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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 

 

 гр. София 1301, ул. „Георг Вашингтон” № 17, ет.4-5, тел.факс 989 48 66 

 
 

 

 

 

 

 

                                         А К Т 

с резултати от извършена проверка 
 

 

 

 На основание чл.56,ал.2 от Закона за съдебната власт и въз основа на 

Заповед № 97/16.07.2010г. на главния инспектор на Инспектората към 

Висшия съдебен съвет, на 19 юли 2010г. бе извършена проверка в Окръжна 

прокуратура - гр.Велико Търново и в Районна прокуратура – гр.Горна 

Оряховица от екип  на ИВСС със задача: проверка по образуване и 

движение на пр.пр.№ 186/2006г. по описа на Районна прокуратура – 

гр.Горна Оряховица, на досъдебно производство № 908/2006г. по описа на 

РУ на МВР-гр.Горна Оряховица  и пр.пр.№ 108/2007г. по описа на 

Окръжна прокуратура – гр.Велико Търново. Определеният в заповедта 

екип е в състав: инспектор ВАСИЛ ПЕТРОВ и експерти МАРГАРИТА 

БОРИСОВА и  ЕЛЕОНОРА ИВАНОВА. Срок за изготвяне на акта с 

резултатите от проверката – 29.07.2010г.      

         Преписи от заповедта бяха връчени на административните 

ръководители на проверяваните органи на съдебна власт. 

           

         На проверяващия екип от ИВСС бяха предоставени за проверка: 

          

         1.Пр.Пр.№ 1223/2010г. по описа на Окръжна прокуратура – Велико 

Търново; 

         2.Пр.пр.№ 108/2007г. по описа на Окръжна прокуратура – гр.Велико 

Търново; 

         3.Досъдебно производство № 908/2006г. по описа на РУ Полиция – 

гр.Горна Оряховица;           

         4.Пр.пр.№ 186/2005г. по описа на Районна прокуратура – гр.Горна 

Оряховица.  

 

 Изх.№……………… 

 Дата: …………….… 
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Повод за проверката: 

           

          Заповедта на Главния инспектор е издадена по повод постъпил в 

Инспектората към ВСС сигнал, рег.вх.№ 748/01.07.2010г., от   М.И. Н., от 

с.П., Община ……, ул.”…” № … 

          Г-н М. Н. твърди в жалбата си, че  прокурорска преписка  № 

186/2005г. по описа на Районна прокуратура – гр.Горна Оряховица е 

образувана по негово оплакване срещу Т. Б. Б. от гр.Л. с оглед данни за 

извършено от последния престъпление по чл.209,ал.1 НК. Според 

жалбоподателя, разследването по образуваното по този повод досъдебно 

производство № 908/2006г. по описа на РУ  - Полиция, гр.Горна 

Оряховица, е приключило през месец август 2009г., която информация 

същият е придобил в резултат на направената справка в деловодството на 

Районна прокуратура – гр.Горна Оряховица. Тъй като до началото на 

месец декември 2009г. не бил известен за хода на производството, същият  

на 03.12.2009г. подал молба вх.рег. № 186/05г. до Районна прокуратура – 

гр.Горна Оряховица, в която изрично посочил, че все още не бил уведомен 

за резултата от приключилото разследване и  помолил районния прокурор 

да бъде информиран за резултата от разследването. (Фото-копие от тази 

молба е приложено съм сигнала до ИВСС. На същата е поставен щемпел 

на Районна прокуратура – гр.Горна Оряховица с регистрационен индекс – 

186/05г., 3.12.09г.). Жалбоподателят  сочи в жалбата си, че в деня, преди да 

подаде сигнала до ИВСС (25.06.2010г.), отново направил справка в 

деловодството на прокуратурата, където получил отговор, че 

наблюдаващият прокурор все още не се бил произнесъл по делото.  

Очакванията от ИВСС са за извършване на проверка по случая и вземане 

на следващите се по закон мерки.          

