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                           РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 

 

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

            
 

 

 
 
 

А К Т 
 

с резултати от извършена проверка 
 
 
На основание Заповед № 265/24. 09. 2009 г. на Главния инспектор на 

Инспектората към Висшия съдебен съвет бе извършена тематична проверка в 
Окръжен съд - Плевен относно причините за връщане на делата за 
допълнително разследване в периода от 1. 01. 2008г. до 31. 12. 2008г. и в 
периода 1. 01.- 25. 09. 2009г. 

Проверката бе извършена от инспектор СВЕТЛИН СТЕФАНОВ и 
инспектор ПЕТЪР МИХАЙЛОВ. 

Проверката се извърши в периода м. септември- м. октомври 2009 г. в 
Окръжен съд- Плевен и препис от заповедта бе връчена на изпълняващия 
функции на административен ръководител- председател на Окръжен съд- 
Плевен-г- н Румен Лазаров. 

 
КОНСТАТАЦИИ: 
 
През 2008г. в ОС- Плевен са стояли на разглеждане общо 207 

наказателни дела. През същия период са решени 128 наказателни дела. От тях 
с акт по същество са решени 95 дела. Според отчетния доклад на съда за 
2008г. през отчетния период са били прекратени производствата по 33 дела. 
От тях поради решаване на делото със споразумение са прекратени 
производствата по 13 дела, поради връщане на делото от съдия- докладчик за 
допълнително разследване на прокурора са прекратени производствата по 19 
дела и по други причини е прекратено производството по 1 дело. 

Според справка от 26. 09. 2009г., изготвена от служители на ОС- Плевен 
през 2008г. в Плевенския окръжен съд са внесени 91бр. обвинителни 
актове.От тях 14бр. или 15, 38 % дела са прекратени и върнати на прокурора 
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за доразследване. В периода 1. 01.- 25. 09. 2009г. в Окръжен съд- Плевен са 
внесени 62 обвинителни акта като 5бр.  или 8,06% от тях съдиите са върнали 
на прокурора. В рамките на проверката бяха инспектирани общо 19 
разпореждания и определения, постановени през проверявания период, с 
които на осн. чл. 249,ал.2 във вр. с чл. 248, ал.2, т.3 от НПК и съответно на 
осн. чл. 288,т.1 от НПК делата са върнати на прокуратурата, в това число 
17бр. разпореждания и  2бр. определения.  

В ОС- Плевен има обособено наказателно отделение. Негов 
председател е заместник на административния ръководител Александър 
Григоров. Наказателни дела през проверявания период са разглеждали 
съдиите Николай Господинов, който от 8. 05. 2008г. е и заместник на 
административния ръководител, Върбина Мълчиниколова, Емил Банков, 
Цезарина Йосифова, Евдокия Найденова, Георги Грънчаров, Красимир 
Петракиев, Кристина Лалева, която е съдия в ОС- Плевен от 17 ноември 
2008г.  Въззивни наказателни дела е решавала и младши съдия Вера 
Найденова.Съдиите Красимир Петракиев и Емил Банков са гледали и 
административни и граждански дела.Разпределението на проверяваните дела 
по съдии е както следва: 

 
1. ВЪРБИНА МЪЛЧИНИКОЛОВА- 5 бр. дела  
С разпореждане на осн. чл. 249,ал.2 във вр. с чл. 248, ал.2, т.3 от НПК-
4бр. 
С определение на осн. чл. 288,т.1 от НПК- 1бр. 
 
2. ЕМИЛ БАНКОВ- 4 бр. дела 
С разпореждане на осн. чл. 249,ал.2 във вр. с чл. 248, ал.2, т.3 от НПК-
4бр. 
С определение на осн. чл. 288,т.1 от НПК- няма 
 
3. ЦЕЗАРИНА ЙОСИФОВА-3 бр. дела 
С разпореждане на осн. чл. 249,ал.2 във вр. с чл. 248, ал.2, т.3 от НПК-2 
бр. 
С определение на осн. чл. 288,т.1 от НПК- 1бр. 
 
4. АЛЕКСАНДЪР ГРИГОРОВ- 2 бр. дела  
С разпореждане на осн. чл. 249,ал.2 във вр. с чл. 248, ал.2, т.3 от НПК-2 
бр. 
С определение на осн. чл. 288,т.1 от НПК- няма 
 
5. КРИСТИНА ЛАЛЕВА-3 бр. 
С разпореждане на осн. чл. 249,ал.2 във вр. с чл. 248, ал.2, т.3 от НПК-3 
бр. 
С определение на осн. чл. 288,т.1 от НПК- няма 
 



 3

6. ЕВДОКИЯ НАЙДЕНОВА- 2 бр. 
С разпореждане на осн. чл. 249,ал.2 във вр. с чл. 248, ал.2, т.3 от НПК-
2бр. 
С определение на осн. чл. 288,т.1 от НПК- няма 
 
Постановените съдебни актове са влезли в сила и поради това ще бъдат 

предмет на анализ съобразно правомощията на Инспектората към ВСС по 
чл.54, ал.1,т.3 от ЗСВ. 

