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                           РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
 

 

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

 

            
 

 

 

 

А К Т 

     с резултати от извършена проверка 

 

 
 На основание Заповед №Ж-01-150/2011г. на Главния инспектор 

на Инспектората към ВСС бе извършена проверка по сигнал Вх. Рег. № Ж-01-

150/14.02.2011г. по описа на Инспектората на Висшия съдебен съвет, подаден 

от Г. И. С. от гр. Ямбол. В сигнала се навеждат доводи срещу правилността 

на прокурорски и съдебни актове, твърди се, че сроковете по досъдебно 

производство(ДП)№192/09г., ДП№12/2010г. и ДП№22/2010г. и трите по 

описа на ОД на МВР- Ямбол неоснователно са удължавани многократно и се 

иска проверка, която да даде отговор на въпроса дали горепосочените дела 

представляват фактическа и правна сложност, както и дали общата 

продължителност на срока на разследване по всяко едно от тях не надхвърля 

необходимото за осъществяване на правосъдието. 

Съгласно чл. 54, ал.1, т.2 от Закона за съдебната власт Инспекторатът 

към ВСС проверява организацията по образуването и движението на 

съдебните, прокурорските и следствените дела. Той няма правомощия да 

проверява работата на разследващите полицаи при МВР. Поради това 

предмет на настоящата проверка са прокурорските дела(преписки), в които се 

съдържат посочените в сигнала досъдебни производства и по специално- 

наблюдателните производства. Наблюдателните производства по 

прокурорска преписка №1837/09г. по описа на Окръжна прокуратура- Ямбол, 

съдържаща ДП№12/10г. по описа на ОД на МВР- Ямбол, прокурорска 

преписка №1833/09г. по описа на ОП- Ямбол, съдържаща ДП№192/09г. по 

описа на ОД на МВР- Ямбол и прокурорска преписка №1836/09г. по описа на 

ОП- Ямбол, съдържаща ДП№22/10г. по описа на ОД на МВР- Ямбол бяха 

проверени в Окръжна прокуратура- Ямбол. 

Към настоящият момент прокурорските преписки не са приключили с 

влязъл в сила акт и поради това предмет на проверката ще бъде 
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организацията по тяхното образуване и движение съгласно чл. 54, ал.1, т.2 от 

ЗСВ. 

Проверката бе извършена от Инспектор СВЕТЛИН СТЕФАНОВ и 

експертите МАРИЕЛА МИТЕВА и ОЛЕГ ВЕЛИНОВ.  

  

 

 КОНСТАТАЦИИ: 

 

І.По пр. пр. Вх. №1837/09г. по описа на Окръжна прокуратура- Ямбол, 

съдържаща досъдебно производство №12/10г. по описа на ОД МВР- 

Ямбол: 

 

Прокурорска преписка №1837/09г. по описа на Окръжна прокуратура- 

Ямбол е образувана на 29. 10. 2009г. по повод писмо на Министъра на 

правосъдието, с което на ОП- Ямбол се препраща по компетентност 

Отворено писмо от група общински съветници, сред които е и председателят 

на ОбС- Ямбол.  

Преписката е разпределена на Милен Божидаров- прокурор в Окръжна 

прокуратура- Ямбол съгласно чл. 9 от Закона за съдебната власт при спазване 

на принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение съобразно 

поредността на постъпването. 

На 5. 11. 2009г. Милен Божидаров възложил на ОД на МВР- Ямбол 

извършването на предварителна проверка по чл. 145, ал.1 от 3 от Закона за 

съдебната власт с оглед данни за престъпление по чл. 211, ал.1 от НК. С 

постановлението за възлагане на проверката той дал указания да се изиска от 

община Ямбол и да се приложи към преписката в заверен препис цялата 

съществуваща документация относно подготовката и провеждането на 

обществената поръчка и изпълнението на сключения въз основа на нея 

договор за възлагане на изпълнението на обществена поръчка с предмет 

„списване, предпечат, печат и разпространение на Информационен бюлетин 

на Община Ямбол”; да се даде възможност на авторите на сигнала или на 

техен представител да конкретизира наведените данни, че „условията за 

конкурса са направени така, че всяка конкуренция да бъде предварително 

елиминирана”;да се снемат обяснения от всички лица- служители на община 

Ямбол, имали пряко отношение към подготовката и провеждането на 

релевантната по преписката процедура, сключването и зипълнението на 

договора по нея, както и участвали при вземане на решенията относно 

формиране на условията за провеждане на процедурата; да се снемат 

обяснения от всички участници в проведената процедура по ЗОП или на 

техни представители, в т. ч. и от представител на спечелилото поръчка 
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ЕООД- гр. Ямбол за всички обстоятелства предхождащи, съпътстващи или 

последващи провеждане на процедурата; да се съберат данни по преписката 

за реалното изпълнение на договора, сключен в резултат на проведената 

процедура по ЗОП; да се установи по преписката източника за финансиране, 

респ. произхода на средствата, предмет на проведената процедура по ЗОП с 

предмет „Списване, предпечат, печат и разпространение на Информационен 

бюлетин на Община Ямбол”. Дал 30- дневен срок за извършване на 

проверката. 

След започване на проверката към материалите е приложен сигнал от 

група общински съветници в гр. Ямбол, членове на Временната комисия за 

проверка на водопровода в града, създадена от Общинския съвет в гр. Ямбол 

до Главния прокурор на Република България.На 26. 11. 2009г. в ОП- Ямбол е 

получено и писмо от Главния прокурор на Република България, с което е 

препратен сигнал на Я. Я., който по това време бил председател на комисията 

за борба с корупцията на Народното събрание. В писмото се разпорежда на 

Окръжният прокурор да се извърши проверка по случая и да се изготви 

доклад относно предприетите мерки. 

Въз основа на искане по т.1 от Раздел ІV от Указание изх. 

№281/8.12.2006г. на Главния прокурор на Република България, изготвено от 

наблюдаващия прокурор М. Божидаров на 10. 12. 2009г. окръжният прокурор 

при ОП- Ямбол  удължил срока на проверката до 3 месеца, считано от 5. 11. 

2009г. 

Преписката била взета на специален надзор от Върховна касационна 

прокуратура и от Апелативна прокуратура- Бургас. 

На 12. 02. 2010г. в Окръжна прокуратура- Ямбол била получена докладна 

записка относно приключила  предварителна проверка по преписка №ЗМ 

12/2010г. по описа на ОД на МВР-Ямбол, изх. №1837 /09г. на ЯОП. 

На 1. 03. 2010г. било образувано досъдебно производство с/у Георги 

Славов за престъпление по чл. 282, ал.2, пр.1 и 2, вр. ал.1 от НК. 

Постановлението за образуване на досъдебно производство е на 

наблюдаващия прокурор Милен Божидаров. Той дал 2- месечен срок за 

приключване на разследването. 

От наблюдателното производство се установява, че разследващият 

полицай разпитал св. К. и св. К. (29.03.2010г.), св. М. (31.03.2010г.), св. Н. К. 

(13.04.2010г.), възложил извършването на оценъчна експертиза(20.04.2010г.). 

По искане на наблюдаващия прокурор и на осн. чл. 234, ал. 3 от НПК, 

поради фактическа и правна сложност на делото, на 26. 04. 2010г. АП- Бургас 

удължила срока на производството с 4 месеца, считано от 2. 05. 2010г. 

През това време  е извършен разпит на св. М. П. (28. 06. 2010г.), св. И. К. 

(29.06.2010г.), св. П. П. (30.06.2010г.), св. Т. Д. (2.07.2010г.), св. Д. П. 
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(27.07.2010г.), получено е заключението на оценъчната експертиза 

(27.07.2010г), разпитан е св. С. Н. (3.08.2010г.), св. С. Т. (4.08.2010г.), св. Г. П. 

(11.08.2010г.). 

На 31. 08. 2010г. наблюдаващият прокурор изготвил искане за 

продължаване на разследването. В искането си наблюдаващият прокурор 

посочил, че в хода на разследването до момента  били проведени разпити на 

всички свидетели, които могат да дадат показания, имащи значение за 

разкриване на обективната истина по делото( всички служители на 

общинската администрация, имали отношение към изпълнение на процесния 

договор; всички членове на определената от възложителя комисия провела 

процедурата по ЗОП; всички представители, работници и служители на 

ЕООД-гр. Ямбол имали отношение към участието на дружеството в 

инкриминираната по делото обществена поръчка и в изпълнение на 

сключения въз основа на нея договор; представители на търговското 

дружество, за което по делото е установено, че е било ангажирано с печата на 

инкриминирания по делото информационен бюлетин, работници и служители 

на това дружество.Според прокурор Божидаров бил събран значителен по 

своя обем писмен доказателствен материал, преценен като пряко относим 

към проведената процедура по ЗОП, сключения и изпълнен по нея 

договор.Приобщени към материалите по делото са документи от Търговския 

регистър, както и такива от ТД”НАП”-Ямбол, ТД”НОИ”- Ямбол относно това 

дали качествата на лицата, участвали в процедурата по ЗОП отговарят на 

поставените от възложителя на поръчката изисквания. В тази връзка била 

назначена и изпълнена и съдебно- счетоводна експертиза със задача 

установяване на действителния трудов стаж на тези лица, което 

обстоятелство било преценено като съществено от членовете на комисията. 

Били събрани доказателства за това по какъв начин реалното отпечатване и 

разпространение на всеки един от 14- те тиража на бюлетина е било отчитано 

пред община Ямбол. Към момента на искането било установено, че 

процесният бюлетин в няколко последователни броя (в същия вид, обем, 

формат и съдържание) е бил издаван преди откриване и провеждане на 

процесната процедура по ЗОП от търговско дружество с управител идентичен 

с този на ТД-изпълнител по договора по процесната процедура по ЗОП- 

ЕООД- гр. Ямбол. В тази връзка е назначена и изпълнена техническа 

експертиза в НИКК-София за установяване дали тези бюлетини и издадените 

в изпълнение на поръчката са отпечатани от едно и също печатно устройство. 

Според прокурор Божидаров последното обстоятелство за това от къде и от 

кого и по чия поръчка, респ. в коя условно наречена печатница са отпечатани 

всички установени по делото информационни бюлетини на Община Ямбол е 

установено и посредством събраните по делото гласни доказателства. 
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Събрани са доказателства за реалното отпечатване на 14 х 3500 бр. от 

инкриминирания по делото информационен бюлетин, както и за отчетността, 

доколкото такава е съществувала за това как, къде, от кого, при какви 

условия, по какъв начин и по колко броя от същия е бил разпространен, респ. 

разпространяван. Посочил също, че била назначена оценъчна експертиза, 

която дала заключение относно стойността на процесния бюлетин на база 

средни пазарни цени, към релевантния по делото период от време.Според 

това заключение пазарната стойност на инкриминирания бюлетин бил с 

приблизително два и повече пъти по- ниска стойност от стойността по 

договора, сключен в изпълнение на процесната процедура по ЗОП. В 

заключение посочил, че конкретното наказателно производство се отличава 

със сложност от фактическа и правна страна. Подчертал факта, че до момента 

няма лица, привлечени към наказателна отговорност и съответно по делото 

не са взети мерки за процесуална принуда. Не са посочени аргументи, които 

да мотивират становище за изключителност на случая по смисъла на чл. 234, 

ал.3, предл.2 от НПК. С писмо от 8. 09. 2010г. АП- Бургас удължила срока на 

разследване с 2 месеца, считано от 3. 09. 2010г.АП- Бургас на осн. чл. 234, 

ал.3, предл.2 от НПК, но не посочила защо според нея е налице 

изключителност на случая. 

От 31. 08. 2010г. до 14. 09. 2010г. делото било при наблюдаващия 

прокурор, защото разследващия полицай го докладвал с оглед наличието на 

достатъчно доказателства за виновността на определено лице.Прокурор 

Божидаров изпратил делото на ОД на МВР- Ямбол като дал указания, едно от 

които било да се назначи повторно тройна съдебно- оценъчна експертиза, 

която да даде отговор за пазарната стойност на инкриминирания по делото 

бюлетин към момента на откриване на процедурата за възлагане на 

обществена поръчка- 30. 12. 2008г., както и към периода от време, в който 

същият е бил реално вписван, предпечатван, отпечатван и разпространяван на 

територията на гр. Ямбол- м. април- м. юли 2009г.разпоредил за нуждите на 

експертизата изрично да се проучат пазарните стойности, предпоставките и 

условията при които същите се формират на най- малко 2/3 от 

разпространяваните в гр. Ямбол печатни издания, еднакви, сходни или 

близки по вид, съдържание, обем, качество и др. с инкриминирания по делото 

бюлетин. 

