
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 – СЕВЛИЕВО

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 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. Щатна осигуреност.

Дейността на РП – Севлиево е предвидено по щат да се осъществява
от 4 прокурори. През първото полугодие на 2008г. се е осъществявала от
трима прокурори, които се подпомагат от общо 5 броя съдебни служители.
Понастоящем в прокуратурата е назначен още един прокурор и щатът е
запълнен.
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2. Материална база.

РП –  Севлиево  е  настанена  в  сградата  на  Съдебната  палата.
Помещенията са достатъчни за осъществяване дейността на прокуратурата.

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

Книгите,  регистрите  и  дневниците,  с  изключение  на  входящия
дневник, се водят съгласно Правилника за организацията и дейността на
администрацията на Прокуратурата на Република България и съответните
указания на Върховна касационна  прокуратура. 

Организацията на работа на деловодството по воденето на книгите е
на добро ниво.

По инициатива на Районния прокурор се  води една допълнителна
книга за участие в съдебни заседания.

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

Прокурорите ползват в работата си правните програми на Апис и
Сиела.  Осигурена  е  необходимата  компютърна  техника  за  всички
прокурори и съдебни служители.

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.

Установи се, че голяма част от получените преписки и досъдебни
производства  се  завеждат  в  деловодството  и  вписват  във  входящия
дневник  значителен  период  от  време  след  получаването  им.  Беше
извършена  проверка  на  входящия  дневник  на  РП-  Севлиево  на  случаен
принцип и насрещна проверка на изходящия дневник на РПУ- Севлиево.
Така  например:  пр.№43/2008г.  е  изведена  от  РПУ-Севлиево  на
20.03.2008г., а е заведена в РП-Севлиево на 16.04.2008г.; пр.№149/2008г. е
изведена от РПУ-Севлиево на 21.03.2008г., а е заведена в РП-Севлиево на
16.04.2008г.;  пр.№1060/2008г.  е  изведена  от  РПУ-Севлиево  на
08.09.2008г., а е заведена в РП-Севлиево на 20.10.2008г.

4. Описване и съхраняване на веществените доказателства.

Веществените доказателства се описват в нарочна книгата, която се
води   само  на  хартиен  носител.  Те  се  описват  в  нея  подробно  -
индивидуализират се по вид, бройка, марка и т.н.
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Веществените  доказателства  се  съхраняват  в  архива  на
прокуратурата. В съда се предават на архиваря срещу подпис. От м. юни
2008г.,  на основание чл. 146, ал. 2 от Правилника за администрацията в
районните,  окръжните,  административните,  военните  и  апелативните
съдилища,  веществените  доказателства  се  предават  в  съда с  двустранно
подписан протокол, като един екземпляр от този протокол се прилага към
съдебното дело и един към прокурорската преписка. 

5. Аналитична дейност на прокуратурата.

Приет е   Годишен план за  дейността  на РП-Севлиево за 2008г.  В
рамките на този план е направен анализ за прекратените и върнати дела. В
процес на изготвяне  е и анализ на оправдателните присъди. В рамките на
Плана  е  извършена  проверка  на  дейността  на  областната  пробационна
служба, звено Севлиево и е изготвена справка, от която е видно, че срещу 5
лица не са приведени в изпълнение присъдите, постановени през 2007г.,
тъй като лицата са променили местоживеенето си.

През 2008г. не са извършвани проверки на РП-Севлиево. През 2007г.
е извършена една тематична проверка от АП – В. Търново.

 Съгласно заповед № АП-28/06.02.2008г. на Апелативния прокурор
на Великотърновската апелативна прокуратура, на всяко шестмесечие РП-
Севлиево  изготвя  анализ  за  състоянието  и  противодействието  за
посегателства  срещу  горския  фонд,  в  който  се  извличат  установените
проблеми и  се  предлагат  мерки за  преодоляването  им,  който  анализ се
изпраща на Окръжна и Апелативна прокуратура.

