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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. ПЛЕВЕН 
 
 
 

Основание на проверката – на основание чл. 54 ЗСВ, Годишната 
програма на Инспектората към ВСС за 2008г. и Заповед № 142/18.09.2008г. 
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. 
 ОСлС-Плевен няма свой сграден фонд, а работните помещения на 
службата се помещават в различни сгради, собственост на различни 
институции. Окръжната следствена служба заема петия етаж от сградата на 
ОД”Полиция” в Плевен по силата на разделителен протокол от 1994 год. с 
МВР, четири кабинета и прилежащите общи части в сграда, общинска 
собственост в гр.Плевен, три помещения в сградата на Първо РПУ в 
гр.Плевен, едното от които е склад за веществени доказателства. В 
гр.Червен бряг службата заема помещения в сграда, общинска собственост, 
които ползува безвъзмездно. По силата на договор в гр.Кнежа службата 
ползува също безвъзмездно два кабинета в сграда, частна общинска 
собственост, в която се помещава и РПУ. В гр.Белене и гр.Никопол ползват 
помещения в сградите на РПУ, по силата на посочения по-горе 
разделителен протокол с МВР. В гр.Левски със заповед на областния 
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управител на Плевен от 19.04.2007 г. се използват два кабинета в 
административната сграда на бул.”България”.   
 През 2007г. в ОСлС са работили 17 следователи /1 – директор, 2 – 
зам.директор, 14 – следователи, 1 – командирован мл.следовател от ОСС-
Враца, 1- командирован мл.следовател от ОСС-Хасково /. Има една незаета 
щатна бройка за младши следовател . 
 Административният и помощен персонал е 17 щатни бройки. 
 В ОСлС са въведени информационни и деловодни програми – 
„Омекс” – модули за заплати, хонорари, кадри; Информационна система 
„Апис” – нормативна уредба на РБ; Централизирана информационна 
система на следствените служби; Счетоводен софтуер – „Джейс 
Счетоводство”. 
 През 2007г. не е въведен „случайния принцип” на разпределение на 
делата и няма специализация на следователите според вида разследвани 
дела. 
 Водените книги са следните: регистър за следствени дела; регистър за 
върнати с указания; дневник за изходяща кореспонденция; дневник за 
входяща кореспонденция; дневник за експертизи; книга за приключени 
следствени дела на следователи; книга за командировъчни заповеди; книга 
за ползване на леките автомобили; разносна книга; регистър за изчисляване 
и изплащане на парични обезщетения от ДОО; заповедна книга на 
директора на ОСС; книга за отпуските на следователите и служителите; 
регистър на личните кадрови дела; книга за направени справки в НБД 
„Население”; общ деловоден регистър за входящи документи в ЦИССС; 
входящ и изходящ електронен регистър за издаване на удостоверителни 
документи от ОСС-Плевен; в секретното деловодство се водят 14 регистъра 
- / регистър изходящ – строго секретно, регистър входящ – строго секретно, 
регистър изходящ – секретно, регистър входящ – секретно, регистър 
изходящ – поверително, регистър входящ – поверително, регистър изходящ 
- за служебно ползване, регистър входящ – за служебно ползване, регистър 
на отчетните документи, регистър за отчет на експедиционните писма, 
регистър за водене на служителите допуснати за работа с материали 
съдържащи класифицирана информация, регистър за отчет на печатите, 
регистър за регистрация на делата по проучване, регистър за отчет на 
носителите за многократен запис/; книга за веществените доказателства; 
инвентарна книга. 
 Към 30.06.2008г. щатът на следователите в ОСлС-Плевен е 19 броя, 
от които са заети 16, и свободни 3, вкл. 2 щатни бройки „ младши-
следовател”. В момента в ОСлС-Плевен работят 18 следователи, вкл. 
административния ръководител и двамата командировани от други служби 
младши следователи. По щат съдебните служители са 17 души, като всички 
щатове са заети. 
 Със заповед  № 105 от 28.12.2007г. на директора на ОСлС е въведен 
„случайния принцип” на разпределение на делата. 
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 2. Разследвани ДП 
 През 2007 година в Окръжна следствена служба –Плевен са 
разследвани общо 661 досъдебни производства. От тях 78 са останали от 
предишния период, възобновени са 502, новообразувани съгласно 
функционалната компетентност на следствието - 32 и 1 - възложено от 
други служби.  
 Основен дял от разследваните ДП са за извършени престъпления по 
глава V от НК „Престъпления против собствеността”: кражби – 164 бр., 
грабежи -72 бр., измами – 60 бр., присвоявания – 45 бр. ; за престъпления по 
глава  VІ от НК „Престъпления против стопанството”- общо 55 бр., по глава 
VІІ „Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната 
система” – 36 бр., по глава ХІ „Общоопасни престъпления” – общо 68 бр., 
от които 42 –по чл. 343 -345 от НК, по глава ІХ „Документни престъпления” 
– 30 бр., както и по глава ІІ „Престъпления против личността”– общо 74 бр., 
в т.ч. убийства и телесни повреди -41 бр., изнасилвания – 11 бр. и др. 
 Новообразуваните производства през 2007 год. са общо 32 бр. Това са 
производства, образувани предимно на основание чл. 194 ал.1 т.2 и 3 от 
НПК, както и 3 производства, разделени от приключени такива от минал 
период. От така образуваните 29 ДП: 
 - 15 са за престъпления, извършени от български граждани в чужбина: 
предимно по чл.316 НК – 10 бр., както и по чл.159а и 159б -2 бр., чл. 308 -1 , 
чл. 276 – 1 и чл. 354а – 1. От тях 11 са срещу известени извършители, 
приключени са 11 производства, от които 4 за съд, по чл.316 НК. 
 - 14 са за престъпления, извършени от служители на МВР: предимно 
по чл.343 ал.1 б”а” и „б” - 7 бр., по чл.325 – 2 бр., чл. 115 -1 , чл. 131 -1 ,чл. 
