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                        РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 
 

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

ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС НА 
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ АПЕЛАТИВЕН РАЙОН 

 
Д О К Л А Д 

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПЛАНОВАТА ПРОВЕРКА В  
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА –  гр. ПЛЕВЕН 

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

програма на Инспектората към ВСС за 2008г. и Заповед № 142/18.09.2008г. 
на Главния инспектор. 

Цел и обхват на проверката – цялостен анализ и оценка на 
организацията на административната дейност на прокуратурата, на 
организацията на образуването и движението на преписките и делата в 
прокуратурата, както и приключването им в установените срокове, анализ 
на приключените преписки и дела в прокуратурата и констатиране на 
противоречива практика. 

Методологията на провеждане на проверката се основава на 
приетата от Инспектората към ВСС обща методология за извършване на 
планови проверки. 
 

1. По отношение организацията на административната дейност 
/чл. 54, ал. 1, т.2 от ЗСВ/ 
 Районна прокуратура – гр. Плевен се помещава в сградата на 
Съдебната палата на гр. Плевен и дели един етаж с окръжна прокуратура и 
военно окръжна прокуратура. Помещенията са недостатъчно и с остаряло 
материално-техническо оборудване. 

През 2007г. по щат е имало 26 бройки за магистрати. Трима от 
прокурорите през проверявания период са ползвали отпуск за отглеждане 
на дете до 2 годишна възраст и един от тях е бил командирован в Окръжна 
прокуратура – Плевен. Незаети щатни бройки за прокурори няма.  

За първото полугодие на 2008 г. при щат 26бр. са работили 21 
прокурора, като двама са ползвали отпуск за отглеждане на дете до 2 
годишна възраст и трима са били командировани в по-горестоящи 
прокуратури. 
 Всички книги, които води РП – Плевен са в съответствие с дадените 
указания и се попълват стриктно. В РП – Плевен е въведено и водене на 
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книги по собствена преценка, като описна книга за взети дела на специален 
отчет (удължен срок от Главна прокуратура); книга за регистриране на 
извършени процесуално-следствени действия по разследване извършено от 
прокурора; книга за върнати НОХД от съда с разпореждане и протокол, 
внесени протести срещу определения и присъди.  
 Делата се разпределят на случаен принцип, използвайки системата 
Law Choice. 
 От книгата, в която се описват делата с искане за продължаване на 
срока от Главния прокурор е видно, че за 2007г. 8бр. искания са уважени, а 
за текущата година до момента на извършване на проверката - 9бр. 
 2. По организацията на образуването и движението на 
преписките /чл. 54 ал. 1 т. 2 от ЗСВ/: 
 Преписките през 2007г. са 9231бр. общо и 420бр. средно на 
прокурор, като от тях новообразувани са 8479бр. и 752бр. останали от 
предходни периоди. Общо решени са 8374бр.  
 Отказите да се образува досъдебно производство са 5245бр. От тях 
обжалвани са 231бр., потвърдени – 148бр. и отменени – 83бр. 
 Образуваните досъдебни производства са общо 2615бр., като 
изпратени по компетентност са 514бр. Останалите нерешени преписки от 
образуваните през проверявания период са 857бр., като от тях няма 
нерешени в едномесечния срок. 
 За първото полугодие на 2008г. в Районна прокуратура – гр. Плевен 
е работено по 4821 броя преписки, от които 857 броя от предходен период. 
Решени са общо 3519бр. Постановени са 1583 броя откази, от тях 
обжалвани са 120 общо, потвърдени са 72 общо и отменени – 48.  
 Образувани са общо 1115 досъдебни производства по чл.211 ал.1 от 
НПК. Към края на отчетния период от образуваните са останали нерешени 
348бр., като от тях нерешени в едномесечния срок са 26 броя. 