 В рамките на правомощията си Административният ръководител е
извършил проверка по хода на разследването и движението на досъдебни
производства.  Констатирано  е,  че  определени  дознатели  изпращат
разследваните  от  тях  дела  в  прокуратурата  значително  по-късно  след
последното  извършено  следствено  действие  /месеци  след  срока  за
приключване  на  разследването/.  С  най-много  такива  дела  е  разследващ
полицай  М.  Д.  С  писмо  №1009/06.10.2008г.  Административният
ръководител  на  РП-Севлиево  е  предложил  на  Директора  на  Областна
дирекция  на  МВР  да  й  бъде  наложено  дисциплинарно  наказание  на
основание чл. 222, ал. 2 от ЗМВР за извършено нарушение по чл. 222, ал. 1
от  ЗМВР.  Със  същото  писмо  са  дадени  препоръки  на  Директора  на
основание чл. 219, ал. 1 от ЗМВР за вземане на мерки за преодоляване на
тази негативна практика. 

Примери в насока на горната констатация са:
- пр. № 511/08г. на РП-Севлиево: преписката е получена от РПУ -

Севлиево  на  13.05.2008г.  /ЗМ  №  186/08г.  по  описа  на  РПУ-Севлиево/.
Образувано е наказателно производство на  14.05.08г. и на същата дата е
изпратена обратно в РПУ. Заключителното постановление на дознателя е с
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дата  14.07.08г.  Досъдебното  производство  е  изпратено  със
съпроводителното писмо от 15.09.08г., като е заведено е в РП – Севлиево
на 06.10.08г. На 13.10.08г. наказателното производство е прекратено.

-  пр.№  210/08г.  на  РП-Севлиево:преписката  е  заведена  в  РП  -
Севлиево  на  29.02.08г.  Наказателното  производство  е  образувано  на
02.04.08г. Заключителното постановление на дознателя е от 02.06.08г. ДП
е изпратено със съпроводително писмо от 15.09.08г., като е заведено  в
РП – Севлиево на 06.10.08г. Към момента на проверката няма произнасяне
от наблюдаващия прокурор.

Посочените два примера са показателни не само за недостатъци в
работата на дознателския апарат, а и за дейността на прокуратурата
по  завеждане  и  вписване  във  входящия  дневник  на  постъпващи  в
прокуратурата материали.

Периодичната  информация,  която  се  предоставя  на  ВКП  с  цел
обобщаване на статистиката и анализиране дейността на прокуратурата, се
изготвя и изпраща своевременно.

6. Квалификация и обучение на прокурорите и служителите от
РП-Севлиево. 

През първото полугодие на 2008г. един прокурор от РП-Севлиево е
взел участие в един квалификационен семинар във връзка с международно-
правното сътрудничество.  В изготвения от РП-Севлиево отчетен доклад
за първото шестмесечие на 2008г.  е отбелязано, че участие на прокурори
в  периодично  провеждани  семинари  на  местно  и  национално  ниво  би
спомогнало за уеднаквяване на практиката и за изграждане на методика
на разследване или запознаване с конкретни казуси, в които определени
методи на работа са довели до успешно приключване на делата. Съвсем
правилно  е  отчетено,  че  участието  в  такива  форми  на  обучение  би
довело  до  повишаване  на  квалификацията  на  прокурорите,  с  оглед
упражнявания от тях прокурорски надзор.

Според същия доклад на РП-Севлиево, служителите и прокурорите
са преминали обучение за работа със системата УИС. Един новоназначен
служител  не  е  преминал  такова  обучение,  което  е  желателно  с  оглед
натрупаните въпроси и поставените ежедневно проблеми.

Констатира  се  много  добро  администриране  на  прокуратурата,
инициативност  на  административния  ръководител  в  аналитичната
дейност  и  стремеж  към  подобряване  на  правнта  подготовка  на
прокурорите.
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 Забележка:  Към  Акта  е  приложена  подробна  Справка  №  1,
изготвена  от  РП-Севлиево  относно  организацията  на
административната дейност; План за дейността на РП- Севлиево през
2008г.;  Анализ  на  прекратените  и  върнати от съда  дела;  Справка  от
извършена проверка на дейността на  областна пробоционна  служба  –
звено Севлиево; Доклад от тематична проверка от АП – Велико Търново
на РП – Севлиево от 2007г.; Справка за извършена от Административния
ръководител  на  РП  –  Севлиево  проверка  за  спазване  на
законоустановените  срокове  за  провеждане  на  разследване  по
наказателните производства,  водени от разследващи полицаи в РПУ –
Севлиево.

