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На основание Заповед № към Ж-01-928/11г. от 2012г. на Главния 

инспектор на Инспектората към ВСС бе извършена проверка по сигнал , 

подаден от Л. К. от гр. Банкя до Министър- председателя на Република 

България г- н Бойко Борисов, който с писмо №548/04г. от 8. 05. 2012г. на 

Началник на отдел „Приемна”  в МС г- жа  Соня Божикова е изпратен на 

Инспектората към Висшия съдебен съвет, където на  14. 05. 2012г. е 

заведен с Вх. Рег. № към Ж-01-928/11г. 

В сигнала се навеждат доводи срещу неоснователно забавяне по пр. 

пр. Вх. №4785/08г. по описа на Софийска градска прокуратура. 

Прокурорската преписка беше проверена в Софийска градска 

прокуратура и при вещото лице доцент С. Х. 

Към настоящият момент прокурорската преписка не е приключила и 

поради това предмет на проверката ще бъде организацията по нейното 

образуване и движение съгласно чл. 54, ал.1, т.2 от ЗСВ. 

Проверката бе извършена от Инспектор АЛБЕНА КОСТОВА и 

експертите МАРИЕЛА МИТЕВА и ОЛЕГ ВЕЛИНОВ.  

  

 

 КОНСТАТАЦИИ: 

 

 

Прокурорска преписка №4785/08г. по описа на Софийска градска 

прокуратура е образувана по повод жалба на Л. К. от гр. Банкя.На 20. 05. 

2008г. Бисер Кирилов- прокурор в СГП възложил на СДП да извърши 

предварителна проверка като дал указания да се снемат обяснения от 

тъжителката и дъщеря й, от лекуващия екип от клиника „С.”, извършил 

операцията на починалия В. К., да се изискат и приложат копия на всички 

медицински документи, съпътстващи В. К. от настаняването му в 

клиниката до смъртта му, да се снемат обяснение от проф. З., да се 

установи има ли сформиран ЛКК с оглед изясняване на смъртта на К. и 

евентуално да се приложи съставения документ.Определил 30- дневен срок 

за извършване на проверката. 

С постановление за образуване на досъдебно производство от 9. 07. 

2008г. Бисер Кирилов- прокурор в СГП образувал ДП срещу неизвестен 

извършител за това, че за времето от 6. 05. до 13. 05. 2008г. в гр. София, в 

специализирана кардио- хирургична клиника „С.”- София, филиал ІІІ 

градска болница, причинил смъртта на В. К., поради немарливо 

изпълнение на занятие, представляващо източник на повишена опасност- 

престъпление по чл. 123, ал.1 от НК. Дал указания да се изиска от 
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болничното заведение и да се приложи цялата медицинска документация 

свързана с лечението на В. К., да се разпита лекарския екип, провел 

лечението и да се назначи тройна  съдебно- медицинска експертиза, която 

да установи причините за смъртта на В. К. и дали е резултат от лекарска 

грешка и небрежност. Определи 60- дневен срок за разследване, който 

започнал да тече от датата на образуване на ДП. 

В СД”П” било образувано досъдебно производство № ЗМ 351/08г., 

което било възложено на дознател Г. М. В законоустановения 2 месечен 

срок дознател М.: на 4. 08. 2008г. изискала медицинска документация от 

УНСБАЛ „Света Екатерина”ЕАД, на 11. 08. 2008г. разпитала съпругата на 

починалия- св. Л. К., на 22. 08. 2008г. разпитала дъщеря му -св. И. К. и 

получила част от исканата документация, а на 27. 08. 2008г. разпитала св. 

М. Г. Законоустановеният срок по чл. 234, ал.1 от НПК изтичал на 11.09. 

2008г. На 10.09. 2008г. Антоанета Близнакова- прокурор  в СГП на осн. чл. 

234, ал.3 от НПК направила искане до Апелативна прокуратура- София 

срокът по ДП да бъде продължен. С писмо от 17. 09. 2008г. заместник- 

апелативен прокурор В. Елмаян удължил срока на разследването с 4 

месеца, считано от 11. 09. 2008г., т. е. до 11. 01. 2009г. 

След първото удължаване на срока, на 19.09.2008г. старши разследващ 

полицай при СДМВР Г. М. назначила тройна съдебно- медицинска 

експертиза относно причините за смъртта на починалия В. К. Определила 

срока за представяне на заключение- 20. 10. 2008г. В постановлението не 

са посочени имена на вещи лица.Отразено е, че е обявено на вещите лица в 

деня на изготвянето му и има един подпис, но не е посочено името на 

лицето, което се е подписало. Според чл. 145, ал.1 от НПК в акта, с който 

се назначава експертиза се посочват трите имена, образованието, 

специалността, научната степен и длъжността на вещото лице или 

наименованието на учреждението, в което работи.     

Съдебно- медицинската експертиза била предадена по делото на 8. 12. 

2008г. и според нейното заключение действията на лекуващите лекари по 

терапията на починалия В. К. не подсказват наличие на лекарска грешка. 

Междувременно разследването по досъдебното производство е 

възложено на Павел Божилов- разследващ полицай при СДВР. На 10. 12. 

2008г. св. Л. К. предалата на разследващ полицай П. Божилов документи и 

същия ден по делото се получила друга част от медицинската 

документация, изискана от разследващите полицаи. 

На 23. 12. 2008г. Емил Галипонов- прокурор в СГП на осн. чл. 234, ал.3 

от НПК направил искане до АП- София за удължаване срока на 
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разследването. Мотивирал искането с фактическа и правна сложност на 

делото, поради наличие на значителен по обем фактически материал. 

Искането на прокурор Галипонов е изведено от служба „Регистратура и 

деловодство” на СГП на 13.01. 2009г. С писмо, получено в СГП на 26. 01. 

2009г.  прокурор Явор Бояджиев- завеждащ отдел „Инстанционен 

контрол” във ВКП удължил срока на разследване с 4 месеца, считано от 12. 

01. 2009г., т. е. до 12. 05. 2009г. 

След второто по ред удължаване на срока, на 21. 01. 2009г. разследващ 

полицай Павел Божилов предявил разследването на пострадалата и 

изготвил заключително постановление. В него посочил, че е необходимо 

по делото да бъде разпитани лекарите, които са извършили операцията и са 

лекували К., да се установи хронологичният ред по часове и минути на 

мерките, които лекуващите лекари са взели и на приложените от тях 

лекарства и след това да се  назначи нова допълнителна тройна съдебно- 

медицинска експертиза. Поискал наблюдаващия прокурор на осн. чл. 242, 

ал.3 от НПК да върне ДП на разследващия полицай с указание да се 

извършат тези процесуално- следствени действия и изпълнение евентуално 

на нови указания. 

