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Основание на проверката – на основание чл.54 ЗСВ, Годишната
програма на Инспектората към ВСС за 2021 г. и Заповед ПП-21-
42/27.09.2021 г. на главния инспектор.

Проверката е осъществена от екип в състав: инспектор Любка
Кабзималска с експерти  И    Т       и С    С       .

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 и ОСлО при ОП-Плевен, както и приключването им в
установените срокове, анализ на приключените преписки и дела в
прокуратурата и констатиране на противоречива практика. Предходната
комплексна планова проверка на Окръжна прокуратура - Плевен от
Инспектората към ВСС е извършена въз основа на Заповед № ПП-01-
46/01.06.2016г. на главния инспектор. Настоящата проверка обхваща
периода 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г., и 01.01.2020 г. - 31.12.2020г. Нейна
допълнителна цел е и установяване изпълнение на препоръките, дадени от
ИВСС в Акта за резултати от предходната проверка.

Методологията на провеждане на проверката се основава на
Методиката за провеждане на проверки на органите на съдебната власт от
екипи на Инспектората към Висшия съдебен съвет, приета с Решение по
Протокол № 10/08.03.2016 г. на ИВСС.

Подготвителният етап на плановата проверка включва: проучване и
анализ на годишните отчетни доклади на Окръжна прокуратура – Плевен
за 2019 и 2020 г., на предоставените от Окръжна прокуратура -  Плевен 4
бр. справки за проверявания период, относно: организацията на
административната дейност на прокуратурата (справка №1), организацията
на образуването и движението на преписките (справка № 2), организацията
на образуването и движението на досъдебните, бързи и незабавни
производства (справка № 3), организацията на съдебния надзор (справка №
4), както и справки за дейността на Окръжен следствен отдел към Окръжна
прокуратура - Плевен. Справките съдържат информация за основните
показатели, по които е извършена проверката.

Актът с резултатите от проверката се състои от две части:

1. Част първа – Комплексна планова проверка на Окръжна
прокуратура  -  Плевен.

2. Част втора – Проверка на Окръжен следствен отдел към Окръжна
прокуратура – Плевен.
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ЧАСТ ПЪРВА
                ОКРЪЖНА  ПРОКУРАТУРА  ПЛЕВЕН

КОНСТАТИВНА ЧАСТ

І. Проверка на организацията на административната дейност
на прокуратурата, на основание чл.54, ал.1, т.1 от ЗСВ.1

1. Щатна осигуреност на ОП-Плевен за 2019  и 2020 г.:
1.1. Общ брой на прокурорите в ОП-Плевен за 2019 г.:
Съгласно утвърденото от ГП на РБ длъжностно разписание към

01.01.2019 г. щатната численост на прокурорите в ОП-Плевен е общо 18
бр. - 1 щатна длъжност за административен ръководител, 2 - за заместник
на административния ръководител и 15 щатни длъжности „прокурор“.

С решение на ВСС по протокол №4/21.02.2019 г. е съкратена една
свободна щатна длъжност „прокурор“, считано от датата на решението,
като към 01.03.2019 г. щатната численост на прокурорите в ОП-Плевен е
била общо 17 бр.

-  от тях работили през годината: 15 бр.
- брой на отсъствалите прокурори за повече от един месец - един

прокурор, който е бил в отпуск по болест от месец януари 2019 г. до месец
април 2020 г.

- през 2019 г. в ОП-Плевен незаети са 3 щатни бройки  –  1  за
заместник на административния ръководител и 2 щатни бройки за
прокурор, поради следните причини:

С решения на ПК на ВСС по Протокол № 34  от 25.10.2017  г.  и
Протокол № 22/25.07.2018 г., на основание чл.165, ал.1, т.1, респ. т.2 от
ЗСВ са освободени от длъжност двама прокурори.

С решение на ПК на ВСС по Протокол № 23/ 18.07.2019 г., един
прокурор е освободен на основание чл.165, ал.1, т.1 от ЗСВ, считано от
19.07.2019 г.

През 2019  г.  един прокурор от ОП-Плевен е командирован в СП-
София съгласно Заповед № РД-07-788/14.06.2018 г. на ГП на РБ.

Предприети мерки за преодоляване на кадровата
необезпеченост:

В ОП-Плевен през 2019 г. са командировани двама прокурори.
С решение на ПК на ВСС по Протокол № 27/11.09.2019 г. е обявен

конкурс  по реда на чл.189, ал.1 и ал.2 от ЗСВ за повишаване и заемане на
2 длъжности „прокурор“ в ОП-Плевен.

1 Статистическите данни са въз основа на представените от ОП-Плевен справки № 1 за 2019
и 2020 г.
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1.2. Общ брой на прокурорите в ОП-Плевен за 2020 г.:
Съгласно утвърденото от ГП на РБ длъжностно разписание към

01.01.2020 г. щатната численост на прокурорите в ОП-Плевен е общо 17
бр. - 1 щатна длъжност за административен ръководител, 2 - за заместник
на административния ръководител и 17 щатни длъжности „прокурор“.

Към 24.09.2020 г. щатната численост на прокурорите в ОП-Плевен е
общо 16 бр.

-  от тях работили през годината - 14 прокурора;
- няма отсъствали прокурори за повече от един месец;
- незаети щатни бройки за прокурори, предприети мерки за

попълване на щатовете, наличие на командировани прокурори и др.:
Към 01.01.2020 г. незаетите щатни бройки са 3 бр. - една за

заместник-административен  ръководител - заместник окръжен прокурор и
две  - за прокурор.

Към 24.03.2020 г. незаетите щатни бройки са 4 бр.  - с решение на ПК
на ВСС по Протокол № 10 от 16.03.2020 г., т.5, с което на основание
чл.165, ал.1, т.1 от ЗСВ Йорданка Антонова е освободена от длъжността
„прокурор“, считано от 24.03.2020 г.

С решение по протокол № 24, т.5 от 24.09.2020 г. на Пленума на
ВСС, на основание чл.30, ал.2, т.8 от ЗСВ, е съкратена 1 бр. свободна
длъжност „прокурор“.

Към 09.12.2020 г. незаетите щатни бройки са 5 - една за
административен ръководител - окръжен прокурор, една за заместник-
административен ръководител - заместник окръжен прокурор и три за
прокурор: с решение на ПК на ВСС по Протокол № 43 от 02.12.2020 г.
Ваня Савова е освободена на основание чл.165, ал.1, т.1 от ЗСВ от
длъжността „административен ръководител- окръжен прокурор“, считано
от 09.12.2020 г.

С решение на ПК на ВСС по Протокол № 13/08.04.2020 г., на
основание чл.194, ал.2 от ЗСВ, считано от 13.04.2020 г.,  прокурор Райнов -
прокурор в ОП-Плевен е преместен на длъжност „прокурор“ в СГП, а
прокурор Тарев – прокурор при СГП (командирован в ОП-Плевен) е
преместен  - в ОП-Плевен.

Предприети мерки за преодоляване на кадровата
необезпеченост:

- със Заповед № РД-07-418/29.05.2020 г. на ГП на РБ, считано от
01.06.2020 г., в ОП-Плевен е командирован Росен Кръстев – прокурор в РП-
Плевен, до заемане на длъжността чрез конкурс.

Обявеният през 2019 г. конкурс не е приключил към края на 2020 г.

Реално работилите прокурори през 2019 и 2020 г. в ОП-Плевен
са:
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Име на прокурор Реално работили в периода Забележка:2019г. 2020г.

Ваня Савова-
Цветанова

01.01.2019-
31.12.2019

01.01.2020-
08.12.2020

С решение на ПК на ВСС по протокол №
43/02.12.2020г., е освободена на основание чл.165,
ал.1,  т.1  от ЗСВ от длъжността „адм.ръководител-
окръжен прокурор, считано от 09.12.2020 г.

Николай Пачевски 01.01.2019-
31.12.2019

01.01.2020-
31.12.2020

Считано от 09.12.2020 г., съгласно решение на ПК
на ВСС по протокол № 43/02.12.2020г. изпълнява
функциите на „адм.ръководител-окръжен прокурор“
на ОП-Плевен

Йорданка Антонова 01.01.2019-
31.12.2019

01.01.2020-
23.03.2020

С решение на ПК на ВСС по протокол № 10/
16.03.2020г., т.5, г-жа Антонова е освободена на
основание чл.165, ал.1, т.1 от ЗСВ от длъжността
„прокурор“, считано от 24.03.2020 г.

Евелина Попова 01.01.2019-
18.07.2019 -

С решение на ПК на ВСС по протокол № 23/
18.07.2019г. г-жа Попова е освободена от
длъжността „прокурор“ в ОП-Плевен на основание
чл.165, ал.1, т.1 от ЗСВ, считано от 19.07.2019 г.

Снежана Георгиева 01.01.2019-
31.12.2019

01.01.2020-
31.12.2020 -

Иван Шарков 01.01.2019-
31.12.2019

01.01.2020-
31.12.2020

Г-н Шарков е бил в продължителен отпуск по болест,
считано до 29.03.2019 г.

Искра Ганева 01.01.2019-
31.12.2019

01.01.2020-
31.12.2020 -

Иво Йолов 01.01.2019-
31.12.2019

01.01.2020-
31.12.2020 -

Красимир Ячев 01.01.2019-
31.12.2019

01.01.2020-
31.12.2020 -

Георги Лазаров 01.01.2019-
31.12.2019

01.01.2020-
31.12.2020 -

Виктор Доцев 01.01.2019-
31.12.2019

01.01.2020-
31.12.2020 -

Иво Радев 01.01.2019-
31.12.2019

01.01.2020-
31.12.2020 -

Нанка Рачева 01.01.2019-
31.12.2019

01.01.2020-
31.12.2020 -

Анна Баракова 02.01.2019-
31.12.2019

01.01.2020-
31.12.2020

Със Заповед № РД-04-149/20.12.2018 г. на
адм.ръководител на ОП-Плевен, е командирована да
изпълнява длъжността „прокурор“ в ОП-Плевен,
считано от 02.01.2019 г до 02.05.2019 г. Със Заповед
на ГП на №РД-07-628/25.04.2019 г., считано от
03.05.2019 г. е командирована в ОП-Плевен, като
заема длъжността „прокурор“ в ОП-Плевен и към
настоящия момент.

Дойчо Тарев 24.06.2019-
31.12.2019

01.01.2020-
31.12.2020

Със заповед №РД-07-840/06.06.2019г. на ГП е
командирован да изпълнява функциите на прокурор
в ОП-Плевен,  считано от 24.06.2019 г.  С решение на
ПК на ВСС по Протокол №13/08.04.2020г., на
основание чл.194,  ал.2  от ЗСВ,  е преместен на
длъжност „прокурор“в ОП-Плевен

Пламен Райнов 01.01.2019-
31.12.2019

01.01.2020-
12.04.2020

С решение на ПК на ВСС по Протокол
№13/08.04.2020г., на основание чл.194, ал.2 от ЗСВ,
считано от 13.04.2020г. е преместен на длъжност
„прокурор“ в СГП.

Диана Мицканова - 01.08.2020-
08.11.2020

Със Заповед №РД-07-629/17.07.2020 на ГП прокурор
Мицканова /прокурор в СП/ е командирована на
длъжността „прокурор“ в ОП-Плевен, считано от
01.08.2020г., като със Заповед №РД-07-
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1000/30.10.2020г. командироването е прекратено,
считано от 09.11.2020 г.
Със Заповед №РД-07-554/16.06.2021 г. на ГП е
командирована на длъжността“прокурор“ в ОП-
Плевен, считано от 21.06.2021г., която заема и към
настоящия момент.

Росен Кръстев - 01.06.2020-
31.12.2020

Със Заповед №РД-07-418/29.05.2020 г. на ГП прокурор
Кръстев /прокурор в РП-Плевен/ е командирован на
длъжността „прокурор“ в ОП-Плевен, считано от
01.06.2020 г., която заема и към настоящия момент.

2. Административно ръководство и разпределение на
административните функции, вътрешна структура и организация на
дейността на прокуратурата.

През 2019 г. и 2020 г. административен ръководител - окръжен
прокурор на ОП-Плевен е Ваня Савова-Цветанова, назначена с решение по
Протокол № 26/19.07.2017 г. на ПК на ВСС.

С решение по Протокол №36/15.11.2017 г. на ПК на ВСС за
заместник на административния ръководител е назначен прокурор Николай
Пачевски. (Една щатна длъжност за заместник на административния
ръководител остава незаета).

Административното ръководство и разпределение на
административните функции, както и създаването на организация на
дейността по различните видове надзори в ОП-Плевен са регламентирани
със Заповед № РД-04-04/03.01.2018 г. и Заповед № РД-04-15/14.01.2020 г.
на административен ръководител-окръжен прокурор.

С решение на ПК на ВСС по протокол № 4/02.12.2020 г.
административният ръководител е освободен, като функциите му са
възложени на прокурор Николай Пачевски, считано от 09.12.2020 г.

С решение на ПК на ВСС по протокол № 8/10.03.2021 г. прокурор
Димитър Лещаков е назначен на длъжност „и.ф.административен
ръководител-окръжен прокурор на ОП-Плевен“, считано от същата дата до
встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

С решение на ПК на ВСС по протокол № 21/09.06.2021 г., считано от
22.06.2021 г., прокурор Владимир Николов е назначен на длъжност
„административен ръководител-окръжен прокурор на ОП-Плевен“ .

3. Администрация – 2019 и 2020 г.:
Съгласно утвърденото от ГП на РБ длъжностно разписание към

01.01.2019 г. щатната численост на съдебните служители е 37 щ. бр., а през
2020 г. – 36 щ. бр., както следва:

Съдебен администратор – 1щ.бр.
Административен секретар -1щ.бр.
Звено „ФСАД“
Главен счетоводител – 1щ.бр.
Главен специалист-счетоводител – 2щ.бр.
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Главен специалист-адм.дейност – 1щ.бр.
Домакин – 2щ.бр. – за 2019 г.  (през 2020 г.  на щат „домакин“ – 1

бр., а допълнително е разкрита 1 щ.бр. за длъжността „експерт, обществени
поръчки“  )

Звено „Информационно и техническо обслужване“
Системен администратор – 2 щ.бр.
Шофьор-призовкар – 4 щ.бр., (през 2020 г.  на тази позиция  - 3

щ.бр.)
Чистач – 2 щ.бр.
Служба „Защита на класифицираната информация“
Главен специалист – служител кл. информация – 1 щ.бр.
Зав.служба – кл.информация – 1 щ.бр.
Специализирана администрация
Прокурорски помощник – 3 щ.бр.
Призовкар – 1 щ.бр.
Служба „Регистратура и деловодство“
Завеждащ служба – 1 щ.бр
Съдебен деловодител – 7 щ.бр.
Съдебен секретар – 3 щ.бр.
Окръжен следствен отдел при ОП-Плевен
Служба „Деловодство“
Завеждащ служба – 1 щ.бр.
Съдебен деловодител – 3 щ.бр.
През 2019 г. е бракуван 1 брой служебен автомобил „Лада“, ползван

от ОП-Плевен, и съответно е съкратена 1 брой заета щатна длъжност
„шофьор – призовкар“. Съдебният служител, заемащ длъжността е
преназначен на длъжност „съдебен деловодител“, която длъжност е
освободена след пенсиониране на служител.

4. Материална база и техническа обезпеченост
Прокурорите и съдебните служители от ОП-Плевен използват

работни кабинети на петия етаж в сградата на Съдебната палата в град
Плевен. Следователите от Окръжен следствен отдел, както и
обслужващата ги администрация, са настанени на петия етаж в сградата на
ОДМВР-Плевен.

Всички кабинети на магистратите и съдебните служители са
оборудвани с необходимата им за дейността техника.

По време на проверката в ОСлО-ОП-Плевен се констатира
недобро състояние на помещенията, в които са настанени
следователите и съдебните служители от ОСлО при ОП-Плевен.
Материално-техническата база е остаряла, условията за труд са
незадоволителни, дограмата е компрометирана и се нуждае от спешен
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ремонт (някои от прозорците са заковани).
Административният ръководител на ОП-Плевен следва да

предприеме необходимите мерки за създаване на нормални и
здравословни условия за работа  на  следователите и съдебните
служители от ОСлО при ОП-Плевен.

5. Книги, регистри и дневници, водени от прокуратурата.
През 2019 г. и 2020 г. в ОП-Плевен се водят следните книги,

регистри и дневници, групирани по-долу по основания и по вида на
носителя:

5.1. От тях:
Водени на основание ПАПРБ;

- входящ дневник - дневник „ЕДСД“;
- азбучник;
- описна книга на веществени доказателства;
- докладна книга;
- разносна книга.

Водени по указание на ВКП:
- описна книга на досъдебни производства, образувани по общия

ред;
- описна книга на бързи производства;
- дневник на задържаните лица;
- описна книга на внесени в съда споразумения на основание

чл.381 от НПК;
- описна книга на внесени в съда обвинителни актове;
- азбучник - обвинителни актове и споразумения;
- регистър на върнатите от съд дела;
- регистър на оправдателните присъди;
- регистър на преписки и дела на специален надзор;
- описна книга за международна дейност;
- регистър на въззивните дела;
- регистър по ЗЕС - на основание Заповед № РД-04-381/21.07.2015

г. на ГП на РБ;
-   книга по изпълнение на наказанията;
-   азбучник „Осъдени лица“;
-   регистър на МПС, иззети като ВД по ДП.

Водени по собствена преценка
- дневник на спрените наказателни производства;
- дневник – преписки по административния надзор;
- дневник - преписки по ГСН;
- дневник - преписки по ЗОДОВ.

         5.2. От тях:
         Водени на хартиен носител:
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- входящ дневник- дневник „ЕДСД“;
- азбучник;
- книга за веществени доказателства;
- докладна книга;
- разносна книга;
- описна книга на досъдебни производства, образувани по общия

ред;
- описна книга на бързи производства;
- дневник на задържаните лица;
- описна книга на внесени в съда споразумения на основание

чл.381 от НПК;
- описна книга на внесени в съда обвинителни актове;
- азбучник - обвинителни актове и споразумения;
- описна книга за международна дейност;
- дневник – преписки по административния надзор;
- дневник - преписки по ГСН;
- дневник - преписки по ЗОДОВ;
- регистър по ЗЕС - на основание Заповед № РД-04-

381/21.07.2015 г. на ГП на РБ;
- книга по изпълнение на наказанията;
- азбучник „Осъдени лица“;
- регистър на МПС, иззети като ВД по ДП.

Водени на електронен носител
- регистър на върнатите от съд дела;
- регистър на оправдателните присъди;
- регистър на въззивните дела;
- регистър на МПС, иззети като ВД по ДП;
- дневник на спрените наказателни производства.

В ОП -  Плевен е извършена проверка на следните книги:
Входящ дневник:
На проверяващият екип са представени за проверка шест тома

входящи дневници за 2019 г. и 2020 г., които се водят по образец.
Първият том е започнат от № 1/02.01.2019  г.  и се води до №

1922/07.05.2019 г. Прономерован и прошнурован е, съдържа 394 листа,
като след последния входящ номер е удостоверено, че дневникът е
проверен и приключен с № 1922/2019 г., с положени подпис на
административния ръководител и печат на ОП-Плевен.

Вторият том е започнат от № 1923/07.05.2019 г. и се води до №
3865/21.08.2019 г. Прономерован и прошнурован е, съдържа 412 листа,
като след последния входящ номер е удостоверено, че дневникът е
проверен и приключен с № 3865/1219 г., с положени подпис на
административния ръководител и печат на ОП-Плевен.
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Третият том е започнат от № 3866/21.082019  г.  и се води до №
5830/10.12.2019 г. Прономерован и прошнурован е, съдържа 403 листа,
като след последния входящ номер е удостоверено, че дневникът е
проверен и приключен с № 5830/2019 г., с положени подпис на
административния ръководител и печат на ОП-Плевен.

Четвъртият том е започнат от № 5831/10.12.2019 г. г. и се води до №
1675/21.04.20 г. Прономерован и прошнурован е, съдържа 402 листа, след
последния входящ номер е удостоверено, че дневникът е проверен и
приключен с № 1675/2020 г., с положени подпис на административния
ръководител и печат на ОП-Плевен.

Календарната 2019 г. е приключена с проверка, с последен входящ
номер № 6103/31.12.2019 г. с положени подпис на административния
ръководител и печат на ОП-Плевен.

Петият том е започнат от № 1676/22.04.2020 г. г. и се води до №
3644/17.08.20 г. Прономерован и прошнурован е, съдържа 400 листа, като
след последния входящ номер е удостоверено, че дневникът е проверен и
приключен с № 3644/2020 г., с подпис на административния ръководител и
печат на ОП-Плевен.

Шестият том е започнат от № 3645/17.08.2020 г. г. и се води до №
5592/31.12.20 г. Прономерован и прошнурован е, съдържа 400 листа, след
последния входящ номер е отбелязано, че дневникът е проверен и
приключен с № 5592/2020 г., с подпис на административния ръководител и
печат на ОП-Плевен.

От проверката на входящите дневници се установи, че същите са
прономеровани и прошнуровани, при приключването са налице данни за
последния входящ номер за съответната календарна година, като
същата е приключена с подписа на административния ръководител и е
положен печатът на прокуратурата. С изричното отбелязване на
последния  номер за съответната календарна година се изключва
възможността за дописване на номера.

Записванията са четливи и без поправки, без проблеми се проследява
движението на преписките от образуването до приключването им.

Книга за изпълнение на наказанията:
Води се от 2009 г. и към момента. Книгата е прошнурована и

прономерована,  съдържа 254 листа, положени са печат на ОП-Плевен и
подписи на административен ръководител и административен секретар.

Календарната 2019 г. е приключена с последен номер № 72/2019 г., а
2020 г. – с последен № 43/2020 г.,  с положен подпис на административния
ръководител.

Проверки по книгата са направени на 03.06.2019 г., 05.08.2019 г.,
30.11.2019 г., 03.01.2020 г., 29.01.2020 г., 28.02.2020 г., 31.03.2020 г.,
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30.04.2020 г., 01.06.2020 г., 01.07.2020 г., 31.08.2020 г., 31.10.2020 г.,
29.12.2020 г. Установява се, че същата се проверява ежемесечно.

Дневник за условни присъди:
Представеният за проверка дневник е прошнурован, но не е

прономерован. Води се от 2017 г. и към момента. Календарните години са
приключени по съответния ред. Констатира се проверка на 23.07.2019 г.

Към присъдните книги са представени за проверка и два бр.
азбучници, които са прономеровани и прошнуровани, с печат и подпис на
длъжностно лице. Единият  том се води от 1990 г., а другият – от 2010 г.

Регистър за веществените доказателства:
Започнат е на 10.07.2018 г. и се води до момента, книгата е по

образец, съдържа входяща и изходяща част. Прономерована и
прошнурована е, с печат на прокуратурата и подпис на длъжностно лице.
Приключена е по установения ред.

Допълнително, в отделен класьор, са представени протоколи за
извършени проверки – инвентаризации на веществени доказателства в
ОП-Плевен за съответните проверявани календарни години, както и за
унищожаване на веществените доказателства, подлежащи на
унищожаване.

В същия класьор се съдържат копия от приемно-предавателни
протоколи за веществени доказателства.

Регистър за ВД – МПС:
Започнат е на 30.04.2015 г., прономерован и прошнурован, съдържа

110 листа; с подпис на административния ръководител и на
административния секретар и печат на прокуратурата; води се книга по
образец – с входяща и изходяща част.

Допълнително са проверени следните книги, регистри и
дневници:

Регистър на исканията по ЗЕС – прономерован и прошнурован;
Книги за ДП – по 1 бр. за 2019 г. и 2020 г. – прономеровани и

прошнуровани са, с подпис на длъжностно лице и печат на прокуратурата;
Азбучник за обвиняеми лица;
Регистър за гражданските дела;
Регистър по ЗОДОВ;
Книга за АСН;
Книга за надзор за законност;
Регистър на задържаните лица;
Дневник на бързите и незабавни производства;
Описна книга по НСН – споразумения.

Книгите, регистрите и дневниците в ОП-Плевен се водят редовно,
отбелязванията са достоверни и пълни, спазва се разпоредбата на чл. 68,
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ал 5 от ПАПРБ – номерацията се води по години. В тази връзка може да
се заключи, че същите отговарят на изискванията на ПАПРБ и на
Инструкцията за деловодната дейност и документооборота в ПРБ,
утвърдена със Заповед № РД-02-7/07.04.2016 г., изм. и доп. със Заповед №
РД-04-459/27.12.2018 г. на Главния прокурор  на РБ.

От проверката на входящите дневници се установява, че същите са
прономеровани и прошнуровани, при приключването са налице данни за
последния входящ номер за съответната календарна година, като
същата е приключена с подписа на административния ръководител и е
положен печатът на прокуратурата. С изричното отбелязване на
последния  номер за съответната календарна година се изключва
възможността за дописване на номера.

Записванията са четливи и без поправки, без проблеми се проследява
движението на преписките от образуването до приключването им.

От проверяващия екип се установяват данни за ежемесечни
проверки на книгата за изпълнение на наказанията и регулярни проверки
на азбучниците към нея, което обуславя извода, че в ОП-Плевен е спазена
т. 70 от раздел VІІ от Указание за дейността на прокуратурата по
надзора върху изпълнение на наказанията и други принудителни мерки,
утвърдено със заповед № 5306/24.11.2014 г., влязла в сила от 01.12.2014 г.,
и изм. със заповеди с номера  № РД-04-203/28.04.2016 г. и  № РД-04-
71/19.02.2018 г. на Главния прокурор на РБ.

Може да се заключи, че в ОП-Плевен е създадена необходимата
организация и се изпълнява препоръката по т.6  от акта за резултати
КПП, осъществена по Заповед № ПП-01-46/01.06.2016 г. на Главния
инспектор на ИВСС.

Конкретни обстоятелства, свързани с отбелязванията по
определени преписки, са отразени в частта на Акта, касаеща проверката
на преписките и делата.

6. Информационно обслужване, статистика и анализ.
6.1. Информационни технологии:
Правни програми:
В ОП-Плевен магистратите и съдебните служители имат достъп до

правните и справочни системи на АПИС, чрез ведомствената
информационна страница на ПРБ.

Деловодни програми:
В ОП-Плевен са използвани следните деловодни програми и

електронни регистри, предоставени от ВКП, както следва:
- Унифицирана информационна система на ПРБ УИС-3;
- Модул за случайно разпределение на преписки и дела в УИС-3;
- Регистър на лица с неприключили наказателни производства;
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- Електронен регистър за срочността на разследването и
произнасянето от прокурор;

- Електронен регистър на лица с мярка за неотклонение;
- Електронен регистър на осъдените лица с неприведени в

изпълнение присъди с наложено ефективно наказание лишаване от свобода
или доживотен затвор, поради невъзможност да бъдат издирени и
задържани;

- Електронен регистър на оправдателните присъди;
- Електронен регистър на върнатите от съда дела;
- Електронен регистър на прекратените от съд дела;
- Електронен регистър за сроковете по чл.234, ал.8 НПК;
- Електронен регистър на сроковете за ускоряване на съдебното

производство - чл.368а, ал. 1 НПК;
- Електронен регистър за сроковете по чл.368, ал.1 НПК;
В ОП-Плевен е предоставен достъп на определени служители чрез

съответните заповеди до следните деловодни програми на други органи:
- Национална информационна система “Бюра съдимост”;
- Достъп до Национална база данни “Население”;
- Достъп до регистрите на Агенция по вписванията;
- Информационната система на Регистъра на банкови сметки и

сейфове /ИС на РБСС/;
- Електронен регистър „Единство 2“ на Нотариалната камара;
-   Достъп до автоматизирани информационни фондове (АИФ) на

МВР.

