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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  

ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 

гр. София 1301, ул. „Георг Вашингтон" № 17, тел.факс 989 48 66 
 

 

 

 

 

АКТ 
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПЛАНОВАТА ПРОВЕРКА В 

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ 
 

извършена за периода от 23.09.2008 г. до 27.09.2008 г. 
 

Основание на проверката - на основание чл.54 ЗСВ, годишната програма 

на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2008 г. и Заповед № 141/ 18. 09. 

2008 г.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 за 2007 г. и 

първото полугодие на 2008 г. 

Методологията на провеждане на проверката се основава на приетата от 

Инспектората към ВСС обща методология за извършване на планови проверки. 
 

I. Проверка на организацията на административната дейност на 

прокуратурата, на основание чл.54, ал.1, т.1 ЗСВ. 
 

1. Щатна осигуреност. 
 

Дейността на ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА/ ОП/- ЛОВЕЧ се осъществява 

от 8 прокурори, от които 1 прокурор е в отпуск по майчинство от 05. 08. 2007 г. 

Дейността на ОП - Ловеч се подпомага от общо 11 броя служители. 
 

2. Книги, регистри и дневници водени от прокуратурата. 

Информационно обслужване, статистика и анализ. 

Книгите, регистрите и дневниците се водят съгласно Правилника за 

организацията и дейността на администрацията на Прокуратурата на Р България 

(ПОДАПРБ) и съответните указания на Върховна касационна прокуратура. 

Отбелязват се своевременно всички факти и обстоятелства. Организацията на 

работа на деловодството по воденето на книгите е на добро ниво. 
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Водят се общо 14 регистри, дневници и книги от административния 

секретар съгласно номенклатурата на делата на ВКП и ПОДАПРБ. От тях 2 са 

водени по указания на ВКП и 2 по преценка на административния ръководител. 

Води се дневник на спрените дела срещу неизвестен извършител. Дневник за 

спрени дела срещу известен извършител не се води. Тези дела са разпределени 

между прокурорите без да са описани. Книгата за изпълнение на присъдите се 

води и в електронен вариант. Беше демонстриран случайния принцип на 

разпределение на делата. 

Въведена е унифицирана информационна система по указания на ВКП. 

Внедрени са програмни продукти по инициатива на административния 

ръководител. 13 регистри, дневници и книги в ОП -Ловеч се водят на хартиен 

носител и 1- дневник /спрени дела/ на електронен носител. На хартиен носител се 

води Дневник срещу неизвестен извършител, срещу известен извършител не се 

води дневник. 

Проверката на движението на преписките и делата в ОП - Ловеч е улеснена 

от създадените и внедрени самостоятелно софтуерни продукти. 

Прокурорите ползват в работата си правните продукти на „Апис" и 

„Сиела". 

Статистическата дейност на ОП - Ловеч се води съгласно указание № 

301/27.12.2007 г. на Главния прокурор на Р България. Статистическите данни се 

събират и обработват своевременно както от ръководителите на съответните 

надзори, така и от съдебните служители, включително с активното съдействие на 

компютърният оператор. За всички справки е въведена папка с входящ номер, 

тема на справката и срочност на изготвяне. Всеки прокурор за определен надзор 

за дейността и по време на изготвяне на отчетите прави анализ на извършеното. 

Анализирането на дейността на ОП- Ловеч се извършва в годишните и 

шестмесечните доклади, като административният ръководител обобщава всички 

данни, предоставени от ръководителите на надзорите и от административните 

ръководители на районните прокуратури на територията на ОП - Ловеч. 

Извършена беше проверка на Заповедната книга, която съдържа всички 

заповеди и разпореждания, издадени от административния ръководител. От тях 

12 по указания на Главния прокурор и 16 по собствена преценка. 
 

3. Случайно разпределение на преписките и делата в ОП - Ловеч 

Със Заповед № 142/ 06. 06. 2008 г.на административния ръководител на ОП 

- Ловеч е разпоредено преписките и делата да се разпределят с програмата „Law 

Choice" само при първоначалното им постъпване в прокуратурата, съобразно 

поредния номер. Същевременно случайният принцип на разпределение на делата 

и преписките се прилага по отношение на прокурорите, разпределени по групи, 

отчитащи специализирането им, натовареността и надзорите в прокуратурата. 

