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На основание чл.58 във вр.с чл.56, ал.1 и 3 и чл.57, ал.1 от Закона за
съдебната власт, Програмата на Инспектората към Висшия съдебен съвет за
2021 г. и Заповед № ПП-21-31/29.06.2021 год. на Главния Инспектор на
Инспектората към Висшия съдебен съвет, се извърши КОМПЛЕКСНА
ПЛАНОВА ПРОВЕРКА на организацията по образуването, движението и
приключването на прокурорските преписки и дела, образувани в периода от
01.01.2019 г. до 31.12.2020 г., както и на други неприключени към момента на
проверката преписки и дела, образувани в Окръжна прокуратура - гр. Ловеч.

Проверката беше извършена на място в ОП - Ловеч от 05.07.2021 г. до
09.07.2021 г. от проверяващ екип:  ИНСПЕКТОР СТЕФКА МУЛЯЧКА и
ЕКСПЕРТИ МАРИЕЛА МИТЕВА и СИЯ ИВАНЧОВА.

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 и констатиране на противоречива практика за
проверявания период.

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

Подготвителен етап на плановата проверка - включва проучване и
анализ на годишните отчетни доклади на ОП - гр. Ловеч за 2019 г. и 2020 г.,
проучване и анализ на констатации от извършени ревизии от Апелативна
прокуратура - гр. Велико Търново и други по - горестоящи прокуратури за
дейността на ОП - гр. Ловеч през проверявания период, изискване и
предоставяне от ОП - гр. Ловеч  на аналитични доклади и справки, 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 и  бързи
производства /справка № 3/, организацията на съдебния надзор /справка № 4/.
Справките включват данни за 2019 г. и 2020 г. и отразяват индивидуалната
натовареност на прокурорите за същия период.

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

І.1. Административно ръководство и разпределение на
административните функции, вътрешна структура и организация на
дейността на прокуратурата, материална база:

Административно ръководство, вътрешна структура и щатна
осигуреност на прокурорите:

През проверявания период административен ръководител, окръжен
прокурор на ОП - гр. Ловеч е бил прокурор Валентин Вълков. Той е назначен
на тази длъжност с решение по т.1 от протокол № 40 от заседанието на ВСС,
проведено на 18.09.2014г. След изтичане на мандата му с решение по т.11 от
протокол №28 от заседанието на ВСС, проведено на 18.09.2019 г. на него
били възложени функциите на административен ръководител на ОП- Ловеч.
С решение по т.2 от протокол №30 от заседанието на ВСС, проведено на
09.10.2019 г., считано от датата на встъпване в длъжност, която в случая е
09.11.2019 г., прокурор Валентин Вълков е избран за административен
ръководител, окръжен прокурор на ОП - гр. Ловеч. Той е окръжен прокурор и
досега.

През проверявания период заместник на административния
ръководител е бил прокурор Димитър Димитров. Той е избран на длъжността
с решение по Протокол № 36/09.11.2011 г. на ВСС, Акт за встъпване в
длъжност на 01.12.2011 г. и я заема досега.

Заместник на административния ръководител била и прокурор
Павлинка Маринова. Тя заемала длъжността до 18.01.2021 г., когато е
починала в резултат на нещастен случай. С решение по Протокол №
21/09.06.2021 г. на ВСС за заместник на административния ръководител в ОП
- Ловеч е избран прокурор Кирил Петров, който встъпил в длъжност на
23.06.2021 г. и заема длъжността до настоящия момент.

В периода 2019 – 2020 г. в ОП - Ловеч е имало 7 щатни бройки за
прокурори, включително окръжния прокурор, 2 бр. за заместник-окръжни
прокурори и 4 бр. прокурори. През първата година от проверявания период са
работили 7 прокурори, а през втората година - 6 прокурори. На 04.01.2020 г.
на осн. чл.165, ал.1, т.1 от ЗСВ била освободена прокурор Поля Миткова.
Обявен е конкурс за длъжността, но до момента няма резултат.

Предмет на настоящата проверка е работата на следните прокурори,
работили в ОП- Ловеч в периода 2019-2020 г.:
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Валентин Вълков - административен ръководител;
Димитър Димитров - заместник на административния ръководител;
Кирил Петров - понастоящем заместник на административния

ръководител;
Румен Петров - прокурор;
Светла Иванова - прокурор;
Поля Миткова - прокурор до 04.01.2020 г.
През проверявания период нито един от прокурорите не е отсъствал за

повече от един месец.
В периода 2019 - 2020 г. в ОП - Ловеч не е имало командировани

прокурори.

Администрация:
В периода 2019 – 2020 г. щатната численост на служителите от

администрацията на ОП - гр. Ловеч била общо 26 бр. От тях ОП – Ловеч
разполага с 22 щата за служители, а ОСлО в ОП - с 4 щата за служители.

През проверявания период всички щатни бройки са били заети.
Съотношението между прокурори и служители през проверявания

период е 1: 3,66, а между прокурори и специализирана администрация 1:1,2.

Организация на дейността на прокуратурата:
Екипът установи, че в проверявания орган на съдебната власт е

създадена добра организация на административната дейност.
Административното ръководство на ОП – гр. Ловеч се осъществява на базата
на Правилник за вътрешния трудов ред в ОП – Ловеч, утвърден от
административния ръководител – окръжен прокурор В. Вълков през 2015 г.,
Вътрешни правила за управление на цикъл на обществени поръчки в ОП -
Ловеч, приети със Заповед №37/16.01.2020 г. на окръжния прокурор,
Вътрешни правила за предварителен контрол на ОП - Ловеч, приети със
Заповед №166/30.03.2020 г., заповеди за дейността на администрацията и въз
основа на всички законови и подзаконови актове, правилници, наредби  и
указания, издадени от по-горестоящите прокуратури. Създадена е
организация за: електронно разпределение на преписките и делата по реда на
тяхното постъпване при спазване на принципа на случайния подбор; работата
на ОП по наказателно – съдебния надзор /създаване на регистър за върнати от
съда дела и оправдателни присъди/; подобряване на работата по издирването
на лица с неизпълнени присъди с наказание „лишаване от свобода“;
произнасяне на прокурорите по веществените доказателства, намерени в
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ОСлО в ЛОП; подаване на уведомления към КПКОНПИ; за възлагане на
писмени преводи на документи по ДП и др.

С всички заповеди и правила са запознати както служителите, така и
прокурорите.

Дейността на прокурорите от ОП – гр. Ловеч по надзори се
осъществява въз основа на заповеди на административния ръководител.

ОП - гр. Ловеч заема четвърти етаж от сградата на Съдебната палата в
града. Прокурорите и прокурорският помощник използват 8 кабинета.
Условията за работа са много добри. Всеки прокурор ползва самостоятелен
кабинет, оборудван с компютърна техника и климатик. Всички магистрати и
съдебни служители са обезпечени с персонални компютри, на които са
инсталирани най-новите операционни системи; техника – принтери; скенери;
достъп до интернет.

Приложение: Справка №1 по организацията на административната
дейност на ОП - гр. Ловеч за 2019 г.;

Справка №1 по организацията на административната дейност на ОП -
гр. Ловеч за 2020 г.;

Заповеди на административния ръководител на ОП – гр. Ловеч за 2019
г. и 2020 г.;

І.2.Книги, регистри и дневници, водени от прокуратурата:
I.2.1. Водени на основание Правилника за администрацията на

прокуратурата на Република България и по указания на ВКП;
- водени на хартиен носител:
1.Входящ дневник за системно деловодство /ЕДСД/;
2.Изходящ дневник;
3.Азбучници към входящия дневник/ тъжби и затворници/;
4.Книга за ревизионните актове;
5.Книга за надзор върху ДП;
6.Книга за внесените обвинителни актове;
7.Книга за внесените споразумения;
8.Азбучник към книгата за обвинителните актове и споразуменията;
9. Книга за изпълнение на присъдите;
10.Книга за изпълнение на пробационните мерки
11.Азбучник към книгата за изпълнение на присъдите;
12.Дневник за спрени наказателни производства срещу “ИИ” (съгласно

Заповед № ЛС-2403/15.06.2007 г.  на Главния прокурор на РБ,  № Заповед №
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7/07.01.2009 г. на Административния ръководител на ОП-Ловеч);
13.Дневник за спрени наказателни производства срещу “НИ” (съгласно

Заповед № ЛС-2403/15.06.2007  г.  на Главния прокурор на РБ,  Заповед №
7/07.01.2009 г. на Административния ръководител на ОП-Ловеч);

14.Книга за веществените доказателства  (съгласно Заповед № ЛС-
2403/15.06.2007 г. на Главния прокурор на РБ Заповед № 8/07.01.2009 г. на
Административния ръководител на ОП-Ловеч);

15.Книга за отчитане на положен извънреден труд;
16.Регистър за всички дела, върнати от съда на прокуратурата по реда

на чл. 249 ал.2 във вр. с чл. 248 ал.2 т.3, на чл. 288 т.1, на чл.335 ал.1 и на чл.
354 ал.3 т.2 от НПК (по Разпореждане № АП-19/24.10.2008 г. на ВТАП,
Заповед № 326/31.10.2008 г. на Административния ръководител на ОП-
Ловеч);

17.Регистър за оправдателните присъди, постановени от
първоинстанционен съд, въззивен или касационен съд, по внесени от
прокуратурата обвинителни актове (по Разпореждане № АП-19/24.10.2008 г.
на ВТАП, Заповед № 326/31.10.2008 г. на Административния ръководител на
ОП-Ловеч);

18.Дневник за издадените и получените Европейски заповеди за арест,
както и производствата по Европейска заповед за арест, в които участва
прокурор от Окръжна прокуратура-Ловеч (по Инструкция №
5332/15.10.2008г.на Главния прокурор относно издаване на Европейска
заповед за арест и изпълнение на Европейска заповед за арест, издадена в
друга страна-членка на ЕС);

19.Спомагателна книга за регистриране на случаи на паралелни
наказателни производства и проверки в република България и други държави
(съгласно разпореждане рег. № 21312/2009г. ІV от 01.06.2009г. на ВКП
Заповед № 362/17.06.2009 г. на Административния ръководител на ОП-
Ловеч);

20.Дневник за изготвени справки в НБД „Население” по заявления от
прокурорите (съгласно  Заповед № ЛС-3829/07.12.2009. на ВКП, Заповед №
758/21.12.2009 на Адм.ръководител на ОП - Ловеч);

21.Регистър за дисциплинарните производства, образувани срещу
прокурори от окръжно и районно ниво, както и за предприетите по
отношение на тях мерки по чл.327 от ЗСВ (съгласно Разпореждане АП №
2/22.01.2010 г. на Административния ръководител на ВТАП, Заповед №
42/27.01.2010 на Адм.ръководител на ОП - Ловеч);

22.Дневник за лица, срещу които се водят две и повече досъдебни
производства (съгласно Разпореждане АП № 3/12.02.2010 г. на
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Административния ръководител на ВТАП, Вх.№ 472/2010 г. по описа на ОП-
Ловеч);

23.Азбучник към дневника за лица, срещу които се водят две и повече
досъдебни производства (съгласно Разпореждане АП № 3/12.02.2010 г. на
Административния ръководител на ВТАП, № Вх. 272/2010 г. по описа ОП-
Ловеч);

24.Дневник за работа с НАИФ „Национален регистър на българските
лични документи“ на Министерството на вътрешните работи (съгласно
Заповед № ЛС-1618/14.06.2011г. на ВКП, Заповед № 310/2011 на
Адм.ръководител на ОП-Ловеч);

25.Регистър за входящи и изходящи  материали, съдържащи КИ с ниво
на класификация „СТРОГО СЕКРЕТНО”

26.Регистър за входящи и изходящи  материали, съдържащи КИ с ниво
на класификация „СЕКРЕТНО” и „ПОВЕРИТЕЛНО”;

27.Регистър за входящи и изходящи  материали, съдържащи КИ с ниво
на класификация „ЗА СЛУЖЕБНО ПОЛЗВАНЕ”;

28.Регистър отчетни документи и сборове от документи;
29.Регистър за отчет на експедиционни писма – входящ и изходящ;
30.Регистър за отчет на литературата, съдържаща класифицирана

информация;
31.Регистър за отчет на печатите и щемпелите;
32.Регистър за проведеното обучение  в областта на сигурността на

лицата, до за работа с КИ;
33.Регистър за регистрация на делата по проучване;
34.Регистър за водене на отчет на служителите, допуснати до работа с

материали, съдържащи КИ;
35.Регистър за отчет на носителите за многократен запис, съдържащи

КИ;
36.Регистър за отчет на  работните тетрадки, съдържащи

класифицирана информация;
37.Книга за контрол на регистратурата;
38.Регистър за сборове и документи (ДП, преписки, наблюдателни

досиета);
39.Заповедна книга;
40.Книга за отразяване участието на магистратите и съдебните

служители в семинари и обучения;
41.Регистър на заявленията по ЗДОИ (съгласно Заповед №

758/21.12.2009 на адм.ръководител на ОП – Ловеч);
42.Регистър за преписки и съдебни производства за престъпления
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свързани с организираната престъпност, корупцията и прането на пари;
43.Регистър за разпореждания на административния ръководител на

ОП-Ловеч;
44.Регистър – протоколи за унищожаване на събраните данни от

прилагането на СРС;
45.Регистър за посещение на обект;
46.Тетрадка за отразяване движението на материалите;
47.Входящ регистър-явен;
48.Изходящ регистър-явен;
49.Регистър-материали, съдържащи КИ в РП;
50.Регистър на декларациите за несъвместимост;
51.Регистър на декларациите за промяна на деклариране в декларациите

за несъвместимост;

- водени на електронен носител:
1.Дневник за лица, срещу които се водят две и повече досъдебни

производства (съгласно Разпореждане АП № 3/12.02.2010 г. на
Административния ръководител на ВТАП, № Вх. 472/2010 г. по описа на ОП-
Ловеч);

2.Регистър за спрените наказателни производства срещу известен
извършител (съгл. Заповед № ЛС-2403/15. 06. 2007 г. на Главен прокурор на
РБ, Заповед № 7/ 07. 01. 2009 г. на Административния ръководител на ОП –
Ловеч);

3.Регистър за спрените наказателни производства срещу неизвестен
извършител (съгл. Заповед № ЛС-2403/15. 06. 2007 г. на Главен прокурор на
РБ, Заповед № 7/ 07. 01. 2009 г. на Административния ръководител на ОП –
Ловеч);

4.Регистър на искания за предоставяне на данни от предприятията,
представляващи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги
по реда на чл. 159а, ал. 1 от НПК във вр. с чл. 251г, ал. 5 от ЗЕС /Заповед №
71/28.07.2015г. на ОП-Ловеч/

Водят се и други книги, които се отнасят за дейността, свързана с
общата администрация. Те не се включват в предмета на проверката на ИВСС
и поради това не са описани.

I.2.2. В ОП- Ловеч не се водят книги по собствена преценка;
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І.3.Информационно обслужване, статистика и анализ.

Информационното обслужване в Окръжна прокуратура - гр. Ловеч се
осигурява, администрира и поддържа от системен администратор.

През проверявания период в ОП - гр. Ловеч се ползвала правна
програма АПИС. Ползвали се деловодни програми и централизирана
информационна система в следствените служби.

Проверяващият екип установи, че унифицираната информационна
система /УИС-3/ е внедрена и с нея се работи ежедневно.

1.Организацията на дейността по водене на статистиката е
съобразена с Указание за организация на информационната дейност в
Прокуратурата  на РБ, утвърдено със Заповед № ЛС-1985/30.05.2014 г.,  изм.
със Заповед № РД-02-27/21.11.2017 г., изм. със Заповед № РД-02-
17/27.06.2019 г. на главния прокурор на Р. България. Изготвяни са месечни,
тримесечни, шестмесечни, деветмесечни, годишни справки и др. Изготвяни
са и различни справки по указание на горестоящите прокуратури.

Информацията се събира, систематизира, обобщава, съхранява,
обработва и предоставя на Апелативна прокуратура - гр. Велико Търново.
Въз основа на обобщената информация се изготвят справки, анализи и
доклади. Отчетността на Окръжна прокуратура - Ловеч се осъществява чрез
единни и унифицирани електронни таблици и обмен.

Статистическите данни се използват и за решаване на организационни
въпроси, респ. взимане на управленски решения, насочени към повишаване
ефективността на прокурорската дейност като цяло.

2. Аналитична дейност на ОП- гр. Ловеч:
- Статистически данни, изготвени по разпореждане на ВКП.
В Окръжна прокуратура – Ловеч се изготвят годишни, шестмесечни,

тримесечни и месечни отчети Съгласно Указание за организация на
информационната дейност в ПРБ на основание заповед № ЛС - 1985 от
30.05.2014 г. изм. със Заповед № РД-02-27/21.11.2017 г., изм. със Заповед №
РД-02-17/27.06.2019г. на Главния прокурор на Р. България :

ежемесечно - таблици №№ 3 и 4.1а - 4.4а ;
първо тримесечие - таблици №№ 1а - 2б, 3, 4.4
първо шестмесечие - таблици № 1а до № 9
деветмесечие - №№ 1а - 2б, 3, 4.1 - 4.4
годишно - № 1а до № 9
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- периодични статистически таблици и справки по указание на
горестоящите прокуратури, както и информация по конкретни въпроси;

- анализи на причините за постановяване на влезли в сила оправдателни
присъди,окончателни съдебни актове за прекратяване на наказателното
производство и на съдебни актове, с които делото се връща на прокурора,
съобразно Указание за подобряване организацията на работата в ПРБ по НСН
– първо и второ шестмесечие на2019 г. и 2020 г.

В проверяваната прокуратура са провеждани работни съвещания, на
които са обсъждани конкретни въпроси и проблеми, свързани с
организацията на работа и нейното подобряване. Набелязвани са мерки за
преодоляване на текущи проблеми, които възникват в процеса на работа.

Не се използват самостоятелно изготвени форми за статистика.

І.4.Организация на дейността по описване и съхранение на
веществените доказателства:
Тя се осъществява съгласно Правилника за администрацията на

Прокуратура на Р.България. През проверявания период са изпълнявани
издадените заповеди на административния ръководител, които се отнасят до
съхраняването на веществените доказателства /ВД/.

ВД се съхраняват в специален метален шкаф в Архива на ЛОП, който
се заключва. С оглед съхранението на веществени доказателства пари и
други ценности, ОП - Ловеч е подписала договор за предоставяне на банков
сейф. Обработката и движението на материалите за съхранение в банковия
сейф е възложено на конкретни длъжностни лица със заповед
№247/12.05.2014 г. на административния ръководител. Разпоредено е
копията от протоколите за действия по разследването и от входящите
документи да се съхраняват в приложение към книгата за веществените
доказателства. Определен е служител, който да води книгата и да ги приема,
съхранява и предава. Разпоредено е при внасянето на досъдебните
производства в ОС - Ловеч или при изпращането им на други институции,
да се изготвят приемо-предавателни протоколи за предаването на
съответните ВД. Протоколите се прилагат в отделна папка към книгата за
ВД. Определен е прокурор, който да извършва ежемесечни проверки, които
да се удостоверяват с резолюция в книгата за ВД. Определен е състава на
комисията, която ежегодно извършва проверки по чл.83 от Правилника за
администрацията на Прокуратурата на Република България и изготвя
съответния протокол. Определена е комисия за унищожаване на веществени
доказателства. При унищожаването на ВД тя изготвя протокол, в който се
отбелязва видът на вещественото доказателство, количество и размер и
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тяхното състояние. Изготвените протоколи се прилагат към съответните
досъдебни производства /преписки/ и се предоставят за извършване на
необходимите отбелязвания в книгата за веществени доказателства.

Прокурорът, който е отговорник за надзор „Досъдебен” осъществява
контрол и методическо ръководство по въпросите, свързани с воденето на
регистъра. Всеки месец регистърът се предоставя на окръжния прокурор за
проверка.

Приемането, съхранението и предаването на веществените
доказателства, приобщени по преписки и ДП, наблюдавани от ОП - гр.
Ловеч, се е извършвало при спазване на закона, Правилника за
администрацията на Прокуратурата на Република България и заповедите на
административния ръководител. Определеният служител е водил дневниците
редовно.

І.5.Принцип на случайния подбор при разпределение на
преписките и делата:

Разпределението на делата и преписките в Окръжна прокуратура
гр. Ловеч през 2019 г.  и 2020 г. е извършвано на основание Правилата за
приложението на разпределението на преписките и досъдебните
производства на принципа на случайния подбор в Прокуратурата на
Република България, утвърдени със Заповед № РД-02-41 от 14.10.2015 г.,
изменени и допълнени със Заповед № РД-02-6 от 06.04.2016 г., Заповед
№ РД-02-23 от 02.11.2017 г. и Заповед № РД-04-459 от 27.12.2018 г. на
главния прокурор на Р. България и на основание Заповед №5/07.01.2019 г.,
изм. със Заповед №633/8.12.2020г. на административния ръководител.

Разпределението на преписките и досъдебните производства на
принципа на случайния подбор се извършва чрез специалния модул на
програмата УИС, предоставена от ВКП. Определени са съдебните
деловодители, които да работят с програмата за електронно разпределение.
В заповедите на окръжния прокурор са определени групите, между които ще
се извършва разпределението на преписките. Разпоредено е съдебните
деловодители да докладват новопостъпилите преписки, дела, сигнали и други
материали на административния ръководител или на заместващия го
прокурор за определяне на съответната група. След определяне на групите,
преписките се предават на определените със заповед съдебни служители,
които ги разпределят електронно по реда на тяхното постъпване при спазване
принципа на случайния подбор. Групите са определени със Заповед №
5/07.01.2019 г. на административния ръководител и през проверявания
период преписките следвало да се разпределят в шестнайсет групи, както
следва:
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Първа група - „Преписки”;
Втора група - „Преписки с фактическа и правна сложност“;
Трета група - „Досъдебни производства по дежурство”;
Четвърта група - „Досъдебни производства по компетентност“;
Пета група - „ДП, свързани с престъпления против данъчната и

осигурителната система“;
Шеста група - „ДП, свързани с корупционни престъпления и пране на

пари“;
Седма група - „ДП, свързани с престъпления касаещи злоупотреби с

фондове на Европейския съюз“”;
Осма група - „ДП и преписки, свързани с престъпления извършени от

служители на МВР, ДАНС, ГД“ИН“, ГД“Охрана“ и разследващи в Агенция
„Митници“;

Девета група - „Произнасяне по отводи/самоотводи”;
Десета група - „Инстанционен контрол”;
Единайсета група - „Изпълнение на наказанията”;
Дванайсета група - „Надзор за законност и административно-съдебен

надзор“ ;
Тринайсета група - „Надзор за законност в касационното производство

по административни дела;
Четиринайсета група - „Международно правно сътрудничество“;
Петнайсета група - „Гражданско - съдебен надзор“;
Шестнайсета група - „Наказателно - съдебен надзор“;
По искания за възобновяване на наказателни производства – чл.420,

ал.1, пр.1 от НПК, възлагане на следовател разследването на ДП, молби  и
жалби по чл.70, ал.1 от НК, молби и жалби по чл.447 и по чл.437 от НПК,
както и исканията за удължаване на сроковете по чл.234, ал.3 от НПК,  се
произнасял административният ръководител.

Определени са прокурорите, между които ще се разпределят
преписките в различните групи и процента на тяхната натовареност.
Окръжният прокурор В.Вълков работил при 70% натовареност в първа,
четвърта, осма, девета и десета групи, с 50% натовареност във втора група,
30% натовареност в единайсета група и 100 % натовареност в останалите
групи.

Заместник-окръжният прокурор Димитър Димитров работил със 100%
натовареност в първа, втора, трета, четвърта, шеста, осма, девета, десета,
четиринайсета и шестнайсета група.

Бившият заместник-окръжен прокурор Павлинка Кръстинова работила
със 100% натовареност в първа, втора, трета, четвърта, пета, девета, десета,
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тринайсета, четиринайсета и петнайсета група до края на проверявания
период.

Настоящият заместник-окръжен прокурор Кирил Петров работил с
10% натовареност в шестнайсета група, 20% натовареност в дванайсета
група и 100% натовареност във всички останали групи.

Прокурор Светла Иванова работила с 10% натовареност в петнайсета
група, със 70% натовареност в първа група и десета група и 100%
натовареност във втора, трета, четвърта, пета, девета, дванайсета, тринайсета
и четиринайсета групи.

Прокурор Поля Миткова работила със 100% натовареност в първа,
втора, трета, четвърта, седма, девета, десета и четиринайсета групи до
16.12.2019 г.

Прокурор Румен Петров работил със 100% натовареност  в първа,
втора, трета, четвърта, шеста, седма, девета, десета и четиринайсета групи.

След завеждане и разпределение, преписките се докладват на
административния ръководител за поставяне на писмена резолюция.