          В хода на извършеното от ИВСС предварително проучване по 

сигнала, с писмо изх. № 1590/05.07.2010г., на основание чл.54,ал.1,т.2 във 

вр.чл.59 от Закона за съдебната власт,  е поискана служебна справка от 

Районна прокуратура – гр.Горна Оряховица относно образуване, движение 

и приключване на пр.пр.№ 186/2005г., съдържаща досъдебно производство 

№ 908/06г. по описа на РУ Полиция – гр.Горна Оряховица.  

         На 14.07.2010г. в ИВСС  е входиран отговор от Районна прокуратура-

гр.Горна Оряховица – писмо-справка изх.№ 09.07.2010г., подписано от 

и.ф.административен ръководител, районен прокурор при Районна 

прокуратура – гр.Горна Оряховица  Свилен Цветков, с приложени към 

него заверени фото-копия  на  прокурорски актове,  постановени по   

делото. В писмото  изрично е посочено, че „Към настоящия момент 

материалите по досъдебното производство са изпратени на ОП-

В.Търново за служебна проверка по тяхно искане.” 

         С писмо изх.№ 1745/15.07.2010г. ИВСС изиска от РП-Горна 

Оряховица да  бъдат предоставени копия от: молба от 03.12.2009г. на М. И. 
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Н., и от съответната страница на входящия регистър, на която е отразено 

движението по пр.пр.№ 186/2005г. по описа на РП-Горна Оряховица. 

Писмото е изпратено по факса на 15.07.2010г. в 14.31ч. Същия ден, в 

16.28ч. постъпи писмо от РП-Горна Оряховица, подписано от прокурор в 

РП-И.Гайдаров, в което се посочва, че копие от молбата на М. И.Н.от 

03.12.2009г.  не може да бъде изпратено, тъй като всички материали по 

преписката са изпратени в Окръжна прокуратура – гр.Велико Търново по 

тяхно искане.   С писмото е изпратено копие от изисканата страница на 

входящия регистър, нечетливо. 

         

КОНСТАТАЦИИ 

 

Пр.пр.№ 1223/2010г. по описа на Окръжна прокуратура – 

гр.Велико Търново.  

          Преписка № 1223/2010г. по описа на Окръжна прокуратура –

гр.Велико Търново е образувана по повод постъпила молба от М.И. Н., 

заведена на 28.06.2010г. Видно от приложения към преписката  протокол 

за избор на наблюдаващ прокурор по електронен път, на 28.06.2010г. в 

13.35ч. преписката е разпределена на прокурор от Окръжна прокуратура – 

Велико Търново Николай Илиев. Разпределението е извършено от 

зам.окръжния прокурор Румяна Ирманова, заместваща към този момент 

административния ръководител. Към молбата на г-н М. Н. са приложени 

фото-копия от неговите молби – едната от 03.12.2009г. до Районна 

прокуратура – Горна Оряховица и втората – до Инспектората към ВСС от 

25.06.2010г. Същият моли да бъде направен отвод на наблюдаващия 

досъдебно производство № 908/2006г. по описа на РУ Полиция – Горна 

Оряховица прокурор поради  нерешаване на делото от месец август 2009г. 

до момента на подаване  на оплаквания до ИВСС и до Окръжна 

прокуратура – гр.Велико Търново, т.е. до  25.06.2010г. 

         С писмо от  28.06.2010г. прокурор Илиев е изискал  от РП-Горна 

Оряховица да му бъдат изпратени материалите по преписката и 

досъдебното производство.  

         Поради   неизпълнение на искането, на 09.07.2010г. е изпратено 

напомнително писмо до РП-Горна Оряховица. 

         Установи се, че досъдебното производство, съдържащо три тома 

материали,  е постъпило в Окръжна прокуратура – Велико Търново на 

16.07.2010г., с придружително писмо № 186/2005г. от 14.07.2010г. на 

Районна прокуратура – Горна Оряховица. 