С писмо от 11. 03. 2009г. Емил Галипонов върнал ДП на СДВР за 

продължаване на разследването, ведно с копия от молби на св. Л. К. и 

съдебно- медицинско експертно мнение изготвено от д-р Т. А.  Указал на 

разследващия полицай да извърши разпит на установените свидетели и да 

назначи” повторна петорна” експертиза.Указание да бъде разпитан 

лекарския екип е дал прокурор Б. Кирилов още с постановлението от 9. 07. 

2008г.Наблюдаващия прокурор е следвало да изясни причините, поради 

които неговите указания не са изпълнени и да предприеме съответните 

мерки за изпълнение на указанията и своевременно приключване на 

делото. Съдържанието на указанията, които дал сочат, че той не 

познавал добре делото и не бил наясно какви действия по разследването 

са извършени до този момент. 

 На 20.03. 2009г. прокурор Галипонов изпратил молба на св. Л. К. и 

указал при формулиране на задачата на експертизата да се съобразят и 

въпросите на пострадалата. На 23. 03. 2009г. разследващите органи 

изпратили искане за информация и документи от УНСБАЛ „С”ЕАД и 

получили отговор на 21. 04. 2009г. На 27. 04. 2009г. наблюдаващият 

прокурор поискал незабавно да бъде уведомен дали разследването може да 

приключи в оставащия срок и указал евентуално да се направи 

предложение за удължаване на срока.Към писмото приложил още една 
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молба от Л. К. Разследващ полицай Павел Божилов разпитал св. К. У., св. 

И.П. и св. Л. Ш. на 8. 05. 2009г., а св. К. Д. и св. С. И.- на 11. 05. 2009г. С 

постановление от 11. 05. 2009г. той назначил комплексна петорна съдебно- 

медицинска експертиза, като посочил поименно петте вещи лица, областта 

в която притежават специални знания и тяхната месторабота. Едно от 

вещите лица е д-р Т. А., който е изготвил съдебно- медицинско експертно 

мнение, изпратено от наблюдаващия прокурор с писмо от 11. 03. 2009г. 

ведно с молба от св. Л. К. Към постановлението приложил копие от 

дипломи и други документи, които удостоверяват, че притежават знания, 

за да изпълнят задачата, която им е поставена. Постановил вещите лица да 

отговорят на въпросите: Каква е причината за смъртта на В. К.; 

своевременно и правилно ли е проведено оперативното лечение; 

своевременна и правилна ли е реанимацията и терапията и съобразена ли е 

била със състоянието на пациента; ако не е проведено правилно 

следоперативно лечение, то ли е причина за настъпилите усложнения и 

смъртния изход; кои служебни лица са допуснали професионални 

правонарушения, като са причинили смъртта на К. Определил срок за 

представяне на заключението до 30. 05. 2009г., обявил постановлението в 

деня на неговото изготвяне и за това обстоятелство са се подписали петте 

вещи лица. 

Следователно в периода от 11. 01. до 11. 05. 2009г. по време на 

второто по ред удължаване срока на разследване описаните по- горе 

действия по разследването са извършени за 7 дни, включително писмото 

на прокурор Галипонов от 11. 03. 2009г., с което дал указания.Би могло да 

се приеме, че в продължение на 28 дни от 23. 03. до 21. 04. 2009г., когато 

разследващите органи чакали информация и документация от болницата, 

където е починал В.К. не е било разумно да се извършват действия по 

разследването. 

 През останалите 85 дни  от 4- месечния срок за разследване не са 

извършвани действия по разследването. В продължение на 55дни от тях , 

от 21. 01. до 16. 03. 2009г., делото е било в  СГП  и в движение между 

СГП и СДВР. Процедурните усложнения, вследствие на необходимостта от 

прехвърляне на делото между прокуратурата и СДВР всъщност не може да 

оправдае забавянето.  

  

По искане на прокурор Галипонов, с писмо, получено в СГП на 28. 05. 

2009г.  прокурор Явор Бояджиев- завеждащ отдел „Инстанционен 
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контрол” във ВКП удължил срока на разследване с 3 месеца, считано от 12. 

05. 2009г., т. е. до 12. 08. 2009г. 

След третото удължаване на срока е представено заключение на 

петорната експертиза, според което е налице лекарска грешка. ДП е 

докладвано и изпратено на наблюдаващия прокурор. На 31. 07. 2009г. 

полицай Павел Божилов изпратил в СГП справка за действията по 

разследване, извършени до този момент и поискал наблюдаващия 

прокурор на осн. чл. 196, ал.1,т.2 и чл. 203, ал.4 от НПК да му даде 

указания за по- нататъшния ход на делото- има ли виновно лице, кое и 

следва ли да се подведе под наказателна отговорност.Делото постъпила в 

СГП на 5. 08. 2009г. 

По искане на прокурор Галипонов, с писмо, получено в СГП на 11. 08. 

2009г. прокурор Явор Бояджиев- завеждащ отдел „Инстанционен контрол” 

във ВКП удължил срока на разследване с 2 месеца, считано от 12. 08. 

2009г., т. е. до 12. 10. 2009г. 

След четвъртото удължаване на срока, на 26. 08. 2009г. прокурор 

Галипонов върнал ДП в СДВР с писмо, което съдържа указания 

разследващия полицай да изготви и докладва в СГП прецизирано 

обвинение срещу виновния лекар. Указал, че в диспозитива на 

обвинението следва да се посочат не само конкретни пропуски в лечебния 

процес, но и нарушените разпоредби към които те следва да бъдат 

отнесени. 

На 31. 08. 2009г. СДВР изискали от УНСБАЛ”С”ЕАД  в срок до 10.09. 

2009г. да им изпратят по надлежния ред копие на документ, с който се 

определя устройството, дейността и вътрешния ред на клиниката по 

спешна съдова хирургия и ангинология. Искания Правилник за 

устройството и дейността на болницата, ведно с оригиналите на  

медицинската документация относно лечението на В.К. са получени в 

СДВР на 11. 09. 2009г. На 5. 10. 2009г. е изпратена призовка за св. Т. З., 

който да се яви на 15. 10. 2009г. за разпит. 

По искане на прокурор Галипонов, с писмо, получено в СГП на 21. 10. 

2009г. прокурор Явор Бояджиев- завеждащ отдел „Инстанционен контрол” 

във ВКП удължил срока на разследване с 2 месеца, считано от 12. 10. 

2009г., т. е. до 12. 12. 2009г. 

След петото по ред удължаване на срока, разследващият полицай Павел 

Божилов разпитал св. Т. З. на 16. 10. 2009г., а на 20. 10. 2009г. с 

постановление назначил графологическа експертиза. Заключението на 

експертизата е изготвено на 6. 11. 2009г. и според него ръкописният текст, 
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изписан на кирилица на реанимационен лист от УНСБАЛ”С.”ЕАД от 10. 