След като получил делото от наблюдаващия прокурор с указания по 

разследването, разследващия полицай разпитал св. Д. Д. (20.09.2010г.) и св. 

К. П. (27. 09. 2010г.) и назначил нова тройна съдебно- оценъчна експертиза 

съгласно указанията на наблюдаващия прокурор. 

На 22. 10. 2010г. прокурор Божидаров изготвил ново искане за 

продължаване на срока на разследване с 2 месеца. В мотивите си посочил, 
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след запознаване със събраните по делото доказателства, намерил, че 

представеното по делото заключение по назначената и изпълнена оценъчна 

експертиза със задача да определи стойността на процесния бюлетин е 

необосновано и като такова разкрива съмнение за неговата правилност. В 

тази връзка наблюдаващият прокурор е указал на водещия разследването да 

бъде назначена повторна съдебно- оценъчна експертиза с вещи лица, 

определени чрез Сдружение ”С. ”-София, които да имат знания и умения в 

областта на списване, предпечат, печат и разпространение на печатни 

издания.Към момента на искането указанието било изпълнено,, определени са 

вещи лица, на които извършването на експертизата било възложено, но 

заключението все още не било изготвено. Извинил се, че в предходното 

искане изразил становище, че делото ще бъде приключено без да се налага да 

се прави ново искане за удължаване. Не е сочил аргументи за изключителност  

на случая. 

На 28.10.2010г. АП- Бургас отново удължила срока на разследването с 2 

месеца, считано от 4. 11. 2010г. Продължаването на срока е извършено на 

осн. чл. 234, ал.3, предл. 2 от НПК, т.е. прокурорът от Бургаската апелативна 

прокуратура е приел, че става дума за изключителен случай. В писмото, с 

което е удължен срока е посочена заповедта на административния 

ръководител- Апелативен прокурор на гр. Бургас , с която се дава право на 

прокурор от същата прокуратура да извърши това процесуално действие, но 

не са посочени аргументи, които да мотивират становището за наличието на 

изключителен случай. 

С писмо от 26. 11. 2010г. на осн. чл. 219, ал.1 от НПК наблюдаващият 

прокурор Милен Божидаров указал на водещия разследването да привлече по 

делото към наказателна отговорност Г. С. като му повдигне и предяви 

обвинение за престъпление по чл. 282, ал.2, пр.1 и 2 , вр. ал.1 от НК. 

Разпоредил също да се вземе мярка за неотклонение „гаранция” в размер 

на 1000лв.В писмото си наблюдаващият прокурор дал и други указания, 

свързани с точното прилагане на закона.  

След получаване на заключението на новата тройна съдебно- оценъчна 

експертиза с писмо от 2. 12. 2010г. наблюдаващият прокурор изпратил нови 

указания с оглед прецизиране на обвинението, което следва да се повдигне. 

С постановление от 13. 12. 2010г. с постановление за привличане на 

обвиняем разследващият полицай привлякъл Г. С. като обвиняем за 

това, че: 

На 30. 12. 2008г., в гр. Ямбол, в качеството си на длъжностно лице, 

заемащо отговорно служебно положение- кмет на община Ямбол е нарушил и 

неизпълнил служебните си задължения с цел да причини вреда на Община 

Ямбол и да набави за …ЕООД- гр. Ямбол облага в размер на 99 840 лв., в 
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нарушение и в неизпълнение на разпоредбата на чл. 15, ал.1 от Закона за 

обществените поръчки издал Решение №РД 06/0024 от 30. 12. 2008г. за 

откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка, вид- открита 

процедура, с предмет „Списване, предпечат, печат и разпространение на 

Информационен бюлетин на Община Ямбол”, без да определи стойността на 

обществената поръчка, която обществена поръчка не прекратил впоследствие 

в нарушение и в неизпълнение на чл. 39, ал.1,т.2 от ЗОП, след като всички 

оферти и заявления, подадени за участие в нея не отговаряли на 

предварително обявените условия от възложителя, в продължение на което на 

24. 03. 2009г. сключил договор №128/24. 03. 2009г. с …ЕООД- Ямбол за 

изпълнение на поръчката на стойност 99 840 лв. без ДДС, определена и 

предложена от дружеството, за частичното изпълнение на който договор по 

сметка на „КТС” ЕООД- гр. Ямбол за времето от 16. 04. 2009г. до 23. 07. 

2009г. Община Ямбол превела/изплатила/ сума в общ размер от 34 944лв. с 

вкл. в нея ДДС, като от деянието са настъпили значителни вредни последици 

в размер на 21 306лв. за Община Ямбол и общинския бюджет- престъпление 

по чл. 282, ал.2, пр.1 и 2 , вр. ал.1 от НК. 

Обвиняемият направил искане Милен Божидаров да бъде отведен като 

наблюдаващ прокурор по това дело. С постановление от 22. 12. 2010г. Жанет 

Красимирова уважила искането за отвод на наблюдаващия прокурор. 

Видно от протокол за избор на прокурор, на 27. 12. 2010г. прокурорската 

преписка била разпределена на прокурор Димитър Люцканов. 

На 10. 01. 2011г. ДП№12/09г. по описа на ОД МВР- Ямбол пристигнало в 

ОП- Ямбол с мнение за предаване на съд на обв. Г. С. 

На 21. 02. 2011г. наблюдаващият прокурор Димитър Люцканов внесъл 

обвинителен акт срещу Г. С. за престъпление по чл. 282, ал.2, пр.1 и 2 , вр. 

ал.1 от НК. 

Въз основа на внесения обвинителен акт в ОС- Ямбол било образувано 

НОХД№101/2011г.Първото заседание по делото е било на 6. 04. 2011г. 

Прокурорската преписка била взета на специален надзор от АП- Бургас и 

ВКП.Наблюдаващият прокурор периодично е изпращал справки за хода на 

досъдебното производство- 2.03.2010г., 15. 03. 2010г., 14. 04. 2010г., 15. 07. 

2010г., 6. 12. 2010г., 28. 02. 2011г. 

 

ІІ.По пр. пр. Вх. №1836/09г. по описа на Окръжна прокуратура- Ямбол, 

съдържаща досъдебно производство №22/10г. по описа на ОД МВР- 

Ямбол: 

  

Прокурорска преписка №1836/09г. по описа на Окръжна прокуратура- 

Ямбол е образувана на 29. 10. 2009г. по повод Отворено писмо от група 
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общински съветници, сред които е и председателят на ОбС- Ямбол, Сигнал 

до председателя на комисията по корупция в НС, препратен от Главния 

прокурор Борис Велчев на ОП- Ямбол по компетентност за проверка и 

доклад, писмо на Министъра на правосъдието, с което на ОП- Ямбол се 

препраща по компетентност Отворено писмо от група общински съветници, 

сред които е и председателят на ОбС- Ямбол,  

Преписката е разпределена съгласно чл. 9 от Закона за съдебната власт 

при спазване на принципа на случайния подбор чрез електронно 

разпределение съобразно поредността на постъпването на Едмонд Гоцев- 

заместник-окръжен прокурор в Окръжна прокуратура- Ямбол. 

На 9. 11. 2009г. Едмонд Гоцев възложил на ОД на МВР- Ямбол 

извършването на предварителна проверка по чл. 145, ал.1 от 3 от Закона за 

съдебната власт с оглед данни за престъпление по смисъла на НК при 

възлагане от страна на кмета на община Ямбол на ремонтни дейности на 

спортна зала ДИАНА в гр. Ямбол, последващото прекратяване на договора и 

извършването на разплащане за извършените за срока на действие на 

договора строителни дейности. С постановлението за възлагане на 

проверката той дал указания да се изиска от община Ямбол и да се приложи 

към преписката в цялата документация относно сключения и прекратен 

договор за ремонт на зала ДИАНА и в случай, че залата е общинска 

собственост, да се установи начина по който  е възложен ремонта, извършен 

ли е обем от работа, от кого и дали е извършено разплащане, прекратен ли е 

договора, от кого и поради каква причина. Прокурор Гоцев разпоредил също 

и да се установи дали в бюджета на община Ямбол е имало заложени 

средства за осъществяване на такъв ремонт и дали са допуснати нарушения 

на процедурата по възлагане и осъществяване на ремонта и ако има, кои са те. 

Той дал 30- дневен срок за извършване на проверката. 

Незабавно след получаване на преписката, разследващият полицай 

изискал от община Ямбол заверено копие на Договор №109, подписан на 10. 

12. 2008г., на стойност 916 012,54лв. с ДДС, касаещ ремонт на зала 

„ДИАНА”, съпровождащите го документи, отнасящи се до сключването на 

договора и извършените по него дейности. До изтичане на срока на 

проверката община Ямбол не предоставила исканите документи. С оглед 

изтичане на едномесечния срок наблюдаващият прокурор направил искане до 

административния ръководител- окръжен прокурор при ОП- Ямбол за 

удължаване срока на проверката. С резолюция от 11. 12. 2009г. срокът бил 

продължен с 2 месеца, считано от 9. 11. 2009г. В резолюцията на 

Административният ръководител  изрично се указва, че ако проверката не 

завърши в продължения срок ще бъде изпратен сигнал до Директора на ОД 

на МВР. 
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На 7. 01. 2010г. наблюдаващият прокурор изпратил на ОД на МВР- Ямбол 

напомнително писмо, че срокът за проверката изтича и поискал справка за 

извършените до момента действия и тези, които предстои да бъдат 

извършени, придружена с календарен план за действията, които ще се 

извършат, както и прогнозен срок на приключване на проверката, с цел да 

бъде направено своевременно искане за удължаване на срока на проверката 

от ОП-Ямбол. 

На 8. 01. 2010г. ОД на МВР- Ямбол направило искане за продължаване 

срока на проверката. В него се посочва, че документите, отнасящи се до 

ремонта на спортна зала „ДИАНА” са получени в ОД на МВР- Ямбол на 21. 

12. 2009г.. Към датата на искането бил извършен анализ на представената 

документация, основанието за избор на фирмата изпълнител и прекратяване 

на договора и били установени лицата, които са участвали при избора на 

фирмата- изпълнител и са подписвали документите. В искането се твърди, че 

работата по преписката ще бъде приключена до 9. 02. 2010г. 

На 13. 01. 2010г. заместник- окръжният прокурор Е.Гоцев направил искане 

до Окръжния прокурор на Ямбол за удължаване на срока на проверката с до 3 

месеца.С резолюция от 14.01.2010 окръжният прокурор на ОП- Ямбол 

удължил срока на проверката до 3 месеца, считано от 9.11.2010г. 

 По повод искане на група общински съветници от Общинския съвет на 

Община Ямбол за отстраняване на Г. С.- кмет на община Ямбол от длъжност, 

препратено от Апелативна прокуратура- Бургас по компетентност,  

резолюция от 21.01. 2010г., окръжният прокурор на ОП- Ямбол разпоредил 

на прокурора, наблюдаващ преп. Вх. №1836/09г. на ОП-Ямбол, да се 

произнесе относно наличието на основание за приложението мярка за 

процесуална принуда „отстраняване на обвиняемия от длъжност” по смисъла 

на чл. 69 от НПК. 

С постановление от 25. 01. 2010г. наблюдаващият прокурор Едмонд 

Гоцев мотивирал отказ да внесе искане за отстраняване на кмета от длъжност 

по реда на чл. 69 от НПК по пр. пр. Вх. №1836/09г. 

Предварителната проверка приключила и на 12. 02. 2010г. в Окръжна 

прокуратура- Ямбол била получена докладна записка относно извършена 

проверка по преписка №ЗМ 22/2010г. по описа на ОД на МВР-Ямбол, изх. 

№1836 /09г. на ЯОП. 