При отсъствие на прокурор преписките и досъдебните производства,
наблюдавани от него, се докладват на прокурора, който го замества за
преценка на необходимостта от извършване на незабавни действия или
действия с неотложен характер. В случай, че такава необходимост
съществува, те се докладват на административния ръководител, който
разпорежда преразпределение на принципа на случайния подбор.

След разпределянето на преписките и делата, се разпечатва общ
протокол за извършеното за деня разпределение. Системният администратор
осигурява на всички прокурори достъп до него. Общият протокол се
съхранява в архив.

На всеки шест месеца съдебният администратор предоставя на
окръжния прокурор справка за броя на разпределените преписки и ДП в
съответните групи.

Отговорниците на надзори били определени със заповеди на
административния ръководител, както следва:

„Гражданско-съдебен надзор“- бившият заместник-окръжен прокурор
Павлинка Кръстинова;

„Наказателно-съдебен надзор“- заместник-окръжният прокурор
Димитър Димитров;

„Надзор по изпълнение на наказанията и другите принудителни мерки,
както и надзор върху местата за изтърпяване на наказанието лишаване от
свобода и задържане под стража“ - настоящият заместник-окръжен прокурор
Кирил Петров;
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„Следствен надзор“- прокурор Румен Петров;
„Административно-съдебен надзор“ и „Надзор за законност“-  бившият

заместник-окръжен прокурор Павлинка Кръстинова и прокурор Светла
Иванова;

„Надзор над делата за непълнолетни“- прокурор Поля Миткова.
Следователно, изискването на чл.4, т.7, чл.6, чл.7 и чл.8 от Правилата

за приложението на разпределението на преписките и досъдебните
производства на принципа на случайния подбор относно натовареността на
прокурорите и административните ръководители на окръжните прокуратури
е спазено.

Проверяващият екип установи, че разпределението на преписките и
делата се извършва на принципа на случайния подбор в съответствие със
закона, указанията и заповедите на главния прокурор. Копие от съответния
протокол за избор на наблюдаващ прокурор е приложено към  всички
преписки и наблюдателни производства.

В изпълнение на Указанията за полагане и заплащане на извънреден труд в
органите на съдебната власт, приети с Решение на ВСС по протокол № 2/15.01.2003 г.,
изменени с Решение на ВСС по протокол № 16/23.04.2003 г., както и Заповед № ЛС-
4640/17.10.2014 г. на Главен прокурор на Р.България до 15-то число на всеки месец се
изпращат на ВКП и АП - Велико Търново  графиците за дежурства на прокурори и
съдебни служители през почивните и празнични дни, утвърдени със заповед на адм.
ръководител на ОП - Ловеч. През 2019 г. прокурорите в проверяваната
прокуратура са дали дежурства 54 седмици. Дежурствата през 2020 г. са 52
седмици.

Приложение:Справка №1 за ОП - Ловеч за 2019 г. по организация на
административната дейност на прокуратурите;

Справка №1 за ОП - Ловеч за 2020 г. по организация на
административната дейност на прокуратурите;

І.6.Заповеди и разпореждания на административния ръководител:
През 2019 г. административният ръководител е издал 907 бр. заповеди,

както следва:
- по указание на Главния прокурор – 15 броя;
- по собствена преценка – 109 броя;
- за командироване на служебни лица - 197 броя;
- за ползване на отпуск - 586 броя.
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През 2020 г. административният ръководител е издал 708 бр.заповеди,
както следва:

- по указание на Главния прокурор – 16 броя;
- по собствена преценка –  128 броя;
- за командироване на служебни лица - 127 броя;
- за ползване на отпуск - 437 броя.

І.7.Наказания и поощрения:

През 2019 г. административният ръководител е образувал
дисциплинарни производства срещу следовател Т.Стоянов, прокурор Кр.
Йоловски от РП-Ловеч и прокурор Б. Василев от РП-Ловеч. Спрямо
следовател Т. Стоянов и прокурор Б.Василев е приложена дисциплинираща
мярка „обръщане на внимание“ по чл. 327, ал.1 от ЗСВ. Административният
ръководител е упражнил правомощието си по чл.311, т.1 от ЗСВ и наложил
дисциплинарно наказание „забележка“ на прокурор Бойко Василев от РП-
Ловеч. ПК на ВСС е уведомена за наложеното наказание и
дисциплиниращите мерки и ги е потвърдила.

През 2020 г. административният ръководител е наложил наказание
„забележка“ на прокурор Бойко Василев от РП-Ловеч. ПК на ВСС е
потвърдила наложеното наказание.

 На осн. чл. 311, т.2 от ЗСВ с решение по протокол №15/2020 г.на ПК на
ВСС, следователят Христо Николов бил освободен от длъжност.

През проверявания период прокурорите от ОП - Ловеч не са получили
поощрение.

Приложение: Справка №1 за ОП - Ловеч за 2019 г. по организация на
административната дейност на прокуратурите;

   Справка №1 за ОП - Ловеч за 2020 г. по организация на
административната дейност на прокуратурите;

  І.8. Извършени проверки:

а/ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ  от горестоящите прокуратури или
други органи на съдебната власт, отнасящи се до пряката прокурорска
дейност:

През 2019 г. АП - Велико Търново е извършила в ОП - Ловеч следните
проверки:

- комплексна ревизия;
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- проверка на дейността на ОП - Ловеч и районните прокуратури на
територията на нейния съдебен район за осъществяване на надзор на
законност в арестите и спазване на чл.76 от Указанието за дейността на
прокуратурата по надзора за изпълнение на наказанията и другите
принудителни мерки по Заповед №218/16.05.2019 г. на апелативния прокурор
на АП - Велико Търново;

- проверка на дейността на ОП - Ловеч по спрените наказателни
производства - основания за прилагане на чл. 244 от НПК, особеност на
прокурорските актове, спазване на срока по чл. 244, ал. 8 от НПК, действията
на прокурора по чл. 245 от НПК по спрени ДП;

- проверка на организацията по приемане, съхраняване и разпореждане
с вещи, приобщени като веществени доказателства по наказателни
производства, създадена в ОП - Ловеч;

- проверка на качеството на актовете за възлагане на проверки на
контролните органи и съответствието им с т.18, глава 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 за 1-во шестмесечие на 2019 г.;

- проверка на дейността на ОП - Ловеч по надзора за изпълнение на
наказанията и по създадената организация и спазването на Указанието по
надзора върху изпълнението на наказанията и другите принудителни мерки
по Заповед №515/31.10.2019 г. на апелативния прокурор на АП - Велико
Търново;

- проверка на законосъобразността на прокурорските актове,
постановени по реда на чл.213, чл.243 и чл.244 от НПК  в периода 2017-2018
г. по преписки и дела, водени за престъпления по чл.255, чл.255а и чл.256 от
НК, които не са били предмет на съдебен и инстанционен контрол;

- проверка на срочността и качеството на разследване на делата, водени
през 2017 г. срещу непълнолетни лица и/или с пострадали малолетни и
непълнолетни лица;

- на осн. чл.10, ал.2 от Правилата за приложението на разпределението
на преписките и досъдебните производства на принципа на случайния подбор
в Прокуратурата на Република България, утвърдени със Заповед № РД-02-41
от 14.10.2015 г., изменени и допълнени със Заповед № РД-02-6 от 06.04.2016
г., Заповед № РД-02-23 от 02.11.2017 г. и Заповед № РД-04-459 от 27.12.2018
г. на главния прокурор на Р България на ОП- Ловеч били извършени
проверки от по-горестоящата прокуратура. Констатирано е, че създадената в
ОП-Ловеч организация за разпределение на преписките и делата на принципа
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на случайния подбор по реда на тяхното постъпване е в съответствие със ЗСВ
и заповедите на главния прокурор.

През 2020 г. АП - Велико Търново е извършила в ОП - Ловеч 6 бр.
тематични проверки, както следва:

- проверка за спазването на сроковете по чл.145, ал.2 от ЗСВ през
2019г.;

- проверка на делата, върнати през 2019 г. поради допуснато на ДП
съществено нарушение на процесуални правила, довело до ограничаване на
процесуалните права на обвиняемия, на пострадалия или на неговите
наследници;

- проверка в районните прокуратури от Ловешкия съдебен район на
прекратените ДП, водени за престъпления по чл.354а-чл.354в от НК;

- проверка по ГСН и делата, водени по ЗОДОВ, приключили на първа и
втора инстанция през 2018 г. и 2019 г. в ОС - Ловеч;

- проверка на подадените през 2019 г. въззивни и касационни протести;
- проверка на делата, включени в регистъра на сроковете по чл.234, ал.8

от НПК;

б/ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ от окръжната прокуратура на
низовите прокуратури, отнасящи се до пряката прокурорска дейност:

През 2019  г. в изпълнение на утвърдения План за контролно -
ревизионната дейност на ОП - Ловеч прокурорите от проверяваната
прокуратура са извършили 4 комплексни ревизии, 8 бр. тематични проверки и
2 бр. контролни проверки в районните прокуратури от ловешкия съдебен
район. Проверките и резултатът от тях са подробно описани в Справка №1 по
организацията на административната дейност на прокуратурата за 2019 г.

През 2020  г. в изпълнение на утвърдения План за контролно -
ревизионната дейност на ОП - Ловеч прокурорите от проверяваната
прокуратура  са извършили 11 бр. тематични проверки и 5 бр. контролни
проверки в районните прокуратури от ловешкия съдебен район. Проверките и
резултатът от тях са подробно описани в Справка №1 по организацията на
административната дейност на прокуратурата за 2020 г.

         І.9.Форми на обучение:
През проверявания период прокурорите и служителите в ОП - гр. Ловеч

са преминали обучения, подробно описани в приложените материали.
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Приложение: Справка №1 за ОП - Ловеч за 2019 г. по организация на
административната дейност на прокуратурите;

   Справка №1 за ОП - Ловеч за 2020 г. по организация на
административната дейност на прокуратурите.

І.10.Обем на прокурорската дейност и средна натовареност на
прокурорите през всяка от проверяваните години:

В ОП - Ловеч се прилагат правилата за измерване натовареността на
прокуратурите и на индивидуалната натовареност на всеки прокурор и
следовател, приети с решение на ВСС по Протокол №60 от заседание,
проведено на 11.12.2014 г. Натовареността на прокурорите се отчита
посредством предвидената в правилата тежест за актове и действия,
определени въз основа на обичайно необходимото време за тяхното
постановяване /извършване. Отчита се и тежестта на краен прокурорски акт,
когато тя е с тежест над обичайната, по определените в Правилата
показатели и въз основа на попълнен от наблюдаващия прокурор формуляр
по преписката/ делото. Среднодневната натовареност на един прокурор се
отчита въз основа на реално отработените дни от тях. Данните за броя на
делата и преписките се извежда от статистическите форми, съгласно
Указанието за организация на информационната дейност на ПРБ.

През 2019 г. среднодневната натовареност на един прокурор за
прокуратура била 1.19, а в ОП - гр. Ловеч среднодневната натовареност на
база действително отработени дни без командировъчните била 1.33 на ден за
прокурор. Следователно, среднодневната натовареност на прокурор от ОП-
гр. Ловеч е над средната за страната /вж. Доклад за прилагането на закона и
за дейността на Прокуратурата и на разследващите органи през 2019 г. на
главния прокурор/.

През 2020 г. среднодневната натовареност на един прокурор за
окръжна прокуратура била 1.12, а среднодневната натовареност на един
прокурор в ОП - гр. Ловеч на база действително отработени дни без
командировъчните била 1.35 на ден за прокурор. Следователно и през
втората половина от проверявания период, среднодневната натовареност на
прокурор от ОП- гр. Ловеч е над средната за страната. Прави впечатление,че
за страната среднодневната натовареност на прокурор намалява, а за ОП -
Ловеч се увеличава. /вж. Доклад за прилагането на закона и за дейността на
Прокуратурата и на разследващите органи през 2019 г. на главния прокурор/.
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Приложение: Справка №1 за ОП - Ловеч за 2019 г. по организация на
административната дейност на прокуратурите;

   Справка №1 за ОП - Ловеч за 2020 г. по организация на
административната дейност на прокуратурите.

ІІ. ПРОВЕРКА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ПО ОБРАЗУВАНЕТО И
ДВИЖЕНИЕТО НА ПРЕПИСКИТЕ В ПРОКУРАТУРАТА, НА
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.54, АЛ.1, Т.2 ЗСВ:

ОБЩ БРОЙ НА ПРЕПИСКИТЕ :

През 2019 г. в ОП - гр. Ловеч общият брой на наблюдаваните преписки
е бил 712. От тях 489 бр. били първоинстанционните преписки, от които
новообразувани преписки били 328 броя, а образуваните от предходни
периоди – 37 броя. Останалите от предходни периоди били 7.56% от общия
брой на наблюдаваните първоинстанционни преписки. Второинстанционните
преписки били 223 бр., от които новообразувани били 208 бр., а образувани в
предходни периоди - 15 бр. Преписките, останали от предходни периоди били
6,72% от общия брой на наблюдаваните второинстанционни преписки.

От общия брой преписки окръжният прокурор Валентин Вълков е
наблюдавал 72 бр., заместник - окръжният прокурор Павлинка Кръстинова -
106 бр., заместник - окръжният прокурор Димитър Димитров - 105 бр.,
заместник - окръжният прокурор Кирил Петров - 110 бр., прокурор Светла
Иванова – 76 бр., прокурор Румен Петров – 109 бр., прокурор Поля Миткова
– 134 бр.

През 2020 г. в ОП - гр. Ловеч общият брой на наблюдаваните преписки
е бил 476. От тях 216 бр. били първоинстанционните преписки, от които
новообразувани преписки били 195 броя, а образуваните от предходни
периоди – 21 броя. Образуваните в предходни преписки били 9,72% от общия
брой на наблюдаваните преписки. Второинстанционните преписки били 260
бр., от които новообразувани били 219 бр., а образувани в предходни периоди
- 41 бр. Преписките, останали от предходни периоди били 4,81% от общия
брой на наблюдаваните преписки.

От общия брой преписки окръжният прокурор Валентин Вълков е
наблюдавал 36 бр., заместник - окръжният прокурор Павлинка Кръстинова –
95 бр., заместник - окръжният прокурор Димитър Димитров - 88 бр.,
заместник - окръжният прокурор Кирил Петров - 98 бр., прокурор Светла
Иванова – 65 бр., прокурор Румен Петров – 94 бр.
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А.ДЕЙНОСТ НА ОП - ГР.ЛОВЕЧ ПО ПЪРВОИНСТАНЦИОННИТЕ
ПРЕПИСКИ:

1.ПРЕПИСКИ, ИЗПРАТЕНИ НА ОРГАНИТЕ НА МВР или на друг
специализиран орган за извършване на предварителна проверка:

През 2019 г. за извършване на предварителна проверка  са  изпратени
59 броя преписки.

През 2020 г. за извършване на предварителна проверка  са  изпратени
59 броя преписки.

В изпълнение на указанията на главния прокурор №15070/2010 г. от
11.04.2013 г., след извършване на предварителна проверка, всички преписки
се връщат в ОП - гр. Ловеч за произнасяне от прокурор.

2. ПРЕПИСКИ, ПО КОИТО ПРОКУРОРЪТ лично е извършил
предварителна проверка:

През проверявания период прокурорите не са извършвали лично
предварителна проверка.

3. ПРЕПИСКИ, ПО КОИТО ПРЕДВАРИТЕЛНАТА ПРОВЕРКА е
продължила повече от 3 месеца:

През проверявания период всички предварителни проверки са
приключили в рамките на тримесечния срок по чл.145, ал.2, предл.1 от ЗСВ.

4. РЕШЕНИ ПРЕПИСКИ :
  През 2019 г. са решени 237 бр. първоинстанционни преписки, които
представляват 48,46% от наблюдаваните първоинстационни преписки, а през
2020 г. – 186 броя преписки, които представляват 39.07% от наблюдаваните
преписки.

4.1. С постановление за отказ да се образува досъдебно производство
През 2019 г. с постановление за отказ да се образува досъдебно

производство са приключили 61 броя преписки, които представляват 25.73%
от решените първоинстанционни преписки. Обжалвани са постановленията
по 11 бр. преписки. По 10 броя преписки постановленията са потвърдени от
горестоящата прокуратура, едно постановление е отменено. Предмет на
служебен контрол са били 6 бр. постановления за отказ да се образува
досъдебно производство на ЛОП.  От тях 5  бр.  са потвърдени,  а 1  бр.  -
отменено.

През 2020 г. с постановление за отказ да се образува досъдебно
производство са приключени 53 броя преписки, които представляват 28.49%
от решените първоинстанционни преписки. По 12 броя преписки
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постановленията за отказ са обжалвани и потвърдени от по-горестоящата
прокуратура. Предмет на служебен контрол са били 6 бр. постановления за
отказ да се образува досъдебно производство на ЛОП, които са потвърдени.

През проверявания период прокурорите от ЛОП не са  правили
възражения по чл.143, ал.7 от ЗСВ срещу горестояща прокуратура.

4.2.С постановление за образуване на досъдебно производство
Образуваните досъдебни производства през 2019 г. са общо 50 броя,

които са 10.22% от наблюдаваните преписки и 21.09 % от решените. През
2020 г. са образувани 45 досъдебни производства, които са 9.45% от общия
брой на наблюдаваните преписки и 24.19 % от решените.

Постановленията за отказ за образуване на досъдебно производство се
изпращат на лицата по чл. 213 от НПК с обикновена поща.

4.3.Преписки, приключили с други постановления или резолюции:
През 2019 г. 126 бр. преписки били решени с друго постановление или

резолюция.
През 2020 г. 88 бр. преписки били решени с друго постановление или

резолюция.

5. ОСТАНАЛИ НЕРЕШЕНИ ПРЕПИСКИ в края на проверявания
период:

Всички преписки, образувани преди  01.01.2019 г. са били решени до
края на 2020 г.

Преписки, решени в нарушение на срока по чл.145, ал.2, изр.2 от ЗСВ
Според Справка № 2 по организацията на образуването и движението на

преписките в ОП - гр. Ловеч, през проверявания период всички  преписки са
били решени в едномесечния срок по чл.145, ал.2, изр.2 от ЗСВ.

Преписки на специален надзор:
През 2019 г. прокурорите от ОП - Ловеч са работили по 10 бр. преписки,

взети на специален надзор, по които са образувани дела. От тях 3 бр. дела са
внесени с обвинителни актове, една преписка е приключила с постановление за
прекратяване, а по останалите досъдебното производство не е приключило.

През 2020 г. прокурорите от ОП - Ловеч са работили по 9 бр. преписки,
взети на специален надзор, по които са образувани дела. От тях едно дело е
внесено с обвинителен акт, една преписка е приключила с постановление за
прекратяване, а по останалите досъдебното производство не е приключило.
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Б. ИНСТАНЦИОНЕН И СЛУЖЕБЕН КОНТРОЛ НА ОП - ЛОВЕЧ
ВЪРХУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗА ОТКАЗ ДА СЕ ОБРАЗУВА ДП:

През 2019 г. предмет на инстанционен и служебен контрол били 138
постановления за отказ да се образува ДП.

От общия брой преписки окръжният прокурор Валентин Вълков се е
произнесъл по 13 бр. инстанционни преписки, заместник-окръжният прокурор
Димитър Димитров- по 19бр., бившия заместник-окръжен прокурор Павлинка
Кръстинова - по 22 бр., настоящият заместник-окръжен прокурор Кирил Петров -
по 20 бр., прокурор Светла Иванова - по 11 бр., прокурор Румен Петров - по 24
бр. и прокурор Поля Миткова - по 29 бр.;

По прокуратури преписките, предмет на инстанционен и служебен
контрол се разпределят така:

РП – Ловеч - 65 бр.;
РП - Троян, понастоящем ТО - Троян в РП - Ловеч - 33 бр.;
РП - Тетевен, понастоящем ТО - Тетевен в РП - Ловеч - 24 бр.;
РП - Луковит, понастоящем ТО - Луковит в РП - Ловеч - 16 бр.
От общия брой постановления за отказ, върху които е упражнен

инстанционен и служебен контрол 121 бр. били потвърдени, а 17 бр. - отменени.
През 2020 г. предмет на инстанционен и служебен контрол били 260

постановления за отказ да се образува ДП.
От общия брой преписки окръжният прокурор Валентин Вълков се е

произнесъл по 24 бр. инстанционни преписки, заместник - окръжният прокурор
Димитър Димитров - по 60 бр., бившия заместник - окръжен прокурор Павлинка
Кръстинова - по 52 бр., настоящият заместник - окръжен прокурор Кирил Петров
- по 47 бр., прокурор Светла Иванова - по 31 бр., прокурор Румен Петров - по 46
бр.

По прокуратури преписките, предмет на инстанционен и служебен
контрол се разпределят така:

РП – Ловеч - 106 бр.;
РП - Троян, понастоящем ТО - Троян в РП – Ловеч - 73 бр.;
РП - Тетевен, понастоящем ТО - Тетевен в РП – Ловеч - 68 бр.;
РП - Луковит, понастоящем ТО - Луковит в РП – Ловеч - 13 бр.
От общия брой постановления за отказ, върху които е упражнен

инстанционен и служебен контрол  217 бр. били потвърдени, 2 бр. били частично
потвърдени, а 14 бр.- отменени.

Всички прокурори са се произнасяли в едномесечния срок.
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В.ИНСТАНЦИОНЕН И СЛУЖЕБЕН КОНТРОЛ НА АП - ВЕЛИКО
ТЪРНОВО ВЪРХУ ПРЕПИСКИ НА ОП - ГР. ЛОВЕЧ:

През 2019 г. АП - Велико Търново е упражнила инстанционен и служебен
контрол по 151 бр. преписки на ОП - Ловеч. Били потвърдени 131 бр.
постановления, а отменени - 20 бр. постановления.

През 2020 г. АП - Велико Търново е упражнила инстанционен и
служебен контрол по 99 бр. преписки на ОП - Ловеч. Били потвърдени 85 бр.
постановления и отменени - 14 бр. постановления.

Приложение: Справка №2 по организацията на образуването и
движението на преписките в ОП - гр. Ловеч за периода 01.01.2019 г.-
31.12.2019 г.;

Справка №2 по организацията на образуването и движението на
преписките в ОП - гр. Ловеч за периода 01.01.2020 г.- 31.12.2020 г.;

На принципа на случайния подбор бяха проверени преписки,
приключили през 2019 г. и 2020 г. с постановления за отказ от образуване
на досъдебно производство, както следва:

ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ ПРЕПИСКИ НА ОКРЪЖНА
ПРОКУРАТУРА - гр. ЛОВЕЧ:

Пр.пр.№ 346/2020 г. по описа на ОП- Ловеч с наблюдаващ прокурор
Румен Петров. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./
Преписката е образувана по повод справка за извършена проверка  от РУ-
МВР – Луковит по жалба на У.Р. за извършено престъпление по чл.249 от
НК. С постановление от 06.02.2020 г. прокурор Петров е дал указания за
събиране на още данни, свързани с престъплението и върнал преписката за
допълнителна проверка. В хода на проверката било установено, че
жалбоподателят е дал картата си и своя ПИН за изтегляне сумата от 8000 лв.
Материалите са постъпили в ОП – Ловеч на 24.02.2020 г. и са разпределени
на прокурор Петров на същата дата. С постановление от 26.02.2020 г. е
постановен отказ от образуване на досъдебно производство. В
обстоятелствената част е записано, че при така установеното от фактическа
страна може да се направи извод, че липсват данни за осъществено
престъпление по чл.249 от НК. Като основание за постановяването на отказа
е посочен чл.213 вр. с чл.24, ал.1, т.1 от НПК. В диспозитива е записано
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препис от постановлението да бъде изпратен на жалбоподателя и че може да
се обжалва пред АП - Велико Търново;

Пр.пр.№ 2641/2020 г. по описа на ОП- Ловеч с наблюдаващ прокурор
Димитър Димитров. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ
прокурор./ Преписката е образувана по повод на жалба на К.Б. за нарушения
на полицай от РУ на МВР- Тетевен. С постановление от 23.10.2019 г.
прокурор Димитров изпратил преписката за предварителна проверка. В хода
на проверката било установено, че твърденията на жалбоподателя не
отговарят на истината. Материалите са постъпили в ОП – Ловеч на 19.12.2019
г. и са разпределени на прокурор Димитров на същата дата. С постановление
от 08.01.2020 г. е постановен отказ от образуване на досъдебно производство.
В обстоятелствената част е записано, че при така установеното от фактическа
страна може да се направи извод, че липсват данни за осъществено
престъпление, а жалбоподателят е набедил служителя на МВР в извършване
на престъпление от общ характер. Като основание за постановяването на
отказа е посочен чл.213 вр. с чл.24, ал.1, т.1 от НПК. В диспозитива е
записано препис от постановлението да бъде изпратен на жалбоподателя и че
може да се обжалва пред АП- Велико Търново;

Пр.пр.№ 1972/2018 г. по описа на ОП-Ловеч с наблюдаващ прокурор
Светла Иванова. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./
Преписката е образувана по жалба на Г.А. във връзка с противоречие на два
административни акта на Общински съвет-Луковит, свързани с поземлен
имот, за който с едното от тях е дадено съгласие да бъде продаден чрез
публично оповестен конкурс. Проверката е извършена от наблюдаващия
прокурор, която е изискала документи от ОбС-Луковит, касаещи решенията
за имота. Писмото с приложено решение на ОбС са постъпили в ОП-Ловеч на
02.01.2019 г. С постановление от 06.02.2019 г. е постановен отказ от
образуване на досъдебно производство. В обстоятелствената част е записано,
че не са установени данни за извършени закононарушения, които да
обуславят по-нататъшната намеса на ОП-Ловеч с оглед институционалните й
правомощия. Като основание за постановяването на отказа е посочен чл.213,
ал.1 от НПК. В диспозитива е записано, че се отказва образуването на ДП и
предприемане на мерки по надзора за законност, препис от постановлението
да бъде изпратен на жалбоподателя и че може да се обжалва пред АП-
В.Търново. С постановление от 09.10.2019 г. на прокурор от АП-В.Търново,
след жалба от Г.А., постановлението на ОП-Ловеч за отказ от образуване на
ДП е потвърдено.

