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                           РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 

 

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

 
 

 
    
 

 
 
      АКТ 

за извършена проверка по заповед № 31/10.02.09г. по описа на 
Инспектората към ВСС 

 
 
 
Ясен Тодоров - инспектор в Инспектората към ВСС, след като се 

запознах с материалите от проверката, установих следното: 
 Проверката е назначена със заповед № 31/10.02.2009г. на Главния 
инспектор при ИВСС въз основа на сигнал № 2619/08г. Сигналът е подаден 
от С.А.М. жив.гр.Поморие, кв.”Свобода” бл.25 вх.Б ет.4. Жалбоподателят се 
оплаква от работата на органите на досъдебното производство по дело, 
образувано във връзка с изнасилването и убийството на дъщеря му И.М. през 
м.декември 1997г. 

За проверяващ екип бяха определени инспектор Ясен Тодоров и 
експертите Димитрина Долапчиева и Сия Иванчова. 
 Задачите на проверката бяха следните: 
 1.Да се извърши проверка на организацията по образуването и 
движението на сл.д.№ 1293/97г. по описа на ОСлС гр.Бургас, пр.пр.№ 
1858/97г., пор.№ 396/97г. по описа на Окръжна прокуратура гр.Бургас, 
НОХД № 62/07г. по описа на Бургаския окръжен  съд.  
 Проверката беше извършена чрез запознаване на място с материалите 
по архивираното в БОС наказателно производство. Беше проверена лично и 
наблюдателната преписка в БОП.Бяха проведени беседи с председателя на 
Окръжния съд г-жа Събина Христова, окръжния прокурор Ангел Ангелов, 
прокурора при БОП Огнян Стоянов, прокурора при БРП Керка Дюлгерска 
/бивш следовател по делото/, директора на ОСлС гр.Бургас Благо Николов, 

 Изх.№……………… 
 Дата: …………….… 
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следователя Велчо Велков, служителя на ОДМВР Р.Н. и адв.Станко Кралев - 
пълномощник на жалбоподателя С.М.. 

При проверката се установи следното:  
Сл.дело № 1293/97г. по описа на ОСлС гр.Бургас, пр.пр.№ 1858/97г., 

пор.№ 396/97г- по описа на Окръжна прокуратура гр.Бургас се състои от три 
тома. 