На 23. 02. 2010г. Й. Георгиева- прокурор в АП- Бургас уведомила 

Върховна касационна прокуратура, отдел І-ви „Противодействие на 

корупцията, прането на пари и другите престъпления от значим обществен 

интерес” и ОП- Ямбол, че преписка Вх.№1836/09г. на ОП- Ямбол е взета на 

специален надзор. 
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На 15. 03. 2010г. Върховна касационна прокуратура уведомила ОП- Ямбол 

и АП- Бургас, че предметът на пр. №1836/09г. по описа на ОП- Ямбол е в 

компетенциите на отдел І-ви „Противодействие на корупцията, прането на 

пари и другите престъпления от значим обществен интерес” и де взема на 

„специален надзор”.Поискали в срок до 15. 04. 2010г. да бъдат уведомени за 

резултата от проверката. 

С постановление от 15. 03. 2010г. заместник- окръжен прокурор 

Едмонд Гоцев образувал досъдебно производство срещу неизвестен 

извършител за престъпление по чл. 282 от НК. Разследването следвало да 

се извърши в 2- месечен срок. Същият ден в ОД на МВР- Ямбол било 

образувано ДП№22/10г. 

  С цел да бъде направено своевременно искане за продължаване на 

разследването, на 26.04.2010г., наблюдаващият прокурор поискал от ОДМВР- 

Ямбол справка за извършените до момента процесуално следствени действия 

и тези, които предстои да бъдат извършени, придружена с календарен план за 

действията, които ще се извършат, както и прогнозен срок на приключване на 

разследването. 

На 29. 04. 2010г. разследващият полицай изпратил на наблюдаващия 

прокурор горепосочената справка и едновременно с това поискал да се внесе 

искане до горестоящата прокуратура за удължаване срока на досъдебното 

производство с 4 месеца, защото делото представлява фактическа и правна 

сложност. Не е изпратил календарно- следствен план, защото към този 

момент не бил изготвен.  

Същият ден заместник-окръжен прокурор Гоцев изготвил искане за 

продължаване на срока до АП- Бургас. В него посочил, че до момента на 

искането  е извършено следното: 

Лицата М. П.- юрисконсулт в община Ямбол, Н. Д.- общински съветник в 

Общински съвет гр. Ямбол, П. М.- общински съветник в Общински съвет гр. 

Ямбол и член на комисията разгледала и оценила офертите за обект „Основен 

ремонт на спортна зала „Диана” гр. Ямбол” са призовани са провеждане на 

разпит в качеството на свидетели; 

Наред с това в искането се твърди, че са изпратени писма до различни 

държавни институции за получаване на документи, имащи значение за 

разкриване на обективната истина по случая, но внимателната проверка на 

датите на които са изпратени писмата показва, че писмата са изпратени един 

месец по- късно – на 27. 05. 2010г. 

В искането наблюдаващият прокурор посочил кои действия предстои да 

бъдат извършени и подчертал, че до този момент няма лице, което да е 

привлечено като обвиняем.Според наблюдаващия прокурор причините, 

поради които разследването не е приключило в двумесечния срок са големия 
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обем факти, за които следва да се съберат доказателства, големия обем 

документация, която следва да се приложи към делото, както и факта, че 

водещият разследването е изключително натоварен и с други разследвания, 

касаещи дейността на длъжностни лица в Община Ямбол.Мотивирал 

наличието на фактическа и правна сложност и на осн. чл. 234, ал.3, изр.1 от 

НПК поискал срокът за разследване по ДП№22/10г. на ОД на МВР да бъде 

продължен с 4 месеца, считано от 15. 05. 2010г. 

Междувременно разследващият полицай разпитал св. П. М.(29. 04. 2010г.), 

св. М. П.( 30. 04. 2010г.). 

С постановление от 5. 05. 2010г. прокурорът от Апелативна прокуратура- 

Бургас удължил срока на разследването с 4 месеца, считано от 15. 05. 2010г. 

След продължаване на разследването бил разпитан св. Н. Д.(1. 06. 2010г.), 

св. И. К.- заместник- кмет на община Ямбол(24.08.2010г.),Д. А.- главен 

експерт в „Промишлено и гражданско строителство” в община 

Ямбол(25.08.2010г.), П. П.- управител и представител на фирма „С”ООД, гр. 

Ямбол(20.08.2010г.), направено е искане до Агенция по вписванията гр. 

София е изпратено искане за предоставяне на удостоверение за актуално 

правно състояние на фирма „С.”ООД гр. Ямбол(27.05.2010г.); направено е 

искане до  Агенция по обществени поръчки при Министерство на 

икономиката и енергетиката е изпратено писмо с искане за предоставяне на 

разпечатки и заверени копия от изпращани решения, информация, обявления 

и др. документи по електронен път и на хартиен носител на община Ямбол, 

във връзка с откриването/прекратяването на процедура за възлагане на 

обществена поръчка по реда на НВМОП, откриването/ прекратяването на 

процедура чрез договаряне с покана по същия ред, сключени и прекратени 

договори и др. документи във връзка с извършване на основен ремонт на 

спортна зала „Диана” гр. Ямбол(27. 05. 2010г.); направено е искане до кмета 

на община Ямбол е изпратено искане за предоставяне на заверени копия от 

Решение на ОИК при Община Ямбол, съгласно което е определен за кмета на 

община Ямбол Г. И. С., удостоверение на ОИК в Община Ямбол относно 

избора на Г. С. за кмет на община Ямбол, устройствен правилник на 

общинската администрация в Община Ямбол(27. 05. 2010г.); 

 

  

 

На 20. 08. 2010г. наблюдаващият прокурор направил ново искане за 

удължаване срока на разследване по проверяваното досъдебно производство 

с 45 дни, считано от 15. 09. 2010г..В него той посочил, че досега са разпитани 

шестима свидетели, получено е удостоверение за актуално правно състояние 

на фирма „С”ООД гр. Ямбол, заверени копия от Решение на ОИК при 
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Община Ямбол, съгласно което е определен за кмета на община Ямбол Г. И. 

С., удостоверение на ОИК в Община Ямбол относно избора на Г. С. за кмет 

на община Ямбол, устройствен правилник на общинската администрация в 

Община Ямбол;разпечатки и заверени копия от изпращани решения, 

информация, обявления и др. документи по електронен път и на хартиен 

носител от община Ямбол, във връзка с откриването/ прекратяването на 

процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на НВМОП, 

откриването/ прекратяването на процедура чрез договаряне с покана по 

същия ред, сключени и прекратени договори и др. документи във връзка с 

извършване на основен ремонт на спортна зала „Диана” гр. Ямбол; назначена 

е експертиза за вида и стойността на извършените строителни дейности по 

обществената поръчка. Отделно от това посочил, че са изискани от 

мобилните оператори справки относно данни за проведени разговори и 

справки за трафика на определени телефонни номера и обърнал внимание, че 

заключението на вещите лица не е изготвено.Посочил мотиви, че случаят 

представлява фактическа и правна сложност, припомнил факта, че 

разследващият полицай е натоварен и с други разследвания, касаещи 

дейността на длъжностни лица в Община- Ямбол, сочил доводи за обективни 

пречки свързани с летния период на отпуски, но не е сочил аргументи, които 

да мотивират наличието на изключителен случай. 

Внимателната проверка на писмените доказателства и документи и на 

веществените доказателства показва, че сред тях липсва експертиза за вида и 

стойността на извършените строителни дейности по обществената поръчка 

както и писма, с които да са изискани и съответно получени от мобилните 

оператори справки относно данни за проведени разговори и справки за 

трафика на определени телефонни номера. 

На 26.08.2010г. АП- Бургас удължила срока на разследването с 4 месеца, 

считано от 15. 09. 2010г. Продължаването на срока е извършено на осн. чл. 

234, ал.3, предл. 2 от НПК, т.е. прокурорът от Бургаската апелативна 

прокуратура е приел, че става дума за изключителен случай. В писмото, с 

което е удължен срока е посочена заповедта на административния 

ръководител- Апелативен прокурор на гр. Бургас , с която се дава право на 

прокурор от същата прокуратура да извърши това процесуално действие, но 

не са посочени аргументи, които да мотивират становището за наличието на 

изключителен случай. 

След удължаването на срока разследващият полицай поискал от: 

Председателя на Българската федерация по бокс информация относно това на 

кои дати е открито и закрито провелото се през 2008г. в гр. Ямбол 

Европейско първенство по бокс за момичета и девойки(23.09.2010г.); 
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Председателя на Сметната палата гр. София информация дали е 

извършван финансов одит на община Ямбол за периода от 1. 01. 2008г. до 

момента на разследването. Поискал да му бъде изпратено заверено копие от 

доклада, в случай, че е извършван финансов одит в посочения 

период(23.09.2010г.); 

Кмета на община Ямбол информация дали към момента на подписване на 

решенията на кмета на община Ямбол, за провеждане на открит конкурс и 

провеждане на процедура на договаряне с покана с предмет „Основен 

ремонт на спортна зала „Диана” е било осигурено финансиране от бюджета 

на Община Ямбол за ремонт на този обект, в какъв размер и на какво 

основание; какъв е източника на финансиране; с какъв акт и на какво 

основание е била прекратена процедурата за провеждане на открит конкурс с 

предмет„Основен ремонт на спортна зала „Диана”; дали община Ямбол е 

кандидатствала по проект за външно финансиране на обект „Основен ремонт 

на спортна зала „Диана” и кои са началната и крайната дата на започване и 

приключване на строително- ремонтните работи на горепосочения обект. 

Разследващият полицай поискал да се приложат и съответните заверени 

копия на документи(23.09.2010г.). 

По искане на наблюдаващия прокурор от Апелативна прокуратура- гр. 

Бургас, на 19. 10. 2010г., в ОД на МВР- Ямбол бил изготвен календарно- 

следствен план.В него разследващият полицай отразил действията по 

разследването, извършени  до този момент и посочил, че предстои до 

11.2010г. да получи документите, изискани от Сметната палата и Българската 

федерация по бокс, а до 12. 11. 2010г. за изпрати досъдебното производство 

на наблюдаващия прокурор за доклад по чл. 219 от НПК. 

ДП №22/10г. по описа на ОД на МВР- Ямбол е изпратено на 

наблюдаващия  прокурор за доклад на 24. 11. 2010г. 

С постановление от 25. 11. 2010г. Едмонд Гоцев, заместник- окръжен 

прокурор при ОП- Ямбол спрял ДП №22/10г. по описа на ОД на МВР- Ямбол. 

В мотивите си посочил, че за довършване на разследването е необходимо 

извършването на процесуално- следствени действия с участието на Г. И. С.- 

кмет на община Ямбол.От извършената служебна справка в ОД МВР-Ямбол 

и по друго досъдебно производство, което е образувано срещу същото лице 

се установило, че лицето не се намира на територията на страната и към 

момента е с неустановено местонахождение.В постановлението посочил, че 

наблюдаващият прокурор ще извършва справки кога лицето ще се завърне на 

територията на страната, с цел възобновяване на досъдебното производство.  

С постановление от 6.12. 2010г. наблюдаващият прокурор възобновил 

досъдебното производство, защото от извършена служебна справка се 

установила, че лицето вече се намира на територията на страната, поради 
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което са отпаднали причините за спиране на производството по делото и 

изпратил делото за продължаване на разследването. 

След получаване на делото разследващият полицай разпитал св. П. П.(7. 

12. 2010г.)на 15. 12. 2010г. същият свидетел отново е разпитан, но този път 

пред съдия. 