05. 2008г. под печатен текст „бележки ден” е написан от д- р С.И. На 2. 12. 

2009г. е изпратена призовка на д-р С. И., който да се яви на разпит на 11. 

12. 2009г., а на 3. 12. 2009г. е получена справка за съдимост на лицето. 

Разследващия полицай разпитал св. И. М. и св. А. Т. на 2. 02. 2010г., а св. 

Т. К.- на 3. 02. 2010г. Предявил разследването на пострадалата на 

9.02.2010г. В протокола за предявяване на разследването е отразено, че тя 

няма искания, бележки  и възражения. На 15. 02. 2010г. разследващия 

полицай изготвил заключително постановление, в което пише „Изготвих 

прецизиран проект за привличане в качеството на обвиняем на д-р И., 

който беше докладван на наблюдаващия прокурор два пъти, но не беше 

съгласуван. В такъв случай за продължаване хода на разследването внесох 

в СГП ново искане за удължаване на процесуалния срок. Отговор към 

момента няма и не могат да се извършват ПСД извън процесуалния срок.” 

В рамките на заключителното постановление отпечатал прецизирания 

текст за привличане на д- р И. като обвиняем за престъпление по чл. 123, 

ал.1 от НК. 

Отделно от това предложил „наблюдаващия прокурор на осн. чл. 242, 

ал.3, вр. с ал.2 и 1 от НПК да върне ДП в СДВР за извършване на 

посоченото по- горе ПСД, или да бъдат дадени конкретни указания за хода 

на разследването.Ако след преценката и анализа от страна на 

наблюдаващия прокурор на събраните доказателства, същият счита, че не е 

налице доказана конкретна вина, не е установен виновния или няма 

извършено престъпление ДП следва да се спре, поради неразкриване на 

извършителя или прекрати поради липса на доказателства или осъществен 

състав на престъпление.” 

При спазване принципа случайния подбор чрез електронно 

разпределение, уреден в чл. 9 от ЗСВ, на 25. 02. 2010г. за наблюдаващ 

прокурор по делото била определена Първолета Никова. С постановление 

от 15. 03. 2010г. тя спряла ДП, водено срещу неизвестен извършител за 

престъпление по чл. 123, ал.1 от НК. В мотивите навела доводи, че 

началникът на реанимация д- р С. И. не е извършил действия, 

осъществяващи състава на престъплението. Отделно от това посочила „От 

доказателствата по делото, респ. цялостен анализ на същите считам, че не 

би могло да обоснове вина по чл. 123, ал.1 от НК по отношение на 

конкретен лекар лекувал пострадалия”(вж. стр. 3, ІІ абзац от 

постановлението за спиране). Въпреки това разпоредила делото да се 

изпрати на СДВР за провеждане на оперативно издирвателни мероприятия. 
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Указала на всеки три месеца да се изготвят справки относно извършените 

ОИМ и планираните такива. 

На 19. 03. 2010г. прокурор Галипонов направил искане до ВКП чрез 

АП- София за продължаване на срока с още 4 месеца, считано от 14. 12. 

2009г.С писмо да АП- София от същия ден двамата прокурори Галипонов 

и Никова оттеглили искането за продължаване на срока. 

 Св.Л. К. подала жалба срещу постановлението за спиране и прокурор 

Никова поискала от СДВР да изпратят делото. 

На 6. 04. 2010г. разследващ полицай П.Божилов изготвил заключително 

постановление, в което написал: ”ДП е било спряно от наблюдаващия 

прокурор при СГП и са дадени указания да се проведат ОИМ. Не е ясно 

какви ОИМ да бъдат проведени в конкретния случай, тъй като няма 

неустановени лица или обстоятелства. Изяснена е цялата фактическа 

обстановка, кой, кога, как, какво и защо. Ясно е кой е пациента, ясно е кой 

е опериращия екип от лекари, кой отговаря за състоянието на пациента 

след операция, кога и от какво е настъпила смъртта. Въпроса е има ли 

извършено престъпление от страна на лекар, изразяваща се в немарливо 

изпълнение на занятие, представляващо източник на повишена опасност 

или няма такова.”…..”В конкретния казус или има извършено 

престъпление или не, съответно или следва да се обвини виновното 

медицинско лице или ДП производство да бъде прекратено” и изпратил 

досъдебното производство в СГП. 

По жалбата на Л. К. срещу постановлението за спиране от 15. 03. 2010г. 

в СГС било образувано ЧНД №1746/10г. С определение от 22 април 2010г. 

постановено в закрито заседание СГС отменил постановлението за спиране 

от 15. 03. 2010г. и върнал делото за продължаване на разследването. В 

мотивите си посочил, че основания за спиране на наказателното 

производство, защото извършителят не е разкрит могат да се търсят след 

като бъдат извършени всички възможни процесуално- следствени действия 

и не бъде установена причинно- следствена връзка между правилата за 

лечение, действията на известните и по имена лекуващи лекари и 

настъпилия вредоносен резултат. В случая не са разпитани двама от 

лекарите, за които е установено, че са участвали в провеждането на 

лечението и поради това спирането се явява неоснователно. Посочил също, 

че е недопустимо в постановлението за спиране да се поставят въпросите, 

които не са намерили отговор, защото такъв дължи държавното обвинение. 

Съдът посочил, че „СГП следва да извърши разследване като се разпитат 

всички участвали в лечението лекари. Ако се налага да бъдат назначени 
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допълнителни експертизи и се изяснят нормативно уредените превила, 

които е следвало да се спазват при провеждане на лечението. След което 

следва да се отговори безспорно дали има данни за извършено 

престъпление по чл. 123 от НК от някой от лекуващите лекари.”(вж. стр.2 

от определение от 22. 04. 2010г. по ЧНД№1746/10г. по описа на СГС). 

С писмо от 4. 05. 2010г. прокурор Никова изпратила делото на СДВР с 

указание за провеждане на допълнително разследване, като се изпълнят 

указанията, съдържащи се в обстоятелствената част на определението на 

СГС. Делото било разпределено на разследващ полицай Соня Лазарова.Тя 

го получила на 12. 05. 2010г.Според чл. 245, ал.3 от НПК при 

възобновяване на спряно ДП започват да тече нов срок. В случая няма 

възобновяване на производството по смисъла на закона, защото 

постановлението за спиране е отменено от съда. 

По искане на прокурор Никова с писмо от 2. 07. 2010г. и на осн. чл. 234, 

ал.3 от НПК заместник- градски прокурор при СГП Ив. Трифонова 

удължила срока за разследване с 4 месеца, считано от 22. 06. 2010г.,т. е. до 

22.10. 2010г.  

