
 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 

 

гр. София 1000, ул. „Георг Вашингтон” № 17, тел.факс 989 48 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОВЕРКА  

НА ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 

 

 

 

 

 

А    К    Т 

 

ЗА РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА ПО СИГНАЛ 

ПО ЗАПОВЕД № Ж-13-633 / 22.07.2013 г. НА ГЛАВНИЯ 

ИНСПЕКТОР 

 

 

 

 

СОФИЙСКА ГРАДСКА ПРОКУРАТУРА 

 

 

 



 2 

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

основа на Заповед № Ж-13-633 / 22.07.2013г. на главния инспектор на 

Инспектората към Висшия съдебен съвет в периода 22.07.2013г. – 

24.07.2013г. бе извършена проверка в Софийска градска прокуратура от 

екип  на ИВСС, в състав: инспектор Любомир Георгиев  с експерти 

Маргарита Борисова и Ана Рачева, и със задача: проверка по 

образуване и  движение на досъдебно производство № 397/2005г. по 

описа на СлО при СГП, пр.пр.№ 6684/2005г. по описа на СГП. 

         Срокът за изготвяне на акта с резултатите от проверката, 

определен в заповедта,  е  02.08.2013г.    

         Препис от заповедта за проверката бе връчен на 

зам.административен ръководител на проверявания  съдебен орган.  

           

         КОНСТАТИВНА ЧАСТ 

 

         Заповедта на главния инспектор е издадена по повод постъпил в 

Инспектората към ВСС сигнал вх. рег. № Ж-13-633/28.06.2013г.  

Жалбоподател е г-н Н. Й. Б.от гр.София.   

         Жалбоподателят Н. Б. сочи в жалбата си, че по досъдебно 

производство № 397/2005г. по описа на СлО при СГП са извършени  

незаконосъобразни действия. По посоченото досъдебно производство 

същият бил призован в качеството на свидетел и въпреки, че чрез 

адвоката си  многократно бил изразявал желание да се яви  пред 

разследващия орган и да свидетелства, спрямо него неправомерно било 

издадено постановление за общодържавно издирване с мярка 

„установяване на адрес”.  

         Жалбоподателят моли да бъде извършена проверка по случая. 

         В хода на извършеното в рамките на компетентността на органа, 

определена в чл.54 от Закона за съдебната власт,  предварителното 

проучване на сигнала бе изискана справка от Софийска градска 

прокуратура относно образуване, движение и актуално състояние на 

досъдебно производство № 397/2005г. по описа на СлО при СГП, 

пр.пр.№ 6684/2005г. по описа на СГП.  

         Отговорът от СГП  постъпи в ИВСС на 11.07.2013г.  

         На 22.07.2013г. и на 23.07.2013г. бе извършена проверка  на 

делото в СГП. 
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         Установи се следното: 

         Досъдебно производство  № 397 / 2005г. по описа на СлО на СГП, 

пр.преписка № 6684/2005г. по описа на СГП, е образувано на 

15.11.2005г. първоначално срещу неизвестен извършител, за това, че на 

14.11.2005г. в гр. София, в клон на банка „….”-ЕАД, гр. София, ж.к. 

„Младост-1”, направил опит да прокара в обръщение неистински 

парични знаци, като знае, че са подправени – престъпление по чл. 244, 

ал.1 от НК.    

    С постановление на разследващ орган от 16.11.2005г., а 

впоследствие и от 13.01.2006г., като обвиняемо лице е привлечена К.А. 

Г.,  за това че, от неустановена дата през 1998г. до 14.11.2005г., в 

гр.София, при условията на продължавано престъпление държала и 

направила опит да прокара в обръщение подправени парични знаци в 

големи количества, както следва: 

     - от неустановена дата – до 10.11.2005г., в трезор на „……” – АД, 

гр. София, държала подправени парични знаци в големи количества – 

260 (двеста и шестдесет) броя банкноти, с номинал от 100 щатски 

долара; 

     - от 10.11.2005г. – 14.11.2005г., в жилище, находящо се на адрес – 

гр. С……….., държала подправени парични знаци в големи количества 

- 260 (двеста и шестдесет) броя банкноти, с номинал от 100 щатски 

долара; 

     - на 14.11.2005г., в гр. София, в клон на банка „……”-ЕАД, 

направила опит да прокара в обръщение подправени парични знаци в 

големи количества – 200 (двеста) броя банкноти, с номинал от 100 

щатски долара – престъпление по чл. 244, ал.1 и ал.2, вр. чл. 26, ал.1 

от НК. 