Констатира се, че почти във всички случаи съдиите са прилагали точно 
закона и задължителната съдебна практика. 

От общо 19 бр. дела, върнати на прокурора през проверявания период 
3бр. дела са върнати на прокурора повече от един път. Това са:   

Съдът е върнал НОХД №577/08г. като посочил допуснатите 
съществени процесуални нарушения. Прокурорът не изпълнил указанията на 
съда и внесъл повторно обвинителния акт, но без да отстрани посочените 
процесуални нарушения. Това наложило съдия Кристина Лалева да върне 
делото, този път образувано като НОХД №655/08г. за втори път, заради 
същите процесуални нарушения.  

Прокурорът, който не е изпълнил указанията на съда, дадени по 
делата и внесъл двата  обвинителни акта е Д. Захариев- зам.- окръжен 
прокурор в ОП- Плевен 

НОХД №572/08г. е върнато за доразследване от съдия Емил Банков с 
разпореждане от 19. 11. 2008г., постановено на осн. чл. 249, ал.1 вр. с чл. 248, 
ал. 2, т. 3 от НПК,защото спрямо обвинението  е повдигнато обвинение, което 
не е идентично със състава на престъпление по чл. 213а, ал.3, т.1 от НК. 
Прокурорът изпълнил указанията на съда и внесъл отново обвинителен акт. 
Въз основа на него бил образувано НОХД № 17/2009г. е върнато за 
доразследване от съдия Кристина Лалева с разпореждане от 14. 08. 2008г., 
постановено на осн. чл. 249, ал.1 вр. с чл. 248, ал. 2, т. 3 от НПК, защото 
обвинението е внесено за продължавано престъпление, а в обстоятелствената 
част не се сочат данни за това. 

Прокурорът, внесъл и двата обвинителни акта е внесен от С. 
Славов- прокурор в ОП- Плевен. 
 ВТАС е върнал делото срещу един от тримата обвиняеми- Руслан 
Иванов, защото не са конкретизирани отделните деяния, които осъществяват 
поотделно един и или различни състави на едно и също престъпление, 
извършени през непродължителни периоди от време, при една и съща 
обстановка и еднородност на вината, при което последващите се явяват от 
обективна и субективна страна продължение на предшестващите. 

С разпореждане от 21. 04. 2009г., постановено на осн. чл. 249, ал.1 вр. с 
чл. 248, ал. 2, т. 3 от НПК съдия Емил Банков също върнал НОХД 
№237/09г., защото обвинението срещу Л. Г. и Н. К. е за длъжностно 
присвояване при условията на чл. 26, ал.1 от НК, но спрямо тях са налице 
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същите недостатъци, сочени от АС- Велико Търново при първото връщане на 
делото, по отношение на обв. Р. И.  
 Вторият обвинителен акт е внесен от Георги Асенов- прокурор в 
ОП- Плевен. 

 
 
І. ПРИЧИНИ ЗА ВРЪЩАНЕ НА ДЕЛАТА НА ПРОКУРОРА : 
 
Според т.4.2. от Тълкувателно решение №2 от 7. 10. 2002г. на ВКС по т. 

н. д. №2/2002г., ОСНК, докладчик зам- председателят на ВКС Румен Ненков 
главното предназначение на обвинителния акт е да формулира така 
обвинението, че да определи предмета на доказване от гледна точка на 
извършеното престъпление и участието на обвиняемия в него и по този начин 
да се поставят основните рамки на процеса по доказване и осъществяване на 
правото на защита.  

І.1. Съдът е посочил като основание за връщане на делото на 
прокурора нарушения, допуснати при изготвяне на обвинителния акт в 
следните случаи: 

І.1.1. Нарушения, при посочване на обективните и субективните 
признаци на деянието: 

НОХД №273/08г. е върнато за доразследване от съдия Емил Банков с 
разпореждане от 10. 06. 2008г., постановено на осн. чл. 249, ал.1 вр. с чл. 248, 
ал. 2, т. 3 от НПК,защото в обвинителният акт не е посочен елемент от 
състава на изпълнителното деяние.Вместо да посочи, че с катастрофата е 
причинил средна телесна повреда, изразяваща се в трайно затрудняване на 
движението на крайник, прокурорът написал, че му причинил средна телесна 
повреда- фрактура на раменна става на дясна ръка. 

