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                           РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 

 

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

 

            
 

 

 

    

 

 

                                           АКТ 

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПЛАНОВАТА ПРОВЕРКА 

В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – ЛОВЕЧ  

 
извършена в периода от 23.09.08г.  до 26.09.08г. 

 

          Основание на проверката – чл.54 ЗСВ, Годишната програма на 

Инспектората към ВСС за 2008г. и заповед № 141/18.09.2008г. 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, за периода 2007г – първото полугодие на 2008г. 

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 - Ловеч се осъществява от 10 прокурори, от които 

през 2007г. са работили 9 прокурори, незаета щатна бройка за прокурори – 1 

за „заместник на административния ръководител-зам.районен прокурор”. 

През 2008г. са работили 9 прокурори,  от 01.09.2008г.  работят 8 прокурори, 

като незаетите щатни бройки са 2. 

Администрация – общ брой на служителите – 8. По преценка  на 

Районния прокурор има необходимост от още една бройка за деловодител. 

Условията на труд на прокурорите и служителите са на добро ниво. 

През проверявания период служебната и трудовата дисциплина в РП-

Ловеч са били на високо ниво, поради което и няма наложени 
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дисциплинарни наказания. Това обстоятелство бе установено от прегледа на 

Заповедната книга на административния ръководител. 

Техническата обезпеченост на РП-Ловеч с компютърна техника е на 

ниво – всеки прокурор и служител е снабден  с персонален компютър и 

съответните програмни продукти. 

 

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 и съответните указания на Върховна касационна прокуратура. От 

тях – по указание на ВКП се водят дневник на спрените дела и дневник за 

дела на специален отчет. По собствена преценка се водят: Дневник на лица 

с мярка „Задържане под стража”, за Указания на ВКП и АПВТ. Всички 

книги, регистри и дневници се водят на хартиен носител, като само 

дневника за спрени дела се води на електронен носител. 

В процеса на проверката бяха проверени: 

      - Азбучник на следствията, дознанията и бързите производства. 

Произволно бе проверен записа за  лицето С.П. Р., от гр.Ловеч, вписан в 

книгата под № 39/2008г. Отразен е номерът на преписката; 

       -Входящ дневник – Отразено е под № 39/2008г., че лицето С.П.Р. е 

обвинен за престъпление по чл.343 НК. Преписката е изпратена на РПУ-

Ловеч на 10.01.2008г. за образуване на дознание. Дознанието е върнато в 

РП на 10.03.2008г. с мнение за предаване на съд. Като резултат на 

наказателното производство е отбелязано, че е постигнато споразумение № 

31/2008г.  Този номер  е отразен в книгата за споразумения; 

      -Книга за споразумения . Под № 31/2008г. е вписано, че по пр.пр.№ 

39/08г. по описа на РП- Ловеч е постигнато споразумение относно С.П. 

Р.ЕГН, по НОХД № 306/2008г. по описа на РС-Ловеч, за престъпление по 

чл.343б,ал.1НК, дата на изпращане в съда – 14.03.2008г.;25.03.2008г. – 

споразумение, описа се и вида наказание;  

-Книга за производство по чл.78аНК; 

-Описна книга НСН; 

-Азбучник на присъдите; 

-Книга за изпълнение на наказанията; 

-Книга на спрените дела; 

-Книга на дознателя; 

-Книга на следователя; 

-Книга за делата на специален отчет; 

      -Книга на протестите – протестите против присъдите, 

определенията и решенията на съда по чл.78 а НК се класират за 

наблюдение в отделна папка. 

-Заповедна книга на административния ръководител; 

      -Дневник на спрените ДП - Водят се два дневника – на спрените 

срещу известен извършител и на спрените срещу неизвестен извършител. 
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Информацията в Дневника за спрените ДП срещу известен 

извършител не е пълна. След 15.10.2007г. няма запис. Дневникът на 

спрените ДП срещу неизвестен извършител се води редовно. Последният  

запис в него е от 27.06.2008г.; 

      -Книга на веществените доказателства; 

Отбелязват се своевременно всички факти и обстоятелства. 

      Административният секретар по свое усмотрение води 

книга/тетрадка/, в която се описват 72-часовите задържания, постоянните 

мерки за неотклонение, изменението им, „задържаните лица”. 

      Не е  заведен Дневник  на хартиен носител за предварителните 

проверки. Няма определен съдебен служител, който да следи за спазване 

на сроковете. Същите се следят от наблюдаващият прокурор, под чийто 

надзор се извършват предварителните проверки и който дава методични 

указания на разследващите полицаи. 

     Организацията на работа на деловодството по воденето на книгите е 

на добро ниво. От 2007г. изцяло е въведена унифицираната информационна 

система /УИС/ Със заповед № 1833/28.05.2008г. на Районния прокурор е 

въведена   и подобрената версия 3.0., с която още повече се улеснява 

работата на  компютърните оператори с деловодни функции.  Системата, в 

която се съдържа цялата деловодна информация, способства за следене на 

сроковете. 

      Периодичната информация, която се предоставя на ВКП с цел 

обобщаване на статистиката и анализиране дейността на прокуратурата, се 

подготвя своевременно и се попълва съобразно действителните данни в 

регистрите. За всички справки е въведена папка с входящ номер, тема на 

справката и срочност на изготвяне.  

 Прокурорите ползват в работата си правните програми на Апис и 

Сиела. 

      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 Зам. Главния прокурор при Върховна 

касационна прокуратура г-н Валери Първанов. В изпълнение заповед № 

6185/12.09.2007г. на Главния прокурор и горепосочената заповед на 

Зам.главния прокурор, Районният прокурор на РП-Ловеч е издал Заповед 

№ 46/12.10.2007г. Всеки прокурор отговаря преимуществено за определен 

надзор от дейността и по време на изготвяне на отчетите участва в 

изготвяне на анализа на извършеното по съответния надзор.  

      По време на проверката беше направена демонстрация на прилагане 

на случайния принцип при разпределяне на преписките. Двама 

деловодители и системният администратор имат достъп до системата. 

 

 3. Описване и съхраняване на веществените доказателства 

 

Получените веществени доказателства в РП – Ловеч се съхраняват в 

канцеларията на прокуратурата. Няма отделен шкаф или друго 

специално обособено място(хранилище). При изготвяне на обвинителен 
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акт, споразумение, предложение по чл.78а НК, веществените доказателства 

се внасят в Районен съд – Ловеч. Води се книга на веществените 

доказателства  

Не бяха представени протоколи на комисия за годишна проверка 

на веществените доказателства  съгласно  чл.84 от Правилника за 

организация на дейността на администрацията на Прокуратурата на 

Република България, както и заповед на административния 

ръководител за назначаване на такава комисия. 