При промяна на разпределението от административния ръководител в програмата 

остава първоначалното разпределение, което налага съдебен служител да 

въвежда новите данни в програмата, както и мотивите за това. В предоставената 

от ОП - Ловеч справка за организацията на административната дейност на 
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прокуратурата са посочени изрично прокурорите и участието им в групи, по 

отношение на които се прилага случайният принцип за разпределение на делата, 

въведени с цитираната по- горе заповед на Окръжния прокурор. 

Отчитането на специализирането на прокурорите при прилагането на 

случайния принцип на разпределение на делата и преписките считам за правилен 

подход, който обаче следва да отчете и равномерна натовареност на всеки 

прокурор. 
 

4. Описване и съхраняване на веществените доказателства. 
 

Веществените доказателства се описват, съхраняват и предават съгласно 

въведените правила. Води се „книга на веществените доказателства". В ОП - 

Ловеч веществените доказателства се съхраняват в архива на прокуратурата. 

Въведена е практика прикачване на разписката за предаване на веществените 

доказателства. Последната разписка е от 16. 10. 2007 г., от което се установява, че 

книгата не е водена редовно. Книгата е въведена през 1959 г., поради което 

графите следва да бъдат актуализирани. Не са създадени задоволителни условия 

за съхраняване на веществените доказателства поради липса на подходящо 

помещение за това. 
 

II. Проверка на организацията по образуването и движението на 

преписките в прокуратурата, на основание чл.54, ал.1, т.2 ЗСВ. 
 

В хода на проверката беше изискана справка за индивидуалната 

натовареност на прокурорите в ОП - Ловеч във връзка с правомощието им по 

решаване на прокурорски преписки за 2007 г. и първото полугодие на 2008 г. 

Общият брой на преписките през 2007 г. е 1864, от които 1071 

новообрзувани и 793 от предходни години. 

През 2007 г. прокурорите са решили общо 1849 преписки, от които по 57 са 

постановени откази за образуване на досъдебно производство, 183 образувани 

досъдебни производства, 12 са изпратени по компетентност на други органи и 

1313 инстанционни решения по преписки на районни прокуратури- гр. Ловеч, 

Троян, Луковит и Тетевен, включително и с продължен срок за разследване по 

които има произнасяне и повече от един път. 

От постановените 57 отказа за образуване на досъдебно производство 8 са 

обжалвани пред АП - Велико Търново, като всичките са потвърдени. Решени 

инстанционни преписки извън едномесечния срок няма. 
 

Инстанционните решения на АП- Велико Търново по актове на ОП-Ловеч, 

постановени по приключили преписки са общо 84 за 2007 г. От тях 81 са 

потвърдени и 3 отменени. 
 

През първото полугодие на 2008 г. общият брой на преписките е 760, от които 

596 новообразувани и 164 останали от предходни години. Общият брой на 
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решените преписки през този период е 658. На 19 от тях са постановени откази, 

103 са образуваните досъдебни производства, 123 са изпратени по компетентност 

на друг орган. По преписките на ОП- Ловеч са постановени 12 инстанционни 

решения на АП- Велико Търново, като 6 са отменени постановления и 6 

потвърдени. ОП- Ловеч се е произнесла по общо 84 преписки на РП- Ловеч, 

Троян, Луковит и Тетевен, от които потвърдените са 65, а отменените 19. 

Инстанционни преписки, решени извън едномесечния срок няма. От 

образуваните преписки през проверявания период нерешени в едномесечния срок 

са 102. Нерешени преписки, образувани в предходни години няма, както и 

преписки на специален отчет съгласно т. 5 от Заповед № ЛС- 2184/ 30. 05. 2007 г. 

на Главния прокурор. 
 

На произволен принцип беше извършена проверка на следните 

инстанционни преписки: 

- Преписка 3820/ 1993 г. на РП- Ловеч, образувана по жалба от 17. 06. 2008 

г. ОП- Ловеч се е произнесла на 01. 07. 2008 г. копие от постановлението е 

изпратено на жалбоподателя с обратна разписка. 

- Преписка 931/2008 г., образувана по жалба срещу постановление от 06. 06. 

