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В Инспектората към ВСС на основание чл.58, ал.3 ЗСВ е постъпило 
възражение от г-жа Емилия Русинова, и.ф.адм.ръководител на СГП, г-н 
Николай Русинов, г-жа Зорница Таскова, г-н Явор Димитров, г-н Куман 
Куманов и г-н Чавдар Ангелов–заместници на административния 
ръководител на СГП срещу Акт за резултати от извършена планова проверка 
на Софийска градска прокуратура по заповед №ПП-01-90/29.09.2014г. на 
Главния инспектор на ИВСС. Във възражението е посочено, че към него са 
приложени следните писмени възражения на магистрати и съдебни 
служители, постъпили в СГП: становище от Р.Царева-следовател при СО-
СГП; справка от Свилен Цеков–следовател при СО-СГП; справка от 
следовател Ил.Танчев; становище от следовател Ст. Бойдева; становище от 
Йордан Никифоров – следовател в СО-СГП; справка-възражение от Нистор 
Нисторов – следовател СО-СГП; становище от Христо Панев – следовател в 
СО-СГП; справка от Ивелин Д. Петров - следовател в СО-СГП; становище от 
Мария Кирилова Генова - следовател в СО-СГП; справка от К.Александрова - 
следовател в СО-СГП; становище от Албена Ангелова-следовател в СО-СГП; 
справка от Кирил Николов - следовател в СО-СГП; справка от С.Косева – 
следовател в СО-СГП; становище от следовател Илиана Кирилова, 
ръководител 01 сектор СО-СГП с приложени таблици за разследвани 
досъдебни производства и заключителни постановления за 2012г. и 2013г.; 
възражение от Калин Софиянски – прокурор при СГП; възражение от Елка 
Ваклинова – прокурор при СГП; становище от Ст.Атанасова – прокурор при 
СГП; становище от Юлияна Христова – прокурор при СГП; възражение от 
Детелин Георгиев – прокурор при СГП; становище от Йорданка Чанкова – 
прокурор при СГП;  възражение от К. Н. – гл. специалист при СО-СГП; 
възражение от В. Д.-домакин в СО-СГП; възражение от М.Б.-секретар при 
СО-СГП.  

След запознаване с постъпилото възражение и Акт за резултати от 
извършената планова проверка на Софийска градска прокуратура по заповед 
№ПП-01-90/29.09.2014г. на Главния инспектор на ИВСС се установи, че по 
същество се възразява и срещу Акт за резултати от извършена планова 
проверка на Софийска градска прокуратура по заповед №ПП-01-
92/03.10.2014г. на Главния инспектор на ИВСС независимо, че не е посочено 
изрично. Еднократно се възразява по следните препоръки и констатации: 

- по препоръки, дадени в т.І.2, т. І.4, т.ІІІ.5 и т.ІІІ.6 от Акта за резултати 
от извършена планова проверка на Софийска градска прокуратура по заповед 
№ПП-01-92/03.10.2014г. на Главния инспектор на ИВСС; 

- по констатациите и изводите в Акта за резултати от извършената 
планова проверка на Софийска градска прокуратура по заповед №ПП-01-
90/29.09.2014г. на Главния инспектор на ИВСС в част ІІ „Следствен отдел в 
СГП” относно становището на проверяващия инспектор, че „съществуват 
следователи /поименно изброени/, които и през двете години на проверявания 
период не са приключили нито едно дело с мнение за съд.”  
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По възраженията срещу Акт за резултати от извършената планова 
проверка на Софийска градска прокуратура по заповед №ПП-01-
92/03.10.2014г. на Главния инспектор на ИВСС: 

- в т.І.2 от Акта е дадена препоръка към адм.ръководител на СГП „да 
предприеме необходимите стъпки и да изиска от разследващите органи 
спрените дела, водени срещу известен извършител, които са изпратени от 
отделни прокурори, с оглед тяхното съхраняване в СГП, съгласно т.20 от 
Указание №55/14.02.2008г. и Указание №55 от 01.04.2008г. на отдел ІІ на 
ВКП.”. 