С постановление от 20. 12. 2010г. разследващият полицай привлякъл 

в качеството на обвиняем Г. И. С. за това, че за времето от 3. 10. 2008г. до 

29. 12. 2008г. в гр. Ямбол в качеството си на длъжностно лице, заемащо 

отговорно служебно положение- кмет на община Ямбол, с цел да набави 

облага за „С.”ООД в размер на 29 245.43лв. е нарушил и не е изпълнил 

служебните си задължения при обявяването, възлагането и изпълнението на 

обществена поръчка за „Основен ремонт на спортна зала ДИАНА- гр. Ямбол” 

и сключването и изпълнението на договор №109/10.12.2008г., предвидени в 

чл. 22 от закона за обществените поръчки- разходите от общинския бюджет 

се извършват до размера на постъпленията по чл. 6 от ЗОБ, чл.1,ал.3 от 

НВМОП- стойността на малките обществени поръчки се определя по реда на 

чл. 15 от ЗОП, чл. 24, ал.1 т. 5 от НВМОП- възложителят прекратява 

процедурата по възлагане на малка обществена поръчка с мотивирано 

решение, при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на 

поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди, чл. 53, 

ал.1, т.1 от НВМОП- възложителите могат да възлагат малки обществени 

поръчки чрез договаряне с покана само когато откритият конкурс е прекратен 

по чл. 24, ал.1,т.1 и 2 от НВМОП и първоначално обявените условия не са 

съществено променени, чл. 35 от наредбата за управление на общинския 

бюджет на община Ямбол- разходите по общинския бюджет се извършват до 

размера на постъпилите приходи по банковата сметка за деня и до размера на 

бюджетните кредити за отчетния период, параграф ІІІ б.А,т.3 от договор 

№109/10.12.2008г.- възложителят се задължава да възлага поетапно 

строително ремонтните работи, само след предварително осигурено 

финансиране, като възлагането се извършва с изричен анекс до стойността на 

осигуреното поетапно финансиране и от това са могли да настъпят 

немаловажни имуществени, в размер на 38 603.97лв. и неимуществени 

вредни последици за община Ямбол- престъпление по чл. 282, ал.2, пр.2 вр. 

чл. 282, ал.1 от НК. 

Взел на обвиняемия мярка за неотклонение „Подписка” и същият ден го 

разпитал. 

Разпитани са св. Г. Г. и Ц. Т. (21.12.2010г.) и св. И. Ч. (22. 12. 2010г.). 

досъдебното производство приключило и на 11.01. 2011г. ОД на МВР- Ямбол 

го изпратило с мнение за предаване обвиняемия на съд. На 9. 02. 2011г. 

наблюдаващият прокурор внесъл обвинителен акт срещу Г. И. С. за 
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престъпление по чл. 282, ал.2,пр.2 вр. с чл. 282, ал.1 от НК.Въз основа на така 

внесения обвинителен акт в ОС- Ямбол било образувано НОХД№79/11г. и 

първото заседание по него било насрочено за 28. 03. 2011г. 

Прокурорската преписка била взета на специален надзор от АП- Бургас и 

ВКП.Наблюдаващият прокурор периодично е изпращал справки за хода на 

досъдебното производство- 26.02.2010г., 15. 03. 2010г., 13. 07. 2010г., 6. 10. 

2010г., 20. 10. 2010г.,1. 12. 2010г., 22. 02. 2011г. 

Наблюдаващият прокурор периодично е изисквал от разследващия 

полицай справка по движението на досъдебното производство-26. 04. 

2010г.,18. 08. 2010г., 28. 09. 2010г. 

 

ІІІ.По пр. пр. Вх. №1833/09г. по описа на Окръжна прокуратура- Ямбол, 

съдържаща досъдебно производство №192/09г. по описа на ОД МВР- 

Ямбол: 

 

Прокурорска преписка №1833/09г. по описа на Окръжна прокуратура- 

Ямбол е образувана на 29. 10. 2009г. по повод Отворено писмо от група 

общински съветници, сред които е и председателят на ОбС- Ямбол, Сигнал 

до председателя на комисията по корупция в НС, препратен от Главния 

прокурор Борис Велчев на ОП- Ямбол по компетентност за проверка и 

доклад, писмо на Министъра на правосъдието, с което на ОП- Ямбол се 

препраща по компетентност Отворено писмо от група общински съветници, 

сред които е и председателят на ОбС- Ямбол,  

Преписката е разпределена съгласно чл. 9 от Закона за съдебната власт 

при спазване на принципа на случайния подбор чрез електронно 

разпределение съобразно поредността на постъпването на Милен Божидаров- 

прокурор в Окръжна прокуратура- Ямбол. 

На 6. 11. 2009г. Милен Божидаров възложил на ОД на МВР- Ямбол 

извършването на предварителна проверка по чл. 145, ал.1 от 3 от Закона за 

съдебната власт с оглед данни за престъпление по чл. 211 от НК и дал 

указания:  

Да се изиска от община Ямбол и приложи към преписката в заверен 

препис цялата съществуваща документация, свързана с осъществен ремонт и 

реконструкция на 8 улици в град Ямбол по проект на община 

Ямбол”Подобряване състоянието и интеграцията на малцинствените групи в 

неравностойно положение със специален фокус върху ромите”, в т. ч. 

соченото в сигнала решение на Комисията за защита на конкуренцията №6 от 

20. 01. 2009г. и това на ВАС от 6. 07. 2009г.(съществуващата в община Ямбол 

преписка по проведената за целта процедура по ЗОП, вследствие на която е 
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сключен договор №112/11.12.2008г. между кмета на община Ямбол и 

СК”П”); 

Да се снемат обяснения от служителите на община Ямбол, имали пряко 

отношение към подготовката и провеждането на релевантната по преписката 

процедура, сключването и изпълнението на договора по нея, както и 

участвали при вземане на решенията относно формиране на условията за 

провеждане на процедурата; 

Да се снемат обяснения от всички участници в проведената процедура по 

ЗОП или на техни представители, в т. ч. и от представител на СК”П” за 

всички обстоятелства, предхождащи, съпътстващи или последващи 

провеждане на процедурата; 

Да се съберат данни по преписката за реалното изпълнение на договора, 

сключен в резултат на преведената процедура по ЗОП; 

Да се установи дали по преписката източника за финансиране, респ. 

произхода на средствата предмет на проведената процедура по ЗОП в 

изпълнение на проект на община Ямбол”Подобряване състоянието и 

интеграцията на малцинствените групи в неравностойно положение със 

специален фокус върху ромите”; 

Да се установи дали посочения в сигнала договор, сключен в резултат на 

спечелената обществена поръчка с възложител община Ямбол, както и с 

какви средства, кога и в какъв размер общината е платила на изпълнителя; 

Да се провери достоверността на твърдението, съдържащо се в сигнала на 

общинските съветници, че средствата по поръчката са изплатени от бюджета 

на общината, а отпуснатите такива по програма „ФАР” върнати поради 

незаконосъобразното им използване. В случай, че твърдението отговаря на 

истината да се установи по какъв начин са определени средствата от 

общинския бюджет, с които е платено на изпълнителя по поръчката и 

сключения въз основа на нея договор от 11. 12. 2008г.Прокурор Божидаров 

определил 30- дневен срок за приключване на проверката. 

Незабавно след получаване на преписката, разследващият полицай 

изискал заверени копия от всички документи, съставени на кмета на община 

Ямбол и общинската администрация, отнасящи се до проведена от общината 

обществена поръчка с предмет „Ремонт на осем улици в І жилищен район в 

гр. Ямбол- „Ямболска стачка”, „Рожен”, „Царевец”, „Драва”, „балкан”, 

„Мальовица”, „Абланово” и „Хемус” по проект на същата „Подобряване 

състоянието и интеграцията на малцинствените групи в неравностойно 

положение със специален фокус върху ромите” и приложил получените 

документи. Отделно от това снел обяснения на част от членовете на 

комисията, която е отворила и разгледала подадените оферти. С оглед 

изтичане на едномесечния срок по искане на ОД на МВР- Ямбол, 
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наблюдаващият прокурор, направил искане до административния 

ръководител- окръжен прокурор при ОП- Ямбол за удължаване срока на 

проверката. С резолюция от 9. 12. 2009г. срокът бил продължен до 3 месеца, 

считано от 6. 11. 2009г. 

На 27. 01. 2010г., с оглед изтичане на дадения срок, по искане на ОД на 

МВР- Ямбол, наблюдаващият прокурор, направил искане до Главния 

прокурор на Република България за удължаване срока на проверката.В 

искането прокурорът мотивирал сложност на проверката както от 

фактическа, така и от правна страна. Посочил, че в хода на проверката вече са 

снети обяснения от служителите на община Ямбол, които са имали пряко 

отношение към подготовката, провеждането, сключването и изпълнението на 

договора за обществена поръчка и писмени обяснения от представители на 

всички участници в процедурата, проведена по ЗОП.Обяснил, че в 

документите, предоставени от община Ямбол не се съдържат такива 

доказващи източника на финансиране, респ. произхода на средствата, 

предмет на проверяваната процедура по ЗОП. Това наложило липсващите 

документи да бъдат изискани повторно, но към датата на това искане отговор 

от община Ямбол не бил получен.Посочил, че Сметната палата извършва 

проверка в община Ямбол, която има за предмет процесната обществена 

поръчка. Според прокурора резултатите от проверката на Сметната палата 

следва да бъдат приобщени към и за нуждите на тази преписка, но обективно 

това не може да се стане в срока на проверката, който изтичал на 6. 02. 2010г. 

С писмо Изх. №2171/2010г. от 17.02. 2010г. Главният прокурор на 

Република България удължил срока на проверката до 6 месеца, считано от 6. 

11. 2009г. 

На 9. 02. 2010г. проверката приключила и ОД на МВР- Ямбол изпратило 

материалите на ОП- Ямбол за решаване. 

С постановление от 9. 03. 2010г. прокурор Милен Божидаров 

образувал досъдебно производство срещу Г. С. за престъпление по чл. 

282, ал.2, пр.1 и 2 вр. ал.1 от НК. В постановлението дал указания на 

разследването и 2- месечен срок за неговото приключване.В ОД на МВР било 

образувано Досъдебно производство №192/2009г. 

На 26. 04.2010г. наблюдаващият прокурор направил искане до Апелативна 

прокуратура- гр. Бургас за продължаване на срока на досъдебното 

производство с 4 месеца, считано от 9. 05. 2010г.В искането прокурорът 

посочил, че в хода на разследването до момента бил събран значителен по 

своя обем писмен доказателствен материал относим към проведената 

процедура по ЗОП, сключения и изпълнен по нея договор.Това включвало 

документи от Централно звено за финансиране  и договаряне към 

министерство на финансите на Република България, съдържащи се по 
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преписката на същото, относно Договор за безвъзмездна финансова помощ по 

програма ФАР, в т. ч. за реално осъщественото финансиране по договора и 

проекта в полза на община Ямбол. Приобщени към досъдебното 

производство били и материалите по Доклад за извършена финансова 

инспекция на община Ямбол, съставен от старши финансов инспектор в 

отдел І-ви към дирекция „ОИИД” на АДФИ-София, изпратен на ОП- Ямбол 

на осн. чл. 19 от ЗДФИ. Прокурорът посочил също, че с постановление на 

ОП- Ямбол от 1. 04. 2010г. по реда и при условията на чл. 145, ал.1,т.3 от ЗСВ 

е възложено на органите на ТД”НАП”-Бургас извършване на данъчна ревизия 

на фирмите- изпълнители на обществените поръчки.Определен е срок за 

извършване на ревизията- 7. 06. 2010г.Изискани са сведения от ТД”НАП”- 

Бургас и от Агенцията по вписванията- София относно регистрацията на 

Консорциум „СК ”-Ямбол като данъчно- задължено лице/данъчен субект/ по 

смисъла на чл. 9, ал.2 от ДОПК, чл. 2, ал.2 от ЗКПО, чл. 101, ал.2, т.3 от ЗДДС 

и чл.1, ал.2 от Закона за счетоводството. Посочил действията по 

разследването, които следвало да бъдат извършени.Мотивирал искането за 

удължаване на срока на разследването с факта, че делото се отличавало с 

фактическа и правна сложност. 

С постановление от 30. 04. 2010г. на наблюдаващия прокурор от АП- 

Бургас удължил срока на разследване по делото с 4 месеца, считано от 9. 05. 

2010г., считано от 9. 05. 2010г. 