         Не се установяват допуснати нарушения при образуване и 

движение на пр.пр.№ 1223/2010г. по описа на Окръжна прокуратура – 

гр.Велико Търново.    
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         Пр.пр.№ 108/2007г. по описа на Окръжна прокуратура – 

гр.Велико Търново.  

         Преписката е образувана по жалба на М. И. Н. от 05.01.2007г.  против 

постановление от 5.10.2006г. на Районна прокуратура –гр.Горна 

Оряховица по пр.пр.№ 186/2005г. за прекратяване на наказателното 

производство. С постановление от 19.01.2007г. е потвърдено 

постановлението на РП-Горна Оряховица. 

         С постановление от 27.03.2009г. по същата преписка  е приет 

самоотвода на прокурор Д.Харитонова от РП-Горна Оряховица като 

наблюдаващ прокурор по ДП № 908/2006г. по описа на РУ Полиция – 

Горна Оряховица. 

         Към преписката не е приложено писмо от 27.03.2009г. до РП-Горна 

Оряховица относно удължаване срока на разследване с 4 месеца, считано 

от 05.04.2009г. По искането по чл.234,ал.3 от НПК се е произнесла 

прокурор Р.Ирманова. 

        

         Пр.пр.№ 186/2005г. по описа на Районна прокуратура – гр.Горна 

Оряховица, съдържаща досъдебно производство № 908/2006г. по описа 

на РУ Полиция – гр.Горна Оряховица.  
          Същата е заведена в деловодството на Районна прокуратура – 

гр.Горна Оряховица на 14.01.2005г. по изпратена по компетентност от 

Районна прокуратура – гр.Ловеч преписка № 1778/2004т., образувана  

първоначално по жалба на О. А. В. от с.К. против Т. Б. Б.от гр.Л. за 

престъпление по чл.209,ал.1 НК. Към преписката са присъединени и 

постъпилите впоследствие жалби от А. С. А. от гр…. и М. И. Н. от с.П. 

Преписката е възложена на прокурор Даниела Харитонова.  

         Започнато е дознание № 908/2006г. по описа на РПУ-Горна 

Оряховица за престъпление по чл.209,ал.1,вр.чл.26 НК. 

         С постановление от 24.02.2006г. производството по делото е спряно 

поради неустановяване местопребиваването на Б.  В заключителното 

постановление от 21.02.2006г. на дознателя Й.Й. от РПУ-Горна Оряховица 

изрично се посочва, че към момента  свидетелят и същевременно 

жалбоподател А. С. А.е напуснал територията на страната и не може да 

бъде разпитан, поради което е изготвено и предложение за издирването 

му(том 1 от ДП). Също така, уличеното лице Б. не е открит на известните  

по делото адреси, поради което не може да бъде призован за извършване 

на следствени действия. Въпреки това, производството се спира 

единствено поради неустановяване местопребиваването на извършителя Б. 

С постановление от 02.06.2006г. същото е възобновено, поради 

установяване на Т. Б. 

         С постановление от 07.07.2006г. производството отново е спряно, 

този път поради отсъствие на свидетеля А. С. А., въпреки, че този факт е 
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бил известен на разследващия орган още на 24.02.2006г. С постановление 

от 23.08.2006г. производството отново е възобновено.  

         С постановление от 05.10.2006г. наказателното производство е 

прекратено на основание чл.243,ал.1,т.1,вр.чл.24,ал.1,т.1 от НПК. С 

постановление от 19.01.2007г. постановлението за прекратяване е 

потвърдено от Окръжна прокуратура – гр.Велико Търново, а с 

постановление от 05.02.2007г. – от Апелативна прокуратура – гр.Велико 

Търново. На 28.11.2008г. жалбоподателят М. И. Н. е подал жалба до 

Върховна касационна прокуратура срещу постановлението на Апелативна 

прокуратура – гр.Велико Търново от 05.02.2007г. С постановление на ВКП 

от 05.02.2009г. всички постановления на предходните инстанции са 

отменени като неправилни и незаконосъобразни и делото е върнато на 

Районна прокуратура – гр.Горна Оряховица за допълнително разследване, 

където материалите по делото са постъпили на 19.02.2009г.  