6.2. Организация на дейността по водене на статистиката.
Организацията по водене на статистиката в ОП – Плевен през 2019 и

2020 г. се извършва, съгласно Указанието за организация на
информационната дейност в ПРБ, утвърдено със Заповед № 1895/2014 г.,
изм. със Заповед № РД-02-27/21.11.2017 г. и Заповед № РД-02-
17/27.06.2019 г.  на Главния прокурор.

В съответствие с т.VІ.17 от цитираното по-горе указание
статистическите справки в прокуратурата се изготвят ежемесечно, на
първо тримесечие, за първо шестмесечие, за деветмесечие и годишни
статистически таблици в указаните срокове.

Статистическите таблици в ОП-Плевен са изготвяни от всички
съдебни деловодители от служба „Регистратура и деловодство“, като е
осъществяван контрол от определените за отговорници по отделните
видове надзори прокурори.

6.3. Аналитична дейност на прокуратурата.
През проверявания период периодично са изготвяни анализи в

изпълнение на заповеди и указания от горестоящи прокуратури.
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Обобщаването на данните за годишния доклад на ОП-Плевен и на
разследващите органи през 2019 г. и 2020 г. е извършено от
административен ръководител - окръжен прокурор на ОП-Плевен.

Докладите са в аналитичен вид и съдържат обобщени данни, изводи,
констатирани проблеми и конкретни предложения за подобряване
дейността на прокуратурата.

През 2019 г. са провеждани работни съвещания по различни въпроси
(обсъждане на доклади от извършени в ОП-Плевен проверки, избор на
Комисия по професионална етика при ОП-Плевен и други организационни
въпроси).

С оглед въведената през 2020 г. в страната извънредна епидемична
обстановка, в ОП-Плевен са проведени само 2 броя работни съвещания на
прокурорите.

7. Случаен принцип на разпределение на делата.
В изпълнение на Заповед № РД-02-41/14.10.2015 г., изм. и доп. със

Заповед № РД-02-6/6.04.2016 г. и Заповед №РД-02-23/02.11.2017 г. на
Главния прокурор на Република България, и с цел създаване на
организация при разпределяне на  делата и преписките  при  спазване на
принципа за случайно разпределение, през 2019 и 2020 г. в ОП-Плевен са
издадени следните заповеди № РД-04-110/26.10.2018 г., № РД-04-
13/23.01.2019 г., № РД-04-76/18.06.2019 г., № РД-04-79/24.06.2019 г., №
РД-04-110/02.10.2019 г., № РД-04-141/02.12.2019 г., № РД-04-1/03.01.2020
г., № РД-04-57/13.04.2020 г., № РД-04-58/14.04.2020 г., № РД-04-
70/01.06.2020 г., № РД-04-95/03.08.2020 г., № Д-04-129/09.11.2020 г. и №
РД-04-141/09.12.2020 г. на административен ръководител-окръжен
прокурор на ОП-Плевен. Същите съдържат всички реквизити съгласно чл.
3 ал. 1 от Правила за приложението на разпределението на преписките и
досъдебните производства на принципа на случайния подбор в ПРБ, като
разпределението на преписките и делата се е извършвало в 12 обособени
групи/категории на магистрати в УИС-3 със съответния процент на
натовареност:

1.  Група – преписки без фактическа и правна сложност, молби,
жалби и сигнали,  както и преписки по отводи и самоотводи;

2.  Група – преписки, включително получени по компетентност от
други прокуратури, свързани с престъпления против личността – убийства,
телесни повреди, причиняване на смърт по непредпазливост, отвличане,
квалифицирани случаи на блудство, изнасилване и грабеж;

3.  Група – преписки, включително получени по компетентност от
други прокуратури, в които се съдържат данни за престъпления по глава
VІ и глава VІІІ от НК – чл.203, чл.206, ал.4, чл.212, ал.5, чл.219, чл.220,
чл.224, чл.225, чл.242, чл.243-246, чл.248-250, чл.252, чл.277а-278д, чл.282-
283б, чл.287, чл.301-чл.307а от НК;
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4.  Група - преписки, образувани по уведомления от териториалните
дирекции на НАП и НОИ или по други материали, включително изпратени
от други прокуратури, в които се съдържат данни за извършени
престъпления по глава седма от НК;

5.   Група - преписки, включително получени от други прокуратури,
свързани с престъпления по глава ІХа от НК и общоопасни престъпления;

6.   Група - инстанционен и служебен контрол;
7.   Група – досъдебни производства, образувани на дежурства;
8.  Група - изпълнение на наказанията – всички преписки по

изпълнение на наложени наказания по влезли в сила съдебни актове,
получени от съд или от друга прокуратура по делегация; изготвяне на
предложения по реда на чл.306 от НПК; изготвяне на предложение по чл.
451 от НПК за замяна на наказанието „пробация” с наказание „лишаване от
свобода” или участие в съдебно заседание;

9.   Група - надзор за законност и административно-съдебен надзор –
преписки, по които се извършват проверки на административни органи
или се протестират административни актове; участия в съдебни заседания
на АС-Плевен.

10.  Група - гражданско- съдебен надзор - преписки, свързани с
участие в първоинстанционни или въззивни дела по ГПК, ЗОДОВ, СК, ТЗ,
ЗЮЛНЦ, ЗЛС и др.;

11. Група - международно-правно сътрудничество - преписки, по
които се осъществява производство по екстрадиция на лице, европейска
заповед за арест по молба на чужда държава или се оказва международна
правна помощ по наказателно дело на друга държава - връчване на
документи, действия по разследване, събиране на доказателства,
предоставяне на информация или други форми на правна помощ;

12. Група - наказателно-съдебен надзор.

Със заповедите са определени прокурорите в отделните групи и
тяхната процентна натовареност2, общите положения по разпределението
на преписките и делата, отговорните служители, начините и сроковете за
извършване на дейността по разпределението на преписките и делата и
някои особени правила, свързани с изключване на отделни прокурори от
конкретни разпределения при наличие на обективна необходимост,
продължително отсъствие, предстоящо освобождаване, голяма
натовареност, както и някои изключения от общия принцип за случаен
подбор.

Участие на административния ръководител и на заместника му
в отделните групи и процент натовареност на същите:

2  Подробна информация относно включените в групите прокурори и процентната
натовареност се съдържа в заповедите, цитирани в началото на раздел І.7.
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ü съобразно действащата в началото на 2019 г. Заповед № РД-04-
110/26.10.2018 г. на ОП-Плевен, считано от 26.10.2018 г.
административният ръководител (прокурор Ваня Савова) и заместникът на
административния ръководител (прокурор Николай Пачевски) участват в
следните групи със съотвения процент натовареност:

административен ръководител на ОП-Плевен: в групи  4, 6 и 12 –
по 50%, а в група 7 – 100%;

заместник-административен ръководител на ОП-Плевен – в групи
2, 4, 6, 7 и 8 – с по 100% натовареност.

ü съгласно Заповед № РД-04-13/23.01.2019 г. и Заповед № РД-04-
79/24.06.2019 г.  на ОП-Плевен административният ръководител и
заместникът участват в следните групи със съотвения процент
натовареност:

административен ръководител на ОП-Плевен – в групи 6 и 12 – по
50%, а в групи 4 и 7 – по 100%;

заместник-административен ръководител на ОП-Плевен – в групи
2, 4, 6, 7 и 8 – с по 100% натовареност.

ü съгласно заповеди с номера № РД-04-141/02.12.2019 г., № РД-04-
58/14.04.2020 г., № РД-04-58/14.04.2020 г., № РД-04-70/01.06.2020 г., №
РД-04-95/03.08.2020 г. на ОП-Плевен административният ръководител и
заместникът участват в следните групи със съотвения процент
натовареност:

административен ръководител на ОП-Плевен  - в група   6 - 50%, а в
групи 4, 7 и 12 – по 100%;

заместник-административен ръководител на ОП-Плевен – в групи
2, 4, 6, 7 и 8 – с по 100% натовареност.

ü съгласно Заповед № РД-04-129/09.11.2020 г. на ОП-Плевен,
считано от  09.11.2020 г., административният ръководител (прокурор
Савова) е изключена от случайното разпределение, с оглед предстоящото й
освобождаване от длъжност на основание чл.165, ал.1, т.1 от ЗСВ, а

заместникът на административния ръководител на ОП-Плевен
участва в групи 2, 4, 6, 7 и 8 – с по 100% натовареност.

В съответствие със Заповед № ЛС-4640/17.10.2014 г., изм. със
Заповед № РД-04-89/26.02.2015 г., изм. със Заповед № РД-02-25/24.05.2015
г. на ГП на РБ във връзка с указанията и заплащането на извънреден труд в
органите на съдебната власт, приети с решение по Протокол №
2/15.01.2003 г., изм. с решение на ВСС по Протокол № 16/23.04.2003г. в
ОП-Плевен от административният ръководител или неговия заместник
ежемесечно се утвърждават графици за дежурствата в ОП-Плевен.
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При осъществената проверка се констатира, че създадената
организация по спазване на принципите на случайното разпределение на
преписките и делата в ОП-Плевен съответства на ЗСВ, както и на
Правилата за приложението на разпределението на преписките и
досъдебните производства на принципа на случайния подбор в ПРБ,
утвърдени със заповед № РД-02-41/14.10.2015 г., изм. и доп. със заповед №
РД-02-6/06.04.2016 г., заповед № РД-02-23/02.11.2017 г. и  заповед № РД-
04-459/27.12.2018 г.  на главния прокурор, действащи през проверявания
период.

Констатира се също така, че в ОП-Плевен са спазени разпоредбите
на чл. 7, ал.1, т.2 и т.3 и чл. 8, ал.1, т.2 и т.3 от Правилата, отнасящи се
до задължителните групи, в които следва да участват
административният ръководител и заместникът му.

В ОП-Плевен се изготвят индивидуални протоколи за разпределение
на случаен принцип на конкретната прокурорска преписка, които се
прилагат към същата.

При извършената проверка на прокурорските преписки и дела в ОП-
Плевен не се установяват отклонения от принципа на случайното
разпределение на преписките и делата.

7. Средна натовареност на прокуратурата.
Съобразно изготвените годишни статистически таблици за дейността

на ОП-Плевен през 2019 г. общият обем на прокурорската дейност е 6409
(88 броя прокурорски актове внесени в съда, 1678 участия в съдебни
заседания по всички видове надзори, 4643 други прокурорски актове и
дейности по всички видове надзори) при реално работили през годината 15
прокурори, т.е. средната натовареност на един прокурор в
прокуратурата е 427,3.

През 2020 г. общият обем на прокурорската дейност е 6017 (81 броя
прокурорски актове внесени в съда, 1690 участия в съдебни заседания по
всички видове надзори, 4246 други прокурорски актове и дейности по
всички видове надзори) при реално работили през годината 14 прокурори,
т.е. средната натовареност на един прокурор в прокуратурата е 429,8.

8. Организация на дейността по съхраняване на веществени
доказателства.

В ОП-Плевен организацията по приемане, съхраняване и
разпореждане с вещи, приобщени като веществени доказателства, е
допълнително регламентирана със заповеди: № РД-04-50/29.04.2015 г., №
РД-04-153/23.12.2015 г.,  № РД-04-49/23.03.2016 г. и №РД-04-
132/26.10.2016 г. на и.ф. административен ръководител - окръжен
прокурор, определящи отговорните служители и техните заместници,
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съблюдаване изискванията на ПАПРБ за работа с веществени
доказателства, ползването на банков трезор, периодичен контрол на
съхраняваните вещи и реда за унищожаване на веществени доказателства.

В служба „Регистратура и деловодство“ се води книга за
веществените доказателства от определен със заповед служител с раздели,
обособени съобразно чл. 76 от ПАПРБ и съответната вътрешна заповед.

Веществените доказателства, иззети по наблюдавани от окръжната
прокуратура досъдебни наказателни производства, се съхраняват в метален
шкаф, находящ се в стая на етажа от съдебната палата, ползван от ОП-
Плевен, в който вещите се съхраняват надлежно запечатани, описани и
подредени в състояние, гарантиращо опазването на физическата им
сигурност.

От определен със Заповед № РД-04-50/29.04.2015 г. на зам.
административния ръководител служител в ОП-Плевен се води книга за
МПС, иззети като веществени доказателства.

В ОП-Плевен се осъществява периодичен вътрешен контрол върху
работата с веществените доказателства (надлежно попълване на
съответните книги, наличие на неописани вещи, непълни записвания и
други пропуски).

В изпълнение на заповеди № РД-04-19/30.01.2019 г., № РД-04-
20/30.01.2019 г., № РД-04-5/06.01.2020 г.  и № РД-04-6/06.01.2020 г. са
назначени комисии съответно за ОП-Плевен и ОСлО-ОП-Плевен, които да
проверят наличността на веществените доказателства, правилното им
съхраняване, както и наличието на ВД, по отношение на които не е
направено разпореждане на прокурора или разпореждането не е
изпълнено.

В изпълнение на горепосочените заповеди са извършени проверки,
като със Заповед № РД-04-29/19.02.2019 г. на административен
ръководител-окръжен прокурор е формирана комисия за унищожаване на
подлежащите за унищожаване доказателства, съхранявани в ОП-Плевен
съобразно чл.112, ал.2 от НПК и чл. 85 от ПАПРБ.

Описването, съхранението, връщането и унищожаването на
веществените доказателства за проверявания период в ОП-Плевен е
осъществявано в съответствие с разпоредбите на  действащия ПАПРБ.

В ОП-Плевен е създадена необходимата организация за спазване
разпоредбата на чл.110, ал.5 от НПК – нает е банков сейф в ЦКБ – клон
Плевен.

9. Заповеди и разпореждания на административния ръководител
по организация на дейността на прокуратурата.3

3 По данни от справки № 1 за 2019 г. и 2020 г.



19

През 2019 г. административният ръководител на ОП-Плевен издава
общо 158 бр. заповеди по организация на дейността на прокуратурата. От
тях:

- по указание на главния прокурор – 26 бр.;
- по собствена преценка – 132 бр.
През 2020 г. административният ръководител на ОП-Плевен издава

общо 142 бр. заповеди по организация на дейността на прокуратурата. От
тях:

- по указание на главния прокурор – 23 бр;
- по собствена преценка – 119 бр.

Издаваните в ОП-Плевен заповеди съдържат реквизитите и
отговорят на изискванията на чл. 12 от Инструкцията за деловодната
дейност и документооборота в ПРБ, утвърдена със Заповед № РД-02-
7/07.04.2016 г., изм. и доп. със Заповед № РД-04-459/27.12.2018 г. на
Главния прокурор  на РБ.

10. Наказания и поощрения в ОП-Плевен:
През 2019 и 2020 г. в ОП-Плевен няма наложени дисциплинарни

наказания по чл.  311, ал.1 ЗСВ,  както и предложения за такива – по реда
на чл. 312, ал.1, т.1 и 2 ЗСВ, от административния ръководител на ОП-
Плевен.

През проверяваният период не са изготвени и предложения за
поощрения.

Със Заповед № РД-04-67/2019 г. на административния  ръководител-
окръжен прокурор, на основание чл.327, ал.1 от ЗСВ е обърнато внимание
на  прокурор от ОП-Плевен за извършено нарушение по чл. 307, ал.3, т.1
от ЗСВ - системно неспазване на срока по чл. 242, ал.4 от НПК при
осъществяване на правомощията след приключване на производството по
ДП № 72/2017 г., № 181/2018 г. и № 195/2017 г. по описа на ОП- Плевен. С
решение по Протокол № 28/18.09.2019 г. ПК на ВСС е приела за сведение
заповедта.

Със Заповед № РД-04-45/2020 г. на административния ръководител-
окръжен прокурор на ОП-Плевен, на основание чл.327, ал.1 от ЗСВ е
обърнато внимание на  прокурор от ОП-Плевен за извършено нарушение
по чл. 307, ал.2, т.4 от ЗСВ. Заповедта е обжалвана пред АС-София-град,
като с Решение № 5887/27.10.2020 г. по адм.д. № 3490/2020 заповедта е
отменена.

11. Извършени проверки  през 2019 и 2020 г.
11.1. През 2019 и 2020 г. в ОП-Плевен са извършени следните

проверки  и ревизии от АП – Велико Търново по разпореждания или
заповеди на административен ръководител – апелативен прокурор:
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üВ изпълнение на Разпореждане №4/20.12.2018 г. е извършена
проверка на неприключените досъдебни производства с продължителност
над 3 г.

üВ изпълнение на Заповед №606/17.12.2018 г. и Заповед
№296/26.06.2019 г. са извършени 2 бр. проверки в ОП-Плевен по
спазването на принципа за случайно разпределение на преписки и дела.

üВ изпълнение на Заповед №218/16.05.2019 г. е извършена проверка
в ОП-Плевен относно начина на осъществяване на надзор за законност в
арестите и съвместната дейност с районните прокуратури по реда на чл. 76
от Указание за дейността на прокуратурата по надзор върху изпълнение на
наказанията и другите принудителни мерки.

üВ изпълнение на Заповед №285/21.06.2019 г. е извършена проверка
в ОП-Плевен на  спрените наказателни производства.

üВ изпълнение на Заповед №287/21.06.2019 г. е извършена проверка
в ОП-Плевен по създаването и спазването на организация по приемане,
съхраняване и разпореждане с вещи, приобщени като веществени
доказателства по наказателни производства.

üВ изпълнение на Заповед № 369/30.07.2019 г. е извършена
проверка в ОП-Плевен на качеството на актовете за възлагане на проверки
на контролните органи и съответствието с т.18 гл.III – Способи за
взаимодействие с контролните органи от Методиката за взаимодействие на
прокуратурата с контролните органи при противодействие на
закононарушенията и престъпленията в защита на обществения интерес и
правата на гражданите.

üВ изпълнение на Заповед № 515/31.10.2019 г. е извършена
проверка в ОП-Плевен по надзора за изпълнение на наказанията и
създадената организация по спазване на Указанието за дейността на
прокуратурите по надзора върху изпълнението на наказанията и другите
принудителни мерки.

üВ изпълнение на Заповед №517/31.10.2019 г. на административен
ръководител-апелативен прокурор на АП-Велико Търново е извършена
проверка в ОП-Плевен на дейността във връзка с изпълнението на
Указания за подобряване работата на ПРБ по НСН и създадената
организация за проверка в районните прокуратури.

üСъгласно Заповед № 651/19.12.2019 г. е извършена проверка по
спазване на принципа за случайно разпределение на преписките и делата в
ОП-Плевен за периода от 01.07.2019 г.-31.12.2019 г.

üСъгласно Заповед № 61/24.01.2020 г. е извършена проверка в ОП и
РП-Плевен по създадената организация по изпълнение на Инструкцията от
2010 г. за поддържане и използване на електронния регистър на лица с
неприключили наказателни производства.

üСъгласно Заповед № 227/2020 г. е извършена комплексна ревизия
на ОП-Плевен на дейността през периода 01.01.2018 г.-31.12.2019 г.;
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üСъгласно Заповед № 369/2020 г. е извършена тематична проверка
на дейността по издаването и изпълнението на Европейски заповеди за
разследване през 2019 г.

üСъгласно Заповед № 366/2020 г. е извършена проверка на
върнатите от съда през 2019 г. дела на ОП-Плевен, поради допуснати
нарушения в досъдебната фаза на наказателния процес.

üСъгласно Заповед № 364/2020 г. е извършена проверка по
спазването на сроковете по чл.145, ал.2 от ЗСВ през 2019 г.

üСъгласно Заповед № 424/2020 г. е извършена тематична проверка
на образуваните въззивни преписки по надзора за законност през 2019 г. и
произнасянията по тях.

üСъгласно Заповед № 556/2020 г. е извършена проверка на
наказателните производства, включени в Регистъра за сроковете по чл.
234, ал.8 от НПК, разследвани през 2020 г.

üСъгласно Заповед № 549/2020 г. е извършена проверка на
дейността по чл.25 от ЗПКОНПИ;

üСъгласно Заповед № 265/2020 г. е извършена проверка на
преписки, свързани с изпълнението на присъди „лишаване от свобода“ и
„доживотен затвор“ и изпълнение на Указание за дейността на
Прокуратурата по надзора върху изпълнение на наказанията.

üВ изпълнение на разпореждане № 4/20.12.2018 г. са проверени
неприключените досъдебни производства с продължителност над 3
години, наблюдавани от прокурори от Плевенски съдебен район.

11.2. Извършени проверки на низовите прокуратури през 2019 и
2020 г. въз основа на заповеди на административния ръководител-
окръжен прокурор на ОП-Плевен:

üВъз основа на Заповед № РД-04-74/2019  г. са извършени 5 броя
комплексни ревизии на РП-Плевен, РП-Червен бряг, РП-Кнежа, РП-Левски
и РП-Никопол на дейността им през 2018 г.

üСъгласно Заповед № РД-04-72/2019 г. са извършени 5 броя
тематични проверки на районните прокуратури от Плевенски съдебен
район на дейността им във връзка със спрените наказателни производства -
основания за прилагане на чл. 244 от НПК, обоснованост на прокурорските
актове, спазване на срока по чл. 244, ал.8 от НПК, действията по спрените
наказателни производства по чл.245 от НПК за 2018 г.

üСъс Заповед № РД-04-120/2019 г. е разпоредено извършването на
5 броя тематични проверки в районните прокуратури от района относно
дейността по надзора за изпълнение на наказанията и по създадената
организация и спазването на Указанието по надзора върху изпълнението на
наказанията и другите принудителни мерки.

üСъгласно Заповед № РД-04-119/2019 г. са извършени 5 броя
тематични проверки на районните прокуратури относно създадената
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организация и изпълнението на Указанията за подобряване на работата на
ПРБ по НСН, утвърдени със Заповед № РД-02-29/15.12.2017 г. на ГП за
периода 01.07.2018 г. - 30.06.2019 г.

üСъгласно Заповед № РД-04-73/2019 г. и Заповед № РД-04-
101/17.08.2020 г. са извършени тематични проверки на съответните
районни прокуратури на архивираните през 2018 г. и 2019 г. преписки и
дела, приключили с постановление за отказ да се образува досъдебно
производство или с постановление за прекратяване на наказателното
производство, по които не е реализиран съдебен или инстанционен
контрол.

üВ изпълнение на решение на ВСС по Протокол № 29/22.11.2018 г.,
т.1.5, през месеците 07. и 12. 2019 г. са извършени общо 12 броя проверки,
а през  месеците 07. и 12. 2020 г.  – 2 бр. проверки, за спазване на
сроковете за разследване и предприетите мерки за ускоряване на
производствата с продължителност извън рамките на разумните срокове,
за което са изготвени съответно и доклади.

üСъгласно Заповед № РД-04-81/25.06.2019 г. е извършена проверка
за наличие на неунищожена информация, получена на основание чл. 25 от
ЗСРС за периода до 2013г.
ü Съгласно Заповед № РД-04-127/2019 г. е извършена проверка в РП-
Плевен относно спазване принципа за случайно разпределение на преписки
и дела за 2019 г.

üСъгласно Заповед № РД-04-66/18.05.2020 г. е извършена
комплексна ревизия на РП-Плевен за дейността й през 2019 г.

üСъгласно Заповед № РД-04-102/17.08.2020 г. е извършена
тематична проверка на РП-Плевен, на дейността  във връзка със спрените
наказателни производства - основания за прилагане на чл.244 от НПК,
обоснованост на прокурорските актове, спазване на срока по чл. 44, ал. 8
от НПК, действията по спрените наказателни производства по чл. 245 от
НПК за 2019 г.

üСъгласно Заповед № РД-04-103/17.08.2020 г. е извършена
тематична проверка на РП-Плевен  относно спазване принципа за случайно
разпределение на преписките и делата за периода 01.07.2019 г. – 30.06.2020
г.

üСъгласно Заповед № РД-04-105/17.08.2020 г. е извършена
тематична проверка на РП-Плевен, относно дейността по надзора за
изпълнение на наказанията и създадената организация по спазване на

üСъгласно Заповед № РД-04-106/17.08.2020 г. е извършена
тематична проверка на РП-Плевен на върнатите от съда и неодобрени
споразумения през 2019 г.- анализ на причините и предприемане на
съответни мерки.

üСъгласно Заповед №РД-04-107/17.08.2020 г. е извършена
тематична проверка на РП-Плевен по създадената организация и
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спазването на сроковете по чл.145, ал.2 от ЗСВ през 2019 г.
üСъгласно Заповед № РД-04-108/17.08.2020 г. е извършена

тематична проверка на РП-Плевен относно създадената организация и
изпълнението на Указанията за подобряване работата на ПРБ по НСН,
утвърдени със Заповед РД-02-29/15.12.2017 г. на ГП на РБ.

üСъгласно Заповед № 418/21.08.2020 г. на АП - Велико Търново от
ОП-Плевен е извършена проверка в РП – Плевен на прекратените в
периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г. досъдебни производства с
предмет наркотични вещества по чл. 354а-354в НК.

Проверяващият екип установи, че и през двете години на
проверявания период,  ОП-Плевен е извършила както комплексни, така и
множество тематични проверки на дейността на районни прокуратури
от окръга4 в съответствие с Указанията за контролната дейност в ПРБ.
За резултатите от извършените проверки са изготвяни писмени доклади,
в които са отбелязвани всички съществени констатации за работата на
съответните прокуратури, а при установени пропуски и слабости са
давани конкретни указания и препоръки. Тези доклади са предоставени на
ревизираните прокуратури за запознаване и обсъждане на общо събрание
на прокурорите.

ОП-Плевен своевременно е уведомявана от административните
ръководители на районните прокуратури за предприетите мерки в
изпълнение на дадените препоръки.

12. Форми на обучение, в които са участвали прокурори,
следователи и съдебни служители.5

През 2019 г. прокурорите и съдебните служители от ОП-Плевен
отчитат 18 броя участия в семинари/обучения в присъствена форма, както
следва: седем прокурора участват в 7 бр. семинари; 12 съдебни служители
участват в 11 бр. обучителни мероприятия.

С оглед въведената в страната извънредна епидемична обстановка,
през 2020 г. прокурорите и съдебните служители от ОП-Плевен имат 12
броя участия в предимно електронни дистанционни обучения, както следва:
в три семинара участват четирима прокурори; прокурорските помощници
от ОП-Плевен вземат участие в 4 бр. обучения; в други две обучения
участват съдебен деловодител и експертът по обществени поръчки.

4 Следва да се отбележи, че  с решение по Протокол № 20/29.07.2019 г. на Пленума на ВСС,
считано от 01.01.2020 г., са закрити районните прокуратури в градовете Червен бряг, Левски, Никопол
и Кнежа, като дейността им е реорганизирана в териториални отделения към РП-Плевен.

Подробна информация относно резултатите от проверките се съдържа в Справка № 1 за 2019
и 2020 г.

5 Съгласно представени справки № 1 за2019 и 2020 г. от ОП-Плевен
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Видно от гореизложеното е, че в  ОП-Плевен са създадени условия за
повишаване на квалификацията и поддържането на професионалната
компетентност, както на магистратите, така и на съдебните
служители.

ІІ. Проверка на организация по образуването и движението на
прокурорските преписки, на основание чл.54, ал.1, т.2 ЗСВ.

1.Общият брой на наблюдаваните в ОП-Плевен преписки6 през
2019 г. е - 711, докато през 2020 г. броят им е -1022.

