. и първото шестмесечие
на 2008г.

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

 Наблюдаваните досъдебни производства през първото полугодие на
2008г.  са  били  общо 887,  които  са  разпределени  равномерно  между
прокурорите.  През  проверявания  период  са  образувани  344 досъдебни
производства /през първото шестмесечие на 2007г. са образувани 388 броя/,
като разследването само по едно от тях е проведено от следовател. 

 Не е установено наличие на наказателни производства на специален
надзор.  На  специален  отчет  през  периода  е  имало  4 досъдебни
производства, от които 3 са приключени – едно с обвинителен акт, едно е
спряно и едно е прекратено.

През  проверявания  период  са  приключени  общо  408 досъдебни
производства, от които  370 разследвани от дознател и  38 разследвани от
следовател. Решените от прокурор дела са 619.

Във връзка с  големия  брой  искания  за  продължаване  на  срока  за
разследване  от  дознателите  е  проведено  съвместно  съвещание  на
Районна прокуратура – Габрово с ОДП-Габрово, с цел намаляване броя на
исканията от дознателите и повишаване качеството на прокурорската
работа  по  реализиране  функцията  по  ръководство  и  надзор  върху
досъдебното производство.
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През  проверявания  период  са  спрени общо 107 наказателни
производства,  от  които  84  срещу неизвестен  извършител  и  23 –  срещу
известен.

Изиска  се  актуалното  състояние  на  работата  на  прокуратурата  по
спрените  срещу  известен  и  неизвестен  извършител  досъдебни
производства.  От справката е видно, че през 2008г. са прекратени общо
653 производства, от които  525 поради изтекла давност. Общо спрените
към  04.11.2008г.  досъдебни  производства  са  7538 срещу  неизвестен
извършител, а срещу известен извършител са 114. От справката не е ясно
колко  са  били  прекратените  през  2007г.  Установени  липсващи  дела,
спрени през 2007-2008г. са 69 броя, три от които в ОСС – Габрово, а 66 в
„Транспортна полиция”. По тях има кореспонденция между съответните
органи,  акт  по  установяване  на  липсващите  дела  и  разпореждане  на
Административния ръководител за възстановяване на липсващото дело. 47
от липсващите дела са прекратени поради изтекла давност. 

Беше  извършена  справка  по  дневници  и  на  самите  преписки  на
трите  липсващи  следствени  дела.  И  трите  са  срещу  известен
извършител,  като  и  трите  са  прекратени  поради  изтекла  абсолютна
давност. Прави впечатление, че от периода на образуването и спирането
на  делата  до  2007г.,  т.е.  в  продължение  на  повече  от  10  години,
прокуратурата не е извършвала никакви запитвания или други действия
във връзка с тях.

Възобновени  са  82 наказателни  производства,  от  които  78
образувани в предходни години, и 4 образувани през проверявания период.
53 досъдебни производства са били приключени и решени с прекратяване
или внасяне в съда.

През първото полугодие на 2008г. са  прекратени 348 наказателни
производства, от които 273 поради изтекла давност. 14 от постановленията
са  обжалвани  пред  съда,  като  7 от  тях  са  отменени.  Пред  по-горните
прокуратури  са  обжалвани  3,  като  от  тях  са  отменени  2 и  едно е
потвърдено.

В  някои  случаи  на  прекратени  досъдебни  производства,
проверени  на  случаен  принцип,  по  които  постановленията  не  са
обжалвани,  се  констатира  недостатъчно  задълбочена  преценка  на
събраните доказателства. Като пример за  това може да се посочи ДП
№665/2007г.  на  РПУ-Габрово,  пр.  пр.№1135/2007г.  –  инкриминираното
деяние /квалифицирана кражба /е извършено в съучастие от две лица, като
на  едно  от  лицата  е  било  повдигнато  обвинение  и  за  повторност.  В
постановлението  за  прекратяване  на  наказателното  производство  при
условията  на  чл.  9,  ал.  2  от  НК  наблюдаващият  прокурор  обсъжда
единствено стойността на предмета на престъплението. Тази тенденция се
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наблюдава  и  по  преписките,  по  които  е  установен  извършител  на
престъпление, но се отказва образуване на досъдебно производство поради
малозначителност.  Като  пример  може  да  се  посочи  преписка  вх.
№46189/2007г.  по  описа  на  ОДП-Габрово,  пр.  пр.№52/2008г..
Наблюдаващият  прокурор,  който  отказва  образуването  на  досъдебно
производство  обсъжда  единствено  стойността  на  предмета  на
престъплението /измама/, която е „твърде ниска” – 75лв., но по преписката
не  са  събрани  каквито  и  да  било  данни  за  личността  на  извършителя.
Въпреки  че  правилността  и  законосъбразността  на  прокурорските
постановления  се  преценява  по  реда,  предвиден  в  НПК,  считаме  за
необходимо да препоръчаме на прокурорите от Районна прокуратура -
Габрово да повишат професионалната си подготовка. По всеки възложен
казус да се ползва константната практика на Върховния касационен съд
и да се съобразяват методическите указания на по-горните прокуратури.