Обвинителният акт е внесен от Ивайло Ангелов- прокурор в ОП- 
Плевен 

НОХД №342/2008г. е върнато за доразследване от съдия- докладчик 
Върбина Мълчиниколова с определение от 3. 10. 2008г., постановено на 
осн. чл.288, т.1 от НПК, защото е налице противоречие в правната 
квалификация, посочена в заглавната част на обвинителния акт и в 
диспозитива и  освен това в диспозитива не е описана изцяло фактическата 
рамка на обвинението, като липсва посочване на действията, в които се е 
изразило конкретното нарушение на правилата за движение, не е 
индивидуализирано какъв вредоносен резултат и по отношение на кои лица е 
настъпил, което е елемент от състава на престъплението по чл. 343 от НК. 

Обвинителният акт е внесен от Иво Йолов- прокурор в ОП- 
Плевен. В съдебно заседание се е явила прокурор Снежана Георгиева.  В 
протокола по делото не е отбелязано дали има разпореждане на окръжния 
прокурор за това. 

НОХД №572/08г. е върнато за доразследване от съдия Емил Банков с 
разпореждане от 19. 11. 2008г., постановено на осн. чл. 249, ал.1 вр. с чл. 248, 
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ал. 2, т. 3 от НПК,защото на обвиняемите  е повдигнато обвинение, което не е 
идентично със състава на престъпление по чл. 213а, ал.3, т.1 от НК 

Обвинителният акте внесен от С. Славов- прокурор в ОП- Плевен. 
НОХД №682/2009г. е върнато за доразследване от съдия- докладчик 

Върбина Мълчиниколова с разпореждане от 20. 07. 2009г., постановено на 
осн. чл. 249, ал.1 вр. с чл. 248, ал. 2, т. 3 от НПК,защото обвинителният акт е 
внесен за престъпление по чл. 354а, ал.2, т.4 вр. с ал.1 от НК, а нито в 
неговата обстоятелствената част, нито в диспозитивът му се твърди, че 
обвиняемият е държал марихуаната с цел да я разпространява. 

Обвинителният акт е внесен от Д. Захариев- зам.- окръжен 
прокурор в ОП- Плевен 

НОХД № 456/2009г. е върнато за доразследване от съдия Цезарина 
Йосифова с определение от 2. 09. 2009г., постановено на осн. чл. 288, т.1  от 
НПК,защото в обвинителния акт  при изписване на деянието е посочено, че са 
причинени вреди в особено големи размери, а в отразяването на 
разпоредбата, която е нарушена от закона, така както е изписана- чл. 255, ал.1 
от НК сочи на друга правна квалификация, а именно- причинени с деянието 
вреди в големи размери. Не е посочено коя от седемте точки на чл. 255, ал.1 
от НК се има предвид. 

НОХД №250/2008г. е върнато за доразследване от съдия- докладчик 
Александър Григоров с разпореждане от 8. 04. 2009г., постановено на осн. 
чл. 249, ал.1 вр. с чл. 248, ал. 2, т. 3 от НПК,защото разследващия орган не е 
подписал постановлението за привличане на лицето в качеството на обвиняем 
и в диспозитива на обв. акт не е изписан точно състава на престъплението по 
чл. 227б, НК. Вместо да се посочи, че обвиняемият в качеството си на 
собственик и управител не е изпълнила задължението за подаване на молба за 
откриване на производство за несъстоятелност на търговското дружество е 
записано, че самият той в качеството си на собственик и управител на 
„Спектър Трейдинг” ЕООД е изпаднал в неплатежоспособност. 

Обвинителният акт е внесен от В. Мирчев- зам- окръжен прокурор 
при ОП- Плевен 

НОХД №566/2008г. е върнато за доразследване от съдия- докладчик 
Александър Григоров с разпореждане от 13. 11. 2008г., постановено на осн. 
чл. 249, ал.1 вр. с чл. 248, ал. 2, т. 3 от НПК,защото в постановлението за 
привличане като обвиняем по отношение на престъплението, улесняващо 
престъплението по чл. 202, ал.1, т.1 от НК е записано, че става въпрос за 
съставяне на неистински официални документи и за преправяне 
съдържанието на официални документи- платежни нареждания, а в 
обвинителния акт се посочва, че става въпрос само за съставяне на 
официални документи, но за сметка на това се добавят нови документи- 
нареждания- разписки. Наред с това нито в постановлението за привличане 
като обвиняем нито в обвинителния акт са посочени конкретните 
инкриминирани документи- предмет на улесняващото престъпление съгласно 
постановление №3 от 1970 г. по н. д. №3/70г. на Пленума на ВС. 
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 Обвинителният акт е внесен от Искра Ганева- прокурор в ОП- 
Плевен.   