От тях:
- новообразувани – 682 бр. за 2019 г. и 991 бр. - за 2020 г.
- образувани в предходни периоди: през 2019 г. – 29 бр. и 31 бр. –

за 2020 г.
По прокурори:

№
Прокурори – 2019 г. Преписки за проверявания период

Новообразувани Образувани в
предходни периоди

1 Ваня Савова 25 3
2 Николай Пачевски 68 2
3 Йорданка Антонова 11 4
4 Евелина Попова 17 3
5 Снежана Георгиева 60 2
6 Иван Шарков 7 0
7 Искра Ганева 42 4
8 Иво Йолов 72 1
9 Красимир Ячев 57 1
10 Георги Лазаров 59 1
11 Виктор Доцев 58 6
12 Иво Радев 41 3
13 Нанка Рачева 44 0
14 Анна Баракова 30 0
15 Пламен Райнов 47 1
16 Дойчо Тарев 35 0

Общо за 2019 г.: 682 29

№
Прокурори – 2020 г. Преписки за проверявания период

Новообразувани Образувани в
предходни периоди

1 Ваня Савова 28 -
2 Николай Пачевски 86 3
3 Йорданка Антонова 3 -
4 Снежана Георгиева 98 6
5 Иван Шарков 27 3
6 Искра Ганева 68 2
7 Иво Йолов 107 4
8 Красимир Ячев 101 1
9 Георги Лазаров 65 5
10 Виктор Доцев 82 1
11 Иво Радев 83 -

6 Информацията е на база изготвените от ОП-Плевен справки № 2 за 2019 и 2020 г.
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12 Нанка Рачева 61 3
13 Анна Баракова 34 2
14 Пламен Райнов 15 -
15 Дойчо Тарев 75 1
16 Росен Кръстев 43 -
17 Диана Мицканова 15 -

Общо 2020 г.: 991 31

В ОП-Плевен се наблюдава  увеличаване на общият брой на
наблюдаваните през 2020 г. преписки с близо 43,7 % спрямо 2018 г.

  2. Преписки, изпратени на органите на МВР или на друг
специализиран орган за извършване на предварителна проверка -  през
2019 г. – 173 бр., а през 2020 г.– 133 бр.

  2.1. Преписки, върнати след извършена предварителна проверка –
173 бр. през 2019 г. и 133 бр. – през  2020 г.

  3. Преписки, по които прокурорът лично е извършил
предварителна проверка: през 2019 г. от ОП-Плевен се отчитат 25 такава
преписки, а през 2020 г. – 11 бр.

4. Преписки, по които предварителната проверка е продължила:
4.1. до 2 месеца:

 За 2019 г. – 162 бр., а за 2020 г. – 127 бр.
4.2.: над срока по чл. 145, ал.2 ЗСВ:
През 2019 г. се отчитат 11 такива преписки, а през 2020 г. -  16 бр.
5. Решени през 2019 г. са  общо 696  преписки, а през 2020 г. – 960

бр.
5.1. В едномесечен срок през 2019 г. са решени 680 преписки, а през

2020 г. – 910 бр.
5.2. За 2019 г. се отчитат 16 преписки, решени след изтичане на

едномесечния срок, а за 2020 г. – 50 бр.
5.3. С постановление за отказ да се образува досъдебно

производство през 2019 г.  са  решени общо 184 преписки, а през 2019 г. –
162 преписки.

От тях:
- обжалвани за 2019 г. са 77 постановления за отказ, като

потвърдени са 74 бр.;
- за 2020 г. са обжалвани 52 откази, от които са потвърдени 45 бр. и

са отменени 7 бр. постановления.
5.4. Образувани досъдебни производства:
- през 2019 г.  са образувани общо 110 досъдебни производства, а

през 2020 г. – 226 бр.
  6. Останали нерешени преписки в края на 2019 г. – 27 бр. , а в края на

проверявания период, т.е. в края на 2020 г.- 2 бр. преписки.
  От ОП-Плевен се отчитат 3 бр. (за 2019 г.)  и 2 бр. (за 2020 г.) преписки,

по които произнасянето на прокурора е след изтичане на единомесечния
месец.
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  На случаен принцип са проверени следните преписки по описа на
ОП-Плевен, приключили с отказ от образуване на досъдебно
производство  - обжалвани и необжалвани:

Пр. пр. № 430/2020 г. по описа на ОП-Плевен, наблюдаващ
прокурор Николай Пачевски. Преписката е образувана на 04.05.2020 г.
по повод получена преписка с извършена проверка от ОДМВР-Плевен.
Приложен е протокол за случайно разпределение от същата дата.  С
постановление от 27.05.2020 г. е постановен отказ от образуване на
досъдебно производство. В постановлението е указано, препис да се
изпрати на лицата по чл. 213, ал.1 НПК и  че същото подлежи на
обжалване пред АП – Велико Търново.

Пр. пр. № 3923/2019 г. по описа на ОП-Плевен, наблюдаващ
прокурор Николай Пачевски. Преписката е образувана на 26.08.2019 г.
по повод получени материали от ВКП. Приложен е протокол за случайно
разпределение от същата дата.  След извършена проверка, с постановление
от 16.01.2020 г. е постановен отказ от образуване на досъдебно
производство. В постановлението е указано, препис да се изпрати на
лицата по чл. 213, ал.1 НПК и на ВКП и че същото подлежи на обжалване
пред АП-Велико Търново. На 07.02.2020 г. ВКП указва на АП-Велико
Търново да извърши служебен контрол на постановлението за отказ, като
на същата дата е изискана преписката от ОП-Плевен. С постановление от
14.02.2020 г. на АП-Велико Търново е потвърдено постановлението за
отказ.

 Допълнително е проверена и следната пр.пр. на прокурор Николай
Пачевски, по която е постановен отказ от образуване на  досъдебно
производство: пр.пр. № 4639/2019 г. по описа на ОП-Плевен.

Пр. пр. № 4204/2020 г. по описа на ОП-Плевен, наблюдаващ
прокурор Росен Кръстев. Преписката е образувана на 15.09.2020 г. по
повод получена по компетентност преписка от  ВКП, отдел 05
„Аналитичен“. Приложен е протокол за случайно разпределение от
16.09.2020 г.  С постановление от 17.09.2020 г. е възложена проверка на
ОДМВР – Плевен със срок от два месеца. С постановление от 18.11.2020 г.
срокът на проверката е удължен с един месец. С постановление от
08.12.2020 г. е постановен отказ от образуване на досъдебно производство.
В постановлението е указано, препис да се изпрати на страната, и че
същото подлежи на обжалване пред АП – Велико Търново.

Допълнително са проверени и следните пр.пр. на прокурор Росен
Кръстев, по които е постановен отказ от образуване на  досъдебно
производство: пр.пр. № 2227/2020 г., пр.пр. № 3554/2020 г. по описа на
ОП-Плевен.
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Пр. пр. № 1390/2019 г. по описа на ОП-Плевен, наблюдаващ
прокурор Анна Баракова. Преписката е образувана на 27.03.2019 г. по
повод жалба. Приложен е протокол за случайно разпределение от същата
дата.   С разпореждане от 29.03.2019 г. е възложена проверка на РУМВР –
Пордим. На 03.05.2019 г. след проверка, преписката е върната  на ОП-
Плевен. С постановление от 21.05.2019 г. е постановен отказ от образуване
на досъдебно производство. В постановлението е указано, препис да се
изпрати на страната, и че същото подлежи на обжалване пред АП-Велико
Търново.

Допълнително са проверени и следните пр.пр. на прокурор Анна
Баракова, по които е постановен отказ от образуване на  досъдебно
производство: пр.пр. № 1633/2020 г., пр.пр. № 4937/2019 г. по описа на
ОП-Плевен.

Пр. пр. № 1493/2019 г. по описа на ОП-Плевен, наблюдаващ
прокурор Виктор Доцев. Преписката е образувана на 03.04.2019 г. по
повод получена по компетентност преписка от РП-Плевен. Приложен е
протокол за случайно разпределение от същата дата. С постановление от
27.05.2019 г. преписката е приета по компетентност, отказано е образуване
на досъдебно производство, и същата е прекратена. В постановлението е
указано, препис да се изпрати на РП-Плевен, за сведение.

Допълнително са проверени и следните пр.пр. на прокурор Виктор
Доцев, по които е постановен отказ от образуване на  досъдебно
производство: пр.пр. № 3170/2019 г., пр.пр. № 3168/2019 г. по описа на
ОП-Плевен.

Пр.  пр.  № 680/2019  г.  по описа на ОП-Плевен,  наблюдаващ
прокурор Красимир Ячев. Преписката е образувана на 11.02.2019 г. по
повод получена по компетентност преписка от РП-Плевен. Приложен е
протокол за случайно разпределение от същата дата. С постановление от
11.02.2019 г. е възложена проверка на ОДМВР – Плевен. На 16.04.2019 г.
преписката е върната след проверка. С постановление от 02.05.2019 г. е
постановен отказ от образуване на досъдебно производство. В
постановлението е указано, препис да се изпрати на МКБППМН. Копие да
се изпрати на отдел „Закрила на детето“ – гр. Плевен за вземане на
отношение. Постановлението подлежи на обжалване пред АП-Велико
Търново.

Допълнително са проверени и следните пр.пр. на прокурор
Красимир Ячев, по които е постановен отказ от образуване на  досъдебно
производство: пр.пр. № 1370/2019 г., пр.пр. № 827/2019 г. по описа на ОП-
Плевен.
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Пр. пр. № 1301/2019 г. по описа на ОП-Плевен, наблюдаващ
прокурор Пламен Райнов. Преписката е образувана на 21.03.2019 г. по
повод сигнал до ОП-Плевен. Приложен е протокол за случайно
разпределение от същата дата. С постановление от същата дата  е
постановен отказ от образуване на досъдебно производство. В
постановлението е указано, препис да се изпрати на жалбоподателя и че
постановлението подлежи на обжалване пред АП-Велико Търново.

Допълнително са проверени и следните пр.пр. на прокурор Пламен
Райнов, по които е постановен отказ от образуване на  досъдебно
производство: пр.пр. № 1045/2019 г., пр.пр. № 3062/2019 г. по описа на
ОП-Плевен.

Пр. пр. № 2964/2019 г. по описа на ОП-Плевен, наблюдаващ
прокурор Дойчо Тарев. Преписката е образувана на 08.07.2019 г. по
повод получени материали от ВКП по компетентност. Приложен е
протокол за случайно разпределение от 09.07.2019 г. С постановление от
11.07.2019 г.  е постановен отказ от образуване на досъдебно производство.
В постановлението е указано, препис заедно с материалите по преписката
да останат на съхранение в ОП-Плевен.

Допълнително са проверени и следните пр.пр. на прокурор Дойчо
Тарев, по които е постановен отказ от образуване на  досъдебно
производство: пр.пр. № 4680/2019 г., пр.пр. № 1831/2020 г. по описа на
ОП-Плевен.

Пр. пр. № 2649/2020 г. по описа на ОП-Плевен, наблюдаващ
прокурор Искра Ганева. Преписката е образувана на 18.06.2020 г. по
повод получена жалба. Приложен е протокол за случайно разпределение от
19.06.2020 г. С разпореждане от 23.06.2020 г. е възложена проверка на
ОДМВР – Плевен. На 26.08.2020 г. е върната преписката след проверка. С
постановление от 14.09.2020 г. е постановен отказ от образуване на
досъдебно производство. В постановлението е указано, препис да се
изпрати на жалбоподателя, както и че постановлението подлежи на
обжалване пред АП-Велико Търново в седмодневен срок от получаването
му, чрез ОП-Плевен.

Допълнително са проверени и следните пр.пр. на прокурор Искра
Ганева, по които е постановен отказ от образуване на  досъдебно
производство: пр.пр. № 4781/2019 г., пр.пр. № 2957/2020 г. по описа на
ОП-Плевен.

Пр. пр. № 4242/2019 г. по описа на ОП-Плевен, наблюдаващ
прокурор Иван Шарков. Преписката е образувана на 17.09.2019 г. по
повод получени материали от ВКП. Приложен е протокол за случайно
разпределение от същата дата. С постановление от 18.09.2019 г. е
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възложена проверка на ОДМВР –Плевен. На 30.12.2019 г. е върната
преписката след проверка. На 02.01.2020 г. преписката е изпратена по
компетентност на СГП. С постановление от 07.02.2020 г. на ВКП е
отменено постановлението на ОП-Плевен. С постановление от 19.02.2020
г. е постановен отказ от образуване на досъдебно производство.

В постановлението е указано, препис да се изпрати на страната,
както и  че постановлението подлежи на обжалване пред АП-Велико
Търново, както и да се уведоми ВКП. След служебен контрол, с
постановление от 26.03.2020 г. на АП-Велико Търново, постановлението
на ОП-Плевен за отказ е потвърдено.

Допълнително са проверени и следните пр.пр. на прокурор Иван
Шарков, по които е постановен отказ от образуване на  досъдебно
производство: пр.пр. № 5943/2019 г., пр.пр. № 4956/2019 г. по описа на
ОП-Плевен.

Пр. пр. № 4545/2020 г. по описа на ОП – Плевен, наблюдаващ
прокурор Снежана Георгиева. Преписката е образувана на 01.10.2020 г.
по повод получени материали след извършена проверка в ОДМВР -
Плевен. Приложен е протокол за случайно разпределение от същата дата.
С постановление от 07.10.2020 г. преписката е приета и с постановление от
същата дата е постановен отказ от образуване на досъдебно производство.
В постановлението е указано, препис да се изпрати на страната, както и  че
постановлението подлежи на обжалване пред АП-Велико Търново.

Допълнително са проверени и следните пр.пр. на прокурор Снежана
Георгиева, по които е постановен отказ от образуване на  досъдебно
производство: пр.пр. № 4232/2019 г., пр.пр. № 4077/2018 г. по описа на
ОП-Плевен.

Пр. пр. № 2468/2019 г. по описа на ОП – Плевен, наблюдаващ
прокурор Георги Лазаров. Преписката е образувана на 10.06.2019 г. по
повод получени материали след извършена проверка в ОДМВР - Плевен.
Приложен е протокол за случайно разпределение от същата дата. С
постановление от 12.06.2019 г. е постановен отказ от образуване на
досъдебно производство.

В постановлението е указано, препис да се изпрати на страната,
както и  че постановлението подлежи на обжалване пред АП-Велико
Търново.

Допълнително е проверена и следната пр.пр. на прокурор Георги
Лазаров, по която е постановен отказ от образуване на  досъдебно
производство: пр.пр. № 3059/2019 г. по описа на ОП-Плевен.

Пр. пр. № 4431/2019 г. по описа на ОП – Плевен, наблюдаващ
прокурор Нанка Рачева. Преписката е образувана на 25.09.2019 г. по
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повод заведена жалба. Приложен е протокол за случайно разпределение от
същата дата. С постановление от 26.09.2019 г. е възложена проверка, която
е приключена на 30.12.2019 г. С постановление от 03.01.2020 г. е
постановен отказ от образуване на досъдебно производство. В
постановлението е указано, препис да се изпрати на страните, както и  че
постановлението подлежи на обжалване пред АП-Велико Търново. На
16.01.2020 г.   постановлението е обжалвано. С постановление от
06.02.2020 г. е потвърдено постановлението за отказ. Указано е, че същото
подлежи на обжалване пред ВКП. Същото е обжалвано и с постановление
от 30.03.2020 г. жалбата не е уважена.

Допълнително са проверени и следните пр.пр. на прокурор Нанка
Рачева, по които е постановен отказ от образуване на  досъдебно
производство: пр.пр. № 3162/2019 г., пр.пр. № 4573/2019 г. по описа на
ОП-Плевен.

Пр. пр. № 5068/2020 г. по описа на ОП – Плевен, наблюдаващ
прокурор Иво Радев. Преписката е образувана на 12.11.2020 г. по повод
получени материали по компетентност от РП-Плевен. Приложен е
протокол за случайно разпределение от същата дата. С постановление от
18.11.2020 г. е постановен отказ от образуване на досъдебно производство.
В постановлението е указано препис да се изпрати на страните, както и  че
постановлението подлежи на обжалване пред АП-Велико Търново.

Допълнително са проверени и следните пр.пр. на прокурор Иво
Радев, по които е постановен отказ от образуване на  досъдебно
производство: пр.пр. № 6052/2018 г., пр.пр. № 4072/2019 г. по описа на
ОП-Плевен.

Пр. пр. № 251/2019 г. по описа на ОП – Плевен, наблюдаващ
прокурор Иво Йолов. Преписката е образувана на 17.01.2019 г. по повод
получени материали по компетентност от РП-Луковит. Приложен е
протокол за случайно разпределение от 18.01.2019 г. С постановление от
22.01.2019 г. е възложена проверка на ОДМВР-Плевен. Срокът на
проверката е удължаван няколкократно. След проверката, на 25.04.2019 г.,
преписката е получена обратно в ОП-Плевен. С постановление от
10.05.2019 г. е постановен отказ от образуване на досъдебно производство.
В постановлението е указано, препис да се изпрати на страната, както и  че
постановлението подлежи на обжалване пред АП-Велико Търново.

Допълнително са проверени и следните пр.пр. на прокурор Иво
Йолов, по които е постановен отказ от образуване на  досъдебно
производство: пр.пр. № 1607/2019 г., пр.пр. № 442/2020 г. по описа на ОП-
Плевен.



31

По преписките, приключени с отказ от образуване на досъдебно
производство в ОП-Плевен, се  прилага протокол за избор на наблюдаващ
прокурор.

Проверените на случаен принцип преписки са решени от
прокурорите в срок. Прокурорските актове са обосновани.

В постановленията за отказ от образуване на досъдебно
производство се указва възможността за обжалването им пред
горестоящата прокуратура, като се установяват и постановления, в
които е посочен срок за обжалване. В случаите на обжалване на
постановленията за отказ да се образува досъдебно производство,
преписките се администрират своевременно и се изпращат на АП –
Велико Търново  по компетентност.

Установвява се, че преобладаващата част от конкретно проверени
преписки по описа на ОП-Плевен са без опис на същите. Същите са без
папки, не са прономеровани и прошнуровани.

7. Инстанционни преписки:
По данни от представените справки от ОП-Плевен за 2019 г. и

2020 г.:
7.1. Инстанционните постановления на Апелативна

прокуратура – Велико Търново по преписки на ОП-Плевен, които са
приключили с постановление за отказ от образуване на досъдебно
производство през 2019 г. са общо 66 бр., като потвърдени са 60 бр.,  а
отменени са 6 бр. постановления за отказ.

По прокурори за 2019 г.:
№ Прокурори Инстанционни постановления на ВТАП по преписки на

ОП-Плевен
отменени потвърдени

1 Ваня Савова - -
2 Николай Пачевски - 6
3 Йорданка Антонова - 4
4 Евелина Попова 1 5
5 Снежана Георгиева - 3
6 Иван Шарков - -
7 Искра Ганева - 6
8 Иво Йолов - 4
9 Красимир Ячев - 2
10 Георги Лазаров 1 5
11 Виктор Доцев 2 7
12 Иво Радев - 2
13 Нанка Рачева - 5
14 Анна Баракова - 1
15 Пламен Райнов 1 4
16 Дойчо Тарев 1 5
17 Добринка Матеева - 1

Общо: 6 60
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През 2020  г. АП – Велико Търново  се е произнесла по 83 бр.
преписки на ОП-Плевен, като потвърдени са 70 бр. постановления за
отказ от образуване на досъдебно производство, а отменени са 13 бр.
постановления на ОП-Плевен.

По прокурори за 2020 г.:
№ Прокурори Инстанционни постановления на ВТАП по преписки на

ОП-Плевен
отменени потвърдени

1 Ваня Савова - -
2 Николай Пачевски 2 6
3 Йорданка Антонова - 3
4 Снежана Георгиева - 7
5 Иван Шарков - 5
6 Искра Ганева 1 2
7 Иво Йолов 2 5
8 Красимир Ячев 1 6
9 Георги Лазаров 4 12
10 Виктор Доцев - 10
11 Иво Радев - 4
12 Нанка Рачева 2 7
13 Анна Баракова 1 2
14 Пламен Райнов - -
15 Дойчо Тарев - 1
16 Росен Кръстев - -
17 Диана Мицканова - -

Общо: 13 70

Проверяващият екип извърши проверка на случайно избрани
преписки по описа на ОП-Плевен,  по които АП-Велико Търново се е
произнесла по повод обжалване на постановленията за отказ, както
следва:

Пр. пр. № 5818/2019 г. по описа на ОП – Плевен, наблюдаващ
прокурор Анна Баракова. Преписката е образувана на 10.12.2019 г. по
повод жалба. Приложен е протокол за случайно разпределение от същата
дата. На 17.12.2019 г. преписката е изпратена по компетентност на СГП. С
постановление от 27.01.2020 г. на ВКП е отменено постановлението на
ОП-Плевен по повод повдигнат спор за компетентност и е определена
компетентна прокуратура ОП-Плевен. С разпореждане от 03.02.2020 г. е
възложена проверка на ОДМВР – Плевен, като преписката е върната в ОП-
Плевен след проверката. С постановление от 02.06.2020 г. е постановен
отказ от образуване на досъдебно производство. Постановлението е
обжалвано и с постановление от 22.07.2020 г. на АП-Велико Търново е
отменено постановлението на ОП-Плевен. Дадени са указания. С
постановление от 31.07.2020 г. преписката отново е изпратена на СГП.

Пр. пр. № 1765/2020 г. по описа на ОП – Плевен, наблюдаващ
прокурор Нанка Рачева. Преписката е образувана на 29.04.2020 г. по
повод изпратени материали от РУМВР–Гулянци. Приложен е протокол за
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случайно разпределение от същата дата. С постановление от 30.04.2020 г. е
постановен отказ от образуване на досъдебно производство. След
обжалване, с постановление от 20.05.2020 г. на АП-Велико Търново е
отменено постановлението на ОП-Плевен, като са дадени указания. С
постановление от 27.05.2020 г. е възложено извършването на проверка на
РУМВР-Гулянци. Делото е решено с присъда от 05.03.2021 г. на ОС-
Плевен.

Пр. пр. № 2983/2019 г. по описа на ОП – Плевен, наблюдаващ
прокурор Дойчо Тарев. Преписката е образувана на 09.07.2019 г. по
повод получени материали от ВКП. Приложен е протокол за случайно
разпределение от същата дата. С постановление от 11.07.2019 г. е
постановен отказ от образуване на досъдебно производство. След
осъществен служебен контрол с постановление от 14.08.2019 г. на АП-
Велико Търново е отменено постановлението на ОП-Плевен, като са
дадени са указания. На 21.08.2019 г. е изготвено възражение срещу
постановлението на АП-Велико Търново до ВКП. С постановление на ВКП
е потвърдено постановлението на АП-Велико Търново и преписката е
върната на ОП-Плевен за изпълнение на дадените указания. С
постановление от 30.01.20 г. ОП-Плевен е изпратила преписката по
компетентност на ОП-Ловеч, която с постановление от 12.02.2020 г. е
приела преписката по компетентност.

Допълнително от този вид инстанционни преписки са проверени и:
пр.пр. № 5770/2019 г., пр.пр. № 1196/2020 г. по описа на ОП-Плевен.

7.2. Инстанционните решения на ОП-Плевен по преписки на РП-
Плевен, РП-Левски, РП-Никопол, РП-Червен бряг, РП-Кнежа, които
са приключили с постановление за отказ от образуване на досъдебно
производство, са както следва:

По преписки, приключили с постановление за отказ от образуване
на досъдебно производство на низовите прокуратури, за 2019 г. са
постановени общо 194 бр. инстанционни решения, като  отменени са 41
бр. постановления, а потвърдени са 153 бр.

По преписки, приключили с постановление за отказ от образуване
на досъдебно производство на районните прокуратури, за 2020 г. са
постановени общо 191 бр. инстанционни решения, като  отменени са 48
бр. постановления, а потвърдени са 143 бр.

Проверяващият екип извърши проверка на случайно избрани
инстанционни преписки на ОП-Плевен, по преписки на районните
прокуратури от окръга,  както следва:
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Пр. пр. № 2569/2020  г. по описа на ОП – Плевен наблюдаващ
прокурор Иван Шарков. Преписката е образувана по повод постъпила на
17.06.2020 г. преписка ведно с постановление за отказ от образуване на
досъдебно производство на РП-Плевен. С протокол за случайно
разпределение от същата дата е определен наблюдаващ прокурор. С
постановление от 18.06.2020 г. постановлението на РП–Плевен е
потвърдено като обосновано и законосъобразно, а жалбата, като
неоснователна, е оставена без уважение.  Указано е, преписката да се върне
на РП-Плевен по принадлежност. С писмо от 23.06.2020 г. АП-Велико
Търново изисква преписката за извършване на служебен контрол, като с
постановление от 04.09.2020 г. постановлението на ОП-Плевен е отменено,
като са дадени указания. В постановлението е отразен  както входящият
номер по описа на ОП-Плевен, така и входящият номер на ревизираната
прокуратура.

Пр. пр. № 5312/2020  г. по описа на ОП – Плевен наблюдаващ
прокурор Дойчо Тарев. Преписката е образувана по повод постъпила на
26.11.2020 г. преписка ведно с постановление за отказ от образуване на
досъдебно производство на РП-Плевен. С протокол за случайно
разпределение от същата дата е определен наблюдаващ прокурор. С
постановление от 10.12.2020 г. постановлението на РП–Плевен е
потвърдено като обосновано и законосъобразно, а жалбата, като
неоснователна, е оставена без уважение.  Указано е, преписката да се върне
на РП-Плевен по принадлежност. В постановлението е отразен  както
входящият номер по описа на ОП-Плевен, така и входящият номер на
ревизираната прокуратура.

Допълнително са проверени следните инстанционни преписки по
описа на ОП-Плевен: пр.пр. № 5210/2019 г., пр.пр. № 4489/2018 г., пр.пр.
№ 5211/2020 г., пр.пр. № 260/2020 г., пр.пр. № 3701/2019 г., пр.пр. №
1771/2019 г., пр.пр. № 813/2019 г., пр.пр. № 50/2020 г., пр.пр. № 222/2020
г., пр.пр. №3724/2020., пр.пр. № 3394/2020 г., пр.пр. № 184/2020 г., пр.пр.
№ 3712/2020 г.; пр.пр. № 5768/2019 г.; пр.пр. № 438/2020 г.; пр.пр. №
3288/2020 г.;пр.пр. № 1898/2020 г.;пр.пр. № 2221/2020 г.; пр.пр. №
4495/2019 г.; пр.пр. № 1686/2019 г.

Инстанционните преписки в ОП-Плевен се администрират
своевременно, а произнасянията на прокурорите са в кратки срокове след
получаването на преписките от районните прокуратури.
Постановленията са добре мотивирани.

В постановленията на ОП-Плевен по инстанционен контрол се
отразява  както входящият номер по описа на ОП-Плевен, така и
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входящият номер на проверяваната преписка по описа  на ревизираната
прокуратура.

В наблюдателните материали по преписките се прилага копие от
ревизирания акт на съответната районна прокуратура.

IІІ. Проверка на организация по образуването и движението на
досъдебните производства в ОП-Плевен, на основание чл.54, ал.1, т.2
ЗСВ.

1. Наблюдавани, решени и останали за решаване ДП и БП7

През 2019 г. в ОП-Плевен са наблюдавани общо 520 досъдебни и
бързи производства, от които образувани през проверявания период са 210
бр., а образуваните в предходни години са 310 бр.

Решените от прокурор са 302 досъдебни производства. В края на
проверявания период се отчитат 13 бр.ДП, които се намират за решаване
при прокурор.

През 2020 г. в ОП-Плевен са наблюдавани  общо 564 досъдебни и
бързи производства, от които образуваните през проверявания период са
226 бр., а образуваните в предходни години са 338 бр.

Решените от прокурор през 2020 г.  са  общо - 352 досъдебни
производства. В края на годината при прокурор се намират общо – 12 бр.
ДП.8

През проверявания период в ОП-Плевен се отчитат 2 бр.
наблюдавани бързи производства – по 1 бр. за всяка година. Разследването
е приключило в срока по чл.356, ал.5 НПК за БП за 2019 г., а по отношение
на БП за 2020 г. е постановено разследването да се извърши по общия ред.

2. Действия на прокурора на основание чл. 242, ал. 2 от НПК.
За 2019 г. ДП, изпратени на разследващ орган, са 15 бр., а по  3 бр.

ДП прокурорът е извършил необходимите действия.
За 2020 г. ДП, изпратени на разследващ орган, са 9 бр., като не се

отчитат  досъдебни производства, по които прокурорът е извършил
необходимите действия.