Неправилното  приложение  на  материалните  норми  в  повечето
случаи  се  отразява  на  движението  на  делата  и  приключването  им  в
разумни срокове.

Констатира  се  добра  работа  на  прокурорите  по  досъдебните
производства,  образувани  в  предходен  период  и  наблюдавани  през
проверявания. На случаен принцип са проверени наблюдавани от различни
прокурори дела и се установи: 

- ДП 801/2007г., пр. пр.№1539/2007г.,  образувано на 23.10.2008г. –
внесен обвинителен акт на 15.04.2008г.;

- ДП №614/2007г., пр. пр.№1086/2007г., образувано на 07.08.2007г. –
внесен обвинителен акт на 23.06.2008г.;

- ДП№514/2007г., пр. пр.№950/2007г., образувано на 25.07.2008г. –
внесен обвинителен акт от 01.02.2008г.;

-  ДП  513/2007г.,  пр.  пр.№898/2007г.,  образувано  на  27.06.2007г.-
внесено споразумение на 17.01.2008г..

Приключилите досъдебни производства през проверявания период с
обвинителен акт са общо 126 , от които  51 новообразувани наказателни
производства и 75 – от предходни години. 

 Забележка:  Към Акта е приложена изготвена  от РП – Габрово
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
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1.Наказателно-съдебен надзор

С обвинителен  акт са  приключени  общо  126 дела,  от  които  51
новообразувани наказателни производства и 75 – от предходни години. 

 Решените  от  съда  дела  по  обвинителен  акт  са  общо  127.
Осъдителните присъди по общия ред са 87, като една от тях е протестирана,
а протеста не е разгледан. Оправдателните присъди по общия ред са 3, като
една е протестирана, но протестът не е уважен.

Броят  на осъдителните присъди по реда на глава ХХVІІ от НПК е 13,
като  12 от  тях  са  влезли  в  сила.  Няма  оправдателни  или  протестирани
присъди.

Като цяло може да се даде положителна оценка за изготвянето на
обвинителните  актове.  Същите  отговарят  на  изискването  на  чл.  246  от
НПК. Все пак следва да се отбележи, че и по отношение на тях може да се
направи  общата  констатация  за  прокуратурите  от  Габровски  съдебен
окръг,  че  като  отегчаващи  отговорността  обстоятелства  се  посочват  и
присъди,  които  са  включени  като  елемент  от  престъпния  състав,
обуславящи повторност и опасен рецидив. В някои случаи при наличие на
продължавана  престъпна  дейност  не  се  формулира  достатъчно  ясно
обвинението. 

В  РС  –  Габрово  прокуратурата  е  внесла  20 дела  със  сключени
споразумения в досъдебно производство. През проверявания период съдът е
одобрил 23 споразумения и едно е неодобрено. 

Внесените в съда предложения по чл.375 от НПК за освобождаване от
наказателна отговорност с налагане на административно наказание по реда
на чл.78а от НК са общо 15. Решените от съда са 13, като 8 са уважени, по
две обвиняемите  са  оправдани  и  едно е  прекратено.  Съдът  е  върнал  2
предложения.

Прокурорите  от  РП  –  Габрово  са  участвали  общо  в  332 съдебни
заседания по наказателни дела.

Прекратените и върнати от съда на РП  -  Габрово дела,  внесени с
обвинителен акт са общо 6, като 5 от тях са върнати с разпореждане на съда
и едно с определение. 

