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                          РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 

 

гр. София 1000, ул. „Георг Вашингтон” № 17, тел./факс 02 905 75 03 
 
 
 
 
 
 

А    К    Т 
ЗА РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА  

ПО СИГНАЛ  
ПО ЗАПОВЕД № Ж-15-1292/21.10.2016 г.  
НА ГЛАВНИЯ ИНСПЕКТОР НА ИВСС 

 
        На основание Заповед № Ж-01-948/16.07.2015г. на главния инспектор на 
Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС) бе извършена проверка по 
сигнал, заведен с вх. № 3337/18.07.2016 г. (вх. рег. № КЖ-15-1292/18.07.2016 
г.) по описа на ИВСС. В сигнала, подаден от адв. Г. Г. от Адвокатска колегия 
– ….. се навеждат доводи за нарушение на правото на доверителките му на 
разглеждане и решаване на досъдебното производство (ДП) по пр. пр. № 
244/2013 г. по описа на Районна прокуратура-Несебър (НРП) в разумен срок и 
се моли за предприемане на действия за приключване на разследването и за 
ангажиране на дисциплинарната отговорност на виновното длъжностно лице.  
       Непосредствено след постъпване на сигнала, с писмо с изх. № Ж-15-
1292/2015 г. от 28.07.2016 г. по описа на ИВСС, беше изискана справка за 
извършените действия по разследването по пр. пр. 244/2013 г. по описа на 
РП-Несебър. На 12.08.2016 г. в Инспектората към ВСС бе получена справка с 
изх. № 244/13 от 11.08.2016 г. по описа на РП-Несебър, изпратена в ИВСС от 
Р. Бошнакова - административен ръководител-районен прокурор на НРП. 
Постъпилата информация не бе достатъчна за обосноваване на категорични 
изводи относно допуснати закъснения в хода на разследването, което наложи 
извършване на проверка на място в РП-Несебър. Допълнително бяха 
проверени и данните относно движението на ДП по пр. пр. № 244/2013 г. по 
описа на НРП, съдържащи се в Унифицираната информационна система 
(УИС) на Прокуратурата на Република България. 
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       Проверката беше извършена на място в НРП на 01 и 02 ноември 2016 г., 
като на административния ръководител-районен прокурор на РП-Несебър бе 
връчен препис от заповедта на главния инспектор на ИВСС.   
       Обхватът на проверката включваше образуването и движението на пр. пр. 
№ 244/2013 г. по описа на РП-Несебър. 
       За проверяващ екип бяха определени инспектор Стефка Мулячка и 
експертите Сия Иванчова и Тоня Тодорова. 
       На проверяващия екип бяха предоставени наблюдателните материали по 
пр. пр. № 244/2013 г. и ДП № 83/2014 г. по описа на ОД-МВР-Бургас. 
       Въз основа на анализа на предоставената информация и извършената 
проверка на място в НРП се установи: 
           