 
І.1.2.нарушения, свързани с противоречие между 

обстоятелствената част и диспозитива на обвинителния акт: 
НОХД № 649/2008г. е върнато за доразследване от съдия Кристина 

Лалева с разпореждане от 14. 01. 2009г., постановено на осн. чл. 249, ал.1 вр. 
с чл. 248, ал. 2, т. 3 от НПК,защото обвиненията са за продължавано 
престъпление, а в обстоятелствената част не се сочат такива деяния, липсват 
и други елементи от състава на изпълнителното деяние. 

НОХД № 17/2009г. е върнато за доразследване от съдия Кристина 
Лалева с разпореждане от 14. 08. 2008г., постановено на осн. чл. 249, ал.1 вр. 
с чл. 248, ал. 2, т. 3 от НПК,защото обвинението е внесено за продължавано 
престъпление, а в обстоятелствената част не се сочат данни за това и  в 
диспозитива не е изписано с думи. 

НОХД №237/09г. е върнато за доразследване от съдия Емил Банков с 
разпореждане от 21. 04. 2009г., постановено на осн. чл. 249, ал.1 вр. с чл. 248, 
ал. 2, т. 3 от НПК,защото обвинението срещу Л. Г. и Н. К. е за длъжностно 
присвояване при условията на чл. 26, ал.1 от НК,  но не са конкретизирани 
отделните деяния, които осъществяват поотделно един и или различни 
състави на едно и също престъпление, извършени през непродължителни 
периоди от време, при една и съща обстановка и еднородност на вината, при 
което последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение 
на предшестващите.По същата причина ВТАС е върнал делото срещу третия 
обвиняем- Р. И., но неговите аргументи важат и спрямо другите двама 
обвиняеми. Освен това предмет на присвояването и контрабандата са едни и 
същи вещи, но е посочена различна стойност. 

Обвинителният акт е внесен от С. Славов- прокурор в ОП- Плевен 
 
І.2. Нарушения, допуснати на досъдебното производство: 
І.2.1. неустановяване на пострадалите и непредявяване на 

разследването на същите:  
НОХД № 395/2008г. е върнато за доразследване от съдия Цезарина 

Йосифова с разпореждане от 14. 08. 2008г., постановено на осн. чл. 249, ал.1 
вр. с чл. 248, ал. 2, т. 3 от НПК,защото не е уточнено за кого са настъпили 
вредите от палежа на жилището и чия собственост е унищоженото 
имущество, не са издирени наследниците на починалия собственик, които да 
бъдат уведомени за образуваното наказателно производство в качеството им 
на пострадали и съгласно чл. 75 от НПК. 

Обвинителният акт е внесен от Д. Захариев- зам.- окръжен 
прокурор в ОП- Плевен 

 
І.2.2. досъдебното производство е започнало и приключило в 

отсъствието на обвиняемия, без да са изпълнени условията на чл. 206 във 
вр. с чл. 269, ал.3 от НПК: 
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НОХД №63/2008г. е върнато за доразследване от съдия- докладчик 
Върбина Мълчиниколова с разпореждане от 23. 09. 2008г., постановено на 
осн. чл. 249, ал.1 вр. с чл. 248, ал. 2, т. 3 от НПК,защото досъдебното 
производство е започнало и приключило в отсъствието на обвиняемия, без да 
е изпълнена процедурата и без да са налице предпоставките за разследване в 
негово отсъствие, в обвинителният акт не са индивидуализирани конкретните 
обстоятелства, съставляващи изпълнителното деяние, квалифицирано като 
престъпление по чл. 227б, ал.2 от НК. 

НОХД №656/2009г. е върнато за доразследване от съдия- докладчик 
Върбина Мълчиниколова с разпореждане от 12. 02. 2009г., постановено на 
осн. чл. 249, ал.1 вр. с чл. 248, ал. 2, т. 3 от НПК,защото по делото липсва 
постановление  за образуване на досъдебното производство, изготвено от 
прокурора, както и на съответните заместващи го актове съгласно чл.212, ал.2 
и 3 от НПК. Наред с това производството е водено в отсъствието на 
обвиняемия, но липсват надлежни доказателства, че същият е официално 
информиран чрез призовка или по друг начин за образуваното срещу него 
наказателно производство, както и на доказателства, че въпреки щателното 
издирване обвиняемият не е открит, за да бъде призован. 