Изготвен  е  анализ  от  Окръжна  прокуратура  –  Габрово  на
прекратените и върнати от съда дела на  районните прокуратури. Отчетено
е,  че  в  три  /пр.№343/206г.  на  РП-Габрово,  НОХД  №133/208г.  на  РС-
Габрово;  НОХД  №1229/2007г.  на  РС-Габрово  и  пр.№371/2007г.  на  РП-
Габрово, НОХД №134/2008г. на РС-Габрово/ от четирите случая на върнати
дела причината е пропуск в прокурорската работа. В Анализа е прието, че
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доводите на съда за прекратяване и връщане на НОХД №417/2008г. на РС-
Габрово  са неправилни и незаконосъобразни. 

Изготвеният  анализ  е  много  полезен  за  бъдещата  дейност  на
органите  на  прокуратурата,  с  оглед  на  това  да  не  се  допускат
констатираните нарушения. Целта е направените изводи да доведат до
подобряване на дейността по ръководство и надзор върху разследването
на досъдебните производства, както и повишаване взискателността на
прокурорите при изготвяне на обвинителни актове.

При  прегледа  на  определени  присъди  се  установи,  че  в  някои  от
случаите не са изготвени протести от РП - Габрово. Видно от мотивите на
съдебните актове са били налице доказателства, които сочат за невиновност
на  подсъдимите.  В  някои  случаи  тези  факти  и  обстоятелства  са  били
известни  още  в  рамките  на  досъдебното  производство,  следователно
прокурорът е могъл да прекрати досъдебното производство, а не да внася
делото в съда. 

  Бяха  изискани  и  проучени  делата,  насрочени  за  разглеждане  в
съдебно  заседание  на  05.11.2008г.  /НОХД  №640/2008г.;  НОХД
№522/2008г.;  НОХД  №746/2008г;  НОХД  №297/2008г.  и  НОХД
№197/2007г./. Установи се, че няма забавяне на движението на тези дела в
прокуратурата  и  съда,  обвинителните  актове  като  форма  се  изготвят
съгласно изискванията на НПК, спазва се принципа прокурорът, който е
изготвил обвинителния акт да се явява и в съдебно заседание.

Съотношението  между  наблюдавани  наказателни  производства  -
887,  спрени  - 107,   прекратени  –  75  /без  в  това  число  да  се  включени
прекратените по давност 273 дела/ и внесени в съда с прокурорски  акт -
161 /при  157 образувани в съда дела през първото полугодие на 2007г. по
внесени  прокурорски  актове/  сочат  на  устойчивост  и  относителна
резултатност от разследването - 18.2%. 

        
2. Организация по изпълнение на наказанията.

През първото полугодие на 2008г. са приведении в изпълнение 132
присъди в РП – Габрово, няма неприведени присъди в срок. Отложено е
изпълнението на наказанието по 2 присъди.

3. Гражданско-съдебен надзор.

През първото полугодие на  2008г.  гражданско-съдебният  надзор  в
РП  –  Севлиево е  слабо  реализиран,  като  се  изразява  в  участие  на
прокурори в 17 граждански дела на РС – Габрово. 

Няма предявени граждански искове от прокурор.
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Едно съдебно решение е обжалвано от прокурор.

Извършена бе проверка на индивидуалната натовареност на всички
прокурори в  РП –  Габрово,  която  сочи  на  сравнително  нисък  обем на
възложена и извършена работа. 

Примерна  натовареност  за  първото  полугодие  2008г.  на  един
прокурор, съгласно представените справки за 2008г. -  прокурор Дичева:

- 77 разпределени преписки;
- 63 решени преписки, от които 32 отказа да се образува досъдебно

производство – от които един обжалван и потвърден, изпратени
по компетентост – 15, образувани досъдебни производства – 16;

- наблюдавани  досъдебни  производства  –  59,  от  тях  образувани
през проверявания период – 36 , образувани от предходни години
– 23;

- прекратени наказателни производства – 11;
- спрени наказателни производства – 16;
- обвинителни актове – 12;
- внесени в съда нак. производства със споразумения – 6;
- внесени по чл.375 от НПК – 3.

Забележка:  Към Акта е приложена изготвена  от РП – Габрово
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. Щатната  численост  на  прокурорите  и  администрацията,
както и материалната база са напълно достатъчни за осъществяване
функциите на РП-Габрово.

2.  Въпреки  многото  книги,  регистри  и  дневници  на  хартиен  и
електронен  носител  се  констатираха  някои  противоречиви  данни  в
справките, предоставени на проверяващите. 