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 – Севлиево във връзка с правомощието
им  по  решаване  на  прокурорски  преписки  за  цялата  2007г.  и  първото
полугодие на 2008г. 

През първото полугодие прокурорите са решили общо 304 преписки
при постъпили 416 / от тях 350 новообразувани и 66 останали от предходен
период/,  от  които  по  140 са  постановени  откази  за  образуване  на
предварително производство,  22 са изпратени по компетентност на други
органи и по 142 са образувани досъдебни производства.

От  общо  обжалвани  16 отказа  за  образуване  на  досъдебно
производство са отменени 5, а са потвърдени 11. 

Преписките  през  първото  полугодие  на  2008г.  са  разпределени
равномерно  между  прокурорите,  като  прави  впечатление  еднаквото
натоварване с останалите прокурори на административния ръководител
– Районен прокурор Диян Атанасов.

Констатира се добро взаимодействие между РПУ-Севлиево и РП-
Севлиево  по  възложените  предварителни  проверки.  Проверките  се
осъществяват в срока, даден от наблюдаващите прокурори, изпълняват
се дадените указания и се изготвят подробни справки /докладни записки /
от полицейските служители. 

Установиха се изолирани случаи, в които се е налагало извършването
на допълнителна проверка, за да се направи безспорен правен извод, но
такава  не  е  изисквана от  наблюдаващия прокурор преди решаването на
преписката  по  същество  /пример  пр.  №  521/2008г.  по  описа  на  РП-
Севлиево/. 
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По някои преписки се установи неизпълнение на разпореждането на
прокурорите за изпращане на копия от прокурорския акт на адресатите или
на административно наказващ орган в случаите, в които има изготвен акт
за установяване административно нарушение и е отказано образуването на
досъдебно  производство  /пример:  пр.  359/08г.  –  постановлението  е
изготвено  на  30.05.08г.,  а  преписката  не  е  изпратена  и  до  момента  на
проверката/.  Нарушението по движението на преписката е извършено от
съдебните служители.

Констатира  се  случай,  при  който  наблюдаващият  прокурор  е
изготвил постановление за възлагане на лична проверка, като е указал сам
на себе си да снеме обяснения от определено лице /пример: пр. 1056/08г./.
След като е изпълнил собственото си постановление прокурорът е отказал
образуването  на  досъдебно  производство.  Вярно  е,  че  прокурорът  се
произнася  с  постановления,  но  такова  постановление  е  необходимо  в
случаите,  когато  се  възлага  проверка  на  други  органи.  Преценката  на
прокурора да извърши лична проверка по конкретен случай е негово право
и не е необходимо да бъде обективирано в прокурорски акт, в който той
сам разпорежда на себе си.

Мотивирането на маловажен случай по чл. 235 от НК по някои от
преписките, проверени на случаен принцип, сочи за  недостатъчна правна
подготовка и непознаване на Методическите указания за разследване на
престъпленията и установяване на нарушенията по горите на Главния
прокурор, МВР и Държавната агенция по горите, които са предоставени
на РП-Севлиево в началото на 2008г.  и прокурорите би следвало да бъдат
запознати с тях /примери: пр. № 948/08г. и  пр.№ 949/08г./.

Постановленията за отказ да се образува досъдебно производство се
изпращат на жалбоподателите, съгласно изрично указание в самия акт на
прокурора.  Води  се  специален  регистър,  в  който  се  отразява  датата  на
изпращане на постановлението и се подписва съдебният служител, който
отговаря  за тази дейност.  Извърши се лична проверка на движението на
приключилите  преписки  по  регистъра  и  се  установи,  че  актовете  на
прокуратурата се изпращат в деня на постановяването и извеждането им в
деловодството  или  на  следващия  работен  ден,  което  показва  бързина  и
добра организация в работата на прокуратурата.