 

 

ІІ. Проверка на организация по образуването и движението на 

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

 

Преди проверката на място, бе изискана справка за индивидуалната 

натовареност на прокурорите в РП - Ловеч във връзка с правомощието им 

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

2008г. 

През 2007г. прокурорите са решили общо 2341 преписки при 

постъпили 2535, от които по 336 са постановени откази за образуване на 

досъдебно производство, 60 са изпратени по компетентност на други органи 

и по 1148 са образувани досъдебни производства. 

През първото полугодие на 2008г. прокурорите са решили общо 890 

преписки при постъпили 1396, от които по 222 са постановени откази за 

образуване на досъдебно производство, 27 са изпратени по компетентност 

на други органи и по 504 са образувани досъдебни производства. 

Констатирано бе съществено различие в данните, посочени в 

справките, и тези в Отчетния доклад за дейността на прокуратурата 

през 2007г. и Анализа на дейността през първото полугодие на 2008г. 

По този проблем административният ръководител  на Районна 

прокуратура –Ловеч  г-ца Кулева даде разяснение в следния смисъл: За 

достоверни следва да се считат данните в доклада и анализа. 

Възникналото различие се обяснява с факта, че УИС се прилага 

сравнително от  скоро, не може да се разчита на 100 % като източник за  

изготвяне на справки и се налага работата със системата да се 

утвърждава и усъвършенства. Данните, включени в годишния доклад 

и анализа, са изготвени от служителите въз основа на работа по 

регистрите, дневниците и книгите, и може да се приеме, че са по-

прецизни. 

    

     Преписките са разпределени равномерно между прокурорите. 

 

 Установи се, че от образуваните през 2007г. преписки в РП-Ловеч 28 не са 

решени в едномесечен срок, а  за първото полугодие на 2008г. – 69. Налице са  

обективни фактори, които влияят на този процес – незаети места сред 

дознателския апарат, постоянно текучество, голяма натовареност, която достига 
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до около 40 дела на производство. Налице е добра координация между 

прокурори и дознатели. 

 Обжалвани са общо 50 постановления за отказ да се образува 

досъдебно производство, от които 44 са потвърдени, а 6 – отменени, за 

2007г. Обжалвани са общо 27 постановления за отказ да се образува 

досъдебно производство, от които 23 са потвърдени, а 4 – отменени, за 

първото полугодие на  2008г. 

При извършената проверка на случаен принцип бяха проверени 

постановления за отказ да се образува досъдебно производство по 

пр.№1085/08г., пр.№1010/08г., пр.№96/08г., пр. №1053/08г. Установи се, че 

при издаване на постановленията за отказ е спазена формата и 

сроковете по НПК . 

Постановленията за отказ да се образува досъдебно производство се 

изпращат на жалбоподателите съгласно изрично указание в самия акт на 

прокурора, с отбелязване, от което да е видно кога е изпратено 

постановлението и кой служител от администрацията е извършил това 

действие. Практиката в прокуратурата е преписите от тези постановления 

да се изпращат с писмо с обратна разписка, по пощата, чрез „Булпост”, или 

лично. Контролът за връчването на тези прокурорски актове се 

осъществява от деловодителя, както и от съответния прокурор.  

Движението по преписките за спазване на  сроковете се контролира 

от административния ръководител. Прокурорите са решавали постъпилите 

преписки в законоустановените срокове. Не се установиха нерешени 

преписки извън допустимите срокове по НПК. 

През 2007г. и първото полугодие на 2008г. в РП-Ловеч не е работено 

по преписки, образувани в предходни години. 

През 2007г. и през първото полугодие на 2008г. в РП - Ловеч не е 

работено по преписки взети на специален отчет, съгласно т.5 от Заповед № 

ЛС-2184/30.052007г. на Главния прокурор. 

 

ІІІ. Проверка на организацията по образуването и движението на 

досъдебните производства в РП-Ловеч, на основание чл.54, ал.1, т.2 

ЗСВ 

 

В хода на проверката бяха изискани подробни справки, отразяващи 

индивидуалната натовареност на прокурорите във връзка с образуването, 

движението и приключването на досъдебните производства. Справките 

отразяват състоянието на прокуратурата за 2007г. и първото полугодие на 

2008г. 

Достоверността на фактите отразени в справките бе проверена на 

място в регистрите и книгите на прокуратурата. 

Наблюдаваните досъдебни производства през 2007г. са били общо 

2088, от тях – образувани през проверявания период – 1197, образувани в 

предходни години – 3. 
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Наблюдаваните досъдебни производства през първото полугодие на 

2008г. са били общо 787, от тях – образувани през проверявания период – 

504, образувани в предходни години – 9. 

Приключилите и решени досъдебни производства в сроковете по 

НПК през 2007г. са 1806, а през първото полугодие на 2008г- 482. 

През 2007г. неприключилите досъдебни производства от 

разследващия орган в сроковете по чл.234 НПК – 7, през първото полугодие 

на 2008г. няма такива. 

През 2007г. получените от разследващия орган досъдебни 

производства и нерешени от наблюдаващия прокурор над един месец са 

общо 24, а през първото полугодие на 2008г. – 46.  

 Работата на РП - Ловеч във връзка със спазване на сроковете за 

разследване по досъдебните производства е организирана добре. 

Унифицираната информационна система  дава възможност на 

администрацията и наблюдаващите прокурори за следене спазване на 

сроковете. 

          Исканията по чл.234,ал.3 от НПК за продължаване срока на 

разследване са мотивирани и се правят своевременно. ОП-Ловеч се 

произнася по направените искания по чл.234,ал.3 от НПК с писма.  

             Бе извършена проверка по пр.пр. № 1133/2007г. по описа на РП-

Ловеч. Наблюдаващият прокурор Вася Радевска е направила искане до ОП-

Ловеч на 04.09.2008г. Мотивите към него са 4-5 страници. Искането е 

срокът да бъде продължен с 3 месеца, считано от 19.09.2008г 

            Бе извършена проверка по пр.пр.№ 1733/2007г. по описа на РП-

Ловеч.  Срокът се продължава с писмо на ОП-Ловеч от 10.09.2008г., с 60 

дни, считано от 22.09.2008г. Искането от прокурор Анета Пачкова от 

РП-Ловеч е от 10.09.2008г. Същото е мотивирано. 

