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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 №Ж-02-11/17.05.2011г. на Главния инспектор 

при Инспектората към Висшия съдебен съвет бе извършена проверка по 

сигнал вх. рег. №Ж-02-11/15.04.2011г. със задача: да се извърши проверка по 

образуването и движението на ЧНД №598/10г. по описа на ОС- Благоевград, 

ВЧНД №456/10г. по описа на АС- София, ЧНД№601/10г.по описа на ОС- 

Благоевград. 

 На основание заповед №ТП-01-23/18.05.2011 на Главния инспектор на 

Инспектората към ВСС бе извършена и тематична проверка в Апелативен 

съд- София със задачи:  

1. да се извърши тематична проверка на работата на шести 

въззивен наказателен състав на Апелативен съд- София с 

председател съдия Мария Митева и членове- съдиите Валя 

Рушанова и Алексей Трифонов във връзка с образуването, 

движението и приключването на свършените частни 

наказателни дела с правно основание чл. 43, ЗЕЕЗА, 

разпределени на състава в периода от 1. 01. 2010г. до 31. 12. 

2010г.   

2. да се извърши тематична проверка на Апелативен съд- София 

във връзка с образуването, движението и приключването на 

свършените частни наказателни дела с правно основание чл. 

43, ЗЕЕЗА, образувани в периода от 1. 01. 2010г. до 31. 12. 

2010г.   

 

Проверките бяха извършени от инспектор ПЕТЪР МИХАЙЛОВ и 

експерти МАРИЕЛА МИТЕВА и ОЛЕГ ВЕЛИНОВ. 
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Проверките се извършиха в периода 17- 18 май 2011г. В рамките на 

проверките бяха изискани и получени от ОС- Благоевград копия на ЧНД 

№598/10г. по описа на ОС- Благоевград, ВЧНД №456/10г. по описа на АС- 

София, ЧНД№601/10г.по описа на ОС- Благоевград. В Апелативен съд- 

София бяха проверени определенията, постановени по дела, образувани през 

2010г. въз основа на жалби, подадени срещу съдебните актове на 

първоинстанционните съдилища, с които е наложена мярка за неотклонение 

по чл. 43 от ЗЕЕЗА.  

 

КОНСТАТАЦИИ: 

 

І. ПО ЗАПОВЕД №Ж-02-11/17.05.2011Г. НА ГЛАВНИЯ 

ИНСПЕКТОР ПРИ ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН 

СЪВЕТ: 

Посолството на Федерална Република Германия е изпратило вербална 

нота с приложено писмо на Прокуратурата в Дуисбург с европейска заповед 

за арест до Министерство на външните работи на Република България и до 

други институции сред които е и Инспекторатът към ВСС. В Инспектората 

към ВСС вербалната нота с приложенията е заведена като сигнал Вх. рег. 

№Ж- 02-11/15. 04. 2011г.  В сигнала се твърди, че в Прокуратурата в 

Дуисбург се води следствено дело №187AR78/10(124 Js 35/10) срещу М. Б. С. 

по подозрение в „бандообразно фалшифициране на парични знаци”. 

Преследваният С. се счита за ръководител на българска престъпна група, 

сформирана с гореупоменатата цел. В писмото на водещия старши прокурор 

на Дуисбург се казва, че са били информирани от българските власти, че С. е 

пуснат на свобода срещу гаранция от 254 евро. Изразява становище, че 

имайки предвид тежестта на отправеното обвинение, както и неговата роля в 

рамките на групата, тази мярка трудно може да бъде възприета. Настоява 

Посолството на ФРГ да се обърне към българските власти с искане за още по- 

настоятелно продължаване на издирването на лицето и задържането му. 

Заявява, че в случай, че С. бъде задържан, българските власти следва да имат 

предвид, че това ще бъде от особено голяма значение за Прокуратурата в 

Дуисбург и поради това трябва да бъде гарантирано екстрадирането му за 

Германия. 

На 9. 05. 2011г. във Висшия съдебен съвет е постъпило писмо от 

министъра на вътрешните работи г- н Цветан Цветанов относно решения на 

български съдилища, които не допринасят за авторитета на институциите на 

Република България пред държавите членки на Европейския съюз и 

българското общество.Част от делата, посочени в писмото съвпадат с делата, 

съдържащи се във вербалната нота на посолството на Федерална Република 
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България.С резолюция на представляващия Висшия съдебен съвет копие от 

писмото е изпратено на Инспектората към Висшия съдебен съвет, където е 

присъединено към материалите по сигнал Вх. рег. №Ж-02-11/11г. по описа на 

ИВСС. 

Тези дела станаха предмет на внимателна проверка, при което се 

установи следното: 

І.1. По ЧНД№ 598/2010г. по описа на ОС-Благоевград: 

Със заповед за задържане на лице, рег. №319 на Главна дирекция 

„Гранична полиция”, в 04.00ч. на 17 ноември 2010г. на ГКПП-„Промахон”, 

във връзка със сигнал от Дирекция „Международно оперативно полицейско 

сътрудничество” към Национална служба „Полиция”, гр. София за издадена 

Европейска заповед за арест(ЕЗА), при излизане от страната полицейски 

орган е задържал за 24 часа М. Б. С.За задържането незабавно била уведомена 

Окръжна прокуратура(ОП)- Благоевград. 