308 -1, чл. 206 – 1 и чл.214 -1. От тях  13 са срещу известни извършители, 
приключени са 12 производства, от тях – 7 за съд. 
 За сравнение – през периода от 20.04. до края на 2006г. 
новообразувани са общо 35 производства, от които срещу български 
граждани за престъпления, извършени в чужбина – 27 бр., и срещу 
държавни служители в МВР – 8 бр. 
 Натовареността на следователите през 2007г. е била 45 ДП 
средногодишно на производство при 1 следовател, или 3,75 на месец, като 
средногодишно са работили 14, 7 следователи.  
 На случаен принцип беше проверена дейността на следователите 
Людмил Панев и Тошко Тодоров. 
 В началото на 2008 година в ОСлС-Плевен има останали 
неприключени от миналия период общо 106 производства. През периода са 
новообразувани, получени от други служби, възобновени и върнати с 
допълнителни указания общо 230 производства, или общо всички 
разследвани дела през периода са 336 бр., От тях: - новообразувани - 14 бр., 
възобновени - 192 бр. и  върнати с указания - 24 бр. Срещу НИ са 148бр, а 
срещу ИИ са 188бр. делата разследвани в двумесечния срок са 304бр., 
делата продължени от прокурор са 31 бр., а продължено от Главен прокурор 
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е едно. Броят на привлечените лица е 204, като няма такива с МН 
„задържане под стража”. 
 През периода са работили средно 14 следователи, като средната 
натовареност е била 24 дела на 1 следовател или по 4 дела на месец за 1 
следовател. Натовареността за аналогичния период през 2007г. е била по 
25,8 дела на производство на 1 следовател, при работили тогава средно 
15,67 следователи, или по 4,3 дела на месец за 1 следовател.  
 3. Приключени ДП 
 От разследваните през 2007г. досъдебни производства са приключени 
общо 554 дела, или 83,8% от всички дела на производство. От тях 
приключени в двумесечен срок са 425бр., а в срок продължен от прокурора 
– 110бр. 
 От приключените за 2007 год. - за съд 183, прекратени 211 и спрени 
160. Това е средно по 37,7 дела на следовател за цялата година, или по 3,15 
средно на следовател за месец. 
 Приключилите дела с голям обществен интерес са 3 бр. – сл.д. 
84/2006г., сл.д. 10/07г., сл.д. 112/98г./. 
 През годината са били приключени и други досъдебни производства, 
отличаващи се със значителна правна и фактическа сложност и 
представляващи обществен интерес: 
 - след целенасочени и проведени с активното участие на следовател 
Кр.Кръстев оперативно –следствени мероприятия по спряно след.дело е 
разкрито престъпление по чл.115 от НК, извършено на 30.01.2006г. в 
гр.Червен бряг, като възобновеното производство е приключено и 
извършителят предаден на съд. 
  - по след. дело 10/2007 год., разследвано от следовател Владислав 
Петков е предаден на съд служител на МВР за извършено деяние в 
гр.Койнаре по чл.115 от НК; 
 - възобновено сл.дело № 58/97г., разследвано от следовател Тошко 
Тодоров по чл.195 НК, срещу 26 обвиняеми лица за извършени множество 
кражби в Плевенска област през 1994/1995 г.; 
 - възобновено сл.дело № 1022/2004 г., разследвано от следовател Иван 
Каменов, по чл.123 от НК, предадени на съд 3 лица за извършено деяние – 
причинена смърт, през м.10.2004г. на отводнителна станция в 
Хидротехнически участък гр.Белене; 
 - сл.дело № 14/2007г., разследвано от следовател Веселин Плачков, 
предадени на съд 2 лица за извършено престъпление по чл.325 ал.2 от НК, - 
на 24.05.2007 год. в гр.Левски извършени непристойни действия, грубо 
нарушаващи обществения ред, съпроводени с произведени изстрели от 
ловна пушка; 
 - възобновено сл.дело № 261/2006 год., разследвано от следовател 
Иван Димитров срещу 2 лица от Червен бряг, извършили трафик на хора в 
различни страни в Западна Европа през м. юли 2005г. -престъпление по 
чл.159б от НК; 
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 - възобновено сл.дело № 5/95г. на ТСО –Кнежа, разследвано от 
следовател Иван Печев, предаден на съд Л. И. Д. за извършена измама на 
различни граждани в Кнежа през 1993 год. за 477 067 лв.; 
 - възобновено сл.дело №112/1998 год., разследвано от следовател 
Красимир Кръстев - предаден на съд Г. К. Г. за извършено през 1997 год. в 
Плевен престъпление по чл.212 от НК – получен данъчен кредит в големи 
размери; 
  -възобновено сл.дело № 876/2003г., разследвано от след.Красимир 
Кръстев - предадена на съд М. Й. Б., бивш управител на Банка ДСК - клон 
гр.К. за извършено престъпление по чл.282 от НК през 1999г. и причинена 
щета от 5000 лв. 
 През годината са изпратени с указания от прокурора за доразследване 
на общо 61 производства.  
 До средата на 2008г. приключените следствени дела са общо 275. От 
тези приключени дела : за съд – 92 бр., за прекратяване – 110 бр., от които 
срещу ИИ – 72 бр. и с мнение за спиране – 73 бр., от които срещу ИИ – 57 
бр.  
 Разследваните престъпления отново са преобладаващо с престъпления 
против собствеността- 211 бр. / кражби - 105 бр., грабежи - 39 бр., измами - 
30 бр., присвоявания - 24 бр.,/, престъпления по транспорта -10 бр., данъчни 
и финансови престъпления – 18 бр., престъпления по служба – 9 бр., 
документни престъпления - 12 бр., престъпления против личността - 
убийства и телесни повреди общо 16 бр., и др. 
 Преобладаващата част от приключените досъдебни производства са 
срещу известни извършители – 226 бр., или 82 %. 
 Приключените дела за целия период средно на 1 следовател са 19,71, 
или по 3,28 средно на месец за 1 следовател при реално работили 14 
следователи. От приключените за съд дела на 1 следовател се падат средно 
по 6,57 за целия период, или по 1, 1 на месец. 
 През периода са изпълнени и 60 бр. следствени поръчки от други 
служби в страната, по които са проведени разпити на 86 лица. 
 4. Останали неприключени ДП 