         С първоначалното привличане към наказателна отговорност на 

обв. Г. е определена мярка за неотклонение „парична гаранция” в 

размер на 2 000 (две хиляди) лева, внесена на 18.11.2005г.  

         На 13.01.2006г. като свидетел е разпитан А. Г. Г., син на 

обвиняемата К.Г. Видно от протокола за разпит, на въпрос на водещия 

разследването В.Иванов, следовател при 07 ТО ССлС, гр.София,  как 

може да бъде обяснена връзката му с предявеното  веществено 

доказателство – жълт хартиен плик с подател Н. Б., свидетелят е 
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отговорил, че вероятно пликът, който е съдържал картичка с поздрав от 

Н. Б., е използван от майка му, за да си държи в него валутата.  

         На 21.03.2006г. разследващият орган е изготвил заключително 

постановление  за предаване на обвиняемата Г. на съд. 

         С постановление от 11.04.2006г. на наблюдаващия досъдебното 

производство прокурор от СГП А.Костова делото е върнато за 

допълнително разследване поради несъбиране на всички доказателства, 

необходими за разкриване на обективната истина. Дадени са указания 

до разследващия орган  за изискване и прилагане на договорите, въз 

основа на които са получени твърдените от обвиняемата 

възнаграждения, както и митническите декларации, доказващи, че 

парите са внесени от чужбина. Определен  е срок за разследване от 2 

месеца.   

    С постановление от 18.07.2006г. на наблюдаващия прокурор при 

СГП, разследването, водено срещу Г., е  спряно на основание чл. 244, 

ал.1, т.1, вр. чл. 25, т.2 от НПК. Обвиняемата не е намерена на 

установените по делото адреси в рамките на законноустановения срок. 

    С постановление за възлагане на оперативно-издирвателни 

мероприятия от 26.09.2008г., в изпълнение на заповед № ЛС-

2403/15.06.2007г. на главния прокурор на Република България и 

указания на завеждащ отдел „Досъдебно призводство” при ВКП от 

14.02.2008г., следовател при ССлС-СКО, гр.София Марио Влахов е 

възложил извършването на ОИМ за разкриване на извършителя на 

престъплението по ДП № 397/2005г. на служител на 07 РПУ-СДВР.  

Указано е да бъде изготвен и представен на водещия разследването  

план за провеждане на оперативно-издирвателни мероприятия. Също 

така, на всеки три месеца водещият разследването и наблюдаващия 

прокурор следва да бъдат уведомявани писмено за резултатите от 

проведените ОИМ. 

         Към наблюдателната преписка в СГП е приложено писмо от 

05.11.2009г. на прокурор А. Костова до Отдел „Следствен” при СГП с 

искане за проверка на материалите по ДП № 397/2005г.  и  уведомяване 

за наличие на основание за възобновяване на наказателното 

производство. 

         На 03.08.2012г. следовател  от СлО при СГП Д.Минчев е  

направил запитване до  Сектор „Издирване” при 07 РПУ-СДВР дали 



 5 

въз основа на постановление на следовател М.Влахов № 

216/19.01.2009г. за обявяване за местно и ОДИ на  К.А.Г.,  същата е 

обявена за издирване, като е изискал ДЗ с номерата на бюлетина и 

телеграмата. 

         Отговорът на 07 РУП-СДВР е от 14.08.2012г. и в него се сочи, че 

от направената справка в масивите на МВР лицето К.А. Г. не е 

обявена за ОДИ.  

    На 04.12.2012г. с постановление на прокурор от СГП 

разследването е възобновено поради отпаднали основания за спирането 

му. С възобновяване на разследването от административния 

ръководител на АП - София е  поискан 4-месечен срок по чл. 234, ал.3, 

изр.2-ро от НПК, считано от 04.12.2012г. С разпореждане от 

12.12.2012г. административният ръководител на АП-София е разрешил 

поисканото удължаване на срока за разследване. 

