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На основание Заповеди № № Ж-18-535/13.09.2018г. и Ж-18-
535/28.09.2018г. на Главния инспектор на Инспектората към Висшия
съдебен съвет (ИВСС) беше извършена проверка в Районна прокуратура
Враца.

Заповедта е издадена въз основа на данните, съдържащи се в сигнал,
подаден от лишения от свобода К      И    , понастоящем в Затвора
Враца, чрез адв. А      И      от САК. В сигнала се твърди, че
прокуратурата е сезирана многократно по повод съставен неистински
документ от длъжностно лице към администрацията на Затвора Враца, въз
основа на което са образувани пр.пр. № 13477/2018г. по описа на СГП,
препратена на ОП Враца; пр.пр. № 4761/2018г. по описа на ВКП;
пр.пр. № 1230/2018г. по описа на СРП, препратена на РП Враца и
пр.пр. № 732/2018г. по описа на ВКП. Отправено е искане към ИВСС да
извърши проверка на горепосочените преписки, тъй като до момента на
подаване на сигнала не се извършват никакви „адекватни разследващи
действия” от прокуратурата.

ИВСС извърши предварително проучване, в рамките на
правомощията си, като проследи движението на прокурорските преписки в
Унифицираната информационна система на ПРБ /УИС/.

Установи се, че по подадените сигнали за съставен неистински
документ от длъжностно лице към администрацията на Затвора Враца е
заведена и водена пр. пр. № 2374/2017г. по описа на РП Враца. ИВСС
проследи движението на преписката в УИС, както и изиска информация от
РП Враца. Информацията е постъпила в ИВСС на 29.08.2018г.

Пр.пр. № 2374/2017г. по описа на РП Враца,  ДП № 88/2018г. по
описа на ОДМВР Враца.

Преписката е образувана на 03.10.2017г. по постъпили по
компетентност от ВКП материали, съдържащи жалба с приложения от
К      И     и на 04.10.2017г. е разпределена на наблюдаващия
прокурор;

С постановление от 06.11.2017г. наблюдаващият прокурор е
възложил на ГД „Национална полиция”, сектор „ООМЛС” София
извършването на проверка на основание чл. 145, ал.1, т. 3 от ЗСВ, с дадени
подробни указания;

След приключване на проверката, преписката е постъпила в
прокуратурата на 05.02.2018г. и на 06.02.2018г. е разпределена на
наблюдаващия прокурор;

На 27.04.2018г. с постановление на СГП са изпратени допълнителни
материали, които са разпределени на наблюдаващия прокурор на
30.04.2018г.;

На 30.05.2018г. чрез ОП Враца е изпратена жалба от К      И    ,
която е разпределена на наблюдаващия прокурор на 31.05.2018г.;
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На 08.06.2018г. чрез ОП Враца е изпратена жалба от К      И    ,
по компетентност, която е разпределена на наблюдаващия прокурор на
11.06.2018г.;

С постановление от 18.07.2018г. е образувано досъдебно
производство за престъпление по чл. 308, ал. 1 от НК. Разследването е
възложено на разследващ полицай от ОДМВР Враца, като наблюдаващия
прокурор е дал подробни указания за извършване на конкретни
процесуално-следствени действия. Срокът на разследване е удължен с два
месеца, считано от 18.09.2018г. с постановление на наблюдаващия
прокурор от 11.09.2018г.

При предварителното проучване се констатира, че наблюдаващият
прокурор Събинска се е произнесла по материалите от проверката четири
месеца след срока по чл. 145, ал.2 от ЗСВ. Бяха изискани допълнително
справки от РП Враца за произнасянията на прокурор Събинска по реда на
чл. 145, ал. 2 от ЗСВ и на чл. 242, ал. 4 от НПК  за периода от 01.01.2017г.
до 30.08.2018г. От предоставената информация се установи, че за този
период прокурор Събинска е забавила произнасянето си по 122 преписки и
по 54 досъдебни производства. Това наложи ИВСС да извърши проверка
на място в РП Враца

На основание чл. 58 от ЗСВ проверката е възложена на инспектор
Александър Мумджиев и експерти Ана Рачева и Тихомир Троянов.

Обхватът на проверката включва срочността на произнасянията на
прокурор Събинска по реда на чл. 242, ал. 4 от НПК  и по чл. 145, ал. 2 от
ЗСВ за периода 01.01.2017г. до 30.08.2018г. Проверката бе извършена на
27.09.2018 г. и 28.09.2018г. в РП Враца, като препис от заповедите бяха
връчени на административния ръководител – районен  прокурор на РП
Враца – г-жа Цветомила Събинска.

I. ПРОВЕРКА НА КОНКРЕТНИ ПРЕПИСКИ И ДЕЛА И
СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ

На случаен принцип бяха изискани и проверени преписки и
досъдебни производства, отразени в предоставената от РП Враца
информация за забавени произнасяния от прокурор Събинска, както
следва:

Пр.пр.№ 3038/2017 г. по описа на РП Враца. Преписката в РП
Враца е образувана по повод изпратени материали по преписка по описа на
РУ-Враца, постъпили на 28.12.2017г. и на същата дата е разпределена на
наблюдаващия прокурор. С постановление от 12.03.2018 г. /не е деловодно
обработено/ е отказано образуването на досъдебно производство.
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Постановлението е мотивирано, разпоредено е препис да се изпрати на
адресатите, както е указан и начина на обжалване. Забавяне в
произнасянето на прокурора с 43 дни.

Пр.пр.№ 2995/2017 г. по описа на РП Враца. Преписката е
образувана В РП Враца по повод изпратени материали по преписка по
описа на  РУ-Враца, постъпили на 20.12.2017 г. и е разпределена на
наблюдаващия прокурор на 21.12.2017 г. С постановление от 12.03.2018 г.
/не е деловодно обработено/ е отказано образуването на досъдебно
производство. Постановлението е мотивирано, разпоредено е препис да се
изпрати на адресатите, както е указан и начина на обжалване. Забавяне в
произнасянето на прокурора с 51  дни.

Пр.пр.№ 1339/2018 г. по описа на РП Враца. Преписката е
образувана в РП Враца по повод изпратени материали по преписка по
описа на  РУ-Враца, постъпили на 29.05.2018 г. и е разпределена на
наблюдаващия прокурор на 30.05.2018 г. С постановление от 08.08.2018 г.
/деловодно обработено/ е образувано досъдебно производство за
престъпление по чл.216, ал.1 от НК. Забавяне в произнасянето на
прокурора с 40 дни.

Пр.пр.№ 2947/2017 г. по описа на РП Враца. Преписката е
образувана в РП Враца по повод изпратени материали по преписка по
описа на  РУ-Враца, постъпили на 14.12.2017 г. и е разпределена на
наблюдаващия прокурор на 15.12.2017 г. С постановление от 10.04.2018 г.
/не е деловодно обработено/ е отказано образуването на досъдебно
производство. Постановлението е мотивирано, разпоредено е препис да се
изпрати на адресатите, както е указан и начина на обжалване. Забавяне в
произнасянето на прокурора с 86  дни.

Пр.пр.№ 632/2018 г. по описа на РП Враца. Преписката е
образувана по повод сигнал от Агенция за социално подпомагане,
постъпил на 12.03.2018 г. и е разпределена на наблюдаващия прокурор на
13.03.2018 г. С писмо от 17.04.2018 г. е изискан от отдел „Закрила на
детето“ гр.Враца, подробен социален доклад, който е постъпил на
25.04.2018 г. и е разпределен на прокурор Събинска на 26.04.2018 г.  С
постановление от 27.08.2018 г. / деловодно обработено/ е отказано
образуването на досъдебно производство. Постановлението е мотивирано,
разпоредено е препис да се изпрати на адресатите, както е указан и начина
на обжалване. Проверката по преписката е извършена лично от
прокурора, в сроковете по чл. 145, ал.2 от ЗСВ. Забавяне в произнасянето
на прокурора с 93 дни.