Първи том: 
/съдържа материалите от предварителната проверка, разследването 

в периода 17.12.97г. - 27.03.98г., постановление на БОП за прекратяване на 
наказателното производство, потвърждаване на това постановление от 
БАП, отмяна на двете постановления от страна на апелативния прокурор  
на гр.Бургас, постановление на БОП за връщане на делото за доразследване./  
 Сл.дело № 1293/97г. по описа на ОСлС гр.Бургас е образувано от 
следовател Велчо Велков на 17.12.1997г. по материали от преписка № ЗМ 
1085/15.12.97г. по описа на РПУ гр.Поморие срещу НЕИЗВЕСТЕН 
ИЗВЪРШИТЕЛ, който на 14.12.1997г. в гр.Поморие умишлено умъртвил 
И.С.М. /на 14г./ - престъпление по чл.115 от НК. 
 Проведени са разпити на 14 свидетели /13 от тях в периода 26.01. - 
24.03.1998г./. Тези разпити на практика повтарят обясненията на същите 
свидетели дадени на 14 и 15 декември 1998г.пред органите на МВР. 
Обясненията неправилно са подредени не при материалите от 
предварителната проверка, а при разпитите на свидетелите след образуване 
на делото. 
 Приложен е протокол за оглед на местопроизшествие /заедно с 
фотоалбум към него/ от 14.12.97г. 
 На 18.12.97г. сл.Велков е назначил химико - биологична експертиза за 
съдържанието на алкохол в кръвта на починалата И.М.. От заключението на 
експертизата /с дата 15.12.97г. ?/ е видно, че няма съдържание на алкохол. 
 На 18.12.97г. сл.Велков е назначил химико-биологична експертиза за 
установяване на кръвно-груповата принадлежност на починалата И.М.. 
Заключението е изготвено на 05.01.98г. 
 На 18.12.97г. сл.Велков е назначил съдебно - медицинска експертиза. 
Заключението на СМЕ е изготвено от д-р Парасков от ОРБ гр.Бургас и е с 
дата 15.12.97г. 
 На 17.02.98г. сл.Велков е назначил тройна СМЕ. Заключението е 
изготвено от лекари от ОРБ гр.Бургас и е без дата. 
 На 25.03.98г. делото е предявено на двамата родители на починалото 
момиче /с един общ протокол/. 
 На 27.03.98г. сл.Велков и изготвил заключително постановление с 
мнение за прекратяване на наказателното производство на осн.чл.21 ал.1 т.1 
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от НПК /стара редакция-/ ДВ бр.89 от 15.11.1974г. , изм и доп. От 21.10.1997г. /.Съгласно 
чл.237, ал.5 от НПК/стара редакция/  препис   от постановлението за 
прекратяване на НП се изпраща на обвиняемия и пострадалия. В случая 
препис от горецитираното постановление не е изпратено на пострадалите 
родители. 
 На 02.06.98г. прокурорът при БОП Огнян Стоянов /тогава заместник-
окръжен прокурор/ е спрял наказателното производство на осн.чл.239 от НПК 
/стара редакция/ и е изпратил делото на ОСлС гр.Бургас за продължаване 
издирването на неразкрития извършител. Съгласно чл. 239, ал.3 от 
НПК/стара редакция/, препис от постановлението за спиране на НП се 
изпраща на обвиняемия и пострадалия. В случая препис от 
горецитираното постановление не е изпратено от наблюдаващия 
прокурор на пострадалите родители. 
Това постановление липсва в кориците на делото, а се намира само в 
наблюдателната преписка на БОП.Копие от него не е изпратено на 
пострадалите /родителите на И.М./. 
 На 10.06.98г. тогавашният ръководител на ОСлС гр.Бургас Емил 
Христов е изпратил спряното дело в РПУ гр.Поморие за извършване на 
оперативно-издирвателни мероприятия за разкриване на извършителя. 
 На 22.03.99г. без да са извършвани никакви ОИМ началникът на РПУ 
гр.Поморие м-р Янчо Николов е изпратил делото на прокурор Огнян Стоянов 
- по негово искане. Липсват писмени данни за такова искане. Според 
прокурор Стоянов той най-вероятно е изискал делото по телефона, за да се 
запознае с извършените до момента ОИМ.  
 На 08.04.99г. в БОП е постъпила молба от бащата на починалото 
момиче С.М., с която той иска да се запознае с хода на делото до момента, да 
предостави нови доказателства по случая и да встъпи в производството като 
частен обвинител и граждански ищец, тъй като на осн. чл.46, ал.3 от  
НПК/стара редакция/ пострадалият може да участва в наказателното 
производство като частен обвинител и граждански ищец и съгл. чл.53, 
ал.3 от НПК/стара редакция/, молбата се прави най-късно до започване 
на съдебното следствие. Съгласно чл.182,ал.2 от  НПК/стара редакция/, 
прокурорът е длъжен да се произнесе по жалбата в 3 дневен срок от 
получаването й. Тази молба е разпределена на прокурор Огнян Стоянов, но 
той нито се е произнасъл по нея, нито е възобновяил производството, за да 
бъдат проверени твърденията на С.М., че разполага с информация за 
извършителя на престъплението. Нещо повече - с постановление от 22.06.99г. 
прокурор Стоянов е прекратил наказателното производство на осн.чл.21 ал.1 
т.1 от НПК /стара редакция/. Това той е направил без на практика да е имало 
някаква дори минимална промяна в установената фактическа обстановка след 
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предходното му /от 10.06.98г./ постановление за спиране на наказателното 
производство.Освен това наблюдаващият прокурор с постановлението за 
прекратяване не се е произнесъл относно съхраняването на 
веществените доказателства. Съгласно чл.237, ал.2 от НПК/стара 
редакция/, в постановлението за прекратяване, прокурорът се произнася 
и по въпроса за веществените доказателства. 
 След обжалване от страна на бащата С.М. постановлението за 
прекратяване е потвърдено  на 01.09.99г. от Р.Янкова - прокурор В 
Апелативна прокуратура гр.Бургас. 
 През 2005г. в Апелативна прокуратура гр.Бургас са постъпили  
допълнителни материали от РДВР гр.Бургас, от които е видно, че И.М. е 
изнасилена и убита, както и данни за извършителя на престъплението. Въз 
основа на тях на  21.02.05г. апелативният прокурор на гр.Бургас е отменил 
постановлението на прокурор Огнян Стоянов от 22.06.99г. и постановлението 
на прокурор Р.Янкова от 01.09.99г. и е върнал делото на ОП гр.Бургас за 
провеждане на разследване с оглед извършени престъпления по чл.115-116 и 
чл.152 от НК. За наблюдаващ прокурор е определена Калина Чапкънова 
зам.окръжен прокурор на ОП гр.Бургас. 
 С постановление от 25.02.05г. прокурор Чапкънова е върнала делото на 
ОСлС гр.Бургас, като е дала указания за провеждане на конкретни ПСД и за 
възлагане на разследването на нов следовател. На същата дата делото е 
възложено с резолюция на следовател Керка Дюлгерска. 
 Втори том: 
/съдържа копия от материалите по сл.дело № 375/98г. по описа на ОСлС 
гр.Бургас/ 
 Делото е образувано от сл.Велчо Велков на 24.04.98г. за изнасилване и 
убийство на И.Т.М. от гр.Поморие. По делото е привлечен като обвиняем 
Ч.Г.И.. Делото е приключено на 14.07.08г. с мнение за предаване на обв.Ч. И. 
на съд. Същият е признат за виновен и осъден на „доживотен затвор” от 
Бургаския окръжен съд по НОХД № 256/98г. 
 Трети том: 
/съдържа материалите от разследването в периода 25.02.05г. - 15.02.07г./ 
  След получаване на делото на 25.02.05г. следовател Керка Дюлгерска е 
извършила следните ПСД: 