3. Спрени наказателни производства
Спрените наказателни производства в ОП-Плевен през 2019 г.  са

общо 53 бр., от които срещу неизвестен извършител – 51 бр. и срещу
известен извършител – 2 бр.

През 2020 г. спрените наказателни производства в ОП-Плевен са
общо - 54 бр., от които срещу неизвестен извършител – 48 бр. и срещу
известен извършител – 6 бр.

7 Данните са въз основа на справки № 3 за 2019 и 2020 г.
8 Конкретно за решените ДП по прокурори – в справка № 3 за 2019 и 2020 г.
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4. Възобновени наказателни производства
Възобновените наказателни производства през 2019 г. са 32 бр. От

тях спрени и възобновени срещу неизвестен извършител – 27 бр., и срещу
известен извършител – 5 бр.

Възобновените наказателни производства през 2020 г. са 33 бр. От
тях спрени и възобновени срещу неизвестен извършител са 23 бр., и 10 бр.
срещу известен извършител.

В началото на 2019 г. работата по спрените досъдебни производства
в ОП-Плевен е допълнително регламентирана от Заповед № РД-04-
145/2016 г. на административния ръководител. С цитираната заповед е
въведено изискване на план за работа, както и периодично изискване на
справки относно извършените ОИМ и резултатите от тях.

След извършена въз основа на Заповед № 285/2019 г. на
административния ръководител на АП-ВеликоТърново тематична
проверка  за дейността на ОП-Плевен по спрените досъдебни производства
за 2018 г. и до средата на 2019 г. е дадена препоръка за по-голяма
активност за изискване на информация от съответните издирвателни
служби за извършените от тях действия по издирването.

През 2019 и 2020 г. в ОП-Плевен се установяват следните спрени
досъдебни производства на основание чл. чл. 244, ал.1, т. 3 НПК, както
следва9:

9 Въз основа Справка, изх. № 1334/05.10.2021 г. по описа на ОП-Плевен



Прокурор № преписка № ДП Дата на
образуване

Дата на
спиране

Основание за
спиране

Дата на
възобновя
ване

Решение

И.Ганева 3324/2015 С 277/2016 30.11.2016 06.10.2017 чл. 244 ал. 1 т.3 НПK 20.12.2018 При
следовател22.02.2019 чл. 244 ал. 1 т.3 НПK 05.10.2021

863/2008 С 86/2009 17.04.2009 20.10.2009 чл. 244 ал.1 т. 2 НПК 20.10.2009 При
следовател13.05.2010 чл. 244 ал.1 т. 2 НПК 07.07.2011

06.01.2012 чл. 244 ал.1 т. 2 НПК 31.05.2016
10.04.2020 чл. 244 ал. 1 т.3 НПK 03.11.2020

И. Йолов 5309/2018 Д 53/2019 14.03.2019 11.07.2019 чл. 244 ал.1 т. 2 НПК 04.12.2019 Прекратено
на 04.08.202118.06.2020 чл. 244 ал. 1 т.3 НПK 04.08.2021

В. Доцев 1764/2012 Д 257/2012 02.11.2012 12.05.2014 чл. 244 ал.1 т. 2 НПК 08.01.2015 При дознател
24.03.2015 чл. 244 ал.1 т. 2 НПК 22.04.2015
18.06.2015 чл. 244 ал.1 т. 2 НПК 21.06.2019
16.03.2020 чл. 244 ал.1 т. 3 НПК 01.04.2021

2423/2016 Д 266/2016 23.03.2016 21.12.2018 чл.244 ал.1 т.1 и т.3
НПK

07.08.2020 Спряно

13.10.2020 чл.244 ал.1 т.1 и  т.3
НПK

11.10.2021
делото е
изискано

Г.Лазаров 5071/2019 Д 213/2019 25.08.2019 14.09.2020 чл.244 ал.1,т.3  НПK 27.10.2020 При дознател



От представената справка за спрените в ОП-Плевен през 2019 и
2020 г. на основание чл. 244, ал.1, т.3 НПК 6 бр. досъдебни
производства, касаеща възобновяването им в/извън  срока по чл. 244, ал.8
НПК, е видно, че: 2 бр. досъдебни производства са възобновени в рамките
на едногодишния срок;  1 бр. досъдебни производства е още в срок; 3 бр.
досъдебни производства са възобновени след изтичането му.

Проверяващият екип извърши проверка на случайно избрани
досъдебни производства, спрени през 2019  и 2020 г.:

Пр.пр. № 3162/2019 г. по описа на ОП-Плевен, ДП № 146/2019 г.
по описа на 02 РУМВР - Плевен, наблюдаващ прокурор Дойчо Тарев.
Досъдебното производство е образувано в ОП-Плевен на 23.07.2019 г. по
повод изпратено по компетентност досъдебно производство от РП-Плевен,
за престъпление по чл. 249, ал.1 НК. Протоколът за избор на наблюдаващ
прокурор е от същата дата. Досъдебното производство е получено в ОП-
Плевен на 13.09.2019 г. с мнение за спиране. С постановление от
24.09.2019 г. наказателното производство е спряно на основание чл. 244,
ал.1, т.2 от НПК. В постановлението е разпоредено: досъдебното
производство да се изпрати на ОДМВР-Плевен за продължаване на ОИМ
за издирване на извършителя; препис да се изпрати на страните;
постановлението подлежи на обжалване пред ОС-Плевен в седемдневен
срок от получаването му. Приложени са разписки за връчване на
постановлението. Приложени са справки за резултати от 07.01.2020 г.,
23.04.2020 г., 20.08.2020 г., 14.12.2020 г., 23.04.2021 г., 01.09.2021 г.

Пр.пр. № 1564/2019 г. по описа на ОП-Плевен, ДП № 85/2019 г. по
описа на ОДМВР - Плевен, наблюдаващ прокурор Красимир Ячев.
Досъдебното производство е образувано в ОП-Плевен на 25.04.2019 г. по
повод получено досъдебно производство, изпратено по компетентност от
РП-Мездра, за престъпление по чл. 249, ал.1 НК. Протоколът за избор на
наблюдаващ прокурор е от същата дата. Досъдебното производство е
получено в ОП-Плевен  на 30.05.2019 г. с мнение за спиране. С
постановление от 04.06.2019 г. наказателното производство е спряно на
основание чл. 244, ал.1, т.2 от НПК. В постановлението е разпоредено:
досъдебното производство да се изпрати на ОДМВР-Плевен за
продължаване на издирване на извършителя; препис да се изпрати на
страната; постановлението подлежи на обжалване пред ОС-Плевен от
правоимащите лица при условията на чл. 244, ал.5 НПК. Приложени са
разписки за връчване на постановлението. Приложен е план за ОИМ от
11.06.2019 г., както и справка от същата дата. Приложени са справки от
25.02.2020 г., 29.07.2020 г., 12.02.2021 г.
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Пр.пр. № 874/2019 г. по описа на ОП-Плевен, ДП № С-96/2019 г.
по описа на ОСлО-ОП - Плевен, наблюдаващ прокурор Пламен
Райнов. Преписката е образувана на 21.02.2019 г. по повод жалба до ОП-
Плевен. Протоколът за избор на наблюдаващ прокурор е от същата дата.
След извършена проверка, с постановление от 15.05.2019 г. е образувано
досъдебно производство за престъпление по чл. 142, ал.4, алт. 3, вр. чл.
142, ал.3, т.1, вр. ал.1 НК. По ДП са приложени присъединени материали
от други районни прокуратури, както и предложение за изготвяне на ЕЗР
до компетентната прокуратура на територията на Кралство Белгия.
Приложена е и ЕЗР. На 30.07.2019 г. досъдебното производство е получено
в ОП-Плевен  с мнение за спиране. С постановление от същата дата
наказателното производство е спряно на основание чл. 244, ал.2 от НПК. В
постановлението е разпоредено: препис да се изпрати на страната; че
постановлението подлежи на обжалване пред ОС-Плевен при условията на
чл. 244, ал.5 НПК. С постановление от 21.08.2019 г. разследването по ДП е
възобновено. На 04.09.2020 г. същото е изпратено с доклад на основание
чл. 226, ал.1 НПК. С постановление от 10.09.2019 г. производството е
спряно на основание чл. 244, ал.1, вр. чл. 25, ал.2 НПК. Приложени са
известия за доставяне.

Пр.пр. № 3649/2019 г. по описа на ОП-Плевен, ДП № 160/2019 г.
по описа на 01 РУМВР - Плевен, наблюдаващ прокурор Иво Йолов.
Досъдебното производство е образувано в ОП-Плевен на 08.08.2019 г. по
повод получени материали от РП-Плевен за престъпление  по чл. 244, ал.1
НК. Протоколът за избор на наблюдаващ прокурор е от същата дата.
Досъдебното производство е получено в ОП-Плевен  на 08.10.2019 г. с
мнение за спиране. С постановление от 21.10.2019 г. наказателното
производство е спряно на основание чл. 244, ал.1, т.2 от НПК. В
постановлението е разпоредено: досъдебното производство да се изпрати
на 01 РУМВР-Плевен за продължаване на издирване на извършителя;
препис да се изпрати на страната; че постановлението подлежи на
обжалване пред ОС-Плевен от правоимащите лица при условията на чл.
244, ал.5 НПК; в 7-дневен срок да се изготви план за ОИМ. Приложени са
разписки за връчване на постановлението. Приложена е справка от
19.05.2021 г.

Пр.пр. № 2614/2020 г. по описа на ОП - Плевен, ДП № С-121/2020
г. по описа на ОСлО-ОП - Плевен, наблюдаващ прокурор Снежана
Георгиева. Преписката е образувана на 17.06.2020 г. по повод получена по
компетентност преписка от РП-Плевен. Протоколът за избор на
наблюдаващ прокурор е от същата дата. От същата дата е и
постановлението за приемане на преписката по компетентност, както и
постановлението за образуване на ДП за престъпление  по чл. 249, ал.1,
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пр.1, вр. чл. 26, ал.1 НК. Срокът на разследването е удължаван няколко
пъти. Досъдебното производство е получено в ОП-Плевен  на 30.11.2020 г.
с мнение за спиране. С постановление от същата дата наказателното
производство е спряно на основание чл. 244, ал.1, т.2 от НПК. В
постановлението е разпоредено: препис да се изпрати на страните; че
постановлението подлежи на обжалване пред ОС-Плевен от правоимащите
лица при условията на чл. 244, ал.5 НПК; на основание чл. 245, ал.1 от
НПК ДП се изпраща на директора на ОДМВР – Плевен за продължаване
на издирването на извършителя; полицейският служител, на когото бъде
възложено издирването, да представи в ОП-Плевен план за действията по
издирването на извършителя, както и на всеки 4 месеца да изготвя справка
за резултатите от издирването. Приложен е план, както и няколко справки.

Пр.пр. № 2387/2020 г. по описа на ОП-Плевен, ДП № 113/2020 г.
по описа на 02 РУМВР - Плевен, наблюдаващ прокурор Росен
Кръстев. Досъдебното производство е образувано на 05.06.2020 г. за
престъпление по чл. 249, ал.1, вр. чл. 26 НК. Протоколът за избор на
наблюдаващ прокурор е от същата дата. Досъдебното производство е
получено в ОП-Плевен  на 04.12.2020 г. с мнение за спиране. С
постановление от 17.12.2020 г. наказателното производство е спряно на
основание чл. 244, ал.1, т.2 от НПК. В постановлението е разпоредено:
препис да се изпрати на страните; че постановлението подлежи на
обжалване пред ОС-Плевен от правоимащите лица при условията на чл.
244, ал.5 НПК; ДП да се изпрати на 02 РУМВР Плевен за продължаване на
издирването на извършителя. На 29.12.2020 г. е приложен план за
действията по издирването на извършителя, както и справка. Налична е и
справка за резултатите от издирването от 26.04.2020 г.

Пр.пр. № 5309/2018 г. по описа на ОП-Плевен, ДП № 79/2019 г. по
описа на ОДМВР - Плевен, наблюдаващ прокурор Иво Йолов.
Досъдебното производство е образувано на 14.03.2019 г. за престъпление
по чл. 249, ал.1, пр. 2 НК. Протоколът за избор на наблюдаващ прокурор е
от същата дата. Досъдебното производство е получено в ОП-Плевен  на
17.06.2020 г. с мнение за прекратяване. С постановление от 18.06.2020 г.
наказателното производство е спряно на основание чл. 244, ал.1, т.3 от
НПК. На 04.08.2021 г. досъдебното  е възобновено и прекратено.

Допълнително са проверени следните преписки по описа на ОП-
Плевен, по които образуваните досъдебни производства са спрени:

Пр.пр. № 2423/2016 г. по описа на ОП-Плевен, ДП № 257/2016 г. по
описа на РУМВР – Троян;

Пр.пр. № 6010/2018 г. по описа на ОП-Плевен, ДП № 866/2018 г. по
описа на 02 РУМВР – Плевен;
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Пр.пр. № 5071/2019 г. по описа на ОП-Плевен, ДП № 120/2019 г. по
описа на РУМВР – Пордим;

Пр.пр. № 726/2019 г. по описа на ОП-Плевен, ДП № 359/2018 г. по
описа на РУМВР – Долни Дъбник;

Пр.пр. № 2431/2019 г. по описа на ОП-Плевен, ДП № 218/2019 г. по
описа на ОДМВР-Плевен;

Пр.пр. № 2520/2020 г. по описа на ОП-Плевен, ДП № 157/2020 г. по
описа на ОДМВР-Плевен;

Пр.пр. № 4063/2019 г. по описа на ОП-Плевен, ДП № 566/2019 г. по
описа на 02 РУМВР-Плевен.

Проверяващият екип установи, че произнасянията на прокурорите
от ОП-Плевен по спрените досъдебни производства са обосновани и
мотивирани, в срок.

Заинтересованите страни са уведомявани, като препис от
постановлението за спиране е изпращано на същите и им е указвана
възможността за обжалване на постановлението в 7-дневен срок от
получаването му пред ОС-Плевен.

Констатира се, че по спрените досъдебни производства
наблюдаващите прокурори разпореждат на полицейските органи да
продължат ОИМ за установяване на извършителя на деянието. При по-
голяма част от проверените досъдебни производства се установяват
приложени към материалите уведомителни писма със справки от
разследващите органи по предварително изготвени планове.

След извършена въз основа на Заповед № 285/2019 г. на
административния ръководител на АП-Велико Търново тематична
проверка  за дейността на ОП-Плевен по спрените ДП за 2018 г. и до
средата на 2019 г. е дадена препоръка за по-голяма активност за
изискване на информация от съответните издирвателни служби за
извършените от тях действия по издирването. В изпълнение на
препоръката на апелативната прокуратура в ОП-Плевен е издадена
Заповед № РД-04-94/24.07.2019 г.

Констатира се, че в ОП-Плевен е създадена организация и реално са
полагани усилия за изпълнение на дадените в акта за резултатите от
КПП, извършена въз основа на Заповед № ПП-01-46/01.06.2016 г. на
Главния инспектор на ИВСС, препоръки, свързани с работата по
спрените досъдебни произвоства.

В хода на проверката се установи, че по немалка част от спрените
на основание чл. 244, ал.1, т.3 НПК досъдебни производства,
възобновяването е след изтичане на срока по чл. 244, ал.8 от НПК.

Следва да се отбележи, че материалите по спрените досъдебни
производства са без описи, поставени са хаотично в папките, не са
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прономеровани и прошнуровани, което предопределя трудности при
проследяване на движението.

Прокурорските актове са обработени деловодно в съответствие с
чл. 43, ал. 4 от Инструкция за деловодна дейност и документооборота в
ПРБ, утвърдена със Заповед № РД-02-7/07.04.2016 г., изм. и доп. със
Заповед № РД-04-459/27.12.2018 г.

5. Прекратени наказателни производства
През 2019  г. в ОП-Плевен са прекратени общо 146 бр. досъдебни

производства, от които 137 бр. - водени срещу неизвестен извършител, и 9
бр. – водени срещу известен извършител.

От тях обжалвани пред съда са 3 бр., като не се отчитат отменени
постановления.

За 2019 г. се посочват 19 бр. постановления за прекратяване,
обжалвани пред горестоящите прокуратури, от които 1 бр. е отменено. Не
се посочват служебно отменени постановления за прекратяване.

Прекратените досъдебни производства, поради изтекла давност  през
2019 г. възлизат на 27 бр.

През 2020 г. общо прекратените ДП - са 182 бр., от които – 12 бр.
ДП водени срещу известен извършител,  и 170 бр. ДП срещу неизвестен
извършител.

От тях обжалвани пред съда са 7 бр. постановления за прекратяване,
като отменено е  1 бр. постановление, което не е протестирано.

Обжалвани пред горестоящата прокуратура са  4 бр. постановления,
като отменено е 1 бр. Служебно отменени от горестоящите прокуратури
постановления няма.

Прекратените  през 2020 г. досъдебни производства, поради изтекла
давност са 58 бр.

Прекратени ДП:
· на основание чл. 243, ал.1, т.1, вр. с чл. 24, ал.1, т. 1 от НПК

през 2019 г. - 105 бр., а през 2020 г. – 114 бр.;
· на основание чл. 243, ал.1, т. 2 от НПК - през 2019 г. – 8 бр., а

за 2020 г. се отчитат  7 бр.;
· на основание чл. 243, ал.1, т.1, вр. с чл. 24, ал.1, т. 8а от НПК

–не се отчитат  за 2019 и 2020 г.

Извършена е проверка на избрани на случаен принцип
прекратени досъдебни производства  по описа на ОП-Плевен през 2019
г. и 2020 г., както следва:
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Пр.пр. № 5529/2018 г. по описа на ОП- Плевен, ДП № 220/2018 г.
по описа на РУМВР-Долна Митрополия, наблюдаващ прокурор Анна
Баракова. Досъдебното производство е получено на 31.12.2018 г. в ОП-
Плевен с мнение за прекратяване и с постановление от 02.01.2019 г.
същото е прекратено на основание чл.  243,  ал.1,  т.1,  вр.  чл.  24,  ал.1,  т.1
НПК. В постановлението е указано, препис да се изпрати на страните,
същото подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаването му пред
ОС – Плевен по реда на чл. 243, ал.3 НПК. Приложена е обратна разписка.
Няма данни постановлението да е обжалвано.

Допълнително са проверени и: пр.пр. № 2687/2009 г. по описа на ОП
- Плевен, ДП № 1776/2009 г. по описа на 01 РУМВР-Плевен; пр.пр. № 3/20
г. по описа на ОП - Плевен, ДП № 1/20 г. по описа на РУМВР-Левски на
прокурор Баракова.

Пр.пр. № 2214/2019 г. по описа на ОП-Плевен, ДП № 141/2019 г.
по описа на ОДМВР-Плевен, наблюдаващ прокурор Георги Лазаров.
Досъдебното производство е получено на 17.07.2019 г. в ОП-Плевен с
мнение за прекратяване и с постановление от 23.07.2019 г.  същото е
прекратено на основание чл. 243, ал.1, т.1, вр. чл. 24, ал.1, т.1 НПК. В
постановлението е указано, препис да се изпрати на страната, както и, че
същото подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаването му пред
ОС – Плевен по реда на чл. 243, ал.3 НПК. Приложена е обратна разписка.
Няма данни постановлението да е обжалвано.

Допълнително са проверени и: пр.пр. № 2625/2019 г. по описа на ОП
- Плевен, ДП № 161/2019 г. по описа на ОДМВР-Плевен; на прокурор
Георги Лазаров.

Пр.пр. № 2621/2019 г. по описа на ОП-Плевен, ДП № 159/2019 г.
по описа на ОДМВР-Плевен, наблюдаващ прокурор Виктор Доцев.
Досъдебното производство е получено на 16.10.2019 г. в ОП-Плевен с
мнение за прекратяване и с постановление от 23.10.2019 г.  същото е
прекратено на основание чл. 243, ал.1, т.1, вр. чл. 24, ал.1, т.1 НПК. В
постановлението е указано, препис да се изпрати на страните, същото
подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаването му пред ОС –
Плевен по реда на чл. 243, ал.3 НПК. Приложена е обратна разписка. Няма
данни постановлението да е обжалвано.

Допълнително са проверени и: пр.пр. № 5885/2018 г. по описа на ОП
- Плевен, ДП № 900/18 г. по описа на 01 РУМВР-Плевен; пр.пр. №
4576/2019 г. по описа на ОП - Плевен, ДП № 193/2019 г. по описа на
РУМВР-Левски на прокурор Виктор Доцев.

Пр.пр. № 2942/2019 г. по описа на ОП-Плевен, ДП № 172/2019 г.
по описа на ОДМВР-Плевен, наблюдаващ прокурор Дойчо Тарев.
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Досъдебното производство е получено на 18.11.2019 г. в ОП-Плевен с
мнение за прекратяване и с постановление от 19.11.2019 г.  същото е
прекратено на основание чл. 243, ал.1, т.1, вр. чл. 24, ал.1, т.1 НПК. В
постановлението е указано, препис да се изпрати на страните, същото
подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаването му пред ОС –
Плевен по реда на чл. 243, ал.3 НПК. Приложени са обратни разписки.
Няма данни постановлението да е обжалвано.

Допълнително са проверени и: пр.пр. № 2285/2019 г. по описа на ОП
- Плевен, ДП № 334/19 г. по описа на 02 РУМВР-Плевен; пр.пр. №
1958/2019 г. по описа на ОП - Плевен, ДП № 61/2019 г. по описа на
РУМВР-Долна Митрополия на прокурор Дойчо Тарев.

Пр.пр. № 697/2019 г. по описа на ОП-Плевен, ДП № 47/2019 г. по
описа на ОДМВР-Плевен, наблюдаващ прокурор Искра Ганева.
Досъдебното производство е получено на 16.10.2019 г. в ОП-Плевен с
мнение за прекратяване и с постановление от 17.10.2019 г.  същото е
прекратено на основание чл. 243, ал.1, т.1, вр. чл. 24, ал.1, т.1 НПК. В
постановлението е указано, препис да се изпрати на страната и, че същото
подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаването му пред ОС –
Плевен по реда на чл. 243, ал.3 НПК. Приложена е  обратна разписка. Няма
данни постановлението да е обжалвано.

Пр.пр. № 5496/2018 г. по описа на ОП-Плевен, ДП № 767/2018 г.
по описа на 01 РУМВР-Плевен, наблюдаващ прокурор Иво Радев.
Досъдебното производство е получено на 04.02.2019 г. в ОП-Плевен с
мнение за прекратяване и с постановление от 19.02.2019 г.  същото е
прекратено на основание чл. 243, ал.1, т.1, вр. чл. 24, ал.1, т.5 НПК. В
постановлението е указано, препис да се изпрати на страните, същото
подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаването му пред ОС –
Плевен по реда на чл. 243, ал.3 НПК. Приложени са  обратни разписки.
Няма данни постановлението да е обжалвано.

Допълнително са проверени и: пр.пр. № 6305/2018 г. по описа на ОП
- Плевен, ДП № 280/2018 г. по описа на  РУМВР-Пордим; прокурор Иво
Радев.

Пр.пр. № 4189/2020 г. по описа на ОП-Плевен, ДП № 334/2020 г.
по описа на РУМВР-Червен Бряг, наблюдаващ прокурор Диана
Мицканова. Досъдебното производство е получено на 27.10.2020 г. в ОП-
Плевен с мнение за прекратяване и с постановление от 02.11.2020 г.
същото е прекратено на основание чл. 243, ал.1, т.1, вр. чл. 24, ал.1, т.1
НПК. В постановлението е указано, препис да се изпрати на страните,
същото подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаването му пред
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ОС – Плевен по реда на чл. 243, ал.3 НПК. Приложени са  обратни
разписки. Няма данни постановлението да е обжалвано.

Допълнително са проверени и: пр.пр. № 3848/2020 г. по описа на ОП
- Плевен, ДП № 123/2020 г. по описа на  РУМВР-Никопол; пр.пр. №
3872/20 г. по описа на ОП - Плевен, ДП № 132/20 г. по описа на  РУМВР-
Гулянци прокурор Диана Мицканова.

При извършената проверка се установи, че в актовете на прокурор
Мицканова са вписани номерата на ДП по описа на  полицията. По
прокурорските преписките е наличен опис.

Допълнително  са проверени следните прекратени досъдебни
производства по описа на ОП-Плевен:

пр.пр. № 3367/2020 г. по описа на ОП - Плевен, ДП № 191/2020 г. по
описа на  РУМВР-Долна Митрополия;

пр.пр. № 5809/19 г. по описа на ОП - Плевен, ДП № 780/2019 г. по
описа на  02 РУМВР-Плевен;

пр.пр. № 63/2020 г. по описа на ОП - Плевен, ДП № 8/2020 г. по
описа на  02 РУМВР-Плевен;

пр.пр. № 4796/2019 г. по описа на ОП - Плевен, ДП № 643/2019 г. по
описа на  02 РУМВР-Плевен;

пр.пр. № 2875/2019 г. по описа на ОП - Плевен, сл.д. 2875/2019 г.  по
описа на  ОСлО-ОП-Плевен (ДП № С-127/2019 г. по описа на ОП-Плевен);

пр.пр. № 5091/2019 г. по описа на ОП - Плевен, ДП № 206/2019 г. по
описа на  РУМВР-Левски;

пр.пр. № 2948/2020 г. по описа на ОП - Плевен, ДП № 143/2020 г. по
описа на   РУМВР-Пордим;

пр.пр. № 920/2020 г. по описа на ОП - Плевен, ДП № 32/2020 г. по
описа на   РУМВР-Пордим;

пр.пр. № 4728/2018 г. по описа на ОП - Плевен, ДП № 180/2018 г. по
описа на   РУМВР-Левски;

пр.пр. № 698/2019 г. по описа на ОП - Плевен, ДП № 23/2019 г. по
описа на   РУМВР-Никопол;

пр.пр. № 2753/2019 г. по описа на ОП - Плевен, ДП № 396/2019 г. по
описа на   02 РУМВР-Плевен;

пр.пр. № 1408/2019 г. по описа на ОП - Плевен, С № 60/2019 г. по
описа на   ОП-Плевен;

пр.пр. № 3821/2019 г. по описа на ОП - Плевен, ДП № 117/2019 г. по
описа на   РУМВР-Никопол;

пр.пр. № 6012/2018 г. по описа на ОП - Плевен, ДП № 194/2018 г. по
описа на   РУМВР-Гулянци;

пр.пр. № 2176/2019 г. по описа на ОП - Плевен, ДП № 121/2019 г. по
описа на   РУМВР-Долна Митрополия;
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пр.пр. № 1239/2019 г. по описа на ОП - Плевен, ДП № 41/2019 г. по
описа на   РУМВР-Гулянци;

пр.пр. № 2213/2019 г. по описа на ОП - Плевен, сл.д. 2213/2019 г.  по
описа на  ОСлО-ОП-Плевен (ДП № С-100/2019 г. по описа на   ОСлО
Плевен).

При настоящата проверка се установява, че някои от прокурорите
в ОП-Плевен в постановленията изписват номера на прокурорската
преписка и номера на досъдебното производство по описа на ОП-Плевен,
докато номерът на досъдебното производство на съответния
разследващ орган не се отразява. Тази практика се различава от
установения режим на идентификация и записване на преписките в УИС.

С оглед установяване на съответствие с установения ред за
въвеждане на информацията в УИС и.ф. административен ръководител
на ОП-Плевен е издал Заповед № РД-04-146/29.12.2020 г., с която се
разпорежда, считано от 01.01.2021 г., в постановленията си
прокурорите да посочват номера на пр.пр. по описа на ОП-Плевен и
номера на ДП по описа на съответното РУМВР.

Постановленията за прекратяване на досъдебните производства в
ОП-Плевен са съобразени с разпоредбите на НПК.

От така проверените досъдебни производства е видно, че копия от
постановленията за прекратяване на наказателното производство се
изпращат на страните. В постановленията се отразява, че същите
могат да се обжалват в 7-дневен срок от получаването им пред ОС -
Плевен.