На 31. 08. 2010г. прокурор Божидаров изготвил ново искане до 

Апелативна прокуратура- Бургас за удължаване на срока на разследване с 4 

месеца, считано от 9. 09. 2010г. В него посочил, че на 1.04. 2010г. е възложил 

на ТД”НАП”-Бургас да извършат данъчна ревизия на фирмите изпълнители 

на процесната обществена поръчка, които са три на брой до 7.06.2010г., но по 

обективни причини той не е спазен от органите по приходите. Обяснил, че 

ТД на НАП- Бургас са уведомили ОП- Ямбол, че са започнали данъчни 

ревизии на фирмите, като за целта на една от тях органите по приходите 

извършили служебна регистрация, но ревизионните доклади по чл.117 от 

ДОПК би могло да бъдат изготвени най- рано към 30.09. 2010г.Посочил, че е 

получен отрицателен отговор относно регистрацията като данъчно задължено 

лице на Консорциум „СК „-Ямбол, получен е отрицателен отговор от ДНСК- 

София дали техническия проект, намиращ се в основата на инкриминираната 

по делото обществена поръчка отговаря на техническите изисквания за 

неговото изготвяне, назначена е комплексна съдебно- строителнотехническа 

и оценъчна експертиза, която да определи стойността на реално извършените 

строително- монтажни дейности по изпълнение на инкриминирания по 

делото договор за строителство от 11. 12. 2008г. за всяка една от улиците, 

предмет на проведената от общината процедура по възлагане на малка 
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обществена поръчка, както и да съпостави реално извършените СМР с 

отразените в изготвените и приложени към делото строителни книжа и 

протоколи за натурални видове СМР както и други задачи. В хода на 

работата по експертизата на всяка една от 8 улици предмет на поръчката 

вещите лица са извършили технически замервания, в т. ч. изкопни работи за 

нуждите и целите на поставените им задачи.Към датата на така направеното 

искане заключението на вещите лица не било изготвено.Наблюдаващият 

прокурор посочил какви действия по разследването предстои да бъдат 

извършени. Така изготвеното искане за продължаване на срока мотивирал с 

фактическата и правна сложност на досъдебното производство и 

натовареността на разследващите полицаи, ангажирани с разследване и по 

други дела, имащи за предмет нарушения на процедури по ЗОП от община 

Ямбол. В искането не се съдържат аргументи, които да мотивират наличието 

на изключителен случай. 

На 8. 09. 2010г. прокурор от АП- Бургас удължил срока за разследване по 

ДП№192/2009г. с 4 месеца, считано от 9. 09. 2010г. Продължаването на срока 

е извършено на осн. чл. 234, ал.3, предл. 2 от НПК, т.е. прокурорът от 

Бургаската апелативна прокуратура е приел, че става дума за изключителен 

случай. В писмото, с което е удължен срока е посочена заповедта на 

административния ръководител- Апелативен прокурор на гр. Бургас , с която 

се дава право на прокурор от същата прокуратура да извърши това 

процесуално действие, но не са посочени аргументи, които да мотивират 

становището за наличие на изключителен случай. 

На 3. 12. 2010г. вещите лица предали заключението си по комплексната 

съдебно- строителнотехническа и оценъчна експертиза. Били разпитани и 

свидетелите, в чийто кръг влизали представители на търговските дружества, 

участвали в проведената процедура по ЗОП, служители на община Ямбол и 

лица, които са участвали реално в извършването на СМР-и и техния контрол. 

По искане на наблюдаващия прокурор с писмо от 7. 01. 2011г. прокурор от 

АП- Бургас удължил срока за разследване по ДП№192/2009г. с 1 месец, 

считано от 10. 01. 2011г. Продължаването на срока е извършено на осн. чл. 

234, ал.3, предл. 2 от НПК, т.е. прокурорът от Бургаската апелативна 

прокуратура е приел, че става дума за изключителен случай. В писмото, с 

което е удължен срока е посочена заповедта на административния 

ръководител- Апелативен прокурор на гр. Бургас , с която се дава право на 

прокурор от същата прокуратура да извърши това процесуално действие, но 

не са посочени аргументи, които да мотивират становището за наличие на 

изключителен случай. 

Делото било докладвано на прокурор Божидаров по реда на чл. 219 от 

НПК`, който на 10. 01. 2010г. изпратил делото на водещия разследването като 
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му указал Г. С. да бъде привлечен към наказателна отговорност като му бъде 

повдигнато и предявено обвинение за престъпление по чл. 201 от НК и за 

престъпление по чл. 219, ал.4, пр.1-во и 2-ро, вр. ал.3, вр. ал.1 от 

НК.Разпоредил на обвиняемия да се вземе мярка за неотклонение „гаранция” 

в размер на 6000лв.В постановлението на прокурор Божидаров се указва 

изрично, че за предявяване на разследването  следва да се призове община 

Ямбол и Общински съвет- Ямбол, като при определяне на техен представител 

в срока, определен от водещия разследването, материалите по делото да му 

бъдат предявени.Указал също така, че при призоваването на пострадалия за 

предявяване на разследването, както и при самото предявяване изрично да 

бъде разяснено правото на пострадалото лице да предяви иск в съдебното 

производство за причинените от деянието имуществени вреди. 

С постановление от 19. 01. 2011г. разследващият полицай привлякъл 

в качеството на обвиняем Г. И. С. за престъпление по чл. 201 от НК и за 

престъпление по чл. 219, ал.4, пр. 1-во и 2-ро, вр. ал.3, вр. ал.1 от НК.със 

същото постановление взел на обвиняемия мярка за неотклонение 

„Гаранция” в размер на 6000лв. 

По повод искане на група общински съветници от Общинския съвет на 

Община Ямбол за отстраняване на Г. С.- кмет на община Ямбол от длъжност, 

препратено от Апелативна прокуратура- Бургас по компетентност,  

резолюция от 21.01. 2011г., окръжният прокурор на ОП- Ямбол разпоредил 

на прокурора, наблюдаващ преп. Вх. №1833/09г. на ОП-Ямбол, да се 

произнесе относно наличието на основание за приложението мярка за 

процесуална принуда „отстраняване на обвиняемия от длъжност” по смисъла 

на чл. 69 от НПК. 

С постановление от 25. 01. 2010г. наблюдаващият прокурор Милен 

Божидаров мотивирал отказ да внесе искане за отстраняване на кмета от 

длъжност по реда на чл. 69 от НПК по пр. пр. Вх. №1833/09г.  

Адвокатът на обв. С. подал частна жалба срещу размера на взетата мярка 

за неотклонение „парична гаранция в размер на 6000лв.” до Окръжен съд- 

Ямбол.С определение от 27. 01. 2010г. по ЧНД№42/2011г. по описа на 

Ямболския окръжен съд мярката за неотклонение  е изменена, като е намален 

размера й от 6000 на 2000лв. 

Адвокатът на обв. С. направил искане до АП- Бургас за отвод на Милен 

Божидаров в качеството му на наблюдаващ прокурор. На 24. 01. 2011г. на 

осн. чл. 47, ал.4 от НПК прокурор Божидаров изпратил искането за неговия 

отвод като дал и обяснения защо не се е самоотвел от ръководството и 

решаването на ДП№192/09г. по описа на ОД на МВР. 
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Междувременно разследването приключвало и разследващия полицай 

призовал обвиняемият и неговият защитник за предявяване на материалите 

по досъдебното производство за 31. 01. 2011г. 

На 31. 01. 2011г. ДП№192/09г. по описа на ОД на МВР- Ямбол било 

изпратено на разследващия ведно с определението от 27. 01. 2011г. по 

ЧНД№42/11г. по описа на ЯОС.В придружителното писмо наблюдаващия 

прокурор указал предявяване на материалите по разследването да се извърши 

съобразно указаното от ОП- Ямбол в оставащия срок на разследване. 

С постановление от 27. 01. 2011г. Й. Григорова- прокурор при АП- Бургас 

уважила искането за отвод на Милен Божидаров като наблюдаващ прокурор. 

В мотивите си посочила, че обвиняемият С. по ДП№192/09г. на ОД на МВР 

Ямбол е подсъдим и по НОХД№302/2010г. по описа на ОС- Ямбол, а по това 

наказателно производство съдия- докладчик е била г- жа Кондова- съпруга на 

прокурор Божидаров, но това обстоятелство не покрива хипотезата на чл. 47, 

ал.1 в . с чл. 29, ал.1 от НК.Едновременно с това според нея, за да се избегнат 

каквито и да било съмнения в пристрастност при осъществяването на надзор 

за законосъобразно провеждане на ДП№192/09г. на ОД на МВР- Ямбол 

искането за отвод следва да бъде уважено. 

На 1.02. 2011г. за наблюдаващ прокурор по пр. пр. №1833/09г. по описа на 

ОП- Ямбол била определена Рени Лефтерова. Видно от протокол за избор на 

наблюдаващ прокурор при разпределението на делото не е спазен принципа 

на случайния подбор чрез електронно разпределение съобразно поредността 

на постъпването  и следователно преписката не е разпределена съгласно чл. 9 

от Закона за съдебната власт. В протокола като причина за определянето на 

конкретен наблюдаващ прокурор е отразено:”по разпореждане на 

административния ръководител- Окръжен прокурор, т. к. прокурор 

Лефтерова към момента не е била ангажирана да наблюдава производства с 

висок обществен интерес.” 

С писмо от 2. 02. 2011г. прокурор Лефтерова изпратила на ОД на МВР-

Ямбол постановление на Апелативна прокуратура- Бургас от 27. 01. 2011г. за 

прилагане към ДП№192/09г., уведомила ги, че по разпореждане на окръжния 

прокурор занапред тя е определена за наблюдаващ прокурор, поискала 

материалите по досъдебното производство да бъда изпратени незабавно в 

ОП- Ямбол на новоопределения наблюдаващ прокурор и изрично 

разпоредила до изпращането на делото в ЯОП да не се извършват каквито и 

да било „процесуално- следствени действия”, включително и предявяване на 

материалите по делото. 

С писмо от 4. 02. 2011г. водещият разследването полицай изпратила 

ДП№192/09г на ОП- Ямбол.В придружителното писмо посочила, че с 

протокол от 19. 01. 2011г. материалите по ДП№192/09г. на ОД на МВР- 
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Ямбол са предоставени на обв. С. и неговия защитник за проучване и 

запознаване. Делото е било в ОС- Ямбол за произнасяне по жалбата срещу 

размера на мярката за неотклонение „Парична гаранция в размер на 6000лв.”  

и поради това фактически проучване и запознаване с материалите по 

горепосоченото досъдебно производство е извършено само на 19. 01. 2011г. 

Делото е от 18 тома и обвиняемият и неговият защитник заявили, че един ден 

не бил достатъчен, за да се запознаят с материалите по него.Това наложило 

изготвянето на нов протокол, с който на обвиняемия и неговия защитник е 

определен нов срок за проучване от 1. 02. 2011г. до 7. 02. 2011г. 

включително. При изготвянето на протокола обвиняемият и неговият 

защитник заявили, че желаят да се ползват от предоставената им възможност 

за това всеки работен ден.Разследващият полицай посочила, че обв. С. е 

редовно призован да се яви в ОД на МВР- Ямбол на 7. 02. 2011г. за 

предявяване на разследването, а с писмо от 3. 02. 2011г. Община Ямбол и 

Общински съвет- Ямбол са уведомени, че имат право да се запознаят с 

материалите по разследването на 8. 02. 2011г. от 9.00ч. до17.00ч. 

На 8. 02. 2011г. прокурор Лефтерова изготвила ново искане до Апелативна 

прокуратура- Бургас за удължаване на срока на разследване с 2 месеца, 

считано от 9. 02. 2011г. В него посочила, че е определена за наблюдаващ 

прокурор на 2. 02. 2011г., а е получила делото на 7. 02.2011г.Обяснила, че 

доказателствата по ДП№192/09г. на ОД на МВР- Ямбол били събрани в 19 

тома и за да упражни надлежно ръководство и надзор по повереното й 

наказателно дело има нужда от време за запознаване с доказателствата 

събрани до този момент. Посочила, че едва след като се запознае с делото ще 

може да прецени какво действия по разследването трябва да се извършат. 

Заявила, че разследването не е приключило, а същевременно срока за 

разследване изтичал след два дни. Посочила мотиви, че случаят представлява 

фактическа и правна сложност, но не е сочила аргументи, които да мотивират 

наличието на изключителен случай. 

С писмо от 16. 02. 2011г. прокурор от АП- Бургас удължил срока за 

разследване по ДП№192/2009г. с 2 месеца, считано от 10. 02. 2011г. 

