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На  основание  Заповед  № Ж-01-948/16.07.2015г.  на  главния
инспектор  на  Инспектората  към  Висшия  съдебен  съвет  (ИВСС)  бе
извършена проверка в Окръжна прокуратура Плевен. 

Заповедта е издадена въз основа на данните, съдържащи се в сигнали
от  адвокат  Д.  М.  от  Варненска  адвокатска  колегия,  препратени  по
компетентност  от  Министерство  на  правосъдието,  заведени  в
Инспектората  към  Висшия  съдебен  съвет  под  №  КЖ-01-948/2010г.  В
сигналите жалбоподателят  твърди,  че  наблюдаващият  прокурор при ОП
Плевен по ДП № 11/2012г. по описа на ОП Плевен не се е произнесъл по
негово искане за връщане на веществени доказателства (златни накити) от
20.09.2013г.,  както  и  че  ВД  по  делото  не  се  съхраняват  съобразно
изискванията на НПК. 

На основание чл. 58 от ЗСВ проверката е възложена на инспектор
Любомир Георгиев и експерти Ана Рачева и Тихомир Троянов.

Обхватът на проверката включва  разпореждането и съхранението с
веществени доказателства по ДП № 11/2012г. по описа на ОП Плевен /вх.
№ 2466/2011г./, както и създадената в ОП Плевен организация за това.

Проверката  бе  извършена  на  за  времето  от  04.08.2015г.   до
05.08.2015г., на място в ОП Плевен, като препис от Заповедта беше връчен
на административния ръководител – и.д. окръжен прокурор на ОП Плевен
–  г-н  Славчо  Славов.  На  проверяващия  екип  бяха  предоставени
наблюдателните материали по ДП № 11/2012г.; ДП № 45/2008г. и ДП №
39/2015г., и трите по описа на ОП Плевен. Към момента на проверката ДП
№ 11/2012г. по описа на ОП Плевен не беше предоставено за проверка , с
разяснението  че  е  предадено  на  вещо лице  за  изготвяне  на  експертиза,
назначена по досъдебното производство. По данни от разследващия орган,
експертът  е  излязъл в отпуск и ще бъде  в  гр.  Плевен след 17.08.2015г.
Материалите по ДП № 45/2008г. са изпратени в Специализиран съд София,
във връзка с образувано НОХД № 1648/2014г. Досъдебно производство №
39/2015г. се намираше при разследващия орган.

Преди проверката в ОП Плевен, непосредствено след получаване на
сигналите,  беше  изискана  справка  за  съхранението  на  веществените
доказателства  по  ДП  №  11/2012г.  по  описа  на  ОП  Плевен,  копия  от
прокурорския  акт  за  разпореждане  с  ВД,  ако  има  такъв,  както  и  от
документа,  удостоверяващ  мястото  за  съхранение  на  веществените
доказателства, за провеждане на предварително проучване.

С писмо изх. № 1148/18.05.2015г., наблюдаващият прокурор Искра
Ганева предостави справка,  с приложения, която не съдържаше в пълен
обем изисканата информация. Това наложи с писмо от 04.06.2015г. ИВСС
повторно да  изиска  предоставяне  на  копия  от  следните  документи:
прокурорският акт за разпореждане с ВД /след отделянето на съответните
материали от ДП № 45/2008г./;  документа /протокол, разписка или др./,
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удостоверяващ, че тези ВД са оставени на съхранение в банковия сейф;
всички  постъпили  по  досъдебното  производство  молби  с  искане  за
връщане  на  ВД  и  актовете,  с  които  наблюдаващия  прокурор  се  е
произнасял, както и дневника за ВД, ако има отбелязване,  че това ВД е
заведено в него. Отговорът по исканата информация е постъпил в ИВСС на
11.06.2015г.