       На 12.02.2013 г. в РП-Поморие постъпила жалба от Л. З. за извършени 
спрямо нея престъпления по чл. 210 във вр. с чл. 209 от НК и по чл. 206, ал. 4 
вр. ал. 1 от НК. Жалбата била заведена с вх. № 176/12.02.2013 г. по описа на 
посочената прокуратура. С постановление от 20.02.2013г. Д. Георгиев – 
прокурор в РП-Поморие изпратил жалбата на Л. З. на РП-Несебър за 
произнасяне по компетентност.  
        На 25.02.2013 г. пр. пр. № 176/2013 г. по описа на РП-Поморие била 
получена в РП-Несебър, където била образувана пр. пр. № 244/2013 г. по 
описа на последната посочена прокуратура. За наблюдаващ преписката, 
видно от приложения протокол за избор, била определена прокурор 
Севдалина Станева.  
        С писмо от 08.03.2013 г. прокурор Станева изпратила материалите по 
преписката на РУП-Несебър за извършване на проверка в срок от 30 дни. На 
12.06.2013 г. проверката приключила с мнение за образуване на досъдебно 
производство.  
       С постановление от 14.06.2013 г. Севдалина Станева – административен 
ръководител-районен прокурор на РП-Несебър образувала ДП срещу 
„виновното лице затова, че в периода 08.-09.2011 г. в гр. Несебър с цел да 
набави за себе си имотна облага възбудил и поддържал заблуждение у Л. И. 
З. от Украйна, че ще й прехвърли собствеността на апартамент № 17, 
находящ се в КК „Слънчев бряг”, общ Несебър-запад, ул. „Хаджи Димитър” 
№ 2, ет. 4 и с това причинил имотна вреда в размер на 38 000 евро – 
престъпление по чл. 209, ал. 1 от НК“. Разследването било възложено на 
РУП-Несебър като в постановлението били дадени указания за разпит на 
пострадалата пред съдия, за разпит на И. Д., Е. К., М. Д. и на настоящия 
собственик на апартамента, след установяването му, които да бъдат 
изпълнени в срок от 2 месеца. 
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       На 16.06.2013 г. материалите по пр. пр. № 244/2013 г. по описа на РП-
Несебър били получени в РУП-Несебър, където било образувано ДП № ЗМ 
14-484/2013 г. по описа на РУП-Несебър. За разследващ полицай била 
определена Х. Б.  
        Междувременно, с постановление от 14.06.2013 г. М. Манев – районен 
прокурор на РП-Поморие изпратил на РП-Несебър по компетентност на осн. 
чл. 36, ал. 1 от НПК, пр. пр. № 1603/2013 г. по описа на РП-Поморие. 
Последната посочена преписка била образувана по жалба от 13.12.2012 г., 
подадена до ОП-Бургас от Т. Д. за извършени спрямо нея престъпления по 
чл. 210 във вр. с чл. 209 от НК и по чл. 206, ал. 4 вр. ал. 1 от НК. На 
20.06.2013 г. била образувана пр. пр. 1042/2013г. по описа на РП-Несебър. С 
постановление от 20.06.2013 г. Георги Русев – прокурор в РП-Несебър 
присъединил материалите по пр. пр. № 1042/2013 г. към образуваното 
досъдебно производство по пр. пр. № 244/2013 г. по описа на РП- Несебър.  
        В периода от 26.06.2013 г. до 12.08.2013 г. разследващият полицай  
разпитал свидетелите Е. К. (2 пъти), на И. Д. и на Н. В. в качеството на 
свидетели. 
        С постановление от 27.08.2013 г. М. Маркова – прокурор в РП-Бургас 
изпратила на РП-Несебър за произнасяне по компетентност пр. пр. № 
10332/2013 г. по описа на РП-Бургас, образувана по жалба на Л. З., 
съдържаща твърдения за евентуално осъществен спрямо нея състав на 
престъпление от общ характер. На 28.08.2013 г. прокурор Станева изпратила 
получените материали РУП-Несебър за присъединяване към воденото 
досъдебно производство.  
       С писмо от 28.08.2013 г. Севдалина Станева – районен прокурор на РП-
Несебър удължила срока на разследването с 2 месеца, считано от 15.08.2013 
г., след мотивирано искане от 27.08.2013 г. на водещата  разследването.   
       На 30.08.2013 г. и на 12.09.2013 г. в НРП, за присъединяване към пр. пр. 
№ 244/2013 г. по описа на същата прокуратура, постъпили изпратени от ВКП 
материали по жалба на Л. З.  
       За времето от 16.09.2013 г. до 27.09.2013 г. били извършени разпити на 
свидетелите И. Д., М. Д. и Т. Д., последната от които била разпитана и пред 
съдия. 
       На 19.11.2013 г. прокурор Севдалина Станева от РП-Несебър изпратила 
на РУП-Несебър допълнителни материали по жалба на Л. З. до РП-Бургас, 
изпратени на РП-Несебър по компетентност с постановление от 14.11.2013 г. 