Обвинителният акт е внесен от В. Мирчев- зам- окръжен прокурор 
при ОП- Плевен 

НОХД № 474/2008г. е върнато за доразследване от съдия Евдокия 
Найденова с разпореждане от 10. 12. 2008г., постановено на осн. чл. 249, ал.1 
вр. с чл. 248, ал. 2, т. 3 от НПК,защото производството е водено в отсъствието 
на обвиняемата, но липсват надлежни доказателства, че същата е редовно 
призована в досъдебното производство, тъй като не са установени както 
точният й адрес, така и дали е напуснала страната.налице е нарушение на 
волята на законодателя по  чл. 269, ал.3, б”а” от НК 

Обвинителният акт е внесен от Д. Захариев- зам.- окръжен 
прокурор в ОП- Плевен 

НОХД № 363/2008г. е върнато за доразследване от съдия Евдокия 
Найденова с разпореждане от 11. 08. 2008г., постановено на осн. чл. 249, ал.1 
вр. с чл. 248, ал. 2, т. 3 от НПК,защото производството е водено в отсъствието 
на обвиняемия, но липсват надлежни доказателства, че същият е редовно 
призован в досъдебното производство, тъй като не са установени както 
точният му адрес, така и дали е напуснал страната. 

Обвинителният акт е внесен от Ев. Попова- прокурор в ОП- 
Плевен 

 
І.2.3. пропуски при привличане на едно лице в качеството му на 

обвиняем: 
НОХД №566/2008г. е върнато за доразследване от съдия- докладчик 

Александър Григоров с разпореждане от 13. 11. 2008г., постановено на осн. 
чл. 249, ал.1 вр. с чл. 248, ал. 2, т. 3 от НПК,защото в постановлението за 
привличане като обвиняем по отношение на престъплението, улесняващо 
престъплението по чл. 202, ал.1, т.1 от НК е записано, че става въпрос за 



 8

съставяне на неистински официални документи и за преправяне 
съдържанието на официални документи- платежни нареждания, а в 
обвинителния акт се посочва, че става въпрос само за съставяне на 
официални документи, но за сметка на това се добавят нови документи- 
нареждания- разписки. Наред с това нито в постановлението за привличане 
като обвиняем нито в обвинителния акт са посочени конкретните 
инкриминирани документи- предмет на улесняващото престъпление съгласно 
постановление №3 от 1970 г. по н. д. №3/70г. на Пленума на ВС. 
 Обвинителният акт е внесен от Искра Ганева- прокурор в ОП- 
Плевен.   

 
І.3. връщане на делото заради неправилно приложение на 

материалния закон и посочване на доводи, свързани с правната 
квалификация: 

НОХД № 577/2008г. е върнато за доразследване от съдия Цезарина 
Йосифова с разпореждане от 4. 12. 2008г., постановено на осн. чл. 249, ал.1 
вр. с чл. 248, ал. 2, т. 3 от НПК,защото обвинителният акт е внесен за 
престъпление по чл. 257 от НК, която е отменена с ДВ бр. 75 от 2006г. и 
освен това в сега действащата разпоредба на чл. 255, ал.1 от НК са 
предвидени седем хипотези и не става ясно за коя от тях се отнася 
обвинението. 

Обвинителният акт е внесен от Д. Захариев- зам.- окръжен 
прокурор в ОП- Плевен 

НОХД № 655/2008г. е върнато за доразследване от съдия Кристина 
Лалева с разпореждане от 6. 01. 2009г., постановено на осн. чл. 249, ал.1 вр. с 
чл. 248, ал. 2, т. 3 от НПК,защото обвинителният акт е внесен за 
престъпление по чл. 257, ал.1 във вр. с чл. 255, ал.1, във вр. с чл. 26 във 
връзка с чл. 2, ал. 2 от НК, а към датата на внасянето на обвинителния акт 
престъплението по чл. 257, ал.1 не съществува. 

Обвинителният акт е внесен от Д. Захариев- зам.- окръжен 
прокурор в ОП- Плевен 

НОХД №296/08г. е върнато за доразследване от съдия Емил Банков с 
разпореждане от 1. 07. 2008г., постановено на осн. чл. 249, ал.1 вр. с чл. 248, 
ал. 2, т. 3 от НПК,защото обвинителният акт е внесен срещу двама обвиняеми 
като единият от тях е обвинен за престъпление по чл.257, ал.1 от НК, което е 
отменено и за други недостатъци, свързани с непосочване на признаците на 
изпълнителното деяние. 