    С постановление от 09.01.2013г. прокурор Емил Христов от СГП, 

след като се е запознал с материалите по ДП № 397/2005г. по описа на 

СлО при СГП, пр.пр.№ 6684/2005г. по описа на СГП, е установил, че 

указания за събиране на доказателства,  дадени с постановление на 

наблюдаващия прокурор от 07.04.2006г., все още не са изпълнени, 

както и че „разследването в продължение на седем години не е 

проведено всеобхватно и пълно.” /цит./ Дадени са указания  за 

извършване на действия по разследването. Изрично е посочено да се 

установи и разпита по случая лицето Н. Б. / в частност, за приложените 

като веществени  доказателства по делото пликове/. Определеният срок 

е до 04.04.2013г. 

    Видно от протокол за избор на разследващ следовател на случаен 

принцип от 23.01.2013г.,  за такъв по ДП № 397/2005г. е определена 

следовател Мария Михайлова – Сарян. 

    С постановление от 25.01.2013г. следовател М.Михайлова е 

възложила на началника на 07  РУП-СДВР да определи разследващ 

полицай, който да извърши  редица действия по разследването, между 

които и такива по установяване на лицето „Н. Б.” /три имена, ЕГН, 

адрес за призоваване, данни дали към момента се намира на 

територията на Р.България/, упоменато в проведения  на 13.01.2006г. 

разпит на свидетеля А. Г. Г. 
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    На 28.01.2013г. следовател Михайлова е изготвила и изпратила в 

СГП доклад по реда на чл.203, ал.4 НПК, в който е уведомила 

наблюдаващия прокурор, че са предприети съответни действия по 

изпълнение указанията на прокуратурата. 

    В писмо  № 15-00-3/01.02.2013г. Министерството на външните 

работи, по повод на направеното запитване с писмо № 307/25.01.2013г. 

е уведомило СлО при СГП, че в  периода  1998-2005г. МВнР не е имало 

служители по трудово или по служебно правоотношение с лица с 

посочените лични данни, дългосрочно командировани в задгранично 

представителство на Р България в чужбина. 

    В писмо № 1101/67 от 08.02.2013г. директорът на Агенция 

„Митници” е уведомил СлО при СГП, че за периода 1998г.- 2000г. не 

са открити данни за внасяне и изнасяне на парични средства от 

посочените в писмото лица, а за периода 01.01.1998г. – 31.01.1999г. 

поради липса на електронен регистър за валутните декларации, 

документацията е унищожена с акт, поради изтекъл срок за 

съхранение, съгласно чл.84 от Закона за митниците. 

   С писмо от 14.03.2013г. на началника на 07 РУП-СДВР е внесена в 

СлО- СГП докладна записка относно проведени ОИМ спрямо лицето 

„Н. Б.”. В нея се посочва,  че Сдружение „…….”, регистрирано на 

адрес гр.София ул.”…….” № … ет….., е с управител Н. Й.  Б. с адрес 

гр.С., кв.”…..”, бл… вх… ет…. 

   На 19.03.2013г. следовател Михайлова е направила искане до 

„Информационно обслужване” СГП „Следствен отдел” да бъде 

извършена справка в информационните фондове на Национална база 

данни „Население” за лицето Н. Й. Б. и за Сдружение „…….”. 

   Н. Й. Б. е призован за разпит като свидетел на адрес : гр.С., кв.”…” 

бл…, вх…, ет…  за  26.03.2013г.  в 10.00 часа. Призовката не е връчена 

лично на лицето. От приложената докладна записка е видно, че по 

сведение на портиера, Н. Б. е напуснал апартамента на горепосочения 

адрес.  

    Свидетелят е призован  за разпит  за 28.03.2013г. в 17.00 часа  на 

адрес: гр.С., ул.”….” №.., ет….. Призовката отново не е връчена.  В 

докладната записка към нея са посочени причините, поради които 

призовката не е връчена- най-общо казано, лицето не пребивава и на 

този адрес.  
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     На 08.04.2013г. следовател Михайлова е изготвила  подробен 

доклад по реда на чл.203,ал.4 от НПК до наблюдаващия прокурор, 

ведно с искане за удължаване срока за разследване.  

     Междувременно, за наблюдаващ прокурор е определен прокурор 

Ивайло Занев. Същият е анализирал отново  всички събрани  до 

момента доказателства  и е преценил, че се налага извършване на 

допълнителни следствени действия, в това число и разпити в 

качеството на свидетели на лицата Н. Б. и П. Г.; снемане на 

сравнителни образци от почерк от Б. и П. Г., както и от обвиняемата К. 