на Г. Попдобрев – прокурор в РП-Бургас по пр. пр. № 14857/2013 г. по описа 
на последната посочена прокуратура. 
      С писмо от 19.11.2013 г. административният ръководител на РП-Несебър 
Севдалина Станева удължила срока на разследването с 2 месеца, считано от 
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16.10.2013 г. след направено мотивирано искане от водещия разследването на 
16.11.2013 г.  
      На 03.12.2013 г. наблюдаващият прокурор С. Станева от РП-Несебър 
изпратила до ВКП молба за правна помощ до Република Украйна за 
извършване на разпит в качеството на свидетел на пострадалата Л. З. 
       С писмо от 09.01.2014 г. прокурор от ОП-Бургас удължил срока на 
разследването с 4 месеца, считано от 17.12.2013 г., след направено 
мотивирано искане от наблюдаващия прокурор от 02.01.2014 г.  
      С писмо от 09.01.2014 г. С. Станева – районен прокурор на РП-Несебър 
изпратила ДП № 14-484/2013 г. на РУП-Несебър след доклад, като дала 
конкретни указания за провеждане на действия по разследването. 
       На 24.02.2014 г. в РП-Несебър постъпила жалба от М. Д. за извършено от 
И. Д. спрямо нея престъпление по чл. 211 във вр. с чл. 209 от НК. На 
25.02.2014 г. Севдалина Станева - прокурор в РП-Несебър изпратила жалбата 
на РУП-Несебър за прилагане към ДП-14-484/2013 г. по описа на 
полицейското управление.   
      Междувременно, материалите по делото били изпратени за разследване в 
ОД на МВР-Бургас, където било заведено ДП № 83/2014 г. по описа на 
областната дирекция на МВР, а за водещ разследването била определена 
полицай Е. С. 
       От 11.04.2014 г. до 17.04.2014 г. били проведени разпити на свидетелите 
М. Д., С. Д. и Ф. Ф. В същия период разследващият полицай възложил на 
оперативни работници от РУП-Несебър да проведат ОИМ за издирване на И. 
Д.  
       На 23.04.2014 г. наблюдаващият досъдебното производство прокурор С. 
Станева направила мотивирано искане за продължаване на срока на 
разследването по ДП № ЗМ-83/2014 г. по описа на областната дирекция на 
МВР. С писмо от 28.04.2014 г. Р. Славова - прокурор в ОП-Бургас удължила 
срока на разследване по ДП № 244/2013 г. на РП-Несебър с 4 месеца, считано 
от 18.04.2014 г.  
       С постановление от 19.06.2014 г. разследващият полицай възложил на 
оперативни работници от РУП-Несебър да установят местонахождението на 
Д. С. с цел призоваването му за разпит като свидетел.  
       На 01.07.2014 г. в РП-Несебър били получени материалите по 
изпълнената молба за правна помощ от Република Украйна.   
      За времето от 02.07.2014 г. до 29.07.2014 г. водещият разследването 
разпитал в качеството на свидетели Д. Г., Д. С., И. М., М. Ц. и Н. М. 
       На 12.08.2014 г. С. Станева – прокурор в РП-Несебър направила 
мотивирано искане за продължаване на срока на разследването. Срокът за 
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разследването бил удължен с 4 месеца, считано от 19.08.2014 г. с писмо на 
ОП-Бургас. 
      На 15.08.2014 г. прокурор Севдалина Станева направила искане до РС-
Несебър за разкриване на банкова тайна по отношение на банкови сметки на 
И. Д. и Н. В. в „Райфайзенбанк” ЕАД. С Решение № 237/2014 г. от 18.08.2014 
г. РС-Несебър разрешил разкриване на сведения, съставляващи банкова 
тайна. (В кориците на делото са приложени писма и извлечения от банкови 
сметки и документи за разкриване на сметки в „Райфайзенбанк” ЕАД). 
     В периода от 09.09.2014 г. до 24.09.2014 г. полицаи от РУП-Благоевград 
провели разпити по делегация на трима свидетели.  
     На 06.10.2014 г. разследващ полицай от БОП-Кюстендил разпитал по 
делегация в качеството на свидетел Н. В. 
      На 21.11.2014 г. били изискани справки за притежавани автомобили и 
участия в търговски дружества на И. Д. На 01.12.2014 г. исканата 
информация била изпратена от Търговския регистър към Агенцията по 
вписванията, а на 05.12.2014 г. постъпила справка от сектор „Пътна полиция” 
при ОД на МВР Бургас. 
      На 21.11.2014 г. в РП-Несебър постъпила препратена по компетентност 
жалба на Л. З. до ВКП. 
      След направено искане от 09.01.2015 г. от наблюдаващия прокурор С. 
Станева, с писмо от 15.01.2015 г. ОП-Бургас удължила срока за разследване с 
4 месеца, считано от 20.12.2014 г., поради необходимостта от установяване на 