         С писмо от 27.03.2009г. на Окръжна прокуратура – Велико Търново 

срокът на разследване е удължен с 4 месеца, считано от 05.04.2009г. На 

18.03.2009г. прокурор Харитонова е депозирала самоотвод, който с 

постановление от 27.03.2009г. на ОП-В.Търново е приет.  

         На 06.04.2009г. за наблюдаващ прокурор по делото е определен 

Ивайло Гайдаров, прокурор от Районна прокуратура – Горна Оряховица. С 

писмо от 14.04.2009г. делото е върнато в РПУ-Горна Оряховица с дадени 

указания по разследването. С постановление от 16.06.2009г. е назначена 

графологична експертиза. С постановление от 06.08.2009г. производството 

по делото е спряно на основание чл.244,ал.1,т.1,вр.чл.25,ал.2 от НПК, 

поради отсъствие на Т. Б. В постановлението не е посочен изрично 

номерът на телеграмата, с която лицето е обявено за издирване. От 

направената телефонна  справка се установи, че Т. Б. е бил обявен за ОДИ 

с телеграма  № 17946/20.04.2006г. и снет с телеграма № 15251/19.07.2006г. 

След тази дата  е не е  бил обявяван за ОДИ. 

         С постановление от 17.08.2009г. наказателното производство е 

възобновено, тъй като Б. е установен. На 20.08.2009г. същият е привлечен 

като обвиняем  за престъпление по чл.210, ал.1,т.5, вр.чл.209,ал.1, вр.чл.26 

от НК. Определена му е най-леката мярка за неотклонение „подписка” 

въпреки, че наказателното производство на два пъти е спирано поради  

неговото отсъствие. Досъдебното производство е приключено от 

разследващия орган и изпратено  в Районна прокуратура – Горна 

Оряховица на 27.08.2009г.  

         С постановление от 18.09.2009г. наказателното производство е 

спряно на основание чл.244,ал.1,т.3 НПК поради продължително отсъствие 

на единствен свидетел-очевидец А. А., чийто разпит е от изключително 

значение за разкриване на истината. След спиране на производството, 

делото е останало при наблюдаващия прокурор Ивайло Гайдаров, 

съобразно указанията на ВКП. 
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         Във входящия регистър, воден в прокуратурата, е отразено 

движението по пр.пр.№ 186/2005г. по описа на РП-Горна Оряховица. На 

листче, залепено с тиксо към дневника, е записано следното:”Спряно на 

06.08.09, възобновено 17.08.09, върнато в ГОРП – 27.08.09г., спряно -

18.09.09г.,молба от М. И.Н. от с.П. за хода на разследване – 3.12.09г.” В 

дневника не е отразено изпращането на постановлението за спиране на 

наказателното производство от 27.08.09г. в РУ Полиция Горна Оряховица 

за продължаване действията по издирване  и установяване на А.С.А, както 

и липсват всякакви други записи  в регистъра след 03.12.2009г. 

         От изисканата компютърна разпечатка от Унифицираната 

информационна система (УИС), касаеща  пр.№ 186/2005г. по описа на РП-

Горна Оряховица се установи, че преписката е заведена в системата на 

27.08.2009г. с модул бързо въвеждане, разпределена е на 27.08.2009г.  

Липсват всякакви последващи  записи, с изключение на писмо от ОП-

Велико Търново, входирано на 30.06.2010г., относно изискване на 

преписката и досъдебното производство от прокурор Н.Илиев от ВТОП по 

пр.№ 1223/2010г. от 28.06.2010г. Липсват прикрепени  в  УИС 

прокурорски актове. 