2008 г. по преписка № 549/ 2008 г. на РП- Ловеч за отказ за образуване на 

досъдебно производство. ОП- Ловеч се е произнесла в срок с постановление 

от 14. 07. 2008 г. 

- Преписка № 150/ 2008 г. на РП- Троян, образувана по жалба от 26. 05. 2008 

г. ОП- Ловеч се е произнесла с постановление от 10. 06. 2008 г., като е 

отменил отказ за образуване на досъдебно производство. Препис от 

постановлението е изпратен с обратни разписки. АП- 

Велико Търново е потвърдила постановлението на 23. 06. 2008 г. ВКП също е 

потвърдила постановлението. 

- Преписка №234/ 2006 г. на ОП- Ловеч. С постановление от 13. 07. 2007 г. е 

потвърдено постановлението на РП- Ловеч по пр. № 358/ 2007 г.. На 04. 09. 2007 

г. е постъпила жалба срещу постановлението на ОП- Ловеч до АП- Велико 

Търново. Последната се е произнесла на 26. 09. 2007 г. като е потвърдила акта на 

ОП- Ловеч. 
 

Извършена беше проверка на преписки по които са постановени откази за 

образуване на досъдебно производство 

-Преписка № 829/2008 г. по описа на ОП- Ловеч. Образувана е по жалба вх. 

№448/ 2008 г. от 19. 05. 2008 г. С постановление от от 03. 06. 2008 г. е 

възложена предварителна проверка, която да бъде извършена за срок от 20 

дни.С писмо от 02. 07. 2008 г. срока на проверката е удължен с 25 дни. На 07. 

08. 2008 г. прокурора се е произнесъл с постановление за отказ за образуване 

на досъдебно производство. 

-Преписка № 1245/ 2008 г. по описа на РП- Ловеч, преписка № 1251/ 2008 г. на 

ОП- Ловеч. Образувана е по жалба от 15. 07. 2008 г. Постановено е 

постановление за отказ за образуване от 15. 08. 2008 г., препис от което е 



5 

изпратен на жалбоподателя с писмо с обратна разписка, върху което е 

отбелязано, че не е потърсено от адресата. 
 

На произволен принцип беше извършена проверка на прекратени преписки 

през 2007 г. 

-Преписка №1886/ 2007 г., дознание № 730/ 2007 г., образувана срещу 

неизвестен извършител на 05. 10. 2007 г.и прекратена с постановление от 

21.11. 2007 г. 

- Преписка № 1699/ 2007 г., дознание № 668/ 2007 г. Образувана срещу 

неизвестен извършител на 03. 09. 2007 г. с първото действие по разследването: 

протокол за оглед на местопроизшествие. С постановление от 05. 11. 2007 г. 

досъдебното производство е прекратено. На заинтересованите лица са 

изпратени преписи от постановлението с писма с обратна разписка. 

- Преписка № 816/ 2007 г., образувана на 20. 09. 2007 г. срещу неизвестен 

извършител, с постановление от 27. 11. 2007 г. е прекратено досъдебното 

производство. 

- Преписка № 285/ 2008 г. Образувана на 20. 02. 2008 г. с първото действие по 

разследване срещу неизвестен извършител. Прекратено с постановление от 07. 

05. 2008 г. копие от постановлението е изпратено на пострадалите с писмо с 

обратна разписка. 

- пр. пр. №122/ 1985 г., сл. д. №35/ 1985 г., образувано срещу неизвестен 

извършител за престъпление по чл. 330, ал.З, пр. 1 от НК. Прекратено с 

постановления от 01. 02. 2007 г., 20. 12. 2007 г. и 10. 12. 2007 г. Образувано е 

срещу две заподозрени лица- А.А. А. и С. А. Й.. Абсолютната давност за 

наказателно преследване съгласно чл. 80, ал.1, т. 2 от НК е изтекла на 27. 01. 

2000 г. по преписката се съдържат три постановления за прекратяване на 

наказателното преследване. Две от тях по отношение на заподозряното лице 

С. А. Й. и едно по отношение на А. А. А.. За едно престъпление са образувани 

две следствени дела- №35/ 85 г. и №418/ 86 г. по описа на Окръжна 

следствена служба- Ловеч. 
 