    ЗАБЕЛЕЖКА: Към Акта е приложена изготвена  от РП – Севлиево
Справка  №  2  по  организацията  на  образуването  и  движението  на
преписките,  отразяваща  и  индивидуалната  натовареност  на
прокурорите.
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ІІІ. Проверка на организацията  по образуването и движението на
досъдебните производства в РП – Севлиево, 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  през  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 687 / при 790 за първото полугодие на 2007г./, които са
разпределени равномерно между прокурорите. През проверявания период
са образувани 397 досъдебни производства, като по всичките разследването
е  проведено  от  дознател.  От  предходни  години  са  неприключили  290
досъдебни производства.

 Не е установено наличие на наказателни производства на специален
отчет или специален надзор.

През проверявания период е приключено разследването по общо 510
досъдебни  производства,  от  които  490 разследвани  от  дознател  и  20
разследвани  от  следовател.  Решени  от  прокурор  са  458 досъдебни
производства.

Заключение,  че  няма  неприключили  досъдебни  производства  от
разследващите органи  извън сроковете по чл.234 от НПК,  както и  че
няма нерешени преписки от прокурор над един месец, не би могло да се
направи, с оглед съществуващата в прокуратурата практика преписките
да се завеждат в деловодството десетки дни по-късно от получаването
им,  както  и  установеното  антидатиране  на  заключителни
постановления.  В  тази  насока  е  и  установеното  при  извършената
проверка  от  Административния  ръководител  по  движението  на
досъдебните  производства,  че  определени  дознатели  изпращат
разследваните от тях дела в прокуратурата значително по-късно след
последното извършено следствено действие.

При  проверката  на  спрените  наказателни  производства  се
установи,  че  по  тях  наблюдаващите  прокурори  не  извършват
необходимите  действия  по  задълбочена  преценка  на  основанията  за
възобновяване и прекратяване поради изтекла давност. Като пример може
да се посочи пр. пр. № 1737/97г. на РП – Севлиево, ДП № 1489/97 на РПУ
– Севлиево, водено срещу З. П. И. и М. П. И. При наличието на безспорни
данни за изтекла абсолютна давност делото е било частично прекратено на
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23.10.2007г.,  поради  недоказаност  на  обвинението  спрямо  единия
обвиняем. Наказателното производство е спряно отново по отношение на
другия обвиняем, който е обявен за национално издирване. 

През  проверявания  период  са  спрени общо 154 наказателни
производства,  от които  130 срещу неизвестен извършител и  24 – срещу
известен.

Възобновени  са  64 наказателни  производства,  образувани  в
предходни години, и едно образувано през проверявания период.

През първото полугодие на 2008г. са  прекратени 158 наказателни
производства,  от  които  48 поради  изтекла  давност.  Само  7 от
постановленията  са  обжалвани,  от  които  3  са  отменени  от  горестоящ
прокурор и две от съда. На случаен принцип са проверени три  от
прекратените  наказателни  производства,  водени  срещу  известен
извършител:

Пр.  пр.№272/2008г. по  описа  на  РП-Севлиево  /досъдебно
производство  №118/2008г.  на  РПУ-Севлиево/  -  образувано  е  с
постановление  от 19.03.2008г.  за  престъпление  по  чл.194,  ал.3  от НК
срещу В. А. Й. Последното действие по разследването е от 19.05.2008г. и
е  разпит  в  качеството  на  обвиняем  на  Й.  /след  съгласуване  с
наблюдаващия прокурор/. На същата дата материалите са предявени и
ДП е изпратено с писмо от РПУ. Делото е заведено в РП на 25.06.2008г.
/тридесет  и  пет  дни  по-късно/.  С  постановление  от  09.07.2008г.
наказателното производство е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1,
вр. чл. 24, ал.1, т.1 от НПК.