Пр.пр.№ 272/2018 г. по описа на РП Враца. Преписката в РП Враца
е образувана по повод изпратена преписка от РУ-Враца, постъпила на
31.01.2018 г. и е разпределена на наблюдаващия прокурор на 01.02.2018 г.
С постановление от 23.05.2018 г. / не е деловодно обработено/ е отказано
образуването на досъдебно производство. Постановлението е мотивирано,
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разпоредено е препис да се изпрати на адресатите, както е указан и начина
на обжалване. Забавяне в произнасянето на прокурора с 81 дни.

Пр.пр.№ 2939/2017 г. по описа на РП Враца. Преписката е
образувана по повод преписка на  06 РУ-СДВР, постъпила в РП Враца на
13.12.2017 г. и е разпределена на наблюдаващия прокурор на 14.12.2017 г.
С постановление от 20.06.2018 г. / не деловодно обработено/ е отказано
образуването на досъдебно производство. Постановлението е мотивирано,
разпоредено е препис да се изпрати на адресатите, както е указан и начина
на обжалване. Забавяне в произнасянето на прокурора с 158 с дни.

Пр.пр.№ 2910/2017 г. по описа на РП Враца. Преписката е
образувана по повод преписка на РУ-Враца, постъпила в РП Враца на
08.12.2017 г. и е разпределена на наблюдаващия прокурор на 11.12.2017 г.
С постановление от 12.03.2018 г. /не деловодно обработено/ е отказано
образуването на досъдебно производство. Постановлението е мотивирано,
разпоредено е препис да се изпрати на адресатите, както е указан и начина
на обжалване. Забавяне в произнасянето на прокурора с 61 дни.

Пр.пр.№ 1360/2017 г. по описа на РП Враца. Преписката е
образувана по повод жалба, постъпила в РП Враца на 06.06.2017 г.
Преписката е разпределена на наблюдаващия прокурор на 07.06.2017 г.  С
постановление от 07.06.2017 г. е възложена проверка на РУ-Враца, с дадени
конкретни указания и срок от 30 дни. По искане на РУ-Враца, срока на
проверката е удължен с един месец, считано до 08.08.2017 г. Преписката е
постъпила в РП Враца на 21.07.2017 г. и е разпределена на прокурор
Събинска на 24.07.2017 г. С постановление от 20.09.2017 г. /не деловодно
обработено/ е отказано образуването на досъдебно производство.
Постановлението е мотивирано, разпоредено е препис да се изпрати на
адресатите, както е указан и начина на обжалване. Назначената от
прокурора предварителна проверка по преписката е извършена в
сроковете по чл. 145, ал.2 от ЗСВ. Забавяне в произнасянето на прокурора
с 28 дни.

Пр.пр.№ 719/2017 г. по описа на РП Враца. Преписката е
образувана по повод жалба, постъпила в РП Враца на 12.03.2017 г. ,
препратена по компетентност от ОП Враца. Преписката е разпределена на
наблюдаващия прокурор на 14.03.2017 г. На 21.03.2017 г. и на 07.04.2017 г.
от ОП Враца са постъпили допълнения към жалбата. С постановление от
05.06.2017 г. /не деловодно обработено/ е отказано образуването на
досъдебно производство. Постановлението е мотивирано, разпоредено е
препис да се изпрати на адресатите, както е указан и начина на обжалване.
Забавяне в произнасянето на прокурора с 24 дни.

Пр.пр.№ 1283/2017 г. по описа на РП Враца. На 23.05.2017 г. в РП
Враца е постъпило постановление от ОП Враца, с което е изпратена тяхна
пр. преписка № 979/2017 г., по подсъдност. Преписката е разпределена на
наблюдаващия прокурор на 25.05.2017 г. С постановление от 01.06.2017 г. е
възложена проверка на ГД НП сектор „ООМЛС“, с дадени конкретни
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указания и срок от 30 дни. Срокът на проверката е удължен с един месец,
считано до 06.08.2017 г. Преписката е постъпила в РП Враца на 20.07.2017
г. и е разпределена на прокурор Събинска на 21.07.2017 г. С постановление
от 21.09.2017 г. /не деловодно обработено/ е отказано образуването на
досъдебно производство. Постановлението е мотивирано, разпоредено е
препис да се изпрати на адресатите, както е указан и начина на обжалване.
Проверката по преписката е извършена лично от прокурора, в сроковете
по чл. 145, ал.2 от ЗСВ. Забавяне в произнасянето на прокурора с 32 дни.

Пр.пр.№ 3014/2017 г. по описа на РП Враца. Преписката е
образувана по повод преписка от РУ-Враца, постъпила в РП Враца на
22.12.2017 г. Преписката е разпределена на наблюдаващия прокурор на
28.12.2017 г. С постановление от 12.03.2018 г. /не деловодно обработено/ е
отказано образуването на досъдебно производство. Постановлението е
мотивирано, разпоредено е препис да се изпрати на адресатите, както е
указан и начина на обжалване. Забавяне в произнасянето на прокурора с 44
дни.

Пр.пр.№ 372/2017 г. по описа на РП Враца. Преписката е
образувана по повод преписка от РУ-Враца, постъпила в РП Враца на
09.02.2017 г. Преписката е разпределена на наблюдаващия прокурор на
12.02.2017 г. С постановление от 23.05.2017 г. /не деловодно обработено/ е
отказано образуването на досъдебно производство. Постановлението е
мотивирано, разпоредено е препис да се изпрати на адресатите, както е
указан и начина на обжалване. Забавяне в произнасянето на прокурора с 70
дни.

Пр.пр.№ 1717/2017 г. по описа на РП Враца. Преписката е
образувана по повод преписка от ОДМВР-Враца, постъпила в РП Враца на
20.07.2017 г. Преписката е разпределена на наблюдаващия прокурор на
21.07.2017 г. С постановление от 21.09.2017 г. /не деловодно обработено/ е
отказано образуването на досъдебно производство. Постановлението е
мотивирано, разпоредено е препис да се изпрати на адресатите, както е
указан и начина на обжалване. Забавяне в произнасянето на прокурора с 32
дни.

Пр.пр.№ 2907/2017 г. по описа на РП Враца. Преписката е
образувана по повод преписка от РУ-Враца, постъпила в РП Враца на
08.12.2017 г. Преписката е разпределена на наблюдаващия прокурор на
11.12.2017 г. С постановление от 23.02.2018 г. /не деловодно обработено/ е
образувано досъдебно производство за престъпление по чл.194, ал.1 от НК.
На 20.03.2018г.  делото е постъпило в РП Враца с мнение за спиране и е
разпределено на наблюдаващия прокурор на 26.03.2018 г., с отметка „след
отпуск“.  С постановление от 30.04.2018 г. /не е деловодно обработено/
наказателното производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НК.
Постановлението е мотивирано, разпоредено е препис да се изпрати на
адресатите, както е указан и начина на обжалване. Възложен е и
периодичен доклад на резултата от издирването на извършителя.
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Постановлението е изпратено с обратна разписка на 02.05.2018 г. Забавяне
в произнасянето на прокурора с 44 дни.

Пр.пр.№ 1062/2017 г. по описа на РП Враца. Преписката е
образувана по повод жалба, постъпила в РП Враца на 21.04.2017 г. и е
разпределена на наблюдаващия прокурор на 24.04.2017 г. С постановление
от 31.05.2017 г. е възложена проверка на ОДМВР-Враца, с дадени
конкретни указания и срок от 30 дни. Преписката е постъпила в РП Враца
на 20.07.2017 г. и е разпределена на прокурор Събинска на 21.07.2017 г. С
постановление от 21.09.2017 г. /не деловодно обработено/ е образувано
досъдебно производство за престъпление по чл.286, ал.1 от НК. Забавяне в
произнасянето на прокурора с 32 дни.  Срокът на разследване е удължен с
два месеца, считано до 21.01.2018 г. Делото е постъпило на 15.01.2018 г. и
разпределено на 16.01.2018 г. на прокурор Събинска. С постановление от
16.03.2018г. /не е деловодно обработено/ наказателното производство е
прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от НПК.
Забавяне в произнасянето на прокурора с 29  дни.