От анализа на предоставената информация и извършената проверка
на място се установи следното: 

I.  Проверка  по ДП № 11/2012г. по описа на ОП Плевен /вх. №
2466/2011г./

С  постановление  от  10.01.2012г.   на  ОП  Плевен  са  приети  по
компетентност отделените материали от ДП № 45/2008г. по описа на ОП
Плевен и е образувано досъдебно производство № 11/2012г. по описа на
ОП Плевен срещу известен извършител за престъпление по чл. 255, ал.1 от
НК. Разпоредено е постановлението, заедно с дознанието да се изпрати на
ОДМВР  Плевен  за  определяне  на  разследващ  орган  и  провеждане  на
разследването. Дадени са конкретни указания за извършване на действия
по разследването и е определен двумесечен срок за приключването му. В
наблюдателните материали по ДП 11/2012г. и ДП 45/2008г. не се съдържа
постановление за отделяне на материалите от ДП 45/2008г., въз основа на
които е образувано ДП 11/2012г. В записванията по ДП 45/2008г. /вх. №
411/2008г./  в  УИС  е  отразено,  че   на  29.12.2012г.  с  постановление  са
отделени материали, като е посочено, че извършител е В.Й.Г. /в УИС няма
прикачен  такъв  документ/.  На  същата  дата  в  УИС  е  отразено  и  друго
постановление  за  отделяне  на  материали  по  същото  досъдебно
производство, касаещи извършени престъпления от други две лица – Т. М.
и  М.  Т.   /това  постановление  е  прикачено  в  УИС,  като  е  налично и  в
наблюдателните материали по ДП 45/2008г./.

В постановлението от 10.01.2012г. прокурор Ганева не е посочила
материалите,  които  приобщава  към  новообразуваното  досъдебно
производство, както и относимите веществени доказателства. 

Със Заявление от 20.09.2013г. адв. Д. М., като пълномощник на В.Г.
е  отправил  искане  към  наблюдаващия  прокурор  по  ДП  11/2012г.  за
връщане  на  ВД  -  златни  накити,  иззети  на  08.12.2010г.  Заявлението  е
разпределено  на  същата  дата  на  прокурор  Ганева.  В  наблюдателните
материали /както и в записванията в УИС/ липсва произнасяне по това
искане. 

По молба от адвокат Д.М., с постановление от 27.11.2013г. прокурор
при  АП  Велико  Търново  е  констатирал  липсата  на  произнасяне  по
искането  за  връщане  на  ВД  и  е  разпоредил  на  прокурор  Ганева  да  се
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произнесе  незабавно  с  прокурорски  акт  по  реда  на  чл.  111  от  НПК.  В
обстоятелствената  част  на  постановлението  на  АП  Велико  Търново  е
посочено, че протоколът за претърсване и изземване и разпореждането на
съда за предварително разрешение са приложени към ДП 11/2012г. като
част от отделените материали от ДП 45/2008г. Със същото постановление е
оставено без уважение искането за отвод на прокурор Ганева.

В  предоставената  справка  от  прокурор  Ганева  изх.  №
1148/18.05.2015г. е посочено, че в хода на разследването по ДП 45/2008г.,
още преди отделянето на материали и преди образуването на ДП 11/2012г.,
са  иззети  златни  накити  и  пари  от  дома  на  В.Г.   от  гр.  Червен  бряг
/приложен  е  протокол  за  претърсване  и  изземване  от  08.12.2010г./.
Посочено е още, че на 05.01.2011г. е постъпила молба от В.Г. за връщане
на иззетите вещи, на която е отговорено с писмо от 20.01.2011г., че вещите
попадат  под  режима на  чл.  53  от  НПК и не  следва  да  бъдат  връщани.
Прокурор Ганева приема, че следващо произнасяне по същия въпрос не е
било необходимо. При извършената проверка се установи, че писмото от
20.01.2011г.  по  ДП 45/2008г.  до  В.Г.  е  със  следното  съдържание:  „Във
връзка  с  иззети  при  извършено  претърсване  от  08.12.2010г.  вещи  Ви
уведомявам следното: В хода на разследването са събрани доказателства
за извършено престъпление по чл.  253,  ал.1 от НК и в  тази връзка са
иззети посочените накити и парична сума.  Същите не представляват
веществени доказателства по смисъла на чл. 109 от НПК и попадат
под режима на чл. 53, ал.2, б.”б” от НК, поради което не следва да
бъдат връщани”.