За този период в Районна прокуратура – Плевен са проведени 8 броя 
незабавни производства, като всички от тях са приключени в законовия 
срок и 8 внесени в съда. Върнати от съда за провеждане на процесуално-
следствени действия не са налице. Общо за периода от началото на 
годината до настоящия момент са образувани 129 бързи производства. От 
приключените 125 броя всички са в законовия срок. Както по стария, така 
и по новия закон не са констатирани върнати от съда бързи производства. 
Неприключени към момента на изготвяне на доклада са 4 броя, които са в 
срока за разследване.  
 За първото шестмесечие на 2008г. в Районна прокуратура – гр. 
Плевен са образувани 61 броя дела за престъпления извършени от 
непълнолетни лица. 
 Па време на проверката на случаен принцип бяха изискани следните 
пр.пр.: 
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 - пр.пр.467/08г. по жалба от И. М. от гр. Б. /осн. чл. 209, ал. 1от НК/. 
Жалбата е постъпила в деловодството на РП – Плевен на 25.01.2008г. На 
29.01.2008г. РП с Постановление отказва образуване на досъдебно 
производство. Срещу постановлението има администрирана жалба от 
18.02.2008г. Окръжна прокуратура – Плевен с Постановление на прокурор 
Искра Ганева от 23.09.2008г. отменя постановлението на РП. 
 - пр.пр. 02209/2008г. Жалбата е подадена от К. И. Т. на 07.04.2008г. 
От 07.05.2008г. има Постановление на РП за отказ от възлагане 
извършването на действия по проверка и образуване на ДП. Г-жа И. подава 
жалба с/у постановлението на 12.06.2008г. С Постановление от 
26.06.2008г. ОП – Плевен /прокурор И.Ганева/ отменя постановлението на 
РП. 
 - ЗМ 809/2008г. по описа на 1-во РПУ – Плевен. Жалбата е подадена 
от Т. К. Д. на 04.08.2008г. РП-Плевен с Постановление от 06.08.2008г. 
възлага проверка със срок на извършване 30 дни. На 24.09.2008г. 1-во РПУ 
– Плевен връща преписката с мнение за образуване. 
 - № В 3936/2008г. Жалбата е додадена от „К.” АД до РП – Бяла 
Слатина на 17.06.2008г. С постановление от 18.06.2008г. прокурор 
Десислава Хайтова от РП- Бяла Слатина на основание чл. 199 и чл. 36, ал. 
1 от НПК отделя материалите по преписката и препраща по компетентност 
в РП-Плевен. Прокурор Галя Маринова от РП-Плевен възлага 
предварителна проверка с краен срок 08.09.2008., след което е поискано 
ново удължаване с 30 дни. 
 3. По организацията на образуването и движението на 
досъдебните производства /чл. 54 ал. 1 т. 2 от ЗСВ/: 
 Наблюдаваните досъдебни производства 2007г. са 6653бр. общо и 
302бр. средно на прокурор. От тях образувани през годината са 3708бр., а 
образувани в предходни години са следните 5бр.: 
 - Д-2313/2001 г., образувано на 23.04.2001 г., наблюдаващ прокурор – 
Весела Иванова, към 2007 г. спряно; 
 - Д-708/2001 г., образувано на 14.02.2001 г., наблюдаващ прокурор – 
Ивайло Тодоров, към 2007 г. спряно; 
 - Д-566/2006 г., образувано на 09.03.2006 г., наблюдаващ прокурор – 
Иво Радев, към 2007 г. спряно; 
 - Д-471/2006 г., образувано на 23.02.2006 г., наблюдаващ прокурор – 
Росен Кръстев, към 2007 г. спряно; 
 - Д-622/2006 г., образувано на 15.03.2006 г., наблюдаващ прокурор – 
Пламен Петков, към 2007 г. е било висящо и на 20.02.2008 г. внесено с 
обвинителен акт в Районен съд – Плевен. 
 От тях разследването е проведено от следовател на 44бр., а от 
дознател на 3664бр. 
 Приключените ДП от разследващ орган и решени са 3766бр. общо. 
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 Неприключени ДП от разследващия орган в сроковете по чл. 234 от 
НПК са общо 926бр., образувани през годината са 925бр., а от предходни 
години – 1бр.: 
 - Д-622/2006 г., образувано на 15.03.2006 г., наблюдаващ прокурор – 
Пламен Петков, към 2007 г. е било висящо и на 20.02.2008 г. внесено с 
обвинителен акт в Районен съд – Плевен. 
 Няма получени ДП от разследващия орган и нерешени от 
наблюдаващия прокурор над 1 месец. 
 Обвиняемите лица с взета мярка за неотклонение „задържане под 
стража” са 62. 
 За 2007 г. са внесени 71 искания до съда за вземане мярка за 
неотклонение „задържане под стража” , като 62 са уважени и 9 – 
неуважени. Няма внесени искания до съда за вземане на обезпечителни 
мерки по реда на чл. 73 ал. 3 от НПК. 
 На основание чл. 242 ал. 2 от НПК, ПР – Плевен има 117бр. ДП 
изпратени на разследващия орган и 123 бр. ДП решени от прокурора. 
 Спрените наказателни производства от прокурора през проверявания 
период – 1354бр. общо и 62бр. средно на прокурор. От тях спрени срещу 
неизвестен извършител са 1272бр. и спрени срещу известен извършител са 