Обвинителният акт е внесен от В. Мирчев- зам- окръжен прокурор 
при ОП- Плевен 
 

І.4. връщане на делото от съда поради това, че съдът е 
квалифицирал допуснати технически грешки и несъществени 
процесуални нарушения като съществени такива: 

НОХД №31/2009г. е върнато за доразследване от съдия- докладчик 
Върбина Мълчиниколова с разпореждане от 21. 01. 2009г., постановено на 
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осн. чл. 249, ал.1 вр. с чл. 248, ал. 2, т. 3 от НПК,защото в датирането на обв. 
акт са налице различия, които поставят под съмнение датата на изготвянето 
му- съществен реквизит, съгласно разпоредбата на чл. 246, ал.3 от НПК. И 
освен това обстоятелствената част не отговаряла на изискванията на чл. 246, 
ал.2 от НПК, тъй като времето, мястото и начинът на извършване на 
престъплението не са посочени в тяхната хронология, достъпно за разбиране, 
а са накъсани от коментар на доказателствените средства.   

Внимателният прочит на обвинителния акт показва, че всъщност  и 
двете дати са от 12. 01.2008г. Вероятно става дума за техническа грешка, 
защото в самия обвинителен акт са цитирани писмо от 15. 04. 2008г., 
ревизионен акт от 7. 11. 2008г. и други документи, изготвени след сочената 
дата на обвинителния акт, а няма данни прокурорът да е притежавал 
свръхпрозорливост. Отделно от това стилистичните недостатъци на 
обвинителния акт не съставляват съществени процесуални нарушения, които 
не могат да бъдат отстранени в съдебната фаза и не подлежат на съдебен 
контрол. 

Обвинителният акт е внесен от В. Мирчев- зам- окръжен прокурор 
при ОП- Плевен 

 
ІІ.НАРУШЕНИЯ НА РАЗУМНИЯ СРОК ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И 

РЕШАВАНЕ НА ДЕЛАТА 
Едно от условията за постигане целите на наказанието, дефинирани в 

персоналната и генералната превенция е наказателното производство да 
започне и завърши в разумен срок. 

ІІ.1.При проверката се констатираха два случая на незадълбочено 
проучване на делата при подготвителните действия за разглеждане на делото 
в съдебно заседание: 

НОХД № 456/2009г. е върнато за доразследване от съдия Цезарина 
Йосифова с определение от 2. 09. 2009г., постановено на осн. чл. 288, т.1  от 
НПК,защото в обвинителния акт  при изписване на деянието е посочено, че са 
причинени вреди в особено големи размери, а в отразяването на 
разпоредбата, която е нарушена от закона, така както е изписана- чл. 255, ал.1 
от НК сочи на друга правна квалификация, а именно- причинени с деянието 
вреди в големи размери. Не е посочено коя от седемте точки на чл. 255, ал.1 
от НК се има предвид. 

НОХД №342/2008г. е върнато за доразследване от съдия- докладчик 
Върбина Мълчиниколова с определение от 3. 10. 2008г., постановено на 
осн. чл.288, т.1 от НПК,защото е налице противоречие в правната 
квалификация, посочена в заглавната част на обвинителния акт и в 
диспозитива и  освен това в диспозитива не е описана изцяло фактическата 
рамка на обвинението, като липсва посочване на действията, в които се е 
изразило конкретното нарушение на правилата за движение, не е 
индивидуализирано какъв вредоносен резултат и по отношение на кои лица е 
настъпил, което е елемент от състава на престъплението по чл. 343 от НК. 
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Внимателният прочит на мотивите, поради които делата са върнати за 
доразследване показва, че и двете дела е могло да бъдат върнати на 
прокурора с разпореждането по чл. 248, ал.2 от НПК без да се насрочва 
делото в открито съдебно заседание. Понеже съдиите не са изпълнили добре 
служебното си задължение да проверят допуснато ли е на досъдебното 
производство отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила, 
довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия или неговия 
защитник, на пострадалия или неговите наследници срокът за разглеждане и 
решаване на делата е продължил ненужно дълго.  

 
ІІ.2. Неизпълнението на указанията на съда от страна на съответния 

прокурор и внасянето на обвинителен акт, който не отговаря на изискванията 
на закона и задължителната съдебна практика; внасянето на обвинителен акт 
въпреки, че на досъдебното производство са допуснати съществени 
нарушения на съдопроизводствените правила, довели до ограничаване 
правата на участниците в процеса; внасянето на обвинителен акт при който е 
налице неправилно приложение на материалния закон също представляват 
действия, които са довели до нарушаване изискването за разумен срок, 
визирано в чл.6 от Европейската конвенция за правата на човека и 
основните свободи и чл. 22 от НПК. 

 
ІІІ.НАРУШЕНИЯ НА ЧЛ.34 ОТ НПК 
 
Съгласно чл. 34 от НПК всеки съдебен акт трябва да съдържа 

мотиви.Под мотиви законът има предвид изчерпателно посочване на всички 
аргументи и доказателства, които са мотивирали съда да направи съответния 
на тях извод. 