Пр.пр.№ 1251/2017 г. по описа на РП Враца. Преписката е
образувана по повод постъпила в РП Враца на 19.05.2017 г. преписка на РП
Ботевград, по компетентност. Преписката е разпределена на наблюдаващия
прокурор на 22.05.2017 г. С постановление от 25.07.2017 г. /не деловодно
обработено/ е образувано досъдебно производство за престъпление по
чл.313, ал.1 от НК. Забавяне в произнасянето на прокурора с 34 дни.
Делото е постъпило на 02.10.2017 г., с мнение за прекратяване и
разпределено на 03.10.2018 г. на прокурор Събинска. С постановление от
05.12.2017г. /не е деловодно обработено/ наказателното производство е
прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от НПК.
Забавяне в произнасянето на прокурора с 33 дни.

ДП № 949/2017 г.  по описа на РУ-Враца, пр.пр.№ 2219/2017 г. по
описа на РП Враца. Досъдебното производство е започнало на 17.09.2017
г., при условията на чл.212, ал.2 от НПК срещу неизвестен извършител за
престъпление по чл. 343, ал.1, б.“б“ от НК. Делото е постъпило на
20.11.2017 г. и разпределено на прокурор Събинска на 04.12.2017г., с
отметка „След отпуск“. С постановление от 02.03.2018г. /не е деловодно
обработено/ наказателното производство е прекратено на основание
чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.9 от НПК. Постановлението е мотивирано,
разпоредено е препис да се изпрати на адресатите, както е указан и начина
на обжалване. Изпратено е с обратни разписки на 13.03.2018 г.
Разследването е проведено в двумесечния срок. Забавяне в произнасянето
на прокурора с 58 дни.

ДП № 883/2007 г.  по описа на РУ-Враца, пр.пр.№ 2113/2007 г. по
описа на РП Враца. Досъдебното производство е образувано с
постановление на прокурор Петров от 13.06.2007 г. срещу ИИ за
престъпление по чл.206, ал.1 от НК. С постановление от 31.08.2007 г. на
прокурор Петров наказателното производство е спряно на основание
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чл.244, ал.1, т.1 вр. ал.3 и 5 вр. чл.25, т.2 от НПК. С постановление от
17.12.2008 г. прокурор Петров е възобновил наказателното производство.
С постановление от 09.03.2009 г. наказателното производство отново е
спряно на основание чл.244, ал.1, т.3 вр. ал.3 и 5  от НПК. С постановление
от 10.03.2010 г. прокурор Петров е възобновил наказателното
производство. С постановление от 18.05.2010 г. наказателното
производство отново е спряно на основание  чл.244, ал.1, т.3 вр. ал.3 и 5  от
НПК.  С постановление от 18.05.2011г. прокурор Петров е възобновил
наказателното производство. Срокът на разследването е удължен с два
месеца, считано до 18.07.2011г. С постановление от 16.06.2011г.
наказателното производство отново е спряно на  основание чл.244, ал.1, т.3
вр. ал.3 и 5  от НПК.  В наблюдателното производство липсва протокол за
избор на наблюдаващ прокурор. С постановление от 15.02.2014 г.
прокурор Събинска е възобновила наказателното производство. С
постановление от 05.03.2014 г. наказателното производство отново е
спряно на  основание чл.244, ал.1, т.1 вр. чл.25, т.2 от НПК.  С
постановление от 01.12.2017 г. прокурор Събинска е възобновила
наказателното производство и го е изпратила на разследващия орган.
Делото е постъпило на 21.12.2017 г. с мнение за спиране и е разпределено
на наблюдаващия прокурор на 22.12.2017 г. С постановление от
02.03.2018г. наказателното производство отново е спряно на  основание
чл.244, ал.1, т.3 от НПК. Забавяне в произнасянето на прокурора с 40 дни.

ДП № 221/2017 г.  по описа на РУ-Враца, пр.пр.№ 868/2017 г. по
описа на РП Враца. На 27.03.2017 г. в РП Враца е постъпила преписка на
РУ-Враца, която на 28.03.2017г. е разпределена на прокурор Събинска. С
постановление от 05.04.2017 г. е образувано досъдебното производство
срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 194, ал.1 от НК и
разследването е възложено на РУ-Враца. Срокът е удължен с два месеца,
считано до 05.08.2017 г.   Делото е постъпило на 17.07.2017 г. с мнение за
прекратяване и е разпределено на прокурор Събинска на 18.07.2017г. С
постановление от 02.10.2017г. /не е деловодно обработено/ наказателното
производство е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1
от НПК. Постановлението е мотивирано, разпоредено е препис да се
изпрати на адресатите, както е указан и начина на обжалване. Изпратени са
обратни разписки на 05.10.2017 г. Разследването е приключило за около
три месеца. Забавяне в произнасянето на прокурора с 46 дни.

ДП № 1032/2017 г.  по описа на РУ-Враца, пр.пр.№ 2562/2017 г.
по описа на РП Враца. На 25.10.2017 г. в РП Враца е постъпила преписка
на РУ-Враца, която на 26.10.2017г. е разпределена на прокурор Събинска.
С постановление от 27.10.2017 г. е образувано досъдебното производство
срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.151, ал.1 от НК и
разследването е възложено на РУ-Враца. Делото е постъпило на 22.12.2017
г. с мнение за прекратяване и е разпределено на прокурор Събинска на
28.12.2017г.  На 10.01.2018 г. в РП Враца е постъпила справка за
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непълнолетния. С постановление от 24.08.2018г. /деловодно обработено с
дата 18.09.2018г./ наказателното производство е прекратено на основание
чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от НПК. Постановлението е мотивирано,
разпоредено е препис да се изпрати на адресатите, както е указан и начина
на обжалване. Разследването на досъдебното производство е продължило
два месеца, а произнасянето на прокурора, след приключване на
разследването е седем месеца извън срока по чл. 242, ал. 4 от НПК.
Забавяне в произнасянето на прокурора с 208 дни.

ДП № 995/2017 г.  по описа на РУ-Враца, пр.пр.№ 1909/2017 г. по
описа на РП Враца.  На 10.08.2017 г. в РП Враца е постъпила преписка на
РУ-Враца, която на 11.08.2017г. е разпределена на прокурор Събинска. С
постановление от 21.09.2017 г. /не е деловодно обработено/ е образувано
досъдебното производство срещу неизвестен извършител за престъпление
по чл.216, ал.1 от НК и разследването е възложено на РУ-Враца. Делото е
постъпило на 17.11.2017 г. с мнение за прекратяване и разпределено на
прокурор Събинска на 04.12.2017 г., с отметка „след отпуск“. С
постановление от 12.03.2018 г. /не е деловодно обработено/ наказателното
производство е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1
от НПК. Постановлението е мотивирано, разпоредено е препис да се
изпрати на адресатите, както е указан и начина на обжалване. Изпратено е
на адресатите на 13.03.2018 г. с обратни разписки. Забавяне в
произнасянето на прокурора с 58 дни.