Продължаването на срока е извършено на осн. чл. 234, ал.3, предл. 2 от НПК, 

т.е. прокурорът от Бургаската апелативна прокуратура е приел, че става дума 

за изключителен случай. В писмото, с което е удължен срока е посочена 

заповедта на административния ръководител- Апелативен прокурор на гр. 

Бургас , с която се дава право на прокурор от същата прокуратура да извърши 

това процесуално действие, спазена е разпоредбата на чл. 234, ал.6 от НПК и 

прокурорът се е произнесъл по мярката за неотклонение, но не са посочени 

аргументи, които да мотивират становището за наличие на изключителен 

случай. 
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С постановление за прекратяване на наказателно производство от 18. 02. 

2011г. прокурор Лефтерова прекратила наказателното производство по пр. 

пр.№1833/09г. по описа на ОП- Ямбол. В мотивите си посочила, че по 

обвинение за престъплението по чл. 219 от НК, а също така и за престъпление 

по чл. 282 от НК наказателното производство следва да бъде прекратено на 

осн. чл. 24, ал.1, т.1 от НПК, според който образуваното наказателно 

производство се прекратява, когато деянието не е извършено или не 

съставлява престъпление. По обвинението за престъпление по чл. 201 от НК 

според прокурор Лефтерова делото следва да се изпрати на РП- Ямбол по 

компетентност, тъй като съгласно чл. 35, ал.1 от НПК делата за тези 

престъпления са подсъдни като първа инстанция на Районния съд, респ. 

подследствени на Районна прокуратура.Недоволен от така постановения акт 

на ОП- Ямбол, инж. Н. С.- председател на Общински съвет Ямбол, подал 

жалба срещу постановлението за прекратяване на наказателно производство 

по ДП№192/09г. по описа на ОД на МВР- Ямбол от 18. 02. 2011г.В нея той 

аргументирал искане за провеждане на наказателно производство за 

престъпление по чл. 282 от НК с мотив ощетяване на бюджета на община 

Ямбол с 291 129,45лв, която сума е в повече от одобрените от ОбС Ямбол 

средства за капиталови разходи за СМР в І-ви жилищен район на община 

Ямбол. Твърди, че кметът на общината е укривал информация от ОбС Ямбол 

за спиране на одобрение от МФ по представения от община Ямбол финален 

доклад по проект СМР в Іви жилищен район на гр. Ямбол, поради 

констатации от АДФИ, КЗК и ВАС за допуснати нарушения. Сочи доводи за 

липса на ефективен контрол на изпълнителя по проекта СМР в І-ви жилищен 

район на гр. Ямбол, в резултата на което е нанесена вреда на Община Ямбол 

в размер на 324 000лв. и подписване на договор за осъществяване на 

строителен надзор в размер на 18240лв. с ЕООД „Три ес” София по повод 

договор за изпълнение на СМР в І-ви жилищен район на община Ямбол без 

съгласуване на тези средства с ОбС Ямбол.Посочил и нарушение на чл. 227 

от НПК, поради неизвършване на заявеното в предходен момент искане за 

предявяване на материалите по делото на пострадалото юридическо лице- 

община Ямбол и Общински съвет Ямбол и др. 

С постановление от 28. 03. 2011г. Йовита Григорова- прокурор в АП- 

Бургас отменила постановлението за прекратяване на наказателното 

производство по пр. пр. №1833/09г.- по описа на ОП- Ямбол.В мотивите си 

посочила, че в постановлението за прекратяване на наказателното 

производство на ОП- Ямбол липсва анализ на заключението на вещите лица 

по назначената по делото комплексна строително- техническа и оценъчна 

експертиза, в която се съдържат данни за престъпление по чл. 212, ал.5 вр. с 

ал.2 вр. с ал.1 от НК, извършено от длъжностните лица при ЕООД”Т” София 
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чрез съставяне на множество документи с невярно съдържание, в резултат на 

което фирмата- изпълнител на обществената поръчка е получила без правно 

основание 344 069, 51лв. без ДДС.Съгласно чл. 35 от НПК престъплението по 

чл. 212, ал.5 са подсъдни на окръжните съдилища. В постановлението дала 

указания за събирането на допълнителни доказателства, които да установят в 

какви конкретни фактически действия на длъжностните лица при 

ЕООД”Т”София се е изразило изпълнението на Договор с предмет 

„Упражняване на строителен надзор съгл. Чл. 166 от ЗУТ и изготвяне на 

технически паспорт съгл. Чл. 176а от ЗУТ на обект- ремонт на осем улици в І-

ви жилищен район в гр. Ямбол” както и за събирането на други 

доказателства, които да установят дали е извършено престъпление по чл. 212 

от ал.5 от НК.Отделно от това указала на прокурор Лефтерова да спазва 

стриктно разпоредбата на чл. 227 от НПК по отношение правата на 

пострадалите- община Ямбол и Общински съвет- Ямбол. 

Прокурорската преписка била взета на специален надзор от АП- Бургас и 

ВКП.Наблюдаващият прокурор периодично е изпращал справки за хода на 

досъдебното производство- 16.02.2010г., 10. 03. 2010г., 15. 03. 2010г., 16. 07. 

2010г., 6. 12. 2010г. 

Към датата на настоящата проверка процесуалните действия за 

разследване на деянието, предмет на преписка №1833/09г. по описа на ЯОП 

не бяха приключили. 

 

   ВЪЗ ОСНОВА НА ИЗЛОЖЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ ОТ 

ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА,  ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ ВИСШИЯ 

СЪДЕБЕН СЪВЕТ ПРАВИ СЛЕДНИТЕ  

 

 

ИЗВОДИ : 

  І. По образуването и движението на пр. пр. №1837/09г. по 

описа на ОП- Ямбол: 

 Делото е във фазата на съдебното производство. Досъдебното 

производство е приключило. 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 се води срещу Г. С., който е привлечен като 

обвиняем на 1. 03. 2010г. В настоящия Акт с резултати разумният срок за 
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приключване на делото ще бъде разглеждан и като критерий 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 и действията на органите на досъдебното производство. 

Прокурорската преписка е образувана на 29. 10. 2009г. Нейната 

продължителност, смятана от датата на образуването до внасяне на 

обвинителния акт на 21. 02. 2011г. е 1година 3 месеца и 22 дни. В началото 

наблюдаващият прокурор възложил на ОД на МВР- Ямбол да извърши 

предварителната проверка по смисъла на чл. 145, ал.1 и 3 от Закона за 

съдебната власт. Тя  е продължила 3 месеца, считано от 5.11.2009г., когато 

наблюдаващият прокурор възложил на ОД на МВР нейното извършване до 5. 

02. 2010г., когато приключила в ОД на МВР. Предварителната проверка е 

извършена в указаните срокове, които са своевременно продължавани 

съгласно Раздел ІV от Указание изх. №281/8.12.2006г. на Главния прокурор 

на Република България. 

 След приключване на предварителната проверка наблюдаващият 

прокурор образувал досъдебно производство. То е продължило 11 месеца и 

20 дни, считано от 1. 03. 2010г., когато е образувано, до 21. 02. 2011г., когато  

в ОС- Ямбол е внесен обвинителен акт. Срокът на производството е 

удължаван на три пъти както следва: 

На 26. 04. 2010г. от АП- Бургас с 4 месеца, считано от 2. 05. 2010г.; 

на 8. 09. 2010г. от АП- Бургас с 2 месеца, считано от 3.09.2010г. и 

на 28. 10. 2010г. от АП- Бургас с 2 месеца, считано от 4. 11. 2010г. 

Известно забавяне в движението на преписката има в периода от 14. 09. 

до 2. 12. 2010г. когато се наложило да се изчака заключението на повторната 

тройна съдебно- оценъчна експертиза, защото заключението на вещите лица 

по първоначалната такава било необосновано и разкривало съмнение за 

неговата правилност. През този период от време наблюдаващ прокурор е бил 

Милен Божидаров. Посоченото по- горе забавяне е резултат както на 

действията на вещите лица, така и на недостатъчно познаване на дейностите 

по списване, предпечат, печат и разпространение на печатни издания, което 

довело до необходимостта от изготвяне на заключение по втора експертиза от 

вещи лица, които имат действително знания и умения в тази област.Имайки 

предвид факта, че длъжностната характеристика на прокурора не изисква 

технологично познаване на дейностите в този икономически бранш, както и 

неголямата продължителност, това забавяне не би следвало да се вменява във 

вина на наблюдаващия прокурор. 
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Случаят е сложен от фактическа и правна  страна. Става дума за 

разследване във връзка с престъпление по чл. 282, ал.2, пр.1 и 2, вр. ал.1 от 

НК, което е регламентирано в раздел ІІ „Престъпления по служба”, глава 

осма „Престъпления против дейността на държавни органи, обществени 

организации и лица, изпълняващи публични функции” на Наказателния 

кодекс. В хода на разследването е събран голям по обем доказателствен 

материал, назначавани са няколко експертизи, разпитвани са свидетели и с 

оглед извършването на задълбочен и точен анализ на доказателствата е било 

необходимо органите на досъдебното производство да усвояват и притежават 

знания, които не са част от наказателното право.  

През времето на досъдебното производство са действали две редакции 

на чл. 234 от НПК- текста, регламентиращ срока за извършване на 

разследването. От образуването на досъдебното производство на 1. 03. 2010г. 

до 28. 05. 2010г. е действала редакцията, обнародвана в ДВ бр. 109/2008г., а 

от 28. 05. 2010г. до внасянето на обвинителния акт- редакцията на чл. 234 от 

НПК, обнародвана в ДВ бр. 32/2010г.Всички продължения на срока за 

разследване са направени от компетентните прокуратури. Исканията за 

удължаване на срока от 31.08.2010г. и от 22. 10. 2010г., както и удълженията 

на срока, направени от 8. 09. 2010г. и от 28. 10 2010г. не са достатъчно 

прецизни. Второто изречение на чл. 234, ал.3 допуска второ и следващо 

искане за удължаване и съответно удължаване на срока да се прави в 

изключителни случаи. Горепосочените искания за удължаване на срока и 

съответно направените удължения не съдържат мотиви за изключителност на 

случая. 

Разследването е ръководено от прокурор в Окръжна прокуратура- 

Ямбол Милен Божидаров в периода от 1. 03. 2010г. до 22. 12. 2010г, а след 

неговия отвод- от прокурор в Окръжна прокуратура  Димитър Люцканов в 

периода от 27. 12. 2010г. до 21. 02. 2011г. Почти през цялото време 

досъдебното производство е било на „специален надзор” от АП- Бургас и 

ВКП.Наблюдаващите прокурори от АП- Бургас и ВКП са получавали 

периодично справки относно движението на делото.Внимателният анализ на 

действията на наблюдаващите прокурори от ОП- Ямбол показва, че 

действията им са били сравнително добре организирани. 

Поради това приемам, че продължителността на срока на разследване 

не надхвърля необходимото за осъществяване на правосъдието. 

При удължаване на срока на преписката с писмо №1941/2010 от 8. 09. 

2010г. и с писмо №2324/2010 от 28. 10. 2010г. и двете по описа на АП- Бургас 

М. Досева- прокурор в АП- Бургас е допуснала нарушение на чл. 199 от НПК, 

според който в досъдебното производство прокурорът се произнася с 

постановление, което съдържа данни за времето и мястото на издаването му, 
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за органа, който го издава, за делото по което се издава, мотиви, диспозитив и 

подпис на органа, който го издава. 

При изпращане на делото с указания за събиране на нови доказателства 

с писмо Изх. №1837/2009г. от 14. 09. 2010г. и при изпращане на делото с 

указания за привличане на обвиняем с писмо Изх. №1837/2009г. от 26. 11. 

2010г. Милен Божидаров- прокурор в ОП- Ямбол е допуснал нарушение на 

чл. 199 от НПК, според който в досъдебното производство прокурорът се 

произнася с постановление, което съдържа данни за времето и мястото на 

издаването му, за органа, който го издава, за делото по което се издава, 

мотиви, диспозитив и подпис на органа, който го издава. 