Г. и св. А. Г; назначаване на графическа експертиза и други следствени 

действия, необходимостта от извършването на които би възникнала в 

зависимост от установеното с предходно изброените. Във връзка с това 

е поискано ново удължаване на срока за разследване, на основание чл. 

234, ал.3, изр. 2-ро от НПК. Такова разрешение е дадено от 

административния ръководител на АП- София, като срокът за 

разследване е удължен с три месеца, считано от 04.04.2013г. 

    На 24.04.2013г. следовател Михайлова е изпратила писма до  

ГД”Изпълнение на наказанията” и до началник отдел „БДС” с искане за 

информация за лицето Н.Й. Б. 

    С постановление от 24.04.2013г. следовател Михайлова е 

възложила на директора на СДВР да определи служител от отдел 

„Криминална полиция”, който да извърши   определени ОИМ спрямо 

лицето Н. Й. Б. В т.5 от цитираното постановление е разпоредено, че 

при положение, че не бъде открито актуалното местоживеене на лицето 

Б., следва същият да бъде обявен за ОДИ с мярка „установяване на 

адрес”. 

    С постановление от 28.05.2013г. следовател Михайлова е 

възложила на началника на 01 РУП-СДВР да извърши ОИМ спрямо 

лицето Н. Б., предвид обстоятелството, че адресът на Сдружение „…..”, 

чийто управител е Н. Б.,  се намира на територията на това РУП. 

    Н. Б. е призован за разпит като свидетел  за 30.05.2013г. в 10.00 

часа на адрес: С., ул.”….”  №….  От докладната записка, приложена 

към делото, е видно, че призовкарят от СО-СГП, на посочения адрес  е 

провел разговор с К. О., който се е представил като юрисконсулт на 

сдружението „…..”, преименувано на АКБ ”….”. Същият е  осведомил 

служителя от СО-СГП, че Н. Б. го няма, много рядко посещава офиса и 
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няма информация къде се намира, като същевременно е отказал да даде 

номера на  мобилния му телефон. О. си бил записал данните от 

призовката и е поел ангажимент при първа възможност да  уведоми Б., 

който от своя страна да се свърже със следовател Михайлова.  

    По делото е приложено адвокатско пълномощно от 29.05.2013г., с 

което Н. Й. Б.е упълномощил адвокат Н. Р.  от САК да го представлява 

по ДП № 397/2005г. по описа на СО-СГП.  

    Видно от разписка, съставена на 31.05.2013г., адв.Р., като 

пълномощник на Б.,  е получила призовка за лицето със задължение да 

му я предаде. Разпитът  по тази призовка е насрочен за 03.06.2013г. 

    С постановление от 06.06.2013г. следовател Михайлова е 

установила следните обстоятелства: 

    - с постановления на СГП /от 09.01.2013г. и от 15.04.2013г./ 

наблюдаващият прокурор е давал указания, свързани с провеждане на 

разпит на лицето Н. Й. Б. в качеството на свидетел, с оглед 

установяване на фактическата обстановка по наказателното 

производство. В тази връзка са предприети редица действия за 

установяване адреса на лицето. От приложените по делото докладни 

записки е видно, че лицето не  е намерено на известните по делото 

адреси; 

     - на 31.05.2013г. на адвокат Р., в качеството й на пълномощник на 

Н. Б., е връчена призовка за разпит като свидетел на Б. 

    Въз основа на тези обстоятелства, следовател Михайлова прави 

извода, че свидетеля Б., въпреки, че е уведомен за призоваването си в 

СО-СГП, не се е явил доброволно,както и не е доведен принудително, 

въз основа на постановлението за „принудително довеждане”, тъй като 

не бил открит на известните по делото адреси.  

    Постановява се общодържавно издирване с мярка „установяване 

на адрес”, с указание  след като лицето бъде установено,  да бъде 

принудително доведено в СО-СГП. На началника на отдел „Издирване” 

– СДВР е възложено изпълнението на постановлението. 

   На 07.06.2013г.  следовател Михайлова е изготвила постановление  

с предложение за спиране на производството, тъй като лицето Н..Б. 