ДП № 248/2018 г.  по описа на РУ-Враца, пр.пр.№ 2897/2017 г. по
описа на РП Враца. На 07.12.2017 г. в РП Враца е постъпила преписка на
РУ-Враца, която на 08.12.2017г. е разпределена на прокурор Събинска. С
постановление от 23.02.2018 г. е образувано досъдебното производство за
престъпление по чл.183, ал.1 от НК и разследването е възложено на РУ-
Враца. Делото е постъпило на 18.04.2018 г. с мнение за прекратяване и
разпределено на прокурор Събинска на 23.04.2018 г., с отметка „След
отпуск“.  С постановление от 24.08.2017 г. / деловодно обработено с дата
18.09.2018г./ наказателното производство е прекратено на основание
чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от НПК. Постановлението е мотивирано
и е постановено препис да се изпрати на адресатите, както и е указан и
начина на обжалване. Разследването е проведено в двумесечния срок.
Забавяне в произнасянето на прокурора с 63 дни.

ДП № 570/2017 г.  по описа на РУ-Враца, пр.пр.№ 232/2017 г. по
описа на РП Враца. На 18.01.2017 г. в РП Враца е постъпила преписка на
РУ-Враца, която на 19.01.2017г. е разпределена на прокурор Събинска. С
постановление от 21.02.2017 г. е възложена допълнителна проверка с
дадени указания и срок от 30 дни. Срокът на проверката е продължен с
още 30 дни, считано от 22.03.2017 г. Преписката е постъпила в РП Враца
на 04.04.2017 г. и на 05.04.2017 г. е разпределена на наблюдаващия
прокурор. С постановление от 31.05.2017 г. /не е деловодно обработено/ е
образувано досъдебното производство срещу неизвестен извършител за
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престъпление по чл.311, ал.1, т.1 от НК и разследването е възложено на
ОДМВР-Враца. С писмо , постъпило в РП Враца на 26.06.2017 г. АП
София е уведомила РП Враца, че делото не се взема на специален надзор.
Срокът на разследването е  удължен с два месеца, считано до 31.09.2017 г.
Делото е постъпило на 21.09.2017 г. с мнение за прекратяване и
разпределено на прокурор Събинска на 25.09.2017 г. С постановление от
05.12.2017 г. /не е деловодно обработено/ наказателното производство е
прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от НПК.
Постановлението е мотивирано и е постановено препис да се изпрати на
адресатите, както и е указан и начина на обжалване. Забавяне в
произнасянето на прокурора с 41 дни.

ДП № 58/2017 г.  по описа на ОДМВР-Враца, пр.пр.№ 1700/2017
г. по описа на РП Враца. На 19.07.2017 г. в РП Враца е постъпила
преписка на ОДМВР-Враца, която същата дата е разпределена на прокурор
Събинска. С постановление от 02.08.2017 г. /не е деловодно обработено/ е
образувано досъдебното производство срещу неизвестен извършител за
престъпление по чл.312, ал.1, т.1 от НК и разследването е възложено на
ОДМВР-Враца. С писмо , постъпило в РП Враца на 25.08.2017 г. АП
София е уведомила РП Враца, че делото не се взема на специален надзор.
Срокът на разследването е  удължен с два месеца, считано до 02.02.2018 г.
Делото е постъпило на 06.12.2017 г. с мнение за прекратяване и
разпределено на прокурор Събинска на 07.12.2017 г. С постановление от
16.03.2018 г. /не е деловодно обработено/ наказателното производство е
прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от НПК.
Постановлението е мотивирано и е постановено препис да се изпрати на
адресатите, както и е указан и начина на обжалване. Забавяне в
произнасянето на прокурора с 69 дни.

ДП № 142/2018 г.  по описа на РУ-Враца, пр.пр.№ 343/2018 г. по
описа на РП Враца. Досъдебното производство е започнало от РУ-Враца
на 03.02.2018 г. за престъпление по чл.129, ал.1 от НК. Срокът на
разследване е удължен с два месеца, считано до 03.06.2018 г. Делото е
постъпило на 25.04.2018 г. с мнение за прекратяване и разпределено на
прокурор Събинска на 26.04.2018 г. С постановление от 24.08.2017 г. /
деловодно обработено с дата 19.09.2018г. / наказателното производство е
прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от НПК.
Постановлението е мотивирано и е постановено препис да се изпрати на
адресатите, както и е указан и начина на обжалване. Забавяне в
произнасянето на прокурора с 60 дни.

ДП № 1192/2017 г.  по описа на РУ-Враца, пр.пр.№ 2724/2017 г. по
описа на РП Враца. Досъдебното производство е започнало на 13.11.2017
г. , под формата на бързо производство за престъпление по чл.345, ал.1 от
НК и разследването е възложено на РУ-Враца. Срокът на разследване е
удължен два пъти с по два месеца,  считано до 13.05.2018  г.  Делото е
постъпило на 14.05.2018 г. с мнение за прекратяване и разпределено на
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прокурор Събинска с отметка „След отпуск“ без дата. В предоставената
справка като дата на разпределяне е посочена – 17.05.2018г. При проверка в
УИС е въведена тази дата на разпределение на преписката. С
постановление от 24.08.2017 г. / деловодно обработено с дата 18.09.2018г./
наказателното производство е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 вр.
чл.24, ал.1, т.1 от НПК. Постановлението е мотивирано и е постановено
препис да се изпрати на адресатите, както и е указан и начина на
обжалване. Забавяне в произнасянето на прокурора с 66 дни.

От анализа на предоставените справки от РП Враца се
установи, че за периода от 01.01.2017 г. до 31.08.2018 г. прокурор
Събинска е забавила произнасянето си по :

период 2017 до 31.08.18
преписки 61 61
Досъдебни п-ва 33 21

Срочност при произнасянето по преписки
В срок до 3 дни 4-7 дни 8-30 дни 31-60 Над 61
2017г. 6 14 33 7 1
2018г. 2 8 31 12 8

Срочност при произнасянето по досъдебни производства
В срок До 3 дни 4-7 дни 8-30 дни 31-60 Над 61
2017г. 0 7 22 4 0
2018г. 2 3 4 9 3

От извършената проверка на конкретни преписки и досъдебни
производства, както и от предоставената от РП Враца информация се
установи, че възложените предварителни проверки и разследването по
досъдебните производства приключват в кратки срокове. Констатираха
се дори случаи, при които проверката или разследването по досъдебното
производства са били с по-кратка продължителност, от времето
необходимо за произнасяне на прокурор Събинска /например
пр.пр.№2567/2017 г.; пр.№ 2219/2017 г.; пр.№ 2897/2017 г. ; пр.№ 632/2018
г./.

От статистическите данни прави впечатление, че най - големия
брой забавяния са между 8 и 30 дни, като за проверявания период, тези
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произнасяния извън сроковете по преписките1 са 52,46  %  от тях,  а при
досъдебните производства2 - 48,15%. Следва да се отбележи, че е
незначителен процента на просрочията над 61 дни, като при преписките
е 7,38% /9бр./, а при ДП- 5,56% /3бр./.

При извършената комплексна планова проверка на РП Враца през
2016г., по Заповед № ПП-01-4/05.04.2016г. на Главния инспектор
обхващаща дейността на прокуратурата за 2014 г. и 2015 г. също е
констатирано забавяне на произнасянията на прокурорите от РП Враца
по реда на чл.242, ал.4 от НПК, както следва :

През 2014 г. е допуснато забавяне по 9 досъдебни производства, от
които 3на прокурор Събинска  /съответно с 10, 8 и 6 дни/. През 2015 г. е
допуснато забавяне по 25 досъдебни производства, от които 6 на
прокурор Събинска  /съответно с две ДП с 5 дни, две ДП с 3 дни и две ДП с
7 дни/. Проверяващият екип тогава е приел, че допуснатите забавяния не
са повлияли съществено върху общата продължителност на
производството.

При съпоставка на данните, от настоящата проверка е видно, че
забавянията са по много по – голям брой дела и с по-голяма
продължителност, което неоснователно е забавило производствата.

II. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРИЧИНИТЕ ЗА ДОПУСНАТИ
ЗАБАВЯНИЯ В ПРОИЗНАСЯНИЯТА.