лицето К. Й., на местонахождението на Д. С., който не бил открит на адреса и 
провеждане на очни ставки между И. Д. и Д. С., между М. Д. и Ф. Ф. и между 
И. Д. и Н. В. 
      На 19.01.2015 г. за наблюдаващ пр. пр. № 244/2013 г. по описа на РП-
Несебър била определена прокурор Калина Георгиева, командирован 
прокурор в РП-Несебър. (Приложен е протокол за избор).  
      С постановление от 16.03.2015 г. водещата разследването възложила на 
органите на ОД на МВР-Бургас да предприемат оперативно-издирвателни 
мероприятия за установяване на лицата „И” и „М”, споменавани в разпити на 
свидетели по делото. 
       На 27.04.2015 г., видно от приложения в кориците на делото протокол за 
избор, за наблюдаващ прокурор бил определен Димитър Илиев, 
командирован прокурор в РП-Несебър.  
      Срокът за разследването бил удължен с писмо на ОП-Бургас от 11.05.2015 
г. с 4 месеца, считано от 21.04.2015 г. след мотивирано искане от прокурор Д. 
Илиев от 05.04.2015 г.  
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      С постановление от 19.05.2015 г. разследващият указал на органите на 
ОД-МВР-Бургас да обявят за издирване свидетел по делото за връчване на 
призовка за разпит. 
      На 26.06.2015 г. водещата разследването докладвала по реда на чл. 203, 
ал. 4 от НПК материалите по досъдебното производство на наблюдаващия 
прокурор. 
      На 01.07.2015 г. за наблюдаващ пр. пр. № 244/2013 г. по описа на РП-
Несебър е определен Райко Стоянов - прокурор в РП-Несебър.  
      На 15.07.2015 г. прокурор Райко Стоянов указал на разследващия да 
изготви обвинителен диспозитив за престъпление по чл. 210, ал. 1, т. 5 във вр. 
с чл. 26, ал.1 от НК и да привлече И. Д. в качеството на обвиняем. 
       На 05.08.2015 г. била проведена очна ставка между И. Д. и свид. М. Д. На 
същата дата бил разпитан свидетелят Т. К. 
       На 06.08.2015 г. разследващият изготвил и представил на наблюдаващия 
прокурор проект на постановление за привличане на И. Д. в качеството на 
обвиняем и вземане на мярка за неотклонение за престъпление по чл. 210, ал. 
1, т. 5 във вр. с чл. 209, ал. 1 вр. с чл. 26, ал. 1 от НК. Проектът бил одобрен от 
наблюдаващия прокурор. 
       На 12.08.2015 г. за наблюдаващ пр. пр. № 244/2013 г. по описа на РП-
Несебър бил определен Георги Русев – прокурор в РП-Несебър.  
        На 13.08.2015 г. последният направил мотивирано искане до ОП-Бургас 
за удължаване на срока на разследването. С писмо от 18.08.2015 г. на ОП-
Бургас срокът на разследването бил продължен с 3 месеца, считано от 
22.08.2015 г.  
        През м. август – септември 2015 г. били изпратени няколко призовки на 
И. Д. за явяването му за привличане в качеството на обвиняем, но същият не 
се явявал, а представял болнични листове.  
        На 06.10.2015 г. бил разпитан лекуващия лекар на И. Д., който потвърдил 
невъзможността на Д за участие в действията по разследването. 
        На 19.11.2015 г. прокурор Г. Русев направил мотивирано искане за 
продължаване на срока по разследването до ОП-Бургас. С писмо на ОП-
Бургас от 26.11.2015 г. срокът на разследването бил продължен с 3 месеца, 
считано от 23.11.2015 г. 
        На 22.12.2015 г. И. Д. бил редовно призован за явяване на 8 възможни 
дати, първата от които на 08.01.2016 г.  
       С писмо от 04.01.2016 г. Г. Русев – прокурор в РП-Несебър изискал от 
разследващия полицай подробен доклад за хода на досъдебното 
производство. На 08.01.2016 г. водещата разследването изпратила доклад по 
чл. 203, ал. 4 от НПК на наблюдаващия прокурор, в който посочила, че Д. не 
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се явил за предявяване на постановлението за привличането му като 
обвиняем.  
       На 13.01.2016 г. разследващият полицай Е. С. от ОД-МВР-Бургас 
предявила постановлението за привличане на обвиняем и вземане на мярка за 
неотклонение на И. Д. и го разпитала в това му качество. 
      На 12.02.2016 г. материалите по разследването били предявени на адв. Г. 
Г. – повереник на пострадалите. 
      На 02.03.2016 г. Г. Русев – прокурор в РП-Несебър направил мотивирано 
искане за продължаване на срока на разследването. С писмо от 11.03.2016 г. 
на ОП-Бургас срокът на разследването бил удължен с 3 месеца, считано от 