Пр.пр.№ 2662/2018 г. по описа на ОП-Ловеч с наблюдаващ прокурор
Кирил Петров. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./
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Преписката е образувана по жалба на В.С. за това, че посредством
нотариален акт е извършено престъпление по чл.209 от НК чрез дарение на 7
идеални части от непритежавани имоти. Изискани са документи от Агенция
по вписванията – нотариален акт. НА е получен в ОП-Ловеч на 19.04.2019 г.
С постановление от 22.04.2019 г. е постановен отказ от образуване на
досъдебно производство. В обстоятелствената част е записано, че проверката
на нотариалния акт е установила, че не е допуснато нарушение на закона –
подписан е от пом.нотариус и това изрично е отбелязано. Липсват данни за
извършено престъпление по служба. Като основание за постановяването на
отказа е посочен чл.213 от НПК. В диспозитива е записано, че се отказва
образуването на ДП и че може да се обжалва пред АП-В.Търново.

Бяха проверени и :
Пр. вх. №2240/20 г., пр.пр. №315/19 г., пр.пр. №2641/2019г. , пр.пр.

№1164/19  г.  и пр.пр.  №818/19  г.   -  всички по описа на ОП -  Ловеч,
наблюдаващ прокурор Димитър Димитров;

Пр. пр. №191/20 г. и пр.пр. №844/2020 г. - двете по описа на ОП -
Ловеч, наблюдаващ прокурор Румен Петров;

Пр. пр. №1252/19 г. по описа на ОП - Ловеч, наблюдаващ прокурор
Валентин Вълков;

Пр.пр. №1493/2020 г. по описа на ОП - Ловеч с наблюдаващ прокурор
Светла Иванова;

Пр.пр. №2425/2019 г. по описа на ОП - Ловеч с наблюдаващ прокурор
Светла Иванова;

   Пр.пр. №506/2019 г. по описа на ОП - Ловеч с наблюдаващ прокурор
Кирил Петров;

Пр.пр.№ 2595/2020 г. по описа на ОП - Ловеч с наблюдаващ прокурор
Кирил Петров.

        ВТОРОИНСТАНЦИОННИ ПРЕПИСКИ НА ОП - ГР. ЛОВЕЧ:

Пр.пр.№ 1086/2020 г. по описа на ОП - Ловеч с наблюдаващ прокурор
Румен Петров. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./
Преписка №212/20 г. е образувана в РП-Троян по жалба от С.С. от с.Голяма
Желязна срещу И.Х. за осъществяван тормоз върху подателя на жалбата. С
постановление от 03.04.2020 г. на РП-Троян е постановен отказ от образуване
на ДП и преписката е прекратена. В ОП-Ловеч е депозирана жалба срещу
постановлението на РП-Троян. С протокол за случаен избор е определен
пр.Румен Петров да се произнесе по жалбата. С писмо от 20.05.2020 г. той
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изискал материалите по преписката на РП-Троян. Преписката е постъпила в
ОП на 29.05.2020 г. С постановление от 01.06.2020 г. прокурор Р.Петров е
потвърдил постановлението на РП-Троян като обосновано и законосъобразно
и оставил без уважение жалбата на С.С. В диспозитива па постановлението е
указал копие от него да се изпрати на С.С., а копие от него заедно с
преписката да се изпратят на РП-Троян. Отбелязал е, че подлежи на
обжалване пред АП-В.Търново. Постановлението на ОП е обжалвано пред
АП-В.Търново. С писмо от 19.06.2020 г. до ОП пр.А.Чакърова от АП-
В.Търново е изискала материалите по преписката. Материалите по
преписката са изискани от РП и са изпратени от пр.Петров в АП-В.Търново
на 25.06.2020 г. С постановление от 13.07.2020 г. жалбата е оставена без
уважение и постановлението на ОП-Ловеч е потвърдено като правилно и
законосъобразно, а постановлението е потвърдено от прокурор при ВКП след
извършен служебен контрол на основание чл.46, ал.3 от НПК и чл.143, ал.1 от
ЗСВ.

Пр.пр.№ 208/2020 г. по описа на ОП - Ловеч с наблюдаващ прокурор
Валентин Вълков. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./
Преписката е образувана по повод постъпила в ОП - Ловеч писмена жалба от
К.П. против постановление на РП - Ловеч от 06.01.2020 г., с което е било
отказано образуването на досъдебно производство по пр. вх. № 1728/19 г. по
описа на РП - Ловеч. Жалбата е постъпила в ОП на 20.01.2020 г. На
21.01.2020 г. са изискани материалите от РП - Ловеч. На 23.01.2020 г.
материалите по преписката са постъпили от РП - Ловеч в ОП. С подробно и
мотивирано постановление от 03.02.2020 г. жалбата е оставена без уважение,
а постановлението за отказ за образуване на ДП на РП- Ловеч е потвърдено.
Прокурорът се е произнесъл на основание чл.213 от НПК. В диспозитива е
указано преписката ведно с препис от постановлението да се изпратят на РП -
Ловеч. Указано е препис от постановлението да се изпрати на жалбоподателя
за сведение;

Пр.пр.№ 106/2020 г. по описа на ОП- Ловеч с наблюдаващ прокурор
Светла Иванова. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./
Преписката е образувана по повод постъпила в ОП - Ловеч писмена жалба от
М.П. против постановление на РП - Ловеч от 13.12.2019 г., с което е било
отказано образуването на досъдебно производство по пр. вх. № 2585/19 г. по
описа на РП - Ловеч. Жалбата е постъпила в ОП на 10.01.2020 г. На
15.01.2020 г. са изискани материалите от РП - Ловеч. На 16.01.2020 г.
материалите по преписката са постъпили от РП - Ловеч в ОП. С подробно и
мотивирано постановление от 20.01.2020 г. жалбата е оставена без уважение,
а постановлението за отказ за образуване на ДП на РП - Ловеч е потвърдено.
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Прокурорът се е произнесъл на основание чл.213 от НПК. В диспозитива е
указано преписката ведно с препис от постановлението да се изпратят на РП -
Ловеч. Указано е препис от постановлението да се изпрати на жалбоподателя
за сведение;

Пр.пр.№ 1958/2020 г. по описа на ОП- Ловеч с наблюдаващ прокурор
Димитър Димитров. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ
прокурор./ Преписката е образувана по повод постъпила в ОП - Ловеч
писмена жалба от Т.Т. против постановление на РП - Троян от 28.08.2020 г., с
което е било отказано образуването на досъдебно производство по пр. вх. №
763/20 г. по описа на РП - Троян. Жалбата е постъпила в ОП на 08.09.2020 г.
На 09.01.2020 г. са изискани материалите от РП - Троян. На 19.09.2020 г.
материалите по преписката са постъпили в ОП. С подробно и мотивирано
постановление от 01.10.2020 г. жалбата е оставена без уважение, а
постановлението за отказ за образуване на ДП на РП - Троян е потвърдено.
Прокурорът се е произнесъл на основание чл.213 от НПК. В диспозитива е
указано преписката ведно с препис от постановлението да се изпратят на РП -
Троян. Указано е препис от постановлението да се изпрати на жалбоподателя
за сведение;

Пр.пр.№ 1285/2019 г. по описа на ОП - Ловеч с наблюдаващ прокурор
Кирил Петров. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./
Преписката е образувана по повод писмена жалба от С.А. против
постановление на РП - Луковит, с което е било отказано образуването на
досъдебно производство по пр. вх. № 130/19 г. по описа на РП - Луковит,
изпратена от РП - Луковит ведно с преписката и постъпила в ОП – Ловеч на
14.05.2019 г. С постановление от 14.05.2019 г. жалбата е оставена без
уважение, а постановлението за отказ за образуване на ДП на РП - Луковит е
потвърдено. Прокурорът се е произнесъл на основание чл.213 от НПК. В
диспозитива е указано преписката ведно с препис от постановлението да се
изпратят на РП - Луковит. Указано е препис от постановлението да се
изпрати на жалбоподателя за сведение.

Бяха проверени и:
Пр.пр.№ 1235/2020 г. по описа на ОП-Ловеч с наблюдаващ прокурор

Румен Петров; Пр.пр.№ 1069/2020 г. по описа на ОП-Ловеч с наблюдаващ
прокурор Димитър Димитров.
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ПРЕПИСКИ НА ОП - ГР. ЛОВЕЧ, ВЪРХУ КОИТО АП - ВЕЛИКО
ТЪРНОВО Е УПРАЖНИЛА СЛУЖЕБЕН КОНТРОЛ:

Пр.пр.№ 1583/2020 г. по описа на ОП - Ловеч с наблюдаващ прокурор
Кирил Петров. /Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./
Преписката е образувана по повод писмена жалба от М.П. против
постановление на ОП - Ловеч от 24.07.2020 г., с което е било потвърдено
постановление за отказ да се образува досъдебно производство по пр. вх. №
566/20 г. по описа на РП - Троян. С постановление от 26.08.2020 г. на АП -
Велико Търново жалбата е оставена без уважение, а постановлението на ОП -
Ловеч, с което е потвърдено постановление за отказ за образуване на ДП на
РП - Троян е потвърдено. Прокурорът се е произнесъл на основание чл.213 от
НПК. В диспозитива е указано преписките ведно с препис от
постановлението да се върнат на долустоящите прокуратури. Указано е
препис от постановлението да се изпрати на жалбоподателя за сведение.
Посочено е, че постановлението може да се обжалва пред ВКП.

Беше проверена и пр.вх. №1390/20 г. по описа на ОП - Ловеч,
наблюдаващ прокурор Румен Петров.

Проверяващият екип установи, че всички  предварителни проверки се
извършват в срока по чл.145, ал.2, предл.1 от ЗСВ. В проверените
първоинстанционни постановления за отказ от образуване на ДП се
посочва, че постановлението подлежи на обжалване пред АП - гр. Велико
Търново.

Проверените второинстанционни постановления подробно изследват
материалите по преписката и мотивите на първата инстанция.

Протоколите за разпределение на преписките на принципа на
случайния подбор са приложени към всички преписки.

Постановленията за отказ от образуване на ДП са изпращани с
обикновена поща. В случаите, в които постановлението за отказ е било
отменено, ОП - Ловеч е изпълнявала указанията на по - горестоящите
прокуратури своевременно.

Спазвано е Указанието за осъществяване на инстанционен и служебен
контрол в Прокуратурата /Утвърдено със Заповед №ЛС-1986/30.05.2014 г.,
изм. и доп. със Заповед №РД-02-28/22.11.2017 г. на главния прокурор/.
Прокурорите от ОП - Ловеч са се произнасяли по второинстанционните
преписки своевременно. Служебният контрол се е осъществявал регулярно.
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Работа по жалбите:
Прокурорите са изпращали своевременно на горестоящата

прокуратура жалбите срещу техните постановления. Спазвали са
изискванията на чл.201, ал.2 от НПК и са изпращали жалбата със
становище.

IІІ. ПРОВЕРКА НА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОБРАЗУВАНЕТО И
ДВИЖЕНИЕТО НА ДОСЪДЕБНИТЕ И БЪРЗИ ПРОИЗВОДСТВА В ОП
- гр. ЛОВЕЧ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 54, АЛ.1, Т.2 ЗСВ:

Общи данни за наблюдаваните и приключени досъдебни и бързи
производства:

НАБЛЮДАВАНИТЕ досъдебни и бързи производства през 2019 г. са
общо 323 броя, разпределени както следва:

Досъдебни производства - 323 бр., от тях - образуваните в предходен
период са 183, а новообразуваните - 140 бр;

През 2019 г. в ОП - Ловеч не са наблюдавани бързи производства.
Един прокурор от ОП - Ловеч е наблюдавал средно по 45.9 бр.

досъдебни производства. Средно за страната един прокурор в ОП е
наблюдавал 45.7 бр. ДП. Натовареността на прокурорите в ОП - Ловеч по
брой наблюдавани ДП е била малко над средната за страната.

НАБЛЮДАВАНИТЕ досъдебни и бързи производства през 2020 г. са
общо 291 броя, вкл. прекратените по давност, разпределени както следва:

Досъдебни производства - 291 бр., от тях - образуваните в предходен
период са 168, а новообразуваните - 123 бр.

През 2020 г. в ОП - Ловеч не са наблюдавани бързи производства.
Един прокурор от ОП - Ловеч е наблюдавал средно по 48,8 бр.

досъдебни и бързи производства. Средно за страната един прокурор в ОП е
наблюдавал 43.7 бр. дела. Натовареността на прокурорите в ОП - Ловеч по
брой наблюдавани досъдебни и бързи производства е била над средната за
страната. През втората година от проверявания период се наблюдава
увеличение на натовареността по този показател.

ПРИКЛЮЧЕНИТЕ през 2019 г. досъдебни производства от разследващ
орган и решени от прокурор в предвидените от НПК срокове  са 189 броя.
Приключените дела са 58.51% от наблюдаваните дела. През първата година
от проверявания период няма приключили БП.
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Към края на 2019 г. са останали нерешени 12 броя досъдебни
производства, които са били в срок.

ПРИКЛЮЧЕНИТЕ през 2020 г. досъдебни и бързи производства от
разследващ орган и решени от прокурор в предвидените от НПК срокове са
167 броя. Приключените дела са 57.38% от наблюдаваните дела. През втората
година от проверявания период няма приключили БП.

В края на 2020 г. са останали нерешени 6 броя ДП и бързи
производства, които са били в срок.

Според Справка №3 през 2019 г. и 2020 г. в ОП - гр. Ловеч не е
допуснато нарушение на сроковете по чл. 242, ал.4 и 5 от НПК.

Действия на прокурора на основание чл. 226, ал.3 и чл.242, ал.2 от
НПК:
През 2019 г. прокурорите са върнали на разследващия орган на осн.

чл.226, ал.3 от НПК 3 бр. ДП, а на осн. чл. 242, ал.2, пр.1 от НП - 2 бр.
досъдебни производства.

  През 2020 г. прокурорите са върнали на разследващия орган на осн.
чл.226, ал.3 от НПК 2 бр. ДП, а на осн. чл. 242, ал.2, пр.1 от НП - 1 бр.
досъдебно производство.

През проверявания период прокурорите не са извършвали
самостоятелно действия по разследването.

Искане за вземане на мярка за неотклонение „Задържане под
стража“ и „Домашен арест“:

През 2019 г. са внесени общо 11 бр. искания за вземане на МНО
”Задържане под стража”. От тях 9 бр. са уважени, а 2 бр. - неуважени.
Подадени са протести срещу определенията, с които съдът е отхвърлил
исканията за налагане на исканата мярка за неотклонение, но протестите са
оставени без уважение. Прокурорите не са правили искане за налагане на
МНО ”Домашен арест”.

През 2020 г. са внесени 9 бр. искания за вземане на МНО ”Задържане
под стража”. От тях 5 бр. са уважени, а едно предложение е оставено без
уважение. Срещу определението, с което е отхвърлено искането за налагане
мярка за неотклонение „Задържане под стража“ е подаден протест, който е
оставен без уважение. По повод исканията за налагане на МНО “Задържане
под стража“ прокурорите от ОП - Ловеч са подали още два протеста.
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Единият е уважен, а другият - оставен без уважение. Прокурорите не са
правили искане за налагане на МНО ”Домашен арест”.

През проверявания период прокурорите от ОП - гр. Ловеч НЕ са
внасяли искане за вземане на обезпечителни мерки по реда на чл.72, ал.1 от
НПК и по чл. 73, ал.3 от НПК.

Удължаване на срока за разследване:
През 2019 г. разследващите органи са направили до наблюдаващия

прокурор 579 бр. предложения за продължаване на срока и всички са
уважени. Наблюдаващите прокурори са уважили 80 бр. искания за
удължаване срока на ДП до 2 м. Изготвили са 499 искания за удължаване на
срока на ДП до административния ръководител на ОП - гр. Ловеч, които са
уважени.

През 2020 г. разследващите органи са направили до наблюдаващия
прокурор 608 бр. предложения за продължаване на срока, които са уважени.
Наблюдаващите прокурори са уважили 90 бр. искания за удължаване срока
на ДП до 2 м. Изготвили са 518 бр. искания за удължаване на срока на ДП до
административния ръководител на ОП - гр. Ловеч, които са уважени.

Наблюдаващите прокурори са изготвяли своевременно искания за
удължаване на срока за разследване и са осъществявали активно функцията
по ръководство и надзор. Предложенията за продължаване на срока са
подробно мотивирани и прегледни.

Продължителност на разследването:
През 2019 г. прокурорите в ОП - гр. Ловеч са наблюдавали 323 дела.

Над 6 месеца е продължила досъдебната фаза по 66 дела. Те представляват
17.72 % от общия брой на наблюдаваните дела. Прокурорите не са
използвали правомощията си по чл.196, ал.1, т.4  и т.5 от НПК.

През 2020 г. прокурорите в ОП - гр.Ловеч са наблюдавали 291 дела.
Над 6 месеца е продължила досъдебната фаза по 78 дела. Те представляват
26.80% от общия брой на наблюдаваните дела. През втората година броят и
процентите на ДП с продължителност на разследването повече от 6
месеца са се увеличили. Прокурорите не са използвали правомощията си по
чл.196, ал.1, т.4 от НПК. Правомощието по чл.196, ал.1, т.5 от НПК е
използвано по 12 бр. ДП.

През 2019  г.  в ОП -  гр.  Ловеч е имало 5  бр.  дела,  по които от
привличането на обвиняемия са изминали повече от 2 години. От тях по 2 бр.
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дела наблюдаващ прокурор е Димитър Димитров, по едно дело - прокурор
Валентин Вълков, по едно дело - прокурор Румен Петров и по едно дело -
прокурор Светла Иванова. Това са:

Пр.пр.вх.  №02189/2009  г.  по описа на ОП -  Ловеч,  ДП № 1/2010  г.  по
описа на ОСлО на ЛОП – наблюдаващ прокурор Валентин Вълков;

Пр.пр.вх. № 1480/2015 г. по описа на ОП - Ловеч, ДП № 27/2015 г.  по
описа на ОСлО на ЛОП– наблюдаващ прокурор Димитър Димитров;

Пр.пр.вх. № 1695/2014 г. по описа на ОП - Ловеч , ДП № 57/2015 г. по
описа на ОСлО на ЛОП– наблюдаващ прокурор Димитър Димитров;

Пр.пр.вх. № 1738/2015 г. по описа на ОП - Ловеч, ДП № 586/2015 г. по
описа на РУ на МВР - Ловеч – наблюдаващ прокурор Румен Петров;

Пр.пр.вх. № 01500/2012 г. по описа на ОП - Ловеч, ДП № 44/2016 г. по
описа на НСлС – наблюдаващ прокурор Светла Иванова.

През 2020 г. в ОП - гр.Ловеч е имало 8 бр. дела, по които от
привличането на обвиняемия са изминали повече от 2 години. От тях по 2 бр.
дела наблюдаващ прокурор е бил окръжният прокурор Валентин Вълков, по 2
бр.- заместник-окръжният прокурор Димитър Димитров, по 2 бр. - прокурор
Румен Петров, по едно дело - заместник-окръжният прокурор Кирил Петров,
по едно дело - прокурор Светла Иванова. От тях три ДП са описани в раздела
за 2019 г. Останалите 5 бр. дела са:

Пр.пр.вх. №СП-04525/2017 г. по описа на ОП - Ловеч, ДП № 38/2017 г.
по описа на ОСлО на ЛОП – наблюдаващ прокурор Валентин Вълков;

Пр.пр.вх.  № 889/2017 г.  по описа на ОП -  Ловеч,  ДП № 27/2015 г.   по
описа на РУ на МВР – Угърчин – наблюдаващ прокурор Димитър Димитров;

Пр.пр.вх.  № 5191/2017  г.  по описа на ОП -  Ловеч,  ДП № 9/2018  г.  по
описа на ОСлО на ЛОП – наблюдаващ прокурор Румен Петров;

Пр.пр.вх.  № 858/2018  г.  по описа на ОП -  Ловеч,  ДП № 25/2018  г.  по
описа на ОСлО на ЛОП – наблюдаващ прокурор Румен Петров;

Пр.пр.вх.  № 364/2015  г.  по описа на ОП -  Ловеч,  ДП № 33/2015  г.  по
описа на РУ на МВР-Луковит – наблюдаващ прокурор Светла Иванова.

Продължителността на делата се дължи на тяхната фактическа и правна
сложност, многократно спиране за издирване на извършителя или единствен
свидетел - очевидец.

През втората половина от проверявания период броят на делата, по
които лице е привлечено като обвиняем преди повече от две години са се
увеличили.
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Мерки, предприети от прокуратурата за спазване на разумния
срок при разследването на делата :

- В изпълнение на решение на Пленума на Висшия съдебен съвет
по протокол № 29/ 22.11.2018 год. - т.1, Разпореждане № 4/ 20.12.2018
год. на и.ф. адм. ръководител – апелативен прокурор на АП – В.
Търново и на основание чл.140 от Закона за съдебната власт, със
Заповед №632/28.12.2018 г. на окръжния прокурор е създадена
организация за изготвяне на писмени доклади за всички неприключени
досъдебни производства с продължителност над 3 години, които да
включват анализ на продължителността на разследването по всяко
от делата и мерки за своевременното им приключване;

- Максимално използване възможностите на НПК, включително
чрез разделяне на делата срещу неизвестните извършители или
извършители с неустановено местожителство;

- Интензивен контрол върху срочността на разследването на
досъдебните производства,  продължили повече от шест месеца,
изразяващ се в писмени и устни периодични доклади от разследващите
органи относно извършените планирани действия;

- Провеждане на работни срещи с главния разследващ полицай за
обсъждане на проблеми, свързани със сроковете на разследването.

Работата на ОП - Ловеч по инстанционни преписки и преписки на
служебен контрол ще бъде отразена по-долу при разглеждане на ДП,
приключили с различни прокурорски актове.

Приложение: Справка №3 по организацията на образуването и
движението на досъдебните и бързи производства в ОП - гр. Ловеч за периода
01.01 - 31.12.2019 г.;

Справка №3 по организацията на образуването и движението на
досъдебните и бързи производства в ОП- гр. Ловеч за периода 01.01 -
31.12.2020 г.

2. ПРОВЕРКА НА ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО НА
СПРЕНИТЕ  НАКАЗАТЕЛНИ  ПРОИЗВОДСТВА:

А.РАБОТА ПО ПЪРВОИНСТАНЦИННИ ПРЕПИСКИ:
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През 2019  г. в ОП - гр. Ловеч имало спрени общо 23 наказателни
производства. От тях 21 бр. били срещу неизвестен извършител, а 2 бр. -
срещу известен извършител.

Прокурорите не са допуснали нарушение на едномесечния срок по
чл.242, ал.4 от НПК.

Възобновени били 13 наказателни производства. От тях 11 бр. са водени
срещу известен извършител, а 2 бр. - срещу неизвестен извършител.

През 2020 г. в ОП - гр. Ловеч имало спрени 23 наказателни
производства. Всички те са водени срещу неизвестен извършител.

Прокурорите не са допуснали нарушение на едномесечния срок по
чл.242, ал.4 от НПК.

Възобновени били 7 наказателни производства. От тях 1 бр. е водено
срещу известен извършител, а 6 - срещу неизвестен извършител.

Б. СЛУЖЕБЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ ПРЕПИСКИ НА РП:
През 2019 г. прокурорите от ЛОП са упражнили служебен контрол

върху  5 бр. постановления за спиране на районните прокуратури от съдебния
район. От тях 4 бр. са потвърдени, а едно - отменено. По прокуратури те се
разпределят така:

РП - Ловеч - 2 бр. постановления за спиране, които са потвърдени;
РП – Троян – 2 бр. постановления за спиране, от които едното е

потвърдено, а другото - отменено;
РП – Луковит - едно постановление за спиране, което е потвърдено.
През 2020 г. прокурорите от ЛОП са упражнили служебен контрол

върху  едно постановление за спиране. Постановлението е на РП - Тетевен и е
потвърдено.