1. Отсъствията от работа на прокурор Събинска за 01.01.2017 г. –
30.08.2018 г., както следва:

Данни за  периода 01.01.2017 до 31.12. 2017год.
Платен годишен отпуск – 51 дни, както следва :
-06.04.2017 г. – 11.04.2017 г.
-02.05.2017 г. – 12.05.2017 г.
-26.06.2017 г. - 30.06.2017 г.
-29.08.2017 г. - 15.09.2017 г.
-20.11.2017 г. - 01.12.2017 г.

В този период, прокурор Цв.Събинска не е ползвала отпуск поради
временна нетрудоспособност.

За 2017г. е участвала в обучение и семинари – 4 дни, както следва:

- 23.03.2017 г. - 24.03.2017 г.

1 От общ брой на просрочените преписки 122, забава от 8-30 дни в 64 от тях.
2 От общ брой на просрочените ДП 54, забава от 8-30 дни в 26 от тях.
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- 26.07.2017 г.  - 28.07.2017 г.

Данни за периода 01.01.2018 до 30.08.2018год.
Платен годишен отпуск – 28 дни,  както следва:
-06.03.2018 г. - 09.03.2018 г.
-25.05.2018 г.- 29.05.2018 г.
-27.08.2018 г.- 14.09.2018 г.

През този период, прокурор Цв.Събинска не е ползвала отпуск
поради временна нетрудоспособност.

За 2018г. е участвала в обучение и семинари – 18 дни, както следва:
- 24.01.2018 г.- 26.01.2018 г.
- 26.02.2018 г. - 28.02.2018 г.
- 21.03.2018 г. - 23.03.2018 г.
- 18.04.2018 г. - 20.04.2018 г.
- 14.05.2018 г. - 16.05.2018 г.
- 03.07.2018 г. - 05.07.2018 г.

2. Разпределение на преписки и дела
Съгласно Заповед №84 / 30.11.2015 г. на административния

ръководител на РП Враца и в изпълнение на Правила за приложение
разпределението на преписките и досъдебните производства на принципа
на случайния подбор в Прокуратурата на Република България, в РП Враца
има създадени девет групи за разпределяне на преписките и делата чрез
модула за случайно разпределение в УИС 2.

Натовареността на прокурор Цв.Събинска, за периода 01.01.2017г. до
09.10.2017г. е както следва:

1.“Жалби, сигнали и преписки“-70 %
2.“Досъдебни производства“-50 %
3.“Бързи и незабавни производства“-0 %
4.“Изпълнение на наказанията“-100 %
5.“Надзор за законност“-0%
6.“Международно правно сътрудничество“-50%
7.“Гражданско-съдебен надзор“-0%
8.“Наказателно съдебен надзор“-0%
9.“Други“-50%

Съгласно Заповед № 37/06.07.2016 г. на административния
ръководител на РП Враца е изменена Заповед №84/ 2015г., като в нея е
включена и прокурор В. Пенчовска. Натовареността на прокурор
Цв.Събинска е запазена същата както в предходната Заповед.

Съгласно Заповед №41 / 30.06.2017 г. на зам.административния
ръководител на РП Враца, считано от 30.06.2017 г. е определен реда за
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разпределение на преписките и делата в РП Враца, като е запазен броя на
групите – 9. Натовареността на прокурор Цв.Събинска е запазена същата
както в предходната Заповед.

За периода от 09.10.2017 г. до 31.12.2017г. натовареността на
прокурор Цв.Събинска, съгласно Заповед № 63/09.10.2017 г. на
административния ръководител на РП Враца, считано от 09.10.2017г. е
както следва:

1.“Жалби, сигнали и преписки“ -70 %
2.“Досъдебни производства“ -30 % /намаление от предходната

заповед/
3.“Бързи и незабавни производства“ -0 %
4.“Изпълнение на наказанията“ -0 %
5.“Надзор за законност“-0%
6.“Международно правно сътрудничество“ -50%
7.“Гражданско-съдебен надзор“ -0%
8.“Наказателно съдебен надзор“ -0%
9.“Други“-50%

В периода 01.01.2017г. до 31.12.2017г. прокурор Цв.Събинска е била
дежурна, както следва:

-16.01.2017 г. - 22.01.2017 г.
-17.04.2017 г. - 23.04.2017 г.
-31.07.2017 г. - 06.08.2017 г.
-04.12.2017 г. - 10.12.2017 г.
- 18.12.2017 г. - 22.12.2017 г.

За периода от 01.01.2018г. до  30.08.2018г. натовареността на
прокурор Цв. Събинска съгласно Заповед №63/09.10.2017 г. на
административния ръководител на РП Враца, считано от 09.10.2017 г. е
както следва:

1.“Жалби, сигнали и преписки“-70 %
2.“Досъдебни производства“-30 %
3.“Бързи и незабавни производства“-0 %
4.“Изпълнение на наказанията“-0 %
5.“Надзор за законност“-0%
6.“Международно правно сътрудничество“-50%
7.“Гражданско-съдебен надзор“-0%
8.“Наказателно съдебен надзор“-0%
9.“Други“-50%

Съгласно Заповед №62/01.08.2018 г. на административния
ръководител на РП Враца, считано от 01.08.2018г. е определен реда за
разпределение на преписките и делата в прокуратурата, като е добавена
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мл. прокурор Ст.Георгиева и е създадена нова група – Десета „Удължаване
на срок“.  Натовареността на прокурор Цв.Събинска, съгласно посочената
Заповед  е както следва:

1.“Жалби, сигнали и преписки“- 30 %
2.“Досъдебни производства“- 70 %
3.“Бързи производства“-0 %
4.“Изпълнение на наказанията“-0 %
5.“Надзор за законност“-0%
6.“Международно правно сътрудничество“-50%
7.“Гражданско-съдебен надзор“-0%
8.“Наказателно съдебен надзор“-0%
9.“Други“-50%
10.“Удължаване на срок“-100% /нова група/

В периода 01.01.2018г. до 30.08.2018г. прокурор Цв.Събинска е
била дежурна, както следва:

- 06.01.2018 г. - 07.01.2018 г.
- 02.04.2018 г. - 08.04.2018 г.
- 16.07.2018 г.- 22.07.2018г.

Натовареността на прокурор Събинска е в съответствие с
Правилата за приложение на разпределението на преписките и
досъдебните производства на принципа на „случайния подбор“ в
прокуратурата, утвърдени със Заповед № РД-02-41/14.10.2015 г. на
главния прокурор.

3. През проверявания период спрямо прокурор Цв. Събинска
няма образувани дисциплинарни производства или наложени
дисциплинарни наказания.

4. Индивидуалната натовареност на прокурорите в РП Враца.
Индивидуалната натовареност се определя съобразно Наредба № 3

от 23 февруари 2017 г. за показателите и методиката за атестиране и
критериите за отчитане степента на натовареност на прокурори и
следователи и на административни ръководители и техните заместници.
Зависимостта между брой наблюдавани дела и натовареност (макар и
право пропорционална) не е непосредствена. Не във всички случаи по-
големият брой наблюдавани дела автоматично води до по-голяма
натовареност. Броят на наблюдаваните дела е една от предпоставките за
по-голяма натовареност, но влияние върху нея оказват и други фактори:
фактическата и правна сложност на делото, броят и видът на
постановените по делото актове и извършените действия от прокурора,
които имат различна времева тежест. Върху показателя среднодневна
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натовареност на един прокурор влияние оказват и обективни фактори,
отразяващи се (в някои случаи непряко) на продължителността на
досъдебната фаза (заболяване на участник в производството, отсъствие и
пр. на обвиняем, адвокат, свидетел вещо лице, които възпрепятстват
своевременното решаване на делото).

