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                        РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
 

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

 
 

ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС НА 
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ АПЕЛАТИВЕН РАЙОН 

 
Д О К Л А Д 

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПЛАНОВАТА ПРОВЕРКА В  
ОКРЪЖНА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА –  ГР. ЛОВЕЧ 

 
 

Основание на проверката – на основание чл. 54 ЗСВ, Годишната 
програма на Инспектората към ВСС за 2008г. и Заповед № 186/05.11.2008г. 
на Главния инспектор. 

Цел и обхват на проверката – цялостен анализ и оценка на 
организацията на административната дейност на следствената служба, 
организацията на образуването и движението на досъдебните 
производства, както и приключването им в установените срокове, анализ 
на приключените досъдебни производства. 

Методологията на провеждане на проверката се основава на 
приетата от Инспектората към ВСС обща методология за извършване на 
планови проверки. 
 
 1. Щатна и административна осигуреност. 

Окръжната следствена служба – гр.Ловеч и Териториалните й 
отделения в региона са обособени в самостоятелни сгради и етажи от 
сгради, подчинени са на особен пропускателен режим. Материалното 
състояние на службата е добро. Всички следователи и съдебни служители 
разполагат с компютърна техника.  

През 2007 г. дейността на Окръжна следствена служба – Ловеч е 
осъществявана от 13 следователи – в ОСлС – Ловеч – 1 директор, 2 зам. 
директори и 2 следователи, в Териториално отделение – Ловеч 5 
следователи и по 1 следовател в Териториалните отделения в гр. Троян, гр. 
Тетевен и гр. Луковит. Незаети щатни бройки за магистрати няма, а 
незаетите щатни бройки на административно помощния персонал –са 2. 

През първото шестмесечие на 2008 г. дейността на Окръжна 
следствена служба – Ловеч е осъществявана от 12 следователи – в ОСлС – 
Ловеч - 1 директор, 1 зам. директор и 2 следователи, в Териториално 
отделение – Ловеч 5 следователи и по 1 следовател в Териториалните 
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отделения в гр. Троян, гр. Тетевен и гр. Луковит. Незаетите щатни бройки 
за магистрати са 2 бр. за младши следователи и 2бр. за административно 
помощния персонал. 

Щатната численост на съдебните служителите в Окръжна следствена 
служба – Ловеч през 2007 г. и първото шестмесечие на 2008 г. е била 21 
бр., от които 19 заети щата. 

В Окръжна следствена служба – Ловеч са въведени следните 
информационни и деловодни програми: Сиела, Апис, Конто – счетоводен 
софтуер, Аладин софтуер за работна заплата и хонорар, Централизирана 
информационна система на следствените служби и LawChoice – програма 
за електронно разпределение на досъдебните производства и следствени 
поръчки на принципа на случайния подбор. 

Със Заповед № 40/06.07.2006 г. на Директора на Окръжна следствена 
служба – Ловеч е въведен принципа на случайния подбор при 
разпределението на делата и следствените поръчки, според поредността на 
постъпване на делата. Със същата заповед е определена специализацията 
на следователите според вида на разследваните дела. Със Заповед № 
25/19.12.2007 г. на Директора на ОСлС – Ловеч, във връзка със Заповед № 
3163/2007 г. на Директора на Национална следствена служба относно 
въвеждането на специализиран софтуерен продукт за електронно 
разпределение на досъдебните производства и следствени поръчки на 
принципа на случайния подбор е изменена и допълнена Заповед № 40/2006 
г., като е въведено електронното разпределение на делата на принципа на 
случайния подбор. 

В Окръжна следствена служба – Ловеч се водят следните видове 
книги: входящ дневник; изходящ дневник; входящ дневник за 
следствените дела; дневник за следствените поръчки; дневник заповеди; 
дневник за командировъчни заповеди; книга за призовки; дневник за 
подадени молби за работа и оръжие; на електронен носител – дневник на 
постановления на Окръжна и районни прокуратури за въвеждане в 
ЦИССС на постановления за образуване, прекратяване и спиране на 
досъдебни производства. 

 
2. Разследвани ДП 
През 2007г. разследваните ДП са 206 /от минали години - 43, 

новообразувани - 2, получени от др.прокуратури - 48 (Плевен - 6 бр., Варна 
- 19 бр., Шумен - 22 бр. и НСлС - 1 бр.), продължени /изпратени от 
прокуратурата за допълнително разследване и възобновени/ - 113.  

