
 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ИНСПЕКТОРАТ към ВСС 
г.София,ул.”Г.Вашингтон” №17 

 
 
 

 
 

А   К   Т 
 

за извършена проверка по сигнал № 1981/02.09.2008г. 
 

На основание Заповед на № 138/ 12.09.2008г. на Главния инспектор на 
Инспектората към ВСС бе извършена проверка в Районна прокуратура – 
гр.София, по пр.пр. № 27614/2004г. със задача да се установи има ли 
нарушения на организацията по образуването и движението на посочената 
преписка. 
 

Заповедта е издадена въз основа на данните, съдържащи се в молбата 
на Г. А. К. от град П. 

 
Преписката е заведена в Инспектората към ВСС под № 1981/2008г. 

 
На основание чл. 56, ал.2 ЗСВ проверката е възложена на Инспектор 

Александър Мумджиев и експерти Миглена Желева и Тамара Кочева. 
 
След запознаване на място в СРП с материалите по сигнал № 

1981/02.09.08г. по описа на Инспектората и на основание чл. 132а от 
Конституцията,чл.чл.56,57 и 58 ,вр. чл. 54,ал. 1 от ЗСВ, 

 
СЕ УСТАНОВИ: 
 
Сигналът е подаден от Г. А. К. от град П., в качеството му на 

пострадал от действията на служители в обменно бюро на фирма ЕТ 
„А.А.Д.” при операция по обмяна на валута. Г-н К. е сезирал СРП за случая 
на 18.06.2004г. В следствие на подадената тъжба в СРП е образувана пр.пр. 
№ 27614/2004г. В жалбата си до Инспектората към ВСС г-н К. сигнализира 
за бездействие от страна на разследващите органи и отказ от страна на СРП 
да образува наказателно производство. 

С Постановление от 23.06.2004г. СРП възлага извършването на 
проверка на органите на 06 РПУ – СДВР, като е указан 20 дневен срок за 
изпълнение. Била е извършена предварителна проверка от органите на 04 
РПУ – СДВР. По преписката липсват документи, от които да е видно, че в 



периода до 20.09.2006г срокът за разследването е удължаван, като 
същевременно няма и постановени прокурорски актове.  

На 20.09.2006г. по повод писмо от ВКП и конкретно дадени указания, 
с резолюция на районния прокурор пр.пр. № 27614/2004г. е разпределена в 
отдел II и за наблюдаващ прокурор е определена Русалина Михайлова. С 
Постановление от 27.09.2006г. прокурор Михайлова е възложила 
извършването на допълнителна проверка на Началника на 04 РПУ с 
конкретно посочени указания. Определен е срок от 20 дни. С писмо вх. № 
36505/29.01.2007 г. от ВКП до СРП е изискано уведомление за хода и 
резултата от проверката по горецитираната преписка, както и копие от 
постановените прокурорски актове. В изпълнение на указанията на ВКП и 
СГП с Постановление от 16.03.2007 г. прокурор Ганчева от СРП е 
възложила на СДП извършването на проверка по пр.пр. №27614/2004г. по 
описа на СРП със срок 30 дни. На 22.05.2007 г. в резултат на събраните 
данни от предварителната проверка СРП е постановила отказ да образува 
наказателно производство и е прекратила прокурорската преписка, тъй като 
е счела, че липсват данни за извършено престъпление от общ характер. 

На 01.10.2007г. СГП е отменила Постановлението на СРП от 
22.05.2007 г. за отказ от образуване на наказателно производство, като 
необосновано и незаконосъобразно. Указала е на СРП да образува 
досъдебно производство по чл. 209, ал. 1 от НК. 

Срещу Постановлението на СГП, прокурор Ганчева от СРП е подала 
сигнал до АП – София с молба същото да бъде отменено. Апелативна 
прокуратура с Постановление от 19.11.2007г. е оставила без уважение 
сигнала на СРП и потвърдила Постановлението на СГП, като обосновано и 
законосъобразно. 

СРП с Постановление от 11.01.2008г. е образувала предварително 
производство срещу Неизвестен извършител за престъпление по чл. 209, ал. 
1 от НК. 

От 19.02.2008г. до 15.07.2008г., когато е изготвено заключителното 
постановление по досъдебно производство № 5080/2008г. по описа на СДП, 
пр. пр. № 27614/2004г. са извършени две процесуално следствени действия 
– разпит на двама свидетели на 09.04.2008г. На 18.04.2008г. е направено 
искане за удължаване на срока на разследване с 4 месеца, считано от 
13.04.2008г., като няма данни срокът да е удължен, както и досъдебното 
производство да е изисквано от страна на наблюдаващия прокурор. 

 
ИЗВОДИ: 

 
Предварителната проверка по пр.пр. 27614/2004г. е продължила извън 

всички указани срокове.  
От датата на образуване на предварителното производство – 

11.01.2008г., съгласно указанията на СГП, до 15.07.2008г. не са извършени 
никакви действия по разследването с изключение на разпит на двама 
свидетели. 



Въпреки направеното искане от страна на водещия разследването за 
удължаване на срока с 4 месеца до СРП на 18.04.2008 г., считано от 
13.04.2008г., такова липсва и досъдебното производство се е движило и 
приключило извън всякакви процесуални срокове. 

 
Предвид констатираното в акта и на основание чл. 58, ал. 2, вр. чл. 54, 

ал. 1, т. 6 от ЗСВ правя следната препоръка: Административният 
ръководител и Районен прокурор на гр. София да предприеме 
необходимите действия и да ангажира дисциплинарната отговорност на 
прокурор Ирена Ганчева, като и наложи дисциплинарно наказание на 
основание чл. 311, т. 1 от ЗСВ. 
  
 В едномесечен срок от връчване на настоящия акт на основание чл. 58 
ал. 4 от ЗСВ да бъде уведомен  Главния инспектор по отношение 
изпълнение на препоръката. 
 
 
               Изготвили акта: 
        

ИНСПЕКТОР: 
                                                                                                А. Мумджиев 
       

 
ЕКСПЕРТИ:  

           М.Желева 
 
             
           Т. Кочева  
        

 
 
 
Днес …………….. настоящият акт бе връчен на прокурор Александър 

Налбантов – районен прокурор на гр. София, който след запознаване с 
констатациите в него, има право на възражения на основание чл.58, ал.3 
ЗСВ пред Главния инспектор на Инспектората към ВСС. 
 
 

Получил акта:     ……………….   
  

             /прокурор Налбантов/ 
    

 