Извършена беше проверка на прекратени досъдебни производства, обжалвани 

пред съд: -Преписка№ 2366/ 2007 г. Образувана на 20. 12. 2007 г. с първото 

действие по разследването. С постановление от 13. 02. 2008 г. на АП- Велико 

Търново срока на разследване е удължен с два месеца, считано от 20. 02. 2008 г. 

С постановление от 16. 04. 2008 г. срока е удължен с още два месеца, считано от 

20. 04. 2008 г. Дознанието е приключило със заключително постановление от 18. 

06. 2008 г. и изпратено в ОП- Ловеч на 19. 06. 2008 г. и на същата дата е 

получено. Досъдебното производство е прекратено с постановление от 10. 07. 

2008 г. Постановлението е обжалвано пред Окръжен съд- Ловеч. С определение 

от 24. 07. 2008 г. по НЧД № 196/ 2008 г. на ЛОС е отменено и преписката върната 

на ОП-Ловеч със задължителни указания касаещи прилагането на закона и 

отстраняване на допуснати съществени процесуални нарушения. На 23. 09. 2008 
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г. е съставено заключително постановление и към момента на проверката е на 

доклад при наблюдаващия прокурор. 
 

Извършена беше проверка на спрени досъдебни производства: -Преписка № 

1315/ 2006 г. Образувана е с постановление от 13. 12. 200 6 г. срещу Д. С.К. и Б. 

Ц.И.и двамата от гр. Ловеч. Срокът на разследване е удължен с три месеца, 

считано от 14. 02. 2007 г. с постановление от 15. 02. 2007 г. на АП- Велико 

Търново. Досъдебното производство е прекратено с постановление от 11. 07. 

2007 г. С определение от 27. 07. 2007 г. на Ловешки окръжен съд, потвърдено от 

Апелативен съд - Велико Търново с определение от 30. 10 .2007 г. 

постановлението е отменено. С писмо на Главния прокурор срокът на 

разследване е удължен с пет месеца, считано от 12. 12. 2007 г. Считано от 13. 05. 

2008 г. е налице ново продължаване на срока от Главния прокурор. 

С постановление от 17. 07. 2008 г. е указано на разследващия полицай да 

извърши допълнителни действия по разследването. Съставено е заключително 

постановление от 11. 08. 2008 г. с мнение за прекратяване. С постановление от 

12. 09. 2008 г. делото е спряно за един месец. С постановление от 19. 08. 2008 г. 

дознателя е отстранен и разследването възложено на друг дознател. -Пр. пр. № 

1084/ 1991 г., сл. д. № 1093/ 91 г., образувано за престъпление по чл. 330, ал.2, т. 

2 от ЕК срещу неизвестен извършител. С постановление от 03. 09. 1991 г. 

наказателното производство е спряно, тъй като извършителят не е разкрит. На 19. 

04. 2000 г. е изпратено напомнително писмо до Окръжна следствено служба 

/ОСС/- Ловеч за резултатите от издирване на автора на престъплението. На 19. 

10. 2007 г. е изпратено ново напомнително писмо до ОСС- Ловеч с указание 

следственото дело да бъде изпратено за послужване. Абсолютната давност за 

наказателно преследване е изтекла на 29. 06. 2006 г. В преписката не се съдържа 

постановление за прекратяване или друго постановление. 

-Пр. пр. № 799/ 94 г., сл. д. № 428/ 94 г., образувано за престъпление по чл. 199, 

ал. 1, т. 2 във вр. чл. 198, ал.1 във вр. чл. 20, ал.2 от НК, срещу неизвестен 

извършител. Наказателното производство е спряно с постановление от 26. 10. 

1994 г., тъй като в извършителите не са открити. На 02. 02. 2000 г. е изпратено 

напомнително писмо до ОСС- Ловеч за резултата от издирването. На 06. 02. 

2008 г. е изпратено ново писмо за резултатите от издирване на извършителя. 

На 25. 02. 2008 г. е получен отговор на писмото, с което се уведомява ОП- 

Ловеч, че извършителят не е разкрит. На 13. 06. 2008 г. е изпратено писмо до 

ОСС- Ловеч за резултатите от разследването, на което няма отговор. На 01. 09. 

2008 г. ново напомнително писмо, на което също няма отговор. Абсолютната 

давност за наказателно преследване изтича на 27. 06. 

2009 г. 