24.02.2016 г.   
      На 07.03.2016 г. разследването било предявено на адв. Р. Н. – защитник на 
обв. И. Д. Последният не се явил, въпреки че бил редовно призован за същата 
дата. 
       На 09.03.2016 г. водещата разследването изпратила ДП № 83/2014 г. по 
описа на ОД-МВР-Бургас със заключително мнение за предаване на съд на 
обвиняемия.  
        С протокол за избор от 23.03.2016 г. за наблюдаващ пр. пр. № 244/2013 г. 
по описа на РП-Несебър била определена Севдалина Станева – прокурор в 
РП-Несебър, след завръщането й от отпуск по майчинство, продължил от 
12.03.2015 г. до 23.03.2016 г. 
        На 11.04.2016 г. прокурор Станева уведомила пострадалата Л. З. по 
повод постъпило от последната писмо по електронната поща на РП-Несебър, 
че разследването е приключило и предстои преценка и решаване на делото по 
същество.  
        Също, на 11.04.2016 г. досъдебното производство било изпратено на ОП-
Бургас по тяхно искане.  
       С писмо от 19.04.2016 г. прокурор Станева уведомила ОП-Бургас, че 
разследването по ДП № 83/2014 г. по описа на ОД-Бургас е приключило и 
предстои решаване по същество.    
        На 22.04.2016 г. делото било върнато на РП-Несебър от ОП-Бургас след 
послужване. 
        С постановление от 20.05.2016 г. прокурор Севдалина Станева върнала 
делото на ОД-МВР-Бургас за провеждане на очни ставки между обв. И. Д. и 
свидетели по делото, като посочила, че такива указания били дадени още на 
19.01.2015 г., но не били изпълнени в пълнота. (В постановлението на 
прокурор Станева от 20.05.2016 г. е отбелязано, че се касае до неизпълнение 
на указания, дадени в постановление от 2015 г., но видно от приложените в 
кориците на делото прокурорски актове се отнася до указания, дадени на 
09.01.2014 г., поради което проверяващият състав приема за меродавна 
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последната посочена дата).  За водещ разследването била определена полицай 
М. Бонева от ОД-МВР-Бургас. 
       С писмо от 20.05.2016 г. от ОП-Бургас изискали крайния прокурорски 
акт. 
       На 20.05.2016 г. прокурор Станева направила мотивирано искане до ОП-
Бургас за удължаване на срока на разследване с 3 месеца, считано от 
25.05.2016 г. С писмо от 01.06.2016 г. прокурор от ОП-Бургас продължил 
срока на разследването съобразно направеното искане.  
        На 27.06.2016 г. от ОП-Бургас изискали от РП-Несебър справка за хода 
на делото. На 15.07.2016 г. прокурор Станева изпратила на ОП-Бургас 
исканата информация. 
        На 28.07.2016 г. водещата разследването докладвала на наблюдаващия 
прокурор по реда на чл. 203, ал. 4 от НПК проведените действия по 
разследването. 
        С писмо от 16.08.2016 г. прокурор от ОП-Бургас продължил срока на 
разследването с 2 месеца, считано от 26.08.2016 г., след мотивирано искане от 
10.08.2016 г. на наблюдаващия прокурор С. Станева. 
        На 22.08.2016 г. за извършване на очни ставки били призовани обв. И. Д. 
и свидетелите Е. К. и Н. В. Провежданите очни ставки били отложени по 
искане на защитника на И. Д. за 07.09.2016 и за 08.09.2016 г. 
        На последните дати били проведени разпити на свидетелите Н. В. и Е. К. 
Обв. И. Д. не се явил за провеждане на насрочените очни ставки, въпреки че 
бил редовно призован. 
        На 08.09.2016 г. водещата разследването докладвала делото по реда на 
чл. 203, ал. 4 от НПК на наблюдаващия прокурор с оглед даване на 
допълнителни указания за по-нататъшното провеждане на разследването.  
       На 07.10.2016 г. прокурор С. Станева изпратила досъдебното 
производство на ОД-МВР-Бургас за изпълнение на указанията. 
       На 14.10.2016 г. била извършена очна ставка между обв. И. Д. и свид. Е. 
К. 
       На 27.10.2016 г. досъдебното производство било изпратено в РП-Несебър 
по искане на наблюдаващия прокурор Севдалина Станева. 
       С постановление от 07.11.2016 г., деловодно изведено на 08.11.2016 г., 
прокурор Станева върнала материалите по ДП № 244/2013 г. по описа на 
НРП на ОД-МВР-Бургас, като дала конкретни указания, след изпълнението 
на които  разследването да се приключи. 
       Въз основа на изложените констатации от извършената проверка, 
проверяващият състав прави следните: 
   