         От проверката на материалите по наблюдателната преписка № 

186/2005г. се установи, че в нея не се съдържа  молба от М. И. Н., заведена 

в РП-Горна Оряховица на 03.12.2009г, копия от която молба 

жалбоподателят е изпратил в Инспектората и в Окръжна прокуратура – 

гр.Велико Търново. Такава молба не е приложена и към досъдебното 

производство № 908/2006г. по описа на РПУ-гр.Горна Оряховица.   

         Към наблюдателната преписка не са приложени обратни разписки  за 

връчване на копия от постановленията на прокурор Ивайло Гайдаров за 

спиране на наказателното производство от 06.08.2009г. и от 18.09.2009г. 

според разпоредбата на чл.244(3) от НПК, както и каквито и да било други 

писмени доказателства, удостоверяващи връчването на прокурорските 

актове на  обвиняемия и пострадалите. 

         От проверката на дневника, в който се описва изходящата  поща на 

прокуратурата, се установи, че в него не е отразено изпращане  по какъвто 

и да било начин ( препоръчано с обратна разписка, или с обикновена поща) 

до съответните адресати  на постановления за спиране на наказателното 

производство от 06.08.2009г. и от 18.09.2009г.   

         От проверката на тетрадка – опис на документи, които се изпращат в 

полицията, се установи, че в същата не е отразено изпращане на 

постановление от 18.09.2009г. на РУ Полиция – Горна Оряховица. 

         Установи се също така, че  в  РП – Горна Оряховица не се води 

вътрешна разносна тетрадка, в която срещу подпис на прокурор и  съдебен 

служител да се отразява движението на документооборота. 

           

         На проверяващия  екип на ИВСС бяха предоставени още: 



 7 

 

         1.Заповед № 7/11.02.2003г. на Районния прокурор Свилен Цветков 

относно предаване на всички дела и други материали между служители и 

прокурори само срещу подпис. Организацията и изпълнението на 

заповедта са възложени на зам.районния прокурор Даниела Харитонова и 

на административния секретар В.Бъчварова. Указано е  заповедта да се 

доведе до знанието на всички прокурори и служители  за сведение и 

изпълнение. 

        2.Заповед № 64/30.06.2008г. на Районния прокурор Свилен Цветков 

относно въвеждане от 01.09.2008г. на версия 3.0 на УИС на ПРБ. Със 

заповедта е определена деловодителката Е. Г. за работа с УИС, като 

същата въвежда в програмата данните по преписките и делата. Указано е 

въвеждането на данните да обхване всички входящи и изходящи 

документи по преписки и досъдебни производства, образувани след 

01.09.2008г. Прокурорите следва да влизат ежедневно в потребителското 

си поле в УИС и да упражняват ефективен контрол върху пълното и 

правилно въвеждане на преписките и делата в УИС. 

        3.Заповед № 94/01.09.2008г. на Районния прокурор Свилен Цветков, с 

която се разпорежда, считано от 02.09.2008г. Е. Г. -  деловодител, Т.Т. – 

деловодител, да въвеждат всички данни за движение на преписките и 

делата в УИС, както и да прикрепят в УИС постановените прокурорски 

актове. В тази си дейност следва да бъдат подпомагани от Г. С. – секретар-

протоколист, и Ц. А. – секретар-протоколист. 

         4.Заповед № 112/20.11.2008г. на зам.административен ръководител 

на РП-Горна Оряховица Д.Харитонова, с която е разпоредено на Й.Т. – 

компютърен оператор с деловодни функции  ежедневно да следи за 

правилното попълване на данните в деловодната програма УИС. При 

констатирани грешки от служител, Й. Т. незабавно  следва да уведомява 

допусналия ги служител и при нужда да подпомага отстраняването им. 