82бр. Възобновените наказателни производства са 2282 броя, като от тях 
образувани през проверявания период са 193 броя и образувани в 
предходни години – 2089 броя. 
 Прекратените наказателни производства от прокурора през 
проверявания период са 2716бр. общо, като от тях обжалвани пред съда са 
35 бр., отменени – 11бр. и потвърдени – 24бр.. Обжалвани пред по-горните 
прокуратури са 8 броя, от които отменени са 6бр., а потвърдени 2бр. 
Служебно отменени от по-горните прокуратури няма. 
 За първото полугодие на 2008г. наблюдаваните досъдебни 
производства са 6196бр. общо и 300бр. средно на прокурор, като 
образувани през проверявания период са 1596бр., а образувани в 
предходни години следните 3 бр.: 
 - Д-1980/2007 г. образувано на 26.06.2007 г., наблюдаващ прокурор 
Николай Пачевски с удължен срок 4 месеца от Главен прокурор, считано 
от 15.08.2008 г.. 
 - Д-3507/2007 г. образувано на 04.12.2007 г., наблюдаващ прокурор 
Габриела Динова с удължен срок 6 месеца от Главен прокурор, считано от 
04.06.2008 г.. 
 - Д-2745/2007 г. образувано на 24.09.2007 г., наблюдаващ прокурор 
Галя Маринова с удължен срок 3 месеца от Главен прокурор, считано от 
25.03.2008 г. 
 Следва да се отбележи, че разследванията проведени от дознател са 
1 593бр., а 1 бр. е проведено от следовател. 
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 Приключените ДП от разследващ орган и решени през проверявания 
период са 1740бр. общо и 83бр. средно на прокурор, като 24 броя 
разследвания са проведени от следовател, а 1 716 броя от дознател. 
 Неприключените ДП от разследващия орган в сроковете по чл. 234 
от НПК са както следва: ДП образувани през проверявания период – 886бр. 
и ДП образувани в предходни години – 3 броя: 
 - Д-1980/2007 г. образувано на 26.06.2007 г., наблюдаващ прокурор 
Николай Пачевски с удължен срок 4 месеца от Главен прокурор, считано 
от 15.08.2008 г.; 
 - Д-3507/2007 г. образувано на 04.12.2007 г., наблюдаващ прокурор 
Габриела Динова с удължен срок 6 месеца от Главен прокурор, считано от 
04.06.2008 г.; 
 - Д-2745/2007 г. образувано на 24.09.2007 г., наблюдаващ прокурор 
Галя Маринова с удължен срок 3 месеца от Главен прокурор, считано от 
25.03.2008 г. 
 Няма получени ДП от разследващия орган и нерешени от 
наблюдаващия прокурор над 1 месец. 
 Обвиняемите лица с взета мярка за неотклонение „задържане под 
стража” са 22, като няма разследване проведено от следовател. 
 Внесените искания до съда за вземане мярка за неотклонение 
„задържане под стража” са  23, като 22 са уважени. 
 Няма внесени искания до съда за вземане на обезпечителни мерки по 
реда на чл. 73 ал. 3 от НПК. 
 На основание чл. 242 ал. 2 от НПК, ПР – Плевен има 58 бр. ДП 
изпратени на разследващия орган и 63 бр. ДП решени от прокурора. 
 Спрените наказателни производства от прокурора през първото 
полугодие на 2008г. са 432бр. общо и 21бр. средно на прокурор, както 
следва: спрени срещу неизвестен извършител – 381 броя и спрени срещу 
известен извършител – 51 броя. Възобновените наказателни производства 
са 3568 броя, като от тях образувани през проверявания период са 17 броя 
и образувани в предходни години – 3551 броя. 
  Прекратените наказателни производства от прокурора са 3879бр., 
като обжалвани пред съда са 22 броя, от тях отменени – 5бр. и потвърдени 
17бр.. Обжалвани пред по-горните прокуратури са 3 броя - 2 отменени и 1 
потвърдено. Няма служебно отменени от по-горните прокуратури. 
 По отношение на разследването по досъдебните производства по 
общия ред се забелязва значително снижаване на броя на делата с изтекъл 
срок за разследване, останали от предходни периоди.  
 Поддържа се тясна връзка между органите на досъдебното 
производство (прокурори, дознатели, следователи) при разследването по 
делата. 
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 4. По отношение на организация на съдебния надзор /чл. 54 ал. 1 
т. 2 от ЗСВ/: 
 Внесените обвинителни актове през 2007г. са 1396 бр., като по 
образувани досъдебни производства са 794, а по образувани ДП от 
предходни години – 491. Върнатите от съда дела с внесени обвинителни 
актове са 149, като от тях върнати с разпореждане на съда са 52 броя а 
върнати с определение (протокол) на съда – 97 броя. 
 Решените от съда дела по обвинителен акт са 1735 общо и 79 средно 
на прокурор. Осъдителните присъди по общия ред са 374, като от тях 
протестирани са 5. Оправдателните присъди по общия ред са 57. От тях на 
случаен принцип бяха проверени следните: 