през 2017г. съгласно УИС 2
- Цветомила Събинска - 203 действително отработени дни – 1430

бр.актове, включително административни актове – 564.4 точки
- Валентина Пенчовска – 210 действително отработени дни – 1042

бр.актове – 739.5 точки
- Владимир Сираков – 102 действително отработени дни – 369

бр.актове – 246.9
- Елена Станева – Кирова - 195 действително отработени дни – 769

бр.актове – 451.5 точки
- Ивайло Христов - 84 действително отработени дни – 217 бр.актове –

157.2 точки
- Иван Иванов – 200 действително отработени дни – 893 бр.актове –

575.3 точки
- Камен Каменов - 209 действително отработени дни – 943 бр.актове,

включително административни такива – 532.5 точки
- Пешо Стаменов – 179 действително отработени дни -737 бр.актове-

475.7 точки
- Росен Колев - 198 действително отработени дни - 995 бр.актове -

651.9 точки
- Стела Василева - 191 действително отработени дни -1124 бр.актове,

включително административни – 586.7 точки
- Стефан Динчев - 206 действително отработени дни - 1052 бр.актове –

668.7 точки

Средната натовареност на един прокурор в РП Враца през 2017 г.
при 13 бр. прокурори по щат, а 9.95 реално работили е 1138.5.

Средната натовареност на един прокурор в районна прокуратура за
страната е 4.51 – 2.98 точки

Средната натовареност на един прокурор в РП Враца е 4.64 акта –
2.78 точки.

през 2018г. съгласно УИС 2
- Цветомила Събинска - 137 действително отработени дни – 940 бр.

актове, включително административни актове – 372 точки
- Валентина Пенчовска – 138 действително отработени дни – 835

бр.актове – 574.3 точки
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- Владимир Сираков – 140 действително отработени дни – 526
бр.актове – 400.7 точки

- Елена Станева – Кирова - 130 действително отработени дни – 374
бр.актове – 305.8 точки

- Ивайло Христов - 36 действително отработени дни – 98 бр.актове –
74.3 точки

- Иван Иванов – 136 действително отработени дни – 465 бр.актове –
359.1 точки

- Камен Каменов - 140 действително отработени дни – 655 бр.актове,
включително административни такива – 424.6 точки

- Пешо Стаменов – 79 действително отработени дни -211 бр. актове-
153.3 точки

- Росен Колев - 134 действително отработени дни - 577 бр.актове –
404.1 точки

- Стела Василева - 123 действително отработени дни – 654 бр.актове,
включително административни – 385.5 точки

- Стефан Динчев - 134 действително отработени дни – 602 бр. актове –
446 точки

- Стиляна Георгиева - 37 действително отработени дни – 101 бр.
актове – 76.1 точки
Средната натовареност на Събинска за 2018г. е 5.77 актове – 2.03

точки.

От изложените данни е видно, че индивидуалната натовареност на
прокурор Събинска не надвишава тази на прокурорите от РП Враца, със
сходен брой отработени дни. При сравнение се установява, че средната
индивидуална дневна натовареност прокурор от РП Враца  - 2.78 е по
ниска от средната дневна натовареност на прокурор от районните
прокуратури в страната – 2.98 .

5. Данни за професионалната дейност на прокурор Събинска.
Качество на постановените от нея актове, според резултата от
инстанционния контрол.

в периода 01.01.2017г. до 31.12.2017г.
През 2017г. прокурор Цв. Събинска е работила по 243

новоразпределени  преписки и досъдебни производства, от които 66 ДП
образувани от разследващ орган, 177 – броя преписки и жалби и 1
преписка по международно правно сътрудничество.

Прокурор Цв.Събинска е възложила 41 бр. проверки по реда на
чл.145, ал.1, т.3 от ЗСВ. Произнесла се е с 85 бр. постановления за отказ да
се образува досъдебно производство и 7 преписки е изпратила по
компетентност. По възложените й преписки се е произнесла с 38 бр.
постановления за образуване на наказателно производство.
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От постановените от прокурор Цв.Събинска 85 бр.постановления за
отказ да се образува наказателно производство, няма отменени такива, а 4
бр. са потвърдени при осъществен инстанционен контрол и по жалба.

В група „Досъдебни производства“, за периода 01.01.2017г. до
31.12.2017г. е наблюдавала 154 бр. досъдебни производства, като от тях 38
са образувани от нея по реда на чл.212, ал.1 от НПК.

По наблюдаваните от нея дела е постановила 76 бр. постановления за
прекратяване на наказателното производство / на основание чл.24, ал.1, т.1
от НПК – 22, по давност – 54 /, внесла е в РС Враца 10 бр. обвинителни
акта, 2 дела е приключила със споразумение за решаване на наказателното
производство, и е внесла 2 дела с предложения за освобождаване от
наказателна отговорност с налагане на административно наказание срещу
3 лица. За същия период е приключила с постановления за спиране на
наказателното производство 19 дела. Постановила е 1 постановление за
изпращане на ДП по компетентност.

При ревизиране на постановленията за прекратяване на
наказателното производство, 1 постановление е потвърдено от съда и 1 от
ОП Враца, което впоследствие е отменено от АП София.

По отношение на спрените от прокурор Цв.Събинска досъдебни
производства, няма отменени от съда по реда на чл.244, ал.5 от НПК.

По отношение на внесените обвинителни актове, 1 бр. обвинителен
акт е върнат от съда, като след повторно внасяне е постановена осъдителна
присъда. През посочения период има две оправдателни присъди.

За сравнение през 2017 г. останалите единадесет прокурори от РП
Враца са внесли общо 57 обвинителни акта, като от тях върнати са 7.

По наблюдаваните от нея досъдебни производства, прокурор Цв.
Събинска  е внесла 34 искания до съда, от които 3 за одобряване на
извършени неотложни следствени действия, 27 за разрешение на
извършване на действия по НПК, и 4 бр. искания за вземане на мярка за
неотклонение „Задържане под стража“ или „Домашен арест“ . Същата е
дала указания по реда на чл.196 от НПК по 24 бр.ДП, по 8 бр. дела се е
произнесла с постановления по веществени доказателства и по МНО и
др.МПП, 5 бр. постановления по чл.229, ал.3 от НПК. Цв.Събинска се е
произнесла по 658 искания за удължаване срока на разследването, самата е
направила 23 бр. искания за удължаване на срока на разследване.

В група „Изпълнение на наказанията“, където през периода
01.01.2017г. – 09.10.2017г. прокурор Цв.Събинска е била на 100 % същата
е изпълнила 65 бр.присъди, като е постановила 73 бр.акта за изпращане на
присъди за изпълнение и 1 бр. постановление по чл.417 от НПК.

В периода 01.01.2017г. до 31.12.2017г. прокурор Цв.Събинска е
участвала в съдебни заседания, както следва:

- ГСН-2 бр.
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- По присъди – 17 бр.
- Съдебни производства – 55 бр.

До 25.09.2017г. прокурор Цв.Събинска е работила по следствения
надзор и статистическите таблици.

По отношение на служебната ангажираност извън пряката
прокурорска дейност, регламентирана в т.IX от Система за измерване на
натовареността на административните ръководители от Правилата за
измерване на натовареността на прокуратурите и индивидуалната
натовареност на всеки прокурор и следовател. В периода 01.01.2017г. до
31.12.2017г. прокурор Цв.Събинска е внесла 2 бр. предложения по ЗСВ,
организирала е и провела работни и обучителни съвещания – 8 бр., взела е
участие в организирани работни и обучителни съвещания и срещи – 2 бр.,
изготвила е 59 бр.заповеди, изготвила е 6 бр.становища по приложението
на материални и процесуални закони  и 148 бр.справки, писма до др.звена,
институции и граждани. Осъществила е контролна дейност като
административен ръководител спрямо прокурорите от РП-Враца – 28.