            Бе извършена проверка по пр.пр.№ 1733/2007г. по описа на РП-

Ловеч. Искането на прокурор Галя Маринова  е от 22.07.2008г. Същото е 

мотивирано. Иска се продължаване на срока с 2 месеца, считано от 

22.07.2008г. Писмото на ОП-Ловеч за удължаване на срока с 2 месеца  е 

от 23.07.2008г., считано от 22.07.2008г. 

 Координацията в работата на наблюдаващите прокурори и 

разследващите полицаи се осъществява, както чрез изрични писмени 

указания преди приключване на разследването, така и чрез лични действия 

на прокурора при упражняване на функцията му по ръководство и надзор 

по разследването. При даване на указания прокурорите се произнасят с 

постановления.  

През 2007г.  спрените  наказателни производства са общо 553, от 

които 486 са срещу неизвестен извършител, а 67 – срещу известен 

извършител, от тях 428 са образувани през проверявания период, а 125 – 

през предходни години. 

През първото полугодие на  2008г.  спрените  наказателни 

производства са общо 212, от които 195 са срещу неизвестен извършител, а 

17 – срещу известен извършител, от тях 119 са образувани през 

проверявания период, а 93 – през предходни години. 
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Със Заповед № 195/31.07.2007г. на Окръжния прокурор при ОП-

Ловеч е въведена организация за осъществяване активен прокурорски 

надзор по спрените досъдебни производства, с оглед своевременно 

преодоляване на основанията за спиране на делата и недопускане на спрени 

досъдебни производства, поради изтичане на законовите давностни 

срокове. В тази връзка, на основание чл.114,ал.5 от ЗСВ и в изпълнение на 

Заповед № ЛС-2403/15.06.2007г. на Главния прокурор и Разпореждане № 9 

от 19.06.2007г. на АП-Велико Търново, е разпоредено на ОП и РП да се 

актуализират списъците на всички спрени досъдебни производства по 

описа на прокуратурите до този момент. С цит. Заповед на Окръжния 

прокурор се дават конкретни указания за работа по спрените  ДП в 

Ловешкия съдебен регион. 

С писмо изх.№ 1116/03.10.2007г. Районният прокурор  на РП-Ловеч  

В.Кулева е докладвала изпълнението на горепосочените заповеди на по-

горестоящата прокуратура. В срок до 01.09.2007г. в РП-Ловеч са получени 

списъци на спрените ДП срещу неизвестен извършител., които са намерени 

при полицейските органи. Спрените ДП срещу известен извършител се 

намират при прокурорите от РП-Ловеч, които периодично, на три всеки 

месеца, би следвало да изискват справка от полицейските органи за 

резултата от издирването на лицата. За спирането на ДП срещу известен 

извършител, прокурорите изискват от разследващите органи задължително 

лицата да бъдат обявени за издирване. 

Спрените ДП, за които е налице основание за прекратяване поради 

изтекла давност, се прекратяват с мотивирани постановления на 

прокурорите. По спрените ДП срещу известен извършител, давността на 

които предстои да изтече до няколко месеца, се извършва индивидуална 

преценка за възможността за извършване на допълнителни действия по 

разследването и същите се възобновяват от прокурора по реда на 

чл.245,ал.2,предл.2-ро от НПК. 

Спрените ДП срещу неизвестен извършител периодично се изпращат 

в Прокуратурата, като се прекратяват тези, по които е изтекла давността. 

  

При проверката на случаен принцип бяха проверени постановление 

от 23.09.2008г. по пр.пр. № 1255/2008г. по описа на РП-Ловеч. 

Досъдебното производство е образувано на 16.07.2008г. под № 393/2008г. 

и е водено срещу неизвестен извършител. Възложена е на разследващия 

орган оперативно-издирвателна работа, съгласно одобрения и приложен 

към делото план, също така е указано на дознателя на всеки 4 месеца да 

докладва делото.  

Бе проверена и пр.№960/2008г. по описа на РП-Ловеч, дознание № 

323/08г. Постановлението за спиране е от 18.09.2008г., дознанието е 

образувано на 09.06.2008г срещу неизвестен извършител и е приключило на 

08.08.2008г. Възложена е на разследващия орган оперативно-издирвателна 

работа, съгласно одобрения и приложен към делото пла., също така е 

указано на дознателя на всеки 4 месеца да докладва делото.  
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Бе проверена и пр.пр.№ 1955/2007г. на РП-Ловеч на производство 

при зам.районен прокурор Цветан Маринов. ДП  е спряно с постановление 

от 03.06.2008г. ДП е образувано на 15.01.2008г. с постановление. На 

20.05.2008г. е изпратено  от РДВР-Ловеч с искане за спиране. Срокът на 

разследване е удължен с 2 месеца, считано от 15.03.2008г., от Окръжния 

прокурор. Искането за удължаване на срока е от 06.03.2008г. Искането на 

дознателя до РП за удължаване на срока е от 04.03.2008г. Към настоящия 

момент няма изпратени напомнителни нисма . 

Бе проверена и пр.пр.№ 412/2005г. по описа на РП-Ловеч, сл.дело № 

317/2005г. по описа на ОСС-Ловеч. Постановлението за спиране  е от 

28.06.2005г., на производство при зам.районен прокурор Цветан Маринов. 

ДП е образувано за престъпление по чл.212,ал.1 от НП срещу А.В.Ю. с 

постановление от 27.04.05г. С телеграма от 16.06.2005г. е обявен за ОДИ. 

Напомнително писмо изх.№ 412/05 от 07.02.2008г. до ОСС. От справки от 

ОДП-Ловеч рег. № 15927/28.06.2007г. и рег. № 23627/06г. е видно, че 

издирваното лице не е установено. На напомнителното писмо от 

07.02.2008г. към момента на проверката не е върнат отговор. 

Бе проверена и пр.пр. № 1644/2003г. на РП-Ловеч. На 17.03.2008г. е 

постъпила справка, че издирваното лице не е открито . Напомнително 

писмо от наблюдаващия прокурор Цветан Маринов от 07.02.2008г. 

Производството е спряно с постановление от 30.01.2007г. на основание 

чл.244,ал.1,т.1 НПК поради невъзможност за разкриване на обективната 

истина без участие на Х.А.П. Постановление за спиране от 23.12.2003г. за 

издирване на Х.А.П., постановление за възобновяване на наказателното 

производство от 17.01.2007г. Делото е образувано на 18.03.03г. като са 

привлечени 3 други лица като обвиняеми. Х.А.П. е привлечен като обвиняем 

на 19.01.2007г. при условията на чл.219,ал.4 НПК. Същият е обявен за 

издирване с телеграма № 26837/05.01.2004г. По делото справка от 

18.10.2006г. до РП-Ловеч относно резултата на ОДП-Ловеч във връзка с 

писмо от 09.10.2006г. за издирването на лицето. 