С постановление от 27. 08. 2010г. разследващ полицай Соня Лазарова 

възложила разпита на В. С.- анестезиолог на 01 с-р ОКП- СДВР, който да 

бъде извършен в 10- дневен срок. На 27. 09. 2010г. прокурор Никова 

изпратила „напомка”. Разследващ полицай С. Лазарова разпитала св. Х. С. 

на 4. 10. 2010г. и изготвила постановление за привличане на обвиняем за д- 

р С.И. с мярка за неотклонение „подписка”. Наблюдаващият прокурор 

одобрила постановлението на 13. 10. 2010г. и го изпратила с писмо на 

СДВР на 15. 10. 2010г. На 21. 10. 2010г. е изпратена призовка за С. И., но 

тя не била връчена, защото той не живеел на адреса от около 6 месеца. 

По искане на прокурор Никова с писмо от 2. 11. 2010г. и на осн. чл. 234, 

ал.3 от НПК заместник- апелативен прокурор при САП Г. Стоянова 

удължила срока за разследване с 2 месеца, считано от 22. 10. 2010г.,т. е. до 

22.12. 2010г. 

Разследващият полицай привлякла С. И. като обвиняем и го разпитала 

на 25. 11. 2010г., предявила разследването на пострадалата на 29. 11. 

2010г., за втори път разпитала обвиняемия на 15. 12. 2010г. и му предявила 

разследването в присъствието на адвокат. При предяваване на 

разследването адвокатът поискал към досъдебното производство да се 

приложи пр. №36426/08г. по описа на СРП, бъдат разпитани св. И. М., 

св.А. Т. и св.Т. К. като разпитите бъдат проведени в присъствието на 

съдия. Направил отвод на вещото лице д-р Т. А., защото според него той е 
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предубеден. Основание за този извод му давал факта, че д-р А. е участвал в 

представено по досъдебното производство платено медицинско експертно 

мнение от 2. 02. 2009г. На това основание поискал повторна експертиза без 

участието на д- р Т. А., формулирал и допълнителни въпроси към нея. На 

осн. чл. 229 от НК разследващ полицай Лазарова изпратила делото на 

наблюдаващия прокурор за произнасяне по исканията, бележките и 

възраженията на обвиняемия и неговия адвокат. 

С постановление от 21. 12. 2010г. прокурор Никова приела исканията на 

обв. И., направени чрез неговия адвокат за основателни. Посочила, че 

разпитът на тримата свидетели не следва да се прави пред съдия, а „по 

отношение на допускане на повторна експертиза извод за това следва да се 

направи след анализ на допълнителните гласни писмени доказателства” и 

изпратила делото на СДВР за по- нататъшен ход.  

По искане на прокурор Никова с писмо от 5. 01. 2011г. и на осн. чл. 234, 

ал.3 от НПК апелативният прокурор при САП Вичо Вичев удължил срока 

за разследване с 3 месеца, считано от 22. 12. 2010г.,т. е. до 22.03. 2011г. 

 С постановление от 23. 02. 2011г., разследващ полицай Соня Лазарова 

назначила повторна петорна експертиза. В голямата си част задачите 

повтарят задачите, поставени с постановлението на разследващ полицай 

Павел Божилов за назначаване на комплексна петорна експертиза от 11. 05. 

2009г. Има две уточнения както следва:  

1. По отношение отговора на въпроса дали оперативното лечение е 

проведено правилно и своевременно се иска изясняване дали то е било 

необходимо по витални индикации и дали оперативните рискове са 

съобразени с общото състояние на пациента; 

2. По отношение на отговора на въпроса кои служебни лица са 

допуснали професионални нарушения, като са причинили смъртта на К. се 

иска изясняване „какви норми от медицинското законодателство и 

практика са нарушили”. 

Постановлението не съдържа всички реквизити по чл. 145, ал.1 от 

НПК. В него не са посочени трите имена, образованието, специалността 

и научната степен на вещите лица, не е посочено и знания от коя област 

на медицинската наука следва да притежават. В т. 2 е посочено, че се 

възлага на експерти при УМБАЛ ”А.”ЕАД и КСМД при УМБАЛ”А.”ЕАД, 

но не е посочено кой ще ги определи. Определен е срок за представяне на 

заключението до 29. 04. 2011г. Не е изпълнено задължението по чл. 151 от 

НПК: разследващият полицай не е призовала вещите лица, не е проверила 

тяхната самоличност, специалност и компетентност, отношенията им 
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с обвиняемия и пострадалия, както и наличността на основание за отвод; 

постановлението не е обявено на нито един експерт, не са разяснени 

правата и задълженията, както и отговорността, която носи, ако даде 

невярно заключение. 

При назначаване на експертизата не е изпълнено нито едно указание 

на наблюдаващия прокурор Никова, дадено с постановлението от 21. 12. 

2010г., включително указанието според което извод за повторна петорна 

експертиза следва да се направи след анализ на допълнителните гласни 

писмени доказателства.  

С писмо от 23. 02. 2011г. на П. Василев ВНД ГЛ. РП О”ДП”-СДВР до 

директора на УМБАЛ”А.”ЕАД и до началника на КСМД  матиралите от 

ДП 351/08г. по описа на СДВР в 2 тома и 3бр. постановления на експертиза 

са изпратени. В писмото се съдържа молба адресатите да възложат на 

„съдебни лекари и други специалисти(хирург, гастроентеролог, 

анестезиолог) от УМБАЛ ”А.” ЕАД извършването на СМЕ” като уведомят 

писмено СДВР кои са ангажираните лекари в извършването на 

експертизата.Експертизата е приета от началник КСМД при УМБАЛ ”А.” 

ЕАД.  Към датата на настоящата проверка досъдебното производство, 

включително постановлението за назначаване на повторна петорна 

експертиза от 23. 02. 2011г. се намират при завеждащ катедра „Съдебна 

медицина” при  УМБАЛ ”А”ЕАД. Изготвени са заключения на две от 

необходимите общо пет вещи лица. На 19. 05. 2011г. заключение е 

представил доц. А.Т, а на 8. 06. 2011г. заключение представил В. Т. Доц. С. 

Х, който е завеждащ катедра „Съдебна медицина” при  УМБАЛ ”А”ЕАД 

не е изготвил заключение. Към настоящия момент няма яснота кои ще са 

останалите две вещи лица. Една година и 4 месеца след назначаване на 

експертизата,към датата на настоящата проверка няма писмено 

заключение на петорната експертиза. 

След назначаване на повторната петорна експертиза на 23. 02. 2011г. до 

датата на настоящата проверка не са извършвани действия по 

разследването. Водена е кореспонденция между разследващия полицай, 

наблюдаващия прокурор и прокурор от АП- София при която са искани 

справки за извършените процесуално- следствени действия. На 21. 10. 