-Пр. пр. № 652/ 1993 г., сл. д. № 1498/ 93 г., образувано срещу неизвестен 

извършител за престъпление по чл. 115 от НК. С постановление за спиране от 

02. 08. 1993 г. наказателното производство е спряно. Изпратено е 

напомнително писмо от 02. 02. 2000 г. до ОСС- Ловеч, ново писмо на 31. 10. 

2007 г. На 26. 11. 2007 г. е получен отговор от ОСС- Ловеч, с което се 
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уведомява ОП Ловеч, че такова дело не се намира на съхранение в РПУ- 

Троян. Към момента на проверката се получи устна информация, че делото се 

намира в РПУ- Троян. 

-Пр. пр. № 1599/ 1993 г., сл. д. № 3360/ 93 г., образувано е на 21. 12. 1993 г. срещу 

неизвестен извършител за престъпление по чл. 199, ал. 2, т. 3 от НК. С 

постановление от 23. 06. 1994 г. наказателното производство е спряно. На 02. 

02. 2000 г. е изпратено напомнително писмо до ОСС за резултатите от 

издирването, нови писма са изпратени на 18. 02. 2008 г. и 12. 09. 2008 г. 

Давността изтича на 09. 12. 2008 г. 

-Пр. пр. № 1592/ 1992 г., сл. д. № 2562/ 1992 г., образувано но 02. 12. 1992 г. 

за престъпление по чл. 330, ал.1 от НК срещу неизвестен извършител. С 

постановление от 29. 04. 1993 г. наказателното производство е спряно. 

На 02. 02. 2000 г.е изпратено писмо за резултата от разследването. Ново 

напомнително писмо е изпратено на 23. 10. 2007 г. Давността е изтекла 

на 02. 12. 2002 г. 

-Пр. пр. № 861/ 1990 г., сл. д. № 636/ 90 г., образувано на 18. 07. 1990 г. за 

престъпление по чл. 330, ал. 2, т. 2 от НК срещу неизвестен извършител. 

Наказателното производство е спряно на 28. 09. 1990 г. На 20. 04. 2000 г. 

е изпратено писмо до ОСС за резултата от разследването. На 20. 02. 2008 

г. е изпратено писмо с указания делото да бъде изпратено в ОП- Ловеч за 

послужване. Към момента на проверката няма отговор. 
 

Извършена беше проверка на частично прекратени преписки: 

- Преписка № 206/ 2007 г. Постановление за частично прекратяване 

от 31. 08. 2007 г. Изпратено на РП- Ловеч по компетентност. 

Постановлението е влязло в сила на 12. 09. 2007 г. Връчено на 04. 09. 

2007 г. на заинтересованите лица с писма с обратна разписка. 

- Преписка № 690/ 2007 г.на ОП- Ловеч. Постановление за частично 

прекратяване от 16. 01. 2008 г. Препис е връчен на заинтересованите 

лица. 
 

*От направените проверки се установи, че прокурорите в ОП-Ловеч 

се произнасят в едномесечния срок, предвиден в НПК. 

* Спрените дела не са наблюдавани от прокурора /за 16 г. са 

изпратени 2 напомнителни писма- пр. 1084/91 г., пр.№ 799/ 94/. 

* Забавянето на разследването по някои преписки се дължи на недобро 

взаимодействие с разследващите полицаи. 

* Често се налага отстраняване на разследващ полицай и възлагане 

преписката на друг. 

* По спрените дела не се изпращат напомнителни писма съобразно 

указанията на Главния прокурор- Заповед № ЛС- 2403/ 15. 06. 2007 г. Налице са 

затруднения при следене и изчисляване на сроковете по спрените дела. 

* Не са описани всички спрени дела както и тяхното движение. 

* Постановленията за прекратяване се изпращат на заинтересованите лица 
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с писмо с обратна разписка, а отказите за образуване на наказателно 

производство и постановленията за спиране с обикновено писмо. 
 

III. Проверка на организацията по образуването и движението на 

досъдебните производства в ОП- Ловеч, 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. Предоставена беше 

справка за наблюдаваните досъдебни производства, образувани през предходни 

години- за дознания и следствия, справка за неприключилите от разследващите 

органи досъдебни производства в срока по чл. 234 от НПК, списък на делата на 

специален надзор, справка за движението на прекратените досъдебни 

производства, по които АП- Велико Търново е отменила актовете на ОП- Ловеч и 

справка за движението по спрените наказателни производства. 