въпреки че е уведомен чрез адвоката си, не се е явил на разпит и не е 

посочил уважителни причини за неявяването си.  
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         На 12.06.2013г. делото е докладвано на наблюдаващия прокурор с 

мнение за спиране на основание чл. 244, ал.1, т.3 от НПК, поради 

неустановяване  местонахождението на свидетеля Н. Й. Б.. Извършена 

е преценка, че разпитът на лицето Н. Б. се явява от съществено 

значение за изясняване на обстоятелствата по делото.  Делото е спряно  

с постановление на наблюдаващия прокурор  от 17.06.2013г.          

         На 02.07.2013г., в деловодството на СГП е постъпила жалба от 

защитника на обвиняемата Г. срещу постановлението за спиране на 

разследването от 17.06.2013г. Във връзка с жалбата, делото е изискано 

от разследващия орган с оглед изпращането му по компетентност на 

Софийски градски съд. При получаване на делото от разследващия 

орган, на наблюдаващия прокурор е докладвано и уведомление от СлО 

на СГП, че междувременно са отпаднали основанията за спиране на 

разследването, тъй като местонахождението на лицето Н. Б. вече е 

установено. 

   С писмо от 05.07.2013г., изведено деловодно на 08.07.2013г., 

материалите от досъдебното производство, ведно с жалбата по чл. 244, 

ал.5 от НПК са изпратени в СГС-НО. 

          С определение от 17.07.2013г., постановено по НЧД № 3207 / 

2013г., по описа на СГС-НО, 5-ти състав, образувано по повод 

постъпила жалба  от адвокат Л., в качеството й на процесуален 

представител на обвиняемата Г., е  отменено постановлението на 

наблюдаващия прокурор за спиране на разследването от 17.06.2013г. 

         С постановление от 19.07.2013г. прокурор Ивайло Занев е 

постановил  връщане   материалите от ДП  № 397 / 2005г., по описа на 

СО на СГП, ведно с определение, постановено по НЧД № 3207 / 2013г., 

по описа на СГС-НО, 5-ти състав, на разследващия орган за 

продължаване на разследването.  Дадени са подробни  указания за 

извършване на процесуално-следствени действия.  

         Н. Б. е  призован  за разпит в качеството на  свидетел за 

11.07.2013г. Призовката му е връчена на 02.07.2013г., лично. 

         Разследването по делото, което се води  при спазване на 

установените в НПК срокове,  все още не е приключило. 
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         Въз основа на горните констатации могат да бъдат направени 

следните 

             

         ИЗВОДИ: 

 

         Относно подадената от г-н Н. Б. жалба до ИВСС.  

 

         Съгласно разпоредбата на чл.54, ал.1 ,т.2 от Закона за съдебната 

власт Инспекторатът към Висшия съдебен съвет проверява 

организацията по образуването и движението на съдебните, 

прокурорските и следствените дела, както и приключването им в 

установените срокове, но не може да взема отношение по същество на 

постановените актове. 

         Наведените в сигнала на г-н Н. Б. доводи за незаконосъобразност 

на постановлението на разследващия орган за ОДИ с мярка 

„установяване на адрес” не могат да бъдат подложени на  преценка по 

същество, тъй като липсва правно основание за това. Всяко действие в 

тази посока би било в несъответствие с принципа за независимост на 

съдебната власт, установен в чл.3 от Закона за съдебната власт, както и 

извън правомощията на Инспектората. 

 

          

         Относно образуването и движението на досъдебно 

производство № 397/2005г. по описа на СлО при СГП, пр.пр.№ 

6684/2005г. по описа на СГП. 

 

         ДП № 397/2005г. по описа на СлО при СГП, пр.пр.№ 6684/2005г. 

по описа на СГП, е образувано през  2005г.  

         В периода от 18.07.2006г. до 04.12.2012г., т.е. в продължение на 

повече от шест години същото е спряно на основание чл.244, ал.1,т.1, 

вр.чл. 25, т.2  НПК, поради това, че лицето, привлечено като обвиняем 

не е намерено на установените по делото адреси.  

         За този период,  между кориците на наблюдателната преписка № 

6684/2005г. по описа на СГП се установи само едно писмо, изпратено 

на 05.11.2009г. от наблюдаващия прокурор до разследващия орган, в 

което се указва извършване на проверка на материалите по 

досъдебното производство с оглед наличие на основания за 
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възобновяване на същото. Отговор на това писмо не се съдържа в 

делото. 

         Едва  на  14.08.2012г. се установява, че обвиняемото лице, заради 

отсъствието на което е спряно делото, не е обявено за ОДИ.  