При констатирани грешки от прокурор, да уведомява допусналия грешката 

прокурор, както и зам.районния прокурор Д.Харитонова. На прокурор 

Цанка Богомилова е възложено да осъществява ежедневен контрол върху 

дейността на Й. Т. в изпълнение на вменените му по-горе задължения при 

работа с УИС. При констатиране на пропуски, прокурор Цанка Богомилова 

незабавно  следва да уведомява  зам.районен прокурор Д.Харитонова. 

    

        Въз основа на гореизложените констатации, Инспекторатът към 

ВСС прави следните   

          

         ИЗВОДИ: 
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         Досъдебно производство № 908/2006г. по описа на РУ Полиция – 

гр.Горна Оряховица е започнато през 2006г. и към настоящия момент все 

още не е приключило.  

         Причините  за този продължителен период на разследване са:  

 многократно спиране и възобновяване на наказателното 

производство поради отсъствие на  обв.Т. Б. и свидетеля А.А. и 

съответно, непредприемане своевременно действия по издирването 

им;   

 прекратяване на наказателното производство с постановление на 

наблюдаващия  прокурор, което прекратяване  впоследствие  е 

отменено от Върховна касационна прокуратура. В постановлението 

от 05.02.2009г. по пр.№ 16768/2009г. по описа на ВКП, прокурорът 

от ВКП  Мария Якимова е приела, че не са били налице основанията 

по чл.243,ал.1,т.1 от НПК за прекратяване на наказателното 

производство, че не е проведено всестранно и пълно разследване, 

„което е довело и до едностранно обсъждане и преценяване на 

оскъдно събраните доказателства.”   
         От друга страна, несъобщаването на постановлението за спиране на 

наказателното производство от 18.09.2009г., постановено от прокурор 

Ивайло Гайдаров от РП-Горна Оряховица,  на заинтересованите лица, 

между които и жалбоподателя М. Н., е лишило  същите от  

процесуалното им право на обжалване пред съда на този прокурорски 

акт, съобразно разпоредбата на чл.244(5) от НПК. Евентуално 

осъществен съдебен контрол върху акта може би, би допринесъл за друго 

развитие на производството по делото, а не до обездвижването му в 

продължение на близо една година. 

         Въпреки издадената Заповед № 7/11.02.2003г. на Районния прокурор 

Свилен Цветков в Районна прокуратура – Горна Оряховица не се спазва 

чл.5(6),т.2 от Инструкция за деловодната дейност и документооборота в 

Прокуратурата на Република България относно въведеното задължение на 

всички прокурори и служители да приемат срещу подпис  предадените им  

документи за ползване.   

          Не са спазени заповедите на административния ръководител относно 

задължението  за  въвеждане на  данните за движението на  делата и 

преписките в УИС, както и за осъществяване на контрол върху тази 

дейност ( изводът е относим към проверяваната преписка № 186/2005г. 

по описа на Районна прокуратура – гр.Горна Оряховица).  
 

         Въз основа на направените констатации, и на основание чл. 58(2) 

от Закона за съдебната власт, Инспекторът към Висшия съдебен съвет 

приема за необходимо да даде следните 

 

         ПРЕПОРЪКИ: 
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         Административният ръководител на Районна прокуратура – 

гр.Горна Оряховица, предвид правомощията му,  определени в чл.140 

от Закона за съдебната власт: 

           

         1.Да предприеме организационни мерки за подобряване качеството на 

работата в деловодството в Районна прокуратура – гр.Горна Оряховица, 

както и за осъществяване на ефективен контрол върху нея. 

 

         2.Да предприеме  действия за привеждане на деловодната дейност и 

документооборота в Районна прокуратура – гр.Горна Оряховица в 

съответствие с чл.5(6),т.2 от Инструкцията за деловодната дейност и 

документооборота в Прокуратурата на Република България, като се 

въведат вътрешни разносни тетрадки за всеки прокурор по отделно, в 

които срещу подпис на прокурор и съдебен служител да се отразява 

вътрешното движение на преписките, делата и др.документи между 

прокурорите и деловодството. 