Пр.пр.№1177/2007г. по описа на РП-Севлиево /ДП ЗМ 725/2007г. по
описа  на  РПУ-Севлиево/  -  образувано  е  на  28.09.2007г.  на  основание
чл.212, ал.2 от НПК срещу неизвестен извършител за престъпление по
чл.216,  ал.1  от  НК.  Изготвена  и  приложена  по  делото  е  съдебно-
оценителната  експертиза  с  дата  16.11.2007г.,  която  установява
стойността  на  унищоженото  имущество  -  127  лева. В  хода  на
разследването  е  бил  установен  и  извършителят  на  деянието.  След
спиране  на  наказателното  производство,  на  18.03.2008г.  то  е
възобновено,  тъй  като  е  установено  местонахождението  на
извършителя. След съгласуване с наблюдаващия прокурор, като обвиняем
на 18.03.2008г. е привлечен Т. Ю.Х. за престъпление по чл.216, ал.4, вр.
ал.1 от НК и е разпитан в това му качество /като последно действие по
разследването/.На същата дата делото е предявено на обвиняемия след
съгласуване  с  наблюдаващия  прокурор  /подписано  от  него/.  На
30.04.2008г.  е  предявено  на  пострадалия.  На  20.05.2008г.  е  издадена
справка  за  съдимост на обвиняемия,  която е  приложена по делото.  С
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дата 18.05.2008г. е изготвено заключително постановление за предаване
на съд на обвиняемия, като ДП е изпратено с писмо от 21.05.2008г. в РП -
Севлиево,  където е  заведено  на  10.06.2008г.  /двадесет  дни  по-късно/.
Наказателното  производство  е  прекратено  с  постановление  от
08.07.2008г. на наблюдаващия прокурор на основание чл. 24, ал.1, т.1 от
НПК, където се обсъжда, че деянието е по чл216, ал.6, вр. ал.1 от НК.

Пр.  пр.№154/2008г.  на  РП-Севлиево  /ДП  ЗМ  24/2008г.  на  РПУ-
Севлиево/.  С писмо от  18.01.2008г. преписката е  изпратена от РПУ -
Севлиево  в  РП  -  Севлиево  с  мнение  за  образуване  на  досъдебно
производство срещу Я. М. Й. за престъпление по чл.235, ал.1 от НК. В РП
преписката е заведена 25 дни по-късно на  12.02.2008г. На 12.03.2008г. с
постановление на прокурор е образувано досъдебно производство срещу
Й. за престъпление по чл.235, ал.6 от НК. На 12.05.2008г. Й.  е привлечен
като обвиняем за престъпление по чл.235, ал.6 от НК и разпитан в това
му  качество.  Това  действие  е  последно  по  разследването.  Съдебно-
оценителната експертиза е от 12.05.2008г. – установената стойност на
дървата  е  96  лева.  Материалите  са  предявени  на  обвиняемия  на
12.05.2008г. Заключителното постановление е с дата  12.05.2008г.  и е с
мнение  за  предаване  на  съд  на  обвиняемия.  По  делото  е  приложена
справка за съдимост на Й.  от  27.06.2008г. ДП е  изпратено от РПУ с
писмо от  01.07.2008г. и е заведено в РП на 30.07.2008г.  /тридесет дни
по-късно/.  С постановление от 31.07.2008г.  на  наблюдаващия прокурор
наказателното  производство  е  прекратено,  поради  липса  на
престъпление  /не  е  доказано,  че  района,  от  който  са  били  събрани  и
извозени намерените дърва попада в горския фонд/- чл.243, ал.1, т.1 от
НПК. Обсъдено е, че не е налице и престъпление по чл.207, ал.1 от НК / -
Й.  не е държал намерените вещи повече от една седмица/.

Извън констатираните нарушения по образуването и движението
на  посочените  досъдебни  производства,  следва  да  се  отбележи  и
необходимостта от повишаване на професионалната квалификация на
прокурорите  от  РП-Севлиево,  с  цел  постановяване  на  правилни  и
законосъобразни актове. 

Приключилите досъдебни производства през проверявания период с
обвинителен акт са общо 100 , от които  37 новообразувани наказателни
производства и 63 – от предходни години. 