2011г. Н. Станчев- Началник С- Р „РКП” О”ДП”- СДВР  изпратил до 

КСМД при УМБАЛ „А.”ЕАД писмо, в което посочил, че всички разумни 

срокове за изготвяне и представяне на заключението са изтекли и дал срок 

за представяне на експертизата ведно с материалите по досъдебното 

производство на водещия разследването до 4. 11. 2011г. Написал, че при 
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обективни затруднения за изготвяне на експертизата следва писмено и 

своевременно да бъдат уведомени водещият разследването и 

наблюдаващият прокурор като бъдат посочени конкретните причини, 

поради които не може да бъде изготвена експертизата. Предупредил, че 

при неспазване на сроковете, предвидени за извършване на експертизата 

ще бъдат предприети мерки по чл. 405 от ЗСВ и чл. 149, ал.5 вр. с ал.1 от 

НПК. 

До 3. 02. 2012г. наблюдаващият прокурор Първолета Никова регулярно 

искала удължаване на срока. По нейно искане срокът бил удължаван 4 

пъти. С писмо от 15. 03. 2011г. апелативния прокурор на АП- София Вичо 

Вичев удължил срока с 2 месеца, считано от 22. 03. 2011г. С писмо от 1. 06. 

2011г. заместник- апелативен прокурор Г. Стоянова срокът е продължен с 

3 месеца, считано от 22. 05. 2011г.В този случай не е изпълнено 

изискването на чл. 234, ал.6 от НПК, защото прокурорът който 

удължава срока за извършване на разследването не се произнесла по 

мярката за неотклонение „подписка” взета на обвиняемия С. И. с 

постановление от 04. 10. 2010г.С писмо от 7. 09. 2011г. заместник- 

апелативен прокурор М. Лазарова удължила срока за разследване с 3 

месеца, считано от 22. 08. 2011г. С писмо от 16. 11. 2011г. апелативен 

прокурор при АП- София Вичо Вичев удължил срока с 2 месеца, считано 

от 22. 11. 2011г. В писмото разпоредил да се изискат материалите „по 

наказателното производство, в какъвто и вид да са те” и да се докладват в 

АП- София.  

Междувременно на 1. 12. 2011г. делото вече било при разследващ 

полицай Весела Янчева. Поради преминаване на прокурор Никова в друга 

прокуратура, при спазване принципа случайния подбор чрез електронно 

разпределение, уреден в чл. 9 от ЗСВ, на 3. 02. 2012г. за наблюдаващ 

прокурор бил определен Цветослав Вергов. На 17. 02. 2012г. той изпратил 

досъдебното производство на АП- София по тяхно искане. По искане на 

прокурор Цветослав Вергов, с писмо, получено в СГП на 28. 02. 2012 

апелативен прокурор при АП- София Вичо Вичев удължил срока на 

разследването с 2 месеца, считано от 22. 01. 2012г. С писмо, получено в 

СГП на 27. 03. 2012 апелативен прокурор при АП- София Вичо Вичев 

удължил срока на разследването с 2 месеца, считано от 22. 03. 2012г.  
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   ВЪЗ ОСНОВА НА ИЗЛОЖЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ ОТ 

ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА,  ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ ВИСШИЯ 

СЪДЕБЕН СЪВЕТ ПРАВИ СЛЕДНИТЕ  

 

 

ИЗВОДИ : 

   

Делото все още е във фазата на досъдебното производство. Според 

трайната практика на Европейският съд по правата на човека със седалище 

в гр. Страсбург, Република Франция продължителността на досъдебното 

производство също следва да отговаря на критериите за разумен срок. 

Разумният срок за разглеждане и решаване на делата по смисъла на чл. 6 от 

Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните 

свободи е човешко право и поради това се приема, че той започва да тече 

от момента, в който лицето е привлечено като обвиняем. В конкретния 

случай делото е водено срещу неизвестен извършител до 04.10.2010г., 

когато д-р С. И. е привлечен като обвиняем. В настоящия Акт с резултати 

критериите за разумен срок за приключване на делото ще бъдат 

използвани и като критерии за организацията на работата на органите на 

досъдебното производство по конкретната прокурорска преписка. Поради 

това приемаме, че той започва да тече от датата на нейното образуване. 

Разумният срок на досъдебното производство следва да бъде преценяван с 

оглед законоустановената процедура, сложността на случая, поведението 

на обвиняемия и на другите участници в наказателното производство и 

действията на органите на досъдебното производство. Досъдебното 

производство по пр. пр. № 4785/08г. по описа на Софийска градска 

прокуратура е започнало на 9. 07. 2008г. Неговата продължителност, 

смятана от датата на образуването до датата на настоящата проверка- 18. 

06. 2012г. е 3 години  9 месеца и 18 дни.  

Случаят не е много сложен.  Досъдебното производство се води за 

едно деяние, извършено от едно лице. Става дума евентуално за лекарска 

грешка, която причинила смъртта на В. К. Делото е  в 2 тома. Твърденията 

за голям по обем доказателствен материал не са съвсем точни. Всъщност 

една и съща медицинска документация е събирана поне два пъти- веднъж 

като копия, а след това- в оригинал.  

  По време на досъдебното производство е действал един закон-  

действащия НПК. 
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Разследването се води под формата на досъдебно производство. 

Преминало е през 4 разследващи полицаи. Разследването по делото е 

ръководено от прокурор Бисер Кирилов в периода от 9. 07. 2008г. до 10. 

09. 2008г., от прокурор Антоанета Близнакова в периода от 10. 09. 2008г. 

до 23.12.2008г., от прокурор Емил Галипонов в периода от 23. 12. 2008г. до 

25. 02. 2010г., от прокурор Първолета Никова в периода 25.02.2010г. до 

3.02.2012г. и от прокурор Цветослав Вергов в периода от 03. 02. 2012г.  

насетне. Почти през цялото време досъдебното производство е било на 

„специален надзор” от АП- София. При всяко искане за удължаване на 

срока в периода от 26. 01. 2009г. до 12.10.2009г. ВКП е получавала 

информация за извършените действия по разследването и предстоящите 

такива. В този период искане по чл. 234 от НПК е направено общо 4 пъти. 

При всяко искане за удължаване на срока на 1. 10. 2008г. и в периода от 2. 

11. 2010г. до 27.03.2012г. информация за извършените действия по 

разследването и предстоящите такива е получавала и АП- София. АП- 

София е удължавала срока по ДП общо 8 пъти. Делото е докладвано в АП-

София поне два пъти. Отделно от това Б. Великова- прокурор в АП- София 

е искала информация за хода на делото, изпращала напомнителни с гневен 

тон поне 4 пъти. Напомнителни писма за срочно приключване на 

разследването са изпращали и наблюдаващите прокурори. 