В  наблюдателните  материали  по  проверените  досъдебни
производства  липсват  данни  за  датата,  на  която  веществените
доказателства,  иззети  с  протокол  за  претърсване  и  изземване  от
08.12.2010г. /златни накити/ са внесени в банков сейф по реда на чл.
110,  ал.5  от НПК.  На проверяващия  екип бяха предоставени копия  от
договори за наем на сейф с необявено съдържание, между „Алианц Банк
България” АД, клон гр.  Плевен и ОДМВР Плевен, първият от които от
28.07.2011г., а последният от дата 24.09.2014г. /договорите за банков сейф
№ 50 са сключвани за срок от шест месеца/. Предоставени ни бяха също
постановления от 29.11.2012г. от разследващ полицай Р. Нешева, с които
са  извадени  от  банковия  сейф  веществени  доказателства-накити,  за
извършване  на  експертиза  от  вещо  лице  –  златар  ювелир  и  съответно
върнати за пазене и съхранение в банков сейф № 50. В постановлението е
посочено  препис  да  се  приложи  в  Книгата  за  отчет  на  ВД  –  пари  и
ценности. От предоставената Книга за отчет на ВД – пари и ценности от
разследващ полицай Е.  Боева, заместваща главния разследващи полицай
на  ОДМВР  Плевен,  се  установи,  че  първото  записване  в  нея  е  на
06.06.2012г.  В   Книгата  няма  отразявания  за  ВД-златни  накити  по
проверяваното  дело.  Към  книгата  са  приложени  единствено
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постановленията  на  разследващия  полицай  от  29.11.2012г.  за  внасяне  и
изнасяне на тези веществени доказателства от банковия сейф. 
         Установи се,че в наблюдателните материали по ДП 11/2012г.  е
приложена разписка с дата 26.02.2013г., с която наблюдаващия прокурор
И.Ганева  е  предала  на  разследващ  полицай  Р.  Нешева  запечатан  плик,
съдържащ  ВД,  иззети  по  ДП  №  45/2008г.  по  описа  на  ОП  Плевен  на
08.12.2010г. от дома на В.Г. в гр.Червен бряг, с опис – 29 бр. банкноти с
номинал  50  лв  и  43бр.банкноти  с  номинал  20  лв.  С  постановление  от
27.02.2013г. разследващ полицай Нешева е разпоредила описаните ВД да
се предадат за пазене в банков сейф № 50 в „Алианц Банк България” АД,
клон гр. Плевен. В постановлението е посочено препис да се приложи в
Книгата за отчет на ВД – пари и ценности. При проверка на книгата се
установи,  че  има  записване  за  внасяне  на  паричната  сума,  като   е
приложено и копие от постановлението от 27.02.2013г.

С  оглед  невъзможността  проверяващият  екип  да  се  запознае  с
материалите  по  досъдебното  производство  поради  посочената  по-горе
причина,  проведохме  среща  с  Р.  Нешева  –  разследващ  полицай  при
ОДМВР Плевен, на която е възложено разследването по ДП №11/2012г. по
описа на ОП Плевен. Същата заяви, че е получила делото без приобщените
веществените доказателства.  Като приобщени към това дело веществени
доказателства разследващия орган е приел, че са тези, иззети с протокол от
08.12.2010г. от дома на В.Г. От проведения разговор се установи също, че
златните  накити  са  внесени  от  друг  разследващ  полицай  по  ДП  №
45/2008г. в банков сейф, като впоследствие тя е продължила договора за
наем на сейфа. Парите по досъдебното производство е получила с разписка
от прокурор Ганева на 26.02.2013г. и с постановление от следващия ден е
предала  за  пазене  и  съхранение  в  банковия  сейф.  Като  причина  за
предаването на парите през 2013г. Нешева посочи извършена проверка на
ОП Плевен от АП Велико Търново, след която е разпоредено паричната
сума да се предаде на разследващия орган. 