 Забележка:  Към Акта е приложена изготвена  от РП – Севлиево
Справка  №  3  по  организацията  на  образуването  и  движението  на
досъдебните  производства,  отразяваща  и  индивидуалната
натовареност на прокурорите .
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ІV. Проверка по организацията  на съдебния надзор, на основание
чл.54, ал.1, т.2 ЗСВ

1. Наказателно-съдебен надзор.

От  внесените  100 обвинителни  актове  през  първото  полугодие  на
2008 г.  са решени в съдебна фаза общо 97. Произнесени са 63 съдебни акта
по наказателни дела, образувани преди 2008г. 

Броя  на  осъдителните  присъди  по  общия  ред  е 78,  а  по   4  са
произнесени оправдателни присъди, сключени са 15 споразумения в хода на
съдебното следствие.

Като цяло може да се даде положителна оценка за изготвянето на
обвинителните  актове.  Същите  отговарят  на  изискването  на  чл.  246  от
НПК. 

Установиха се случаи, при които се изготвят обвинителни актове,
като  предишни  осъждания  на  обвиняемите,  които  са  включени  като
елемент  от  престъпния  състав  и  обуславят  квалифициран  случай,  се
вменяват и като отегчаващи отговорността обстоятелства /например:
пр.пр. № 628/08г. на РП – Севлиево/.

Протестирани са и четирите оправдателни присъди, като е уважен
един протест, а останалите три не са уважени.

Прегледани бяха изготвените протести на прокурори от РП срещу
присъди  на  РС-Севлиево  и  се  констатира,  че  всички  оправдателни
присъди   са  протестирани.  Има  отбелязвания,  че  протестите  са
уважени  или  не,  но  самите  съдебни  актове  на  въззивния  съд  не  се
предоставят  на  РП  и  прокурорите,  изготвили  протестите,  не  се
запознават с мотивите на въззивната инстанция. 

В  РС  –  Севлиево  прокуратурата  е  внесла  16  дела  със  сключени
споразумения в досъдебно производство, от които 15 са одобрени от съда, а
1 е неодобрено. 

Предложения  по  чл.375  от  НПК  за  освобождаване  от  наказателна
отговорност с налагане на административно наказание по реда на чл.78а от
НК са изготвени и внесени общо 17 през 2007г., от които 12 са уважени, по
четири е оправдан обвиняемия и едно е върнато от съда на прокуратурата.

Прокурорите  от  РП –  Севлиево  са  участвали  общо в  213 съдебни
заседания по наказателни дела.
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Прекратените и върнати от съда дела на РП  - Севлиево са общо 8,
като и осемте са върнати с разпореждане на съда. 

Изготвен  е  анализ  от  Окръжна  прокуратура  –  Габрово,  като  са
включени  седем от прекратените и върнати от съда дела за допълнително
разследване  на   Районна  прокуратура  -  Севлиево.  Отчетено  е,  че
разпореждането на съда е правилно в пет случая – по пр.№90/2007г., НОХД
№211/2008г. на РС-Севлиево; пр.№1120/2005г., НОХД №32/2008г. на РС-
Севлиево;  вх.№520/2006г.,  НОХД  №93/2008г.;  вх.№1136/2006г.,  НОХД
№281/2008г. на РС-Севлиево и вх.№130/2006г., НОХД №62/2008г. на РС-
Севлиево.  Като  причини,  довели  до  това  са  посочени  пропуски  в
прокурорската  работа,  дължащи  се  не  на  незнание  на  закона,  а  на
недостатъчна  задълбоченост  и  съсредоточеност  при  прочита  на  делото.
Този  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,  както  и
повишаване  взискателността  на  прокурорите  при  изготвяне  на
обвинителни актове.

В изпълнение на Плана за дейност на РП – Севлиево през 2008г., от
зам.  районния  прокурор  е  извършена  проверка  на  делата,  по  които  е
прекратено съдебното производство и са върнати на прокуратурата през
първото полугодие. 

Съотношението между наблюдаваните  наказателни производства
–  687/  при  790 за  първото  полугодие  на  2007г./,  спрените  - 154,
прекратените  -  158 и  внесени  прокурорски  актове  в  съда  -  133 /през
първото полугодие на 2007г. са били 138/ сочи на повишение и относително
добра  резултатност  от  разследването  –  19.3%  /17.5%  за  първото
полугодие на 2007г./.