Бе проверена пр.пр.№ 399/2005г., сл.дело № 166/2005г. по описа на 

ОСС-Ловеч.Справка от 25.06.2007г. от ОДП-Ловеч до РП-Ловеч относно 

резултата от извършената проверка от ОДП-Ловеч за издирваното лице. 

Напомнително писмо от прокурор А.Пачкова от 18.06.2007г. 

Напомнително писмо от 29.09.2006г., постъпила справка на 05.10.2006г. 

Бе проверена пр.пр. № 2112/08г. по описа на РП-Ловеч. ДП е 

образувано на 07.07.2008г срещу неизвестен извършител за престъпление 

по чл.195,ал.1,т.3 и 4,пр.2 вр.чл.18,ал.1 от НК и чл.216,ал.1 НК., 

наблюдаващ прокурор е Вася Радевска. Спряно е с постановление от 

18.09.2008г. 

 

 През 2007г. са прекратени общо 840. Обжалвани са 24 

постановления за прекратяване на наказателното производство пред съда, 

от които 20 - потвърдени, а 4 – отменени. 
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           През първото полугодие на  2008г. са прекратени общо 75. 

Обжалвани са 14 постановления за прекратяване на наказателното 

производство пред съда, от които 9 - потвърдени, а 5 – отменени. 

Същевременно следва да се отчете активната дейност на прокуратурата по 

прекратяване на стари дела поради изтекла давност. 

 На случаен принцип бяха проверени и постановления за прекратяване 

на наказателното производство по пр.860/2008г. по описа на РП-Ловеч, 

ДП № 59/2008г.ДП е образувано на 23.07.2008г. и е приключило на 

11.07.2008г. Постановлението за прекратяване на ДП е от 17.09.2008г.  

           Бе проверено и постановление за прекратяване на ДП от 

18.09.2008г., ДП № 341/08 по описа на РПУ-Ловеч, пр.пр. № 568/08г. 

Делото е образувано на 13.06.2008г. и е приключило на 28.07.2008г. 

  

            Постановленията за прекратяване и спиране на наказателното 

производство, които бяха проверени на случаен принцип, са мотивирани, 

съдържат всички необходими реквизити, произнасянията са в законните 

срокове и страните получават преписи от постановленията с  препоръчана 

поща, за което се прилагат съответните обратни разписки 

 

           За 2007г. съотношението между наблюдавани наказателни 

производства - 2088, от които образувани наказателни производства през 

2007г. - 1197, а останалите от предходни години, спрени - 553,  прекратени – 

840, внесени за разглеждане в съда – 401 прокурорски акта, от които 221 

обвинителни акта, споразумения за решаване на делото в досъдебно 

производство/чл.381 НПК/-120, предложения по реда на чл.375 НПК за 

освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно 

наказание при условията на чл.78а НК – 60,  сочат на тенденция към 

намаляване резултатността от разследването.  

 

           За първото полугодие на 2008г. съотношението между наблюдавани 

наказателни производства - 787, от които образувани наказателни 

производства през проверявания период - 504, а останалите от предходни 

години, спрени - 212,  прекратени – 75, внесени за разглеждане в съда – 185 

прокурорски акта, от които 86 обвинителни акта,споразумения за решаване 

на делото в досъдебно производство/чл.381 НПК/-78, предложения по реда 

на чл.375 НПК за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание при условията на чл.78а НК – 21,  сочат на 

тенденция към намаляване резултатността от разследването.  

 

През 2007г.  РП-Ловеч е направила 38  искания пред съда за вземане 

на мярка за неотклонение „задържане под стража”. От тях съдът е уважил – 

33 искания на прокуратурата, а 5 са неуважените. 

През първото полугодие на 2008г.РП-Ловеч е направила 11 искания 

пред съда за вземане мярка за неотклонение „Задържане под стража”. От 

тях съдът е уважил 10, 1 е неуважено.  
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 При извършване на проверката се констатира, че са спазени всички 

срокове, визирани в НПК относно продължителността на мярката за 

неотклонение „задържане под стража”, взета по отношение на задържаните 

лица. 

 

 Мерки за обезпечаване на глобата, конфискацията и отнемането на 

вещи в полза на държавата, по Глава седма, раздел II от НПК. 

По пр.пр.№ 1133/2007г. на РП-Ловеч, дознание № 128/2007г. на ОДП-

Ловеч,  бе извършена проверка. Наблюдаващ прокурор е Вася Радевска. С 

молба до Районен съд-Ловеч от 27.06.2008г. на основание чл.72,ал.1 от 

НПК вр.чл.390 и сл. от ГПК прокурор В.Радевска е поискала допускане 

обезпечение на конфискацията до ½ от имуществото на обвиняемата 

чрез налагане на възбрана върху недвижим имот. С определение № 

392/30.06.2008г., постановено по ч.гр.дело № 815/08г. по описа на РС- 

Ловеч, съдът е  уважил молбата  на прокурора. Издадена е обезпечителна 

заповед № 392 от 30.06.2008г. за налагане на възбрана.   

 

ІV. Проверка по организацията на съдебния надзор, на основание 

чл.54, ал.1, т.2 ЗСВ 

 

       1.Наказателно-съдебен надзор. 

 

 От общо 401 прокурорски  акта, внесени в съда през 2007г., 221 са 

обвинителни актове, 120 - споразумения и 60 - предложения по чл.78а НК. 

През проверявания период са влезли в сила 193 осъдителни и санкционни 

решения. 

На случаен принцип бяха проверени: ПД.№ 37/08г. образувано на 

20.02.08г., внесено в съда предложение по чл.78а НК на 20.03.08г. и решено 

от съда на 07.05.08г.; ПД.№ 36/08г. е образувано на 14.02.08г. за 

престъпление по чл.194, ал.3 вр. чл.63  НК, на 20.03.08г. е внесено в съда със 

споразумение и същото е одобрено от съда. 

От общо 185 прокурорски  акта, внесени в съда първото полугодие на 

2008г., 86 са обвинителни актове, 78 - споразумения и 21 - предложения по 

чл.78а НК.  