- 27.04.05г. назначаване на служебен защитник 
- 27.04.05г. привличане в качеството на обвиняем на Ч. И. 
- 27 и 28.04.05г. разпити на обвиняем 
- 03.05.05г. разпит на обвиняемия пред съдия 
- 25.03.05г. разпити на двамата родители 
- 27.04. - 21.06.05г. разпити на свидетели 
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- 04. - 22.02.06г. разпити на свидетели 
- 15.02.06г. следствен експеримент 
- 20.02.06г. назначаване на тройна психолого-психиатрична експертиза 

на обв.Ч. И.. На 06.03.06г. е изготвено заключение по нея. 
- 16.03.06г. делото е предявено на обвиняемия /не е предявено на 

родителите/. Съгласно чл. 213, ал.2 от НПК/стара редакция/, за 
предявяването на следствието се призовават обвиняемия, 
гражданския ищец. 

- 20.03.06г. обвинително заключително постановление 
Към материалите от делото е приложено писмо от следовател Велков 
до сл.Дюлгерска, в което се обяснява, че „веществените доказателства, 
иззети с протокол за оглед на местопроизшествие от 14.12.1997г., не са 
запазени поради изминалия период от време.” /веществените 
доказателства са 1бр.дънки и 1бр.дамски бикини/. Съгласно чл.237, ал.2 
от НПК/стара редакция/, в постановлението за прекратяване, 
прокурорът се произнася и по въпроса за веществените доказателства. 
Съгласно чл.108, ал.1 от НПК/стара редакция/, веществените 
доказателства се пазят, докато завърши наказателното производство. 
Освен това липсва протокол за предаването на горните веществени 
доказателства на родителите, нито протокол за унищожаването им. 