               
2. Организация по изпълнение на наказанията.

За  тази  дейност  отговаря  Административният  ръководител  на
прокуратурата.  През  първото  полугодие  на  2008г.  са  приведени  в
изпълнение 80 /от  общо  получени  84/  присъди  в  РП  -Севлиево.  Няма
отложени  изпълнения,  няма  постановени  прекъсвания  на  изтърпяване
наказанието „лишаване от свобода”.

Не са внесени и предложения за условно предсрочно освобождаване.

2. Гражданско - съдебен надзор.

През първото полугодие на  2008г.  гражданско-съдебният  надзор в
РП – Севлиево се изразява в участие на прокурори в 33 граждански дела на
РС – Севлиево. 
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Предявен е един иск от прокурор за лишаване от родителски права,
който е уважен.

Извършена бе проверка на индивидуалната натовареност на всички
прокурори в РП – Севлиево, която сочи на по-голям обем възложена и
извършена работа в сравнение с тази на прокурори в други прокуратури
на територията на Окръжна прокуратура - Габрово. С оглед запълването
на  незаетия  щат  на  прокурор  индивидуалната  натовареност  на
прокурорите е понижена.

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

- 136 разпределени преписки;
- 106 решени  преписки,  от  които  50 отказа  да  се  образува

досъдебно  производство  –  от  които  3 обжалвани,  като  2  са
потвърдени,  изпратени  по  компетентност  –  7,  образувани
досъдебни производства – 49;

- наблюдавани  досъдебни  производства  –  235,  от  тях
новообразувани – 132, образувани от предходни години – 103;

- прекратени наказателни производства – 29;
- спрени наказателни производства – 47;
- обвинителни актове – 38;
- внесени в съда наказателни производства със споразумения – 3;
- внесени по чл.375 от НПК – 6.

Забележка:  Към Акта е приложена изготвена  от РП – Севлиево
Справка  №  4  по  организацията  на   съдебния  надзор,  отразяваща  и
индивидуалната  натовареност  на  прокурорите;  Справка  на  РП  –
Севлиево  от  2008г.  за  прекратените  и  върнати  от  съда  дела  на
прокуратурата.

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

КОНСТАТАЦИИ:

1. Установено е, че голяма част от получените в РП – Севлиево
преписки  и  досъдебни  производства  се  завеждат  в  деловодството  и
вписват във входящия дневник значително по - късно след получаването
им. 
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2. Констатира се много добро администриране на прокуратурата,
инициативност  на  административния  ръководител  в  аналитичната
дейност  и  стремеж  към  подобряване  на  правнта  подготовка  на
прокурорите. Административният ръководител е равномерно натоварен
с останалите прокурори.

3.  Взаимодействието  между  РПУ-Севлиево  и  РП-Севлиево  по
възложените  предварителни  проверки  е  на  добро  ниво.  Проверките  се
осъществяват в срока, даден от наблюдаващите прокурори, изпълняват
се  указанията и се изготвят подробни справки /докладни записки / от
полицейските служители. 

4.  Прокурорските  актове  се  изпращат своевременно  до  техните
адресати  -  в  деня  на  постановяването  и  извеждането  им  в
деловодството или на следващия работен ден.

5.  При  проверката  на  спрените  наказателни  производства  се
установи, че по някои от тях, наблюдаващите прокурори не извършват
необходимите  действия  по  задълбочена  преценка  на  основанията  за
възобновяване и прекратяване поради изтекла давност.

6. Констатира се, че всички оправдателни присъди, постановени от
РС - Севлиево са протестирани.  Има отбелязвания,  че протестите са
уважени  или  не,  но  самите  съдебни  актове  на  въззивния  съд  не  се
предоставят  на  РП  и  прокурорите,  изготвили  протестите,  не  се
запознават с мотивите на въззивната инстанция. 