 

Върнатите от съда дела, по които са допуснати съществени 

процесуални нарушения по време на досъдебното производство,  с внесени 

обвинителни актове за 2007г.  са 34, от които върнати с разпореждане на 

съда – 22, а с определение на съда – 12. Върнатите дела представляват 9% 

от всички наказателни дела, приключили с осъдителни решения на съда, 

както и спрямо внесените прокурорски актове. Съотношението между 

внесените обвинителни актове и постановени присъди от една страна и 

прекратените и върнати от съда дела от друга страна, показват качеството 

на досъдебното производство и на обвинителните актове. 
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            Върнатите от съда дела с внесени обвинителни актове за първото 

полугодие на 2008г.  са 7, от които върнати с разпореждане на съда – 5, а с 

определение на съда – 2. 

 

 Делата са върнати на прокуратурата за  допуснати отстраними 

съществени нарушения на процесуалните правила, довели до ограничаване 

процесуалните права на  обвиняемия.  Причините за връщането на делата са 

преди всичко допуснати пропуски в работата на наблюдаващия прокурор от 

РП, който е следвало да упражни контрол върху работата на разследващите 

органи. В друга част от случаите на съдебната фаза се разкриват нови факти 

и обстоятелства, които не са били известни на досъдебното производство. 

Преценката на наблюдаващите прокурори и на административния 

ръководител на РП - Ловеч е, че част от  делата правилно и законосъобразно 

са прекратени и върнати от съда поради допуснато съществено нарушение 

на процесуалните правила. По отношение на друга част от делата се 

приема, че са налице завишени изисквания от страна на съда, неотговарящи 

на действащото наказателно законодателство. 

С Разпореждане АП № 14 от 10.06.2008г. на Апелативния  прокурор- 

Велико Търново се задължават окръжните и районните прокуратури да 

изпращат незабавно на съответно по-горестоящата прокуратура копие от 

всяко определение на съда за прекратяване на съдебното производство и 

връщане на делото на прокуратурата за допълнително разследване. 

Великотърновската апелативна прокуратура се задължава да извършва 

проверки и изготвя 3-месечни анализи на причините за връщане на дела по 

реда на чл.249,ал.1 във вр.с чл.248,ал.2 т.3 и чл.288,т.1 от НПК на всяка 

окръжна прокуратура от апелативния район, съответно окръжните 

прокуратури изготвят 3-месечни анализи за всяка една от районните 

прокуратури от техния съдебен окръг.Така изготвените анализи следва да 

бъдат предоставяни на вниманието на председателите на съответните 

съдилища с предложение за съвместното им разглеждане от наказателните 

съдии и прокурорите. 

 

           През 2007г. съдът е постановил 7 оправдателни присъди по общия 

ред, което представлява 1,6 % от всички съдебни решения. 

 РП - Ловеч е изготвила 6 въззивни протеста, не е протестирана от 

прокурора  1 оправдателна присъда през 2007г., тъй като в хода на 

съдебното следствие не са установени доказателства в подкрепа на 

обвинението – по пр.пр. № 589/2006г. От подадените протести, 5 са 

неуважени, а един – не е разгледан. /Протестите са класирани в отделна 

книга  - за наблюдение/. 

           През първото полугодие на 2008г. – 3 оправдателни присъди, една от 

които протестирана. 

От направения от административният ръководител на РП-Ловеч 

анализ на всяко от наказателните дела, приключили с оправдателни 

присъди,  е видно, че се очертават няколко груби причини за допускането 

им:  
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-недостатъчно задълбочена преценка на фактическите обстоятелства, 

която оказва влияние върху направените правни изводи относно наличието 

на престъпление и виновността на конкретното лице за извършването на 

същото; 

-неправилно приложение на материалния закон при определяне 

квалификацията на  извършеното деяние; 

-установяване на нови фактически обстоятелства, които не са били 

известни на досъдебното производство; 

-допуснати технически грешки при изписване на обвинителния акт / 

най-често в диспозитива на обвинението/; 

-пропуски от страна на прокуратурата при осъществяване на 

ръководство и надзор върху разследващите органи. 

Положителна констатация е, че посочените групи причини за 

постановяване на оправдателни присъди са анализирани детайлно от 

съответните прокурори и са набелязани мерки за недопускането им за в 

бъдеще. 

 

През 2007г. прокурорите от РП - Ловеч са участвали 1559 съдебни 

заседания по наказателно-съдебен надзор, а през първото полугодие на 

2008г.-633.  

Отлаганията на съдебните заседания се отбелязват на паркетното 

дело. В повечето от случаите делата се разглеждат и приключват между 

едно и три съдебни заседания. Като цяло делата се отлагат  в разумни 

срокове при спазване разпоредбата на чл.271, ал.10 НПК. Причините за 

отлаганията са от субективен характер /поради заболяване или заетост на 

адвокатите или неявяване свидетели и вещи лица/. 

  

2. Организация по изпълнение на наказанията 

 

През 2007г. и към настоящия момент дейността по привеждане на 

присъдите в изпълнение в РП - Ловеч се осъществява от Районният 

прокурор Венцислава Кулева. Административният секретар вписва всички 

постъпили за изпълнение присъди и протоколи от одобрени споразумения 

на РС - Ловеч, а така също и получените по делегация от други прокуратури 

в «книга за изпълнение на присъдите». В този регистър се отразява 

движението на всяка получена за изпълнение присъда (протокол от 

споразумение) до окончателното приключване по изпълнение на 

наложеното наказание.  

 През 2007г. са приведении в изпълнение (изпратени присъди от 

прокурора до органите по изпълнение по лица) - 410бр., а за първото 

полугодие на 2008 г. - 165 бр. И за двата проверявани периода няма 

неприведени в срок присъди, както и няма отлагане изпълнението на 

наказанието по чл.415 НПК. 

          През проверявания период няма лица осъдени на лишаване от 

свобода, които да са задържани над срока на наложените им с присъдата 

наказания. 
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При проверката на книгата за изпълнение на присъдите се установи, 

че се води правилно и редовно, както и, че се спазват законните срокове.  

Води се и азбучник на присъдите. 

С въвеждането на УИС, с подобрената версия 3.0, процесът на 

привеждане на присъдите в изпълнение е улеснен и изцяло контролиран, 

което бе констатирало лично от проверяващите при направената 

демонстрация от съдебния деловодител. 