Действията по разследването не са извършвани ритмично и с 

необходимата бързина и ефективност: 

В периода от 9.07.2008г. до 9. 09. 2008г., в законоустановения 60- 

дневен срок, старши разследващ полицай Галя Митева извършила 4бр. 

действия по разследването в 4 дни. През останалата част от 

законоустановения срок в размер на 56 дни не са извършвани действия по 

разследването. Наблюдаващ прокурор в този период бил Бисер Кирилов. 

В периода от 11.09. 2008г. до 11. 01. 2009г. по време на първото поред 

удължаване срока на разследване са извършени две разследващи действия- 

назначена е тройната съдебно- медицинска експертиза и са получени 

документи, имащи отношение към лечението на починалия пациент.Тези 

действия са извършени в 2 дни. През останалите 118 дни  от 4- месечния 

срок за разследване не са извършвани действия по разследването. 

Наблюдаващ прокурор в този период била Антоанета Близнакова. 

   В периода от 11. 01. до 11. 05. 2009г. по време на второто по ред 

удължаване срока на разследване действия по разследването са извършени 

за 7 дни, включително писмо на прокурор Галипонов от 11. 03. 2009г., с 

което дал указания. Би могло да се приеме, че в продължение на 28 дни от 
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23. 03. до 21. 04. 2009г., когато разследващите органи чакали информация 

и документация от болницата, където е починал В. К. не е било разумно да 

се извършват действия по разследването. 

 През останалите 85 дни  от 4- месечния срок за разследване не са 

извършвани действия по разследването. В продължение на 55дни от тях , 

от 21. 01. до 16. 03. 2009г., делото е било в  СГП  и в движение между СГП 

и СДВР. Процедурните усложнения, вследствие на необходимостта от 

прехвърляне на делото между прокуратурата и СДВР всъщност не може да 

оправдае забавянето. В този период наблюдаващ прокурор  е бил Емил 

Галипонов. 

В периода от 12. 08. до 12. 10. 2009г. по време на четвъртото по ред 

удължаване срока на разследване е поискана и получена документация от 

клиниката, където е починал В. К. и е изпратена призовка. Описаните по- 

горе действия са извършени за 3 дни. През останалите 57 дни  от 2- 

месечния срок за разследване не са извършвани действия по разследване. В 

този период наблюдаващ прокурор  е бил Емил Галипонов. 

В периода от 12. 08. до 12. 10. 2009г. по време на четвъртото по ред 

удължаване срока на разследване е поискана и получена документация от 

клиниката, където е починал В. К. и е изпратена призовка. Описаните по- 

горе действия са извършени за 3 дни. През останалите 57 дни  от 2- 

месечния срок за разследване не са извършвани действия по разследване. В 

този период наблюдаващ прокурор  е бил Емил Галипонов. 

В периода 12. 10. до 12. 12. 2009г. по време на петото по ред 

удължаване срока на разследване е разпитан 1 свидетел, назначена е и 

изготвена една експертиза и е изпратена призовка на д- р С. И. Описаните 

по- горе действия са извършени за 18 дни. През останалите 42 дни от 2- 

месечния срок за разследване не са извършвани действия по разследване. 

 Разпитите на тримата свидетели, извършени на 2 и 3. 02. 

2010г., предявяването на разследването на св. Л. К. на 9. 02. 2010г. са 

извършени след срока, за който делото е удължено. Съгласно чл. 234, ал.7 

от НПК тези действия не пораждат правни последици, а събраните 

доказателства не могат да се ползват от съда при постановяване на 

присъдата. Фактически от 12. 12. 2009г. до 15. 03. 2010г., т. е. в 

продължение на около три месеца, делото е било извън срока. Това е 

мотивирало разследващия полицай фактически да спре работата по делото. 

В този период наблюдаващ прокурор  е бил Емил Галипонов. 

Делото е било извън срока и в периода от 15. 03. до 22. 06. 2010г. или 3 

месеца и 7 дни. Делото е било в СГС за произнасяне по жалба на Л. К. 
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срещу постановлението за спиране и в движение между СДВР, СГР и съда 

до 4. 05. 2010г., когато прокурор Никова го изпратила на органа, водещ 

разследването за изпълнение указанията на съда.  От 4. 05. до 27.08.2010г. 

делото е било фактически спряно.В този период не са предприемани 

никакви действия. Наблюдаващ прокурор по това време била прокурор 

Първолета Никова. 

В периода от 22. 06. до 22. 10. 2010г. по време на шестото поред 

удължаване срока на разследване са разпитани 2бр. свидетели, изготвено е 

постановление за привличане като обвиняем и е изпратена 1бр. призовка. 

Описаните по- горе действия са извършени за не повече от 4  дни. През 

останалите 116 дни  от 4- месечния срок за разследване не са извършвани 

действия по разследване. Наблюдаващ прокурор в този период била 

прокурор Първолета Никова. 

В периода от 22. 10. до 22. 12. 2010г.  след седмото по ред удължаване 

срока на разследване С. И. е привлечен като обвиняем и ДП е предявено на 

обвиняемия и пострадалата. Наблюдаващият прокурор се произнесла по 

исканията на обвиняемия и неговия защитник. Описаните по- горе 

действия са извършени за не повече от 4  дни. През останалите 56 дни  от 

2- месечния срок за разследване не са извършвани действия по 

разследването. Наблюдаващ прокурор в този период била прокурор 

Първолета Никова. 

Производството по делото е практически спряно в продължение на 

една година и 4 месеца след назначаване на втората петорна 

експертиза на 23. 02. 2011г. Наблюдаващи прокурори в този период са 

Първолета Никова до 3. 02. 2012г. и Цветослав Вергов след тази дата и 

досега. 

Следователно през целия период на досъдебното производство, 

действия по разследването са предприемани 76 дни. В останалото време 

делото е било фактически спряно. Това е напълно неприемливо и не 

отговаря на критериите за професионализъм. От този период следва да се 

извадят 50 дни, когато делото се е движило между СДВР, СГП и СГС. 

Фактът, че действия по разследването са предприемани само през около 

8% от времето, предоставено за тази цел, води до извода, че 

продължителността на досъдебното производство от 3 години 9 месеца  

и 18 дни надхвърля необходимото за осъществяване на правосъдието и 

не удовлетворява изискването за разумен срок. 

Предвид посоченото по- горе може да се направи извод, че макар 

формално по- голямата част от разследването да се извършва в разрешени  
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срокове, фактически е допуснато неоправдано забавяне на разследването 

Наблюдаващите прокурори не са осъществявали ефективно задълженията 

си по чл. 196, ал.2 от НПК. Органите на досъдебното производство и 

наблюдаващите прокурори не са действали с необходимото усърдие и 

експедитивност, за да приключат разследването възможно най- скоро. 