Внимателният преглед на постановените от съдиите в ОС- Плевен 
определения и разпореждания, с които делата са върнати на прокурора 
показва, че в повечето случаи съдиите мотивират изчерпателно съдебните си 
актове. Отклонения от тази добра практика има в случаите когато съдът не е 
мотивирал: 

 защо сочения от него факт или обстоятелство, действие или 
бездействие представлява нарушение по НОХД №31/09г., НОХД №342/08г., 
НОХД №273/08г.; 

защо това нарушение е съществено или е несъществено такова- НОХД 
№273/08г., НОХД №342/08г., НОХД №31/09г.; 

дали то е отстранимо или не- НОХД №31/09г., НОХД №342/08г., 
НОХД №273/08г.; 

дали това отстранимо съществено процесуално нарушение води до 
нарушаване на правата на някой от участниците в процеса- НОХД №17/09г., 
НОХД №237/09г., НОХД №342/08г. и НОХД №31/09г.. 

 
ІV. НАРУШЕНИЯ НА ЧЛ. 144, АЛ.2 ОТ ЗСВ 
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Съгласно чл. 144, ал. 2 от ЗСВ когато наблюдаващият прокурор не 

може да участва при разглеждане на делото в съдебно заседание поради 
уважителни причини, по- горестоящият прокурор определя друг прокурор, 
който да го замести. Констатира се, че по НОХД № 342/08г. обвинителният 
акт е изготвен от Иво Йолов- прокурор в ОП- Плевен, а в съдебно заседание 
се е явил друг прокурор- Снежана Георгиева. В протокола от съдебно 
заседание не е отбелязано дали има разрешение на окръжния прокурор за 
това.  

 
ВЪЗ ОСНОВА НА ИЗЛОЖЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ ОТ 

ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА,  ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ ВИСШИЯ 
СЪДЕБЕН СЪВЕТ ПРАВИ СЛЕДНИТЕ  

 
ИЗВОДИ: 
 
Фактът, че делата, върнати за доразследване са 15, 38 % от общия брой 

на наказателните общ характер дела, образувани през 2008г. показва сериозен 
спад на броя на делата, върнати на прокурора в сравнение с резултатите от 
проверката, осъществена от Инспектората към ВСС през 2008г. Следователно 
проверката и препоръките, дадени  от Инспектората към ВСС са оказали 
изключително положително влияние върху работата на съдиите от Окръжен 
съд- Плевен. 

В същото време анализът на делата, предмет на настоящата проверка 
показва, че при една по- прецизна работа на прокуратурата, съответно на съда 
всичките 19 бр. дела е могло да бъдат разгледани без да се налага тяхното 
връщане на прокурора. Нито едно от делата не е върнато, заради факти и 
обстоятелства, които прокурорът и съдът са узнали в съдебно заседание.    

Внимателното запознаване с причините за връщане на делата показва, 
че по- голямата част от делата са върнати напълно основателно от съда 
заради грешки на прокурора изразяващи се в : 

1.неизпълнение на указанията на съда- НОХД №577/08г. и НОХД 
№655/08г. Прокурорът, който е изготвил и внесъл обвинителните актове, без 
да са изпълнени указанията на съда е Д. Захариев- зам. окръжен прокурор при 
ОП- Плевен. 

2.нарушения при изготвяне на обвинителния акт- 17бр.  
Прокурорите, които са изготвили и внесли обвинителните актове, които 

не отговарят на изискванията на закона и задължителната съдебна практика 
са : 

С. Славов- НОХД №572/08г., НОХД №17/09г. 
Г. Асенов- НОХД №237/09г. 
Ивайло Ангелов- НОХД №273/08г. 
Иво Йолов- НОХД №342/08г. 
Д. Захариев- НОХД №682/09г., НОХД №395/08г., НОХД №474/08г. 
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В. Мирчев- НОХД №250/08г., НОХД №656/09г., НОХД №296/08г. 
Искра Ганева- НОХД №566/08г. 
Ев. Попова- НОХД №363/08г. 
Към материалите от проверката не са приложени НОХД №649/08г., 

НОХД №456/09г. и НОХД №63/08г. и поради това не може да се направи 
извод кой прокурор е внесъл съответния обвинителен акт. 

От проверените 19 бр. дела, 4 бр. дела са върнати заради грешки, 
допуснати и от съда, изразяващи се в: 

1.връщане на делото от съда поради това, че съдът е квалифицирал 
допуснати технически грешки и несъществени процесуални нарушения 
като съществени такива- НОХД №31/09г., върнато от съдия Върбина 
Мълчиниколова(вж. т. І.4 от констатациите на настоящия акт); 

2. връщане на делото заради неправилно приложение на 
материалния закон и посочване на доводи, свързани с правната 
квалификация- НОХД №577/08г., върнато от съдия Цезарина Йосифова; 
НОХД №655/08г. върнато от съдия Кристина Лалева; НОХД №296/08г.- 
върнато от съдия Емил Банков(вж. т. І.3. от констатациите на настоящия акт). 