 
С постановление от 27.04.06г. прокурор Чапкънова връща делото за 
конкретизиране на обвинението. Определен е двумесечен срок. 
На 03.05.06г. делото е възложено на сл.Велков /Керка Дюлгерска вече е 
преминала на работа в Районна прокуратура гр.Бургас/. 
На 06.06.06г. пр.Чапкънова изпраща напомнително писмо  до ОСлС 
гр.Бургас за приключване на делото в срок. Същото е резолирано за 
сл.Велков на 08.06.06г. 
На 09.06.06г. сл.Велков изготвя искане за удължаване на срока с четири 
месеца /впоследствие срокът е удължен от Главния прокурор на 
РБългария с шест месеца - до 28.12.06г./. 
На 14.06.06г. делото е преразпределено с резолюция на сл.Владимир 
Джамбазов. 
На 16.02.06г. сл.Джамбазов привлича Ч. И. в качеството на обвиняем и 
му провежда разпит. 
На 11.12.06г. сл.Джамбазов предявява делото на двамата родители / в 
един протокол/ и на обвиняемия. 
На 11.12.06г. сл.Джамбазов изготвя обвинително заключително 
постановление. 
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На 05.02.07г. прокурор Чапкънова връща делото за отстраняване на 
нарушенията при предявяването на пострадалите, като определя срок за 
това 7 дни /постановлението липсва в следственото дело, има го само 
в наблюдателната преписка на ОП гр.Бургас/. 
На 14.02.07г. сл.Джамбазов предявява делото на двамата родители 
поотделно, а на 15.02.07г. го предявява и на обвиняемия. 
На 15.02.07г. изготвя обвинително заключително постановление. 
 
Обвинителен акт 
На 16.03.07г. прокурор Чапкънова изготвя обвинителен акт срещу 
Ч.Г.И. за извършени престъпления по чл.152 ал.4 т.4 вр.ал.2 т.1 вр.ал.1 
т.3 от НК и по чл.116 ал.1 т.5, т.6 предл.2 и 3, т.8 предл.2 вр.чл.115 
вр.чл.23 ал.1 от НК и на 19.03.07г. го внася в Бургаския окръжен съд. 
 
НОХД 
Образувано е НОХД № 62/07г. по описа на БОС. 
Делото е насрочено за 08.05г.07г. и е приключило в едно съдебно 
заседание. По искане на подсъдимия делото е разгледано по реда на 
глава 27, чл.371 т.1 от НПК. Подсъдимият е признал всички 
обстоятелства по обвинителния акт и е дал обяснения за извършеното 
престъпление. 
Присъдата е постановена на 08.05.07г. За престъплението 
„изнасилване” е наложено наказание „двадесет години лишаване от 
свобода”, а за престъплението „убийство” е  наложено наказание 
„доживотен затвор”. На осн.чл.23 от НК е определено общо наказание 
„доживотен затвор”.С присъдата са признати и граждански искове за 
претърпени от родителите морални вреди. 
Мотивите към присъдата са изготвени на 28.05.07г. 
Присъдата не е обжалвана и е влязла в сила. 

 
Въз основа на горепосоченото могат да се направят следните 

КОНСТАТАЦИИ: 
- Първоначалното разследване по делото е продължило три месеца и 

десет дни, без да е искано удължаване на срока /от 17.12.97г. до 
27.03.98г./. 

- Постановленията за назначаване на  химико-биологичната и съдебно-
медицинската експертиза са от 18.12.97г. , а заключенията им са от дата  
15.12.97г.  

- Изчезнали са веществените доказателства /1бр.дънки и 1бр.дамски 
бикини/ иззети при огледа на местопроизшествие на 14.12.97г. 
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Съгласно чл.237, ал.2 от НПК/стара редакция/, в постановлението 
за прекратяване, прокурорът се произнася и по въпроса за 
веществените доказателства. 
- Копие от постановлението, с което прокурор Огнян Стоянов спира 
наказателното производство, не е изпратено на родителите на убитото 
момиче - нарушена е разпоредбата на чл.239 ал.3 от НПК /ДВ бр.89 от 
1974г./. Това прокурор Стоянов обяснява с „технически пропуск”. 
Съгласно чл. 239, ал.3 от НПК/стара редакция/, препис от 
постановлението за спиране на НП се изпраща на обвиняемия и 
пострадалия. В случая препис от горецитираното постановление не 
е изпратено от наблюдаващия прокурор на пострадалите родители. 