Наблюдаваните досъдебни производства през 2007 г. са били общо 309, от 

които образувани в проверявания период- 183 и образувани в предходни години 

126. От образуваните в проверявания период 12 се разследват от следователи и 

171 от дознатели. 

Приключилите и решени в сроковете по НПК през 2007 г. общо за 

прокуратурата са 260, от които 10 са разследвани от следовател и 250 от 

дознател. 

Неприключени досъдебни производства в сроковете по чл. 234 от НПК 

няма, както и нерешени от наблюдаващия прокурор в едномесечния срок по чл. 

242, ал. 3 от НПК. В проверявания период са внесени 8 искания за вземане на 

мярка „Задържане под стража55 и всичките са уважени. 

Предоставена беше справка за преписките, взети на специален отчет по стария 

ред съгласно раздел V от Заповед на Главния прокурор на Р България ЛС-

2184/2007 г. Приключените наказателни производства на специален отчет са три 

от тях едно е внесено в съда с обвинителен акт и две са прекратени. 

В съда са внесени 21 искания за използване на специални разузнавателни 

средства, като всичките са уважени. 

Изискана беше справка на спрените наказателни производства от 

прокурора броят на които е 484 включително и от минал период. От тях 483 са 

срещу неизвестен извършител и едно срещу известен. През проверявания период 

са възобновени 32. От броя на спрените дела 8 са образувани през проверявания 

период и 476 в предходни години. 

Изискана беше справка на прекратени наказателни производства от 

прокурора. Общият им брой е 169, от които 7 са обжалвани пред съда, като 3 са 

отменени и 4 потвърдени. Постановления за прекратяване, обжалвани пред по- 

горните прокуратури и служебно отменени от по- горните прокуратури няма. 

Наблюдаваните досъдебни производства през първото полугодие на 2008 г. са 

179, от които 103 са образувани през проверявания период, като 1 е разследвано 

от следовател, останалите 102 от дознател и 76 образувани в предходни години. 
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От последните към 30. 06. 2008 г. 15 са решени, 3 са с удължени срокове , а 

останалите 58 са спрени дела, образувани в минали периоди. Приключените 

досъдебни производства от разследващ орган и решени през проверявания 

период са общо 129, от тях 1 е разследвано от следовател и 128 от дознател. 

Неприключени досъдебни производства от разследващия орган извън сроковете 

по чл. 234 от НПК няма, както и получени такива от разследващия орган и 

нерешени от наблюдаващия прокурор над един месец. През проверявания период 

с мярка за неотклонение „задържане под стража55 са 4- ма обвиняеми. Внесени са 

7 искания за определяне на мярка „задържане под стража55 и всичките са 

уважени. През първото полугодие на 2008 г. ОП- Ловеч не е внасяла искания до 

съда за вземане на обезпечителни мерки по реда на чл. 73, ал. 3 от НПК. За този 

период няма наказателни производства на специален отчет. На специален надзор 

е 1 наказателно производство, образувано през 2005 г. за престъпление по чл. 

278, ал. 3 от НК с продължен срок до 18. 11. 2008 г. от Главния прокурор. ОП- 

Ловеч е внесла 12 искания в съда за използване на специални разузнавателни 

средства, които са уважени. 

За периода на първото полугодие на 2008 г. са спрени общо 288 наказателни 

производства, включително от минал период. От тях 283 са срещу неизвестен 

извършител, 5 срещу известен извършител. 62 от тях са възобновени. 8 от 

спрените дела са образувани през изследвания период и 280 в предходни години. 

Прекратените наказателни производства от ОП- Ловеч през първото 

полугодие на 2008 г. са 81. От тях 3 са обжалвани пред Окръжен съд- Ловеч и 

трите са отменени. Обжалвани пред по- горни прокуратури няма. 

Координацията в работата на наблюдаващите прокурори и дознателите се 

осъществява, както чрез изрични писмени указания преди приключване на 

разследването, така и чрез устни разпореждания на прокурора при упражняване 

на функцията му по ръководство и надзор върху разследването. 

В   тази   връзка   се   констатираха   трудности   поради   голямата 

натовареност и текучеството в дознателския апарат. 
 