 

 Не е изпълнена заповед № ЛС-2403/15.06.2007г./отм./ на 

главния прокурор и указанията на завеждащ отдел 

„Досъдебно производство” при ВКП от 14.02.2008г. 

относно дейността на прокуратурата по спрените дела. 

 

         След възобновяване на производството наблюдаващият прокурор 

от СГП Емил Христов е констатирал в постановление от 09.01.2013г., 

че „разследването в продължение на седем години не е проведено 

всеобхватно  и пълно”. Указания на прокурора за събиране на 

доказателства, дадени  с постановление от 07.04.2006г. / погрешно  е  

изписана годината като 2005 в самото постановление/  все още не са 

изпълнени. В резултат на това бездействие е  било затруднено 

събирането на някои доказателства.Свидетелят Н. Б. е следвало да бъде 

разпитан като такъв още през 2006г., а не 7 години по-късно.     

 

 На практика, значими за разкриване на обективната истина 

по делото процесуално - следствените действия са 

проведени седем години след образуване на производството 

-през 2013 година, без извършването им да е налагало 

присъствие на обвиняемото лице.  

 

         В тази връзка, следва да бъде отчетена  активността на 

наблюдаващите прокурори от СГП – Емил Христов и Ивайло Занев, 

които своевременно и ефективно са упражнили функциите си по 

ръководство и надзор  върху разследването.  

       

          Следва да  бъде обсъден и фактът, че  

 

 от образуването на досъдебното производство, до 

настоящия момент делото е наблюдавано от общо четирима 

прокурори от СГП, трима от които са работили в периода 

след възобновяване на делото през месец декември 2012г.   

 

         През  есента на 2010г.  е била проведена комплексна  планова 

проверка на дейността на СГП от два екипа на ИВСС. В акта от 
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проверката е констатирано, че един от основните проблеми на СГП е 

постоянното текучество  на прокурори, което в  не малко  случаи  води 

до многократна замяна на наблюдаващите прокурори по делата. Бил е 

проведен анализ на отражението, което дава замяната на 

наблюдаващия прокурор върху качеството и ефективността на 

упражняваната от него функция по ръководство и надзор върху 

разследването. Изводът, който се е наложил е, че честата смяна на 

наблюдаващите прокурори води до даване на разнопосочни указания, 

неизпълнение от разследващите на дадени предходни такива, и като 

цяло води до необосновано забавяне на производството.   

 

 Проверяващият екип на ИВСС стига до извода, че 

разследването по делото е продължило неоправдано 

дълго. Без да представлява  фактическата и правна 

сложност,производството е излязло извън границите на 

разумния срок съгласно разпоредбите на ЗСВ и ЕКЗПЧ. 

            

         Въз основа на гореизложените констатации и изводи, на 

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

към Висшия съдебен съвет приема за необходимо да отправи до 

административния ръководител на Софийска градска прокуратура, 

предвид правомощията му,  определени в чл.140  от Закона за 

съдебната власт, следните 

 

                                       ПРЕПОРЪКИ: 

 

         1.Да предприеме необходимите организационни мерки, насочени 

към  своевременното приключване на досъдебно производство № 

397/2005г. по описа на СлО при СГП, пр.пр.№ 6684/2005г. по описа на 

СГП; 

         2.Да възложи извършването на проверка относно причините, 

поради които след възобновяване на производството през 2012г.,  в 

различни кратки периоди от време са работили трима наблюдаващи 

прокурори и дали тяхната замяна  е ставала при спазване принципа на 

случайното разпределение съобразно чл.9 от ЗСВ и заповед на главния 

прокурор  № 36/ 09.01.2012г. 
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                       На основание чл.58, ал.4 от ЗСВ административният 

ръководител - градски прокурор на Софийска градска прокуратура 

следва в 45-дневен срок да уведоми главния инспектор на  

Инспектората към ВСС за изпълнение на препоръките. 

        

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

изпрати  на административния ръководител – градски прокурор   на 

Софийска градска прокуратура.                           

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

Акта могат да бъдат направени възражения пред главния инспектор на 

Инспектората към ВСС.         

        Екземпляр от Акта за резултати да се изпрати на жалбоподателя 

Н.Й.Б., гр.София, ул.”…” №... 

 

 

                                                  ИНСПЕКТОР: 

                                                                            ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ 

 

 