След проверката на организация по образуването и движението на
досъдебните производства в ОП – Плевен може да се обобщи, че в
наблюдателните материали се съдържат копия от всички прокурорски
актове. Постановленията за привличане на обвиняем се докладват по
реда на чл. 219 от НПК. Исканията за удължаване на сроковете по
досъдебните производства са  мотивирани.

Удължаването срока на разследване се осъществява задължително
с постановление, съобразно т. 20 от Указания по новите нормативни
положения в ЗИДНПК, утвърдени със Заповед № РД-02-22/02.11.2017 г.,
изм. и доп. със Заповед № РД-02-04/01.02.2019 г. на Главния прокурор.

6. Удължаване на срока на разследване по досъдебните
производства:

През 2019 г.:
1. изготвените предложения от разследващите органи до

наблюдаващия прокурор за удължаване срока на разследване по чл. 234,
ал.3, пр. 1 от НПК, са общо 631 бр., уважени – 630 бр.; неуважени – 1 бр.;
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2.  исканията от наблюдаващия прокурор за продължаване срока на
разследването до административния ръководител на прокуратурата или
оправомощен от него прокурор на основание чл. 234, ал. 3, пр. 2 от НПК
са общо –  791 бр., като всички са уважени.

През 2020 г.:
1. изготвените предложения от разследващите органи до

наблюдаващия прокурор за удължаване срока на разследване по чл. 234,
ал.3, пр. 1 от НПК са общо –  595 бр., като всички са уважени;

2.  исканията от наблюдаващия прокурор за продължаване срока на
разследването до административния ръководител на прокуратурата или
оправомощен от него прокурор на основание чл. 234, ал. 3, пр.2 от НПК
са общо 832 бр., от които уважени са 830 бр.

7. Продължителност на разследването и мерки на прокурора за
приключване на производството:

7.1. Досъдебни производства, по които продължителността на
разследването продължава повече от шест месеца:10

Обобщена информация за ДП от този вид по години:

За 2019 г.:
Прокурор Общо

за 2019
От тях: От останалите на производство към

31.12.2019 г.
Решени към
31.12.2019 г.

Останали на
производ
ство към
31.12.2019 г.

Решени към
датата на
проверката

Останали на
производство
към датата на
проверката

А.Баракова 16 6 10 7 3
В.Савова 1 1 0 0 0
В.Доцев 16 7 9 4 5
Г. Лазаров 22 13 9 4 5
Д. Тарев 6 5 1 1 0
Е. Попова 1 1 0 0 0
И. Радев 8 3 5 1 4
И. Йолов 3 3 0 0 0
И. Ганева 27 10 17 2 15
Й. Антонова 3 3 0 0 0
К. Ячев 7 5 2 1 1
Н. Рачева 16 11 5 2 3
Н. Пачевски 18 11 7 3 4
П. Райнов 1 1 0 0 0
С. Георгиева 8 6 2 0 2

10 Подробна информация е представена в справка № 3 на ОП-Плевен за 2019 и 2020 г.
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За 2020 г.:
Прокурор Общо

за 2020
От тях: От останалите на производство към

31.12.2020 г.
Решени към
31.12.2020 г.

Останали на
производ
ство към
31.12.2020 г.

Решени към
датата на
проверката

Останали на
производство
към датата на
проверката

А.Баракова 18 12 6 3 3
В.Савова 2 2 0 0 0
В.Доцев 27 10 17 8 9
Г. Лазаров 25 7 18 8 10
Д. Тарев 8 7 1 1 0
Д.Мицканова 1 1 0 0 0
И. Радев 22 12 10 2 8
И. Йолов 9 7 2 0 2
И.Шарков 3 2 1 0 1
И. Ганева 45 27 18 7 11
К. Ячев 15 13 2 0 2
Н. Рачева 16 9 7 4 3
Н. Пачевски 26 16 10 3 7
П. Райнов 2 2 0 0 0
Р.Кръстев 2 0 2 1 1
С. Георгиева 8 5 3 2 1

Видно от информацията в таблиците е, че:
· за 2019 г. ДП с продължителност на разследването  над шест

месеца са 153 бр., от които към края на 2019 г. са решени 86 бр.; а към
началото на проверката от тях нерешени са 42 бр. ДП;

· общо за 2020 г. ДП с продължителност на разследването над
шест месеца са 229 бр.,  от които към края на 2020 г. са решени 132 бр.;
към началото на проверката от тях нерешени са 58 бр. ДП.

Конкретните посочени причини за продължителността на
досъдебната фаза при описаните по-горе дела, могат да бъдат обобщени
като: съществената фактическа и правна сложност на предмета на
разследване; голяма част от досъдебните производства са със значителен
обем на приобщените материали - разпити на множество свидетели,
разкриване на данъчни и осигурителни и банкови тайни, назначаване на
експертизи. Поради липса на вещи лица, експерти в определени области,
процесът по възлагане и изготвяне на експертизите се бави, което
допълнително пречи за срочно приключване на разследването по делата.
Друга причина за забавяне на разследването, посочена от ОП-Плевен, е
спирането на наказателните производства, както поради неразкриване на
извършителя, така и на други основания, предвидени в НПК, с оглед
невъзможността за разкриване на обективната истина.

С оглед преодоляване на продължителността на разследването са
издадени заповеди с номера  № РД-04-04/2018 г. и № РД-04-15/2020 г. на
административния ръководител-окръжен прокурор на ОП-Плевен.
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Регламентирано е, че дейността по удължаване на сроковете за
разследване по чл.234, ал.3 от НПК се осъществява от административния
ръководител или неговия заместник, което позволява същите да
осъществяват контрол с оглед  недопускането на необосновано забавяне на
разследването по наказателни производства, наблюдавани от прокурори от
ОП-Плевен.

Със Заповед № РД-04-15/2020 г. допълнително е указано, че
административният ръководител осъществява  контрол за спазване на
сроковете за извършване на разследването в прокуратурите от Плевенски
съдебен район и при необходимост предприема мерки (административно-
организационни и дисциплинарни), за ускоряване на производствата с
продължителност извън рамките на разумните срокове (над 3 години), като
за резултатите уведомява административен ръководител на АП-Велико
Търново на всеки 6 месеца.

През 2021 г. е издадена и Заповед № РД-04-79/2021 г. на и.ф.
административен ръководител на ОП-Плевен, касаеща организацията на
контрола върху срочно разследване и произнасяне на прокурорите в ОП-
Плевен, в изпълнение на решение по т. 2.4 от Протокол № 2 от 27.01.2021
г. на ПК на ВСС, решение по т. 90.1.6 от Протокол № 21/19.07.2018 г. и
решение по т. 1.5 от Протокол № 9/22.11.2018 г. на Пленума на ВСС и
Заповед № 525/22.02.2012 г., изм. със Заповед № РД-04-363/21.11.2017 г.
на ГП на РБ. С цитираната заповед на главния прокурор е въведен
електронен регистър за срочността на разследването и проверките,
произнасянето от прокурор и задържането под стража; ангажирана е
отговорността на административните ръководители  за вземане на
необходимите организационни мерки за недопускане на разследвания,
продължили необосновано дълго, предвид предмета им, както и такива
продължили извън установения срок, включително и произнасяния от
прокурорите извън срока по НПК.

7.2. За 2019 в ОП - Плевен  се отчита 1 досъдебно производство, по
които от привличането на обвиняемия да са изтекли повече от две години,
а за 2020 г. – не се отчитат такива производства.

7.3. Досъдебни производства, по които наблюдаващият прокурор е
упражнил правомощието си по чл.  196,  ал.1,  т.  4  от НПК, през
проверявания период се посочват, както следва: 4 бр. – за 2019 г. и 8 бр. –
за 2020 г.

7.4. Досъдебни производства, по които наблюдаващият прокурор е
упражнил правомощието си по чл. 196, ал.1, т. 5 от НПК, през
проверявания период се отчитат, както следва: 22 бр. – за 2019 г. и 19 бр. –
за 2020 г.

8. Внесени искания до съда за:
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8.1. Вземане на обезпечителни мерки по реда на чл.72, ал. 1 и чл.
73, ал. 3 НПК.

През проверявания период в ОП-Плевен са внесени:
за 2019 г.: 6 бр. искания по горния ред, от които 5 бр. са уважени;
за 2020 г.:11 бр. искания по горния ред, от които 10 бр. са уважени.
8.2. Внесени МНО през 2019 г.
а. МНО „задържане под стража” - общо 24 бр.
- уважени 21 бр.
- неуважени – 3бр.
- подадени са общо - 1 бр. протест, който е уважен.
б. МНО  „домашен арест” – не са внасяни искания.
8.3. Внесени МНО през 2020 г.
а. МНО „задържане под стража” – общо 25 бр.
-   уважени – 22 бр.
-   неуважени – 3 бр.
-   подадени са 3 бр. протести, от които 2 бр. са уважени.
б. МНО  „домашен арест”  – няма внесени искания.

8.4. Отмяна на мерките за неотклонение:
През 2019 г. в срока по чл. 234, ал. 8 НПК, респ. чл. 63, ал. 4 НПК са

отменени 1 бр. МНО, а през 2020 г. – 4 бр. МНО.
Извън този срок през 2019 г. не са отменяни МНО, през 2020 г. са

отменени 5 бр. МНО.

9. Наказателни производства на специален надзор.11

През проверявания период специалният надзор в съдебния район на
ОП-Плевен се осъществява съобразно Указание за специален надзор,
утвърдено със Заповед № ЛС–729/18.03.2014 г., изм. със Заповед № РД-
04-199/15.04.2015 г.  и Заповед № РД-04-382/21.07.2015 г., отм. със
Заповед № РД-02-01/05.01.2021 г. на Главния прокурор на Република
България. Със Заповед № РД-02-02/05.01.2021 г. е утвърдено ново
Указание за специален надзор.

През 2019 г. в ОП – Плевен се отчитат: 12 бр. ДП, които са взети на
специален надзор, а през 2020 г. – 14 бр., от които 10 бр. са от 2019 г.

10. Информация относно спазване на срока за произнасяне от
прокурорите по реда на чл.242, ал.4 от НПК.

Съгласно предоставените справки за целия проверяван период, в
ОП-Плевен се отчитат произнасяния на прокурор  след  срока по чл.242,
ал.4 и ал. 5 от НПК, както следва:

2019 г.: 10 бр. ДП, от които по 2 бр. ДП е направено искане за
удължаване на срока по чл. 242, ал.5 НПК.

11 Подробно описание на ДП, взети на специален надзор – в справки № 3 за 2019 и 2020 г.
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2020 г.: 8 бр. ДП, от които по 5 бр. ДП е направено искане за
удължаване на срока по чл. 242, ал.5 НПК.

Като причина относно произнасянията след законовия срок се
отбелязва фактическата и правна сложност на делото, включително и
голям обем на материалите.

ІV. Проверка по организация на съдебния надзор, на основание
чл.54, ал.1, т.2 ЗСВ

1. Наказателно-съдебен надзор
1.1. Внесени обвинителни актове:
През 2019 г. в съда са внесени 58 обвинителни акта. От тях,  по

образувани ДП през проверявания период – 11 бр., а по образувани ДП в
предходни години – 47  бр.12

а. Върнати от съда дела с внесени обвинителни актове  - 9 бр.
От тях:
- върнати с разпореждане на съда – не се отчитат;
- върнати с определение на съда – 9 бр.
 От тях:
 Протестирани - 2 бр., които са неуважени.
б. Изпратени на прокуратурата на основание чл. 248а, ал.1 от

НПК – за проверявания период не се отчитат такива.
в. Решени от съда дела по обвинителен акт:
· Осъдителни присъди по общия ред – 30 бр., от тях протестирани

– 4 бр., като 3 бр. протести са уважени, а 1 бр. – неуважен;
· Оправдателни присъди по общия ред – 7 бр., всички са

протестирани: 3 бр. протеста са уважени; 2 бр. – неуважени; 2 бр. – не са
разгледани.

· Осъдителни присъди по реда на глава ХХVІІ от НПК /чл.371 и сл.
от НПК/ - 23 бр.

· Оправдателни присъди по реда на глава ХХVІІ от НПК /чл.371 и
сл.от НПК/ - не се отчитат.

· През 2019 г. са разгледани от съда 11 бр. споразумения по реда
на чл. 384 НПК, които са одобрени.

През 2020 г. в съда са внесени 54 обвинителни акта. От тях, по
образувани ДП през проверявания период – 13 бр., а по образувани ДП в
предходни години – 41 бр.

а. Върнатите от съда дела с внесени обвинителни актове са общо 9
бр.  (като 1 дело е върнато 2 пъти);  върнати с разпореждане на съда – не
се отчитат, върнати с определение на съда –  9 бр.

12 Данните са от справки  № 4 за 2019 и 2020 г., представени от ОП-Плевен, в които се
съдържа информация и по прокурори



52

б. Изпратени на прокуратурата на основание чл. 248а, ал.1 НПК
– за проверявания период няма такива дела.

в. Решени от съда дела по обвинителен акт:
· Осъдителни присъди по общия ред – 34 бр., от тях протестирани

– 2 бр., като протестите са неуважени;
· Оправдателни присъди по общия ред – 1 бр., протестирана, но

протестът е неуважен;
· Осъдителни присъди по реда на глава ХХVІІ от НПК / чл.371 и сл.

от НПК/ - 8 бр.;
· Оправдателни присъди по реда на глава ХХVІІ от НПК / чл.371 и

сл.от НПК/ - не се отчитат.
· През 2020 г. са разгледани от съда 6 бр. споразумения по реда на

чл. 384 НПК, които са одобрени.

На случаен принцип са проверени следните дела с внесени
обвинителни актове и такива, приключени със споразумение по чл. 384
НПК. Движението им е проследено и в книгата за обвинителните
актове:

ПД № 21/2020 г., наблюдаващ прокурор Дойчо Тарев. Делото е
постъпило на 12.05.2020 г. с мнение за предаване на съд.  С постановление
от същата дата производството е частично прекратено. С писмо от
02.06.2020 г. досъдебното производство е внесено с обвинителен акт в ОС-
Плевен. По преписката е приложен протокол от 15.07.2020 г. на ОС –
Плевен по НОХД № 341/2020 г., от който е видно, че с постигнато между
страните споразумение е наложено наказание „лишаване от свобода” в
размер на 6 години, чието изтърпяване е отложено на основание чл. 66 от
НК с изпитателен срок от 3 години. На 16.07.2020 г. е получен заверен
препис от протокола в ОП-Плевен.

ПД № 55/2019 г., наблюдаващ прокурор Виктор Доцев. Делото е
постъпило на 20.11.2019 г. с мнение за предаване на съд.  С писмо от
04.12.2019 г. досъдебното производство е внесено с обвинителен акт в ОС-
Плевен. По преписката е приложена присъда № 1/09.01.2020 г. по НОХД
№ 934/2019 г. Чрез поставен печат е отбелязано, че същата е влязла в сила
на 27.01.2020 г..

Допълнително проверени са следните ПД на прокурор Доцев – ПД
№ 10/2019 г. и ПД № 38/2019 г.

ПД № 9/2020 г., наблюдаващ прокурор Снежана Георгиева.
Делото е постъпило на 26.02.2020 г. с мнение за предаване на съд.  С
писмо от 02.03.2020 г. досъдебното производство е внесено с обвинителен
акт в ОС-Плевен. По преписката е приложена присъда № 14/22.07.2020г.
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по НОХД № 187/20 г. Отбелязано е, че същата е влязла в сила на
06.08.2020 г., чрез поставен печат. Препис от присъдата е получен в ОП-
Плевен на 18.08.2020 г.

Допълнително са проверени следните ПД на прокурор Георгиева –
ПД № 55/2020 г. и ПД № 20/2019 г.

ПД № 40/2019 г., наблюдаващ прокурор Анна Баракова. Делото е
постъпило на 13.09.2019 г. с мнение за предаване на съд.  С писмо от
02.10.2019 г. досъдебното производство е внесено с обвинителен акт в ОС-
Плевен. По преписката е приложено определение № 826/11.11.2019 г. по
НОХД № 748/2019 г. на ОС-Плевен, получено в прокуратурата на
20.11.2019 г.

Допълнително са проверени следните ПД на прокурор Баракова –
ПД № 35/2019 г. и ПД № 5/2019 г.

ПД № 30/2020 г., наблюдаващ прокурор Дойчо Тарев. Делото е
постъпило на 28.07.2020 г. с мнение за предаване на съд.  С писмо от
31.07.2020 г. досъдебното производство е внесено с обвинителен акт в ОС-
Плевен. По преписката е приложена присъда № 260001/24.08.2020 г. по
НОХД № 562/2020 г. на ОС-Плевен, получено в прокуратурата на
29.10.2020 г.

Допълнително е проверено следното ПД на прокурор Тарев – ПД №
28/2020 г.

ПД № 14/2020 г., наблюдаващ прокурор Георги Лазаров. Делото е
постъпило на 13.02.2020 г. с мнение за предаване на съд. С постановление
от 24.03.2020 г.  е частично прекратено. С писмо от 27.04.2020 г.
досъдебното производство е внесено с обвинителен акт в ОС-Плевен. По
преписката е приложено определение № 294/21.05.2020 г. по НОХД №
285/2020 г. на ОС-Плевен, получено в прокуратурата на 29.05.2020 г.

Допълнително са проверени следните ПД на прокурор Лазаров – ПД
№ 29/2019 г. и ПД № 9/2019 г.

ПД № 37/20 г., наблюдаващ прокурор Нанка Рачева. Делото е
постъпило на 26.08.2020 г. с мнение за предаване на съд.  С писмо от
14.09.2020 г. досъдебното производство е внесено с обвинителен акт в ОС-
Плевен. По преписката е приложено уведомление, от което е видно, че с
протоколно определение № 26/13.10.2020 г . по НОХД № 689/2020 г. е
постигнато споразумение и е наложено наказание „лишаване от свобода“
за срок от 1 г. и 3 м.

Допълнително са проверени следните ПД на прокурор Рачева – ПД
№ 7/2019 г. и ПД № 26/2019 г.
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ПД № 45/2020 г., наблюдаващ прокурор Иван Шарков. Делото е
постъпило на 29.09.2020 г. с мнение за предаване на съд. С писмо от
15.10.2020 г. досъдебното производство е внесено с обвинителен акт в ОС-
Плевен. По преписката е приложена присъда № 10/11.11.2020 г.  по НОХД
№ 796/2020 г. на ОС-Плевен, получена в прокуратурата на 01.12.2020 г.

Допълнително е проверено следното ПД на прокурор Шарков – ПД
№ 29/2020 г.

ПД № 14/2019 г., наблюдаващ прокурор Иво Радев. Делото е
постъпило на 19.02.2019 г. с мнение за предаване на съд. С писмо от
11.03.2019 г. досъдебното производство е внесено с обвинителен акт в ОС-
Плевен. С протоколно определение от 12.04.2019 г. по НОХД № 195/2019
г. е одобрено споразумение.

Допълнително проверени следните ПД на прокурор Радев – ПД №
16/2019 г.р ПД № 7/2020 г.

От извършената проверка на конкретните дела се установи, че
прокурорите изготвят обвинителните актове в предвидения в
разпоредбата на чл.242, ал.4 от НПК срок. Обвинителните актове са
мотивирани и отговарят на изискванията на чл. 246 от НПК. Същите са
изготвени след като са събрани необходимите доказателства за
разкриване на обективната истина.

Всяко от прокурорските дела в ОП-Плевен е подредено
хронологично в папка, върху корицата на която са отразени № на ПД, №
на пр.пр., обвиняемото лице, престъплението, наблюдаващият прокурор.
Към материалите се прилага и акта на съда.

1.2. Внесени в съда споразумения за решаване на делото в
досъдебно производство по чл. 381 от НПК:

През 2019 г.  в съда са внесени общо – 28 бр. споразумения за
решаване на делото в досъдебно производство по чл. 381 от НПК, от
които  всички са одобрени.

Внесените в съда споразумения за решаване на делото в досъдебно
производство по чл. 381 от НПК, през 2020 г. са общо – 26 бр., като всички
са одобрени.

На случаен принцип са проверени следните внесени в съда през
2019 г. и 2020 г. споразумения за решаване на делото по реда на чл. 381
от НПК:

СП № 25/2020 г. по описа на ОП-Плевен, наблюдаващ прокурор
Виктор Доцев. На 17.11.2020 г. досъдебното производство е постъпило в
ОП-Плевен с мнение за съд. С писмо от 07.12.2020 г. споразумението е
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внесено в ОС – Плевен, което е одобрено с протокол от 10.12.2020 г. по
НОХД № 915/2020 г. на  ОС-Плевен. С писмо от 14.12.2020 г. в ОП-
Плевен е получен заверен препис от споразумението.

Допълнително са проверени следните споразумения на прокурор
Доцев: СП № 3/2019 г., СП № 27/2019 г. по описа на ОП-Плевен.

СП № 3/2020 г. по описа на ОП-Плевен, наблюдаващ прокурор
Иво Йолов. На 07.02.2020 г. досъдебното производство е постъпило в ОП
– Плевен с мнение за съд. С писмо от 14.02.2020 г. споразумението е
внесено в ОС – Плевен, което е одобрено с протокол № 2/18.02.2020 г. по
НОХД № 132/2020 г. на  ОС-Плевен. С писмо от 20.02.2020 г. в ОП-
Плевен е получен заверен препис от споразумението.

СП № 19/2019 г. по описа на ОП-Плевен, наблюдаващ прокурор
Николай Пачевски. На 12.06.2019 г. досъдебното производство е
постъпило в ОП – Плевен с мнение за съд. С писмо от 04.07.2019 г.
споразумението е внесено в ОС – Плевен, което е одобрено с протокол №
24/10.07.2019 г. по НОХД № 525/2019 г. на  ОС-Плевен. С писмо от
29.07.2019 г. в ОП-Плевен е получен заверен препис от споразумението.

Допълнително са проверени следните споразумения на прокурор
Пачевски: СП № 24/2019 г., СП № 19/2019 г. по описа на ОП-Плевен.

СП № 7/2019 г. по описа на ОП-Плевен, наблюдаващ прокурор
Георги Лазаров. На 18.03.2019г. досъдебното производство е постъпило в
ОП – Плевен с мнение за съд. С писмо от 10.04.2019 г. споразумението е
внесено в ОС – Плевен, което е одобрено с протокол № 10/12.04.2019 г. по
НОХД № 275/2019 г. на  ОС-Плевен. С писмо от 12.04.2019 г. в ОП-
Плевен е получен заверен препис от споразумението.

Допълнително са проверени следните споразумения на прокурор
Лазаров: СП № 13/2019 г., СП № 26/2019 г. по описа на ОП-Плевен.

СП № 16/2019 г. по описа на ОП-Плевен, наблюдаващ прокурор
Анна Баракова. На 09.05.2019 г. досъдебното производство е постъпило в
ОП – Плевен с мнение за съд. С писмо от 17.05.2019 г. споразумението е
внесено в ОС – Плевен, което е одобрено с протокол № 18/23.05.2019 г. по
НОХД № 388/2019 г. на  ОС-Плевен. С писмо от 27.05.2019 г. в ОП-
Плевен е получен заверен препис от споразумението.

Допълнително са проверени следните споразумения на прокурор
Анна Баракова: СП № 13/2020 г., СП № 5/2019 г. по описа на ОП-Плевен.

СП № 26/2020 г. по описа на ОП-Плевен, наблюдаващ прокурор
Иван Шарков. На 07.12.2020 г. досъдебното производство е постъпило в
ОП – Плевен с мнение за съд. С писмо от 30.12.2020 г. споразумението е
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внесено в ОС – Плевен, което е одобрено с протокол от 05.01.2021 г. по
НОХД № 950/2020 г. на  ОС-Плевен. С писмо от 07.01.2021 г. в ОП-
Плевен е получен заверен препис от споразумението.

Допълнително са проверени следните СП по описа на ОП-Плевен:
СП № 23/2020 г., СП № 23/2019 г., СП № 4/2020 г., СП № 10/2020 г., СП №
20/2020 г., СП № 1/2019 г., СП № 11/2020 г., СП № 12/2020 г., СП №
15/2019 г., СП № 2/2019 г., СП № 6/2019 г., СП № 14/2019 г., СП № 4/2019
г.

Произнасянията на прокурорите от ОП-Плевен по приключилите
досъдебни производства,  които са  внесени в съда по реда на чл. 381 от
НПК, са в рамките на предвидения в закона срок.

По всички проверени преписки, внесени в съда споразумения за
решаване на делото в хода на досъдебното производство, се установява
приложено копие от определението на съда, с което е одобрено
постигнатото споразумение.

Прокурорските преписки са хронологично подредени. В случай, че
съдът е приложил разпоредбата на чл. 66, ал.1 НК, на челната корица на
папката, освен, че е посочен номерът на споразумението, с червен цвят е
отбелязано „У - …./….“ (цифра, отразяваща поредния номер от
съответната година), с което се обозначава, че е отложено
изтърпяването на наказанието.

И по прокурорските преписки от този вид масово се наблюдава
изписване само на номера на ДП по описа на ОП-Плевен.

1.3. Внесени в съда предложения по реда на чл. 375 от НПК, за
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на
административно наказание при условията на чл. 78а НК:

През 2019 г. в съда са внесени 2 бр. предложения по реда на чл. 375
от НПК. През 2020 г. се отчита внесено само 1 предложение по реда на
чл. 375 НПК, което е одобрено.

Проверени са внесените в съда предложения по реда на чл. 375 от
НПК - за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на
административно наказание при условията на чл.78а  НК:

Пр.пр. № 6451/2017 г. по описа на ОП-Плевен, ДП № 208/2017 г.
по описа на РУМВР - Гулянци, наблюдаващ прокурор Николай
Пачевски. Делото е постъпило в ОП - Плевен на 27.12.2018 г. На
10.01.2019 г. е внесено постановление с предложение за освобождаване от
наказателна отговорност с налагане на административно наказание по реда
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на чл. 375 от НПК и делото е внесено в ОС – Плевен. С решение от
30.01.2019 г. по НАХД № 66/2019 г., лицето е признато за виновно и му е
наложено административно наказание – глоба в размер на 200 лв.
Решението е влязло в сила на 15.02.2019 г., видно от положения печат.
Препис от решението е получен на 21.02.2019 г. в ОП – Плевен.
Приложени са актът на съда и придружителното писмо.

Пр.пр. № 6476/2017 г. по описа на ОП-Плевен, (ДП № С-280/2017
г. по описа на ОП-Плевен), сл.д. 6476/2017 г. по описа на ОСлО-ОП-
Плевен, наблюдаващ прокурор Снежана Георгиева. Делото е
постъпило в ОП - Плевен на 14.08.2019 г. На 19.08.2019 г. в ОС-Плевен е
внесено постановление с предложение за освобождаване от наказателна
отговорност с налагане на административно наказание по реда на чл. 375
от НПК. С решение № 161/25.09.2019 г. по НАХД № 654/2019 г. лицето е
признато за виновно и му е наложено административно наказание – глоба
в размер на 1000 лв. Препис от решението е получен на 12.11.2019 г. в ОП
– Плевен. Приложени са актът на съда и придружителното писмо.

Пр.пр. № 3042/2015 г. по описа на ОП-Плевен, (ДП № С-64/2017
г.по описа на ОП-Плевен), сл.д. № 3042/2015 г. по описа на ОСлО-ОП-
Плевен, наблюдаващ прокурор Искра Ганева. На 23.12.2020 г. в ОС –
Плевен е внесено постановление с предложение за освобождаване от
наказателна отговорност с налагане на административно наказание по реда
на чл. 375 от НПК. С решение от 08.02.2021 г. по НАХД № 947/2020 г.
лицето е признато за виновно и му е наложено административно наказание
– глоба в размер на 1500 лв. Препис от решението е получен на 26.02.2021
г. в ОП – Плевен. Приложен е актът на съда.