Необходимо е да се подобри административния контрол в рамките на ОП - 

Ловеч с цел подобряване организацията на работа по водене на отчетността. 

Приключилите досъдебни производства през 2007 г. с обвинителен акт са 

общо 29 за ОП - Ловеч, от тях - 11 по образувани през 2007 г. наказателни 

производства и 18 - от предходни години. Приключилите досъдебни 

производства през първото полугодие на 2008 г. с обвинителен акт са общо 9, от 

тях 3 по образувани през 2008 г. наказателни производства и 6 от предходни 

години. 
 

 

IV. Проверка по организация на съдебния надзор, на основание чл.54, 

ал.1,т.2 ЗСВ 
 

1 .Наказателно-съдебен надзор. 
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През 2007 г. в съдебна фаза в ОС - Ловеч общо са решени 29 наказателни 

дела. От тях 19 са приключили с осъдителни присъди, 1 с оправдателна, а по 4 

дела са сключени споразумения в хода на съдебното следствие. Подаден е един 

протест. 

През първото полугодие на 2008 г. в съдебната фаза в ОС- Ловеч общо са 

решени 10 наказателни дела. От тях 10 са приключили с осъдителни присъди, по 

3 дела са сключени споразумения в хода на съдебното следствие. 

В ОП- Ловеч няма информация решенията по наказателните дала по кои 

обвинителни актове са. 

През 2007 г. ОП- Ловеч е внесла 8 дела със сключени споразумения, от 

които 6 са одобрени от съда и 2 неодобрени като делата са прекратени и върнати 

от съда. 

През първото полугодие на 2008 г. ОП- Ловеч е внесла в ОС- Ловеч 8 

сключени споразумения, които са одобрени от съда. 

По реда на чл. 375 от НПК са внесени 2 предложения за освобождаване от 

наказателна отговорност с налагане на административно наказание при условията 

на чл. 78а от НК. От тях няма върнати. През първото полугодие на 2008 г. не са 

внасяни предложения за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание при условията на 78а от НК. 
 

През 2007 г. прокурорите от ОП- Ловеч са участвали общо в 584 съдебни 

заседания по наказателни дела, от които 132 като първа инстанция и 452 като 

въззивна инстанция. През първото полугодие на 2008 г. прокурорите от ОП- 

Ловеч са участвали общо в 143 съдебни заседания по наказателни дела, от които 

52 като първа инстанция и 91 като въззивна инстанция. 

2. Организация по изпълнение на наказанията 
 

През 2007 г. са приведения в изпълнение 93 присъди в ОП - Ловеч, 

неприведени присъди в срок няма, както и отлагане изпълнението на 

наказанията. 

През първото полугодие на 2008 г. са приведени в изпълнение 39 присъди. 

Неприведени в срок и отлагания на изпълнение на наказанието няма. 
 

3. Гражданско-съдебен надзор. 
 

Участията в гражданско-съдебният надзор в ОП - Ловеч през 2007 г. са 53, 

предявени е 1 иск и е обжалвано 1 решение от прокурор. 

През първото полугодие на 2008 г. общия брой на гражданските дела с 

участие на прокурор 48. 

През 2008 г. са предявени 2 иска. Образувани са гр.д. № 36/ 2008 г. по описа 

на Окръжен съд- Ловеч и гр. д. № 29/ 2008 г. 
 

4. Административно-съдебен надзор. 
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През 2007 г. прокурорите в ОП - Ловеч са участвали общо в 308 съдебни 

заседания по административни дела. 

През първото полугодие на 2008 г. прокурорите са участвали в 98 съдебни 

заседания. 

В административния надзор в ОП- Ловеч се установи голям обем от работа, 

която се извършва от един прокурор. Редовно пристигат преписи от 

протоколите от заседания на общинския съвет в гр. Ловеч. 

Въз основа на извършената проверка се налагат следните 

КОНСТАТАЦИИ: 

1. Окръжна прокуратура- Ловеч работи в състав, който е достатъчен да поеме 
натовареността на съдебния район. 

2. Отчитането на специализирането на прокурорите при прилагането на 

случайния принцип на разпределение на делата и преписките считам за 

правилен подход, който обаче следва да отчете и равномерна натовареност на 

всеки прокурор. 