По всички преписки, приключили с постановление за спиране през 2019
г. и 2020 г. прокурорите от ОП - Ловеч се произнесли в едномесечния срок.

В. СЛУЖЕБЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ ПРЕПИСКИ НА ОП:
През 2019 г. АП - Велико Търново е упражнила служебен контрол

върху едно постановление за спиране, постановено от прокурор в ЛОП и го е
потвърдила.

През 2020 г. АП - Велико Търново не е упражнявала служебен контрол
върху постановления за спиране на прокурори от ЛОП.

Прокурорите не са правили възражения по реда на чл. 143, ал.7 от ЗСВ
срещу актовете на ВАП.
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Приложение: Справка №3 по организацията на образуването и
движението на досъдебните и бързи производства в ОП - гр. Ловеч  за
периода 01.01 - 31.12.2019 г.;

Справка №3 по организацията на образуването и движението на
досъдебните и бързи производства в ОП - гр. Ловеч за периода 01.01 -
31.12.2020 г.

На случаен принцип бяха проверени наблюдателни преписки по
досъдебни производства, приключили с постановление за спиране на
наказателното производство през 2019 г. и 2020 г., както следва:

 Пр.пр.№ 2105/2019 г. по описа на ОП – Ловеч, ДП № 164/2016 г. по
описа на ОД на МВР – Ловеч с наблюдаващ прокурор Кирил Петров.
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Наказателното
производство е образувано с постановление на наблюдаващия прокурор от
08.08.2019 г. за това, че на 04.03.2019 г. са били използвани данни от
платежен документ – кредитна карта без съгласието на титуляра -
престъпление по чл.249, ал.1 от НК. Материалите по приключеното ДП са
постъпили в ОП – Ловеч на 10.12.2019 г. с мнение за спиране на основание
чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С постановление от 12.12.2019 г. досъдебното
производство е спряно на основание чл.244,  ал.1, т.2 от НПК. В диспозитива
на постановлението е записано препис от него да се изпрати на пострадалия
за сведение и на ОД на МВР – Ловеч за продължаване на издирвателните
мероприятия, да се изготви оперативен план за издирването, копие от който
да се представи в ОП-Ловеч, както и че подлежи на обжалване пред Окръжен
съд-Ловеч в 7-дневен срок от получаването на преписа и постановление до
СДВР за връчване. Приложено е известие за доставяне на постановлението;

Пр.пр.№ 1338/2019 г. по описа на ОП – Ловеч, ДП № 155/2019 г. по
описа на РУ на МВР – Троян с наблюдаващ прокурор Валентин Вълков.
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Наказателното
производство е образувано с постановление на наблюдаващия прокурор от
28.02.2019 г. за престъпление по чл.249, ал.1 от НК. Материалите по
приключеното ДП са постъпили в ОП – Ловеч на 29.07.2019 г. с мнение за
спиране на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С постановление от 14.08.2019
г. досъдебното производство е спряно на горепосоченото основание. В
диспозитива на постановлението е записано копие да се изпрати на
пострадалия, както и на РУ на МВР – Троян, както и че подлежи на
обжалване пред Окръжен съд- Ловеч в 7-дневен срок от получаването на
преписа. Приложено е известие за доставяне на постановлението. В
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материалите на преписката се намира следствено-оперативен план и
кореспонденция за резултатите от ОИМ. Последното писмо с уведомление,
че извършителят не е разкрит е от 6.04.2021 г.;

Пр.пр.№ 2446/2018 г.  по описа на ОП –  Ловеч,  ДП № 3/2019  г.  по
описа на ОД на МВР – Ловеч с наблюдаващ прокурор Димитър Димитров.
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Наказателното
производство е образувано с постановление на наблюдаващия прокурор от
07.12.2018 г. за престъпление по чл.219, ал.4 вр. ал.1 от НК. Материалите по
приключеното ДП са постъпили в ОП – Ловеч на 26.11.2019 г. с мнение за
спиране на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С постановление от 04.12.2019
г. досъдебното производство е спряно на горепосоченото основание. В
диспозитива на постановлението е записано копие да се изпрати на
пострадалото ЮЛ, както и на ОД на МВР – Ловеч. Посочено е, че подлежи на
обжалване пред Окръжен съд - Ловеч в 7-дневен срок от получаването на
преписа. Указано е след влизане в сила на постановлението, копие от същото
заедно с материалите по ДП да се изпратят на ОД на МВР - Ловеч за
продължаване издирването на извършителя. Приложено е известие за
доставяне на постановлението. В материалите на преписката се намира
кореспонденция за резултатите от ОИМ. Последното писмо с уведомление,
че извършителят не е разкрит е от 16.04.2021 г.;

Пр.пр.№ 3261/2018 г. по описа на ОП – Ловеч, ДП № 32/2019 г. по
описа на РУ на МВР – Тетевен с наблюдаващ прокурор Румен Петров.
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Преписката е
образувана в РП- Тетевен и с постановление от 22.11.2018 г. е изпратена на
ОП - Ловеч по компетентност. С постановление от 28.11.2018 г. прокурор
Румен Петров е приел преписката за наблюдение от ОП - Ловеч. С
постановление от 25.01.2019 г. е образувал ДП за престъпление по чл.244,
ал.1 от НК. Материалите по приключеното ДП са постъпили в ОП – Ловеч на
27.03.2019 г. с мнение за спиране на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С
постановление от 09.04.2019 г. досъдебното производство е спряно на
горепосоченото основание. В диспозитива на постановлението е  посочено, че
подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Ловеч в 7-дневен срок от
получаването на преписа. Указано е след влизане в сила на постановлението,
копие от същото заедно с материалите по ДП да се изпратят на ОД на МВР -
Ловеч за продължаване издирването на извършителя и резултатът от ОИМ да
се докладва всеки месец. Разпоредено е ВД, банкнота с номинал от 50 лв. да
се изпрати за съхранение в РУ МВР - Тетевен. В материалите на преписката
се намира кореспонденция за резултатите от ОИМ. Последното писмо с
уведомление, че извършителят не е разкрит е от 04.01.2021г.;
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Пр.пр.№ 1250/2019 г. по описа на ОП – Ловеч, ДП № 102/2016 г. по
описа на РУ на МВР – Угърчин с наблюдаващ прокурор Светла Иванова.
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ Преписката е
образувана по реда на чл. 212, ал.2 от НПК с оглед престъпление по чл. 115,
ал.1 от НК. Материалите по приключеното ДП са постъпили в ОП – Ловеч на
11.12.2019 г. с мнение за спиране на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. С
постановление от 16.01.2020 г. досъдебното производство е спряно на
основание чл.244,  ал.1, т.2 от НПК. В диспозитива на постановлението е
посочено, че подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Ловеч в 7-дневен
срок от получаването на преписа. Указано е след влизане в сила на
постановлението, копие от същото заедно с материалите по ДП да се изпратят
на РУ на МВР- Угърчин за продължаване издирването на извършителя и
резултата от ОИМ да се докладва всеки месец. В материалите на преписката
се намира кореспонденция за резултатите от ОИМ. Последното писмо с
уведомление, че извършителят не е разкрит е от 26.05.2021 г.

Бяха проверени още :
Пр.пр. №1472/19 г. по описа на ОП - Ловеч, ДП№308/2019 г. по описа

на РУ на МВР - Ловеч, наблюдаващ прокурор Димитър Димитров; Пр.пр.
№2574/19 г. по описа на ОП - Ловеч, ДП №228/2019 г. по описа на РУ на
МВР - Луковит, наблюдаващ прокурор Румен Петров.

При проверката на описаните по-горе ДП се установи, че в
постановленията  за спиране наблюдаващите прокурори винаги  указват, че
постановлението може да се обжалва пред ОС - гр. Ловеч на осн. чл. 244,
ал.5 от НПК. По спрените дела се указва на съответните органи
периодично да уведомяват ОП-Ловеч за резултатите от издирването.
Разпорежда се при отпадане основанията за спиране на наказателното
производство, както и при възникване на необходимост от допълнителни
действия по разследването, водещият разследването незабавно да уведоми
наблюдаващия прокурор и да изпрати материалите от ДП в ОП - гр. Ловеч
за упражняване на правомощията по чл.245, ал.2 от НПК. Прокурорите
упражняват строг контрол върху работата на съответните служби по
делата, спрени срещу известен извършител и поради издирване на единствен
свидетел - очевидец. По наблюдателните преписки се намират данни за
кореспонденция между наблюдаващия прокурор и разследващите относно
ОИМ и резултатите от тях.
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При упражняване на служебен контрол върху постановленията за
спиране прокурорите от ОП - Ловеч са спазвали Указанието за
инстанционен и служебен контрол.

Предвид изложеното, проверяващият екип намира, че по спрените
дела наблюдаващите прокурори работят с необходимия професионализъм и
интензивност.

3. ПРОВЕРКА НА ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО НА
ПРЕКРАТЕНИТЕ  НАКАЗАТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА :

А. ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ ПРЕПИСКИ:
През 2019 г. в ОП - гр. Ловеч прекратените наказателни производства са

115 бр. От тях 10 бр. са водени срещу известен извършител, а 105 бр. – срещу
неизвестен извършител. От общия брой прекратени ДП поради изтекла
давност са прекратени 16 бр. На осн. чл.243, ал.1,т.1 вр. чл. 24, ал.1,т.1 от
НПК са прекратени 80 броя, а на основание чл.243, ал.1,т.2 от НПК - 5 бр.

През 2020 г. в проверяваната прокуратура прекратените наказателни
производства са 106 бр. От тях 8 бр. са водени срещу известен извършител, а
97 бр. - срещу неизвестен извършител. От общия брой прекратени ДП поради
изтекла давност прекратените са 9 бр. На осн. чл.243, ал.1,т.1 вр. чл. 24, ал.1,т.1
от НПК са прекратени 77 броя, а на основание чл.243, ал.1,т.2 от НПК - 3 бр.

През 2019 г. срещу постановленията за прекратяване са подадени 4
жалби до ОС - гр. Ловеч на осн. чл.243, ал.3 от НПК. Уважени са 2 жалби.
Пред по-горестоящата прокуратура е обжалвано едно постановление, което е
отменено.

Прокурорите от ОП - Ловеч не са подавали протести срещу
определенията, с които се отменят постановленията за прекратяване.

През 2020 г. до ОС - гр. Ловеч са подадени 12 жалби срещу
постановления за прекратяване на ЛОП на осн. чл.243, ал.3 от НПК. Уважени
са 5 жалби. Пред по-горестоящата прокуратура са обжалвани 2
постановления, които са отменени. Прокурорите не са подавали протести
срещу определенията на ЛОС, с които са отменени 5 бр. постановления за
прекратяване.

И през двете проверявани години прокурорите не са подавали
възражения по чл. 143, ал.7 от ЗСВ.

През проверявания период прокурорите са спазвали срока по чл.242,
ал.4  и ал.5 от НПК.
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Б. ИНСТАНЦИОНЕН И СЛУЖЕБЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНИ
ПРОИЗВОДСТВА НА РАЙОННИТЕ ПРОКУРАТУРИ:

През 2019 г. прокурорите от ОП - Ловеч  са упражнили инстанционен и
служебен контрол върху 20 бр. преписки на РП. От тях 18 бр. постановления
били потвърдени, а 2 бр. постановления за прекратяване били отменени. По
прокуратури преписките се разпределят така:

РП – Ловеч - 6 бр. постановления за прекратяване, от които 5 бр. са
потвърдени, а едно е отменено;

РП -  Троян,  понастоящем ТО -  гр.  Троян в РП –  Ловеч -  8  бр.
постановления за прекратяване, които са потвърдени;

РП -  Тетевен,  понастоящем ТО -  гр.  Тетевен в РП –  Ловеч -  5  бр.
постановления за прекратяване, от които 4 бр. са потвърдени, а едно е
отменено;

РП -  Луковит,  понастоящем ТО -  гр.  Луковит в РП -  гр.  Ловеч -  едно
постановление за прекратяване, което е потвърдено;

През 2020 г. прокурорите от ОП - Ловеч са упражнили инстанционен и
служебен контрол върху 24 бр. преписки на РП. От тях 21 бр. постановления
били потвърдени, а 3 бр. постановления за прекратяване били отменени. По
прокуратури преписките се разпределят така:

РП – Ловеч - 14 бр. постановления за прекратяване, от които 11 бр. са
потвърдени и 3 бр. са отменени;

РП -  Троян,  понастоящем ТО -  гр.  Троян в РП -  Ловеч -  2  бр.
постановления за прекратяване, които са потвърдени;

РП -  Тетевен,  понастоящем ТО -  гр.  Тетевен в РП -  Ловеч –  7  бр.
постановления за прекратяване, което са потвърдени;

РП -  Луковит,  понастоящем ТО -  гр.  Луковит в РП -  гр.  Ловеч -  едно
постановление за прекратяване, което е потвърдено.

В. ИНСТАНЦИОНЕН И СЛУЖЕБЕН КОНТРОЛ НА АП -
ВЕЛИКО ТЪРНОВО ВЪРХУ ДП НА ОП - ЛОВЕЧ:

 През 2019 г. АП - Велико Търново е упражнила инстанционен и
служебен контрол върху 25 бр. постановления за прекратяване на ОП - Ловеч.
От тях 3 бр. били отменени, а 22 бр. потвърдени.

През 2020 г. АП - Велико Търново е упражнила инстанционен контрол
върху 5 бр. постановления за прекратяване на ОП - Ловеч. От тях 3 бр. са
потвърдени, а 2 бр. - отменени.
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Приложение: Справка №3 по организацията на образуването и
движението на досъдебните, бързи и незабавни производства в ОП-гр. Ловеч
за периода 01.01 - 31.12.2019 г.;

Справка №3 по организацията на образуването и движението на
досъдебните и бързи производства в ОП-гр. Ловеч за периода 01.01 -
31.12.2020 г.

На принципа на случайния подбор бяха проверени досъдебни
производства, по които наказателното производство е било прекратено
през 2019 г. и 2020 г. :

ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ ПРЕПИСКИ:

Пр. пр. № 1980/2019 г. по описа на ОП -  Ловеч,  ДП № 404/2019 г.  по
описа на РУ-МВР-Ловеч с наблюдаващ прокурор Димитър Димитров.
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното
производство е било образувано по реда на чл.212, ал.2 от НПК на 27.03.2019
г. за престъпление по чл.115 от НК. Материалите по досъдебното
производство са постъпили в ОП-Ловеч на 16.09.2019 г. с мнение за
прекратяване. С мотивирано постановление от 30.09.2019 г. наказателното
производство е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 вр. с чл.24, ал.1, т.1
от НПК. В обстоятелствената част на постановлението е записано, че при
огледа и аутопсията на починалия не са установени следи от насилие и от
анализа на доказателствата става ясно, че липсват данни за извършено
престъпление от общ характер. В диспозитива на постановлението е записано
препис от него да се изпрати на майката на пострадалия, както и че може да
се обжалва в 7-дневен срок от получаването му пред ОС – Ловеч. Приложена
е разписка за получаване;

Пр. пр. № 2935/2018г. по описа на ОП - Ловеч, ДП № 253/2018 г. по
описа на РУ МВР - Угърчин с наблюдаващ прокурор Валентин Вълков.
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното
производство е било образувано на 17.10.2018 г. за престъпление по чл.343,
ал.1,б.“б“ вр. с чл.342, ал.1, пр.3 от НК с първото действие по разследването.
С постановление от 19.10.2018г. на РП- Ловеч, на основание чл.35, ал.2, ДП е
изпратено ОП- Ловеч по компетентност. С постановление от 24.10.2018г. по
пр. №2935/18г. по описа на ОП- Ловеч досъдебното производство  е прието за
наблюдение. Делото е докладвано периодично по реда на чл. 203 от НПК.
Има доклад по чл. 226, ал.3 от НПК. Материалите по приключилото
досъдебното производство са постъпили в ОП- Ловеч на 11.04.2019 г. С
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мотивирано постановление от 09.05.2019 г. наказателното производство е
прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 вр.с чл.24, ал.1, т.4 от НПК, поради
смърт на дееца. В диспозитива на постановлението е указано препис от него
да се изпрати на наследниците на починалия. Посочено е, че може да се
обжалва в 7-дневен срок от получаването му пред ОС – Ловеч. Разпоредено е
ВД, да бъдат върнати на правоимащата страна. Приложена е разписка за
получаване;

Пр. пр. № 1885/2018 г. по описа на ОП - Ловеч, ДП № 29/2018 г. по
описа на ОСлО на ОП- Ловеч с наблюдаващ прокурор Поля Миткова.
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното
производство е било образувано на 03.07.2018 г. по реда на чл.212, ал.2 с
първото действие по разследването - оглед на местопроизшествие за
престъпление по чл.115 от НК. Делото е докладвано периодично по реда на
чл. 203 от НПК. Има доклад по чл.226, ал.3 от НПК. Материалите по
приключилото  досъдебно производство са постъпили в ОП - Ловеч на
23.01.2019 г. С мотивирано постановление от 21.02.2019 г. наказателното
производство е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 вр.с чл.24, ал.1, т.1
от НПК. В обстоятелствената част на постановлението е посочено, че данните
от извършения оглед  на местопроизшествието, свидетелските показания,
заключенията на реализираните експертизи, налагат извода, че смъртта на
В.В. не е резултат от противоправно деяние. В диспозитива на
постановлението е указано препис от него да се изпрати на наследниците на
починалия. Посочено е, че може да се обжалва в 7-дневен срок от
получаването му пред ОС – Ловеч. Приложена е разписка за получаване;

Пр. пр. № 373/2020 г. по описа на ОП - Ловеч, ДП № 22/2020 г. по
описа на  ОД на МВР - Ловеч. Наблюдаващ прокурор е Кирил Петров
определен по дежурство.  / Приложен е протокол за избор на наблюдаващ
прокурор/. Наказателното производство е било образувано по реда на чл. 212,
ал.2 от НПК на 04.02.2020 г. за престъпление по чл. 115 от НК. В хода на
разследването са извършени оглед на местопроизшествие, разпити на
свидетел, назначена е съдебно - медицинска експертиза. Материалите по ДП
са постъпили в ОП - Ловеч на 25.03.2020 г.

С мотивирано постановление от 30.03.2020 г. наказателното
производство е прекратено на основание чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т.
1 от НПК. Посочено е, че постановлението може да се обжалва в 7-дневен
срок от получаването му пред ОС – Ловеч. Постановено е още,
постановлението да се изпрати на пострадалия. Приложени са  разписки  за
получаване;
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Пр. пр. № 3013/2019 г. по описа на ОП -  Ловеч,  ДП № 221/2019 г.  по
описа на  РУП- Ловеч. Наблюдаващ прокурор е Светла Иванова. Приложен е
протокол за избор на наблюдаващ прокурор. Наказателното производство е
било образувано по реда на чл. 212, ал.2 от НПК на 30.11.2019 г. за
престъпление по чл. 115 от НК. В хода на разследването са извършени оглед
на местопроизшествие, назначена е съдебно - медицинска експертиза.

Материалите по ДП са постъпили в ОП - Ловеч на 16.01.2020 г. С
мотивирано постановление от 24.01.2020 г. наказателното  производство е
прекратено на основание чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК.
Посочено е, че постановлението може да се обжалва в 7-дневен срок от
получаването му пред ОС – Ловеч. Указано е постановлението да се изпрати
на пострадалите, посочени в адресната част на постановлението. Приложени
са  разписки  за получаване.

Бяха проверени още:
Пр.пр.№ 2197/2018 г. по описа на ОП-Ловеч, ДП №486/18 г. по описа

на РУ-МВР-Ловеч с наблюдаващ прокурор Кирил Петров; Пр.пр.№298/20г.
по описа на ОП - Ловеч, ДП№71/20 г. по описа на РУ на МВР - Ловеч,
наблюдаващ прокурор Валентин Вълков; Пр.пр.№ 65/20 г. по описа на ОП -
Ловеч, ДП №245/19г. по описа на РУ на МВР - Ловеч, наблюдаващ прокурор
Валентин Вълков;  Пр.пр. №2370/19 г. по описа на ОП - Ловеч, ДП №259/19
г. по описа на РУ МВР - Троян, наблюдаващ прокурор Румен Петров; Пр.пр.
№2196/18 г.  по описа на ОП -  Ловеч,  ДП №198/18 г.  по описа на РУ МВР -
Угърчин, наблюдаващ прокурор Светла Иванова; Пр.пр. № 200/2020 г. по
описа на ОП -  Ловеч,  ДП № 48/2020  г.  по описа на  РУП -  Ловеч.  с
наблюдаващ прокурор Димитър Димитров.

ПРЕПИСКИ, ПО КОИТО Е УПРАЖНЕН ИНСТАНЦИОНЕН И
СЛУЖЕБЕН КОНТРОЛ ОТ АП - ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

Пр.пр. № 2599/2016 г. по описа на ОП-Ловеч, ДП №63/2016 г. по описа
на ОСлО при ОП-Ловеч с наблюдаващ прокурор Кирил Петров. /Приложен е
протокол за избор на наблюдаващ прокурор./ ДП е образувано с
постановление на наблюдаващия прокурор от 01.11.2016 г. за това, че е била
причинена смъртта на С.Н. на 16.09.2016 г. в с.Дерманци, Ловешка област на
строителен обект в животновъдна ферма, поради незнание или немърливо
изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на
повишена опасност – престъпление по чл.123, ал.1 от НК. Материалите по
делото са получени в ОП-Ловеч на 24.08.2017 г. с мнение за прекратяване на
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основание чл.243, ал.1, т.1 вр.с чл.24, ал.1, т.1 от НПК. С мотивирано
постановление от 27.09.2017 г. наказателното производство е прекратено на
основание чл.243, ал.1 вр.с чл.24, ал.1, т.1 от НПК. В обстоятелствената част
са посочени съображения за липса на съставомерност на деянието, не се касае
за допуснати нарушения на нормативно определени правила, които да са в
пряка причинно-следствена връзка с настъпилия общественоопасен резултат.
В диспозитива е посочено, че подлежи на обжалване пред ОС-Ловеч в 7-
дневен срок от получаването му. Приложена е разписка за получаване. С
постановление от 08.04.2019 г. на прокурор от АП-В.Търново
постановлението е потвърдено. Проверката е в изпълнение на т.II от Плана за
контролноревизионната дейност на АП-В.Търново за 2019 г., Указание за
осъществяване на инстанционен и служебен контрол в прокуратурата,
утвърдено със Заповед №1986/30.05.2014 г. на Главния прокурор на
Р.България, изменено и допълнено с негова Заповед №РД-02-28/22.11.2017 г.;

Пр. пр. № 2028/2018 г. по описа на ОП -  Ловеч,  ДП № 96/2018  г.  по
описа на  РУП- Ябланица. с наблюдаващ прокурор Румен Петров. Приложен
е протокол за избор на наблюдаващ прокурор. Наказателното производство е
било образувано по реда на чл. 212, ал. 2 от НПК на 09.07.2018 г. за
престъпление по чл. 343, ал. 1, б”в”, вр. чл. 342, ал. 1 от НК. В хода на
разследването са извършени оглед на местопроизшествие, назначена е
съдебно - медицинска експертиза. Материалите по ДП са постъпили в ОП -
Ловеч на 28.11.2018 г.

С мотивирано постановление от 06.12.2018 г. наказателното
производство е прекратено на основание чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т.
1, пр. 2  от НПК. Посочено е, че постановлението може да се обжалва в 7-
дневен срок от получаването му пред ОС – Ловеч. Указано е постановлението
да се изпрати на пострадалите. Приложени са  разписки  за получаване.
Според Плана за контролната дейност на АП-В.Търново за 2019 г.  на
преписки и ДП, по които не е извършван съдебен или инстанционен контрол,
в АП- Велико Търново е образувана пр.пр. № 683/2019 г. С постановление от
17.05.2019 г. прокурор Р. Косев от АП- Велико Търново е отменил частично
постановлението за  прекратяване.