 

При извършената проверка се констатира, че е налице затруднение 

при изпълнението на наказанието „пробация” по привеждане в изпълнение 

на някои от наложените пробационни мерки. Затруднението е относно 

липсата на ефективен контрол при изпълнението на наложените 

пробационни мерки по чл.42а НК, изискващи „ограничаване в свободното 

предвижване”, чрез забрана за посещаване на определени в присъдата 

места, райони, заведения и напускане на жилището, което обитава 

осъденото лице за определен период от денонощието. Практиката 

показва, че наказанието „пробация” не може да бъде изпълнено, когато 

осъденото лице е с мярка за неотклонение „задържане под стража” или 

изтърпява наказание „лишаване от свобода”. При наличие на 

предпоставки за определяне общо наказание, от прокуратурата се 

отправят своевременно предложения до съда, по реда на чл.306 НПК, за 

определяне на общо наказание на осъдените лица, без да се привежда в 

изпълнение наказанието „пробация”. В последствие, след произнасяне на 

съда с определение, с което наказанието „лишаване от свобода” поглъща 

по-лекото наказание”пробация”, преписката се прекратява. Проблем 

възниква и в случаите, когато не са налице предпоставки за кумулация, или 

пък осъденото на „пробация” лице е с мярка за неотклонение „задържане 

под стража” по друго дело, което още не е приключило. В тези случаи 

наказанието „пробация” също не може да бъде изпълнено. Въпреки, че 

определянето на наказанието е правомощие на съда и е предмет на 

проверка на наказателните отделения на съдилищата, следва да се 

подчертае липсата на достатъчна ефективност при изпълнението на 

наказанието „пробация”. 

 

Трудностите при привеждане на присъдите с наказание „лишаване 

от свобода” се дължат най-вече на обстоятелството, че с въвеждането 

на триинстанционното производство изминава значителен период от 

време, от постановяване на присъдата, до привеждането й в изпълнение, 

през който срок осъдените променят местоживеенето си, без да 

уведомят надлежния орган. 

 

      3. Гражданско-съдебен надзор. 

 

 През 2007г. прокурорите от РП - Ловеч са участвали в съдебни 

заседания по 42  граждански дела, а през първото полугодие на 2008г. няма 

такива участия. Участието на прокурорите по делата е било по закон и по 
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преценка. През 2007г. има 1 предявен граждански иск от прокурор – по  

чл.433 ГПК, за обявяване на смърт. Участията на прокурорите по 

граждански дела са по такива, водени по чл.75 от СК /лишаване от 

родителски права/, по Закона за закрила на детето, по чл.436 от ГПК, по 

Закона за защита от дискриминацията, по Закона за отговорността на 

държавата и общините за вреди. Всички дела по ЗОДОВ са прекратени, 

като няма осъдителни решения срещу държавата, респ. срещу 

Прокуратурата на РБ. 

     И през двата проверявани периода няма обжалвани съдебни решения 

от прокурор. За всички граждански дела, по които прокуратурата е 

следвало да вземе участие, призоваването е било своевременно.  

 

     4.Административен надзор за законност 

 

           Със заповедта за разпределяне преписките в РП-Ловеч дейността по 

административния надзор е възложена на прокурор Галя Маринова. На 

практика, поради многостранния характер на тази дейност, тя се 

осъществява от всички прокурори, съобразно конкретните сигнали за 

нарушения, постъпили в прокуратурата, като се разпределят между тях на 

принципа на случайността. В изпълнение указанията на Върховна 

административна прокуратура през 2007г. е изготвен план за работата по 

административния надзор за законност, задачите по който план са решени в 

определените срокове. 

 

 

V. Индивидуална натовареност на прокурорите 

 

Извършена бе проверка на индивидуалната натовареност на всички 

прокурори в РП – Ловеч 

Примерна натовареност за 2007г. на един прокурор, съгласно 

представените справки за 2007г . -  прокурор Венцислав Василев: 

- 299 разпределени преписки; 

- 281 решени преписки, от които 60 отказа да се образува 

досъдебно производство – от които 7 обжалвани и 6 потвърдени, 

отменени - 1, изпратени по компетентност - 4  образувани 

досъдебни производства – 158; 

- наблюдавани досъдебни производства – 268; 

- приключили от разследващия орган и решени в срок – 221; 

- прекратени наказателни производства – 82; 

- спрени наказателни производства – 75; 

- обвинителни актове – 21; 

- внесени в съда наказателни производства със споразумения – 15; 

- внесени предложения по чл.78а НК – 10; 

- участие в съдебни заседания по наказателни дела - 235 
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Примерната индивидуална натовареност на един прокурор показва 

обема извършена работа за една календарна година в рамките на 

следствения и наказателно-съдебния надзор, като не са отчетени всички 

показатели.  

 

V  І. Проверка за противоречива съдебна практика на основание 

чл.54, ал.1, т.4 от ЗСВ. 

 

Поради  невъзможност  за преглед на голям брой приключили със 

съдебен акт  дела в рамките на настоящата планова/комплексна/ проверка, 

бе проведено събеседване с Районния прокурор на РП-Ловеч г-ца 

Венцислава Кулева, която сподели проблеми, свързани с прилагането на 

наказателните закони, както и  противоречива практика на прокуратурата и 

съда по някои текстове на НК и НПК. 

1.Относно срока на разследване на ДП, което е приключило с 

постановление за прекратяване. След отмяна на постановлението за 

прекратяване и връщане на ДП на прокурора от съда, се явява 

необходимост от искане за продължаване на срока по чл.243 от НПК. 

Възниква въпросът – от кой момент следва да е продължението на срока – 

от момента, в който разследването е приключило и ДП е изпратено на 

прокурора за произнасяне, или от постановяване  на определението за 

връщане от съда. 

2.Относно срока на разследване по ДП, при разделяне на дела по реда 

на чл.216 от НПК. Практиката на прокурорите е различна. В част от 

случаите след разделяне на материалите, по отделеното вече ДП тече нов 

срок за разследване по чл.234 НПК. В други случаи, срокът за разследване 

тече от първоначалното образуване на ДП, от което са отделени 

материалите за ново разкритото престъпление. Това се налага с оглед 

валидността на процесуално-следствените действия, имащи значение за 

ново разкритото престъпление. 

3.Относно доказателствената сила на показанията, дадени пред съдия. 

Проблем възниква, ако въпреки, че показанията са дадени пред съдия във 

фазата на ДП, впоследствие, в хода на съдебното заседание, свидетелят 

промени първоначалните си показания. В такъв случай, кои показания 

следва да кредитира съдът при постановяване на съдебния акт. Проблемът 

може да се избегне, ако се допусне изменение на НПК и дадените на 

досъдебното производство пред съдия показания на свидетел се четат в 

хода на съдебното следствие, без този  свидетел да  се разпитва повторно и 

без да се призовава за съдебното производство. 