        ИЗВОДИ: 
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        Делото все още е във фазата на досъдебното производство. Според 
трайната практика на Европейския съд за правата на човека (ЕСПЧ) 
разумният характер на времетраенето на производството следва да се 
преценява с оглед на обстоятелствата по случая и въз основа на установените 
в практиката на ЕСПЧ критерии, в частност сложността на делото, 
поведението на жалбоподателя и поведението на компетентните власти 
(Пелисие и Саси срещу Франция; Портингтон срещу Гърция; Педерсън и 
Баадсгард срещу Дания и други).  
       Във връзка с първия критерий – фактическа и правна сложност на случая 
- производството, предвид образуването му спрямо един обвиняем за едно 
продължавано престъпление по смисъла на чл. 26, ал. 1 от НК, извършено 
спрямо две лица с две деяния в период от около една година; разпитите на 11 
свидетели, включително и по делегация, пред съдия и по реда на 
международната правна помощ; провеждането на няколко очни ставки, 
разкриването на банкова тайна и необходимостта от събиране и проверка на 
редица писмени доказателства, се отличава с известна фактическа и правна 
сложност съгласно възприетите признаци в ТР № 35 от 6.XI.1990 г. по н. д. № 
26/90 г., ОСНК. Така приетата сложност на казуса обаче сама по себе си не 
може да обясни продължителността на досъдебното производство до 
настоящия момент.  
       По отношение на втория критерий – поведението на жалбоподателя може 
да се приеме, че Л. З. с депозирането на многобройни жалби, отправяни до 
различни органи (РП-Бургас, ОП-Бургас, АП-Бургас, АП-В. Търново, АП-
Пловдив чрез ОП-Бургас, Националната следствена служба, Международния 
отдел на ВКП, Консулството на Република Украйна и Администрацията на 
президента на Република България), които са препращани чрез ОП-Бургас до 
РП-Несебър и искания за справки относно хода на досъдебното производство 
също е допринесла за увеличаване на продължителността му, поради 
многократното изискване на материалите за предоставяне на отговори, което 
е довело до лишаване на разследващите от възможността да провеждат 
процесуално-следствени действия.  
       С оглед на третия критерий - поведението на органите на досъдебното 
производство: следва да се отбележи, че по движението на провереното 
досъдебно производство действително са допуснати някои закъснения: 
 