- НОХД № 3074/2003г., присъда № 28 от 13.02.2007г., протест на 
23.02.2007., присъдата потвърдена; 

- НОХД 2690/2005г, присъда № 123 от 06.06.2006г.; 
- НОХД № 3175/2005г., присъда № 209 от 25.09.2007г.; 
- НОХД № 461/2004г., присъда № 154 от 11.09.2006г., протест на 

19.09.2006., присъдата потвърдена ; 
- НОХД № 689/2006г., присъда № 122 от 06.06.2007г.; 
- НОХД № 131/2007г., присъда № 139 от 22.06.2007г., протест на 

06.07.2007., присъдата потвърдена; 
- НОХД № 152/2005г., присъда № 25 от 01.02.2007г.; 
- НОХД № 1640/2002г., присъда № 8 от 12.01.2006г., присъдата 

потвърдена от ВКС; 
- НОХД № 3907/2004г., присъда № 145- VII от 05.07.2007г.; 
- НОХД № 148/2006г., присъда № 37 от 31.01.2007г., протест на 

15.02.2007., присъдата потвърдена; 
- НОХД № 1280/2007г., присъда № 126 от 29.06.2007г., протест на 

11.07.2007., присъдата потвърдена; 
- НОХД № 511/2006г., присъда № 121 – VII от 04.06.2007г.; 
- НОХД № 864/2007г., присъда № 67 от 23.03.2007г., протест на 

28.03.2007., присъдата потвърдена; 
- НОХД № 889/2003г., присъда № 152 от 28.06.2007г.; 
- НОХД № 2511/2003г., присъда № 170 от 11.06.2007г.; 
- НОХД № 942/2006г., присъда № 56 от 13.02.2007г., протест на 

15.03.2007., присъдата потвърдена; 
- НОХД № 849/2005г., присъда № 3 - IX от 15.01.2007г., протест на 

23.01.2007., присъдата потвърдена; 
- НОХД № 401/2006г., присъда № 154 - VII от 13.06.2007г.; 
- НОХД № 498/2006г., присъда № 154 от 27.06.2007г., протест на 

04.07.2007., присъдата потвърдена; 
- НОХД № 4116/2006г., присъда № 74 - VII от 13.04.2007г., протест 

на 23.04.2007., присъдата потвърдена; 
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- НОХД № 288/2005г., присъда № 39 X от 15.02.2007г., протест на 
20.02.2007., присъдата потвърдена; 

- НОХД № 1632/2006г., присъда № 55 от 16.02.2007г.; 
- НОХД № 319/2006г., присъда № 48а от 21.06.2007г., протест на 

06.07.2007., присъдата потвърдена; 
- НОХД № 2145/2007г., присъда № 59 от 18.06.2007г.; 