През първото шестмесечие на 2008 г. - 76 /от минали години – 38, 
новообразувани – 11, продължени /изпратени от прокуратурата за 
допълнително разследване и възобновени/ - 27.  

 

ПОКАЗАТЕЛ 2007 г. I-во 
шестмесечие 
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2008 г. 
2. РАЗСЛЕДВАНИ ДП 
2.1.Общ брой  206 76 
- средна натовареност на следовател 17 6.33 
-  образувани през периода 2 11 
- образувани през предходни периоди 34 34 
-  възобновени през периода 92 23 
- превъзложени /получени от др.сл.служби/ 48 0 
-  върнати от прокуратурата с указания 30 8 
- срещу ИИ 203 75 
- срещу НИ 3 1 
- дела в двумесечния срок 200 64 
- дела в срок, продължен от прокурора 3 4 
- дела в срок, продължен от Главния прокурор               3 8 
- дела извън срок                                                                     0 0 
- брой привлечени лица /докладват ли се 
постановленията за привличане на наблюдаващите 
прокурори ?/ 

143 37 

- с МН „Задържане под стража" 0 0 
3. ПРИКЛЮЧЕНИ ДП 
3.1.Общ брой 168 53 
-в двумесечен срок 105 24 
-в срок, продължен от прокурора 60 27 
-в срок, продължен от Главния прокурор 3 2 
-извън срок 0 0 
3.2.Върнати от прокуратурата дела на осн.242 ал.2 от 
НПК  30 8 
3.3.Приключени с мнение за съд 71 14 
3.4.Приключени с мнение за прекратяване 47 18 
3.5.Приключени с мнение за спиране 50 21 
3.6.Според датата на образуване   
-   новообразувани през периода 1 5 
-   образувани през минали периоди 34 24 
-   възобновени 83 17 
-   получени от др.сл.служби 24 0 
-   върнати от прокуратурата с указания 26 7 
3.7.Приключени дела на специален надзор и на 
специален отчет /по стария ред/ 0 0 
3.8.Приключени дела с голям обществен интерес 0 0 
4. ОСТАНАЛИ НЕПРИКЛЮЧЕНИ ДП В КРАЯ НА ПЕРИОДА 
4.1. Общ брой 38 23 

- от тях: върнати от прок.с указания 4 1 
-   според датата на образуване    
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- новообразувани 1 8 
- стари 0 8 
- възобновени 9 6 
- получени от др.сл.служби 24 0 
- върнати от прок. с указания 4 1 

-  според извършителя /ИИ, НИ/   
- ИИ 38 23 
- НИ 0 0 

- според срока    
- двумесечен 26 12 
- продължен от прокуратурата 12 11 
- извън срок 0 0 

- с взета по тях МН „Задържане под стража" 0 0 
- на специален надзор и на специален отчет/по стария 
ред/ 0 0 
- с голям обществен интерес 0 0 
5. РАБОТА ПО СПРЕНИТЕ ДП 
5.1.Брой на спрените ДП 48 19 
- срещу ИИ 46 18 
- срещу НИ 2 1 
- новообразувани през периода 16 0 
- образувани през предходни периоди 32 19 

 
В Окръжна следствена служба – Ловеч от 1991 г. всички спрени 

досъдебни производства се водят на отчет. Досъдебните производства са 
описани по номер на сл. дело, номер на прокурорска преписка и 
наблюдаваща прокуратура и дата на спиране, както и къде се намира в 
даден момент всяко досъдебно производство. 

Спрените досъдебни производства за разделени на: 
► Неизвестен извършител - спрени на основание чл. 239, ал.1, т. 2 

/отменен/, нов чл. 244, ал.1, т. 2 от НПК. Всички спрени досъдебни 
производства срещу Неизвестен извършител са изпратени с постановления 
за възлагане издирването на авторите на деянието на съответния началник 
на РПУ по местоизвършване на деянието и се намират в органите на 
полицията. По тези производства по искане на прокуратурата периодично 
се изготвят справки и планове относно действията предприети от органите 
на полицията за разкриване авторите на деянията. В Окръжна следствена 
служба – Ловеч не се съхраняват спрени досъдебни производства срещу 
Неизвестен извършител. 

► Известен извършител - спрени на основание чл. 239, ал.1, т. 1 
/отменен/, нов чл. 244, ал.1, т. 1 от НПК. Всички спрени досъдебни 
производства срещу Известен извършител са изпратени в съответната 
наблюдаваща прокуратура, където се съхраняват при наблюдаващите 
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прокурори. В Окръжна следствена служба – Ловеч не се съхраняват спрени 
досъдебни производства срещу Известен извършител. 