- в т.ІІІ.5 от Акта е дадена препоръка към прокурорите от СГП „да 
предприемат активни действия по контрол върху действията на 
разследващите органи за установяване на извършителите на престъпления 
съгласно т.14 от Указание №55/14.02.2008г. и Указание №55 от 01.04.2008г. 
на отдел ІІ на ВКП.”. 

Във възражението е посочено, че тези препоръки не могат да бъдат 
изпълнени, защото към настоящия момент Указание №55/14.02.2008г. и 
Указание №55 от 01.04.2008г. на отдел ІІ на ВКП са отменени със заповед 
№1987/30.05.2014г. на главния прокурор, поради ясна регламентация в НПК.  

С оглед факта, че цитираните в препоръките указания на ВКП са 
отменени, то възражението в тази част е основателно и следва да бъде 
уважено, като се КОРИГИРА Акта за резултатите от извършената планова 
проверка на Софийска градска прокуратура по заповед №ПП-01-
92/03.10.2014г. на Главния инспектор на ИВСС като отпадат препоръките по  
т.І.2  и т.ІІІ.5 от същия. 

- в т.ІІІ.6 от Акта е дадена препоръка на прокурорите „да работят 
активно по делата, спрени срещу известен извършител с оглед недопускане 
на прекратяването им поради изтекла давност.” 

По отношение на тази препоръка във възражението е посочено, че 
същата е неясна с оглед разминаването й с разпоредбата на чл. 245, ал.1 от 
НПК. Твърди се, че по спряно наказателно производство прокурорът не 
можел да извършва валидни процесуално следствени действия, а издирването 
на лица и установяване на обстоятелствата за възобновяване на наказателното 
производство били в прерогативите на органите на МВР.  
 По същество с този довод е изразена позиция, че с обявяване на лицето 
за издирване и уверението на полицията, че при задържането му, 
прокуратурата ще бъде уведомена, се изчерпват правомощията на 
прокуратурата и за нея остава единствено възможността да изчака нужното 
време до издирване на съответното лице. Това виждане не може да бъде 
споделено от Инспектората към ВСС. При спряно наказателно производство 
не отпада задължението на прокурора да ръководи разследването и да 
осъществява постоянен надзор за законосъобразното му и своевременно 
провеждане като наблюдаващ прокурор. Независимо, че е отменено 
цитираното по-горе указание на ВКП, то съгласно чл.46, ал.2, т.1 НПК 
контролът следва да се осъществява от прокуратурата. От своя страна 
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административните ръководители на прокуратурите следва да предприемат 
организационни мерки за ефективен контрол относно работата по 
издирването и другите действия по спрените наказателни производства. 
Инспекторатът към ВСС в своите анализи за дейността си по Глава „Трета а” 
от ЗСВ многократно е констатирал, че недостатъчно ефективния контрол над 
спрените досъдебни производства се явява причина, водеща до забава на 
наказателните производства, чието разглеждане продължава извън разумните 
срокове.  

Посочената по-горе препоръка е дадена в този смисъл и с оглед 
констатациите по конкретни дела, посочени в обстоятелствената част на 
Акта, които не са оспорени. Например пр.пр.№05945/12г. (първоначално 
заведена под №СП-85/02г.) по описа на СГП(стр.115-116 от Акта). 
Досъдебното производство е образувано на 04.02.2004г. Същото е спряно с 
постановление на прокурор от 24.08.2006г. на основание чл.244, ал.1, т.3 от 
НПК за срок от 1 година. В нарушение на чл.244, ал.8 от НПК делото е 
възобновено с постановление на прокурор на 17.07.12г. и са дадени указания 
да се изпълнят в цялост указанията, дадени с постановления от 08.03.2006г. и 
02.02.2004г.. Прокурорът не е съобразил, че давността е изтекла през 2009г. 
Още повече, че с постановление на друг прокурор от 30.11.2012г. 
производството е спряно за издирване на двама извършители, които са 
обявени за ОДИ. С постановление от 13.03.2014г. на друг прокурор е 
прекратено наказателното производство, поради изтекла абсолютна давност 
през 2009г. На практика наказателното производство е продължило 5 години 
след изтичане на абсолютната давност. Проверяващият инспектор е 
констатирал грубо нарушение на закона.  