 Осъдителни присъди по реда на гл. ХХVІІ от НПК (чл. 371 и 
следващи НПК) са 74. Оправдателни присъди по реда на гл. ХХV от НПК 
(чл. 371 и следващи НПК) няма. 
 Споразуменията в хода на съдебното следствие са 1084. Внесените в 
съда споразумения за решаване на делото в досъдебно производство (чл. 
381 НПК) са общо 136 бр., като 168 общо са били одобрени от съда и 7 – 
неодобрени. 
 В съда са внесени 152 бр. предложения по реда на чл. 375 от НПК за 
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно 
наказание при условията на чл. 78а от НК.  
 Граждански дела с участие на прокурор са 87, като предявените 
граждански искове от прокурор са 82, а обжалваните съдебни решения 
едно. 
 Прокурорите от РП – Плевен са участвали в 4857 съдебни заседания 
по наказателни дела. 
 Приведените в изпълнение присъди са 1194 бр., като няма 
неприведени в срок и има едно отлагане на изпълнението. 
 За първото полугодие на 2008г. внесените обвинителни актове са 
544 общо, като от тях по образувани досъдебни производства през този 
период са 192 и 352 по образувани ДП от предходни години.  
 Върнатите от съда дела с внесени обвинителни актове са 54 броя, 
като 24 са върнати с разпореждане на съда, а 30 са върнати с определение 
(протокол) на съда. 
 Решените от съда дела по обвинителен акт през проверявания период 
са общо 934 общо и 44 средно на прокурор. Осъдителните присъди по 
общия ред са 166. Оправдателните присъди по общия ред са 39. 
Осъдителните присъди по реда на гл. ХХVІІ от НПК (чл. 371 и следващи 
НПК) са 62. Няма оправдателни присъди по реда на гл. ХХV от НПК (чл. 
371 и следващи НПК). В хода на съдебното следствие има 643 бр. 
споразумения. 
 На случаен принцип бе проверена пр.пр. 2380 по Д944/06 г. на 
прокурор Росен Кръстев. ДП е образувано на 03.05.2006г. Делото се е 
водело на специален отчет и при извършването на процесуално-
следствените действия са използвани СРС. Обвинителният акт е внесен на 
26.03.2007г. и е образувано НОХД . 
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 Внесените в съда споразумения за решаване на делото в досъдебно 
производство (чл. 381 НПК) са общо 48. Одобрените от съда споразумения 
са общо 59бр., а неодобрените – 3бр. 
 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 от НК са 85. 
 Прокурорите са участвали в 2513съдебни заседания по наказателни 
дела и 74 – граждански. Предявени са общо 60 граждански искове и  са 
обжалвани 3 съдебни решения. 
 Приведените в изпълнение присъди са 673, като неприведени в срок 
няма и 4бр. са отложени. 
 
 
 КОНСТАТАЦИИ: 
 
 1. Книгите, регистрите и дневниците се водят съгласно Правилника 
за организацията и дейността на администрацията на Прокуратурата на Р 
България (ПОДАПРБ) и съответните указания на Върховна касационна 
прокуратура. Отбелязват се своевременно всички факти и обстоятелства. 
Организацията на работа на деловодството по воденето на книгите е на 
много добро ниво.  
 2. Въведени са допълнителни регистри и дневници по инициатива на 
административния ръководител с цел по-добро администриране на 
прокуратурата. По инициатива на районния прокурор се води книга за 
процесуално – следствените действия и разследвания, които се извършват 
от прокурорите, като е отбелязан номера на досъдебното производство и 
броя на извършените процесуални действия по разследването от прокурор 
и отделна графа – приключено разследване от прокурор. За 2007г. 
досъдебни производства, доразследвани и решени от прокурор са 123бр.  