- Към 01.01.2008г. има останали за разследване общо 106 досъдебни 
производства, от които 6 са новообразувани, 2бр. – стари и 98бр. – 
възобновени. От тях -84бр. срещу И.И. и 22бр. срещу Н.И. 
 84бр. са неприключили в двумесечен срок, а за 22бр. срока е 
продължен. По тях няма взета МН „Задържане под стража”. На специален 
надзор и на специален отчет /по стария ред / - 1бр. /сл.д.№ 356/04г./. Няма 
неприключили ДП с голям обществен интерес. 
 Към 30.06.2008 год. в ОСлС-Плевен се намират и общо 52 спрени 
производства срещу известен извършител, по които се извършват действия 
по установяване точния адрес на лицата или наличието или липсата на 
основания за възобновяване на делото.  
 5. Работа по спрените ДП 
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 С оглед изрично очертаните законодателно рамки, основните усилия 
през 2007г. са в насока за възобновяване и приключване на спрените 
производства от минали години. След 1992г. в Окръжна следствена служба 
– Плевен не се е водила статистика за броя на спрените производства с 
натрупване през годините. Съгласно заповед на административния 
ръководител от 24.01.2007г. в ОСлС –Плевен е извършена ревизия на 
всички спрени дела от минали години. Със заповед на Окръжния прокурор 
от м.март 2007 год. е разпоредено на съответните прокуратури да установят 
местонахождението на всички спрени производства от минали години и 
намиращите се такива в РПУ да бъдат изпратени на разследващите органи 
за предприемане на съответните действия съгласно НПК по издирване 
извършителите на престъпленията. През първата половина на 2007г. в ОСлС 
пристигат множество спрени следствени дела от минали години, намиращи 
се дотогава в РПУ. Голяма част от тези дела са с изтекъл абсолютен 
давностен срок. Същите, след постъпването им в ОСлС, се разпределят от 
административния ръководител. Делата с изтекъл давностен срок се 
изпращат в съответната прокуратура по разпореждане. Тези, по които има 
данни, позволяващи да се извърши разследване, се изпращат с искане за 
възобновяване, като след възобновяването им от наблюдаващия прокурор, 
се извършва разследване. Всички спрени производства са заведени по 
следователи на електронен и хартиен носител при административния 
секретар, като се следи тяхното движение. Делата, които могат да бъдат 
решени по реда на задочното производство се предлагат на наблюдаващите 
прокурори за възобновяване. Всички дела се докладват периодично на 
наблюдаващите прокурори за съгласуване на действията. 
 В изпълнение на дадените указания от директора на НСлС в началото 
на м.ноември 2007 год. за бързо и приоритетно приключване на спрените 
производства от минали години, през м.ноември и декември са изпратени в 
съответните прокуратури и възобновени 123 спрени дела от минали години, 
предимно срещу известни извършители.  
 Към 01.01.2008 год. в ОСлС-Плевен е имало общо 604 спрени 
производства, от които 189 – срещу известни извършители и 415 – срещу 
неизвестни извършители. 
 До началото на м.януари 2008г. в ОСлС- Плевен са били получени от 
съответните РПУ общо за периода 8 450 спрени досъдебни производства от 
минали години, от които 4 400 са изпратени в наблюдаващите прокуратури 
и в преобладаващата си част са прекратени по давност. Оставащите дела, за 
които не са изтекли давностните срокове, са разпределени между 
работещите в службата следователи и по тях се извършват съответните 
действия. 
 Освен спрени следствени дела от минали години, в ОСлС-Плевен са 
изпратени от РПУ и досъдебни производства, разследвани под формата на 
дознания и образувани преди 01.01.2000 год. Това прехвърляне се базира на 
становище на прокурор Явор Бояджиев от ВКП. Съгласно това становище, 
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всички спрени досъдебни производства под формата на дознание, 
разследвани от „помощник-следователи” и описани като спрени в 
регистрите на ОСС, следва след възобновяването им да се доразследват от 
следователите. Въз основа на това указание, през м.10.2007 год. в ОСлС-
Плевен бяпа изпратени 250 дознания , спрени срещу НИ, от РП-Червен бряг 
От тях към настоящия момент са изпратени в същата прокуратура 62 бр. 
дознания, от които 55 са прекратени по давност и 7 са възобновени. Тази 
практика продължава и в началото на 2008г., като са получени още няколко 
десетки спрени дознания от минали години от други РПУ в Плевенския 
съдебен район. 
 6. Съхраняване на веществените доказателства 
 В ОСлС има обособени помещения за съхранение на веществените 
доказателства. Същите се описват в книга за веществени доказателства и се 
предават с приемо-предавателни протоколи. За тях отговаря домакин. 