В този смисъл, възражението в тази част се преценява за 
неоснователно. 

- в т.І.4 от Акта е дадена препоръка на адм.ръководител на СГП „ по 
делата, по които се изисква вземане на мярка за неотклонение „задържане 
под стража” да създаде необходимата организация, при която времето от 
фактическото задържане на лицето до изправянето му пред съда фактически 
да не надвишава повече от 2 дни.”. 

Във възражението е посочено, че с оглед разпоредбите на чл.64, ал.2 
НПК и чл.42, ал.2 от ЗЕЕЗА, които дават правомощие на прокурора при 
необходимост да постанови задържане на лицето за срок до 72 часа, то 
изпълнението на тази препоръка би се явило в разрез със закона и 
необосновано би ограничило възможността на прокурора да осигури 
своевременно, обективно и всестранно разследване. 

С оглед факта, че законодателят е дал възможност на прокурора да 
постанови задържане на обвиняемия до 72 часа в производства по искания за 
вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража”, то възражението 
в тази част е основателно и следва да бъде уважено, като се КОРИГИРА Акта 
за резултатите от извършената планова проверка на Софийска градска 
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прокуратура по заповед №ПП-01-92/03.10.2014г. на Главния инспектор на 
ИВСС като отпадне препоръката по т.І.4 от същия. 

 
По възраженията срещу Акт за резултати от извършената планова 

проверка на Софийска градска прокуратура по заповед №ПП-01-
90/29.09.2014г. на Главния инспектор на ИВСС досежно част ІІ 
„Следствен отдел в СГП” относно констатацията на проверяващия 
инспектор, че „съществуват следователи /поименно изброени/, които и през 
двете години на проверявания период не са приключили нито едно дело с 
мнение за съд.” : 

Към възражението са приложени по опис справка от следовател 
Ил.Танчев, становище от следовател Стефка Бойдева, становище от 
следовател Йордан Иванов, справка-възражение от следовател Нистор 
Нисторов, становище от следовател Мария Генова, справка от следовател 
К.Александрова, становище от следовател Албена Ангелова, становище от 
следовател Илиана Кирилова, като възраженията им са обобщени от адм. 
ръководители на СГП в цитираното по-горе възражение. В него се уточнява, 
че за проверявания период /2012г. и 2013г./ описаните по-долу следователи са 
били командировани в други следствени отдели и имат досъдебни 
производства приключили с мнение за съд, както следва: 

- следовател Илиана Кирилова е работила в екип по секретни 
досъдебни производства: 11-С/2013г., пр.пр.№4-801/СГП и  14-С/2013г., 
пр.пр.№4-1480/13г. СГП – приключили с мнение за съд. 

- следовател Йордан Иванов - командирован от м.март 2013г. до м.март 
2014г. в Специализираното звено към СГП, в което е приключил с екип от 
следователи ДП №71/2013г., пр.пр.№1991/2013г. по описа на СГП с мнение 
за съд. 

- следовател Илиан Танчев е работил по ДП№12/2011г., 
пр.пр.№6911/2011г. СГП, отличаващо се с фактическа и правна сложност и с 
голям обем от доказателства, което на 21.03.2013г. по искане на прокурор е 
изпратено в СГП, като на 15.12.2014г. е внесен обвинителен акт срещу три 
лица. 

- следовател Албена Ангелова е работила в екип и е приключила с 
мнение за съд на 20.02.2013г. ДП№8/2011г., пр.пр.№10463/10г., производство 
с фактическа и правна сложност. 

- следовател Стефка Атанасова Бойдева– командирована от 05.03.2010г. 
до 02.03.2012г. в Специализираното звено на ВКП, като там е приключила с 
екип от следователи  ДП №35-СЗ/2012г., пр.пр.№СЗ-39/2010г., по което е 
внесен обвинителен акт в СРС срещу осем обвиняеми лица на 29.02.2012г. 

- следовател Нистор Нисторов е приключил с мнение за съд: ДП 
№33/2011г. по описа на СО-СГП, пр.пр.№47/2011г. по описа на СГП, 
изпратена на СГП с писмо от 20.02.2012г. и ДП №275/2012г. по описа на 
СГП, пр.пр.№М 214/2013г. по описа на СРП и изпратена на СРП с писмо от 
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19.03.2013г. Следовател Нисторов за периода от 21.08.2013г. до 30.12.2013г. е 
бил в отпуск ***. 