Бяха  изискани  и  проверени  Книгата  за  веществени  доказателства,
водена в ОП Плевен и Дневника за веществени доказателства,  които се
съхраняват  в  трезор  на  банка  ЦКБ Плевен.  В тях  липсват записвания,
удостоверяващи предаването от прокурор Ганева на паричната сума по
ДП № 11/2012г. /или по ДП № 45/2008г./ за съхранение. Бяха изискани и
всички  заповеди  на  административния  ръководител  за  създаване  на
комисии  за  извършване  проверка  на  ВД,  съхранявани  в  ОП  Плевен  за
периода  2011г.-2015г.  Заедно  със  заповедите  бяха  предоставени  и
протоколите  от  извършваните  проверки,  подписани  от  членовете  на
комисиите.  Съгласно отразеното в тях, през целия посочен период не са
констатирани  ВД,  които  поради  спецификата  си  не  следва  да  се
съхраняват  в  помещения  на  ОП  Плевен  /пари,  валута,  ценности,
лекарства, наркотични вещества, оръжие и боеприпаси/. 
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На 24.02.2015г. в ОП Плевен е постъпила справка от разследващия
полицай от която е видно, че  по повод постъпил сигнал от пострадали
лица за липси в наетите от тях банкови касети в „Алианц Банк България”
АД,  клон  Плевен,  разследващият  полицай  е  посетил  банката  на
17.02.2015г.,  с  цел  установяване  на  съдържанието  на  наетия  по
досъдебното  производство  сейф.  При проверката  е  било  установено,  че
съхраняваните в сейфа златни накити /поставени в отделен плик/ по ДП
11/2012г. по описа на ОП Плевен липсват. В друг плик е била оставена на
съхранение паричната сума по делото, която е намерена в сейфа в цялост.
По случая е образувано ДП № 39/2015г. по описа на ОП Плевен, което към
момента на проверката не е приключило.

II. Проверка на организация за съхранение и разпореждане с ВД
в ОП Плевен

В  ОП  Плевен  се  води  Книга  за  веществените  доказателства,
съдържаща две части: входяща и изходяща част.  Във входящата част се
описват  пореден  номер,  дата  на  завеждане,  досъдебното  производство,
пълно описание на приетите ВД /, име на дознател, прокурор и подпис. В
изходящата част се описват датата на връщане/предаване, прокурорският
акт, описание на ВД, дата, име и подпис на приемащия.  На проверяващия
екип бяха предоставени две книги – едната,  водена за периода от 2006-
2011г. и втората - за периода от 2012г. до настоящия момент. Към Книгите
е  приложено  разпореждане  №  45/28.12.2005г.  на  административния
ръководител на ОП Плевен, с което е указан реда за съхранение на ВД.
Други заповеди и разпореждания, свързани с ВД, след тази дата не са
издавани.  Приложено  е  и  разпореждане  №  АП  -  12/04.08.2010г.  на
административния  ръководител  на  АП  Велико  Търново,  с  което  е
разпоредено  на  административните  ръководители  на  прокуратурите  от
апелативния  район  да  създадат  организация  за  запознаване  и  точно
прилагане от всички наблюдаващи прокурори на правилата във връзка с
приемането, съхранението и проверката на ВД по досъдебни производства.
Разпоредено е също, на всеки шест месеца по-горестоящите прокуратури
да  извършват  тематични  проверки,  относно  правилното  описване,
съхранение,  предаване  и  унищожаване  на  веществените  доказателства,
резултатите  от  които  да  се  обобщават  в  подробни  писмени  справки.
Указано  е  Апелативната  и  окръжните  прокуратури  да  включват  в
плановете  си  за  редовни  годишни  ревизии  и  проверка  по  работата  с
веществените доказателства. 

Проверяващият  екип  изиска  всички  проверки  и  ревизии  на  ОП
Плевен от АП Велико Търново, касаещи разпореждането и съхранението
на веществени доказателства по досъдебни производства. Установи се, че
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за  целия  период  /от  издаване  на  разпореждането,  до  момента  на
проверката/  няма извършвани такива тематични проверки. Последната
комплексна ревизия, извършена от АП Велико Търново на ОП Плевен е
със Заповед № 212 от 19.06.2014г. на и.ф. административен ръководител на
АП Велико Търново. Ревизираният период е 01.01.2013г.-31.12.2013г., като
ревизията е извършена на 25.06.2014г., съгласно изготвен план. В обхвата
на ревизията се включват : 

Дейност на ОП Плевен по досъдебния надзор;
Наказателно-съдебния надзор;
Надзор  за  изпълнение  на  наказанията  и  другите  принудителни

мерки;
Надзора за законност;
Гражданско-съдебния надзор;
Административно-съдебния надзор;
Административно и организационно състояние на прокуратурата.
В  обхвата  на  тази  проверка   не  е  включена  създадената

организация по работата с ВД по досъдебни производства. 