 

Непрецизното изпълнение на задълженията на наблюдаващите 

прокурори по чл. 196 от НПК се изразява и в това, че: 

1.Не са изисквали указанията на наблюдаващия прокурор да се 

изпълняват своевременно- напр. указания за разпит на всички лекуващи 

лекари е дал прокурор Б. Кирилов на 9. 07. 2008г. Това указание е 

изпълнено едва на 3. 02. 2010г. в периода на петото по ред удължаване на 

срока и то по начин, който не удовлетворява изискванията за 

професионализъм. Разпитите на тримата свидетели, които са лекари, 

давали дежурства по времето когато К. е починал, са извършени на 2 и 3. 

02. 2010г., а това е след срока, за който делото било удължено.Съгласно чл. 

234, ал.7 от НПК тези действия не пораждат правни последици, а 

събраните доказателства не могат да се ползват от съда при постановяване 

на присъдата. 

С постановлението за образуване на досъдебното производство от 9. 

07. 2008г. прокурор Кирилов дал указания да се приложи цялата 

медицинска документация, свързана с лечението на В. К. Ако твърденията 

на адвоката на обвиняемия, относно наличието на нови материали, 

свързани с лечението на починалия в пр. №36426/08 по описа на СРП са 

верни, то тогава тази част от указанията на прокурор Кирилов не е 

изпълнена и досега.  

По подобен начин стои въпросът с указанията, които прокурор 

Никова дала с постановление от 21.12.2010г. С постановлението тя  

указала повторен разпит на тримата лекари, разпитани на 2 и 3. 02. 2010г., 

поискала да се приложи към материалите по делото пр. №36426/08г. по 

описа на СРП, защото според адвоката на обвиняемия в нея се съдържат 

медицински документи, които не се съдържат в настоящата преписка, но 

имат значение за предмета на доказване, а по отношение на допускане на 

повторна експертиза указала извод за това да се направи след анализ на 

допълнителните гласни писмени доказателства. Към настоящия момент не 

е извършен повторен разпит на св.И. М., св. А. Т. и св. Т. К. и не е 

приложена преписката на СРП. Повторната петорна експертиза е 

назначена без да се направи анализ на допълнителните гласни писмени 
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доказателства при това по начин, който не е съобразен с чл. 145, ал.1 и чл. 

151 от НПК. В случай, че показанията на свидетелите съдържат 

информация, която досега не е събрана по ДП и /или в случай, че в 

преписката на СРП има медицинска документация, която не е приобщена 

към доказателствата може да се наложи трета поред петорна експертиза за 

едни и същи обстоятелства. Според практиката на Европейския съд по 

правата на човека начинът, по който се води разследването не трябва да 

допринася за продължителността на разследването. (вж. решение от 15. 07. 

1982г. на ЕСПЧ по делото Екле срещу ФРГермания). 

Въпреки, че делото е докладвано периодично, прокурорите не са 

използвали възможностите на НПК за дисциплиниране на разследващите 

полицаи с оглед своевременно изпълнение на техните указания.  

2. При упражняване на своите правомощия не винаги са спазвали чл. 

199 от НПК, според който в досъдебното производство прокурорът се 

произнася с постановление. 

 

 Освен нарушенията, посочени по –горе, в качеството си на 

наблюдаващ прокурор Емил Галипонов: 

а/ не е давал своевременни и ясни указания на разследващия 

полицай: 

На 31. 07. 2009г. полицай Божилов писмено поискал наблюдаващия 

прокурор да му даде указания за по- нататъшния ход на делото- има ли 

виновно лице, кое и следва ли да се подведе под наказателна отговорност. 

С писмо от 26. 08. 2009г. прокурор Галипонов указал на разследващия 

полицай да изготви и докладва в СГП прецизирано обвинение срещу 

виновния лекар. От заключителното постановление на разследващ полицай 

Павел Божилов, изготвено на 15. 02. 2010г. става ясно, че той е изготвил 

проект за привличане в качеството на обвиняем на д- р И., който бил 

докладван на наблюдаващия прокурор два пъти, но не е съгласуван. 

Внесъл ново искане за удължаване на срока, който изтекъл на 12. 12. 

2009г., но към датата на заключителното постановление нямал отговор. 

Изпратил делото на наблюдаващия прокурор за даване на конкретни 

указания за хода на разследването, но такива не е получил. 

б/не е искал своевременно удължаване на срока на разследване: 

Срокът на разследването изтекъл на 12. 12. 2009г. Прокурор 

Галипонов направил искане за неговото удължаване на 19. 03. 2010г., т. е. 

след като преписката била разпределена на прокурор Никова и тя спряла 

ДП с постановление от 15. 03. 2010г.Съвместно с прокурор Никова 
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оттеглил искането си срока да бъде удължен със задна дата, считано от 12. 

12. 2009г. 

 

Освен нарушенията, посочени по- горе, в качеството си на 

наблюдаващ прокурор Първолета Никова: 

а/не е искала удължаване на срока на разследване след неговото 

изтичане на 12. 12. 2009г. С писмо от 19. 03. 2010г., подписано съвместно с 

прокурор Галипонов тя оттеглила неговото искане срока да бъде удължен 

със задна дата, считано от 12. 12. 2009г.; 

б/ не е искала удължаване на срока и след като СГС отменил 

постановлението й за спиране от 15. 03. 2010г.; 

в/ допуснала непрецизно приложение на чл. 244 от НПК при 

постановяване спирането на ДП на 15. 03. 2010г.- в постановлението 

посочила доводи за липса на престъпление, които предполагат 

прекратяване на наказателното производство. Вместо това тя постановила 

спиране на ДП срещу неизвестен извършител; 

г/ не е упражнявала контрол върху действията и постановленията на 

органа, водещ разследването и така допуснала при назначаване на 

повторната петорна експертиза да бъдат допуснати нарушения на чл. 145 и 

чл. 151 от НПК; 

в/ не е използвала възможностите на НПК и ЗСВ за дисциплиниране и 

прецизиране работата на органа, водещ разследването и на вещите лица и 

не е поискала своевременно смяна на вещите лица, поради прекомерната 

ангажираност на част от тях. 

 

Прокурор Цветослав Вергов: 

а/ не е упражнил контрол върху действията и постановленията на 

органа, водещ разследването въпреки, че са допуснати нарушения на чл. 

145 и чл. 151 от НПК; 

б/не е упражнил контрол за изпълнение указанията на наблюдаващия 

прокурор въпреки, че част от тях не са изпълнени; 

в/ не е използвал възможностите на НПК и ЗСВ за дисциплиниране и 

прецизиране работата на органа, водещ разследването и на вещите лица и 

не е поискал своевременно смяна на вещите лица, поради прекомерната 

ангажираност на част от тях. 