По отношение на следователите Катерина Александрова, Красимир 
Драганов, Мария Генова и Росица Рускова-Петрова(от 14.05.2013г. до 
07.11.2013г. последната била в отпуск ***) във възражението е посочено, че 
са встъпили в длъжност в периода от края на месец август-началото на месец 
септември 2012г. и е налице обективна причина за неприключване на дела с 
мнение за съд.  

Във възражението, като обективна причина за неприключване на дела е 
посочено, че следовател Юлия Хрисчева е била в отпуск по болест за периода 
от 10.06.2013г. до 23.06.2013г. (намалена натовареност 50%, въз основа на 
***). Не е посочено във възражението, че със заповед №2916/27.11.2013г. на 
и.ф. административният ръководител на СГП на следовател Хрисчева е 
наложено на основание чл.308, ал.1, т.2 ЗСВ дисциплинарно наказание 
„порицание”, за нарушение на чл.307, ал.4, т.1,2 и 5 ЗСВ, като е отчетен 
факта на ***.  

Проверяващият инспектор е работил със справки за дейността на 
следствения отдел, респ. документи от кадровите досиета на следователите 
предоставени от административното ръководство на проверявания орган и 
констатациите в Акта са направени въз основа на тях. Ето защо, не подлежат 
на коригиране от Главния инспектор.  

В този смисъл възражението срещу Акта за резултати от извършената 
планова проверка на Софийска градска прокуратура по заповед №ПП-01-
90/29.09.2014г. на Главния инспектор на ИВСС досежно част ІІ „Следствен 
отдел в СГП” не следва да бъде уважено. 

  
По отношение на приложените по опис към възражение с 

вх.рег.№към ПП-01-90 и 92/14/14.04.2015г. по описа на Инспектората към 
ВСС,  становища и възражения от магистрати и съдебни служители:   

Становището от следовател Р.Царева, справка от следовател Свилен 
Цеков, справка от следовател С.Косева и справка от следовател Кирил 
Николов не се обсъждат от Главния инспектор, тъй като нямат характер на 
възражение по чл.58, ал.3 от ЗСВ, а в тях по същество се описва само 
движението на конкретни досъдебни производства. 

По останалите възражения, обективирани в становище от следовател 
Христо Панев,  справка от следовател Ивелин Петров, становище от 
прокурор Ст. Атанасова, становище от прокурор Юлиана Христова, 
становище от прокурор Йорданка Чанкова, възражение  от прокурор Детелин 
Георгиев, независимо, че формално не отговарят на чл.58, ал.3 от ЗСВ 
Главният инспектор ще им отговори с отделни становища по посочените от 
магистратите конкретни преписки и дела. 

 По възраженията на прокурор Калин Софиянски и прокурор Елка 
Ваклинова,  подадени чрез градския прокурор на СГП до Главния инспектор 



 7

на ИВСС на основание чл.58, ал.3 от ЗСВ, Главният инспектор ще отговори с 
отделни становища. 

Възраженията подадени от от Кр.Николова-гл.специалист при СО-СГП, 
от Веселин Димитров – домакин в СО-СГП и от М.Бойнова – секретар при 
СО-СГП не се обсъждат от Главния инспектор, тъй като не са подадени от 
лица, посочени в чл.58, ал.3 от ЗСВ, поради което не могат да ангажират 
произнасяне от Главния инспектор. 

 
Настоящото становище на Главния инспектор на Инспектората към 

ВСС да се счита за неразделна част от Акт за резултати от извършена планова 
проверка на Софийска градска прокуратура по заповед №ПП-01-
90/29.09.2014г. на Главния инспектор на ИВСС и от Акт за резултати от 
извършена планова проверка на Софийска градска прокуратура по заповед 
№ПП-01-92/03.10.2014г. на Главния инспектор на ИВСС. 

 
 
 
 
ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР: 
 

ТЕОДОРА ТОЧКОВА 
 

 