4. ДЕЛА НА СПЕЦИАЛЕН НАДЗОР:

През 2019 г. на специален надзор били взети 10бр. ДП, както следва:
- пр. пр. вх. №314/14 г. по описа на ЛОП, ДП№ Лч-2/ 2014 г. по описа на

ДАНС-Н-21-Ловеч, водено за престъпление по чл. 282, ал. 2, пр. 1 и 2 във вр. с
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ал. 1, пр. 2 от НК. Наблюдаващ е прокурор Валентин Вълков. На 1.08.2015 г. е
внесен ОА. Делото все още не е приключило;

- пр.пр. Вх.№3589/16 г. по описа на ЛОП, ДП № 42/ 2017 г. по описа на
НСлС, водено за престъпление по чл. 256, ал. 2 пр. 3 вр. с ал. 1, пр. 1, алт. 2 вр.
с чл. 26, ал. 1 от НК. Наблюдаващ прокурор е Светла Иванова. Разследването
не е приключило;

- пр.пр.Вх. №5191/17 г. по описа на ЛОП, ДП № 252/2017 г.  по описа на
ОД МВР гр. Ловеч, водено за престъпление по чл. 282 ал.2 пр.1 и 2 вр. ал. 1
от НК. Наблюдаващ е прокурор Румен Петров. На 11.03.2021 г. е внесен ОА.
Делото все още не е приключило;

- пр.пр. Вх.№858/18 г. по описа на ЛОП, ДП № № 25 / 2018 г. по описа
на ОСО при ОП Ловеч, водено за престъпление по чл. 282 ал.2 вр. ал.1 вр. чл.
26 ал.1 от НК. Наблюдаващ прокурор е Румен Петров. Разследването не е
приключило;

-  пр.пр.  Вх.№755/17 г.  по описа на ЛОП,  ДП № сл.дело № 4/2017 г.  по
описа на ОСлО при ОП-Ловеч, водено за престъпление по чл. 282 ал.2 вр. ал.1
от НК. Наблюдаващ прокурор е Светла Иванова. Разследването не е
приключило;

- пр.пр. Вх.№2343/16 г. по описа на ЛОП, ДП№ 83/2017 г. по описа на
РУ МВР-Тетевен, водено за престъпление по чл. 282 ал.2 вр. ал.1 от НК.
Наблюдаващ прокурор е Румен Петров. Делото е приключило с постановление
за прекратяване;

- пр.пр. Вх.№3848/17 г. по описа на ЛОП, сл.д. №28/2018 г. по описа на
ОСлО при ОП – Ловеч, водено за престъпление по чл. 220 ал.1 от НК.
Наблюдаващ прокурор е  Димитър Димитров. Разследването не е приключило;

- пр.пр. Вх.№2582/18 г. по описа на ЛОП, сл. дело № 45/ 2018 г. по описа
на ОСлО в ОП – Ловеч, водено за престъпление по чл. 304б ал.1 от НК.
Наблюдаващ прокурор е Кирил Петров. Разследването не е приключило;

- пр.пр.Вх. №5323/17 г. по описа на ЛОП, ДП №800/2017 г. по описа на
РУ на МВР  Ловеч, водено за престъпление по чл.343 ал.3 предл.1, предл.5 и
предл.7 във вр. с чл.342 ал.1 предл.3 от НК и по чл.346 ал.2 предл.1 във вр. с
ал.1 от НК. Наблюдаващ прокурор била Павлинка Кръстинова. На 02.05.2019
г. е внесен ОА. Делото е приключило;

- пр.пр. Вх.№1352/19 г. по описа на ЛОП, сл.д. № 15/2019 г. по описа на
ОСлО при ОП – Ловеч, водено за престъпление по чл.254а, ал.1, пр.2, във вр.с
чл.26, ал.1 от НК. Наблюдаващ прокурор е Светла Иванова. Разследването не е
приключило;

През 2020 г. делата на специален надзор били девет. С изключение на
пр.пр.Вх. №5323/17 г. по описа на ЛОП, ДП №800/2017 г. по описа на РУ на
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МВР  Ловеч, което приключило с осъдителна присъда, другите дела са
идентични с делата, били на специален надзор през 2019 г.

Приложение: Справка №3 по организацията на образуването и
движението на досъдебните и бързи производства в ОП - гр. Ловеч за периода
01.01 - 31.12.2019 г.;

Справка №3 по организацията на образуването и движението на
досъдебните и бързи производства в ОП - гр. Ловеч за периода 01.01 -
31.12.2020 г.

ІV. ПРОВЕРКА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА НАКАЗАТЕЛНО-
СЪДЕБНИЯ НАДЗОР, НА ОСНОВАНИЕ чл.54, ал.1, т.2 ЗСВ:

1. ВНЕСЕНИ В СЪДА ДОСЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА.
ВЪЗЗИВНИ ПРОТЕСТИ:

Както беше посочено, през проверявания период завеждащ  надзор
„Съдебен“ бил прокурор Димитър Димитров.

а/Внесени обвинителни актове:
През 2019 г. прокурорите от ОП - гр. Ловеч са внесли в съда 34 броя

обвинителни актове. От тях 12 броя са по ДП, образувани през годината, а 22
броя са по ДП, образувани в предходни години. От тях:

Прокурор Валентин Вълков е внесъл в съда 3бр. обвинителни актове;
Прокурор Димитър Димитров е внесъл в съда 6 бр. обвинителни актове;
Прокурор Павлинка Кръстинова е внесъл в съда 5бр. обвинителни

актове;
Прокурор Кирил Петров е внесъл в съда 3 бр. обвинителни актове;
Прокурор Поля Миткова е внесла  в съда 8 бр. обвинителни актове;
Прокурор Румен Петров е внесъл в съда 4 бр. обвинителни актове;
Прокурор Светла Иванова е внесла  в съда 5 бр. обвинителни актове.
През 2020 г. прокурорите от ОП - гр. Ловеч са внесли в съда 20 броя

обвинителни актове. От тях 6 броя са по ДП, образувани през проверявания
период, а 14 броя са по ДП, образувани в предходни години.От тях:

Прокурор Валентин Вълков е внесъл в съда 2 бр. обвинителни актове;
Прокурор Димитър Димитров е внесъл в съда 1 бр. обвинителен акт;
Прокурор Павлинка Кръстинова е внесла в съда 6 бр. обвинителни
актове;
Прокурор Кирил Петров е внесъл в съда 4 бр. обвинителни актове;
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Прокурор Румен Петров е внесъл в съда 5 бр. обвинителни актове;
Прокурор Светла Иванова е внесла  в съда 2 бр. обвинителни актове.

Решените от съда дела по обвинителен акт през 2019 г. са 30 броя.От
тях:
По обвинителен акт от прокурор Валентин Вълков  е решено 1 дело;
По обвинителен акт от прокурор Димитър Димитров са решени 5 бр.
дела;
По обвинителен акт от прокурор Павлинка Кръстинова  са решени 5 бр.
дела;
По обвинителен акт от прокурор Кирил Петров  са решени 5 бр. дела;
По обвинителен акт от прокурор Поля Миткова  са решени 9 бр. дела;
По обвинителен акт от прокурор Румен Петров  са решени 2 бр. дела;
По обвинителен акт от прокурор Светла Иванова  са решени 3 бр. дела.
Осъдителните присъди по общия ред за периода са 24 броя.
Прокурорите са подали един протест, който е уважен.
Осъдителните присъди по реда на гл. ХХVII от НПК /чл. 371 и сл. НПК/

са 10 бр. Прокурорите от ЛОП не са подавали протести. Няма оправдателни
присъди, постановени по този ред.

В хода на съдебното следствие са сключени 7 споразумения.

Решените от съда дела по внесен обвинителен акт през 2020 г. са 30
броя. От тях:

По обвинителен акт от прокурор Валентин Вълков са решени 3 бр.
дела;

По обвинителен акт от прокурор Димитър Димитров са решени 2 бр.
дела;

По обвинителен акт от прокурор Павлинка Кръстинова  са решени 6 бр.
дела;

По обвинителен акт от прокурор Кирил Петров  са решени 3 бр. дела;
По обвинителен акт от прокурор Поля Миткова  са решени 3 бр. дела;
По обвинителен акт от прокурор Румен Петров  са решени 5 бр. дела;
По обвинителен акт от прокурор Светла Иванова  са решени 8 бр. дела;

Осъдителните присъди по общия ред за периода са 19 броя.
Прокурорите са подали един протест, който чака решение.

Осъдителните присъди по реда на гл. ХХVII от НПК /чл. 371 и сл. НПК/
са 5 бр. Не са подавани протести срещу присъди, постановен по този ред.

В хода на съдебното следствие са сключени 7 бр. споразумения.
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През проверявания период не са налице влезли в сила оправдателни
присъди по обвинителни актове на прокурори от ОП- Ловеч.

б/През 2019 г. внесените в съда споразумения за решаване на делата,
сключени по реда на чл. 381 от НПК са общо 10 бр., които ОС-  Ловеч е
одобрил.

През 2020 г. внесените в съда споразумения за решаване на делата,
сключени по реда на чл. 381 от НПК са общо 11 бр. ОС- Ловеч е одобрил  7
бр. споразумения.

На осн.чл.382, ал.8 от НПК е върнал на прокурора 3 бр. дела.
Едно дело било внесено със споразумение, но в съдебно заседание

подсъдимият се е отказал от него.

в/ През 2019 г. прокурорите от ОП- Ловеч НЕ са внасяли 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 2020 г. в ОС- Ловеч е внесено едно  предложение по реда
на чл.  375  от НПК за освобождаване от наказателна отговорност с
налагане на административно наказание при условията на чл.78а НК.
Делото е решено по чл.378, ал.4,т.1 от НПК. Предложението по чл. 78а от НК
е внесено от прокурор Павлинка Кръстинова.

Съотношението на внесените прокурорски актове в съда, спрямо
наблюдаваните ДП, представят резултатността на прокурорската дейност по
реално разследваните ДП. Тя е от значение при преценката за ефикасността
на досъдебната фаза. През 2019 г. средно за окръжните прокуратури това
съотношение е 14.53%. За ОП - гр. Ловеч делът на внесените в съда
прокурорски актове спрямо наблюдаваните ДП е 14.43%. Резултатността на
прокурорската работа на ЛОП е почти идентична със средната за страната.

През 2020 г. средно за окръжните прокуратури това съотношение е
14.18%. За ОП - гр. Ловеч делът на внесените в съда прокурорски актове
спрямо решените  ДП (без прекратените по давност) е 10.21%. Следователно,
през втората половина от проверявания период резултатността на
прокурорската работа на ЛОП е по-ниска от средната за страната.
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г/Дела, прекратени от съда и върнати на прокурора, оправдателни
присъди  и дела, прекратени от съда по чл. 250, ал. 1, т. 2 НПК:

През 2019 г. ОС- Ловеч е върнал пет дела, което представлява 14. 70%
от внесените обвинителни актове. Това са:

- С определение от 16.05.2019 г. по НОХД№271/2019 г. по описа на ОС-
Ловеч съдебното производство е прекратено и ДП №299/ 2017 г. на РУ МВР
Тетевен, пр.пр. вх.№4898/17 г. по описа на ЛОП е върнато на прокурора за
отстраняване на допуснато съществено процесуално нарушение, изразяващо
се в противоречия в обстоятелствената част, допуснати от прокурора.
Обвинителният акт е внесен срещу едно лице за престъпление по чл.343, ал.1,
б.“в“,във вр. чл.342, ал.1,  предл.3-то от НК. В резултат на допуснатите
противоречия не става ясно какъв механизъм на ПТП е приел прокурорът,
което пречи на обвиняемия да разбере в какво е обвинен и в резултат той не
може да организира адекватно защитата си.

След отстраняване на нарушението делото е внесено в съда с нов
обвинителен акт на 27.05.2019 г. и е приключило с осъдителна присъда.

- Пр. вх. №  1076 / 2017 г. по описа на ОП - гр. Ловеч ДП № 128 / 2016 г.
по описа на РУ МВР  гр.Угърчин. На 28.12.2018 г. прокурор Румен Петров
внесъл делото с обвинителен акт срещу едно лице за извършено от него
престъпление по чл. 248 А, ал. 5 във връзка с ал. 3 във връзка с ал. 2 във
връзка с ал.1 във връзка с чл. 26, ал. 1  от НК. С определение  от 21.01.2019 г.
по НОХД  №665/2018 г. на Ловешкия окръжен  съд  съдебното производство
е прекратено, а делото е върнато на ОП -  Ловеч за отстраняване на
съществено нарушение на процесуални правила, довело до ограничаване на
процесуалните права на обвиняемия, на пострадалия или на неговите
наследници, изразяващо се в противоречие между диспозитива и
обстоятелствената част на обвинителния акт. Прокурор Петров подал
протест, но АС - Велико Търново го оставил без уважение. След отстраняване
на нарушението, делото е внесено в съда с нов обвинителен акт на 30.08.2019
г. и е приключило с осъдителна присъда;

- По пр.вх. №449/ 2014 г. по описа на Окръжна прокуратура – Ловеч по
ДП №39/2014 г. по описа на ОД на МВР – Ловеч на 13.12.2017 г. прокурор
Павлинка Кръстинова внесла обвинителен акт срещу едно лице за
престъпление по чл.255 ал.3 във вр. с ал.1 т.1 от НК. С определение от
18.01.2019 г. по НОХД №616/2018 г. по описа на ЛОС съдебното
производство е прекратено, а делото е върнато на ОП - Ловеч за отстраняване
на съществено нарушение на процесуални правила, довело до ограничаване
на процесуалните права на обвиняемия, на пострадалия или на неговите
наследници, изразяващо се в противоречие между  диспозитива и
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обстоятелствената част на обвинителния акт. В мотивите си съдът посочил,
че е налице противоречие между обстоятелствената част и диспозитива на
обвинението. След отстраняване на нарушението делото е внесено в съда с
нов обвинителен акт на 03.04.2019 г. и е приключило с осъдителна присъда;

- По пр. вх. №  1738/2015 г. по описа на ОП - гр. Ловеч, ДП № 586/2015
г. по описа на РУ на МВР гр. Ловеч. На 13.07.2017 г. прокурор Румен Петров
внесъл в ОС - Ловеч обвинителен акт срещу едно лице за извършено от него
престъпление по чл.343, ал.4 във връзка ал.3 предложение 4 и 5, б. „а”, алт.1 и
алт .2 и „б”, алт.1  във връзка с чл.342, ал.1 предложение 3 от НК във връзка с
чл.20, ал.2 изр. 2-ро от ЗДвП и срещу второ лице за извършено от него
престъпление по чл. 343, ал.4 във връзка ал.3, предложение 1, предложение 4
и 5, б. „а” алт.2 и „ б ”, алт.1 във връзка с чл.342, ал.1, предложение 3 от НК
във връзка с чл.16, ал.1, т.1 и чл.21, ал.1  от ЗДвП.  С определение по НОХД
№359/2017 г. по описа на ЛОС съдебното производство е прекратено, а
делото е върнато на ОП - Ловеч за отстраняване на съществено нарушение на
процесуални правила, довело до ограничаване на процесуалните права на
обвиняемия, на пострадалия или на неговите наследници, изразяващо се в
противоречие между  диспозитива и обстоятелствената част на обвинителния
акт. В мотивите си съдът е посочил, че е налице противоречие между
обстоятелствената част и диспозитива на обвинението. След отстраняване на
нарушението делото е внесено в съда с нов обвинителен акт на 27.02.2020 г. и
все още не е приключило с осъдителна присъда.

Едно дело е върнато на осн. чл. 382, ал.8 от НПК.
Няма дела прекратени на осн. чл. 250 от НПК.
През 2020 г. ОС- Ловеч върнал на ЛОП 5 бр. дела, което представлява

25% от внесените обвинителни актове. Това са:
- пр.Вх.№1218/2013 г. на ОП - гр.Ловеч, ДП №284/2013г. по описа на

РУ ”Полиция” - гр.Троян. На 23.12.2014 г. прокурор Поля Миткова внесла
ОА срещу едно лице за извършено от него престъпление по чл. 123, ал. 2 във
вр. с ал.1 от НК. С Разпореждане №100 от 19.02.2015 г. на съдия-докладчик
по НОХД №441/2014 г. по описа на Ловешки окръжен съд е прекратено
съдебното производство и делото е върнато на Окръжна прокуратура за
отстраняване на допуснати в досъдебното производство и в обвинителния акт
съществени процесуални нарушения, ограничаващи правото на защита на
обвиняемия. Срещу разпореждането бил подаден протест, който бил оставен
без уважение. На 24.01.2019 г. ДП отново било внесено в ОС - Ловеч с
обвинителен акт, но срещу двама обвиняеми. Срещу втория обвиняем било
повдигнато обвинение за престъпление по чл. 343, ал. 1, б. „в“ от НК във вр. с
чл. 342, ал. 1   от НК.  С Определение от 21.02.2019 г, в хода на
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разпоредителното заседание по НОХД №37/19 г., ОС - Ловеч прекратил
съдебното производство и върнал делото на прокурора за отстраняване на
съществено процесуално нарушение, довело до ограничаване правото на
защита на  подсъдимия. Срещу определението бил подаден протест.
Протестът бил уважен. С присъда по НОХД №37/2019 г., постановена на
02.07.2020 г., Ловешки окръжен съд признал подсъдимия за невиновен.
Срещу присъдата бил подаден протест. С решение от 06.11.2020 г. по
ВНОХД №262/20 г. по описа на АС-Велико Търново било констатирано
допуснато на досъдебното производство съществено нарушение на
процесуални правила, довело до ограничаване на процесуалните права на
обвиняемите, присъдата била отменена, а делото върнато на
първоинстанционния съд за ново разглеждане от друг състав. Понастоящем
делото е прекратено;

- пр. Вх. №4956/ 2017 г. на ОП – Ловеч, ДП №242/ 2017 г. по описа на
ОД МВР – Ловеч. На 02.05.2019 г. прокурор Димитър Димитров внесъл
обвинителен акт срещу две лица. Срещу първото лице било повдигнато
обвинение за престъпление по чл. 354а, ал. 2, изр. 2-ро, пр. последно, т. 4, във
вр. с ал. 1, изреч. 1-во, предл. 4-то и 5-то във вр.с чл.26 ал.1 и  чл. 29, ал. 1, б.
„а” и б. „б” от НК, а срещу второто - за престъпление по чл. 354а, ал. 3, предл.
2-ро, т.1 от НК. С решение на АСВТ №11/18.06.2020 г. по ВНОХД №123/2020
г. била частично отменена присъда №17/25.06.2020 г. по ВНОХД№198/19г.
Съдът приел, че обвинителният акт не отговаря на изискванията на чл.246
НПК, защото в обстоятелствената част и в диспозитива му липсва
задължителната конкретизация на предмета на престъплението - количество,
стойност и концентрация на активен компонент на наркотичните вещества;

Останалите 3 бр. дела са върнати от съда на осн. чл.382, ал.8 от НПК
Завеждащият НСН е изготвял периодично анализи на причините за

връщане на делата и на причините за постановяване на оправдателни
присъди, които са предоставени на проверяващия екип. Те са съобразени с
изискванията на Указанието за подобряване работата на Прокуратурата на РБ
по НСН, утвърдено със заповед №РД-02-29/15.12.2017 г. В него се изследват
причините за връщане на делото, съобразно установените критерии.
Прокурорите попълват старателно съответните приложения, които се
прилагат към прокурорските дела.

Резултатността на прокурорската дейност по разследваните ДП е
около и под средната за страната.

Броят на делата, върнати на прокурора на осн. чл. 249 от НПК и на
оправдателните присъди е висок за стандартите на ИВСС. Инспектората
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към ВСС е приел, че приемливо ниво на върнатите дела е до  4% от броя на
внесените обвинителни актове. Забелязва се тенденция на увеличаване на
процента на върнатите дела през втората половина от проверявания
период.

Мерките, които предприема ОП - гр. Ловеч за избягване на случаите
на прекратяване на дела от съда, за връщане на дела на прокурора и на
постановяване на оправдателни присъди, както по отношение на своите
прокурорски актове, така и по отношение на прокурорските актове, внесени
от районните прокуратури от съдебния район са многобройни и адекватни.

Протести: Протестите са добре мотивирани, с посочване на
конкретни пороци на съдебните актове, исканията и мотивите за тях.

На случаен принцип бяха проверени следните дела, внесени с
обвинителен акт през проверявания период и постигнати споразумения
в съдебна фаза:

Пр. пр. № 1503/2019 г. по описа на ОП - Ловеч,   ДП № 114/2019 г.  по
описа на ОДМВР-Ловеч, с наблюдаващ прокурор Светла Иванова. /Приложен
е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното производство е
постъпило в ОП на 18.07.2019 г. с мнение за предаване обвиняемия В.В. на
съд за извършено престъпление по чл.304а, ал.1 от НК. В наблюдателната
преписка е приложен доклад по чл.219, ал.1 от НПК на водещия
разследването и постановление от 15.07.2019 г. на пр.Иванова с указания за
привличане на обвиняем, както и доклад по чл.226 от НПК и постановление
за приключване на ДП. На 29.07.2019 г. е внесен ОА в ОС - Ловеч срещу В.В.
за престъпление по чл.304а, пр.3 вр.с чл.304, ал.1, пр.3 от НК. В
обвинителния акт са посочени  изброените в чл.246, ал. 2, 3  и 4 от НПК
задължителни реквизити.

С присъда №20 от 17.09.2019 г. по НОХД №323/2019 г. по описа на
Окръжен съд – Ловеч на подсъдимия е наложено наказание „Пробация” с два
вида пробационни мерки за срок от 1 година. Към преписката е приложено
копие от акта на съда. Присъдата е протестирана от наблюдаващия прокурор
пред АС-В.Търново. На 07.10.2019 г. са получени и мотивите към присъдата
на ОС. Няма приложено произнасяне на АС-Ловеч;

Пр. пр. № 5132/2017 г. по описа на ОП - Ловеч,   ДП № 251/2017 г.  по
описа на ОСлО на ОП- Ловеч, с наблюдаващ прокурор Поля Миткова.
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното
производство е постъпило в ОП на 22.01.2019 г. с мнение за предаване
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обвиняемата С.Д. на съд за извършено престъпление по чл.343, ал.1, б.“в“ вр.
с чл.342, ал.1 от НК. В наблюдателната преписка е приложено постановление
от 27.12.2018 г. за привличане на обвиняем, докладвано по реда на чл.219,
ал.1  от НПК.  На 25.02.2019  г.  е внесен ОА в ОС -  Ловеч срещу С.Д.  В
обвинителния акт са посочени  изброените в чл. 246, ал. 2, 3  и 4 от НПК
задължителни реквизити.

С присъда от 12.12.2019 г. по НОХД №98/2019 г. по описа на Окръжен
съд – Ловеч на подсъдимия е наложено наказание „лишаване от свобода” за
срок от 1 година и 6 месеца, чието изтърпяване на основание чл.66 от НК е
отложено за срок от 3 години. Към преписката е приложено копие от акта на
съда и писмена форма на приложение №1;

Пр. пр. № 1729/2019 г. по описа на ОП - Ловеч,   ДП № 178/2019 г.  по
описа на РУ на МВР- Тетевен, с наблюдаващ прокурор Поля Миткова.
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното
производство е постъпило в ОП на 19.08.2020 г. с мнение за предаване
обвиняемата Х.Д. на съд за извършено престъпление по чл.343, ал.3 вр. с
чл.342, ал.1 от НК. В наблюдателната преписка е приложено постановление
от 28.06.2019 г. за привличане на обвиняем, докладвано по реда на чл.219,
ал.1 от НПК. На 16.10.2020 г. е внесен ОА в ОС - Ловеч срещу Х.Д. В
обвинителния акт са посочени  изброените в чл.246, ал. 2, 3  и 4 от НПК
задължителни реквизити.

С присъда от 02.12.2020 г. по НОХД №401/2020 г. по описа на Окръжен
съд – Ловеч на подсъдимия е наложено наказание „лишаване от свобода” за
срок от 3 години и 4 месеца при първоначален общ режим. Към преписката е
приложено копие от акта на съда и писмена форма  приложение №1.
Присъдата е потвърдена от АП- Велико Търново;

Пр. пр. № 1372/2019 г. по описа на ОП -  Ловеч,   ДП № 59/2019 г.  по
описа на ОД на МВР- Ловеч, с наблюдаващ прокурор Димитър Димитров.
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното
производство е постъпило в ОП на 10.07.2019 г. с мнение за предаване
обвиняемата П.А. на съд за извършено престъпление по чл.343, ал.3 вр. с
чл.342, ал.1 от НК. В наблюдателната преписка е приложено постановление
от 28.06.2019 г. за привличане на обвиняем, докладвано по реда на чл.219,
ал.1  от НПК.  На 26.07.2019  г.  е внесен ОА в ОС -  Ловеч срещу П.А.  В
обвинителния акт са посочени  изброените в чл.246, ал. 2, 3  и 4 от НПК
задължителни реквизити.