4.При разглеждане на наказателно дело по реда на чл.269 от НПК, в 

отсъствие на подсъдимия прокурорът е поискал прочитане на показанията 

на свидетел, дадени пред съдия на ДП. Съдия от районен съд е отказал 

прочитането на показанията, тъй като делото се гледало в отсъствие на 

подсъдимия и същият бил лишен от възможността да вземе становище по 

направеното искане. Счита се, че това определение е незаконосъобразно, 

тъй като при разглеждане на наказателното дело по реда на чл.269 от НПК, 
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участва задължително и назначен служебен защитник, който следва да 

вземе становище по всички процедурни въпроси в хода на съдебното 

следствие. 

5.Относно одобряване на протокол за оглед, с който е извършено 

изземване на вещи, имащи значение за наказателното производство – 

следва ли да бъде поискано одобряване по реда на чл.161,ал.2 от НПК на 

протокола за оглед или не. Прокурорите от РП и ОП  и  съдиите са 

стигнали до извода, че протоколът за оглед не се одобрява. Въпреки това,  

когато в отделни случаи прокурор от РП поиска  от съда произнасяне по 

чл.161 от НПК, съдът одобрява протокола за оглед, с който е извършено 

изземване. Счита се, че този въпрос следва да бъде решен по съответния 

начин, с уточняваща норма в НПК. 

6.Относно контрола по изпълнението на мярката за неотклонение 

„Домашен арест”. Някои от съдиите при Районен съд – Ловеч считат, че 

обвиняемият с наложена мярка „домашен арест”, за всяко напускане на 

жилището – по здравословни причини или дори за участие в следствени 

действия, следва да иска разрешение от районния съд. Счита се, че това 

становище е неправилно. Прокурорът като орган по ръководство и надзор 

на досъдебното производство следва да разрешава напускане на жилището, 

където обвиняемият изпълнява мярката за неотклонение „Домашен арест” 

и да уведомява и органите на полицията, които непосредствено следят за 

изпълнение на мярката. 

7.Относно наказателните дела за престъпления по чл.343б,ал.1 от НК 

и по-специално, по приложението на Наредба № 30 от 27.06.2001г. за реда 

за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от 

водачите на МПС в частта за срока за явяване на водача  за вземане на 

кръвна проба. Срокът е указан в чл.3,ал.3 от наредба № 30 и при издаване 

на талон за кръвна проба от органите на полицията, се отбелязва крайния 

час, до изтичането на който водачът следва да се яви за даване на кръвна 

проба. Проблемите възникват когато срокът не е спазен и водачът се яви 

със закъснение – от 15 – 20 минути, ½ час или повече – следва ли да му 

бъде взета кръвна проба. 

Прокурорите от РП-Ловеч считат, че след изтичане на срока, посочен 

в талона, кръв не следва да се взима и в такъв случай важат показанията на 

техническото средство. От Окръжна прокуратура-Ловеч са дадени указания 

на ЦСМП-Ловеч, кръвна проба да се взема във всички случаи, дори и да не 

е спазен срока, указан в  Наредба № 30 и определен в издадения талон.  

Прокурорите от РП-Ловеч считат, че това становище противоречи на 

закона. В Наредба № 30 се допуска забавяне вземането на кръвна проба, 

само ако е поради обективна невъзможност за лекаря от спешна помощ, 

който взема кръвната проба. Закъснение, допуснато от нарушителя, е 

недопустимо и в такъв случай кръв не следва да се взема. Проблеми при 

прилагането на тези текстове са възникнали в РП-Ловеч няколкократно. Не 

малко са случаите, в които при показания на техническото средство за 

алкохол над 1,2 на хиляда, в последствие, химическото изследване на 

кръвната проба, взета със закъснение от 20 мин., до половин час, показва 
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наличие на алкохол в кръвта под 1.0 на хиляда. Счита се, че е наложително 

законодателно уреждане на спорния въпрос относно срока за явяване и 

даване на кръвна проба.   

 

         Въз основа на  извършената проверка се налагат следните  

    КОНСТАТАЦИИ: 

          1.По преценка на административния ръководител на Районна 

прокуратура-Ловеч, необходимо е да бъде отпусната още една бройка за 

съдебен деловодител. 

2.Проверката констатира, че всички деловодни книги, дневници и 

регистри са водени редовно и съгласно изискванията на Правилника за 

организацията и дейността на администрацията на прокуратурата на Р 

България и съответните указания на Върховна касационна прокуратура. 

Изключение в това отношение  бе констатирано по отношение Дневник на 

спрените досъдебни производства срещу известен извършител, който след 

15.10.2007г. не се води редовно.Не е заведен Дневник на предварителните 

проверки на хартиен носител. 

    

     3.Съхранението на веществените доказателства не се осъществява по 

предвидения в Правилника за организацията и дейността на 

администрацията на прокуратурата на Р България. Не е назначена комисия 

за ежегодна проверка на веществените доказателства съгласно чл.84 от 

цит.правилник. 

           

           4.Въведена е цялостна деловодна електронна програма /УИС/, което 

улеснява своевременното обработване на информацията, воденето на 

статистиката и аналитичната дейност в прокуратурата. 

      

    5.Прилага се случайният принцип на разпределение на преписките и 

делата Law Choice. 

 

           6.Липсва достатъчно добра оперативност и съгласуваност между 

Районна прокуратура-Ловеч и органите на полицията на територията на 

гр.Ловеч. Проблемите в работата на дознателския апарат, породени от 

високата натовареност, липсата на специализация по определен вид дела, а 

в някои случаи липсата и на юридическо образование, рефлектират върху 

работата на прокуратурата. 

          

           7.Проверените прокурорски актове отговарят на изискванията на 

НПК – притежават всички реквизити, и са мотивирани. Спазват се 

процесуалните срокове. 

          

           8.Постановленията за отказ за образуване на досъдебно производство 

в Районна прокуратура – Ловеч се изпращат на жалбоподателите с 
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обикновена поща с отбелязване, от което да е видно кога е изпратено 

постановлението и кой служител от администрацията е извършил това 

действие. Положителна практика в прокуратурата е преписите от  

постановленията за спиране и прекратяване на наказателното производства 

да се изпращат на заинтересованите лице чрез препоръчана  поща , с обратна 

разписка, чрез „Булпост”, или  да се връчват лично.  

          

           9.Исканията по чл.234,ал.3 от НПК за продължаване срока на 

разследване са мотивирани и като цяло се правят своевременно. Окръжна 

прокуратура-Ловеч се произнася по направените искания по чл.234,ал.3 от 

НПК с писма. 

 

          10.По някои от спрените наказателни производства не са събрани 

достатъчно доказателства за извършени действия по издирването, които 

действия обхващат не само обявяването на съответните лица за местно и 

общодържавно издирване, а и обявяването им за международно издирване 

чрез Европейска заповед за арест. 