 

Прокурорите, които са удължили срока не са упражнили 

достатъчно контрол за срочно приключване на досъдебното 
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производство. При продължаване на срока на досъдебното производство с 

писмо от 2. 11. 2010г. заместник- апелативен прокурор Г. Стоянова 

допуснала нарушение на чл.234, ал.6 от НПК, защото не се произнесла по 

мярката за неотклонение „подписка” взета на обвиняемия С. И. с 

постановление от 4. 10. 2010г. Прокурорите, които са продължили срока на 

разследване са допуснали нарушение на чл. 199 от НПК, според който на 

досъдебното производство прокурорът се произнася с постановление. 

 

На основание чл. 58, ал. 2 от Закона за съдебната власт 

Инспекторатът към ВСС /ИВСС/ дава следните  

 

 

ПРЕПОРЪКИ: 

 

         І. Препоръчва на Вичо Вичев- и. ф. административен 

ръководител- апелативен прокурор при АП- София в рамките на 

общото организационно и административно ръководство да създаде 

необходимата организация при упражняване на правомощията на чл. 

234, ал.3 от НПК прокурорите да спазват формата на прокурорските 

актове, установена в чл. 199 от НПК и да проявяват по- голяма 

взискателност по отношение срочното приключване на съответното 

досъдебно производство, включително чрез даване на конкретни 

указания за разследването; 

   

ІІ. Препоръчва на Г. Стоянова- заместник- апелативен прокурор 

на АП- София при упражняване на правомощията по чл. 234, ал. 3 от 

НПК да спазва изискването на чл. 234, ал.6 от НПК като се произнася 

по взетата мярка за процесуална принуда; 

 

ІІІ. Емил Галипонов- понастоящем прокурор в Специализираната 

прокуратура при упражняване правомощията на наблюдаващ 

прокурор: 

1. Да проявява по- голяма взискателност спрямо органа за 

разследване при изготвяне на искане за удължаване на срока на 

разследването; 

2. Да следи за своевременното и ритмично извършване на 

процесуалните действия по досъдебно производство;  

3. Да изисква от органа, водещ разследването да изпълнява 

своевременно указанията на наблюдаващия прокурор; 
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4. Да спазва стриктно изискванията на чл. 199 от НПК 

относно формата на прокурорските актове в досъдебното 

производство; 

5. Да дава своевременно ясни и конкретни указания на 

органа, водещ разследването;  

7. Да иска своевременно удължаване на срока на разследването. 

 

ІV. Първолета Никова- понастоящем прокурор във ВАП да 

прилага закона точно спрямо всички лица и случаи за които се 

отнасят; 

 

V. Цветослав Вергов- прокурор в СГП и наблюдаващ прокурор по 

пр. №4785/08г. по описа на СГП: 

1. Да проявява по- голяма взискателност спрямо органа за 

разследване при изготвяне на искане за удължаване на срока на 

разследването; 

2. Да следи за своевременното и ритмично извършване на 

процесуалните действия по досъдебното производство, предмет на 

настоящия Акт с резултати; 

 3. Да използва всички възможности на НПК и ЗСВ за 

максимално бързо приключване на преписката. 

 

 

 

Предприемането на мерки за спазването на препоръките по т.І 

следва да се осъществи в срок до 1(един) месец от получаването на 

настоящия Акт с резултати от извършена проверка. Спазването на 

останалите препоръки следва да бъде постоянна практика. 

 

До приключване на пр.№4785/08г. по описа на СГП , 

наблюдаващият прокурор Цветослав Вергов да изпраща на ИВСС 

ежемесечни справки относно хода на досъдебното производство, ведно с 

копие на постановените прокурорски актове. 

 

На осн. чл. 58, ал.4 от Закона за съдебната власт Вичо Вичев. И.ф. 

административен ръководител- апелативен прокурор при АП- София да 

уведоми Главния инспектор на Инспектората към ВСС за изпълнение на 

препоръката по т. І. 
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На осн.чл. 58, ал.3 от ЗСВ екземпляр от настоящия Акт да се връчи 

на Вичо Вичев. И.ф. административен ръководител- апелативен прокурор 

при АП- София , Г. Стоянова- заместник- апелативен прокурор, Николай 

Кокинов- административен ръководител- градски прокурор при СГП, Емил 

Галипонов- понастоящем прокурор в Специализирана прокуратура, 

Първолета Никова- понастоящем прокурор във ВАП, Цветослав Вергов- 

прокурор в СГП. 

 

На осн. чл. 54, ал.1, т.7 от ЗСВ да се сигнализира ВСС като му се 

изпрати копие от настоящия Акт с резултати. 

 

             

ИНСПЕКТОР:                                                                                                   

 

 

                           …………….…….……………                                     

                             /АЛБЕНА КОСТОВА/ 

 

 

 

Днес …………………….. настоящият Акт бе връчен на ВИЧО 

ВИЧЕВ – И.Ф. АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ- АПЕЛАТИВЕН 

ПРОКУРОР НА АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА- СОФИЯ. 

На осн. чл. 58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се направят 

възражения и да се представят на Главния инспектор. 

 

    Получил акта:………………………………. 

 

 

Днес …………………….. настоящият Акт бе връчен на ГАЛИНА 

СТОЯНОВА – ЗАМЕСТНИК- АПЕЛАТИВЕН ПРОКУРОР НА 

АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА- СОФИЯ. 

На осн. чл. 58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се направят 

възражения и да се представят на Главния инспектор. 

 

    Получил акта:………………………………. 
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Днес …………………….. настоящият Акт бе връчен на НИКОЛАЙ 

КОКИНОВ- ГРАДСКИ ПРОКУРОР ПРИ СОФИЙСКА ГРАДСКА 

ПРОКУРАТУРА 

На осн. чл. 58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се направят 

възражения и да се представят на Главния инспектор. 

 

    Получил акта:………………………………. 

 

 

Днес………………….. настоящият Акт бе връчен на ПЪРВОЛЕТА 

НИКОВА- ПРОКУРОР ВЪВ ВЪРХОВНА АДМИНИСТРАТИВНА 

ПРОКУРАТУРА. 

На осн. Чл. 58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се направят 

възражения и да се представят на Главния инспектор. 

 

    Получил акта:………………………………. 

 

 

Днес………………….. настоящият Акт бе връчен на ЕМИЛ 

ГАЛИПОНОВ- ПРОКУРОР В СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА. 

На осн. Чл. 58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се направят 

възражения и да се представят на Главния инспектор. 

 

Днес………………….. настоящият Акт бе връчен на ЦВЕТОСЛАВ 

ВЕРГОВ- ПРОКУРОР В СОФИЙСКА ГРАДСКА ПРОКУРАТУРА. 

На осн. Чл. 58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се направят 

възражения и да се представят на Главния инспектор. 

 

Получил акта:………………………………. 

 

 

ММ 