8. Съотношението между наблюдавани наказателни производства –
687/  при 790 за първото полугодие на 2007г./, спрени - 154,  прекратени -
158 и внесени прокурорски актове в съда - 133 /през първото полугодие на
2007г. са били 138/ за прокуратурата сочат на повишение и относително
добра  резултатност  от  разследването  –  19.3%  /17.5%  за  първото
полугодие на 2007г./.

ПРЕПОРЪКИ:

1. Административният  ръководител  да  вземе  мерки,  в
деловодството  на  РП-Севлиево  завеждането  на  всички  досъдебни
производства и преписки получени от други органи, граждани и т.н.
да се извършва незабавно - в деня на получаването или най-късно на
следващия работен ден.
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2.  Методическите  указания,  Тълкувателни  решения  и
постановления на ВКС, анализи по правни въпроси на висшестоящите
прокуратури,  които  са  от  значение  за  правната  квалификация  на
деянията и правилно прилагане на процесуалните разпоредби, следва
да бъдат довеждани до знанието на всички прокурори и могат да бъдат
обект на семинари и обсъждания, както в РП, така и в ОП, заедно с
всички прокурори, работещи на територията на съдебния район.

3. Необходимо е да се активизира работата на прокурорите по
всички спрени наказателни производства,  а  в случаите с  установен
известен  извършител,  при  които  е  изтекла  абсолютна  давност  за
търсене  на  наказателна  отговорност,  да  бъде  прекратено
производството. 

4. Да се обърне внимание на прокурорите от РП-Севлиево, че
в  случаите,  при  които определени  обстоятелства  са  включени като
елемент от престъпния състав, те не могат да бъдат вменяване като
отегчаващи  отговорността  обстоятелства.  Такава  е  и  константната
практика на ВКС.

5. Имайки предвид еднотипността на престъпленията, които се
разследват  и  обстоятелството,  че  повечето  протести  са  за
престъпления  от  един  и  същи  вид,  е  необходимо  да  се  създаде
организация, която да осигури получаване на преписи от съдебните
актове  на  въззивния  съд  по  подадените  протести,  както  и
предоставянето  им  за  запознаване  на  съответните  прокурори.
Необходимо е и  да се  създаде организация за обобщаване,  анализ и
изводи, свързани с работата на прокуратурата в тази насока.

Настоящият Акт да се изпрати на Административния ръководител на
Районна  прокуратура  –  Севлиево  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  Великотърновски
апелативен  район,  да  се  изпрати  на  Министерство  на  правосъдието,
Висшия  съдебен  съвет,  Върховна  касационна  прокуратура  и
Административния  ръководител  на  Апелативна  прокуратура  –  Велико
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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 – Севлиево да предприеме в едномесечен срок от
получаване  на  настоящия  Акт  необходимите  действия  от  негова
компетентност за изпълнение на дадените препоръки, като на основание
чл.58, ал.4 от ЗСВ в тримесечен срок уведоми Инспектората към ВСС за
резултата от тях.

На основание чл.58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок от връчването на
Акта  Административният  ръководител  на  Районна  прокуратура  –
Севлиево  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 – Севлиево. 

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

досъдебните производства на РП – Севлиево.

5. Справка № 4 по организацията на съдебния надзор.

6. Отчет доклад за дейността на РП -  Севлиево за първото полугодие
на 2008г;

7. План за дейността на РП- Севлиево през 2008г.; 

8. Анализ на прекратените и върнати от съда дела; 

9. Справка  от  извършена  проверка  на  дейността  на  областната
пробоционна служба – звено Севлиево; 
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10. Доклад от тематична проверка от АП – Велико Търново на РП–
Севлиево от 2007г.;

11. Справка за извършена от Административния ръководител на РП –
Севлиево  проверка  за  спазване  на  законоустановените  срокове  за
провеждане  на  разследване  по  наказателните  производства,  водени  от
разследващи полицаи в РПУ – Севлиево.

ИЗГОТВИЛИ  АКТА:

ИНСПЕКТОР: 

     /АНИТА МИХАЙЛОВА/

ЕКСПЕРТИ:

/АНА РАЧЕВА/

/ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ/
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