Делото е приключило със споразумение, по силата на което
подсъдимият се съгласил да изтърпи наказание „лишаване от свобода” за
срок от 1 година, чието изтърпяване е отложено за изпитателен срок от 3 г.
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Бяха проверени и:
Пр.  пр.  № 3233/2019 г.  по описа на ОП -  Ловеч,   ДП № 375/2019 г.  по

описа на РУМВР -Троян с наблюдаващ прокурор Светла Иванова; Пр. пр. №
5/2020 г. по описа на ОП - Ловеч,  ДП № 1/2020 г. по описа на РУМВР -
Луковит с наблюдаващ прокурор Светла Иванова; Пр.пр. №2123/19 г. по
описа на ЛОП, сл.д.№443/19 г. по описа на ОСлО на ОП - Ловеч, наблюдаващ
прокурор Поля Миткова; Пр.пр. №4898/17 г. по описа на ЛОП, ДП №299/17
г. по описа на РУ на МВР - Тетевен, наблюдаващ прокурор Поля Миткова;
Пр.пр. №1324/19 г. по описа на ЛОП, ДП №274/19 г. по описа на РУ на МВР -
Ловеч, наблюдаващ прокурор Поля Миткова; Пр.пр. №1534/19 г. по описа на
ЛОП, ДП №146/19 г. по описа на РУ на МВР - Луковит, наблюдаващ
прокурор Поля Миткова; Пр.пр. №2076/18 г. по описа на ОП - Ловеч,
ДП№12/19 г. по описа на ОСлО на ОП - Ловеч, наблюдаващ прокурор
Валентин Вълков; Пр.пр. №1143/20 г. по описа на ОП - Ловеч, ДП№127/20 г.
по описа на РУ на МВР - Ловеч, наблюдаващ прокурор Валентин Вълков;
Пр.пр. №1755/18 г. по описа на ОП - Ловеч, ДП№396/18 г. по описа на РУ на
МВР - Ловеч, наблюдаващ прокурор Димитър Димитров; Пр.пр. №845/20 г.
по описа на ОП - Ловеч, ДП№90/20 г. по описа на РУ на МВР - Тетевен,
наблюдаващ прокурор Димитър Димитров; Пр.пр. №4956/17 г. по описа на
ОП - Ловеч, ДП№242/1 г. по описа на ОД на МВР - Ловеч, наблюдаващ
прокурор Димитър Димитров; Пр.пр.№ 822/2020 г. по описа на ОП - Ловеч,
ДП № 86/2019 г. по описа на РУП – Тетевен, с наблюдаващ прокурор Румен
Петров; Пр.пр.№ 411/2020 г. по описа на ОП- Ловеч,  ДП № 30/2020 г. по
описа на РУП – Луковит, с наблюдаващ прокурор Кирил Петров; Пр.пр.№
1076/2017 г. по описа на ОП- Ловеч,  ДП № 128/2016 г. по описа на РУП –
Угърчин, с наблюдаващ прокурор Румен Петров; Пр.пр.№ 3194/2018 г. по
описа на ОП-  Ловеч,   ДП № 222/2018 г.  по описа на ОД на МВР –  Ловеч,  с
наблюдаващ прокурор Кирил Петров.

Проверените обвинителни актове са изготвени в срок и в тях са
посочени изброените в чл.246, ал. 2, ал. 3  и ал. 4 от НПК задължителни
реквизити.

Прокурорските дела са подредени хронологично, съдържат всички
призовки, съобщения и други документи, необходими на прокурора за
участието му в съдебно заседание по съответното дело.

Към всички прокурорски дела се прилага разпореждане, с което
окръжният прокурор определя друг прокурор за участие в съдебно
заседание, когато титулярът е възпрепятстван.
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Към преписката винаги се  прилага копие от присъдата или
определението, с което съдът е одобрил споразумението.

На случаен принцип бяха проверени внесени в съда споразумения
през 2019 г. и 2020 г., както следва:

Пр. пр. № 169/2019 г. по описа на ОП -  Ловеч,   ДП №347/2019  г.  по
описа на РУП-Тетевен, с наблюдаващ прокурор Кирил Петров. /Приложен е
протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното производство е
постъпило в ОП – Ловеч на 18.03.2019 г. с мнение за предаване на съд на
обвиняемия А.Щ. за извършено престъпление по чл.249, ал.1, пр.1 вр.с чл.26,
ал.1 от НК. На 04.04.2019 г. делото, ведно с изготвено споразумение е
изпратено на ОС-Ловеч. Образувано е НОХД№157/2019 г. на ОС-Ловеч.
Приложена е призовка за насрочено съдебно заседание по делото на
09.04.2019 г. от 10 ч., върху която е отбелязано, че е решено. В преписката е
приложено сключеното между обвиняемия, неговия защитник и
прокуратурата споразумение за решаване на наказателното производство по
реда на чл.381 от НПК, в което обвиняемият се е признал за виновен и
страните са се споразумели да му бъде наложено наказание „Лишаване от
свобода“ за срок от 8 месеца, чието изпълнение да бъде отложено за срок от 3
години на основание чл.66, ал.1 от НК. Споразумението включва съгласие по
въпросите, изрично изброени в чл. 381, ал. 5 от НПК. Към преписката не е
приложено копие от акта на съда, одобрил споразумението;

Пр. пр. № 2803/2018 г. по описа на ОП - Ловеч,   ДП №306 /2018 г.  по
описа на РУна МВР- Троян, с наблюдаващ прокурор Димитър Димитров.
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното
производство е постъпило в ОП – Ловеч на 17.04.2019 г. с мнение за
предаване на съд на обвиняемия Ц.Н. за извършено престъпление по чл.282,
ал.1 от НК. На 18.04.2018 г. между прокурора, обвиняемия и неговия
защитник е сключено споразумение, с което обв. Ц.Н. се признава за виновен
в извършване на престъплението и се съгласява да му бъде наложена
наказание 8 месеца лишаване от свобода. На осн. чл. 66 от НК изтърпяването
на наказанието е отложено за срок от 3 години.Споразумението е внесено в
ОС -  Ловеч на 19.04.2019 г.   Образувано е НОХД №188/2019 г.  по описа на
ОС - Ловеч и страните са призовани за съдебно заседание на 24.04.2019 г.
Към материалите не е приложено копие от акта на съда, не е отразен
резултатът от делото;

Пр. пр. № 949/2018 г. по описа на ОП -  Ловеч,   ДП №16  /2018  г.  по
описа на ОСлО в ОП- Ловеч, с наблюдаващ прокурор Валентин Вълков.
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното
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производство е постъпило в ОП – Ловеч на 1.12.2019 г. с мнение за предаване
на съд на обвиняемия Пр.Н. за извършено престъпление по чл.339, ал.1 от НК
и по чл.354а, ал.1 от НК. На 10.12.2019г. между прокурора, обвиняемия и
неговия защитник е сключено споразумение, с което обв. Пр.Н. се признава
за виновен в извършване на престъплението и се съгласява да му бъде
наложена наказание 5 години лишаване от свобода при първоначален общ
режим. Има произнасяне по ВД. Споразумението е внесено в ОС- Ловеч на
17.12.2019г.  С протоколно определение от 23.12.2019г. по
НОХД№537/2019г. по описа на ОС- Ловеч  споразумението е одобрено. Към
материалите е приложено копие от акта на съда;

Пр. пр. № 1655/2019 г. по описа на ОП - Ловеч,   ДП №165 /2019 г.  по
описа на РУна МВР- Троян, с наблюдаващ прокурор Поля Миткова.
/Приложен е протокол за избор на наблюдаващ прокурор/. Досъдебното
производство е постъпило в ОП – Ловеч на 18.11.2019 г. с мнение за
предаване на съд на обвиняемия Ц.Д. за извършено престъпление по чл.354а,
ал.1 от НК.На 2.12.2019 г. между прокурора, обвиняемия и неговия защитник
е сключено споразумение, с което обв. Ц.Д. се признава за виновен в
извършване на престъплението и се съгласява да му бъде наложено наказание
2 години лишаване от свобода. На осн. чл. 66 от НК изтърпяването на
наказанието е отложено за срок от 3 години. Споразумението е внесено в ОС-
Ловеч същия ден.  С протоколно определение  по НОХД№495/2019 г. по
описа на ОС-Ловеч споразумението е одобрено. Към материалите е
приложено копие от акта на съда.

Бяха проверени и:
Пр.пр.№1263/19 г. по описа на ЛОП, ДП№262/19 г. на РУ на МВР-

Ловеч, наблюдаващ прокурор Димитър Димитров; Пр.пр. №949/18 г. по
описа на ОП - Ловеч, сл.д.№16/18 г. по описа на ОСлО при ОП - Ловеч,
наблюдаващ прокурор Валентин Вълков; Пр.пр. №1752/2019 г. по описа на
ОП - Ловеч,  ДП №135/2019 г. по описа на ОД на МВР - Ловеч, с наблюдаващ
прокурор Румен Петров; Пр.пр. №156/2019 г. по описа на ОП - Ловеч,  ДП №
394/2018 г. по описа на РУП - Троян, с наблюдаващ прокурор Румен Петров;
Пр.пр. №714/2020 г. по описа на ОП - Ловеч,  ДП №49/2020 г. по описа на
РУП - Луковит, с наблюдаващ прокурор Димитър Димитров; Пр.пр.№
2379/2019  г.  по описа на ОП -  Ловеч,   ДП № 86/2019  г.  по описа на РУП -
Ябланица, с наблюдаващ прокурор Светла Иванова.
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Проверените споразумения са сключени в законоустановения
едномесечен срок. Досъдебните производства са внасяни от прокуратурата
в съда непосредствено след сключване на споразуменията.

Всички споразумения по форма и съдържание отговарят на
изискванията на чл. 381 от НПК. Спазено е и изискването на чл. 381, ал.2 от
НПК. Във всички случаи в споразумението има произнасяне по веществените
доказателства и по разноските.

Всички обстоятелства, относно внесените в съда споразумения, са
отразени пълно и точно в деловодните книги и програми на ОП- Ловеч.

Проверено беше предложението по реда на чл.375 НПК за
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на
административно наказание при условията на чл.78а НК, както следва:

Пр.  пр.  № 1372/2016  г. по описа на ОП - Ловеч, ДП № 7/2017 г. по
описа на ОСлО при ОП - Ловеч с наблюдаващ прокурор Павлинка
Кръстинова. /Приложен е  протокол за избор на наблюдаващ прокурор/.
Производство е за престъпление по чл.255, ал.1, т.2 вр.с ал.3 вр.с чл.26, ал.1
от НК. Материалите по приключеното ДП са постъпили в ОП - Ловеч на
27.07.2020 г. с мнение за предаване обвиняемия М.М. на съд. С
постановление от 26.08.2020 г. е внесено предложение в ОС – Ловеч за
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно
наказание по реда на чл. 375 от НПК. В обстоятелствената част на
постановлението е записано, че причинените имуществени вреди са
възстановени и са налице предпоставките на чл. 78а от НК. Образувано е
АНД №20204300200323/2020 г. по описа на ОС – Ловеч. Към преписката е
приложено копие от решението на съда от 09.10.2020 г. за наложеното
административно наказание „глоба” в размер на 1000 лева.

Движението на посоченото по-горе досъдебно производство, по което
е изготвено постановление за освобождаване от наказателна отговорност с
налагане на административно наказание, е в рамките на разумния срок. В
него прокурорът изчерпателно е мотивирал наличието на условията за
приложение на раздел ІV, глава VІІІ ”Освобождаване от наказателна
отговорност” на НК. Постановлението за освобождаване от наказателна
отговорност с налагане на административно наказание е изготвено и
внесено в съда в законоустановения срок. В наблюдателната преписка е
сложено и копие от съдебното решение.
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2.УЧАСТИЕ В СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ ПО НАКАЗАТЕЛНИ
ДЕЛА:

А.УЧАСТИЕ В ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ ДЕЛА:

Прокурорите от ОП - гр. Ловеч са участвали общо в 463 съдебни
заседания по наказателни дела през 2019 г., както следва:

Прокурор Валентин Вълков – в 54 бр.; прокурор Димитър Димитров-
107 бр.; прокурор Павлинка Кръстинова - 37 бр.; прокурор Кирил Петров - 75
бр.; прокурор Румен Петров - 66 бр.; прокурор Поля Миткова -105 бр;
прокурор Светла Иванова – 19 бр.

През 2019 г. прокурорите са подали протести по:
- НОХД - 3бр. От тях 2 бр. са уважени, а един е оставен без уважение;
- ЧНД - 2бр., които са уважени.

През 2019  г. прокурорите от ОП - гр. Ловеч са участвали общо в 417
съдебни заседания по наказателни дела, както следва:

Прокурор Валентин Вълков – в 80 бр.; прокурор Димитър Димитров -
70 бр.; прокурор Павлинка Кръстинова - 49бр.; прокурор Кирил Петров - 78
бр.; прокурор Румен Петров - 96 бр.; прокурор Поля Миткова - 1бр; прокурор
Светла Иванова - 43бр.;

През 2020 г. прокурорите са подали протести по:
- НОХД – 5 бр. От тях 2 бр. са уважени, а по 3 бр. предстои произнасяне

на съда;
- ЧНД - 4бр. От тях един е уважен, а 3 бр. - неуважени.

Прокурорите са участвали във всички съдебни заседания. Нито едно
съдебно заседание по наказателно дело не е отложено поради отсъствие на
прокурор.

Б.УЧАСТИЕ ВЪВ ВЪЗЗИВНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА:

През 2019 г. прокурорите от ОП- Ловеч са участвали в 118 бр. съдебни
заседание по ВНОХД. От тях:

прокурор Валентин Вълков – в 2 бр.;
прокурор Димитър Димитров - 30 бр.;
прокурор Кирил Петров - 24 бр.;
прокурор Румен Петров - 31 бр.;
прокурор Поля Миткова - 31бр;
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През първата половина от проверявания период са образувани 60 бр.
ВНОХД. От тях по протести на РП от съдебния район били образувани 15 бр.
ВНОХД,  а по жалби – 45 бр.  Прокурорите от ОП - гр.  Ловеч са поддържали
всички протести на районните прокуратури. От тях ОС - Ловеч уважил 7 бр.
протести и оставил без уважение 8 бр. протести на РП.

Прокурорите от ОП - гр. Ловеч са участвали и в 37 бр. съдебни
заседания по ВНЧД, както следва:

прокурор Валентин Вълков – в 4 бр.;
прокурор Димитър Димитро - 4 бр.;
прокурор Павлинка Кръстинова - 6бр.;
прокурор Кирил Петров - 6 бр.;
прокурор Румен Петров - 6 бр.;
прокурор Поля Митков - 11бр.

През 2019 г. прокурорите от ОП - гр. Ловеч не са подавали касационни
протести.

През 2020 г. прокурорите от ОП- Ловеч са участвали в 104 бр. съдебни
заседание по ВНОХД. От тях:

прокурор Валентин Вълков – в 20 бр.;
прокурор Димитър Димитров - 29 бр.;
прокурор Павлинка Кръстинова - 1 бр.;
прокурор Кирил Петров - 30 бр.;
прокурор Румен Петров - 24 бр.
През втората половина от проверявания период са образувани 104 бр.

ВНОХД. От тях по протести на РП от съдебния район били образувани 28 бр.
ВНОХД, а по жалби – 76 бр. Прокурорите от ОП - гр. Ловеч са поддържали
всички протести на районните прокуратури. От тях ОС - Ловеч уважил 12 бр.
протести и оставил без уважение 16 бр. протести.

Прокурорите от ОП - гр. Ловеч са участвали и в 39 бр. съдебни
заседания по ВНЧД, както следва:

прокурор Валентин Вълков – в 13 бр.;
прокурор Димитър Димитров - 8 бр.;
прокурор Павлинка Кръстинова - 5 бр.;
прокурор Кирил Петров - 7 бр.;
прокурор Румен Петров - 3 бр.;
прокурор Светла Иванова - 3бр.
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През 2020 г. прокурорите от ОП - гр. Ловеч са подали 2 бр касационни
протести. И двата касационни протеста са подадени от прокурор Кирил
Петров. От тях единият е уважен, а по другия делото не е приключило.

Приложение: Справка №4 по организация на съдебния надзор на ОП-
гр. Ловеч за периода 01.01.2019 г.- 31.12.2019 г.;

Справка №4 по организация на съдебния надзор на ОП - гр. Ловеч за
периода 01.01.2020 г.- 31.12.2020 г.;

V.ПРОВЕРКА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
НАКАЗАНИЯТА:

През 2019 г. са приведени в изпълнение 29 броя  присъди. Всички
присъди са приведени в изпълнение в законоустановения срок. Няма случаи
на отлагане на наказанието.

През 2020 г. са приведени в изпълнение 16 броя  присъди. Всички
присъди са приведени в изпълнение в законоустановения срок. Няма случаи
на отлагане на наказанието.

Организацията по изпълнението на наказанията беше проследена
по материалите от присъдните преписки и Книгата за изпълнение на
присъдите. Установи се, че тя е в съответствие с Указанието за дейността на
прокуратурата по надзора върху изпълнение на наказанията и други
принудителни мерки, утвърдени със Заповед №5306/24.11.2014 г. на главния
прокурор, изменено и допълнено със Заповед №РД-04-203 от 28.04.2016 г. и
Заповед №РД-04-71 от 19.02.2018 г. и двете на главния прокурор. Както беше
посочено по-горе надзора по изпълнение на наказанията и другите
принудителни мерки, както и надзора върху местата за изтърпяване на
наказанието лишаване от свобода и задържане под стража се е осъществявал
от настоящия заместник-окръжен прокурор Кирил Петров.

Определен е съдебен служител, който изпълнява техническата работа
по привеждане на присъдите в изпълнение и води книгата за изпълнение на
присъдите и азбучника за осъдените лица. В тях се вписват съдебните актове
и осъдените лица, за които прокурорът е издал писмено разпореждане до
пенитенциарен орган или до МВР за започване на изпълнението или на
мярката за пробационен надзор по чл. 67, ал. 3 от НК; съдебните актове и
осъдените, за които е постановено отлагане на изпълнението на наказанието;
съдебните актове, чието изпълнение се делегира на друга прокуратура;
съдебните актове и осъдените, за които не е издадено разпореждане за
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привеждане в изпълнение на наказанието поради констатация, че същото е
изтърпяно с приспадане на срока на предварителното задържане по чл. 59 НК
или с приспадане на изтърпяно наказание по отделна присъда, включено в
общо наказание по чл. 25, ал. 2 и ал. 3 от НК.

В азбучника на осъдените отделно се отразяват присъдите с наказание
лишаване от свобода, чието изпълнение е отложено на основание чл. 66 и чл.
69, ал.1 от НК, по които осъденият е бил задържан под стража или домашен
арест, както и периода на задържането.

Присъдите и определенията, подлежащи на отразяване в книгата за
изпълнение на присъдите  и в азбучника на осъдените, се вписват по реда на
тяхното получаване и за всеки осъден се образува изпълнителна преписка,
която носи поредния номер, под който е вписана в книгата.

Когато ОП - гр. Ловеч е делегирала изпълнението на съдебен акт,
заверен препис от него се оставя по изпълнителната преписка.

Когато с една присъда са осъдени няколко лица, всяко от тях е вписвано
в книгата за изпълнение на присъдите под отделен номер и за всяко е
образувана отделна преписка.

Когато на едно и също лице с една присъда са наложени няколко
наказания, присъдата е вписвана в книгата за изпълнение на присъдите под
един номер. На отделни редове в книгата са отбелязани различните по вид
наказания и дейността по тяхното изпълнение. В тези случаи е образувана
една преписка.
  Книгата за изпълнение на присъдите е проверявана от прокурора,
отговарящ за надзора.
       Проверяващият екип констатира, че всички графи в Книгата за
изпълнение на присъдите се попълват.
  Наблюдаващите прокурори по изпълнителни преписки периодично са
контролирали изпълнението на присъдите от делегираните прокуратури и
затворническата администрация. При липса на информация за датите на
началото и края на отложеното наказание лишаване от свобода или
пробация, са изисквани справки от съответните органи, на които са
изпратени присъдите за изпълнение.

  На случаен принцип беше проверена следната присъдна преписка:

Присъдна преписка № 9/2020 г. по описа на ОП- Ловеч:
С протоколно определение от 10.06.2020 г. по НОХД№162/20 г. по

описа на ОС- гр. Ловеч е одобрено споразумение, с което Н. М. бил признат
за виновен в извършване на престъпление по чл.199, ал.1, т.4 вр. с чл. 198,
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ал.1,пр.1 вр. с чл. 29, ал.1, б.“а“ и „б“ от НК и му е наложено наказание 1
година и 6 месеца лишаване от свобода, което да бъде изтърпяно при „строг“
режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. Присъдата е
постъпила в ОП - гр. Ловеч на 11.06.2020 г.  Има протокол за случайно
разпределение. Разпределена е на прокурор Валентин Вълков. На 15.06.2020
г. той поискал от РС - Ловеч справка за съдимост на осъденото лице, която
постъпила на следващия ден. С писмо от 16.06.2020 г. той изпратил
присъдата на Началника на Затвора - гр. Ловеч за изпълнение. Спазен е срока
по чл. 416, ал. 6 от НПК. Същия ден направил предложение до Директора на
ОД на МВР - Ловеч на осъдения да бъде наложена ПАМ „Забрана за
напускане на страната“ по чл. 75 от Закона за българските лични документи.
На 26.06.2020 г. началника на Затвора, гр. Ловеч уведомил ОП - гр. Ловеч, че
присъдата по НОХД №162/20 г. на ОС – Ловеч е приведена в изпълнение и за
начало на наказанието се смята от 31.12.2019 г. Същият ден се получило
съобщение от ОД на МВР - Ловеч за наложената на лицето мярка по чл.75,
т.3 по ЗБЛД. На 26.06.2020 г. прокурор Кирил Петров уведомил ОС - Ловеч,
че изпълнението на присъдата е започнало. На 27.04.2021 г. осъденият
поискал да бъде променена началната дата на изтърпяване на наказанието,
защото бил задържан на 30.12.2019 г., а не на 31.12.2019 г. На 07.05.2021 г.
молбата постъпила в ОП - Ловеч. На 10.05.2021 г. прокурор Петров изискал
НОХД №162/20 г. на ЛОС, което било получено на 12.05.2021 г. На
14.05.2021 г. прокурор Петров изискал от РУ МВР - Троян справка има ли
издадена заповед за задържане по ЗМВР за срок от 24 ч. от 30.12.2019 г. по
отношение на осъдения във връзка с ДП №375/19 г. по описа на
управлението. На 20.05.2021 г. се получил отговор от РУ МВР -Троян, че
осъденият бил задържан в управлението на 30.12.2019 г. за 24 часа по
горепосочено ДП. Приложена е и заповедта за задържане. С постановление от
20.05.2021 г. прокурор Петров зачел като изтърпяна част от наказанието на
НМ срокът за задържане за 24 ч. от РУ на МВР - Троян. Указал копие от
постановлението да се изпрати на затвора в гр. Ловеч и към него да се
приложи копие от заповедта за задържане. На 07.06.2021 г. в ЛОП се
получило писмо от Началника на Затвора, гр. Ловеч, че срокът на
наказанието на Н. М. е изтекъл на 04.06.2021 г. На 08.06.2021 г.  прокурор
Петров изпратил на ОС - Ловеч писмо, че наказанието на Н.М. по протоколно
определение от 10.06.2020 г. по НОХД№162/20 г. по описа на ОС - гр. Ловеч
е изпълнено.
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Приложение: Справка №4 по организация на съдебния надзор на ОП -
гр.Ловеч за периода 01. 01. 2019 г.- 31. 12. 2019 г.;

Справка №4 по организация на съдебния надзор на ОП - гр.Ловеч за
периода 01. 01. 2020 г.- 31. 12. 2020 г.

VI. ПРОВЕРКА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ГРАЖДАНСКО-
СЪДЕБНИЯ НАДЗОР, НА ОСНОВАНИЕ чл.54, ал.1, т.2 ЗСВ:

В ОП - Ловеч гражданско-съдебният надзор бил възложен на прокурор
Павлинка Кръстинова. През 2019 г. прокурорите от ЛОП участвали в 34
граждански дела с участие на прокурор, както следва:

прокурор Валентин Вълков участвал в 3 бр.граждански дела;
прокурор Светла Иванова участвал в 3 бр.граждански дела;
прокурор Павлинка Кръстинова участвала в 24 бр.граждански дела;
прокурор Кирил Петров участвал в 1 бр.граждански дела;
прокурор Румен Петров участвал в 1 бр.граждански дела;
прокурор Поля Миткова участвала в 2 бр.граждански дела.
Те са предявили 3 бр. граждански искове, както следва:
прокурор Павлинка Кръстинова предявила един граждански иск;
прокурор Светла Иванова предявила 2 бр. граждански иска.
Гражданските искове са уважени.
Прокурорите са обжалвали едно решение по гражданско дело.
През 2020 г. представителите на ОП - Ловеч участвали в 25 граждански

дела със задължително участие на прокурор, както следва:
прокурор Валентин Вълков участвал в 4 бр.граждански дела;
прокурор Светла Иванова участвала в 3 бр.граждански дела;
прокурор Павлинка Кръстинова участвала в 17 бр.граждански дела;
прокурор Кирил Петров - участвал в 1 бр.граждански дела;

Те са предявили 3 бр. граждански искове, както следва:
прокурор Павлинка Кръстинова предявила 2 граждански иска;
прокурор Светла Иванова предявила 1 граждански иск.
От тях 2 бр. са уважени, а по един граждански иск делото не е

приключило.
През втората година от проверявания период прокурорите не са

обжалвали съдебни решения.