 
 
 КОНСТАТАЦИИ: 

 1. Окръжната следствена служба – Плевен няма свой сграден фонд, а 
работните помещения на службата се помещават в различни сгради, 
собственост на различни институции. Като цяло, сградният фонд е 
недостатъчен. 
 2. В ОСС- Плевен през 2007г. не е въведен „случайния принцип” на 
разпределение на делата и няма специализация на следователите според 
вида разследвани дела. 
 3. Деловодните книги не се водят съгласно изискванията. Същите не 
са прономеровани и прошнуровани. 
 4. В ОСлС – Плевен и териториалните отделения има обособени 
помещения за съхранение на веществените доказателства. Същите се 
описват в книга за веществени доказателства и се предават с приемо-
предавателни протоколи. 
 5. Общият брой на разследваните през 2007г. следствени дела са 661, 
от тях приключени са 554 дела, или 83,8% от всички дела на производство. 
Останали неприключени досъдебни производства – 106. В сравнение с 2006 
г. намалението е наполовина /през 2006г. - общо 1 140 производства/. 
  
  
 ПРЕПОРЪКИ: 

1. Да се подобрят битовите условия и материално-техническата база в 
ОСлС – Плевен и териториалните й отделения, както и да се осигурят 
допълнителни помещения, необходими пряко за дейността на следствието. 

2. Нужно е да се повиши взискателността на ежедневния контрол, с 
цел да се подобри организацията на работа, повишаване квалификацията на 
следователите и отстраняване формализма при приключване на 
досъдебните производства. 
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3. Да се вземат мерки по отношение недопускането на прeкратяване 
на дела поради изтекла давност. Делата с фактическа и правна сложност, с 
обществен интерес, дела на специален отчет и дела, чиято давност 
наближава да изтече да се решават приоритетно. 
 4. Да се организират квалификационни курсове и семинари на 
следователите с цел повишаване на административният капацитет.  

 
 

  

    ИНСПЕКТОР: 

      АЛЕКСАНДЪР МУМДЖИЕВ 
 
 
    ЕКСПЕРТИ, 

      МИГЛЕНА ЖЕЛЕВА: 

      ТАМАРА КОЧЕВА: 
 