Натовареността по административно-ръководната дейност на РП
Враца, осъществена от прокурор Събинска е 384 бр.актове – 21.8 точки,
като РП Враца е на 21 място от всички прокуратури в страната.

за периода 01.01.2018г. до 30.08.2018г.
В периода прокурор Цв.Събинска е наблюдавала 132 преписки и

досъдебни производства, от които 13 ДП, 118 – „жалби, сигнали  и
преписки“ и 1 – преписка от група „Международно правно
сътрудничество“. От тях 43 са такива от предходни периоди, 31 – са ДП и
12 – са преписки.

В група „Жалби, сигнали и преписки“, прокурор Цв.Събинска се е
произнесла с 119 бр.актове, от които 83 бр. отказа за образуване на
досъдебно производство, 2 преписки е изпратила по компетентност и е
образувала 34 бр. досъдебни производства. От постановените откази за
образуване на наказателно производство – 2 отменени, а 4 са потвърдени
при осъществен инстанционен контрол. Същата е възложила 33 бр.
проверки по реда на чл.145, ал.1, т.3 от ЗСВ.

Прокурор Събинска е наблюдавала 248 бр. досъдебни производства,
като от тях 34 са образувани от нея по реда на чл.212, ал.1 от НПК.

По наблюдаваните от нея дела е постановила 180 бр. постановления
за прекратяване на наказателното производство / на основание чл.24, ал.1,
т.1 от НПК – 11, по давност – 169 /, внесла е в РС Враца 1  бр. обвинителни
акта и 1 бр. споразумение за решаване на наказателното производство. За
същия период е приключила с постановления за спиране на наказателното
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производство 17 дела. Едно ДП е изпратила по компетентност на друга
прокуратура.

По наблюдаваните от нея досъдебни производства е направила 26 бр.
искания до съда, от които 3 за одобряване на извършени неотложни
действия по разследването, 19 за разрешения за извършване на действия по
НПК, 2 бр. искания за разкриване на банкова/данъчна тайна и
осигурителна информация. Внесла е в РС Враца две искания за вземане на
мярка за неотклонение „Задържане под стража“. Изготвила е 24
бр.постановления по чл.196 от НПК, по 1 дело се е произнесла по
направени искания, бележки и възражения по чл.229, ал.3 от НПК.
Прокурор Цв.Събинска е изготвила две постановления за привличане на
обвиняем и два разпита на обвиняем. През посочения период се е
произнесла по 369 искания за удължаване срока на разследване и самата тя
е направила 4 искания за удължаване срока на разследване.

При ревизиране на постановленията за прекратяване на
наказателното производство, 1 постановление е отменено от РС Враца,
като към настоящия момент делото не е приключено.

По отношение на спрените от прокурор Цв. Събинска досъдебни
производства, няма  отменени от съда по реда на чл.244, ал.5 от НПК.

През посочения период няма върнати дела и оправдателни присъди.
За сравнение през 2018 г. останалите прокурори от РП Враца са внесли
общо 48 обвинителни акта, като от тях върнат е 1.

В група „Изпълнение на наказанията“, прокурор Цв.Събинска е
изпълнила 3 бр.присъди, като е постановила 3 бр.актове за изпращане на
присъди за изпълнение, 1 бр. постановление свързано с изпълнение на
наказанията и 1 бр. постановление по реда на чл.417 от НПК, внесла е в РС
Враца 4 бр. предложения по реда на чл.306 от НПК.

В периода 01.01.2018г. до 30.08.2018г. прокурор Цв.Събинска е
участвала в 18 бр.съдебни заседания, както следва:

- ГСН - 1 бр.
- По присъди и по чл.306 от НПК– 4 бр.
- Съдебни производства – 13 бр.

По отношение на служебната ангажираност извън пряката
прокурорска дейност, регламентирана в т.IX от Система за измерване на
натовареността на административните ръководители от Правилата за
измерване на натовареността на прокуратурите и индивидуалната
натовареност на всеки прокурор и следовател. В периода 01.01.2018г. до
30.08.2018г. прокурор Цв.Събинска е внесла 4 бр. предложения по ЗСВ,
организирала е и провела работни и обучителни съвещания – 1 бр., взела е
участие в организирани работни и обучителни съвещания и срещи – 2 бр.,
изготвила е 63 бр. заповеди и указания, изготвила е 1 бр. становище по
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приложението на материални и процесуални закони  и 74 бр. справки,
писма до др. звена, институции и граждани. Осъществила е контролна
дейност като административен ръководител спрямо прокурорите от РП
Враца – 7. Същата е постановила 150 акта по администриране.

От предоставените статистически данни и проверката на
конкретните преписки и досъдебни производства, може да се направи
извод за  много добро качество на прокурорската работа на Цв.
Събинска.

6. Дейността на прокурор Събинска като административен
ръководител - районен прокурор на РП Враца.

Във връзка с извършената проверка, прокурор Събинска предостави
на проверяващия екип становище за осъществената дейност на
възложените й по закон функции на административен ръководител, както и
за причините за допуснатите от нея забави.

В становището е посочено, че, за времето от 19.11.2015 год. и към
настоящия момент прокурор Събинска заема длъжността
Административен ръководител – районен прокурор на Районна
прокуратура – гр. Враца.  Основна част от задълженията и като
административен ръководител, е свързана със създаване организация на
работата в РП Враца, което се осъществява  чрез взаимодействие между
прокуратурата и други органи и институции.

Най-често взаимодействие е осъществявано с органите на МВР по
въпроси свързани с организацията на работа по предварителните проверки
по чл.145 от ЗСВ и разследванията по наблюдаваните от Районна
прокуратура Враца наказателни производства. Вследствие на създадената
организация, от възложените  през 2017 г. 820 броя предварителни
проверки, 638 броя са приключили в срок до два месеца, а 182 броя
предварителни проверки са приключили в срок над два месеца, но в срока
по чл.145, ал.2 от ЗСВ. По отношение на предварителните проверки,
възложени от прокурор за времето от 01.01.2018 год. до 30.08.2018 год., от
възложени 640 броя проверки, 576 броя са приключили в срок до два
месеца, 64 броя предварителни проверки са приключили в срок над два
месеца, но в законоустановения срок по чл.145, ал.2 от ЗСВ.

Ежемесечно са провеждани работни срещи с Главен разследващ
полицай при ОДМВР –Враца и Главен разследващ полицай при РУ –
Враца, на които се обсъждани варианти на решения по възникнали
проблеми във връзка с работата по наблюдаваните от РП Враца досъдебни
производства.  В резултат на това, от 1204 броя приключени досъдебни
производства през 2017 г., 449 броя са приключили в срок до два месеца,
504 броя са приключили в срок до шест месеца, 200 броя са приключили в
срок над шест месеца и 51 броя в срок над една година. Към края на 2017
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год. броят на неприключените досъдебни производства е бил 325, като
разследването по всички тях е в законоустановения срок. За времето от
01.01.2018 год. до 30.08.2018 год. от 859 броя приключени досъдебни
производства, 387 броя са приключени в срок до два месеца, 316 броя са
приключили в срок до шест месеца, 124 броя в срок над шест месеца и 32
броя в срок над една година.

Тази положителна статистика  се подкрепя и от констатациите
при проверката на конкретни преписки и досъдебни производства.

В становището също е посочено, че административния ръководител е
оказвала методическа помощ на прокурорите в РП Враца по дела с
обществено значим интерес или такива, по които е възникнал проблем в
хода на разследването, като  е организирала провеждането на съвместни
работни срещи между прокурор, разследващ полицай и оперативен
работник, на които са обсъждани възникналите проблеми в хода на
разследване и са набелязвани действията,  които следва да бъдат
предприети за тяхното разрешаване, с цел срочно приключване на
разследванията и обезпечаване на наказателните производства с
достатъчен по обем и годен доказателствен материал.