- Прокурор Стоянов не се е произнесъл по молбата на бащата на убитото 
момиче от 08.04.98г. относно искането му за конституиране в 
качеството на граждански ищец  и частен обвинител, тъй като на осн. 
чл.46, ал.3 от  НПК/стара редакция/ пострадалият може да участва 
в наказателното производство като частен обвинител и граждански 
ищец и съгл. чл.53, ал.3 от НПК/стара редакция/, молбата се прави 
най-късно до започване на съдебното следствие. Съгласно 
чл.182,ал.2 от  НПК/стара редакция/, прокурорът е длъжен да се 
произнесе по жалбата в 3 дневен срок от получаването й. 

- Прокурор Стоянов не взел предвид факта, че в горецитираната молба 
бащата С.М. заявява, че разполага с информация относно 
обстоятелствата около престъплението и неговия извършител, и че  
проверката на тази информация посредством извършването на нови 
процесуално-следствени действия ще допринесе за бързо и обективно 
разследване.Прокурор Стоянов игнорира всичко това и вместо да 
изпълни задължението си съгласно чл.220а ал.2 от НПК и да възобнови 
производството, той го прекратява. Недоумение буди как при 
установена една и съща фактическа обстановка прокурор Стоянов 
първо стига до извода, че има престъпление с неразкрит извършител и 
спира производството /постановление от 02 юни 1998г./, а една година 
по-късно, без да има проведено нито едно допълнително оперативно-
издирвателно мероприятие или процесуално-следствено действие, 
стига да друг правен извод, че няма престъпление и прекратява същото 
/постановление от  22 юни 1999г./. Учудване от втория извод изразява и 
съдът в мотивите си към осъдителната присъда от 08.05.2007г. 

- Пасивността на органите на МВР по случая може да се обясни само с 
начина на отчетност на разкритите престъпления в Министерството и 
„удобството” случаят да се квалифицира като „самоубийство”, 
отколкото като „убийство”, което да стои неразкрито. Едва след среща 
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на бащата С.М. с тогавашния директор на РДВР гр.Бургас Красимир 
Петров през 2004г. работата по случая е възстановена и след съвместна 
дейност на оперативните работници с психолозите и социалните 
работници в Бургаския затвор се стига до самопризнания от страна на 
л.с.Ч. И. за извършеното от него убийство на И.М.. На въпроса на 
оперативния работник защо не си е признал за това престъпление още 
през 1998г., когато е бил заловен и осъден за убийството на И.М., Ч.И. 
отговаря: „Никой не ме е питал.”….. Наистина в материалите по 
сл.дело № 1293/97г. липсва какъвто и да е протокол за разпит на Ч. И. 
или дори писмено обяснение, снето от служители на МВР. Единствено 
в разпита му в качеството на обвиняем по делото за убийството на И. 
М., Ч. И. заявява, че не е извършвал други убийства.   
На практика в периода декември 1997г. - юни 1999г. липсва всякаква 
координация между органите на МВР, следствието и прокуратурата по 
случая. 

- След отмяната на прекратяването през 2005г. ръководството и надзорът 
по настоящето наказателно производство са осъществявани от 
зам.районният прокурор при ОП гр.Бургас Калина Чапкънова, а самото 
разследване е водено от трима следователи: Керка Дюлгерска /вече 
прокурор в РП гр.Бургас/, Велчо Велков /и понастоящем следовател в 
ОСлС гр.Бургас/ и  Владимир Джамбазов /напуснал ОСлС гр.Бургас 
през 2008г./ 

- Разследването е продължило от 25.02.2005г. до 15.02.2007г. /т.е. близо 
две години/.Същото не е водено с нужната интензивност, която да 
съответства на престъпление с такава висока степен на обществена 
опасност. На практика към доказателствата събрани през 1997г. и 
1998г. са прибавени самопризнанията на обвиняемия, извършен е един 
следствен експеримент и е проведена една тройна психолого-
психиатрична експертиза. Проведени са и няколко допълнителни 
разпити на свидетели, които не дават допълнителна яснота по случая. 