3.  Описването,  съхранението,  разпореждането  и  проверката  на
веществените  доказателства  се  осъществява  в  съответствие  с
Правилника  за  организацията  на  дейността  на  администрацията  на
Прокуратурата на Република България.
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4. Установени  са   преписки,  по  които  произнасянето  на
наблюдаващите прокурори е, че жалбите  са  „оставени без уважение”.
По своята същност тези постановления са за отказ от образуване на
досъдебно производство. 

5. Констатира се добро взаимодействие между органите на МВР и
РП-Габрово по възложените предварителни проверки. 

6.  Постановленията  за  отказ  от  образуване  на  досъдебно
производство,  за  разлика  от  тези  за  прекратяване  на  досъдебно
производства,  не  се  описват  с  техния  номер  в  дневника,в  който  се
отразява изпращането по пощата, а се фиксира само общ брой.

7.  В  някои  случаи  на  прекратени  досъдебни  производства,
прекратени и върнати на прокуратурата от съда дела, както и случаи на
постановени  оправдателни  присъди,  прокурорите  от  Районна
прокуратура  –  Габрово  недостатъчно  задълбочено  анализират
събраните доказателства и допускат прилагането на материалноправни
норми в  несъответствие със  задължителната практика на Върховния
касационен  съд  и  методическите  указания  и  разпореждания  на  по-
горните прокуратури.

8.  Констатира се добра работа на прокурорите по досъдебните
производства  образувани  в  предходен  период  и  наблюдавани  през
проверявания. Голяма част от тях са приключени с прокурорски акт и
внесени в съда.

9. Съотношението между наблюдавани наказателни производства
-  887,  спрени - 107,   прекратени –  75  /без в това число да се включени
прекратените по давност 273 дела/ и внесени в съда с прокурорски  акт -
161 /при  157 образувани в съда дела през първото полугодие на 2007г. по
внесени  прокурорски  актове/  сочат  на  устойчивост  и  относителна
резултатност от разследването - 18.2%.

ПРЕПОРЪКИ:

1.  Оптимизиране  на  водените  книги,  регистри и  дневници по
начин, който от една страна да улеснява съдебните служители, а от
друга страна да осигурява вярна и точна статистическа информация.

2.  Специализацията на прокурорите да бъде съобразявана при
обученията,  квалификацията и участията им в семинари,  както на
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регионално, така и на национално ниво. Във връзка с това участие на
прокурорите по теми, пряко свързани с прокурорската работа, да се
създаде  организация,  като се  намери подходяща форма,  получените
материали, заедно с доклад или становище на съответния участващ
прокурор, да бъдат довеждани до знанието на останалите прокурори.

  
3. Прокурорите от РП-Габрово да се произнасят с постановления

по получените жалби,  молби и сигнали, които са строго съобразени с
разпоредбите на НПК.

4.  Постановленията  за  отказ  от  образуване  на  досъдебни
производства да се описват с посочване на техния номер в дневника, с
който се отнасят в пощенската станция.

5.  Да  се  създаде  организация за  повишаване  професионалната
подготовка  на  прокурорите  от  Районна  прокуратура  –  Габрово,
включително  чрез  съвместни  обсъждания  на  постановени
прокурорски  актове  в  прокуратурата,  при  които  са  допуснати
съществени нарушения.

Настоящият Акт да се изпрати на Административния ръководител на
Районна  прокуратура  –  Габрово  за  изпълнение  препоръките  от  негова
компетентност.  

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

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,  Върховна  касационна  прокуратура  и
Административния  ръководител  на  Апелативна  прокуратура  –  Велико
Търново, за предприемане на действия по изпълнение на препоръките от
тяхна компетентност.

На основание чл.58, ал.2 от ЗСВ, Административният ръководител
на Районна прокуратура – 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.
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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. Копие от Заповед № 176/ 2008г. 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 – Габрово. 

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

досъдебните производства на РП – Габрово.

5. Справка № 4 по организацията на съдебния надзор.

5. Копие  от  Заповед  № 3/31.01.2008г.на  Районния  прокурор  и
протокол,  съставен  от  комисия,  извършила  проверка  на  веществените
доказателства.

6. Протоколи за извършена проверка за срочността при решаване
на  възложените  преписки  и  дела  от  прокурорите  в  РП  –  Габрово  от
01.07.2008г. и 02.10.2008г.

ИЗГОТВИЛИ  АКТА:

ИНСПЕКТОР: 

     /АНИТА МИХАЙЛОВА/

ЕКСПЕРТИ:

/АНА РАЧЕВА/

/ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ/
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