         

          11.Анализите на причините, довели до прекратяване на наказателните 

производства от съда и връщането на досъдебните производства на 

прокуратурата са положителна практика и могат да имат превантивен ефект 

върху органите на досъдебното производство.           

          

          12.Констатира се положителната практика в Районна прокуратура-

Ловеч преписките и делата, по които са постъпили жалби срещу 

прокурорски актове, веднага да бъдат изпращани на Окръжна прокуратура-

Ловеч, като при връщане на същите след произнасяне от горестоящия 

прокурор, това обстоятелство се  отбелязва своевременно в съответния 

регистър.  

 

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

следните препоръки: 

 

       ПРЕПОРЪКИ: 

       

       1.Да се изпълни Указание № 281/08.12.2006г. на Главния прокурор 

относно дейността на прокуратурата по възлагането, извършването и 

приключването на предварителните проверки, като се въведе самостоятелен 

дневник, в който се вписва номера на преписката, прокурорът, който е 

възложил проверката, срока за извършването й, както и датата на извеждане 

на постановлението. Прокурорът възложил проверката следва да 

контролира стриктно изпълнението на разпорежданията си. Седем дни 

преди изтичане на определения срок за приключване на проверката 

наблюдателните материали по преписката да се докладват от деловодителя 

на прокурора, който я е възложил.       
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       2.Да се създадат условия за правилно съхранение на веществените 

доказателства съобразно разпоредбата на чл.79(1) от Правилника за 

организацията и дейността на администрацията на прокуратурата на 

Република България. 

        

       3.Да се назначи комисия по чл.84 от цит. по-горе Правилник, която 

ежегодно да проверява налице ли са всички веществени доказателства, 

правилно ли се съхраняват и има ли доказателства, по отношение на които 

не е направено разпореждане на прокурора или разпореждането не е 

изпълнено. 

 

       4.Да се въведе организация  за изпълнение на Заповед № ЛС-

2403/15.06.2007г. на Главния прокурор като по делата срещу неизвестен 

извършител наблюдаващият прокурор да изпраща на всеки 4 месеца 

напомнително писмо до разследващия орган за съобщаване на резултата  от 

издирването. По делата срещу известен извършител да се проверява на 

всеки три месеца първоначалното основание за спиране и ако то е 

отпаднало, наказателното производство незабавно да се възобновява. 

        

        5.Въведените нарочни дневници за спрените досъдебни производства – 

отделно срещу известен и срещу неизвестен извършител да се водят 

редовно, като в тях се отбелязва номерът на преписката и на досъдебното 

производство, за какво престъпление е образувано производството, 

наблюдаващият прокурор и разследващият орган, причината за спирането и 

датата на изтичане на давността, както и други данни по преценка на 

административния ръководител. 

        

        6.Административният ръководител на Районна прокуратура-Ловеч, в 

изпълнение т.15 от Указания изх.№55/14.02.2008г. на Зав.отдел „Досъдебно 

производство” при Върховна касационна прокуратура, да контролира 

работата по издирването и другите действия по спрените наказателни 

производства. 

 

        7.Да продължи  да се усъвършенства работата с УИС, вкл. и с 

въведената  версия 3.0, като се организира съответно  обучение на 

компютърните оператори, изпълняващи деловодни функции. 

 

        8.Да се въведе организация за подобряването  дейността по изготвяне 

на справки и статистически отчети с цел недопускане подаване на погрешна 

информация. 

         

        На основание чл.58(2) от Закона за съдебната власт, препоръките да се 

изпълнят в срок от 2(два) месеца, считано от датата на връчване на 

настоящия Акт за резултатите от извършената проверка, за което да бъде 

уведомен Инспекторатът към ВСС. 
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          На основание чл.58(3) от Закона за съдебната власт, екземпляр  от 

настоящия  Акт за резултатите от извършена проверка да бъде връчен на 

административния ръководител на Районна прокуратура – гр.Ловеч. 

          На основание чл.58(3) от Закона за съдебната власт, 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. 2008г. на Главния инспектор на ИВСС; 

2. Отчетен доклад на РП – Ловеч за дейността през 2007г.; 

3.Анализ за работата на РП-Ловеч пред първото полугодие на 2008г.; 

4.Справка № 1 по Организацията на административната дейност през 2007г.; 

5.Справка № 1 по Организацията на административната дейност  през първото 

полугодие на 2008г.; 

            6.Справка № 2 по Организацията на образуването и движението на преписките 

през 2007г.; 

            7.Справка № 2 по Организацията на образуването и движението на преписките 

през първото полугодие на 2008г.; 

            8.Справка № 3 по Организацията на образуването и движението на досъдебните 

производства през 2007г.; 

            9.Справка № 3 по Организацията на образуването и движението на досъдебните 

производства през първото полугодие на  2008г.; 

            10.Справка № 4 по Организация на съдебния надзор през 2007г.; 

            11.Справка № 4 по Организация на съдебния надзор през първото полугодие на  

2008г.; 

            12.Заповед № 46/12.10.2007г. на Районния прокурор на РП-Ловеч относно 

разпределяне на преписките и делата чрез програмния продукт Law Choice; 

            13.Заповед № 195/31.07.2007г. на Окръжния прокурор на ОП-Ловеч относно 

създаване на организация за активен прокурорски надзор по спрените досъдебни 

производства; 

            14.Писмо изх.№ 1116/03.10.2007г. на Районния прокурор на РП-Ловеч до ОП-

Ловеч; 

            15.Разпореждане АП № 14/10.06.2008г. на Апелативен прокурор при Апелативна 

прокуратура – Велико Търново 

            16.Анализ относно причините, довели до негативните показатели в работата на 

РП-Ловеч за деветмесечието на 2007г.; 

            17.Справка за оправдателните присъди, постановени през 2007г. по дела на РП-

Ловеч; 

            18.Анализ на причините за връщане на делата на РП-Ловеч през 2007г.; 

            19.Анализ на прекратените през 2007г. в съдебни заседания дела и върнати на 

прокуратурата за допълнително разследване, заедно със справка, по прокурори; 

            20.Анализ на проблеми, свързани с прилагането на наказателни закони, както и 

противоречива практика на прокуратурата и съда по някои текстове от НК и НПК; 

 

ИЗГОТВИЛИ  АКТА: 

 

ИНСПЕКТОР:  

 

                            ВАСИЛ ПЕТРОВ 

 

           ЕКСПЕРТ:                        ЕКСПЕРТ: 

                            МАРГАРИТА БОРИСОВА                       ЮЛИЯНА ХРИСТОВА  