- Делото е връщано два пъти от прокуратурата: веднъж за поправяне на 
обвинението и веднъж за отстраняване на нарушение при 
предявяването. 

- Следовател Дюлгерска е водила разследването в продължение на една 
година и един месец, без през това време да е искано удължаване на 
срока. 

- Следовател Велков е водил разследването месец и половина, без да 
извърши нито едно ПСД, а само е изготвил едно искане за удължаване 
на срока. 
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- Следовател Джамбазов е водил разследването от 14.06.06г. до 11.12.06г. 
/шест месеца/ и от 05.02.07г. до 15.02.07г. /десет дени/. През първия 
период, макар че формално не нарушил шестмесечния срок, с който 
Главният прокурор е удължил разследването, сл.Джамбазов не е 
извършил нито едно ПСД в продължение на близо шест месеца и едва в 
края на дадения му срок е извършил ново привличане в качеството на 
обвиняем. На всичкото отгоре е извършил нарушение при 
предявяването на делото, което е довело до неговото връщане от страна 
на прокуратурата и на практика е удължило разследването с още два 
месеца. 

- Изготвянето на обвинителния акт, неговото внасяне в съда, 
образуването на НОХД, разглеждането на делото от ОС гр.Бургас, 
произнасянето на присъдата и изготвянето на мотивите към нея е 
станало за относително кратко време /три месеца и половина/. 

- В заключение на всичко констатирано може да се направи извод, че 
дългият десетгодишен период от време между извършване на 
престъплението, разкриването на извършителя и налагането на 
наказанието се дължи най-вече на непрофесионално отношение към 
служебните задължения  от страна на ОМВР и наблюдаващия прокурор 
в периода 1997г. - 1999г., както и на недобрата организация и 
планиране на работата на следователите в периода 2005г. - 2007г. 
 

С оглед направените констатации Инспекторатът отправя следните 
ПРЕПОРЪКИ: 

Към директора на ОСлС гр.Бургас 
1.Да не се допуска от страна следователите при ОСлС гр.Бургас 

нарушаване на разпоредбите на чл.234 ал.1-5 от НПК. 
2.Процесуално-следствените действия да се извършват ритмично и да не 

се допуска  
 
Трябва да се вземе предвид, че на прокурор Огнян Стоянов вече са 

наложени две дисциплинарни наказания от страна на административния му 
ръководител и инструментариумът за въздействие по този ред вече явно е 
изчерпан, защото не дава необходимия ефект. 

Предвид гореизложеното считам, че на осн.чл.54 ал.1 т.6 вр.т.2 и 3 от ЗСВ 
ИВСС трябва да направи предложение до Висшия съдебен съвет за 
налагане на дисциплинарно наказание по чл.308 ал.1 т.3 от ЗСВ на 
прокурора от ОП гр.Бургас Огнян Стоянов за извършени от него 
нарушения по чл.307 ал.3 т.1, 2, 3, 4 и 5 от ЗСВ.  
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Копие от акта да се изпрати на: 
1.Жалбоподателя - на посочения от него адрес 
2.Прокурор Огнян Стоянов чрез - окръжния прокурор на гр.Бургас  
3.Главния прокурор на Република България г-н Борис Велчев - за 

сведение  
5.Прокурора при Районна прокуратура гр.Бургас Керка Дюлгерска – 

чрез районния прокурор на гр.Бургас 
6.Директора на ОСлС гр.Бургас г-н Благо Николов - за изпълнение на 

препоръките 
7.Директора на ОДМВР гр.Бургас - за сведение 
8.Висшия съдебен съвет - „Комисия по дисциплинарните производства” 
 
  
 
20.02.2009г.              Инспектор: 

     София              /Ясен Тодоров/ 
        

 