Прокурорските постановления по делата, внесени в съда с
предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане
на административно наказание, съдържат изискуемите от закона
реквизити, обосновани са, точно и ясно е изложена фактическата
обстановка и изведените въз основа на нея правни изводи.

Делата са окомплектовани с необходимите материали, касаещи
наказателното производство, включително и  с актовете на съда.

1.4. Подадени протести и участие на прокурори в съдебни
заседания по наказателни дела през проверявания период:

· За 2019 г. в ОП-Плевен се отчитат 23 бр. подадени протести (6 бр.
– уважен; 3 бр. – неуважен; 14 бр. – чакащи решение), както и  участие на
прокурорите в общо 446 бр. съдебни заседания по наказателни дела: 259
– по първоинстанционни дела и 187 – по въззивни.
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Прокурорите от ОП-Плевен участват през 2019 г. в 51 съдебни
заседания пред първоинстанцинния съд по внесени МНО;  по 81 бр.
заседания – пред въззивен съд по МНО; в други ВНЧД – 55 бр.

· За 2020 г. в ОП-Плевен се отчитат 10 бр. подадени протести (2 бр.
– уважен; 2 бр. – неуважен; 6 бр. – чакащи решение), както и  участие на
прокурорите в общо 413 бр. съдебни заседания по наказателни дела: 259
– по първоинстанционни дела и 154 – по въззивни.

Прокурорите от ОП-Плевен участват през 2020 г. в 60 съдебни
заседания пред първоинстанцинния съд по внесени МНО;  по 87 бр.
заседания – пред въззивен съд по МНО; в други ВНЧД – 53 бр.

1.5. Проверка на организацията по изпълнение на наказанията
През  2019 г. са приведени в изпълнение 72 присъди, а през 2020 г. -

43 присъди.
За проверявания период в ОП-Плевен, не се отчитат неприведени

присъди, както и такива, по които е отложено изпълнението на
наказанието.

Извършена е проверка на случаен принцип на изпълнителните
преписки по описа на ОП-Плевен. Движението на преписките е
проследено и в книгата за изпълнение на присъдите:

Присъдна преписка № Р-37/2020 г., прокурор Росен Кръстев.
С присъда № 46 от 12.12.2019 г.  по НОХД № 787/2019 г. по описа на

ОС-Плевен, получена за изпълнение в ОП-Плевен на 30.10.2020 г.,
(протокол за избор на наблюдаващ прокурор от 02.11.2020 г.), на
подсъдимия е наложено наказание „лишаване от свобода” за срок от една
година, като изтърпяването е отложено за срок от 3 години, на основание
чл. 66 НК, и ЛПУМПС за срок от 1 г. На 03.11.2020 г. препис е изпратен на
началника на сектор „ПП“ при ОДМВР – Плевен. На същата дата е
уведомен съдът. На 27.11.2020 г. ОП-Плевен е уведомена, че присъдата е
приведена в изпълнение. На 09.12.2020 г. е уведомен и ОС-Плевен, за
привеждане на присъдата в изпълнение. По преписката не е приложен
опис, но е хронологично подредена. Приложен е актът на съда.

Присъдна преписка № Р-54/2019 г., прокурор Анна Баракова.
С присъда № 7/13.02.2019 г.  по НОХД № 1190/2018 г. по описа на

ОС-Плевен, получена за изпълнение в ОП-Плевен на 11.10.2019 г.,
(протокол за избор на наблюдаващ прокурор от същата дата), на
подсъдимия е наложено наказание „лишаване от свобода” за срок от 10
години при първоначален строг режим на изтърпяване. На 11.10.2019 г.
препис от присъдата е изпратен на началника на Затвора Плевен. На
същата дата е уведомен съдът. На 24.10.2019 г. ОП-Плевен е уведомена от
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Затвора Плевен, че присъдата е приведена в изпълнение. На 24.10.2019 г. е
уведомен ОС-Плевен, че присъдата е приведена в изпълнение. По
преписката не е приложен опис, но е хронологично подредена. Приложен е
актът на съда.

Присъдна преписка № Р-8/2019 г., прокурор Иво Йолов.
С присъда № 34/13.07.2017 г.  по НОХД № 13/2017 г. по описа на

ОС-Плевен, получена за изпълнение в ОП-Плевен на 06.03.2019 г.,
(протокол за избор на наблюдаващ прокурор от 07.03.2019 г.), на
подсъдимия е наложено наказание „лишаване от свобода” за срок от 4
години при първоначален строг режим на изтърпяване. На 07.03.2019 г.
препис е изпратен на началника на Затвора Плевен. На 13.03.2019 г. е
уведомен съдът. На 13.03.2019 г. ОП-Плевен е уведомена от Затвора
Плевен, че присъдата е приведена в изпълнение. На 04.03.2020 г. е
уведомена ОП-Плевен, че наказанието е изтърпяно, като на същата дата е
уведомен ОС-Плевен. По преписката не е приложен опис, но е
хронологично подредена. Приложен е актът на съда.

Присъдна преписка № Р-48/2019 г., прокурор Николай
Пачевски.

С присъда № 21/09.05.2019 г.  по НОХД № 280/2019 г. по описа на
ОС-Плевен, получена за изпълнение в ОП-Плевен на 22.08.2019 г.,
(протокол за избор на наблюдаващ прокурор от 22.08.2019 г.), на
подсъдимия е наложено наказание „лишаване от свобода” за срок от 3
години при първоначален строг режим на изтърпяване. На 22.08.2019 г.
препис е изпратен на началника на Затвора Плевен. На 22.08.2019 г. е
уведомен съдът. На 10.09.2019 г. ОП-Плевен е уведомена от Затвора
Плевен, че присъдата е приведена в изпълнение. На същата дата е
уведомен и съдът. На 14.12.2020 г. е уведомена ОП-Плевен, че наказанието
е изтърпяно, като на същата дата е уведомен съдът. По преписката не е
приложен опис, но е хронологично подредена. Приложен е актът на съда.

Присъдна преписка № Р-32/2020 г., прокурор Николай
Пачевски.

С присъда № 260003/11.09.2020 г.  по НОХД № 409/2020 г. по описа
на ОС-Плевен, получена за изпълнение в ОП-Плевен на 30.09.2020 г.,
(протокол за избор на наблюдаващ прокурор от 01.10.2020 г.), на
подсъдимия е наложено наказание „лишаване от свобода” за срок от 4
месеца с 3 години изпитателен срок, както и обществено порицание. На
02.10.2020 г. препис от присъдата е изпратен на кмета на гр. Левски за
изпълнение – за прочитането й по радио – гр. Левски. На същата дата е
уведомен съдът. На 09.10.2020 г. Община Левски е уведомила ОП-Плевен,
че наказанието е изпълнено, като на същата дата е уведомен и съдът. По
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преписката не е приложен опис, но е хронологично подредена. Приложен е
актът на съда.

Присъдна преписка № ДР-9/2020 г., прокурор Снежана
Георгиева.

С присъда № 34/17.07.2018 г.  по НОХД № 5/2018 г. по описа на
СНС, получена за изпълнение в ОП-Плевен на 05.03.2020 г., (протокол за
избор на наблюдаващ прокурор от 05.03.2020 г.), на подсъдимия е
наложено наказание „пробация” за срок от 5 години. На същата дата са
уведомени СНС и СП. На 05.03.2020 г. е изпратен препис за изпълнение на
наказанието на началника на ОС „ИН“– Плевен. ОП-Плевен е уведомена
на 13.03.2020 г., че присъдата е приведена в изпълнение. На 16.03.2020 г. е
уведомена СП – София. По преписката е приложен опис на материалите,
изготвен от СП-София, получени в ОП-Плевен. Приложен е актът на съда.

Допълнително са проверени присъдни преписки № Р-23/2019 г. и №
Р-29/2020 г. по описа на ОП-Плевен.

От направената проверка е видно, че предвиденият в чл. 416, ал. 6
от НПК срок се спазва от прокурорите от ОП-Плевен, при изпълнение на
наказанията.

Спазва се Указание за дейността на прокуратурата по надзора
върху изпълнение на наказанията и други принудителни мерки, утвърдено
със заповед на главния прокурор  № 5306/24.11.2014 г., влязла в сила от
01.12.2014 г., изм. със заповеди № РД-04-203/28.04.2016 г. и № РД-04-
71/19.02.2018 г. на Главния прокурор на РБ.

Установяват се регулярни проверки на присъдните книги и на
азбучниците към тях от прокурора по надзора.

Преписките са подредени хронологично, с възможност за
извършване на справка по тях – от получаването на акта на съда до
приключване на изтърпяване на наказанието. Извежданията са в срок.
Прилагат се копия от всички необходими актове и писма. Липсват описи
на материалите.

В ОП-Плевен се констатира добра практика: на  вътрешната
страна на корицата е прикачен протоколът за избор на наблюдаващия
прокурор. В долния ляв ъгъл на протокола е поставен печат на съдебния
деловодител с посочени дата и час на разпределяне.

2. ГРАЖДАНСКО - СЪДЕБЕН НАДЗОР.

През 2019 г. броят на гражданските дела с участие на прокурор е
общо 104 дела, предявени са 43 граждански иска от прокурор и 5 съдебни
решения  са обжалвани.
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През 2020 г. броят на гражданските дела с участие на прокурор е
общо 89 дела, предявени са 18 граждански иска от прокурор и 5 съдебни
решения са били обжалвани.

На случаен принцип са проверени следните преписки:

Пр.пр. № 1182/2019 г. по описа на ОП-Плевен, наблюдаващ
прокурор Иво Радев. Същата е образувана на 14.03.2019 г. по повод
писмо на НАП – Велико Търново относно прекратяване на ЕООД по реда
на ТЗ. На 22.03.2019 г. в ОС-Плевен е внесена искова молба от ОП-Плевен.
По преписката е приложено решение № 77/12.06.2019 г. по т.д. № 66/2019
г. по описа на ОС-Плевен, получено в ОП-Плевен на същата дата.
Приложени са актовете на ОС, не е наличен опис на преписката.

Допълнително е проверена: пр.пр. № 3120/2020 г. по описа на ОП-
Плевен.

Пр.пр. № 4965/2020 г. по описа на ОП-Плевен, наблюдаващ
прокурор Анна Баракова. Образувана е на 05.11.2020 г. по повод
получена призовка за гр.д. № 592/2020 г. по реда на чл. 336 и сл. ГПК. На
същата дата е изготвен протоколът за избор на наблюдаващ прокурор. По
преписката е приложено решение № 260186/16.12.2020 г., получено в ОП-
Плевен на 23.12.2020 г., за налагане на пълно запрещение. Приложен е
актът на ОС, не е наличен опис на преписката.

Допълнително е проверена: пр.пр. № 4374/2020 г. по описа на ОП-
Плевен.

Пр.пр. № 5811/2019 г. по описа на ОП-Плевен, наблюдаващ
прокурор Иван Шарков. Преписката е образувана на 09.12.2019 г. по
повод получени съдебни книжа от ВКП. Протоколът за разпределението е
от 10.12.2019 г. На основание чл. 131 и сл. ГПК на 16.12.2019 г. в ОС-
Плевен от ОП-Плевен е внесен отговор на исковата молба по чл. 2, ал.1,
т.3 ЗОДОВ. По преписката е приложено решение № 413/29.06.2020 г. на
ОС-Плевен по гр. д. № 945/2019 г., с което ПРБ е осъдена да заплати 3000
лв., като искът е отхвърлен за разликата до 100000 лв. На 16.06.2020 г.
решението е обжалвано пред АС-Велико Търново, като на същата дата е
изпратено копие от въззивната жалба до ВКП. Приложен е актът на ОС,
не е наличен опис на преписката.

Допълнително са проверени следните преписки по ЗОДОВ: пр.пр. №
2314/2020 г., пр.пр. № 3738/2020 г. по описа на ОП-Плевен.

Проверените на случаен принцип прокурорски преписки по ГСН в
ОП-Плевен са окомплектовани и съдържат необходимите реквизити, без
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да са налични описи. По всички са приложени решенията на съда,
призовките за участия в съдебните заседания.

3. Административно - съдебен надзор и организация на работа
по надзора за законност и защита на обществения интерес и правата
на гражданите.

АСН:
През 2019 г. от ОП-Плевен се отчитат 600 административни дела,

като прокурорите имат общо 688 участия в дела:
 1. Участие по закон – 680 бр.;
 2. Участие по преценка на прокурора – 8 бр.
През 2020 г. от ОП-Плевен се отчитат 480 административни дела,

като прокурорите имат общо 658 участия в дела:
 1. Участие по закон – 658 бр.;
 2. Участие по преценка на прокурора – 0 бр.

НЗЗОИПГ:
През 2019 г. в ОП-Плевен са:
1. Получени и образувани преписки – 102 бр.
    От тях:
 - образувани по инициатива на прокурора – 11 бр.;
 - образувани по искане на граждани и организации – 91 бр.;
2. Решени преписки:
 - общ брой – 66 бр.;
 - подадени протести – 56 бр.;
 - резултати от протеста – уважени 36 бр.;
 - участие в административни дела – 55 бр. съдебни заседания.
3. Останали нерешени преписки в края на периода – 36 броя.

През 2020 г. в ОП-Плевен са:
1. Получени и образувани преписки  – 286 бр.
    От тях:
 - образувани по инициатива на прокурора – 42 бр.;
 - образувани по искане на граждани и организации – 244 бр.
2. Решени преписки:
 - общ брой – 275 бр.;
 - подадени протести – 24 бр. ;
 - резултати от протеста – 21 бр. уважени; 1 бр. – неуважен. -

участие в административни дела – 39 бр. съдебни заседания.
3. Останали нерешени преписки в края на периода – 11 бр.
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На случаен принцип са проверени следните преписки по описа на
ОП - Плевен:

Пр.пр. № 714/2020 г. по описа на ОП-Плевен е образувана на
04.02.2020 г. по повод указание  на ВАП, отдел „Надзор за законност“,
относно установяване на незаконни сметища, почистването и налагането
на санкции на виновните лица. На 15.04.2020 г.  е изпратена до ВАП
справка с изпълнени указания. На 04.09.2020 г. е получено писмо от ВАП
да бъде уведомена за резултата от предприетите действия по дадените
указания и извършване на контролна проверка относно спазване на
графиците за почистване и премахване на констатираните незаконни
сметища. На 14.10.2020 г. ОП-Плевен изисква справка от РИОСВ –
Плевен, която е получена в ОП-Плевен на 04.11.2020 г.

Пр.пр. № 4446/2019 г. по описа на ОП-Плевен е образувана на
25.09.2019 г. по повод указание  на ВАП, препратени от АП- Велико
Търново, относно извършване на проверка на строежите, опасни за живота
и здравето на гражданите, застрашени от самосрутване. На 30.09.2019 г. на
съответните районни прокуратури е възложено извършването на проверка
по реда на чл. 145 ЗСВ. След получаване на материалите от районните
прокуратури на 21.01.2020 г. е изготвена обобщена справка до АП-Велико
Търново. На 07.02.2020 г. АП-Велико Търново е уведомена относно
предприетите действия в община – гр. Плевен за спазване разпоредбите на
чл. 195 и чл. 196 ЗУТ.

Пр.пр. № 2280/2019 г. по описа на ОП-Плевен е образувана на
29.05.2019 г. по повод получени материали с указания  на ВАП относно
установяване на незаконосъобразност на чл. 75 и чл. 79 от Наредба за
управление на отпадъците на територията на община Червен бряг. На
01.08.2019 г. в АС – Плевен е внесен протест с правно основание чл. 16,
чл. 185 и чл. 186 АПК срещу горецитираните текстове от Наредбата. С
определение № 1827/25.09.2019 г. по адм.д. № 903/19 г. по описа на  АС-
Плевен производството по делото е прекратено и същото е присъединено
за разглеждане към адм. д. № 837/2019 г. на АС-Плевен. С решение №
706/03.12.2019 г. по адм. д. № 837/2019 г. са отменени протестираните
разпоредби и са обявени за нищожни. Същото решение е получено в ОП-
Плевен на 05.12.2019 г., като на 10.12.2019 г. е изпратено на ВАП.

Допълнително са проверени следните пр.пр. по описа на ОП-Плевен
от този вид:  пр.пр. № 536/2019 г., пр.пр. № 1444/2020 г., пр.пр. №
4654/2020 г., пр.пр. № 3516/2020 г., пр.пр. № 1493/2020 г.
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Констатира се, че в ОП-Плевен преписките по АСН са подредени
хронологично, прономеровани са, като на челната страница е поставен
лист, съдържащ индекс по номенклатура и дата, номер на пр.пр., брой
листове и длъжностно лице по изготвянето. Към материалите са
приложени материалите от съда.

Проверяващият екип установи, че проверките са извършени и
приключили в срок, като са изпълнени дадените указания относно
предметния им обхват.

При осъществяване надзора за законност, защита на обществения
интерес и правата на гражданите, прокурорите от ОП-Плевен следват
Методиката за взаимодействие на прокуратурата с контролните органи
при противодействие на закононарушенията и престъпленията в защита
на обществения интерес и правата на гражданите, утвърдена със
Заповед № 1489/02.06.2011 г. на ГП на РБ.

АНАЛИТИЧНА ЧАСТ

Въз основа на   извършената  проверка  от ИВСС се налагат
следните

ИЗВОДИ:

Книгите, регистрите и дневниците в ОП-Плевен се водят редовно,
отбелязванията са пълни, спазва се разпоредбата на чл. 68, ал 5 от
ПАПРБ – номерацията се води по години. В тази връзка може да се
заключи, че същите отговарят на изискванията на ПАПРБ и на
Инструкцията за деловодната дейност и документооборота в ПРБ,
утвърдена със Заповед № РД-02-7/07.04.2016 г., изм. и доп. със Заповед №
РД-04-459/27.12.2018 г. на Главния прокурор  на РБ.

От проверката на входящите дневници се установява, че същите са
прономеровани и прошнуровани, при приключването са налице данни за
последния входящ номер за съответната календарна година, като
същата е приключена с подпис на административния ръководител и е
положен печатът на прокуратурата. С изричното отбелязване на
последния  номер за съответната календарна година се изключва
възможността за дописване на номера.

Записванията са четливи и без поправки, без проблеми се проследява
движението на преписките от образуването до приключването им.

От проверяващия екип се установяват данни за ежемесечни
проверки на книгата за изпълнение на наказанията и регулярни проверки
на азбучниците към нея, което обуславя извода, че в ОП-Плевен е спазена
т. 70 от раздел VІІ от Указание за дейността на прокуратурата по
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надзора върху изпълнение на наказанията и други принудителни мерки,
утвърдено със заповед № 5306/24.11.2014 г., влязла в сила от 01.12.2014 г.,
и изм. със заповеди с номера  № РД-04-203/28.04.2016 г. и  № РД-04-
71/19.02.2018 г. на Главния прокурор на РБ.

Може да се заключи, че в ОП-Плевен е създадена необходимата
организация и се изпълнява препоръката по т.6  от акта за резултати
КПП, осъществена по Заповед № ПП-01-46/01.06.2016 г. на Главния
инспектор на ИВСС.

При осъществената проверка се констатира, че създадената
организация по спазване на принципите на случайното разпределение на
преписките и делата в ОП-Плевен съответства на ЗСВ, както и на
Правилата за приложението на разпределението на преписките и
досъдебните производства на принципа на случайния подбор в ПРБ,
утвърдени със заповед № РД-02-41/14.10.2015 г., изм. и доп. със заповед №
РД-02-6/06.04.2016 г., заповед № РД-02-23/02.11.2017 г. и  заповед № РД-
04-459/27.12.2018 г.  на главния прокурор, действащи през проверявания
период.

Констатира се също така, че в ОП-Плевен  са спазени
разпоредбите на чл.  7,  ал.1,  т.2  и т.3  и чл.  8,  ал.1,  т.2  и т.3  от
Правилата, отнасящи се до задължителните групи, в които следва да
участват административният ръководител и заместникът му.

В ОП-Плевен се изготвят индивидуални протоколи за разпределение
на случаен принцип на конкретната прокурорска преписка, които се
прилагат към същата.

При извършената проверка на прокурорските преписки и дела, не се
установяват отклонения от принципа на случайното разпределение на
преписките и делата.

Описването, съхранението, връщането и унищожаването на
веществените доказателства за проверявания период в ОП-Плевен е
осъществявано в съответствие с разпоредбите на  действащия ПАПРБ.

В ОП-Плевен е създадена необходимата организация за спазване
разпоредбата на чл.110, ал.5 от НПК – нает е банков сейф в ЦКБ – клон
Плевен.

Издаваните в ОП-Плевен заповеди съдържат реквизитите и
отговорят на изискванията на чл. 12 от Инструкцията за деловодната
дейност и документооборота в ПРБ, утвърдена със Заповед № РД-02-
7/07.04.2016 г., изм. и доп. със Заповед № РД-04-459/27.12.2018 г. на
Главния прокурор  на РБ.

Проверяващият екип установи, че и през двете години от
проверявания период от  ОП-Плевен са извършвани както комплексни,
така и множество тематични проверки на дейността на районни
прокуратури от окръга в съответствие с Указанията за контролната
дейност в ПРБ. За резултатите от извършените проверки са изготвяни
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писмени доклади, в които са отбелязвани всички съществени
констатации за работата на съответните прокуратури, а при
установени пропуски и слабости са давани конкретни указания и
препоръки. Тези доклади са предоставени на ревизираните прокуратури за
запознаване и обсъждане на общо събрание на прокурорите.

ОП-Плевен своевременно е уведомявана от административните
ръководители на районните прокуратури за предприетите мерки в
изпълнение на дадените препоръки.

В ОП-Плевен са създадени условия за повишаване на
квалификацията и поддържането на професионалната компетентност,
както на магистратите, така и на съдебните служители.

По преписките, приключени с отказ от образуване на досъдебно
производство в ОП-Плевен, се  прилага протокол за избор на наблюдаващ
прокурор.

Проверените на случаен принцип преписки са решени от
прокурорите в срок. Прокурорските актове са обосновани.

В постановленията за отказ от образуване на досъдебно
производство се указва възможността за обжалването им пред
горестоящата прокуратура, като се установяват постановления, в
които е посочен срок за обжалване. В случаите на обжалване на
постановленията за отказ да се образува досъдебно производство,
преписките се администрират своевременно и се изпращат на АП –
Велико Търново  по компетентност.

Установява се, че голяма част от проверените преписки са без
опис. Същите са без папки, не са прономеровани и прошнуровани.

Инстанционните преписки в ОП-Плевен се администрират
своевременно, а произнасянията на прокурорите са в кратки срокове след
получаването на преписките от районните прокуратури.
Постановленията са добре мотивирани.

В постановленията на ОП-Плевен по инстанционен контрол се
отразява  както входящият номер по описа на ОП-Плевен, така и
входящият номер на проверяваната преписка по описа  на ревизираната
прокуратура.

В наблюдателните материали по преписките се прилага копие от
ревизирания акт на съответната районна прокуратура.

Произнасянията на прокурорите от ОП-Плевен по спрените
досъдебни производства са обосновани и мотивирани, в срок.

Заинтересованите страни са уведомявани, като препис от
постановлението за спиране е изпращан на същите и им е указвана
възможността за обжалване на постановлението в 7-дневен срок от
получаването му пред ОС-Плевен.

Констатира се, че по спрените досъдебни производства
наблюдаващите прокурори разпореждат на полицейските органи да
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продължат ОИМ за установяване на извършителя на деянието. По част
от проверените досъдебни производства се установяват приложени към
материалите уведомителни писма със справки от разследващите органи
по предварително изготвени планове.

След извършена въз основа на Заповед № 285/2019 г. на
административния ръководител на АП-Велико Търново тематична
проверка  за дейността на ОП-Плевен по спрените ДП за 2018 г. и до
средата на 2019 г. е дадена препоръка за по-голяма активност за
изискване на информация от съответните издирвателни служби за
извършените от тях действия по издирването. В изпълнение на
препоръката на апелативната прокуратура в ОП-Плевен е издадена
Заповед № РД-04-94/24.07.2019 г.

Констатира се, че в ОП-Плевен е създадена организация и реално се
полагат усилия за изпълнение на дадените в акта за резултатите от
КПП, извършена въз основа на Заповед № ПП-01-46/01.06.2016 г. на
Главния инспектор на ИВСС, препоръки, свързани с работата по
спрените досъдебни произвоства.

В хода на проверката се установи, че по немалка част от спрените
на основание чл. 244, ал.1, т.3 НПК досъдебни производства,
възобновяването е след изтичане на срока по чл. 244, ал.8 от НПК.

Следва да се отбележи, че материалите по спрените досъдебни
производства са без описи, поставени са хаотично в папките, не са
прономеровани и прошнуровани, което предопределя трудности при
проследяване на движението.

Прокурорските актове са обработени деловодно в съответствие с
чл. 43, ал.4 от Инструкция за деловодна дейност и документооборота в
ПРБ, утвърдена със Заповед № РД-02-7/07.04.2016 г., изм. и доп. със
Заповед № РД-04-459/27.12.2018 г.

При настоящата проверка се установява, че някои от прокурорите
при ОП-Плевен в постановленията изписват номера на прокурорската
преписка и номера на досъдебното производство по описа на ОП-Плевен,
докато номерът на досъдебното производство на съответния
разследващ орган не се отразява. Тази практика се различава от
установения режим на идентификация и записване на преписките в УИС.

С оглед установяване на съответствие с установения ред за
въвеждане на информацията в УИС и.ф. административен ръководител
на ОП-Плевен е издал Заповед № РД-04-146/29.12.2020 г., с която се
разпорежда, считано от 01.01.2021 г., в постановленията си
прокурорите да посочват номера на пр.пр. по описа на ОП-Плевен и
номера на ДП по описа на съответното РУМВР.

Постановленията за прекратяване на досъдебните производства в
ОП-Плевен са съобразени с разпоредбите на НПК.
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От така проверените досъдебни производства е видно, че копия от
постановленията за прекратяване на наказателното производство се
изпращат на страните. В постановленията се отразява, че същите
могат да се обжалват в 7-дневен срок от получаването им пред ОС -
Плевен.

След проверката  на организация по образуването и движението на
досъдебните производства в ОП – Плевен може да се обобщи, че в
наблюдателните материали се съдържат копия от всички прокурорски
актове. Постановленията за привличане на обвиняем се докладват по
реда на чл. 219 от НПК. Исканията за удължаване на сроковете по
досъдебните производства са  мотивирани.

Удължаването срока на разследване се осъществява задължително
с постановление, съобразно т. 20 от Указания по новите нормативни
положения в ЗИДНПК, утвърдени със Заповед № РД-02-22/02.11.2017 г.,
изм. и доп. със Заповед № РД-02-04/01.02.2019 г. на Главния прокурор.

От извършената проверка на конкретни дела се установява, че
прокурорите изготвят обвинителните актове в предвидения в
разпоредбата на чл.242, ал.4 от НПК срок. Обвинителните актове са
мотивирани и отговарят на изискванията на чл. 246 от НПК. Същите са
изготвени след като са събрани необходимите доказателства за
разкриване на обективната истина.

Прокурорските дела в ОП-Плевен са подредени хронологично в
папка, върху корицата на която която са отразени № на ПД, № на пр.пр.,
обвиняемото лице, престъплението, наблюдаващият прокурор. Към
материалите се прилага актът на съда.

Произнасянията на прокурорите от ОП-Плевен по приключилите
досъдебни производства,  които са  внесени в съда по реда на чл. 381 от
НПК, са в рамките на предвидения в закона срок.

По всички проверени преписки, касаещи внесени в съда споразумения
за решаване на делото в хода на досъдебното производство, се
установява прилагане на копие от определението на съда, с което е
одобрено постигнатото споразумение.

Прокурорските преписки са хронологично подредени. В случай, че
съдът е приложил разпоредбата на чл. 66, ал.1 НК, на челната корица на
папката, освен, че е посочен номерът на споразумението, с червен цвят е
отбелязано „У - …./….“ (цифра, отразяваща поредния номер от
съответната година), с което се обозначава, че е отложено
изтърпяването на наказанието.