На случаен принцип беше проверена следната преписка по
ГСН:
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Пр.пр.№673/20г. по описа на ОС- Ловеч, наблюдаващ прокурор
Павлинка Кръстинова. Приложен е протокол за избор на наблюдаващ
прокурор. Преписката е образувана на 05.03.2020 г. по повод писмо от ВКП,
отдел 03“Съдебен“, с което е изпратена призовка и определение по
ВГД№147/20 г. по описа на ОС - Ловеч, получени във ВКП. В писмото е
указано ОП - Ловеч да осигури за съдебното заседание участие на прокурор,
като представител по право на ПРБ, в качеството й на жалбоподател. ПРБ
обжалвала решение по гр. д. №558/19 г. по описа на РС - Троян, с което била
осъдена на осн. чл.2, ал.1,т.3 от ЗОДОВ да заплати на Р.Т. сумата от 5000 лв.,
представляваща обезщетение за претърпени от него неимуществени вреди,
вследствие на обвинение за извършване на престъпление по чл. 238, ал.1,
б.“а“, пр.2 вр. с чл. 18, ал.1 от НК по ДП№198/17 г. по описа на РУП - гр.
Троян, прекратено с постановление на 30.10.2017 г.Прокурор Кръстинова
участвала в заседанията на 20.03.2020 г. и 19.06.2020 г.

На 02.07.2020  г.  в ОП -  Ловеч е получено писмо от ВКП,  отдел
03“Съдебен“, че гр.д. №147/20 г. по описа на ОС - Ловеч е приключило с
решение. Било указано да се извърши проверка на правилността на
решението и в срок до 27.07.2020 г. ВКП да бъде уведомена за становището
на ОП - Ловеч относно наличието на основания за касационно обжалване на
горепосоченото решение. В случай, че не се изготви жалба, поискали да се
изпрати във ВКП мотивирано становище.

На 13.07.2020 г. прокурор Кръстинова изпратила на ВКП отдел
03“Съдебен“ мотивирано становище относно липсата на необходимост да се
подава касационна жалба. Посочила, че ОС - Ловеч е осъдил ПРБ, но в
същото време е намалил присъденото обезщетение от 5000 на 2000 лв.
Посочила, че размерът на обезщетението, присъдено от втората инстанция е
съобразен с претърпените от ищеца обичайни притеснения и негативни
изживявания, които били доказани. Р.Р. подал касационна жалба срещу
решението на ЛОС. На 25.08.2020 г. в ОП- Ловеч постъпило писмо от ВКП, с
което изпратили съобщение по ВГД№147/20 г.  на ОС - Ловеч и касационна
жалба на ищеца с оглед преценка за подаване на отговор или насрещна
жалба. На 26.08.2020 г. прокурор Кръстинова поставила резолюция, че с
оглед предишното й становище, което било възприето от ВКП, не се налага
подаване на отговор на КЖ или подаване на насрещна жалба.

Приложение: Справка №4 по организация на съдебния надзор на ОП -
Ловеч за 2019 г.;

Справка №4 по организация на съдебния надзор на ОП - Ловеч за 2020г.
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КОНТРОЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕПОРЪКИТЕ, ДАДЕНИ ПРИ
ПРЕДИШНИ ПРОВЕРКИ НА ИВСС:

През 2016 г. е извършена комплексна планова проверка на ОП - Ловеч и
резултатите от нея са обобщени в Акт за резултати по Заповед №ПП-01-
45/1.06.2016 г. на главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен
съвет. След извършване на проверката проверяващият екип е преценил, че
даване на препоръки не е необходимо.

Въз основа на  тези констатации Инспекторатът към ВСС прави
следните

ИЗВОДИ:

1.ОП - Ловеч е добре администрирана прокуратура, като издаваните
актове и разпореждания на Окръжния прокурор са в съответствие и в
изпълнение на актовете на горестоящите прокуратури. В случай на
необходимост той е проявявал активност като е издавал заповеди и
разпореждания по своя инициатива. Заповедите на окръжния прокурор
създават ясни правила и конкретни задължения за прокурорите и съдебните
служители. Всички прокурори и съдебни служители в ОП - Ловеч се
уведомяват за издаваните от административния ръководител заповеди срещу
подпис, което гарантира тяхното изпълнение.

Специализираната администрация работи в съответствие с ПАПРБ. Със
заповедите, издадени от административния ръководител на ОП - Ловеч  е
създадена много добра организация на деловодната дейност в канцеларията.
Книгите, регистрите и дневниците се водят редовно и отговарят на
изискванията на ПАПРБ и съответните указания на Върховна касационна
прокуратура. Всички графи се попълват редовно. Данните в Унифицираната
информационна система на ПРБ се въвеждат регулярно, деловодните книги
се водят добре. Комплектуването на преписките, делата, присъдните
преписки и др., което се осъществява от съдебните служители, под
ръководството на административния ръководител, е хронологично, пълно и
на много добро ниво. Налице е вътрешно разпределение на съдебните
служители при воденето на дневниците и деловодното обработване на делата
и преписките, както и на тяхното входящо и изходящо движение.

Прокурорите са разпределени по надзори.
Разпределението на делата на принципа на случайния подбор се

извършва в съответствие със Закона за съдебната власт и заповедите на
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главния прокурор. Преписките и делата се разпределят равномерно между
прокурорите съобразно заповедите на административния ръководител за
електронно разпределение преписките и делата. При възникнала служебна
необходимост от промени в начина на разпределение на преписките и делата,
административният ръководител издава нова заповед. При проверката не се
установиха случаи на отклонение от този принцип.

Статистическата информация се изготвя в съответствие със заповедите
на главния прокурор по реда и в сроковете, посочени в тях. Аналитичната
дейност и работата с информационните технологии са на добро ниво.

Описването, съхранението, връщането и унищожаването на
веществените доказателства, приобщени по преписки и ДП, наблюдавани от
ОП - Ловеч се извършва при спазване на закона и Правилника за
администрацията на Прокуратурата на Република България. Определеният
служител е водил дневниците редовно.

Административният ръководител е използвал пълноценно
правомощията си за създаване на добра организация на работа, като е издавал
и съответните заповеди.

Материалната база е добра.
ОП - Ловеч е извършавала проверки на районните прокуратури

периодично. За резултатите от извършените проверки са изготвени 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. Докладите от проверките са предоставяни
на съответните прокуратури за запознаване и обсъждане на общо събрание на
прокурорите. Административните ръководители са уведомявали
своевременно окръжният прокурор на ОП - Ловеч за мерките, предприети за
изпълнение на дадените препоръки.

2. През втората година от проверявания период броят на
първоинстанционните преписки намалял, а на второинстанционните се е
увеличил. Преписките се завеждат в деня на тяхното постъпване.

Разпределят се на принципа на случайния подбор в деня на тяхното
завеждане в ОП - Ловеч. Към преписките се прилага протокол за избор на
наблюдаващ прокурор, удостоверяващ, че преписката е разпределена
съгласно чл. 9 от ЗСВ. Проверката на електронното разпределение чрез
случаен подбор на проверените преписки констатира, че прокурорите, които
са разглеждали преписките са същите, които са били определени чрез
случайно разпределение.

Записванията във входящия дневник са пълни и точни, кореспондират с
материалите по преписките, отразяват цялостно движението на преписките.
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 Описната книга на възложените предварителни проверки се води добре
– записванията в графите са пълни и точни. В практически план книгата
подпомага воденото на статистиката и отчетността.

Съдебните служители следят определените срокове, вписани в книгата
и докладват на наблюдаващите прокурори преди изтичане на срока, след
което съответните наблюдаващи прокурори преценяват необходимостта от
предприемане на необходимите действия.

 Преписите от прокурорските актове и писмата, относими към
движението на преписките се изпращат в деня на деловодната обработка или
най-късно на следващия ден.

 Администрирането на преписките във връзка с жалби срещу
постановления на ОП - Ловеч и упражняване на служебен контрол от АП-
Велико Търново се извършва своевременно като се окомлектоват и с
преписките на съответната РП и се изпращат по компетентност на АП-
Велико Търново.

Преписките се подреждат  и съхраняват много добре, класират се по
ред и начин, който улеснява работата в прокуратурата.

Образуването, движението и приключването на преписките,
приключили с постановления за отказ от образуване на досъдебно
производство се извършва в установените срокове. Прокурорите изпращат с
писмо или постановление преписката на органите на МВР или на други
специализирани органи за проверка, когато полученият сигнал или друга
информация съдържат данни за извършено престъпление, но те са
недостатъчни за образуване на ДП и могат да бъдат изяснени и допълнени
при упражняване компетентността на други органи. В писмата и
постановленията се дават конкретни и относими към дадения случай
указания. Посочват се обстоятелствата, които следва да бъдат изяснени и
способите за това. Изрично се обосновава защо първоначалните данни не са
достатъчни за образуване на ДП и се налага извършване на проверка.

 Прокурорите в ОП - Ловеч определят най - често проверката да се
извърши в  двумесечен срок. Наблюдаващите прокурори следят за спазване
на срока и при забавяне на проверката изпращат напомнителни писма.
Административният ръководител е продължавал сроковете за провеждане на
проверките  своевременно. Всички предварителните проверки се извършват в
срока по чл.145, ал.2, предл.1 от ЗСВ.

Постановленията за отказ да бъде образувано досъдебно производство
са добре мотивирани. Издадени са при правилна преценка на фактите по
преписките. Прокурорите са правили задълбочен анализ на събраните
материали и са обосновавали своите правни изводи. В случаите, когато са
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били налице данни за извършено административно нарушение, прокурорите
изпращат препис от постановлението на съответния орган за налагане на
административно наказание.

През 2020 г. година броят на решените първоинстанционни преписки е
намалял. Това се дължи на намаляване на броя на наблюдаваните преписки.

Налице е увеличаване на процента преписки, приключили с
постановление за отказ от образуване на ДП - през 2019 г. те са 25.73% от
решените преписки, а през 2020 г.- 28.49%.

В същото време е налице тенденция на увеличаване процента на
преписките, приключили с постановление за образуване на ДП - през 2019 г.
те са били 20.95% от решените преписки, а през 2020 г.- 24.80% от решените
преписки.

Прокурорите са решавали преписките в срок.
Спазва се изискването на чл. 213, ал.1 от НПК постановлението за отказ

да бъде образувано ДП да се съобщава на пострадалия или неговите
наследници, на ощетеното ЮЛ и на лицето, направило съобщението.
Постановленията за отказ се изпращат  на заинтересованите лица с обикновена
поща.

Жалбите срещу постановленията са изпращани своевременно на
горестоящата прокуратура при спазване изискванията на чл.201, ал.2 от НПК.

Общата констатация от проверените преписки, по които прокурорите от
ОП - Ловеч са осъществили инстанционен контрол на постановления за отказ
да се образува предварително производство на прокурори от съответната РП,
е положителна. Произнасянето на прокурорите от ОП - Ловеч е
своевременно. Движението на преписките е в разумни срокове.

В случаите, когато по преписката има данни за престъпление от
компетентността на различни по степен прокуратури прокурорите от ОП-
Ловеч първо се произнасяли по престъплението, което от компетентност на
окръжна прокуратура и след това го изпращали на по - ниската по степен
прокуратура, за да се произнесе по престъплението, което е от нейна
компетентност.

3. Налице е тенденция на намаляване броя на наблюдаваните и
приключените досъдебни производства.

В ОП - Ловеч наблюдението върху досъдебните производства се
осъществява от един прокурор през цялата досъдебна фаза. Това създава
гаранции, че срокът за разследване няма да надхвърли необходимото за
осъществяване на правосъдието.

Постановленията за образуване на ДП са в съответствие със закона. В
постановленията за образуване на ДП, наблюдаващите прокурори дават
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подробни указания на разследващите органи. Подробни указания се дават и в
последващите прокурорски актове.

Във всички случаи прокурорите се произнасят по досъдебните
производства в законните срокове, като не допускат забавяния и нарушаване
на сроковете, определени в закона, както по отношение на разследването на
досъдебните производства, така и по отношение на действията на прокурора
след приключването им.

При образуване на ДП на пострадалия се изпраща уведомление по
чл.75, ал.2 от НПК.

В ОП - Ловеч редовно се изпращат доклади за резултатите от
разследването по смисъла на чл.203, ал.4 от НПК. Постановленията за
привличане на обвиняем се съгласуват с прокурора съгласно чл.219, ал.1 от
НПК. Преди предявяване на разследването делата се докладват по реда на
чл.226, ал.1 от НПК.

Броят на досъдебните производства, които прокурорите са изпратили
на разследващия орган на осн. чл.226, ал.3 от НПК и поради наличие на
съществени процесуални нарушения, допуснати при предявяване на
разследването е малък  и бележи намаление през втората половина на
проверявания период. Малкият брой на делата, върнати на осн.чл.226, ал.3 от
НПК, съответно 3 бр. през 2019 г. и 2бр. през 2020 г. показва, че прокурорите
осъществяват ефикасен контрол върху наблюдаваните ДП. Малкият брой на
делата, върнати на осн. чл. 242, ал. 2 от НПК, съответно 2 бр. за 2019 г. и 1 бр.
за 2020 г. показва, че при осъществяване на правомощията по чл. 226, НПК
прокурорите в ОП - Ловеч правят задълбочена проверка дали разследването е
законосъобразно, обективно, всестранно и пълно. Указанията, които дават са
изчерпателни.

Процентът на ДП с продължителност на разследването над 6 месеца
спрямо общия брой на наблюдаваните дела не е малък и нараства през
втората година от проверявания период - през 2019 г. той е 17.72%, а през
2020 г. - 26.80% от броя на наблюдаваните дела. Увеличил се е и боят на ДП,
по които от привличане на обвиняемия са изминали повече от 2 години. През
2019 г. те са били 5 бр., а през 2020 г.- 8 бр. В случай на увеличаване на броят
на тези дела, следва да бъдат взети адекватни мерки.

 Прокурорите са следили за изтичане на сроковете за разследване и са
ги удължавали своевременно. Своевременно са правили и искане за тяхното
продължение. Административният ръководител на ОП - Ловеч е удължавал
сроковете на ДП съобразно правомощието си по чл. 234 от НПК не по-късно
от 3 дни. Продължаването на сроковете е извършвано с постановления.
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ИВСС напомня, че според Европейската конвенция за правата на
човека и основните свободи и практиката на Европейския съд по правата на
човека със седалище в гр. Страсбург, Република Франция, срокът на
разследването не бива да надвишава необходимото за осъществяване на
правосъдието. Във всеки един случай, когато се дава разрешение за
удължаване на срока за разследване, съответните прокурори следва да
извършват преценка не само относно продължителността на срока,
установена в закона, но и относно разумния срок за разследване и по -
специално дали продължителността на разследването няма да надхвърли
необходимото за осъществяване на правосъдието.

Мерките, които се предприемат за спазване на разумния срок при
разследването на ДП са многобройни и адекватни по своя характер.

През втората година от проверявания период процентът на
приключените спрямо наблюдаваните дела бележи намаление - през 2019 г.
той е 58.51%, а през 2020 г.- 57,38% от наблюдаваните дела.

4. Прокурорите са работили  с необходимия професионализъм по
спрените дела. Постановленията за спиране са мотивирани и притежават
задължителните реквизити по чл. 199, ал. 2 от НПК.

Почти всички спрени ДП се водят срещу неизвестен извършител. В
обстоятелствената част на постановлението за спиране прокурорите подробно
са анализирали събраните в хода на разследването доказателства, в т. ч. и
тези, установяващи съответното основание по смисъла на чл. 244, ал. 1 от
НПК за спиране на наказателното производство. В постановленията за
спиране на наказателното производство наблюдаващите прокурори от ОП -
Ловеч указват препис да се изпрати на пострадалото лице, посочват какъв е
срокът за неговото обжалване и пред кой орган на съдебната власт. След
спиране на ДП органите на МВР са изготвяли план за ОИМ, който се
съгласувал с прокурора. Прокурорите са изисквали периодично справки за
резултатите от проведените ОИМ.

През втората година от проверявания период прокурорите от ОП-
Ловеч не са спирали дела срещу известен извършител. Това показва, че е
налице висок професионализъм при определяне на действия за издирване на
лицата, необходими за приключване на ДП, използване възможностите на чл.
269 от НПК и добра координация с органите на МВР. В постановленията за
спиране наблюдаващият прокурор винаги се е произнасял по веществените
доказателства, когато по делото е имало такива. В тях се съдържа и описание
на извършените процесуални действия, както и конкретна причина за
спирането. Досъдебното производство се спира само ако наред с другото са
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извършени и всички действия по издирване на ненамерени или укриващи се
обвиняеми и свидетели, които включват обявяването на съответните лица за
местно и общодържавно издирване. Лицата, поради чието отсъствие са били
спрени делата, са обявявани за издирване преди изготвяне на
постановлението за спиране. В заключението на разследващия орган или в
постановлението за спиране се посочва номера и датата на телеграмата, с
която съответните лица са обявени за издирване. Спазва се чл. 244, ал. 3 от
НПК като препис от постановлението се изпраща на обвиняемия, както и на
пострадалия или неговите наследници. Постановленията са изготвени в
едномесечния срок по чл. 242, ал. 3 от НПК.

Досъдебните производства, спрени на основание чл. 244, ал. 1, т.  3 от
НК се възобновяват в срока по чл. 244, ал.8 от НПК.

Постановленията се изпращат с известие за доставяне.
Прокурорите от ОП - Ловеч са упражнявали служебен контрол върху

постановления за спиране на РП. Спазва се Указанието за инстанционен и
служебен контрол.

5. Налице е леко намаляване на броя на ДП, приключили с
постановление за прекратяване през втората година от проверявания период.

През 2019 г. 16 бр. наказателни производства, водени срещу известен
извършител са прекратени поради изтичане на абсолютната давност,
предвидена в чл. 81, ал. 3 от НК. Това представлява около 13.9% от всички
прекратени ДП.

През 2020 г. 9 бр. дела, водени срещу известен извършител са
прекратени по давност. Това представлява 8.49% от всички прекратени ДП.
Налице е тенденция на намаляване на техния брой, което е сигнал за
подобряване качеството и резултатността на проведените издирвателни
мероприятия.

Постановленията за прекратяване на наказателното производство са
добре обосновани и подробно мотивирани.

В проверените прокурорски актове за прекратяване на наказателното
производство винаги се посочва възможността за обжалване.

Прилагат се известия за доставяне на постановленията за прекратяване
на ДП.

Прокурорите от ОП - Ловеч са упражнявали инстанционен и служебен
контрол върху постановленията за прекратяване при спазване изискванията
на чл. 243, ал. 10 от НПК и Указанието за осъществяване на инстанционен и
служебен контрол в Прокуратурата, утвърдено със заповед №ЛС-1986 от
30.05.2014 г. на главния прокурор в редакцията, действала по това време.



71

Работата по делата, взети на специален надзор също е в съответствие с
указанията на главния прокурор.

6. Наблюдава се тенденция на леко намаляване на броя делата, внесени в
съда с обвинителен акт - от 34 броя през 2019 г. на 20 броя през 2020 г.

 Налице е намаление на броя на делата, които са разгледани по реда на
гл. ХХVII от НПК / чл. 371 и сл. НПК/- от 10 броя през 2019 г. на 5 броя през
2020 г.

Налице е намаляване на броя на осъдителните присъди, постановени по
дела, разгледани по общия ред - от 24 бр. през 2019 г. на 19 бр. - през 2019 г.

Наблюдава се устойчивост на броя на споразуменията, сключени по реда
на чл.381 от НПК - от 10 бр. през 2019 г. те са се увеличили на 11 бр. през
2020 г.

Организацията на работа но наказателно - съдебния надзор е съобразена
с Указанието за подобряване на работата по наказателно-съдебния надзор,
утвърдено със заповед №РД-02-29/15.12.2017 г., действало през проверявания
период. Водят се досиета на върнатите дела, които се коплектоват с актовете
на съда и прокурора и се попълват изискуемите приложения. Анализите на
делата, върнати  от съда на прокурора и на оправдателните присъди са
съобразени с изискванията на горепосоченото Указание.

7. Проверените обвинителни актове са изготвени в срок и в тях се
съдържат изброените в чл.246, ал.2, ал.3 и ал.4 от НПК задължителни
реквизити.

Всички споразумения по форма и съдържание отговарят на
изискванията на чл. 381 от НПК.

Протестите, които прокурорите изготвят са добре мотивирани, с
посочване на конкретни пороци на съдебните актове, исканията и мотивите за
последните.

8. В ОП - Ловеч е създадена добра организация за явяване на
прокурорите в съдебни заседания.
  9. Организацията по изпълнение на наказанията и другите
принудителни мерки също е добра.
  10. Много добра организация е създадена и на работата по гражданско-
съдебния надзор.

Въз основа на направените констатации Инспекторатът към
Висшия съдебен съвет намира, че не следва да се дават препоръки.
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ЧАСТ ВТОРА

ОКРЪЖЕН СЛЕДСТВЕН ОТДЕЛ В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА -
ГР. ЛОВЕЧ

 І. Проверка на организацията на административната дейност на
Окръжен следствен отдел в ОП - Ловеч на основание чл. 54 , ал. 1,т. 1 от
ЗСВ:

1. Административно ръководство и щатна осигуреност:
Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Ловеч се намира в

сградата на ОД на МВР - Ловеч, бул.“България“ №7. Ползва и помещения в
сградата на РСС на бул. „България“ №10. Има изнесено едно работно място в
гр.  Луковит,  ул.  „Милин камък“  №10.  В сградата на ОД на МВР -  Ловеч
ползва 5 кабинета за следователи, 5 канцеларии за служители и едно
помещение за склад. В сградата на РСС ползва 4 кабинета за следователи, 2
канцеларии за служители, едно помещение за склад, едно помещение за
чистач, едно помещение за веществени доказателства и едно помещение за
архив. В Луковит ползва един кабинет за следовател, една канцелария за
служител и едно помещение за архив. Материалните условия за работа са
много добри.

През проверявания период следователите и служителите са използвали
всички кабинети. Всички кабинети се ползват самостоятелно.

Съгласно чл.153, ал.2 от ЗСВ Окръжните следствени отдели в
окръжните прокуратури се ръководят от завеждащи отдели, които се
назначават от административните ръководители на окръжните прокуратури,
имат ранг на прокурор, завеждащ отдел в окръжна прокуратура, и получават
възнаграждение, равно на възнаграждението на заместник на
административния ръководител в окръжна прокуратура. През 2019 г. и до
31.10.2020 г. завеждащ следствен отдел в ОП – Ловеч е бил Красимир
Маринов. На длъжността е назначен с решение по протокол № 29 от
15.07.2009 г.  на ВСС. Встъпил е в длъжност на 08.05.2009 г.Той е завеждащ
Следствения отдел и към настоящия момент.

През проверявания период съгласно утвърдената щатна численост  в
отдела е имало 7 щата за следователи, включително завеждащ следствения
отдел. През 2019 г. имало свободна една щатна брой за младши следовател.
През 2020 г. бил назначен младши следовател и през цялата година имало
една свободна бройка за следовател.

Шест от следователите работят в гр.Ловеч. Един следовател работи в
гр. Луковит.
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През проверявания период са работили 4 служители, от които
завеждащия служба ОСлО и 3бр. съдебни деловодители. Единият от
деловодителите работи в гр. Луковит.

В ОСлО в ОП– Ловеч са въведени и работят следните информационни
и деловодни програми:

- Електронен регистър „ЦИССС” – регистрира постъпващите
документи от прокуратура, съд, МВР и следствени арести, за въвеждане в
ЦИССС;

- Унифицирана информационна и деловодна система - УИС-3;
В ОСлО в ЛОП се водят всички необходими деловодни книги, както

следва: входящ регистър, изходящ регистър, регистър на досъдебните
производства, регистър на върнати досъдебни производства, книга на
досъдебните производства на специален надзор, книга да възобновени
досъдебни производства, регистрационен дневник на веществени
доказателства - входяща и изходяща част, дневник за регистриране на
протоколи по чл.6а, ал.3 от ЗПФКПП, дневник на международните
следствени поръчки, книга за призовки, дневник за кореспонденция по
досъдебно производство, входящ и изходящ електронен дневник за молби за
издаване на служебни бележки. Всички книги бяха проверени. Установи се,
че се водят редовно и съдържат в цялост нужната информация.