3. По спрените следствени дела и дознания не се осъществява ефективен контрол 

от наблюдаващите прокурори. 

4. Наличието на голям брой досъдебни производства, спрени срещу неизвестен 

извършител налага извод за засилване вниманието за спазване изискванията 

на чл. 244, ал. 7 и чл. 245 от НПК. 

5. Съотношението между спрените наказателни производства - 484, 

прекратените - 169 и внесени с обвинителен акт - 29 за 2007 г. и за първото 

полугодие на 2008 г.както следва- спрени наказателни производства- 288, 

прекратени- 81 и внесени обвинителни актове- 9 за прокуратурата сочат на 

тенденция към намаляване резултатността от разследването. Тенденция, която 

се установява и в другите прокуратури, проверени в рамките на плановата 

проверка. 

6. Постановленията за прекратяване на наказателното производство се връчват 

по пощата с писмо с обратна разписка, а постановленията за отказ за 

образуване на досъдебно производство и постановленията за спиране с 

обикновено писмо. 

             На основание чл.58(2) от ЗСВ Инспекторатът към ВСС дава следните 

ПРЕПОРЪКИ: 

1.Необходимо е да се въведе Дневник за спрените дела срещу известен 

извършител съобразно Заповед № ЛС- 2403/ 15. 06. 2007 г. на Главния 

прокурор. 
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2.Да се извърши проверка относно спазване на изискванията на чл. 

244 ал.7 и чл.245 от НПК по отношение на спрените наказателни 

производства. 

З.Да се предвидят мерки за повишаване ефективността и 

резултатността от прокурорската работа особено в сферата на 

икономическата престъпност. 

4.Да се подобри координацията между разследващите полицаи и 

органите на досъдебното производство. 

5. Да се въведе нова книга за веществените доказателства, която да 

бъде попълвана редовно. 

б.Административният ръководител на ОП- Ловеч да контролира 

работата по издирването и другите действия по спрените наказателни 

производства в изпълнение на т. 15 от Указания на ВКП- Изх. № 55/ 14. 02. 

2008 г. 

7.Постановленията за спиране и прекратяване на наказателното 

производство да се връчват при условията на чл. 178 и следващите от НПК. 

На основание чл.58(2) от ЗСВ, препоръките да се изпълнят в срок от 2(два) 

месеца, считано от датата на връчване на настоящия Акт за
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резултатите от извършената проверка, за което да бъде уведомен Инспекторатът 

към ВСС. 

На основание чл.58(3) от ЗСВ, екземпляр от настоящия Акт за резултати 

от извършена проверка да бъде връчен на административния ръководител на 

Окръжна прокуратура-Ловеч. 

На основание чл.58(3) от ЗСВ, в 7-дневен срок от връчване на настоящия 

Акт за резултати от извършена проверка, може да се направят възражения пред 

Главния инспектор. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ АКТА: 

1. Заповед № 141/ 18. 09. 2008 г. на Главния инспектор; 

2. Справки по организацията на административната дейност на ОП- 

Ловеч за 2007 г. и първото полугодие на 2008 г.; 

3.Справки по организацията на образуването и движението на преписките в ОП - 

Ловеч за 2007 г. и първото полугодие на 2008 г.; 4.Справка   по   организацията   

на   образуването   и   движението   на досъдебните производства за 2007 г. и 

първото полугодие на 2008 5.Справка по организацията на съдебния надзор за 

2007 г. и 2008 г.; 6.Заповед № 262 от 15. 10. 2007 г. на Окръжния прокурор на гр. 

Ловеч; 7.3аповед № 142 от 06. 06. 2008 г. на Окръжния прокурор на гр. Ловеч; 

8.Справка за дейността на ОП- Ловеч и районните прокуратури от Ловешкия 

съдебен район по административния надзор и по НЗЗОИПГ за периода 2006 г., 

2007 г. и първото полугодие на 2008 г.^-^^~^) 

 

ИЗГОТВИЛИ АКТА: 

ЕКСПЕРТ: 
 

/ ЮЛ. ХРИСТОВА/ 
 

ЕКСПЕРТ: 

/М.  БОРИСОВА/ 

 

 

ИНСПЕКТОР: 

ПЕТРОВ/ 