 
На основание чл. 58, ал. 2 от Закона за съдебната власт Инспекторатът 

към ВСС /ИВСС/ дава следните  
 

ПРЕПОРЪКИ: 
 
1. Председателят на Окръжен съд- Плевен да упражни правата си по чл. 
86, ал.1, т.12 от ЗСВ и да свика общо събрание, на което да се анализира 
практиката на съда относно причините за връщане на делата за 
доразследване. 
2. Председателят на Окръжен съд- Плевен да упражни правата си по 
чл.86 , ал.1, т.1 от ЗСВ с оглед отразяване в съдебните протоколи по 
наказателни дела на обстоятелствата по чл. 144, ал.2 от ЗСВ.  
3.Окръжният прокурор на Окръжна прокуратура- Плевен да свика на 
заседание прокурорите от окръжна прокуратура, на което да се 
анализират причините за връщане на делата за доразследване и да се 
набележат мерки за намаляване на случаите на връщане на делата. 
4. Председателят на Окръжен съд- Плевен и Окръжният прокурор на 
Окръжна прокуратура- Плевен да свикат съвещание с участието на 
съдиите по наказателни дела и прокурорите на което да се обсъдят 
причините за връщане на делата за доразследване и се преодолеят 
спорните въпроси по приложението на закона и задължителната съдебна 
практика. 
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Препоръките следва да се изпълнят в срок от един месец, считано от 
датата на връчване на настоящия Акт за резултатите от извършена проверка.  

 
На осн. чл. 58, ал.4 от Закона за съдебната власт, председателят на 

Окръжен съд- Плевен  и Окръжният прокурор на ОП- Плевен следва да 
уведомят Главния инспектор на Инспектората към ВСС за изпълнение на 
препоръките. 

 
На осн.чл. 58, ал.3 от ЗСВ екземпляр от настоящия Акт да се изпрати 

на Председателя на Окръжен съд- Плевен, който да запознае с него съдиите 
по наказателни в Плевенския окръжен съд. 

 
На осн.чл. 58, ал.3 от ЗСВ екземпляр от настоящия Акт да се изпрати 

на Окръжния прокурор на ОП- Плевен, който да запознае с него прокурорите 
от Плевенската окръжна прокуратура. 

 
На осн.чл. 58, ал.3 от ЗСВ екземпляр от настоящия Акт да се изпрати 

на Председателя на Апелативен съд- Велико Търново. 
 
На осн.чл. 58, ал.3 от ЗСВ екземпляр от настоящия Акт да се изпрати 

на Апелативния прокурор на АП- Велико Търново. 
 
  
             ИНСПЕКТОРИ:                                                                                                                                                 
                                       
 
 

 
 ………………………………… 
 СВЕТЛИН СТЕФАНОВ- ИНСПЕКТОР 

                                                     
 
 

  
 ……………………………….. 
 ПЕТЪР МИХАЙЛОВ- ИНСПЕКТОР           
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Днес …………………….. настоящият Акт бе връчен на РУМЕН 
ЛАЗАРОВ- И.Ф. НА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ-
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД- ПЛЕВЕН. 

На осн. чл. 58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се направят 
възражения и да се представят на Главния инспектор. 

 
    Получил акта:………………………………. 
 

 
 
Днес …………………….. настоящият Акт бе връчен на МАРИО 

ВАСИЛЕВ-  ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА- 
ПЛЕВЕН. 

На осн. чл. 58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се направят 
възражения и да се представят на Главния инспектор. 

 
     Получил акта:………………………………. 
 
 
 
Днес …………………….. настоящият Акт бе връчен на ИЛИЯНА 

ПОПОВА-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АПЕЛАТИВЕН СЪД- ВЕЛИКО ТЪРНОВО. 
На осн. чл. 58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се направят 

възражения и да се представят на Главния инспектор. 
 
    Получил акта:………………………………. 
 
Днес …………………….. настоящият Акт бе връчен на АНЯ 

ДИМОВА- АПЕЛАТИВЕН ПРОКУРОР НА АПЕЛАТИВНА 
ПРОКУРАТУРА- ВЕЛИКО ТЪРНОВО. 

На осн. чл. 58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се направят 
възражения и да се представят на Главния инспектор. 

 
 
    Получил акта:………………………………. 
 
ММ 