В изпълнение на разпоредбата на чл. 110, ал.5 от НПК, ОП Плевен е
сключила договор на 15.03.2013г.  с ЦКБ АД за наем на банков сейф за
съхранение  на  ВД  по  досъдебни  производства.  На  проверяващия  екип
беше предоставено копие от договора, както и Дневник за веществените
доказателства,  които  се  съхраняват  в  трезор  на  банка  ЦКБ  АД,  клон
Плевен.  Дневникът  е  въведен  след  сключването  на  договора  за  банков
сейф.  В Дневника има общо 7  записвания  към настоящия момент,  като
първото е от месец юни 2014г. В този Дневник се описват само ВД, иззети
по следствени дела /няма предадени от прокурора по другите досъдебни
производства/.  Беше  предоставено  и  пълномощно,  с  което
административния ръководител на ОП Плевен е упълномощил завеждащия
служба, както и съдебен деловодител от ОСлО в ОП Плевен да ползват
заедно и поотделно сейф № 054 и сейф № 153, находящи се в обществения
трезор.

На  проверяващият  екип  беше  предоставена  справка  по  пр.пр.№
3590/2015г.  по  описа  на  отдел  06  „Административен”  към  ВКП,  с
резултати от извършена проверка. Проверката е по конкретни досъдебни
производства и касае разпореждане и съхранение на ВД. Констатирани са
пропуски,  допуснати  от  наблюдаващи  прокурори  от  РП  Плевен  и  ОП
Плевен и са отправени предложения до административните ръководители
на  двете  прокуратури  за  обръщане  на  внимание  на  наблюдаващите
прокурори на основание чл.327 от ЗСВ. 

При извършената проверка се констатираха следните пропуски
и нарушения: 
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 Във  връзка  с  воденето  на  ДП  №  11/2012г.  по  описа  на  ОП
Плевен /вх. № 2466/2011г./

-  в  постановлението  от  10.01.2012г.  на  наблюдаващия  прокурор
Искра Ганева за приемане по компетентност на отделените материали
от ДП № 45/2008г. по описа на ОП Плевен не са описани приобщените
материали и ВД. Следва да се има предвид, че на проверяващия екип не
беше предоставено постановление,  с което са отделени материали от
ДП № 45/2008г. при изисканите предварително справки, като  такова не
се установи и при проверката в наблюдателните преписки в ОП Плевен.

- в  нарушение  разпоредбата  на  чл.  110,  ал.3  от  НПК,
наблюдаващият прокурор Искра Ганева,  след като с постановление от
10.01.2012г. е приела по компетентност отделените материали от ДП №
45/2008г.  по  описа  ОП  Плевен,  не  е  предала  и  самите  веществени
доказателства  на  разследващия  орган  по  новообразуваното  ДП  №
11/2012г.  Така,  вместо  физически  да  следват  отделените  материали,
веществените  доказателства  са  оставени  на  съхранение  при  вече
некомпетентен орган. Златните накити са съхранявани от разследващия
орган  по  ДП  №  45/2008г.  до  момента  на  подновяване  на  договора  за
банковия  сейф от 07.02.2012г.  с  пълномощник Р.  Нешева,  а  паричните
средства по делото са представени на разследващия орган на 26.02.2013г.
от наблюдаващия прокурор Искра Ганева /две години след образуване на
делото/.  На  практика  няма  категорични  данни,  къде  точно  са
съхранявани  веществените  доказателства,  водени  като  приобщени  по
новообразуваното ДП 11/2012г.

-  в нарушение  разпоредбата на чл. 110, ал. 5 от НПК, иззетите
като веществени доказателства банкноти не са били предадени за пазене
в  търговска  банка,  обслужваща  държавния  бюджет,  или  в  Българска
народна  банка,  а  са  съхранявани  от  прокурор  Ганева  до  26.02.2013г.,
когато  са  предадени  на  разследващия  орган  по  ДП  №  11/2012г.
Проверката не установи конкретното място за съхранение на паричните
средства, същите не са били в помещението за съхранение на ВД на ОП
Плевен, както и в банковата касета, наета от прокуратурата.