1. На първо място се наблюдава несвоевременно и непълно изпълнение на 
указанията на наблюдаващите прокурори. Това обстоятелство е довело до 
връщане на делото с постановление на НРП от 20.05.2016 г. 2 години и 4 
месеца след даване на указания за обективно, всестранно и пълно разследване 
с предходен прокурорски акт от 09.01.2014 г.   



 

10 
 

2. На следващо място, смяната на 4-ма наблюдаващи прокурори  за 
период от около 1 година също е допринесла за удължаване на 
продължителността на досъдебното производство, тъй като всеки от тях е 
трябвало да се запознава със събраните доказателства и да дава указания за 
необходимите действия по разследването съобразно вътрешното си 
убеждение.   

Предвид изложеното в настоящия Акт и с оглед продължилото над 3 
(три) години досъдебно производство по пр. пр. № 244/2013 г. по описа на 
РП-Несебър, на основание чл. 58, ал. 2 от ЗСВ, Инспекторатът към Висшия 
съдебен съвет отправя следните  

 
ПРЕПОРЪКИ:   
 
1. Към Севдалина Станева – прокурор в Районна прокуратура - 

Несебър:    
 
Наблюдаващият пр.пр. № 244/2013 г. по описа на НРП, ДП № 83/2013 г. 

по описа на ОД-МВР-Бургас прокурор Севдалина Станева да упражни 
ефективно функцията си по ръководство и надзор върху досъдебното 
производство с оглед незабавното приключване на разследването.  

 
2. Към Радост Бошнакова – административен ръководител – районен 

прокурор на Районна прокуратура – Несебър:  
 
Административният ръководител на НРП да обърне внимание на 

наблюдаващите прокурори стриктно да следят за изпълнение на дадените от 
тях указания към разследващите органи, както и да изискват своевременното 
им изпълнение.  

 
За изпълнение на препоръката по т. 1, на ИВСС да бъде изпращан всеки 

последващ акт на прокуратурата, както и копие от крайния акт по 
приключване на ДП.  

 
На основание чл.58, ал.2 от ЗСВ, административният ръководител на 

Районна прокуратура – Несебър да предприеме в едномесечен срок от 
получаване на настоящия Акт необходимите действия от негова 
компетентност за изпълнение на дадената в т. 2 препоръка, като на основание 
чл. 58, ал. 4 от ЗСВ в двумесечен срок да уведоми Инспектората към ВСС за 
резултата от тях. 
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Екземпляр от  настоящия акт да се изпрати на административния 
ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Несебър, 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 Районна прокуратура Несебър да 
връчи екземпляр от настоящия акт на Севдалина Станева - прокурор в 
Районна прокуратура-Несебър, 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 акта да се изпрати на административния ръководител-
окръжен прокурор на ОП-Бургас, за сведение. 

На осн. чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗСВ екземпляр от акта да се изпрати  на 
Прокурорската колегия на ВСС. 

 
 

                                           ИНСПЕКТОР: 
 
                                                              СТЕФКА МУЛЯЧКА 