► Други досъдебни производства - спрени на основание чл. 239, 
ал.1, т. 3 /отменен/, нов чл. 244, ал.1, т. 3 от НПК – продължително 
отсъствие на свидетел извън пределите на страната. Тези досъдебни 
производства са изпратени в съответната наблюдаваща прокуратура, 
където се съхраняват при наблюдаващите прокурори. 

Всички лица по дела спрени срещу Известен извършител с 
постановления за възлагане на издирвателни действия и принудително 
довеждане са обявени за общодържавно издирване. 

Със Заповед № 195/2006 г. на Окръжния прокурор – Ловеч 
задължително фактическо основание за спиране на досъдебно 
производство срещу Известен извършител, е обявяването за издирване на 
необходимите участници в процеса с неизвестно местопребиваване и 
официална справка от издирвателните органи. 

В Окръжна следствена служба – Ловеч няма спрени дела на 
специален надзор и специален отчет, както и такива с голям обществен 
интерес. 

6. Съхраняване на веществените доказателства 
Със Заповед № 26/25.05.2004 г. на Директора на ОСлС – Ловеч, във 

връзка със Заповед № 221/2004 г. на Директора на НСлС е създадена 
организация на работа и контрол върху съхраняването на веществените 
доказателства. С цитираната по-горе заповед са определени помещения за 
складове за съхраняване на веществени доказателства в ОСлС – Ловеч и 
Териториалните отделения в гр. Троян, Тетевен и Луковит. Определени са 
длъжностните лица, които отговарят за складовите помещения в ОСлС – 
Ловеч и Териториалните отделения в гр. Троян, Тетевен и Луковит. Във 
връзка с описването на веществените доказателства в ОСлС – Ловеч и 
Териториалните отделения в гр. Троян, Тетевен и Луковит се водят: 
регистрационен дневник за завеждане на протоколи, с които се 
приобщават веществени доказателства по досъдебните производства; 
регистрационен дневник за веществени доказателства. Приемането, 
изнасянето и предаването на веществени  доказателства се извършва от 
определените със Заповед № 26/2004 г. лица в ОСлС – Ловеч и 
Териториалните отделения в гр. Троян, Тетевен и Луковит в присъствието 
на следователя, по чието дело са веществените доказателства, а в негово 
отсъствие в присъствието на друг следовател. 

 
КОНСТАТАЦИИ: 

 1. Окръжната следствена служба – Ловеч е с добра материална база. 
Следователите работят при добри условия. Всички служители разполагат с 
компютърна техника. 

2. В ОСС- Ловеч не се констатира влошен микроклимат в колектива. 
Досъдебните производства са обработени в единната централна 
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информационна система на следствените служби /ЦИСС/. Въведена е 
програма на ВСС за случаен принцип за разпределение на досъдебните 
производства.    
 3. Деловодните книги се водят съгласно изискванията. На принципа 
на случайния подбор бяха проверени следствения регистър и входящия 
дневник. По случаен признак бяха проверени дела на производство. Не се 
установиха нередности в работата им. 
 4. В ОСлС – Ловеч и Териториалните отделения в гр. Троян, Тетевен 
и Луковит са обособени специални помещения за складове за съхраняване 
на веществени доказателства. 
 5. Общият брой на разследваните през 2007г. следствени дела са 206, 
от тях приключени са 168. Останали неприключени досъдебни 
производства – 38.  
 6. При средна натовареност на следовател 17 досъдебни 
производства е видно, че натовареността е под средната в сравнение с 
други ОСлС в страната. 
  
 ПРЕПОРЪКИ: 

1. Наблюдава се неритмично натоварване с дела на отделните 
следователи. Административният ръководител следва да вземе мерки в 
тази насока. 

2. Нужно е да се повиши взискателността на ежедневния контрол, с 
цел да се подобри организацията на работа и повишаване квалификацията 
на следователите. 

3. Да се вземат мерки по отношение недопускането на прeкратяване 
на дела поради изтекла давност. 

 
     

    ИНСПЕКТОР: 

      АЛЕКСАНДЪР МУМДЖИЕВ 
 
 
    ЕКСПЕРТИ, 

      МИГЛЕНА ЖЕЛЕВА: 

      ТАМАРА КОЧЕВА: 