3. От общо решените през 2007г. в РП-Плевен 8374 бр. преписки по 
5245 броя е постановен отказ да се образуват наказателни производства. 
Около 60% от тях са съдържали данни за извършено престъпление по 
смисъла на чл. 194 и следващите от НК без да съдържат данни за 
извършителя на деянието. На основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК 
решаващият прокурор е приел, че не е налице извършено престъпление по 
смисъла на НК, тъй като се касае за така наречения „маловажен случай”, 
попадащ в хипотезата на чл. 9, ал. 2 от НК. Относително голям дял около 
30% от преписките, по които са постановени откази да се образува 
наказателно производство, касаят извършени престъпления от частен 
характер /по чл. 144, ал.1, от НК и по чл. 146 - 148 от НК и чл. 130 от НК/.  
 4. Основните текстове от НК, по които РП – Плевен е извършвала 
разследване по образуваните досъдебни производства и е постановила най- 
голям процент прекратяване на същите, касаят извършени престъпления 
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по чл.194 и следващите от НК. Най- голям брой от прекратените общо 
2716 броя досъдебни производства са такива прекратени на осн. чл.21 ал.І 
т.3 от НПК, поради изтичане на предвидената в закона давност за 
наказателно преследване /1962 броя/, но това е тенденция за цялата страна.                    
 5. В РП-Плевен не са налице данни за противоречива практика по 
прилагането на материалния закон при прекратяване на наказателните 
производства, нито от практиката на визираната прокуратура, нито въз 
основа на актове на по-горестояща прокуратура или съда. 
 6. Същевременно при извършване на комплексната проверка в 
Районен съд Плевен бе констатирано отлагане на съдебни заседания 
поради неявяване на прокурори от РП. 
 7. РП – гр. Плевен е изготвила първата в съдебен район Плевен 
Европейска заповед за арест с цел изпълнение на наказанието лишаване от 
свобода. 
 8. В РП- Плевен се наблюдава значително намаляване на броя на 
върнатите дела от РС – гр. Плевен, поради допуснати процесуални 
нарушения. 
 9. Дейността по осъществяване на гражданско-съдебния надзор  е 
възложено на трима прокурори. Висящите дела по ЗОДОВ през отчетния 
период са 6бр., като се наблюдава тенденция в увеличаване на броя на 
делата, заведени по този закон. Този факт се отразява изключително 
затрудняващ текущата работа на тримата прокурори от надзора., ведно с 
натовареността им.  
 10. В РП- Плевен имат проведени 11бр. незабавни производства. 
 11. Проверена беше пр. пр. 2380/06г. на РП-Плевен дознание 
№944/06г. по чл.159, вр. чл.159а ал.1 от НК са предприети действия от 
прокурор Росен Кръстев за уведомяване на комисията Кушлев, като делото 
е взето на специален отчет. Същото е приключило за 1 година на 
26.03.2007г. с обвинителен акт и внесено за разглеждане в РС –Плевен. В 
по-голямата си част делото е разследвано от прокурор.  
 12. Беше изслушан прокурор Илмен Замфиров, който изрази 
оплаквания спрямо административния ръководител. При проверката беше 
установено, че прокурор Замфиров не е по-натоварен от останалите 
прокурори, за което беше представена сравнителна таблица. Районният 
прокурор е упражнил законовите си правомощия, като му е налагал 
административни наказания, респ. е правил предложение пред ВСС за 
налагане на такива. Установи се, че прокурор Замфиров действително има 
забавени произнасяния и не е спазвал процесуалните срокове. Между 
прокурор Замфиров и районния прокурор се наблюдава напрежение, което 
обаче не влияе на микроклимата в РП-Плевен. 
 13. Районният прокурор е създал много добра организация в РП-
Плевен. Самият той решава дела и преписки, като вкл. извършва и 
процесуални действия по разследването. Микроклиматът е добър, което се 
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отразява положително на дейността на прокуратурата като цяло.                   
 14. Създаденото добро взаимодействие между районната 
прокуратура и разследващите полицаи също допринася за добрите 
резултати на РП-Плевен.  
          
 
 ПРЕПОРЪКИ: 
 

1. Да се подобрят битовите условия и материално-техническата база 
в РП-Плевен, както и да се осигурят допълнителни помещения, 
необходими пряко за дейността на прокуратурата. 
 2. Приоритетно да се следят делата, взети на специален отчет, 
наблюдавани такива и дела със значим обществен интерес. 
          3. Административният ръководител да предприеме мерки за  
недопускане неявяване на прокурори в съдебни заседания. 
          4.  Да се провеждат регулярни срещи с ръководството на полицията с 
цел подпомагането им във връзка с установяването и издирването на 
извършителите по спрените дела. 
 5. Окръжният прокурор на Плевен по своя преценка да направи 
предложение за поощрение на районния прокурор и административен 
ръководител на РП-Плевен по смисъла на чл. 305 ал.3 т.1, вр. с чл. 304 ал.1 
от ЗСВ.   
 
 

    ИНСПЕКТОР: 

      АЛЕКСАНДЪР МУМДЖИЕВ 
 
    ЕКСПЕРТИ: 

      МИГЛЕНА ЖЕЛЕВА 

 

      ТАМАРА КОЧЕВА 