 

         3.Датата на деловодна обработка върху прокурорския акт или друг 

изходящ документ да се поставя от служител в деловодството в деня на 

представяне на документа за регистриране, съгласно разпоредбата на 

чл.36(2) от Инструкция за деловодната дейност и документооборота в 

Прокуратурата на Република България. 

 

         4.Да бъдат дадени указания до разследващите органи за прегледно 

комплектоване на досъдебните производства по хронологичен ред на 

съдържащите се в тях материали. Този подход да се приложи и при 

комплектоване на наблюдателните преписки в прокуратурата.  

 

         5.Административният ръководител – районен прокурор на Районна 

прокуратура – гр.Горна Оряховица да установи поименно съдебните 

служители,  допуснали  нарушения по движението на  пр.пр.№ 186/2005г.  

по описа на РП-Горна Оряховица, във връзка с: 

 несъобщаване  по установения ред на лицата по чл.244(3) НПК на 

постановлението за спиране на наказателното производство на 

прокурор Ивайло Гайдаров от 18.09.2010г.;                  

 недокладване  на молба от 03.12.2009г., подадена от М. И.Н. до 

Районна прокуратура – гр.Горна Оряховица по пр.пр.№ 186/2005г. на 

наблюдаващия прокурор и неприлагането й към материалите по 

наблюдателната преписка;  

 невъвеждането на данните за движението на посочената по-горе 

преписка в УИС, включително и неприкрепване на постановените 

прокурорски актове към системата,   
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и да предприеме своевременни действия по осъществяване на 

дисциплинарна  или друга отговорност спрямо тях.  

          

         6.Наблюдаващите прокурори да влизат ежедневно  в потребителското 

си поле в УИС и да упражняват контрол върху прикрепването на актовете 

им и правилното въвеждане на данни в УИС, съгласно заповед № 

94/01.09.2008г. на Административния ръководител  на Районна 

прокуратура – гр.Горна Оряховица.                    

          

         Срок за изпълнение на препоръките – 30 дни. 

         На основание чл.58, ал.4 от ЗСВ административният ръководител – 

районен прокурор на Районна  прокуратура-гр.Горна Оряховица да 

уведоми главния инспектор на  Инспектората към ВСС за изпълнение на 

препоръките в определения срок. 

 

           

          На основание чл.58,ал.3 ЗСВ екземпляр от настоящия Акт да се 

изпрати  на административния ръководител -  окръжен прокурор при 

Окръжна прокуратура – гр.Велико Търново. 

          На основание чл.58,ал.3 ЗСВ екземпляр от настоящия Акт да се 

изпрати  на административния ръководител -  районен прокурор при 

Районна прокуратура – гр.Горна Оряховица.           

          На основание чл.58,ал.3 ЗСВ екземпляр от настоящия Акт да се 

изпрати  на прокурор Ивайло Гайдаров, от Районна прокуратура – гр.Горна 

Оряховица, в качеството му на  наблюдаващ прокурор по досъдебно 

производство № 908/2006г. по описа на РУ Полиция-гр.Горна Оряховица.           

           

         Административният ръководител на Районна прокуратура – гр.Горна 

Оряховица да запознае прокурорите и съдебните служители с резултатите 

от извършената проверка, отразени в настоящия акт. 

         На основание чл.58,ал.3 ЗСВ, в 7-дневен срок от връчване на акта 

могат да бъдат направени възражения и представени на главния инспектор.  

         

         Екземпляр от акта да се изпрати на Апелативния прокурор при 

Апелативна прокуратура – гр.Велико Търново, за сведение.  

         Екземпляр от  акта да се изпрати на жалбоподателя по сигнал, 

рег.вх.№ 748/01.07.2010г., М. И. Н., с адрес: с.П., Община …..ул.”….” № 

… 

 

                       

                                                                 ИНСПЕКТОР: 

 

                                                                                               ВАСИЛ ПЕТРОВ 
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