-  в нарушение на чл.111 от НПК, наблюдаващият прокурор Искра
Ганева не се е произнесъл по заявление за връщане на ВД от 20.09.2013г.,
подадено  от  адвокат  Д.М.,  като  пълномощник  на  В.Г..  Липсата  на
произнасяне от страна на наблюдаващия прокурор в продължение близо
две години и е довела до невъзможността Георгиев да се възползва от
правото си да обжалва отказа пред съответния първоинстанционен съд
по реда на по чл.111, ал.3 от НПК. Проверяващият екип не приема довода
на  наблюдаващия  прокурор  Ганева,  че  същата  се  е  произнесла  по
веществените доказателства с писмо от 20.01.2011г. по ДП № 45/2008г.
На  първо  място,  произнасянето  на  прокурора  е  по  друго  досъдебно
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производство,  и  на  второ  е  във  форма,  която  не  позволява   съдебен
контрол.

-  в нарушение на чл.46, ал.3 от НПК наблюдаващият прокурор не е
изпълнил указанието на по-горестоящата прокуратура да се произнесе
незабавно  по  искането  на  адвокат  Д.М.  за  връщане  на  ВД,  дадено  в
постановление  от 27.11.2013г.  по  пр.пр.  № 520/2012г.  по  описа  на  АП
Велико Търново.

Във връзка с организацията за съхранение и разпореждане с ВД
в ОП Плевен

- организацията за съхранение и разпореждане с ВД не е в пълно
съответствие  с  разпоредбите  на  ПОДАПРБ  /отм./  и  действащия
ПАПРБ.  Издаденото  разпореждане  №  45/28.12.2005г.  на
административния  ръководител  на  ОП  Плевен,  действащо  и  към
настоящия  момент,  с  което  е  указан  реда  за  съхранение  на  ВД,  не
съдържа необходимите реквизити,  съгласно актуалната нормативна и
поднормативна уредба. 

-  макар и да е създадена  организация за спазване разпоредбата на
чл.110, ал.5 от НПК, а именно, парите и другите ценности, иззети като
веществени доказателства, да се предават за пазене в търговска банка,
липсва изрично разпореждане за определяне на конкретно отговорно лице,
като  не  са  уредени  реда  и  начина  за  извършване  на  описването,
предаването и изваждането на ВД от банковата касета. 

Въз основа на направените констатации и на основание чл.58,
ал.2  от  ЗСВ  Инспекторатът  към  Висшия  съдебен  съвет  отправя
следните препоръки:

Към административния ръководител на ОП Плевен
1.Да упражни правомощията си по чл. 327 от ЗСВ, като обърне

внимание на наблюдаващия прокурор Искра Ганева за допуснатите от
нея пропуски по ДП №11/2012г. по описа на ОП Плевен;

2.Да  приведе  организацията  за  съхраняване  на  ВД  в
прокуратурата в пълно съответствие с раздел VIII от ПАПРБ.

Към административния ръководител на АП Велико Търново
1.Да упражни служебен контрол върху ДП № 11/2012г. по описа

на  ОП  Плевен,  с  оглед  констатираните  пропуски  в  работата  на
наблюдаващия прокурор Искра Ганева.

2.Да създаде организация за упражняване на периодичен контрол,
относно правилното описване, съхранение, предаване и унищожаване
на ВД в ОП Плевен.
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Екземпляр от   настоящия акт  да  се  изпрати на  административния
ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура Плевен, който
има право за  направи възражения в  7-дневен срок от връчването му на
основание чл.58, ал.3 от ЗСВ пред главния инспектор на Инспектората към
ВСС.

Административният  ръководител  на  Окръжна  прокуратура  Плевен
да  връчи  екземпляр  от  настоящия  акт  на  Искра  Ганева  -  прокурор  в
Окръжна прокуратура Плевен, която има право за направи възражения в 7-
дневен  срок  от  връчването  му  на  основание  чл.58,  ал.3  от  ЗСВ  пред
главния инспектор на Инспектората към ВСС.

Екземпляр от   настоящия акт  да  се  изпрати на  административния
ръководител  -  апелативен  прокурор на  Апелативна  прокуратура  Велико
Търново,  за  сведение  и  изпълнение  на  препоръките  от  негова
компетентност.

Административният ръководител на ОП Плевен да уведоми ИВСС в
двумесечен срок за изпълнение на дадените препоръки.

Административният ръководител на АП Велико Търново да уведоми
ИВСС в двумесечен срок от получаване на Акта за изпълнение на дадените
препоръки.

Екземпляр  от  Акта  да  се  изпрати  на  ВКП,  отдел  06
„Административен”, за сведение.

            
                                ИНСПЕКТОР:

                                                                                      /Любомир Георгиев/
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