И по прокурорските преписки от този вид масово се наблюдава
изписване само на номера на ДП по описа на ОП-Плевен.

Прокурорските постановления по досъдебните производства,
внесени в съда с предложение за освобождаване от наказателна
отговорност с налагане на административно наказание, съдържат
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изискуемите от закона реквизити, обосновани са, точно и ясно е
изложена фактическата обстановка и изведените въз основа на нея
правни изводи.

Делата са окомплектовани с необходимите материали, касаещи
наказателното производство, включително и  с актовете на съда.

От направената проверка е видно, че предвиденият в чл. 416, ал. 6
от НПК срок се спазва от прокурорите от ОП-Плевен, при изпълнение на
наказанията.

Спазва се Указанието за дейността на прокуратурата по надзора
върху изпълнение на наказанията и други принудителни мерки, утвърдено
със Заповед № 5306/24.11.2014 г., влязла в сила от 01.12.2014 г., изм. със
заповеди № РД-04-203/28.04.2016 г. и № РД-04-71/19.02.2018 г. на Главния
прокурор на РБ.

Установяват се регулярни проверки на присъдните книги и на
азбучниците към тях от прокурора по надзора.

Преписките са подредени хронологично, с възможност за
извършване на справка по тях – от получаването на акта на съда до
приключване на изтърпяване на наказанието. Извежданията са в срок.
Прилагат се копия от всички необходими актове и писма. Липсват описи
на материалите.

В ОП-Плевен се констатира добра практика: на  вътрешната
страна на корицата е прикачен протоколът за избор на наблюдаващия
прокурор. В долния ляв ъгъл на протокола е поставен печат на съдебния
деловодител с посочени дата и час на разпределяне.

Проверените на случаен принцип прокурорски преписки по ГСН в
ОП-Плевен са окомплектовани и съдържат необходимите реквизити, без
да са налични описи. По всички са приложени решенията на съда,
призовките за участия в съдебните заседания.

Констатира се, че в ОП-Плевен преписките по АСН са подредени
хронологично, прономеровани са, като на челната страница е поставен
лист, съдържащ индекс по номенклатура и дата, номер на пр.пр., брой
листа и дл. лице по изготвянето. Към материалите са приложени
материалите от съда.

Проверяващият екип установи, че проверките са извършени и
приключили в срок, като са изпълнени дадените указания относно
предметния им обхват.

Констатира се също, че при осъществяване надзора за законност,
защита на обществения интерес и правата на гражданите, прокурорите
от ОП-Плевен следват Методиката за взаимодействие на
прокуратурата с контролните органи при противодействие на
закононарушенията и престъпленията в защита на обществения интерес
и правата на гражданите, утвърдена със Заповед № 1489/02.06.2011 г. на
ГП на РБ.
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Въз основа на извършената планова проверка ИВСС намира, че
административният ръководител на ОП-Плевен е създал организация за
реално изпълнение на препоръките, дадени в Акта с резултатите от
извършена КПП въз основа на Заповед № ПП-01-46/01.06.2016 г. на
Главния инспектор на ИВСС, което води до подобряване на  резултатите в
работата на проскуратурата.

Отчитайки установените добри практики и потвърждавайки
положителните констатации, проверяващият екип констатира и някои
пропуски, поради което:

На основание чл.58, ал.2 от ЗСВ Инспекторатът към ВСС счита за
необходимо да даде следните

ПРЕПОРЪКИ:

1. Административният ръководител на ОП-Плевен да
предприеме необходимите мерки за осъществяване на регулярен,
ефективен и срочен контрол върху работата на прокурорите за
спазване на сроковете по чл. 244, ал.8 НПК, както и по чл. 242, ал.4 и
ал. 5 НПК.

2. Текущото съхраняване на документите в ОП-Плевен да се
организира в съответствие с разпоредбите на глава 6, раздел 2 от
Инструкцията за деловодната дейност и документооборота в ПРБ.
Контрол върху изпълнението да се осъществява по време на
инвентаризацията на преписките и делата съобразно чл. 71а ПАПРБ.



71

ЧАСТ ВТОРА

ОКРЪЖЕН СЛЕДСТВЕН ОТДЕЛ В ОКРЪЖНА
ПРОКУРАТУРА – ПЛЕВЕН

І. Проверка на организацията  на административната дейност
на Окръжен следствен отдел към ОП-Плевен на основание чл.54, ал.1,
т.1 и т.2 ЗСВ

1. Щатна обезпеченост
За 2019 г.:
1.1.  Брой работили следователи за периода - съгласно

утвърденото от ГП на РБ длъжностно разписание към 01.01.2019 г.
щатната численост на следователите в ОСлО при ОП-Плевен е 11 щатни
бройки, като заетите са 10 бр.

С решение на Пленума на ВСС от 24.01.2019 г. свободната длъжност
„следовател“ е трансформирана  в „младши следовател“.

1.2. Незаети щатни бройки – 1 щатна длъжност „младши
следовател“.

1.3. Брой и длъжности на съдебните служители - с месторабота в
отдела са общо 9 служители, както следва:

· от специализирана администрация, служба „Деловодство“ на
ОСО:

завеждащ служба – 1 бр.;
съдебен деловодител – 3 бр.
· от общата администрация на ОП-Плевен:
системен администратор – 1 бр.;
домакин – 1 бр.;
чистач – 1 бр.;
шофьор-призовкар – 2 бр.

 За 2020 г.:
1.1. Брой работили следователи за периода - съгласно утвърденото

от ГП на РБ длъжностно разписание към 01.01.2020 г. щатната численост
на следователите в ОСлО при ОП-Плевен е 11 щатни бройки: 1 щ. бр.
завеждащ ОСлО, 9 щ.бр. – следовател и 1 щ. бр. младши следовател  -
заета от 01.07.2020 г.;

1.2. Незаети щатни бройки – до 01.07.2020 г. - младши следовател.
1.3. Брой и длъжности на съдебните служители – няма промяна.

Реално работили следователи в ОСлО-ОП-Плевен за
проверявания период:

1. следовател Цвятко Камбуров - завеждащ Окръжен следствен
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отдел
2. следовател Нина Генова-Петкова
3. следовател Иван Каменов
4. следовател Данаил Христов
5. следовател Иван Димитров
6. следовател Георги Иванов
7. следовател Ценко Миковски
8. следовател Цветелин Стоянов
9. следовател Владислав Петков
10.следовател Николай Балев
11.следовател Петър Стойнев – след 01.07.2020 г.

2. Прилагане на принципа на случайно разпределение на
преписките  и делата:

В ОСлО-ОП-Плевен  няма специализация на следователите според
вида на разследваните дела.

Съгласно Заповед № РД-04-01/02.01.2018 г. и Заповед № РД-04-
86/09.07.2020 г. на административния ръководител на ОП-Плевен
разпределението на преписките и досъдебните производства в ОСлО в ОП-
Плевен, се извършва чрез модула за случайно разпределение на УИС-2,
респ. УИС-3, на принципа на случайния подбор, съобразно поредността на
постъпването им в следните две групи, както следва:

І. група „Досъдебни производства“;
ІІ. група „Следствени поръчки“.
В двете групи участват всички следователи с по 100% натовареност,

а завеждащият отдела – с 90% натовареност.
Със заповедта са определени съдебните служители с осигурен

квалифициран електронен подпис, които осъществяват действията по
случайното разпределение на преписките и делата и изготвят протоколите
за извършеното случайно разпределение; регламентирани са общите
положения, особените правила и изключенията от принципа.

Констатира се, че в Окръжния следствен отдел при ОП-Плевен е
спазена разпоредбата на чл. 4, т.10 от Правилата, отнасящи се до
задължителните групи в ОСлО при окръжните прокуратури.

3.Книги, регистри и дневници, водени в ОСлО при ОП-Плевен:
Съгласно предоставените справки, в ОСлО при ОП - Плевен се

водят следните книги, регистри и дневници за 2019 г. и 2020 г.:
ü регистър следствени дела;
ü дневник за експертизи;
ü дневник за регистриране на протоколи по чл.6а, ал.3 ЗПФКПП;
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ü книга регистър НБД “Население“ и приложения;
ü регистър банки.

Както и водени поради служебна необходимост:
ü дневник входяща поща – следствени дела;
ü дневник следствени поръчки и МПП.

Проверени са следните книги в ОСлО при ОП –Плевен:

Регистър следствени дела:
Предоставен за проверка е един том регистър на следствени дела,

прошнурован и прономерован, с положен печат на ОСлО-ОП-Плевен и
подпис на длъжностно лице. Използва се книга по образец с входяща и
изходяща част. Констатира се, че може се проследи датата на образуване,
както и е налице подробен опис по движението на следствените дела.

Календарните 2019 и 2020 г. са приключени с подпис и печат на
ОСлО-ОП-Плевен.

Регистърът се води и в електронен вариант.

Проверен е дневник за експертизи на ОСлО-ОП-Плевен, започнат
от 2014 г. като се води и към момента. Прошнурован и прономерован, с
печат на следствения отдел.

Предоставен за проверка е дневник за регистриране на
протоколите по чл. 6, ал.3 от ЗПФКНПП, ведно с класьор с протоколи.

Проверени са и:
дневник, ведно с класьор за информациите от регистъра на

банковите сметки и сейфове,  води се от 2018  г.  и до момента;
прошнурован, прономерован;

книга – регистър  НБД „Население“, както и справки от АВп.; към
нея е приложен класьор със съответните искани по съответния ред;

входящ дневник – 2 тома, прономеровани и прошнуровани,
съответно  с 591 л. и 300 л., с печат на следствения отдел и на длъжностно
лице.

Регистрационен дневник за веществените доказателства
Води се от 2001 г. и до момента. Прономерован и прошнурован,

съдържа 150 листа, с положен печат и подпис на длъжностно лице. Води
се книга по образец. Дневникът се състои от две части – входяща и
изходяща. От отбелязванията може  да бъде направена справка относно:
датата на завеждане на веществените доказателства, номера на
съответното ДП, описание на ВД, длъжностното лице, разследващия
полицай, съставил протокола за изземване на ВД, подпис на следователя,
опис и дата, основание за предаване на съответното ВД, както и данни за
приемащия ВД.
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Констатира се, че календарните години не започват отначало,
поради което не се приключва всяка календарна година.

Проверени са и два класьора, съдържащи приключени и върнати ВД,
както и налични в склада ВД. На практика това са приемателно-
предавателни протоколи.

Отделен класьор е налице с примно-предавателни протоколи
относно получаването и движението на парични средства – ВД по
конкретни ДП, които са оставени на съхранение в трезора на ЦКБ – клон
Плевен.

Заповедите, касаещи инвентаризацията на веществените
доказателства в ОП-Плевен са описани в раздела за прокуратура.
Екземпляр от заповедта се предава в отдела, назначава се обща комисия,
която осъществява инвентаризацията в ОП и ОСлО.

Книгата за веществените доказателства се води и в електронен
вариант.

4. Въведени информационни и деловодни програми в ОСлО при
ОП-Плевен:

През 2019 г. се използват следните системи за обработка на
информацията и извеждане на справки в ОСлО в ОП-Плевен:

· Унифицирана информационна система (УИС 3) за:
• случайно разпределение на преписките и делата в отдела;
• въвеждане на натовареност на следователите - регистриране на

следствени действия и актове на следователи;
• въвеждане на отсъствия на следователите;
·   Централизирана информационна система на следствените

служби (ЦИССС) за обработване фазите и етапите в разследването на ДП;
· Апис 7 WEB - правно-информационна система.
Чрез удостоверение за квалифициран електронен подпис  се

достъпват и се ползва информация от:
• национална бази данни „Население“;
• информационната система на Регистъра на банковите сметки и

сейфове;
• база данни на Търговския регистър и регистър БУЛСТАТ.
· Складово стопанство от Интегрирана система за фирмено

управление - Бизнес навигатор  (web версия) – използва се от домакина.

5.Съхраняване на веществените доказателства
Дейността по съхраняване на веществени доказателства в ОСлО при

ОП – Плевен през 2019 г. и 2020 г. се осъществява съобразно ПАПРБ.
В сградата на ОСлО-ОП-Плевен, ул. ”Сан Стефано” №1, етаж 5, се

намира склад за съхранение и предаването  на веществени доказателства,
което се осъществява от домакина при ОП-Плевен, който отговаря и за
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воденето на книгата за веществени доказателства, състояща се от входяща
и изходяща част. Копията от протоколите за действия по разследването и
от изходящите документи се съхраняват в приложение към книгата.

Предаването на всички  веществени доказателства за унищожение,
отнемане в полза на държавата или връщане на собствениците им, става
само въз основа на издадено разпореждане на съответния съдебен орган, с
приемо – предавателен протокол.

В ОСлО при ОП-Плевен през проверявания период е установена
добра практика по отношение работата с веществените доказателства.

ІІ. Проверка на организацията по образуването и движението на
следствените дела в ОСлО в ОП – Плевен13

1. Разследвани  досъдебни производства
През 2019 г. следователите от ОСлО при ОП-Плевен са работили

общо по 211 досъдебни производства, както следва:

№ 2019 г. Брой Средна
натовареност
на следовател
(%)14

1 Общ брой 211 21,1
2 Образувани през периода 83 8,3
3 Образувани през предходни периоди 99 9,9
4 Възобновени през периода 29 2,9
5 Срещу ИИ 34 3,4
6 Срещу НИ 177 17,7
7 Дела в двумесечен срок 15 0.9

8 Дела в срок, продължени при условията на чл. 234, ал. 2 НПК 0 0

9 Дела в срок, продължени при условията на чл. 234, ал. 3, пр.1
НПК-дела извън срок 44 4,4

10
Дела в срок, продължени при условията на чл. 234, ал. 3, пр.2
НПК от адм. ръководител или оправомощен от него прокурор –
дела извън срок

152 15,2

11 Брой привлечени лица 56 5,6

12 Доклади по реда на чл.226 НПК 61 6,1
13 С МНО "Задържане под стража" 0 0

През 2020 г. в ОСлО при ОП - Плевен е проведено разследване по
179 досъдебни производства:

13 Въз основа справките за 2019 и 2020 г. на ОСлО-ОП-Плевен
14 Посочената тук средна натовареност на следователите от ОСлО-ОП-Плевен е само

относно разследваните ДП. За отчитане на общата средна натовареност следва да се прибавят и
поръчките.
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№ 2020 г. Брой Средна
натовареност
на следовател
(%)

1 Общ брой 179 17,5
2 Образувани през периода 57 5,4
3 Образувани през предходни периоди 100 9,5
4 Възобновени през периода 22 2
5 Срещу ИИ 23 2,1
6 Срещу НИ 156 14,9
7 Дела в двумесечен срок 10 0.9
8 Дела в срок, продължени при условията на чл. 234, ал. 2 НПК 0 0

9 Дела в срок, продължени при условията на чл. 234, ал. 3, пр.1
НПК-дела извън срок

102 9,7

10 Дела в срок, продължени при условията на чл. 234, ал. 3, пр.2
НПК от адм. Ръководител или оправомощен от него прокурор –
дела извън срок

67 6,3

11 Брой привлечени лица 33 3,1

12 Доклади по реда на чл.226 НПК 48 4,6
13 С МНО "Задържане под стража" 0 0

2. Приключени досъдебни производства
През 2019 г. е приключено разследването по 110 бр. ДП, а през 2020

г. – по 90 бр. ДП.
Приключени ДП за 2019 г. по следователи, както следва:

№ Следователи Дела,
прик
люче
ни
към
31.12.
19 г.

Срокове Върнати
от проку
рор осн.
чл.242,
ал.2
НПК

Приключени Според дата на
образуване

двумес
ечен

про
дъл
жен
срок

извън
срок

с мне
ние
за съд

с мне
ние
за
прек
ратя
ване

с
мне
ние
за
спи
ране

други* Ново
образу
вани
през
перио
да

Образу
вани
през
минали
перио
ди

Възоб
новени

1 Вл. Петков 16 1 15 0 0 6 7 3 3 10 3

2 Г. Иванов 12 2 10 0 0 4 3 5 7 4 1

3 Д. Христов 3 1 2 0 0 1 1 0 1 1 1 1

4 Ив. Димитров 12 2 10 0 0 4 7 0 1 2 5 5

5 Ив. Каменов 12 3 9 0 0 4 5 3 5 4 3

6 Н. Балев 9 3 6 0 0 1 5 2 1 3 5 1

7 Н. Генова 5 0 5 0 0 1 4 0 1 4 0

8 Цв. Стоянов 15 1 14 0 0 5 5 5 5 7 3

9 Цв. Камбуров 13 1 12 0 0 4 3 4 2 3 9 1

10 Ц. Колев 13 1 12 0 0 3 6 3 1 2 7 4
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Общ брой 110 15 95 0 0 33 46 25 6 32 56 22

През този период не се отчитат върнати от наблюдаващия
прокурор, на основание чл. 242, ал.2 от НПК, досъдебни производства,
както и приключени извън срока.

От ОСлО-ОП-Плевен не се отчитат приключени дела на специален
надзор и приключени досъдебни производства по дела с голям
обществен интерес за 2019 г.15

Приключени ДП за 2020 г. по следователи, както следва:

№ Следователи Дела,
прик
люче
ни
към
31.12.
20 г.

Срокове Върнати
от проку
рор осн.
чл.242,
ал.2
НПК

Приключени Според дата на
образуване

Двуме
сечен

про
дъл
жен
срок

извън
срок

с мне
ние
за съд

с мне
ние
за
прек
ратя
ване

с
мне
ние
за
спи
ране

други* Ново
образу
вани
през
перио
да

Образу
вани
през
минали
перио
ди

Възоб
новени

1 Вл. Петков 11 1 10 0 1 1 2 7 1 4 5 2

2 Г. Иванов 14 3 11 0 0 5 5 3 1 4 6 4

3 Д. Христов 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0 2 0

4 Ив. Димитров 12 3 9 0 0 1 5 5 1 3 7 2

5 Ив. Каменов 12 0 12 0 0 3 7 1 1 5 3 4

6 Н. Балев 7 0 7 0 0 0 4 3 1 6 0

7 Н. Генова 8 0 8 0 1 2 4 1 1 3 4 1

8 Цв. Стоянов 6 1 5 0 0 2 3 1 1 4 1

9 Цв. Камбуров 7 0 7 0 0 4 2 1 0 6 1

10 Ц. Колев 11 2 9 0 0 4 1 6 4 6 1

11 П. Стойнев 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Общ брой 90 10 80 0 2 22 34 28 6 25 49 16

През 2020 г. се отчитат 2 бр. върнати от наблюдаващия прокурор,
досъдебни производства на основание чл. 242, ал.2 от НПК . Липсват ДП,
които да са приключени извън срока.

И през 2020 г. от ОСлО-ОП-Плевен не се отчитат приключени дела
на специален надзор и приключени досъдебни производства по дела с
голям обществен интерес.16

15 Видно от представената справка за 2019 г.
16 Видно от представената справка за 2020 г.
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В ОСлО-ОП-Плевен се констатира положителна  практика с
оглед осъществяване на контрол върху срочността на
произнасянията: в началото на всеки месец се изготвя електронна
справка за делата на всеки следовател, в която се отразява: № на ДП,
№ на пр.пр. по описа на съответната прокуратура, датата на
образуване, възобновяване, текстът от НК, дата на удължаване на
срока на разследване, дата на изтичане на срока, обвиняемите лица,
обособени са графи: за съд, за прекратяване, за спиране. Справките се
предоставят на следователите и на завеждащия отдела.

Въведената добра практика предопределя и положителните
резултати по отношение на срочността в работата на ОСлО при ОП-
Плевен.

3. Останали неприключени досъдебни производства в края на
периода:

През 2019 г. в ОСлО при ОП-Плевен са  останали неприключени
общо 101 бр. досъдебни производства както следва:

№ Следователи Дела
останали
на
производ
ство към
31.12.19 г.

Според дата на
образуване

Извършител Срокове ДП
с/у
не
пъл
но
лет
ни
ли
ца

ДП,
по
които
раз
след
ване
то е
над 2
г.

ново
обра
зува
ни

стари Възоб
Нове
ни

ИИ НИ двуме
сечен

продъл
жен от
проку
ратура
та

извън
срок

1 Вл.Петков 9 5 3 1 0 9 0 9 0 2 2

2 Г.Иванов 12 7 3 2 0 12 1 11 0 2 3

3 Д.Христов 8 8 0 0 0 8 4 4 0 1 0

4 Ив.Димитров 8 6 1 1 1 7 3 5 0 2 2

5 Ив.Каменов 8 3 5 0 1 7 1 7 0 0 2

6 Н.Балев 13 8 4 1 1 12 0 13 0 4 4

7 Н.Генова 8 4 4 0 1 7 0 8 0 0 2

8 Цв.Стоянов 11 2 8 1 1 10 0 11 0 0 1

9 Цв.Камбуров 10 4 6 0 2 8 0 10 0 1 4

10 Ц.Колев 14 4 9 1 4 10 0 14 0 0 6

Общ брой 101 51 43 7 11 90 9 92 0 12 26

През 2020 г. в ОСлО при ОП-Плевен са  останали неприключени
общо 89 бр. досъдебни производства както следва:

№ Следователи Дела
останали
на
производ

Според дата на
образуване

Извършител Срокове ДП
с/у
не
пъл

ДП,
по
които
раз
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ство към
31.12.20 г.

ново
обра
зува
ни

стари Възоб
Нове
ни

ИИ НИ двумесе
чен

продъл
жен от
проку
ратура
та

извън
срок

но
лет
ни
ли
ца

след
ване
то е
над 2
г.

1 Вл.Петков 6 1 5 0 0 6 0 6 0 1 3
2 Г.Иванов 9 1 7 1 0 9 0 9 0 1 3
3 Д.Христов 9 6 3 0 0 9 1       8      0    1     1
4 Ив.Димитров 5 4 0 1 1 4 1 4 0 1 2
5 Ив.Каменов 5 0 6 0 0 5 0 5 0 2 4
6 Н.Балев 9 4 5 0 0 9 0 9 0 1 3
7 Н.Генова 7 2 5 0 0 7 0 7 0 0 2
8 Цв.Стоянов 15 4 9 1 2 13 1 14 0 0 7
9 Цв.Камбуров 12 4 5 3 1 11 1 11 0 1 3
10 Ц.Колев 8 2 6 0 1 7 0 8 0 1 5

11 П. Стойнев 4 4 0 0 0 4 3 1 0 0 0

Общ брой 89 32 51 6 5 84 7 82 0 9 33

За проверявания период от ОСлО-ОП-Плевен не се отчитат
неприключени дела, по които има взета МНО „задържане под стража“,
както и такива на специален надзор и дела с голям обществен интерес.17

4.Действия  по делегация
През 2019 г.  от ОСлО се отчитат 234 бр. следствени поръчки, и 17

бр. молби за правна помощ (МПП). Общият брой възлиза на 251 бр.
От тях: приключени  до 2 седмици – 222 бр.; до 1 мес. – 9 бр.

следствени поръчки и 16 бр. МПП; над 1 мес. - 3 бр. следствени поръчки и
1 бр. МПП.

През 2020 г.  от ОСлО се отчитат 248 бр. следствени поръчки, и 20
бр. молби за правна помощ (МПП). Общият брой възлиза на 268 бр.

От тях: приключени  до 2 седмици – 228 бр.; до 1 мес. – 3 бр.
следствени поръчки и 15 бр. МПП; над 1 мес. - 17 бр. следствени поръчки
и 5 бр. МПП.

5.Работа по спрените досъдебни производства.

Общият брой на спрените за 2019 г. досъдебни производства,
разследвани от следовател от ОСлО при ОП-Плевен, са 25 бр.:

- на основание чл.244, ал. 1 т. 1 –   5 бр.;
- на основание чл.244, ал. 1 т. 2 – 18 бр.;
- на основание чл.244, ал. 1 т. 3 –   2 бр.

17 Данните са от предоставени справки за 2019 и 2020 г.
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Спрени досъдебни производства, образувани през проверявания
период  са 10 бр., а от образувани в предходни периоди - 15 бр.

Общият брой на спрените за 2020 г. досъдебни производства,
разследвани от следовател от ОСлО при ОП-Плевен, са 28 бр.:

- на основание чл.244, ал. 1 т. 1 –   7 бр.;
- на основание чл.244, ал. 1 т. 2 – 16 бр.;
- на основание чл.244, ал. 1 т. 3 –   5 бр.
Спрените досъдебни производства, образувани през проверявания

период са 8 бр., а от образуваните в предходни периоди - 20 бр.

6. След изискване, с писмо, изх. № 3727 от 05.10.2021 г. от ОСлО-
ОП-Плевен, на проверяващия екип са представени: обобщена справка за
делата на производство ДП към 04.10.2021 г., както и справки от
следователите по някои от делата на производство.

По следователи делата на производство към 04.10.2021 г. с общ
брой 102 се разпределят както следва:

1. следовател Камбуров – 13  бр.;
2. следовател Петкова – 6 бр.;
3. следовател Каменов - 8 бр.;
4. следовател Христов – 12 бр.;
5. следовател Димитров – 9 бр.;
6. следовател Иванов – 9 бр.;
7. следовател Миковски – 11 бр.;
8. следовател Стоянов – 7 бр.;
9. следовател Петков – 10 бр.;
10. следовател Балев – 9 бр.;
11. следовател Стойнев – 8 бр.
Възложените за разследване ДП от ОП-Плевен са 47 бр., а от РП-

Плевен – 55 бр.

От следователите са представени справки по движението на
следните досъдебни производства към 05.10.2021 г.:

· Следовател Цвятко Камбуров:
Сл.д. № 1011/2019 г. по описа на ОСлО-ОП-Плевен, пр.пр. №

5293/2018 г. по описа на РП- Плевен.
Досъдебното производство е образувано на 28.02.2019 г.   с

постановление на прокурор при РП-Плевен на осн. чл. 194, ал.1, т.З от
НПК, за престъпление по чл. 309, ал.1 от НК. По делото са разпитани
двама свидетели, приложени са документи, справки за задгранични
пътувания на лицата, изготвена е съдебно-графологическа експертиза.
Поради отсъствието от страната на единствен свидетел-очевидец, без
чиито показания не може пълно да бъде установена обективната истина по
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делото, производството е спряно на 22.08.2019 г., на осн. чл.244, ал.1, т.З
от НПК като лицето е обявено за общодържавно издирване. ДП е
възобновено на 20.10.2020 г. Извършени са действия по установяване
адрес на свидетеля във Великобритания, като са изискани документи
относно издадени нейни БДС. След завръщане на свидетеля в страната е
разпитан в това качество, след което разследването е докладвано на
наблюдаващия прокурор по реда на чл.203 НПК. С постановление от
04.10.2021 г. са дадени указания за приключването му. По делото
своевременно е изисквано удължаване на срока, като не е допуснато
неоснователно забавяне. Срокът на разследването е удължен и изтича на
31.10.2021 г.

Сл.д. № 3206/2020 г. по описа на ОСлО-ОП-Плевен, пр.пр. №
5260/2020 г. по описа на РП- Плевен.

Досъдебното производство е образувано на 21.07.2020 г.  по реда на
чл.212, ал.2 от НПК за престъпление по чл.343, ал.1, б“б“, вр. чл.342, ал.1
от НК. Извършва се от следовател поради наличие на обстоятелствата по
чл. 194, ал.1 т.2 от НПК. Извършени са следните следствени действия:
оглед на местопроизшествие с изготвен протокол и приложен фотоалбум,
разпити на четирима свидетели, съдебно-медицинска експертиза по
писмени данни, съдебна автотехническа експертиза, извършена от двама
експерти; приложени са документи относно собствеността на двата
автомобила. Поради натовареността на вещите лица, изготвянето на САТЕ
отнема повече време, което налага няколкократно удължаване срока за
разследване. След изпълнението на дадените указания делото е докладвано
на наблюдаващия прокурор при РП-Плевен, като с постановление от
16.08.2021 г. са дадени допълнителни указания. Изготвена е съдебно-
оценителна експертиза, в ход е изготвянето на допълнителна съдебно-
автотехническа експертиза. След изготвянето й следва да бъдат взети
становища от двете организации относно евентуални претенции за щети,
както и от пострадалото лице, с цел евентуално приключване на делото по
реда на чл.343, ал.2, т.2 от НК. По делото своевременно е изисквано
удължаване на срока, като не е допуснато неоснователно забавяне. Срокът
на същото отново е удължен и изтича на 21.11.2020 г., като до края на този
срок делото ще бъде приключено.