Административният ръководител е приемал граждани, съгласно
утвърден график, обявен на видно място в сградата на РП Враца и на
интернет страницата на прокуратурата, включително и извън утвърдения
график, когато се касае за граждани с нарушения в опорно-двигателния
апарат. В РП Враца е изграден и Информационен център, който
значително облекчава и осигурява качество на обслужването на
гражданите, адвокатите и представителите на институции и други органи и
в същото време спомага за нормалното функциониране на
Администрацията към РП Враца.

Административният ръководител е осъществявал ежедневен контрол
върху работата на служителите при РП Враца относно правилно
въвеждането на данни в Унифицираната информационна система.

Административният ръководител е осъществявал и дейността по
правилното и целесъобразно разходване на утвърдения бюджет на РП
Враца, чрез планиране на разходите за ремонтни дейности, за създаване на
нормални условия на труд в работните помещения, за обезпечаване на
всяко работно място с техника и планиране на разходите за текущи нужди
и т.н.

Административният ръководител изразява становище, че тази
натовареност е основна причина за допускане на просрочия при
произнасянията й като наблюдаващ прокурор по реда на чл.242, ал.4 от
НПК и чл.145, ал.2 от ЗСВ. Други причини, от личен или здравословен
характер, не бяха посочени от прокурор Събинска нито в личен разговор с
проверяващия екип, нито в депозираното писмено становище.
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От извършената проверка на място в РП Враца и анализ на
събраните данни, проверяващият екип констатира, че като
административен ръководител прокурор Събинска е положила усилия да
създаде добра организация на административната дейност, което е
подобрило работата на прокуратурата като цяло, но се  е отразило на
срочността на пряката и прокурорска дейност.

Предвид изложените констатации могат да се направят следните

И З В О Д И :

За периода от 01.01.2017 г. до 30.08.2018 г. прокурор Цветомила
Събинска е допуснала произнасяне извън срока по чл.145, ал.2 от ЗСВ по
122 от общо разпределените й 295 преписки. За същият период прокурор
Цветомила Събинска е допуснала произнасяне извън срока по чл.242, ал.4
от НПК по 54 от общо разпределените й 79 досъдебни производства.

От статистическите данни прави впечатление, че най - големия
брой забавяния са между 8 и 30 дни, като за проверявания период, тези
произнасяния извън сроковете по преписките са 52,46 % от тях, а при
досъдебните производства - 48,15%. Следва да се отбележи, че е
незначителен процента на просрочията над 61 дни, като при преписките
е 7,38%, а при ДП- 5,56%. Независимо от тази статистика, при
запознаване с конкретни преписки и дела се констатираха и случаи, при
които предварителната проверка или разследването по досъдебното
производства са били с по-кратка продължителност, от времето
необходимо за произнасяне на прокурор Събинска /например
пр.пр.№2567/2017 г.; пр.№ 2219/2017 г.; пр.№ 2897/2017 г. ; пр.№ 632/2018
г./.

Натовареността на прокурор Събинска е в съответствие с
Правилата за приложение на разпределението на преписките и
досъдебните производства на принципа на „случайния подбор“ в
прокуратурата, утвърдени със Заповед № РД-02-41/14.10.2015 г. на
Главния прокурор на РБ.

Индивидуалната натовареност на прокурор Събинска не надвишава
тази на прокурорите от РП Враца, със сходен брой отработени дни. При
сравнение се установява, че средната индивидуална дневна натовареност
прокурор от РП Враца  - 2.78 е по ниска от средната дневна
натовареност на прокурор от районните прокуратури в страната – 2.98.

Проверяващият екип не установи обективни причини,
здравословни или други лични проблеми довели до забавяне в
произнасянето. В депозираното от прокурор Събинска становище,
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като единствена причина за допуснатото нарушение е посочена
натовареността й като административен ръководител.

Независимо от установените забавяния, проверяващият екип
отчита много добро качество на прокурорската работа на Цв. Събинска,
което се подкрепя от предоставените статистически данни и
проверката на конкретните преписки и досъдебни производства.

Като административен ръководител прокурор Събинска, е
положила усилия да създаде добра организация на административната
дейност, което е подобрило работата на прокуратурата като цяло, но се
е отразило на срочността на пряката и прокурорска дейност.

С оглед изложеното, ИВСС приема, че прокурор Цветомила
Цветанова Събинска е допуснала дисциплинарно нарушение по смисъла
на чл.307, ал.3, т.1 от ЗСВ,  изразяващо се в системно неспазване на
сроковете, предвидени в процесуалните закони, което налага
отправянето на предложение до ВСС за образуване на дисциплинарно
производство за налагане на дисциплинарно наказание.

Въз основа на отразените в акта констатации и изводи, както и на
основание чл.58, ал.2 от ЗСВ, с цел недопускане на забавяния в
произнасянията на прокурор Събинска, Инспекторатът към Висшия
съдебен съвет отправя и следните

П Р Е П О Р Ъ К И :

1. Административният ръководител на РП Враца да прецени
необходимостта от  възлагане на част от административните си
функции на други прокурори от РП Враца, с оглед намаляване на
личната си натовареност;

2. Административният ръководител на РП Враца, да
уведомява ежемесечно ИВСС за срочността на произнасянията си по
преписки и досъдебни производства, за период от 6 месеца;

Настоящият акт да се изпрати на административния ръководител –
районен прокурор на Районна прокуратура Враца, който в едномесечен
срок от получаването му да предприеме необходимите действия за
изпълнение на препоръките, за които на основание чл.58, ал.4 от ЗСВ в
двумесечен срок да уведоми Главния инспектор на Инспектората към ВСС.



Ha ocHosaH]4e .r,r.58, ar.3 or' 3C'8. B ceAMOrHeBeH cpoK or nor\iqaBaHc
Ha HacroAulnn aKT 3a pe3ynrarr4 3a Lr3BbpileHa npoBepKa, Mofar Aa 6uar'
HanpaBeHr4 Br,3pali(eHvfl rtpeA f,ranHHq HHcneKTop Ha I4HcreKTopara KbM BCC.

Crel u3TnrraHe Ha cpoKa no ur.58, a1.3, uzp.2 or 3CB - npn nunca Ha

frocrbfrr{Jrr4 Bb3paxeHprfl, a npr4 rrocTbtlvlrLr raKuBa - cneA rlpov3HactHe Ha

fraaHras r4HcrreKTop na I,IBCC no rrx, Korrue or aKTa BeAHo c Bb3paxeHvflTa vr

peIUeHH-flTa no Ttx Ha fJIaBHI4t HHC[eKTOp lA Ce I43rIpaTtT Ha

aAMr4Hucrparr4Blnlafl pbKoBoAr4TeJr Ha O|I Bpaua u llpoxypopcKara Korerl4q Ha

BCC, Ha eneKrpoHeH HocI4reJI.

Cne4 Karo aKTa 3a pe3ynrarr4 craHe oKoHqareJIeH, Ha ocHoBaHI,Ie ql.5 or
Brrpeuru4Te npaBura 3a peAa, no rcofiro ltlHcuercroparbr xrrvr BCC orrlpaBt
npeAnox{eHr4e sa o6paeyBaHe Ha Ancrlr4rrnr.rHapHo nporl3BoAcrBo, s I,IBCC qe
6tAe BHeceHo npeAno)KeHr4e 3a B3eMaHe Ha peIxeHI,Ie 3a ornpaBqHe Ha

rrpeAnox(eHne :a o6pa:yBaHe Ha Ar4crlr4nnr.rHapHo tIpoI,I3BoAcrBo 3a HzlilaraHe Ha

Ar{crlr4rrnnHapHo HaKa3aHLre Ha rrpoKypop I{eeror,ulla I{neraHoBa Ct6uucra -
aAMlrHracrparraBeH pbKoBoALITeJI Ha PII Bpaqa.
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