Разпределението на следствените дела се извършвало чрез модула за
разпределение на принцип на случайния подбор в УИС и по правилата,
валидни за разпределението на прокурорските преписки. То е
регламентирано със заповедите на административния ръководител на ОП -
Ловеч. През 2019 г. в проверявания следствен отдел действала заповед №4/
07.01.2019 г. на окръжния прокурор на ОП - Ловеч, с която били определени
следните групи за разпределение на преписки, както следва:

I.„Досъдебни производства“:
1.Досъдебни производства по дежурство;
2.Досъдебни производства по компетентност;
3.ДП свързани с престъпления против данъчната и осигурителната

система;
4. ДП свързани с корупционни престъпления и пране на пари;
5.ДП и преписки, свързани с престъпления, извършени от служители на

МВР, ДА“НС“, ГД“ИН“,ГД“Охрана“ и разследващи в Агенция „Митници“.
II„Следствени поръчки“;
III.“Следствени поръчки и досъдебни производства на териториален

принцип“;
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Завеждащ следствения отдел Красимир Маринов бил с 90%
натовареност във втора, трета, четвърта и пета подгрупа от групата
„Досъдебни производства“, както и в група „Следствени поръчки“. Той не е
включен в подгрупа „ДП на дежурство“.

Следователите Йорданка Йовева, Христо Николов, Невяна Рогачева и
Тончо Стоянов били включена в първа и  втора подгрупи на група
„Досъдебни производства“, както и в група „Следствени поръчки със 100%
натовареност.

Следователите Ивайло Тишков и Тихомир Митев били включени във
всички групи  със 100% натовареност.

Следовател Цветелина Цветанова била включена в група „Следствени
поръчки и досъдебни производства на териториален принцип“ съответно
100% за района на РП - Луковит и РУ МВР - Ябланица и 50% за района на РП
- Тетевен.

Впоследствие са издавани и други заповеди, но те не въвели промени в
реда и начина на разпределение.

2.Проверка на организацията и образуването на ДП в ОСлО на ОП-
Ловеч:

През 2019 г. в ОСлО на ОП - Ловеч са разследвани 114 досъдебни
производства. От тях 40 дела са образувани и водени срещу известен
извършител, а 74 дела - срещу неизвестен извършител. Всички дела са
разследвани самостоятелно от един следовател.

От общо разследваните дела, през първата година от проверявания
период са образувани 43 бр. дела.

През предходни години са образувани 67 бр. дела. Едно дело  е
възобновено, а 3 бр. дела са върнати.

През 2019 г. с мнение за спиране са приключили 7 бр. досъдебни
производства. От тях едно дело се водило срещу известен извършител, а 6 бр.
- срещу неизвестен извършител. Лицата, които са станали причина за спиране
на делото са обявени за ОДИ. Сред тях няма дела на специален надзор.

От общо разследваните досъдебни производства, през 2019 г. са
приключили 49 досъдебни производства. От тях 14 са образувани през
проверявания период, а 34 бр. са образувани през предишни години. Няма
върнати дела на осн. чл. 226, ал.3 от НПК.

На осн. чл. 242, ал.2 от НПК прокурорът е върнал 3 бр. дела.
С мнение за съд са приключили 15 бр. дела. С мнение за прекратяване

са приключили 27 дела, а с  мнение за спиране - 7бр.
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От приключените дела 6 бр. са били на специален надзор. Няма дела с
голям обществен интерес.

През 2019 г. в срок до 2 м. са приключили 5 ДП. Разследването е с
продължителност до 1 година по 43 бр. дела, а с продължителност до 2
години - по 42 бр. дела. Над 2 години продължава разследването по 29 бр.
дела. Няма дела, разследвани извън срока.

В края на периода останали неприключени 65 бр. дела. От тях 29 ДП са
новообразувани, образувани в предишни години са 33 бр., възобновено е едно
дело, а 2 ДП са върнати. От общо неприключилите дела срещу ИИ се водят
19 ДП, а срещу НИ - 46 бр.

В качеството на обвиняеми били привлечени 26 лица. С мярка за
неотклонение „Задържане под стража” са 2 лица. Постановленията за
привличане на обвиняем се докладват на наблюдаващия прокурор по реда на
чл. 219 от НПК.

Както беше посочено и в частта за ОП - Ловеч от привличането на
обвиняемия са изтекли повече от 2 години по 3 бр. дела, наблюдавани от
горепосочената прокуратура и разследвани от проверявания  ОСлО.

През 2019 г. наблюдаващият прокурор не е използвал правомощията си
по чл. 196, ал.1, т.4 от НПК и по чл. 196, ал.1,т.5 от НПК.

Действия по делегация:
През 2019  г. следователите от ОСлО в ЛОП са работили по 88 бр.

следствени поръчки, от които международните следствени поръчки били 4
бр. От тях 10 бр. са приключили в срок до 3 дни, 7 бр. – в срок до 7 дни, 38
бр. - в срок до 1 месец и 33 бр. - в срок по - дълъг от 1 месец.

По видове действията по делегация се разпределят така:
- разпит на свидетел – 83 бр.;
- разпит пред съдия - 1 бр.;
- назначаване на експертиза - 2бр.;
- вземане на образци за сравнително изследване - 2 бр.;
- призоваване, принудително довеждане - 94 бр.;
- искания за предоставяне на сведения и документи на осн. чл. 159 от

НПК - 53бр.;
- справка за изпълнена следствена поръчка - 88бр.
През 2019 г. натовареността се измервала чрез Правилата за измерване

натовареността на прокуратурите и на индивидуалната натовареност на всеки
прокурор и следовател, приети с решение на ВСС по Протокол №
60/11.12.14г. Според Доклада на главния прокурор за прилагането на закона и
за дейността на прокуратурата и на разследващите органи през 2019 г.
средния брой ДП /без международни поръчки и получени ДП по делегация/,



76

разследвани от един следовател в ОСлО в ОП бил 23.5. В ОСлО на ОП-
Ловеч средния брой ДП /без международни поръчки и получени ДП по
делегация/ разследвани от един следовател бил 14.3.

Среднодневната натовареност на един следовател за страната била 1.28.
Среднодневната натовареност на един следовател от ОСлО на ОП - Ловеч
била 0.89. Следователно натовареността на следователите в проверявания
следствен отдел е била под средната за страната.

През 2020 г. в ОСлО на ОП- Ловеч са разследвани 109 досъдебни
производства. От тях 26 дела са образувани и водени срещу известен
извършител, а 83 дела - срещу неизвестен извършител.

От общо разследваните дела, през втората година от проверявания
период са образувани 39 бр. дела. През предходни години са образувани 65
бр. дела.

През 2020 г. с мнение за спиране били приключени 9 бр. досъдебни
производства. Всички дела се водят срещу неизвестен извършител. Едно дело
е на специален надзор. Това е сл.д. №4/2017 г. по описа на ОСлО на ОП -
Ловеч, приключило е с мнение за спиране на осн. чл. 244, ал.1, т. 3 от НПК.
Лицето, станало причина за спиране на делото е обявено за ОДИ.

През 2020  г. не са възобновявани дела.
От общо разследваните досъдебни производства, през 2020 г. са

приключили 39 досъдебни производства. От тях 9 са образувани през втората
година от проверявания период, 27 бр. са образувани през предишни години,
а 3 бр. са върнати.

Няма дела, върнати от прокурора на осн. чл. 226, ал.3 от НПК.
На осн. чл. 242, ал.2 от НПК от прокурор са върнати 5 дела. От тях 3 бр.

дела са приключили.
С мнение за съд са приключили 9 бр. дела. С мнение за прекратяване са

приключили 21 дела, а с  мнение за спиране - 9 бр. Две дела са изпратени на
друг орган на съдебна власт по компетентност.

Няма приключени дела, които да са били на специален надзор и да са
били с голям обществен интерес.

През 2020 г. в срок до 2 м. са приключили 3 ДП, в срока до 1 година са
приключили 18 ДП, в срок до 2 години - 9 бр. ДП и в срок по-дълъг от 2
години - 9 бр. ДП.

В края на периода останали неприключени 70 бр. дела. От тях 30 ДП са
новообразувани, а 38 ДП са образувани в предишни години. От общо
неприключилите дела срещу ИИ се водят 14 ДП, а срещу НИ - 56 бр. От общо
неприключилите дела в срок до 2 м. са 4 бр., в срок до 1 година -  26 бр., в
срок по- дълъг от 1 година – 15 бр. и в срок по- дълъг от 2 години – 25 бр.
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В качеството на обвиняеми били привлечени 10 лица. Един от
обвиняемите е бил с мярка за неотклонение „Задържане под стража“.
Постановленията за привличане на обвиняем се докладват на наблюдаващия
прокурор по реда на чл. 219 от НПК.

Както беше посочено и в частта за ОП-Ловеч от привличането на
обвиняемия са изтекли повече от 2 години по 6 бр. дела, наблюдавани от
горепосочената прокуратура и разследвани от проверявания  ОСлО.

През 2020 г. наблюдаващият прокурор не е използвал правомощията си
по чл. 196, ал.1, т.4 от НПК и по чл. 196, ал.1,т.5 от НПК спрямо следователи
от ОСлО на ОП- Ловеч.

Действия по делегация:
През 2020 г. следователите от ОСлО в ЛОП са работили по 143 бр.

следствени поръчки, от които международните следствени поръчки били 13
бр. От тях 16 бр. са приключили в срок до 3 дни, 35 бр. – в срок до 7 дни, 58
бр .- в срок до 1 месец и 34 бр. - в срок по-дълъг от 1 месец.

По видове действията по делегация се разпределят така:
- разпит на свидетел - 122 бр.;
-         разпит пред съдия – 2 бр.;
-         назначаване на експертиза – 1 бр.;
- вземане на образци за сравнително изследване – 1 бр.;
- разпознаване на лице по снимки – 1 бр.;
- призоваване, принудително довеждане - 144 бр.;
- искания за предоставяне на сведения и документи на осн. чл. 159 от
НПК - 94 бр.;
- справка за изпълнена следствена поръчка - 143 бр.

През 2020 г. натовареността се измервала чрез Правилата за измерване
натовареността на прокуратурите и на индивидуалната натовареност на всеки
прокурор и следовател, приети с решение на ВСС по Протокол №
60/11.12.14г. Според Доклада на главния прокурор за прилагането на закона и
за дейността на прокуратурата и на разследващите органи през 2020 г.
средния брой ДП /без международни поръчки и получени ДП по делегация/
разследвани от един следовател в ОСлО в ОП бил 24.5. В ОСлО на ОП-
Ловеч средния брой ДП /без международни поръчки и получени ДП по
делегация/ разследвани от един следовател бил 13.6.

Среднодневната натовареност на един следовател от ОСлО и НСлС
през 2020 г. била 1.14. Среднодневната натовареност на един следовател от
ОСлО на ОП - Ловеч била 0.94. Ниската натовареност е резултат на законово
ограничената компетентност на следователите. Полаганите административни
усилия очевидно обективно  не  могат  да  осигурят  пълноценно  и  адекватно
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натоварване. Необходимо е законодателно решение на проблема, чрез
разширяване компетентността на следователите.

Съхраняване на веществените доказателства:

През проверявания период в ОСлО на ОП- Ловеч е имало едно
обособено помещение за съхранение на веществени доказателства. Със
Заповед №106/15.03.2018 г. на окръжния прокурор на ОП-Ловеч са
определени лицата, които отговарят за веществените доказателства.
Получените ВД, иззети по ДП  се преглеждат по опис. Проверява се дали
описаните в протокола вещи, предмети, документи съответстват на
наличните предоставени материали. Постъпват в ОСлО с приемо -
предавателен протокол, в който са подробно описани, ведно с протокол за
изземване, оглед или протокол доброволно предаване. Приемането се
извършва от определения със заповед служител, който ги описва веднага с
постъпването и получават пореден номер от Регистрационния дневник за ВД-
входяща и изходяща част. Опаковат се съобразно естеството им и се
съхраняват в специално отредено за целта помещение. Всяко предаване на
ВД - на следовател, вещо лице или на прокуратурата става с приемо-
предавателни протоколи в два екземпляра и срещу подпис и подробно
описание в изходящата част на регистрационния дневник за веществените
доказателства.

Приложение: Справка за дейността на Окръжен следствен отдел в ОП-
Ловеч за периода 01.01.2019 г.- 31.12.2019 г.;

Справка за дейността на Окръжен следствен отдел в ОП-Ловеч за
периода 01.01.2020 г.- 31.12.2020 г.

Беше извършена проверка на следствени дела, определени чрез случаен
подбор както следва:

ДП №05/21 г. по описа на ОСлО в ОП - Ловеч, пр. пр. №756/21 г. по
описа на РП - Ловеч. Образувано е по реда на чл. 212, ал. 2 от НПК с оглед на
местопроизшествие за това, че на 18.02.2021 г. в гр. Ловеч при управление на
л.а. „Рено19“ с рег. №ОВ 15 33 АР, собственост на И.И. нарушил правилата
за движение и по непредпазливост причинил средна телесна повреда на П.П.
и С.В. - престъпление по чл. 343, ал.1, б.“б“ вр. чл. 342, ал.1 от НК.
Разпределено е на следовател Тончо Стоянов.
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Той извършил своевременно различни действия по разследването - на
18.02.2021 г. направил оглед на местопроизшествие и изземване на два
автомобила, поискал от РС-Ловеч да одобри изземването на автомобилите.
Изискал е информация и документи от различни органи  институции.
Назначил е 4 бр. съдебно-медицински експертизи на пострадали лица и една
авто-техническа експертиза. По всички експертизи са представени
заключения на вещите лица. Разпитани са всички лица, имащи отношение
към разкриване на обективната истина по делото.

Периодично са правени доклади по чл. 203 от НПК. Периодично е
удължаван срока на разследване. Понастоящем разследването е в срок;

ДП№34/19 г. по описа на ОСлО в ОП - Ловеч, пр.пр. вх.№1516/19 г.
по описа на РП - Тетевен е образувано с постановление на прокурора за това,
че на 21.10.2019 г. в гр. Тетевен, Ловешка област, чрез социалната мрежа
Facebook, са отправени закани спрямо длъжностно лице по смисъла на чл.159
от Изборния кодекс - д-р М.Н., кандидат за кмет на община Тетевен в
изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27 октомври 2019
г., по този повод,  и това заканване е възбудило у същата основателен страх за
осъществяването - престъпление по чл. 144, ал. 2 от НК. Разследването  е
възложено на следовател с постановление от 27.10.2019 г. На 28.10.2019 г. е
разпределено на следовател Тихомир Митев.

Следователят изискал информация и документи от Общинската
избирателна комисия, от РУ на МВР - Тетевен, от РС - Тетевен, от Държавна
психиатрична болница - Ловеч и др. На 10.07.2020 г. била назначена
компютърно-техническа експертиза, по която е представено заключение на
19.03.2021 г. На 12.04.2021 г. е привлечено лице като обвиняем. Същият е
привлечено за втори път като обвиняем за престъпление по чл. 144, ал. 2 от
на 15.04.2021 г. и е разпитан в присъствие на упълномощен от него защитник.

На 19.04.2021 г. е назначена компютърно-техническа експертиза на
телефона на обвиняемия, по която представено заключение на 05.07.21 г.
Разпитани са 9 бр. свидетели. Предстои разпит на обвиняемия и доклад по чл.
226 от НПК.

Периодично са правени доклади по чл. 203 от НПК. Периодично е
удължаван срока на разследване. Понастоящем разследването е в срок;

ДП№15/19 г. по описа на ОСлО в ОП - Ловеч, пр. пр. Вх. №1352/19
г. по описа на ОП - Ловеч е образувано с постановление от 22.05.2019 г. на
прокурор от ОП - Ловеч за това, че в периода 29.12.2015 г.- 1.07.2016 г. в гр.
Ловеч при условията на продължавано престъпление, длъжностно лице от
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МБАЛ „проф. д-р П.Стоянов“АД- Ловеч, в нарушение на чл. 100, ал. 2, т. 2
вр. ал.1 от ЗЛЗ, чл. 109, ал. 3 от ЗПФ и постановление № 383 от 30.12.2015 г.
на МС са се разпоредили със средства с целево предназначение - общо
800 000 лв., от които 280 00 лв., предоставени съгласно договор между
Министерство на здравеопазването и МБАЛ „Проф. д-р П.Стоянов“АД -
Ловеч с цел да се извърши реконструкция на сградни инсталации на
болницата за разполагане на централен операционен блок и 520 000 лв.,
предоставени по договор между  Министерство на здравеопазването и МБАЛ
„Проф. д-р П.Стоянов“АД - Ловеч с цел да се извършат СМР за обособяване
на централен операционен блок, не по предназначението им, като са
използвали същите за извършване на разплащания с външни  доставчици на
стоки и услуги, за заплати и осигуровки на персонала на болницата и за
закупуване на лекарства за болничната аптека.- престъпление по чл. 254а,
ал.1, пр.2, вр. с чл. 26, ал.1 от НК. На осн. чл. 194, ал.1,т.2а от НПК вр. с чл.6,
ал.1,т.46 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество разследването е било възложено на
следовател  от ОСлО на ОП-Ловеч. По делото бил изготвен План за
провеждане на действията по разследване. Взето е специален отчет от АП -
Велико Търново.

По ДП към настоящия момент са разпитани всички свидетели, имащи
отношение към разкриване на обективната истина, в т.ч. бивши министър на
здравеопазването, бивши длъжностни лице представители на МЗ -
председател на Съвета на директорите на МБАЛ - Ловеч, всички медицински
лица - лекари, работили и работещи в МБАЛ - Ловеч, някои от които били
извън района на действие на разследващия орган.

Изискани са писмени доказателства - договори, вътрешни правила,
протоколи и др. от МБАЛ - Ловеч и Министерство на здравеопазването,
разкрити са банкови тайни, събрани са извлечения от банкови сметки и др.
Назначена е съдебно-счетоводна експертиза. По нея вещото лице на два пъти
е искало удължаване на срока за предоставяне на заключение. Депозирано е
заключението на ССЕ. Назначена е допълнителна ССЕ, възложени са разпити
по делегация.

Периодично са правени доклади по чл. 203 от НПК. Периодично е
удължаван срока на разследване. Понастоящем разследването е в срок.
Разследването по ДП продължава повече от 25 месеца. Продължителността
му се дължи на голямата му фактическа и правна сложност, както и на
специфични обстоятелства, свързани с разследването - напр. факта, че по-
голямата част от свидетелите са лекари, ангажирани в борбата с КОВИД 19 в
условията на въведено извънредно положение;
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ДП№04/17 г. по описа на ОСлО в ОП - Ловеч, пр. пр. Вх. №755/17 г.
по описа на ОП - Ловеч е образувано с постановление от 02.02.2017 г. на
прокурор от ОП - Ловеч за това, че на 21.12.2016 г., в качеството си на
длъжностно лице - инспектор по приходите при НАП, ТД - В. Търново, офис
- Ловеч, нарушил служебните си задължения по ДОПК и ЗДДС, при
извършване на проверка по прихващане и възстановяване на ДДС, с цел да
набави за другиго - общ. Тетевен, имотна облага в размер на 250 000 лв., като
от деянието са настъпили значителни вредни последици - имотна вреда за
държавния бюджет в размер на 250 000 лв. - престъпление по чл.282, ал.2,
пр.1 вр. ал.1 пр.1 алт.1 пр.2, алт. 2 от НК. С постановление на окръжния
прокурор от 03.02.2017 г. разследването е възложено на следовател от ОСлО
на ОП - Ловеч. Взето е специален отчет от АП - Велико Търново.

По делото са разпитани много свидетели, приобщени са обширни
писмени материали, предоставени от различни структури на НАП, вкл. и след
снемане на данъчно-осигурителна тайна, от община Тетевен, община
Ябланица, от СВ при РС-Елена, от ОДЗ - Ловеч и др., извършени са
следствени действия по чл. 165 от НПК. Назначена е съдебно-счетоводна
експертиза, по която е получено заключение. Предстои изготвяне на съдебно-
техническа експертиза. По делото е привлечен обвиняем.

Периодично са правени доклади по чл.203 от НПК. Периодично е
удължаван срокът за разследване.

Не се установиха нарушения по образуването и движението на делата,
разследвани от следователи в Окръжния следствения отдел на Окръжна
прокуратура - гр. Ловеч.

ИЗВОДИ:

Установи се, че книгите се водят редовно. Всички графи са попълвани
четливо, а информацията в тях е точна. Книгите са прономеровани и
прошнуровани с печат и подпис на завеждащия отдела.

Следователите са изпълнявали указанията на наблюдаващия прокурор и
периодично са докладвали хода на разследването. Когато се съберат
достатъчно доказателства за виновността на определено лице, следователите
са докладвали на прокурора и са привличали лицето като обвиняем по реда на
чл.219 от НПК. Не се установиха постановления за привличане на обвиняеми,
които не са одобрени от наблюдаващия прокурор. Следствените дела са
докладвани на наблюдаващия прокурор за проверка по чл. 226 от НПК преди
предявяване на разследването. За всички действия по разследването са
изготвяни протоколи. Протоколите за действията по разследването съдържат



Heo6xoAr4Mr.rre rro 3aKoH peKBr43r{Tr4. flpe4anxeaHero Ha pa3cneABaHero e

r43BbpruBaHo rro peAa v \pvr ycnoBl4tra:eawr.22T or HIIK. CneA upuKnrcrrBaHe Ha

pa3cneABaHeTO CJIeAOBaTeJTIITe ca r43foTBfl,IIV rlI1lA}.deHO MHeHUe Vr ca H3npaqanpl

AeJroro Ha rpoKypopa cBoeBpeMeHHo. Crauonulqara ca rpI4ApyXeHH c

rrpr4no)KenvrflTarlo qJI. 235, arrl or HIIK.
Ha6nroAaBa ce reHAeHrlr.{s. Ha yBenurraBaHe 6por Ha Aenara, flo KollTo or

lplrBluqaHero Ha o6rlutrgevrrag ca I43TeKJIII rloBerle or 2 foALIHI{, Ho I4Ma

T9HA9HIII4-1I Ha HaMtuI.flBaHe rlo orHoIueHI,Ie 6por Ha AeJIara, rlo KoI4To

pa3cneABaHero IrpoAbnxaBa rloBerle or 2 roAI4HI4.

OCnO n OII - Jloseq e ycraHonur go6po B3avMoAeficrsue c MBP, OfI-

Jloseq u OC- Jloneq KaKro v c:';c cborBerHure ua6lroAaBalqu rpoKypoplt.

Brs ocHoBa Ha HarrpaBeHlrre KoHcraraIII{H l4ncnerroparbr KbM

Bucuruq crAe6en cbBer HaMrlpar rre He cJreABa Aa ce AaBar rlpe[opbKrl'

Ha ocn..rn. 58, al.3 or 3CB ercseMrrJrrp or Hacrosqus Arr Aa ce l43llparl{ Ha

oKpbxHlrr rpoKypop na OfI - Jlone.r, rofiro Aa 3ano3Hae c Hero rlpoKypopure,

cneAoBareJrr{Te 14 crAe6nzre cJIyxrITenI{ B OII - Jlose'r kr OCIO B He{ B

eAHoMecerreH cpoK or HeroBoro rroJrfraBaHe. OrptxHratr rlpoKypop Ha On -

Jloee.r Aa yBeAoMrr rJraBHr,rr r{HcleKTop Ha Irlucuerroparr:a KbM BCC 3a

r43rrbJrHeHlreTo Ha ToBa cBoe 3aAbJDKeHvre u 3a IaTaTA, Ha KOTTO rIpOKypOpI4Te LI

CNE,IIOBATCJII,ITC CA CE 3ATIO3HZTJI}I C AKTA.

Ha ocH. qJr. 58, aJr. 3 or 3CB aAMlrHlrcrparvBnLrsr pbKoBoALITen Ha

rrpoBep{Balnfl. opraH Ha crAe6Ha BJracr, npoKypopl{Te LI cneAoBareJII{Te B Hero

r4MaT [paBO Ha Bb3p€DKeHVe [peA fJraBHr.rr I4HcrIeKTOp na I,IBCC s 7-lLleBeH cpoK

or [onyqaBaHero Ha HacTorrqlr{ aKT 3a pe3ynTaTl{ oT LI3BbpIXeHa rlpoBepKa.

Cne.4 Lr3Tr{lraHe Ha cpoKa rro qJr. 58, an. 3, uzp. 2 or 3CB - rrpu nlarlca Ha

rrocTbrrlrJru B53pax(elJ.vrfl., a npv [ocTbIIHJIvI TaKI4Ba - CJIeA npOZ3HaCflHeTO Ha

DraBHLrs raHcrreKTop na ITIBCC no rqx, Ko[Ile or Hacrotlqut Axr sa pe3ynrarl{ or
r,r3BbprrreHa rrpoBepKa BeAHo c Bb3pa)r(eEvflTa LI pe[IeHvrflTa uo Ttx Ha fJIaBHI4.tr

uHcrreKrop, Aa ce rr3rrparrr Ha BCC, arIeJIarIlBHI,Iq [poKypop Ha AII - Beluro
TrpHono I{ TJIaBHHTI upoKypop ua P.Etnrapr4fl' Ha eneKTpoHeH
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