В постановление от 22. 12. 2010г., Жанет Красимирова- заместник- 

апелативен прокурор при АП- Бургас е допуснала непрецизно приложение на 

закона. Обстоятелството, сочено за отвод на Милен Божидаров като 

наблюдаващ прокурор не попада в хипотезата на чл. 47, ал.1 вр. с чл. 29, ал. 1 

от НПК, но въпреки това тя уважила искането на обвиняемия за отвод на 

наблюдаващия прокурор. В чл. 29 от НПК, който съгласно чл.47 от НПК в 

една своя част е относим към прокурорите законът ясно регламентира 

основанията за отвод. Непрецизното приложение на тези текстове води до 

заобикаляне на принципа за случаен подбор чрез електронно разпределение 

на делата по смисъла на чл. 9 от ЗСВ и може да доведе до избор на 

предпочитан прокурор. 

   

  ІІ. По образуването и движението на пр. пр. №1836/09г. по 

описа на ОП- Ямбол: 

 

Делото все е във фазата на съдебното производство. Досъдебното 

производство е приключило. 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 първоначално е образувано срещу неизвестен 

извършител, а  на 20. 12. 2010г. Г. С. е привлечен като обвиняем. В 

настоящия Акт с резултати разумният срок за приключване на делото ще 

бъде разглеждан и като критерий 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 
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оглед законоустановената процедура, сложността на случая и действията на 

органите на досъдебното производство. Прокурорската преписка е 

образувана на 29. 10. 2009г. Нейната продължителност, смятана от датата на 

образуването до внасяне на обвинителния акт на 9. 02. 2011г. е 1година 3 

месеца. В него не е включен периодът между 25. 11. 2010г. и 6. 12. 2010г., 

когато делото е било спряно. В началото наблюдаващият прокурор възложил 

на ОД на МВР- Ямбол да извърши предварителната проверка по смисъла на 

чл. 145, ал.1 и 3 от Закона за съдебната власт. Тя  е продължила 3 месеца, 

считано от 9.11.2009г., когато наблюдаващият прокурор възложил на ОД на 

МВР нейното извършване до 9. 02. 2010г., когато приключила в ОД на МВР. 

Предварителната проверка е извършена в указаните срокове, които са 

своевременно продължавани съгласно Раздел ІV от Указание изх. 

№281/8.12.2006г. на Главния прокурор на Република България. 

 След приключване на предварителната проверка наблюдаващият 

прокурор образувал досъдебно производство. То е продължило 10 месеца и 

14 дни, считано от 15. 03. 2010г., когато е образувано, до 25. 11. 2010г. когато 

е било спряно и от 6. 12. 2010г., когато делото е възобновено до 9. 02. 2011г., 

когато  в ОС- Ямбол е внесен обвинителен акт. Срокът на досъдебното 

производство е удължаван на два пъти както следва: 

На 05. 05. 2010г. от АП- Бургас с 4 месеца, считано от 15. 05. 2010г.; 

на 26. 08. 2010г. от АП- Бургас с 4 месеца, считано от 15.09.2010г.  

Случаят е сложен от фактическа и правна  страна. Става дума за 

разследване във връзка с престъпление по чл. 282, ал.2, пр.2, вр. чл. 282, ал.1 

от НК, което е регламентирано в раздел ІІ „Престъпления по служба”, глава 

осма „Престъпления против дейността на държавни органи, обществени 

организации и лица, изпълняващи публични функции” на Наказателния 

кодекс. В хода на разследването е събран голям по обем доказателствен 

материал, назначавани са няколко експертизи, разпитвани са свидетели и с 

оглед извършването на задълбочен и точен анализ на доказателствата е било 

необходимо органите на досъдебното производство да усвояват и притежават 

знания, които не са част от наказателното право.  

През времето на досъдебното производство са действали две редакции 

на чл. 234 от НПК- текста, регламентиращ срока за извършване на 

разследването. От образуването на досъдебното производство на 1. 03. 2010г. 

до 28. 05. 2010г. е действала редакцията, обнародвана в ДВ бр. 109/2008г., а 

от 28. 05. 2010г. до внасянето на обвинителния акт- редакцията на чл. 234 от 

НПК, обнародвана в ДВ бр. 32/2010г.Всички продължения на срока за 

разследване са направени от компетентните прокуратури. Искането за 

удължаване на срока от 20.08.2010г., както и удължаването на срока, 

направено на 26. 08. 2010г. не е достатъчно прецизно. Второто изречение на 
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чл. 234, ал.3 допуска второ искане за удължаване и съответно удължаване на 

срока да се прави в изключителни случаи. Горепосоченото искане за 

удължаване на срока и съответно направеното удължаване не съдържат 

мотиви за изключителност на случая. 

Искането за продължаване на срока от 29. 04. 2010г. не е прецизно и от 

гледна точка на действията по разследването, извършени до неговото 

изготвяне. Както беше посочено и по- горе в него се твърди, че са изпратени 

писма до различни държавни институции за получаване на документи, имащи 

значение за разкриване на обективната истина по случая, но внимателната 

проверка на датите на които са изпратени писмата показва, че писмата са 

изпратени един месец по- късно – на 27. 05. 2010г. 

Подобен недостатък има и искането за продължаване на срока от 20.08. 

2010г.както беше посочено и по- горе в него се твърди че е назначена 

експертиза за вида и стойността на извършените строителни дейности по 

обществената поръчка както и са изпратени писма, с които са изискани и 

съответно получени от мобилните оператори справки относно данни за 

проведени разговори и справки за трафика на определени телефонни номера. 

Внимателната проверка на писмените доказателства и документи и на 

веществените доказателства показва, че сред тях липсва експертиза за вида и 

стойността на извършените строителни дейности по обществената поръчка 

както и писма, с които да са изискани и съответно получени от мобилните 

оператори справки относно данни за проведени разговори и справки за 

трафика на определени телефонни номера. 

Разследването е ръководено от заместник- окръжен прокурор в 

Окръжна прокуратура- Ямбол Едмонд Гоцев. Почти през цялото време 

досъдебното производство е било на „специален надзор” от АП- Бургас и 

ВКП. Наблюдаващите прокурори от АП- Бургас и ВКП са получавали 

периодично справки относно движението на делото.Внимателният анализ на 

действията на наблюдаващия прокурор от ОП- Ямбол показва, че действията 

му са били сравнително добре организирани. В същото време се наблюдава 

липса на ритмичност в действията по разследването на разследващия 

полицай. Например в законоустановения двумесечен срок за разследване е 

направено следното: в период на повече от 1 месец, т. е. от 15. 03. до 29. 04. 

2010г. действията на разследващия полицай по това дело се изчерпват с 

изпращането на няколко писма до различни институции с искане за 

получаване на документи.След това на 29 и на 30. 04. 2010г. разпитва по един 

свидетел и в периода от 1.05. до 1.06. 2010г. по това дело не са предприемани 

никакви действия.Фактически за два месеца той е разпитал двама свидетели и 

е изпратил няколко писма. Това не е единственият пример за липсата на 

ритмичност в неговите действия. Имайки предвид, че според закона в 
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двумесечен срок трябва да приключи всяко едно досъдебно производство, се 

налага извода, че  по това дело разследващият полицай не е действал с 

необходимото усърдие и експедитивност, за да приключи разследването 

възможно най- скоро. Все пак следва да се има предвид, че формално 

разследването е извършено в предвидените срокове.  

На 26. 04. 2010г. наблюдаващият прокурор е поискал да се изготви 

календарно- следствен план, но той е изготвен на 19. 10. 2010г. и то едва след 

ново искане от наблюдаващия прокурор от АП- Бургас. 

В конкретния случай наблюдаващия прокурор не би следвало да носи 

отговорност за липсата на ритмичност в действията по разследването и 

несвоевременно изпълнение на неговите указания, защото периодично е 

изисквал справки по движението, информация за предстоящите действия, 

изпращал е напомнителни писма с оглед изтичане на сроковете и др. 

Поради това приемам, че наблюдаващия прокурор не е извършил 

действия или бездействия, които да доведат до неоправдано забавяне на 

делото и в този смисъл смятам, че продължителността на срока на 

разследване не надхвърля необходимото за осъществяване на правосъдието. 

При удължаване на срока на преписката с писмо №1873/2010 от 26. 08. 

2010г. по описа на АП- Бургас Йовита Григорова- прокурор в АП- Бургас е 

допуснала нарушение и на чл. 199 от НПК, според който в досъдебното 

производство прокурорът се произнася с постановление, което съдържа 

данни за времето и мястото на издаването му, за органа, който го издава, за 

делото по което се издава, мотиви, диспозитив и подпис на органа, който го 

издава. 

 

ІІ. По образуването и движението на пр. пр. №1833/09г. по описа на ОП- 

Ямбол: 

 

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 се 

води срещу Г. С., който е привлечен като обвиняем на 19. 01. 2011г. В 

настоящия Акт с резултати разумният срок за приключване на делото ще 

бъде разглеждан и като критерий за организацията на работата на органите на 

досъдебното производство по конкретната прокурорска преписка. Поради 
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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 и действията на 

органите на досъдебното производство. Прокурорската преписка е 

образувана на 29. 10. 2009г. Нейната продължителност, смятана от датата на 

образуването до настоящата проверка на 21. 02. 2011г. е 1година 3 месеца и 

22 дни. В началото наблюдаващият прокурор възложил на ОД на МВР- 

Ямбол да извърши предварителната проверка по смисъла на чл. 145, ал.1 и 3 

от Закона за съдебната власт. Тя  е продължила 3 месеца, считано от 

6.11.2009г., когато наблюдаващият прокурор възложил на ОД на МВР 

нейното извършване до 9. 02. 2010г., когато приключила в ОД на МВР- 

Ямбол. Предварителната проверка е извършена в указаните срокове, които са 

своевременно продължавани съгласно Раздел ІV от Указание изх. 

№281/8.12.2006г. на Главния прокурор на Република България. 

 След приключване на предварителната проверка наблюдаващият 

прокурор образувал досъдебно производство. Неговата продължителност до 

датата на проверката е 11 месеца и 12 дни, считано от 9. 03. 2010г.. Срокът 

на производството е удължаван на три пъти както следва: 

На 30. 04. 2010г. от АП- Бургас с 4 месеца, считано от 9. 05. 2010г.; 

на 8. 09. 2010г. от АП- Бургас с 4 месеца, считано от 9.09.2010г. и 

на 7. 01. 2011г. от АП- Бургас с 1 месец, считано от 10. 01. 2011г. 

на 16. 02. 2011г. от АП- Бургас с 2 месеца, считано от 10. 02. 2011г. 

Случаят е сложен от фактическа и правна  страна. Става дума за 

разследване във връзка с престъпление по чл. 219, ал.4, пр.1 и 2, вр. ал.3, вр. 

ал.1 от НК, което е регламентирано в раздел І „Общи стопански 

престъпления”, глава шеста „Престъпления против стопанството” на 

Наказателния кодекс и за престъпление по чл. 201 от НК, което е 

регламентирано в раздел ІІІ”Присвоявания” на глава пета „Престъпления 

против собствеността” на Наказателния кодекс. В хода на разследването е 

събран голям по обем доказателствен материал, назначавани са експертизи, 

възлагани  са ревизии на органите на НАП, изисквано е становище на ДНСК 

София, разпитвани са свидетели и с оглед извършването на задълбочен и 

точен анализ на доказателствата е било необходимо органите на досъдебното 

производство да усвояват и притежават знания, които не са част от 

наказателното право.  

През времето на досъдебното производство са действали две редакции 

на чл. 234 от НПК- текста, регламентиращ срока за извършване на 

разследването. От образуването на досъдебното производство на 1. 03. 2010г. 

до 28. 05. 2010г. е действала редакцията, обнародвана в ДВ бр. 109/2008г., а 

от 28. 05. 2010г. до внасянето на обвинителния акт- редакцията на чл. 234 от 
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НПК, обнародвана в ДВ бр. 32/2010г.Всички продължения на срока за 

разследване са направени от компетентните прокуратури. Исканията за 

удължаване на срока от  31.08.2010г. и от 8. 02. 2011г., както и удълженията 

на срока, направени на 8. 09. 2010г., 7. 01. 2011г. и 16. 02. 2011г. не са 

достатъчно прецизни. Второто изречение на чл. 234, ал.3 допуска второ и 

следващо искане за удължаване и съответно удължаване на срока да се прави 

в изключителни случаи. Горепосочените искания за удължаване на срока и 

съответно направените удължения не съдържат мотиви за изключителност на 

случая. 