· Следовател Георги Иванов:
Сл.д. № 3361/2021 г. по описа на ОСлО-ОП-Плевен, пр.пр. №

4276/2021 г. по описа на РП- Плевен.
На 10.08.2021г., в ОСлО-ОП-Плевен постъпва за разследване ДП №

3361/2021 г., образувано на 05.08.2021 г., за престъпления по чл.152, ал.1,
т.2, вр.с чл.26, ал.1 от НК и по чл.159а, ал.2, т.2, пр.1, вр. с ал.1 от НК. На
12.08.2021 г., ДП е изпратено по компетентност на РП-Плевен със
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съответните мотиви за произнасяне по направено предложение за
превъзлагане на производството. С писмо от 31.08.2021 г., на
наблюдаващия прокурор при РП-Плевен, досъдебно производство на
02.09.2021г., е върнато  на ОСлО за продължаване на разследването по
делото.За периода от 26.08.2021 г. – 23.09.2021 г., разследващия орган е в
платен годишен отпуск, което изключва извършването на процесуално-
следствени действия по делото. По делото са изискани писмени справки,
свидетелства за съдимост, характеристични справки, изготвен е протокол
за проекто-разпит, писмо до МКБТХ. Предстои, след запознаване с
отговорите от изисканите справки, изготвянето на проект с конкретни
въпроси към всеки от посочените в обстоятелствената част на
постановлението за образуване лица, организиране  на разпити в
качеството на свидетели при условията на чл.223 от НПК, осигуряване на
посочените лица за разпит, както и приобщаване към материалите по
делото на съответните писмени документи, указани от наблюдаващия
прокурор.

До момента срокът на досъдебното производство е удължен
еднократно, като същият изтича към 05.12.2021 г. По преценка на
следователя, делото е с фактическа и правна сложност. Предстои
съгласуване на необходимите процесуално-следствени действия с оглед
императивните указания в постановлението на наблюдаващия прокурор от
05.08.2021 г.

· Следовател Иван Димитров:
Сл.д. № 4146/2020 г. по описа на ОСлО-ОП-Плевен, пр.пр. №

4146/2020 г. по описа на ОП-Плевен.
Досъдебното производство  е образувано  на 22.12.2020 г.  за

престъпления по по чл.253 , ал.3, т.2, във вр. с ал.1 от НК.
Към настоящият момент няма привлечени обвиняеми лица.
В хода на разследването са извършени множество процесуално-

следствени действия, както следва: справка за движението на  парични
потоци, чрез системата за бързи парични преводи  на различни фирми по
отношение на 32 лица в качеството им на „получатели“ или „изпращачи“;
справка за  налични банкови сметки по отношение  на 32 лица; приложени
са свидетелства за съдимост на 8 лица, осъдени в Кралство Швеция;
справка за наложени наказания и изтърпяване на присъди в местата за
лишаване от свобода; справка за  движимо и  недвижимо имущество по
отношение на 32 лица в инкриминираният период; изготвена съдебно-
икономическа експертиза за определяне точният размер на паричните
суми, постъпили към всяко едно от установените лица, от територията на
държави в ЕС към България; разпити на 17 лица в качеството им на
свидетели по делото; обявени за ОДИ са 4 бр. лица. Назначена е
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допълнителна съдебно-счетоводна експертиза съобразно дадени указания
от наблюдаващ прокурор.

Срокът на разследването е удължен до 22.10.2021 г., като  следва да
се отчете, че информацията по делото е събрана в 22 тома.

По делото предстои, след изготвяне на допълнително назначената
експертиза, да бъдат разпитани допълнително лица, съобразно дадените
указания от наблюдаващият прокурор, след което да се съобрази
евентуалното привличане на лица, и да се пристъпи към тези действия.

Сл.д. № 3941/2021 г. по описа на ОСлО-ОП-Плевен, пр.пр. №
4207/2021 г. по описа на РП-Плевен.

Досъдебното производство е образувано на 11.08.2021 г. за
престъпление по чл.155, ал.5, т.2, вр. с ал.З, вр. с ал.1 от НК, като
същото е възложено за разследване от ОДМВР-Плевен. С постановление
от 14.09.2021 г. наблюдаващият прокурор възлага досъдебното
производство за разследване от следовател на основание чл. 194, ал.1,
т.la НПК. Съобразно дадените указания от наблюдаващият прокурор до
момента са извършени следните процесуални действия: в качеството на
свидетели са разпитани 5 лица, като две от тях са разпитани и при
условията на чл.223 от НПК; приложени са свидетелства за съдимост и
характеристична справка за лицата; назначена е съдебно психолого-
психиатрична експертиза на пострадалото лице; извършена е очна
ставка между две лица по делото; възложени са оперативно-
издирвателни мероприятия чрез органите на МВР-Плевен. Към момента
на проверката се очаква справка от органите на МВР относно възложените
ОИМ, след което делото ще бъде докладвано на наблюдаващият прокурор.
Срокът не е удължаван, като съществува реална възможност същото да
приключи в срок в случай, че наблюдаващият прокурор не даде
допълнителни указания.

Разследването приключва на 13.10.2021 г., като с постановление от
27.10.2021 г. ДП е прекратено.

· Следовател Иван Каменов:
Сл.д. № 2611/2021 г. по описа на ОСлО-ОП-Плевен, пр.пр. №

1601/2021 г. по описа на РП-Плевен.
ДП е образувано на 24.03.2021 г. и на 24.06.2021 г.,  е изпратено

по компетентност в ОСО - ОП - Плевен за престъпление по чл. 206, ал.
1 от НК. Действия по разследването, извършени до момента на
проверката: разпити на свидетели – 12 бр.; изискани и приобщени
множество документи и информация, на основание чл. 159 от НПК,
включително и справки за задгранични пътувания на 5 лица;
информация относно усвоени кредити от банки; информация от
Агенция по вписванията и пр.  Изготвени са два доклада по реда на чл.
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203 НПК, три удължавания на срока за разследване, последното до
24.11.2021 г. Предстои: назначаване на графическа експертиза;
изпратена е молба за правна помощ до Обединено кралство
Великобритания и Северна Ирландия, като с оглед резултата от
изпълнението ще бъде възможно планирането на нови следствени
действия; привличане в качеството на обвиняеми на лице/лица, за
които се съберат достатъчно доказателства за извършени престъпления
от общ характер; извършване на действия по приключване на
разследването - доклад по чл. 226 от НПК, предявяване и изпращане на
досъдебното производство със заключително мнение в РП-Плевен.

Сл.д. № 1773/2021 г. по описа на ОСлО-ОП-Плевен, пр.пр. №
2485/2021 г. по описа на РП-Плевен.

Досъдебното производство е образувано на 01.05.2021 г.  за
престъпление по чл. 343, ал.1, б. „а“, вр. чл. 342, ал.1 от НК, извършено от
лице - държавен служител по чл. 142, ал. 1, т. 1 от Закона за МВР.
Извършени са следните действия по разследването: оглед на
местопроизшествие и повторен оглед на местопроизшествие; разпити на
свидетели -  8 бр.; назначени и изготвени са автотехническа и оценителна
експертизи; изискани и приобщени документи. Изготвени са два доклада
по чл. 203 от НПК и предложения за удължаване на срока за разследване,
като последно същият е удължен до 03.01.2022 г., както и доклад по чл.
219 от НПК.

По досъдебното производство предстои привличане в качеството на
обвиняем на един гражданин и действия по приключване на разследването
- доклад по чл. 226 от НПК и изпращане на досъдебното производство със
заключително мнение в РП-Плевен.

· Следовател Данаил Христов:
Сл.д. № 3256/2019 г. по описа на ОСлО-ОП-Плевен, пр.пр. №

3256/2019 г. по описа на ОП-Плевен.
Досъдебното производство е образувано на 26.07.2019 г. за

престъпление   по  чл. 123,  ал.1  от НК и първоначално е разследвано от
следовател Балев. От 30.06.2020 г. разследването се провежда от
следовател Христов. Сроковете на разследването редовно са удължавани,
последно до 01.11.2021 г. В хода на разследването са извършени:
ексхумация на труп, разпитани са 10 лица като свидетели; изготвена е
съдебномедицинска експертиза, както и тройна съдебномедицинска
експертиза; приобщени са документи и др. При провеждане на
разследването има известно забавяне предизвикано от обстоятелството, че
част от свидетели са лекарите и медицинските сестри са от Инфекциозното
отделение на УМБАЛ, където се лекуват основната част от болните от
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Ковид – 19 в региона. Допълнително самият разследващ бе в
продължителен отпуск по болест.

На 20.10.2021 г. разследването е приключено, а с постановление от
26.10.2021 г. производството е прекратено.

Сл.д. № 1303/2020 г. по описа на ОСлО-ОП-Плевен, пр.пр. №
1077/2020 г. по описа на РП-Плевен.

Досъдебното производство е образувано на 06.03.2020 г. за
престъпление   по  чл. 159б,  ал.2 , вр. ал. 1 , вр. чл. 159а, ал.2 , т. 2, предл.
първо и т. 3, вр. ал. 1 от НК.  Срокът на разследването е удължаван
редовно, последно до 21.11.2021 г. Извършени са следните действия по
разследването: разпитани  са 7 свидетели; посоченият за извършител е
обявен за ОДИ, като след установяването му е разпитан като свидетел.
Изпратени са ПСД за разпит пред съдия на двама свидетели, но същите не
са открити. Показанията на тези свидетели, противоречат на показания на
други трима свидетели. След разпита извършителят е напуснал страната,
тъй като е свален от  ОДИ. Забавянето в разследването е поради: обявяване
за ОДИ на посоченият като извършител, необходимостта да се разпитат по
реда на чл. 108 НПК на две лица, но разпитите не са осъществени, както и
продължително отсъствие поради болест на разследващия.
Наблюдаващият прокурор е сменен с друг поради ползване на отпуск по
майчинство.

· Следовател Ценко Колев:
Сл.д. № 4157/2020 г. по описа на ОСлО-ОП-Плевен, пр.пр. №

2553/2020 г. по описа на РП-Плевен.
Досъдебното производство е образувано на 14.09.2020 г.  за

престъпление по чл.206 от НК. По делото са извършени следствени
действия: изискана и приобщена е информация от различни институции;
изпращани са  постановления  на основание чл.218 от НПК за извършване
на следствени действия до Русе, Добрич и др.; разпитани са 6 свидетели,
двама от тях – повторно; взети са образци от почерк и подпис на
свидетели; назначени са и са изготвени графична графологична,
техническа, оценителна експертизи, както и преводи на документи. По
делото многократно са изпращани доклади по чл.196, ал.1, по чл.203, ал.4,
както и по чл.234, ал.3 от НПК, както е и изпращано делото в
прокуратурата за запознаване и даване на указания. Делото не е спирано и
е в срок, който изтича на 11.11.2021 г.

        По делото предстои анализ на досегашните събрани
доказателства и изпращане доклад на основание чл.219, ал.1 от НПК  до
прокуратурата с диспозитиви за привличане на лица като обвиняеми и
впоследствие доклад на основание  чл. 226 от НПК за предявяване.
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Сл.д. № 3413/2019 г. по описа на ОСлО-ОП-Плевен, пр.пр. №
3413/2019 г. по описа на ОП-Плевен.

Досъдебното производство е образувано на 27.07.2019 г. за
престъпление по чл.123 ал.1 от НК. По делото са извършвани следствени
действия: огледи на местопроизшествие и МПС; изискана и приобщена е
информация от различни институции; разпитани са 27 свидетели, като 8 от
тях са разпитвани допълнително от 3 до 5 пъти; назначени са и са
изготвени СМЕ на починалия и пострадалия, видео-техническа,
комплексна съдебно-техническа експертизи. По делото многократно са
изпращани доклади по чл.196, ал.1, по чл.203, ал.4, както и по чл.234, ал.3
от НПК, както е и изпращано делото в прокуратурата за запознаване и
даване на указания.

      Делото не е спирано и е в срок до  27.11.2021 г. По делото
предстои: назначаване на допълнителна съдебно-техническа експертиза,
повдигане на обвинение по чл.123, ал.1 от НК и чл.134, ал.1, т.1 от НК и
разпит, доклад по чл.226 от НПК за предявяване на обвиняем, пострадал и
наследници.

· Следовател Нина Генова-Петкова:
Сл.д. № 3611/2019 г. по описа на ОСлО-ОП-Плевен, пр.пр. №

3611/2019 г. по описа на ОП-Плевен.
ДП е образувано на 14.10.2019 г. за престъпление по чл. 255, ал.3, вр.

с ал. 1, т. 5 и т. 7 във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК. Извършени са следните
процесуално-следствени действия по досъдебното производство: изискани
са и са приобщени документи; изготвени са постановления за възлагане на
следствени действия по делегация на основание чл.108, ал.1 от НПК -7бр.;
разпитани са два свидетели; назначени са съдебно – счетоводна и съдебно
– почеркова експертизи; изготвено е предложение за изготвяне на молба за
правна помощ до Република Украйна и във връзка с получен отговор
производството е възобновено; изготвени са 6 бр. доклади по чл.203 ал.4
от НПК.

Предстои евентуално назначаване на допълнителна съдебно–
счетоводна експертиза; при събиране на достатъчно доказателства за
виновност на определено лице за извършено престъпление, същото следва
да бъде привлечено като обвиняем, както и да бъде предявено
разследването, след което да се изготви заключително мнение на
основание чл.235 от НПК.

Сл.д. № 1276/2021 г. по описа на ОСлО-ОП-Плевен, пр.пр. №
СП-1276/2021 г. по описа на ОП-Плевен.

Досъдебното производство е възложено с постановление от
09.06.2021г. след получаване на преписка по компетентност от СП.
Извършени процесуално-следствени действия по досъдебното
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производство: изготвен е следствено – оперативен план; изискани и
приобщени са материали и документи; направени са искания за разкриване
на банкова тайна и за разкриване на данни, съставляващи данъчна и
осигурителна информация за три дружества; извършени са 3 бр. огледи на
веществени доказателства – оптични носители, в резултат на което
съдържащите се данни са принтирани на хартиен носител; изготвени са: 3
бр. доклади по чл.203, ал.4 от НПК; постановление за възлагане на
следствени действия по делегация на основание чл.108, ал.1 от НПК.
Срокът на разследването е удължаван двукратно, последно до 19.12.2021 г.

          По досъдебното производство предстои приобщаване на
документите от банките и от ТД на НАП; назначаване и изготвяне на СИЕ,
а при необходимост – и на СГЕ; повдигане на обвинения и разпити на лица
в случай, че бъдат събрани достатъчно доказателства за изграждане на
обоснована обвинителна теза; предявяване на материалите на
легитимираните по чл.227 от НПК лица, както и изготвяне на
заключително мнение на основание чл.235 от НПК.

· Следовател Цветелин Стоянов:
Сл.д. № 2112/2018 г. по описа на ОСлО-ОП-Плевен, пр.пр. №

2112/2018 г. по описа на ОП-Плевен.
Наказателното производство е образувано на 13.07.2018 г. за

престъпление по чл.123 от НК. До момента на проверката са извършени
следните ПСД: разпитани са 18 бр. лица в качеството им на  свидетели,
както и пострадалите и на всички медицински лица, ангажирани пряко с
медицинските дейности на пострадалия; събрана е цялата медицинска
документация, относима към случая;  изискани и приобщени са
хистологичните материали, събрани  в  хода на  извършената аутопсия,
като същите  впоследствие  са  обследвани в хода   на съответните
експертизи; изискани и приобщени са и други документи; назначени и
изготвени са четири комплексни СМЕ, петорна, седморна СМЕ, както и
допълнителна такава;            извършени са 10 бр. предявяване на
материалите  по  на  наследниците   на  пострадалия;  отправените искания
са  уважени; предстои  назначаването на  нова СМЕ. По делото са
изготвени пет писмени доклада на основание чл. 203 и  чл.226 от НПК.

          Делото   се  характеризира  с фактическа и правна сложност
поради специфичният предмет  на разследване. Извършен е анализ  на
обемен масив от писмени и гласни доказателства. Проучени  са и
съответните медицински стандарти, добри  медицински практики и
вътрешно-болнични разпоредби относими към казуса. Изготвен е  доклад
на осн. чл. 226 от НПК. Предстои  материалите от  разследването отново
да  бъдат предявени  на  наследниците на пострадалият  и  техните
повереници. В  случай, че  не  бъдат отправени нови доказателствени
искания, ще  се пристъпи към изготвяне  на заключително мнение.
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Сл.д. № 3558/2020 г. по описа на ОСлО-ОП-Плевен, пр.пр. №
5185/2020 г. по описа на РП-Плевен.

Досъдебното производство е образувано   на 06.08.2020 г. за
престъпление по чл.159б, ал. 2 вр. с ал.1, вр. с чл. 159а, ал.2, т.2, пр.1-во и
т.3 вр. с ал.1 от НК. Извършени са следните ПСД: в качеството  на
свидетели  са  разпитани 5 лица; разпитана е пострадалата - жертва на
трафик; извършени са разпити и по реда  на чл. 223 от НПК. По делото  е
събрана обемна документация относима към случая; извършени  са
претърсвания и изземвания, както и личен обиск на лице; назначени са
СТЕ на иззети електронни устройства, както и СБЕ на иззето огнестрелно
оръжие; изискани  са  редица справки в съответните автоматизирани
информационни системи, както и други дзокументи; възлагани  са  ПСД
на  територията   на друг съдебен район с постановление  на осн. чл. 108 от
НПК; обявени  за  ОДИ  са  конкретни лица. Изготвени са пет писмени
доклада на основание чл. 203 от НПК и 226 от НПК.

          Делото се характеризира с фактическа и правна сложност
поради специфичният предмет  на разследване. Извършен е анализ  на
голям обем от писмени и гласни доказателства. Предстои повдигане на
обвинение. След приключване на разследването материалите по делото ще
се докладва на прокурора. На обвиняемите и пострадалите лица следва да
се предявят материалите по разследването, както и да се  състави
заключително мнение.

· Следовател Николай Балев:
Сл.д. № 1698/2021 г. по описа на ОСлО-ОП-Плевен, пр.пр. №

1319/2021 г. по описа на РП-Плевен.
Досъдебното производство е образувано на 10.03.2021 г. за

престъпление по чл. 149, ал.1 от НК. Извършени са следните действия по
разследване: разпитани са 8 бр. свидетели; изискани и приобщени са
документи от различни институции; обявено е лице за ОДИ; изготвен е
доклад по чл.203 от НПК за удължаване срока на разследване, както и
доклад по чл.219 НПК. Предстои назначаването на СПЕ, привличане в
качеството на обвиняем на едно лице и действия по приключване на
разследването - доклад по чл. 226 от НПК п изпращане на досъдебното
производство със заключително мнение в РП-Плевен.

Сл.д. № 2685/2021 г. по описа на ОСлО-ОП-Плевен, пр.пр. №
2947/2021 г. по описа на РП-Плевен.

Досъдебното производство е образувано на 25.06.2021 г. за
престъпление по чл. 149, ал.1 от НК. По време на разследването са
извършени следните действия: разпитани са 6 бр. свидетели; назначена е
психиатрична експертиза; изискани и приобщени са документи от
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различни институции; изготвени са доклади по чл. 203 и 219 НПК. По
досъдебното производство предстои привличане в качеството на обвиняем
на едно лице и действия по приключване на разследването - доклад но 226
от НПК и изпращане на досъдебното производство със заключително
мнение в РП-Плевен.

· Следовател Петър Стойнев:
Сл.д. № 4801/2020 г. по описа на ОСлО-ОП-Плевен, пр.пр. №

4801/2020 г. по описа на ОП-Плевен.
Досъдебното производство е образувано на 06.11.2020 г. за

престъпление по чл. 123, ал. 1 от НК. В хода на разследването са
извършени следните действия: разпитани са 20 бр. свидетели; назначени са
видеотехническа, съдебно-медицинска и фоноскопска експертизи;
ексхумация на труп; претърсване и изземване; изискани и приобщени са
документи; изготвени са 4 бр. доклади по чл. 203 НПК и др.

По делото предстои да бъдат разпитани 23 бр. лица; вземане на
сравнителни образци от подпис и почерк от 23 лица, както и назначаване
на допълнителна съдебно-медицинска и графическа експертизи.

Сл.д. № 1180/2021 г. по описа на ОСлО-ОП-Плевен, пр.пр. №
1016/2021 г. по описа на РП-Плевен.

Досъдебното производство е образувано на 17.03.2021 г. за
престъпление по чл. 159б, ал. 1, вр. с чл. 159а, ал. 1 от НК. В хода на
разследването са извършени следните действия: разпитани са 11 бр.
свидетели; очна ставка; разпознаване; изискани и приобщени са
документи; доклад по чл. 203 НПК и др.

По делото предстои да бъдат разпитани свидетели, включително и
по реда на чл. 223 НПК; възлагане на съдебно психологична и
психиатрична експертизи. Делото е в срок до 18.11.2021 г.

Проверяващият екип констатира, че  част от делата, разследвани
в ОСлО-ОП-Плевен, са с фактическа и правна сложност, което от своя
страна, обуславя по-голяма продължителност на разследването.

Процесуалните срокове се спазват от всички следователи в ОСлО-
ОП-Плевен, поради което не се установяват разследвани дела извън срок.

От представени справки по движенията на делата в ОСлО-ОП-
Плевен се констатира, че не всички са описани по номер на пр.пр. на
съответната прокуратура и номер на сл.д. по описа на ОСлО, какъвто е
редът по УИС и както са отразени делата на производство в справка
изх. № 3727/05.10.2021 г. по описа на ОСлО-ОП-Плевен, а е отбелязан
само номерът на досъдебното производство по описа на прокуратурата.
В този смисъл следва да се уеднакви практиката, като делата се
описват по установения в УИС ред.
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АНАЛИТИЧНА ЧАСТ

Въз основа на   извършената  проверка  от ИВСС се налагат
следните

ИЗВОДИ:

С оглед целите и обхвата на настоящата проверка е необходимо
да се отбележи, че в Акта за резултати от предходната КПП,
извършена съгласно Заповед № ПП-01-46/01.06.2016 г. на Главния
инспектор на ИВСС, не са давани конкретни препоръки по отношение
работата на ОСлО при ОП-Плевен.

Констатира се, че в Окръжния следствен отдел при ОП-Плевен е
спазена разпоредбата на чл. 4, т.10 от Правилата, отнасящи се до
задължителните групи в ОСлО при окръжните прокуратури.

Преписките и делата се разпределят съобразно чл. 9 от ЗСВ. Не се
установяват отклонения от принципа за случайно разпределение на
делата.

При извършване на настоящата планова проверка на ОСлО при ОП
– Плевен, се констатира, че регистрите и дневниците в отдела се водят
добре, съдържат нужната информация. Същите са прономеровани,
прошнуровани. Отразяванията в тях са пълни.

В ОСлО при ОП-Плевен през проверявания период е установена
добра практика по отношение работата с веществените доказателства,
която е в съответствие с разпоредбите на ПАПРБ.

За 2019 г. и 2020 г. в ОСлО при ОП-Плевен не се посочват досъдебни
производства, които да са приключени извън срока, а върнатите от
наблюдаващия прокурор, на основание чл. 242, ал.2 от НПК, досъдебни
производства са само две – през 2020 г.

От представените справки по движенията на делата в ОСлО-ОП-
Плевен се констатира, че не всички са описани по номер на пр.пр. на
съответната прокуратура и номер на сл.д. по описа на ОСлО, какъвто е
редът по УИС и както са отразени делата на производство в справка,
изх. № 3727/05.10.2021 г. по описа на ОСлО-ОП-Плевен, а е отбелязан
само номерът на досъдебното производство по описа на прокуратурата,
което, от своя страна, предопределя уеднаквяване на практиката в
отдела, като делата се описват по установения в УИС ред.

В ОСлО-ОП-Плевен се констатира положителна  практика с оглед
осъществяване на контрол върху срочността на произнасянията: в
началото на всеки месец се изготвя електронна справка за делата на
всеки следовател, в която се отразява: № на ДП, № на пр.пр. по описа на
съответната прокуратура, датата на образуване,
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възобновяване,текстът от НК,  дата на удължаване на срока на
разследване, дата на изтичане на срока, обвиняемите лица, обособени са
графи: за съд, за прекратяване, за спиране. Справките се предоставят на
следователите и на завеждащия отдела.

Въведената добра практика предопределя и положителните
резултати по отношение на срочността в работата на ОСлО при ОП-
Плевен: процесуалните срокове се спазват от всички следователи в
ОСлО-ОП-Плевен, поради което не се установяват разследвани дела
извън срок.

С оглед установените положителни резултати в работата на
ОСлО при ОП-Плевен, на основание чл. 58, ал. 2 от ЗСВ,
проверяващият екип от ИВСС намира, че не е необходимо да бъдат
давани препоръки.

Екземпляр от Акта да се изпрати на Административния ръководител
на Окръжна прокуратура – Плевен (на хартиен и електронен носител).

Административният ръководител да запознае прокурорите,
следователите и съдебните служители при ОП-Плевен с резултатите от
извършената планова проверка, като писмено уведоми ИВСС за
датата, на която всеки от магистратите е запознат с Акта.

На основание чл. 58, ал. 3 от ЗСВ, в 7-дневен срок от връчване на
настоящия акт за резултати от извършена проверка, могат да бъдат
направени  възражения пред Главния инспектор.

На основание чл. 58, ал. 2 от ЗСВ, административният ръководител
на ОП-Плевен да предприеме в едномесечен срок от получаване на
настоящия акт необходимите действия от негова компетентност за
изпълнение на дадените препоръки, като на основание чл. 58, ал. 4 от ЗСВ
в същия срок да уведоми ИВСС за резултата от тях.

Екземпляр от Акта да се изпрати на Главния прокурор на Република
България (на електронен носител).

Копие от Акта да се изпрати на Председателстващия Прокурорската
колегия на Висшия съдебен съвет (на електронен носител).

Екземпляр от Акта да се изпрати на Административния ръководител
на Апелативна прокуратура – Велико Търново (на електронен носител).

Приложения към Акта:
1. Заповед № ПП-21-42/27.09.2021 г. на Главния инспектор на

ИВСС.



2. Crryaexa J'(b 1 no Opranh3a\r4flra Ha aAMuHr4crparr4BHara 4efiuocr n

OII-fIneseH rrpe3 2019 r. u 2020 r.
3. Cnpanxa J\b 2 no Opralan3arJnflra Ha o6pa:ynaHero r,r ABr4xeHr4ero Ha

rperrr4cKr4re s OII-IIrreBeH upes 2019 r. u 2020 r.
4. Cnpanra Ns 3 no OpraHr43arlurra Ha o6paaynaHero H ABr4xeHr4ero Ha

AocrAe6ru{re npou3BoAcrBa s OII-lIreBeH za2019 r. u 2020 r.
5. Cupanra Jtlb 4 no Opranuaa\vfl Ha cr4e6uur HaA3op n OfI-lIneBeH

npe3 2019 r. u2020 r.
6. CupanKa 3a AefiHocrra na OCIO rpr4 OII-fIneseH npe3 2019 r.

2020 r.
7. Konuq or AoKyMeHTr{, AoKJraAr,r, 3arroBeAu, AoTIIJIHLITeJIHH crIpaBKI4

Ap., KoHTo caiutu npeAMer HaanaIrvs s Axra.
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