Разследването е ръководено от прокурор в Окръжна прокуратура- 

Ямбол Милен Божидаров в периода от 1. 03. 2010г. до 27. 01. 2011г, а след 

неговия отвод- от прокурор в Окръжна прокуратура  Рени Лефтерова в 

периода от 2. 02. 2011г. до настоящата проверка. Почти през цялото време 

досъдебното производство е било на „специален надзор” от АП- Бургас и 

ВКП.Наблюдаващите прокурори от АП- Бургас и ВКП са получавали 

периодично справки относно движението на делото. 

Внимателният анализ на действията на наблюдаващия прокурор 

показва, че след 2. 02. 2011г. когато е забранила на разследващия полицай да 

извършва каквито и да било действия въпреки, че са били насрочени такива, 

наблюдаващия прокурор е допуснал хаотичност и липса на прецизност при 

приложението на процесуалния закон. Нормите на раздел І „Образуване на 

досъдебно производство и провеждане на разследване” на глава 

седемнадесета „Разследване„ на НПК имат императивен характер и следва да 

бъдат тълкувани според точния им смисъл и систематичното им място. В 

постановлението за прекратяване наблюдаващият прокурор не е обсъдила 

всички доказателства поотделно и в тяхната съвкупност. Това е и една от 

причините, поради които АП- Бургас е отменила постановлението за 

прекратяване и върнала делото за продължаване на разследването със 

съответните указания. Делото е било фактически спряно от 2. 02. до 

28.03.2011г.Наблюдаващият прокурор носи отговорност за забавянето от 18. 

02. 2011г., когато е прекратил наказателното производство до 28. 03. 2011г., 

когато постановлението му е отменено. Това забавяне на действията по 

разследването е могло да бъде избегнато, ако прокурор Рени Лефтерова беше 

проучила по- внимателно преписката и беше проявила по- голяма прецизност 

при приложението на закона и постановяване на своя прокурорски акт. 

При разпределяне на преписката на прокурор Лефтерова, Окръжният 

прокурор е допуснал нарушение на чл. 9 от Закона за съдебната власт, защото 

не е спазил принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение 

съобразно поредността на постъпването им. Притесненията на разпределящия 

прокурор, че системата разпределя няколко жалби срещу едно и също лице на 
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един и същ прокурор не могат да бъдат основание за нарушаване на 

принципа на чл. 9 от ЗСВ. Когато възникне подобна хипотеза, прокурорът 

получил преписките следва да прецени дали това само по себе си може да 

бъде основание за отвод. В случай, че прокурорът на когото преписките са 

разпределени се отведе от решаването на някоя от тях, окръжният прокурор 

следва да я разпредели отново при спазване на принципа на чл. 9 от ЗСВ, но 

след изключване от избора на самоотвелия се прокурор.  

При постановяването на постановление от 27. 01. 2011г., Изх. №СН-

31/2010г. от 27. 01. 2011г. на БАП, прокурор Й. Григорова от АП- Бургас е 

допуснала непрецизно приложение на закона. В мотивите си тя изрично е 

записала, че обстоятелството, сочено за отвод на Милен Божидаров като 

наблюдаващ прокурор „не попълва хипотезата на чл. 47, ал.1 вр. с чл. 29, ал. 1 

от НК”(вж. стр.2 от постановлението). Наред с това тя не е посочила никакви 

други обстоятелства, поради които прокурор Божидаров може да се счита за 

предубеден или заинтересован пряко или косвено от изхода на делото, но 

въпреки това уважила искането на адвоката на обвиняемия за отвод на 

наблюдаващия прокурор. В чл. 29 от НПК, който съгласно чл.47 от НПК в 

една своя част е относим към прокурорите законът ясно регламентира 

основанията за отвод. Непрецизното приложение на тези текстове води до 

заобикаляне на принципа за случаен подбор чрез електронно разпределение 

на делата по смисъла на чл. 9 от ЗСВ и може да доведе до избор на 

предпочитан прокурор. 

При удължаване на срока на преписката с писмо Изх. №1943/10 от 8. 

09. 2010г. по описа на АП- Бургас Ив. Козарова- прокурор в АП- Бургас е 

допуснала нарушение на чл. 199 от НПК, според който в досъдебното 

производство прокурорът се произнася с постановление, което съдържа 

данни за времето и мястото на издаването му, за органа, който го издава, за 

делото по което се издава, мотиви, диспозитив и подпис на органа, който го 

издава. 

При удължаване на срока на преписката с писмо Изх. №54/2010 от 7. 

01. 2011г. по описа на АП- Бургас Л. Петров- прокурор в АП- Бургас е 

допуснал нарушение на чл. 199 от НПК, според който в досъдебното 

производство прокурорът се произнася с постановление, което съдържа 

данни за времето и мястото на издаването му, за органа, който го издава, за 

делото по което се издава, мотиви, диспозитив и подпис на органа, който го 

издава. 

При удължаване на срока на преписката с писмо Изх. №402/2011 от 16. 

02. 2011г. по описа на АП- Бургас Йовита Григорова- прокурор в АП- Бургас 

е допуснала нарушение на чл. 199 от НПК, според който в досъдебното 

производство прокурорът се произнася с постановление, което съдържа 
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данни за времето и мястото на издаването му, за органа, който го издава, за 

делото по което се издава, мотиви, диспозитив и подпис на органа, който го 

издава. 

При изпращане на делото с указания за привличане на обвиняем с 

писмо Изх. №1833/2009г. от 10. 01. 2011г. Милен Божидаров- прокурор в ОП- 

Ямбол е допуснал нарушение на чл. 199 от НПК, според който в досъдебното 

производство прокурорът се произнася с постановление, което съдържа 

данни за времето и мястото на издаването му, за органа, който го издава, за 

делото по което се издава, мотиви, диспозитив и подпис на органа, който го 

издава. 

При изпращане на делото с указания за спиране на процесуално- 

следствените действия с писмо Изх. №1833/2009г. от 2. 02. 2011г.  Рени 

Лефетерова- прокурор в ОП- Ямбол е допуснала нарушение на чл. 199 от 

НПК, според който в досъдебното производство прокурорът се произнася с 

постановление, което съдържа данни за времето и мястото на издаването му, 

за органа, който го издава, за делото по което се издава, мотиви, диспозитив и 

подпис на органа, който го издава. 

 

 

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

към ВСС /ИВСС/ дава следните  

 

 

ПРЕПОРЪКИ: 

 

         І. Препоръчва на административния ръководител- окръжен 

прокурор при ОП- Ямбол да създаде необходимата организация за 

стриктно спазване на принципа за случайния подбор чрез електронно 

разпределение съобразно поредността на постъпването при разпределяне 

на преписките след отвод на наблюдаващия прокурор; 

   

ІІ. Препоръчва на Милен Божидаров- прокурор в ОП- Ямбол: 

1.  при изготвяне на второ и следващо искане за удължаване на 

срока по чл. 234, ал.3 от НПК да мотивира защо е налице 

изключителен случай; 

2. при постановяване на прокурорски актове, с които изпраща 

делото на водещия разследването с указания относно 

процесуалните действия, които следва да бъдат извършени 

да спазва изискването на чл. 199 от НПК; 
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ІІІ. Препоръчва на Едмонд Гоцев- заместник- окръжен прокурор 

при ОП- Ямбол: 

1. преди изготвяне на искане за продължаване на срока да се 

запознава внимателно със съответното досъдебно 

производство с оглед по- голяма прецизност при изготвяне 

на аргументацията; 

2. при изготвяне на второ и следващо искане за удължаване на 

срока по чл. 234, ал.3 от НПК да мотивира защо е налице 

изключителен случай; 

ІV.Препоръчва на Рени Лефтерова- прокурор в ОП- Ямбол: 

1. при изготвяне на второ и следващо искане за удължаване на 

срока по чл. 234, ал.3 от НПК да мотивира защо е налице 

изключителен случай; 

2. при постановяване на своите прокурорски актове да 

обсъжда всички доказателства, събрани на досъдебното 

производство и да проявява по- голяма прецизност при 

приложението на закона. 

3.при постановяване на прокурорски актове, с които изпраща 

делото на водещия разследването с указания относно 

спиране на процесуалните действия да спазва изискването 

на чл. 199 и чл. 244 от НПК; 

4. да подобри организацията си на работа като наблюдаващ 

прокурор по пр. пр. №1833/09г. по описа на ОП- Ямбол с 

оглед избягване на неоправдано забавяне на делото. 

ІІІ. Препоръчва на Милена Досева, Йовита Григорова, Ив. 

Козарова, Л. Петров- прокурор в АП- Бургас при второ и следващо 

удължаване на срока по чл. 234, ал.3 от НПК да мотивират защо е налице 

изключителен случай; 

ІV. Препоръчва на Милена Досева, Йовита Григорова, Л. Петров- 

прокурор в АП- Бургас при удължаване на срока на досъдебно 

производство по чл. 234 от НПК да спазват изискването на чл. 199 от 

НПК относно формата и съдържанието на прокурорския акт; 

V. Препоръчва на Жанет Красимирова- заместник- окръжен 

прокурор при АП- Бургас и Йовита Григорова- прокурор в АП- Бургас 

при постановяване на своите актове да спазват по- прецизно 

изискванията на чл. 47 във вр. чл. 29 от НПК. 

 

 

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 
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резултати от извършена проверка. Спазването на другите препоръки следва 

да бъде постоянна практика. 

 

На осн. чл. 58, ал.4 от Закона за съдебната власт административният 

ръководител- окръжен прокурор при ОП- Ямбол да уведоми Главния 

инспектор на Инспектората към ВСС за изпълнение на препоръката по т. І. 

 

На осн.чл. 58, ал.3 от ЗСВ екземпляр от настоящия Акт да се връчи на 

административния ръководител- апелативен прокурор при АП- Бургас, Жанет 

Красимирова- заместник- апелативен прокурор при АП- Бургас,Йовита 

Григорова, Милена Досева, Ив. Козарова, Л. Петров- прокурори в АП- 

Бургас, административния ръководител- окръжен прокурор на ОП- Ямбол, 

Едмонд Гоцев- заместник- окръжен прокурор при ОП- Ямбол, Милен 

Божидаров и Рени Лефтерова- прокурори в ОП- Ямбол.  

 

 

 

             

ИНСПЕКТОР:                                                                                                   

 

 

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

                             /СВЕТЛИН СТЕФАНОВ/ 

 

 

 

 

 

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

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ- АПЕЛАТИВЕН ПРОКУРОР НА 

АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА- БУРГАС. 

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 ЖАНЕТ 

КРАСИМИРОВА- ЗАМЕСТНИК НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ 

РЪКОВОДИТЕЛ- ЗАМЕСТНИК- АПЕЛАТИВЕН ПРОКУРОР НА 

АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА- БУРГАС. 
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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 МИЛЕНА 

ДОСЕВА- ПРОКУРОР В АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА- БУРГАС. 

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 ЙОВИТА 

ГРИГОРОВА- ПРОКУРОР В АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА- БУРГАС. 

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 ИВАНКА 

КОЗАРОВА- ПРОКУРОР В АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА- БУРГАС. 

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 ЛЮБОМИР 

ПЕТРОВ- ПРОКУРОР В АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА- БУРГАС. 

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 ГЕОРГИ 

ХАНДЖИЕВ – АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ- ОКРЪЖЕН 

ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА- ЯМБОЛ. 

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

възражения и да се представят на Главния инспектор. 
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    Получил акта:………………………………. 

 

 
 

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

ГОЦЕВ- ЗАМЕСТНИК НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ 

ЗАМЕСТНИК- ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА- 

ЯМБОЛ. 

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 МИЛЕН 

БОЖИДАРОВ- ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА- ЯМБОЛ. 

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 РЕНИ 

ЛЕФТЕРОВА - ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА- ЯМБОЛ. 

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:………………………………. 

 

 

 

 