В Окръжна прокуратура- гр. Благоевград била образувана пр. пр. 

№4308/10г. Преписката била разпределена на прокурор Георги Мадолев. С 

постановление от 17. 11. 2010г. прокурор Георги Мадолев констатирал, че в 

ОП- Благоевград е пристигнало писмо от Областна прокуратура Дуисбург, 

Федерална република Германия, с което е изпратена европейска заповед за 

арест на М. Б. С. №187AR78/10, която е издадена на 10.09.2010г. от 

Прокуратурата в гр. Дуисбург, въз основа на акт за задържане, издаден от РС- 

Дуисбург на 24. 08. 2010г. по дело №11 GS2348/10. В заповедта, пристигнала 

в оригинал на немски език и превод на български език е посочено, че срещу 

Стоянов е образувано наказателно производство за общо 22 деяния, 

извършени от престъпна група, ръководена от него, създадена с цел на 

територията на Федерална Република Германия да се сдобие с данни от 

кредитни карти и с тези данни да произвежда фалшиви кредитни 

карти.Посочени са имена на участници в групата, които посредством 

поставена в банковите автомати за теглене на пари скиминг- манипулационна 

техника, с прочетени и запаметени данни на банковите клиенти са се 

сдобивали с необходимите данни и „са ги предавали по- нататък на 

обвиняемия С., който- по всяка вероятност с други още неизвестни 

съучастници- с получените данни са произвеждали фалшиви кредитни карти 

и са използвали фалшивите кредитни карти в различни 

държави.”(вж.буква”е”Престъпления” от ЕЗА) Подробно се изброяват датата 

и мястото на всяко едно деяние, формата на изпълнителното деяние, както и 

размерът на всяка една щета, която е била причинена. Общият размер на 

щетите е повече от 370 000 евро. В европейската заповед за арест са посочени 

и пълни данни за самоличността на лицето и неговото гражданство, 

максималната продължителност на възможното наказание, описани са 
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обстоятелствата по извършване на престъплението, за което се твърди, че е 

извършено от С. В изпълнение на задължението си по чл. 42, ал.2 от Закона за 

екстрадицията и Европейската заповед за арест(ЗЕЕЗА) прокурорът 

извършил проверка и установил, че условията за прилагане на европейската 

заповед за арест, предвидени в чл. 36 от ЗЕЕЗА са налице и нейната форма и 

съдържание са в съответствие с чл. 37 от същия закон.Поради това прокурор 

Мадолев постановил, че задържа М. С. за срок до 72 часа, считано от 04.00ч. 

на 18. 11. 2010г. до 21. 11. 2010г.Същият ден прокурорът поискал 

информация дали срещу М. С. има образувани досъдебни производства. С 

писмо рег. №616 от 18. 11. 2010г. З. Бакалов- завеждащ отдел „Следствен” 

при ОП- Благоевград уведомил прокурора, че след извършена справка в 

информационния масив на следствените служби установил, че за С. има 

данни за образувано едно досъдебно производство- ДП№52/2007г. по описа 

на Националната следствена служба, образувано по прокурорска преписка 

Вх. №3052/2007г. по описа на Софийска градска прокуратура за извършено 

престъпление по чл. 249, ал.1 от НК. В писмото се посочва, че в 

информационната система няма данни лицето С. да е привличан като 

обвиняем по горепосоченото досъдебно производство. Сочи се също, че ДП 

№52/2007г. е спряно на 16. 09. 2010г. на осн. чл. 25, т.2 от НПК.На 18. 11. 

2010г. прокурорът получил от Районен съд- Благоевград справка за съдимост 

на М. Б. С. от която се вижда, че лицето не е осъждано. 

На 19. 11. 2010г.Окръжна прокуратура- Благоевград внесла в Окръжен 

съд- Благоевград искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под 

стража” по чл. 43, ал.2 от ЗЕЕЗА за арест на исканото лице М. Б. С. до 

провеждането на дело по изпълнение на получената Европейска заповед за 

арест.Същият ден в Окръжен съд- Благоевград е образувано 

ЧНД№598/10г.Видно от протокол „История на съдийските назначения” 

делото не е разпределено на принципа на случайния подбор чрез електронно 

разпределение, а е дадено на дежурния съдия Иво Харамлийски. С 

разпореждане от същия ден Иво Харамлийски- съдия в ОС- Благоевград 

насрочил делото за същия ден от 16 ч. В съдебното заседание на 19.11.2010г. 

от 16 ч. се явили прокурор Мадолев, лицето за което е получена Европейска 

заповед за арест, доведено от органите на Областно звено(ОЗ)”Охрана”към 

Главна дирекция „Охрана” на Министерство на правосъдието. В протокола е 

отразено, че не се явил адв. Р., за когото съществуват данни, че е разговарял с 

прокурора във връзка със защитата на обвиняемото лице.” Като „доклад на 

председателя” в съдебния протокол е отразено, че съдът е положил усилия да 

се свърже с адвокат Р. с оглед насроченото съдебно заседание, но при 

опитите за свързване с мобилния му телефон(посочен в протокола) се 

появяват съобщения, че абонатът е ограничил входящите повиквания, а при 
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опитите за свързване с телефона, посочен в списъка на САК като телефон за 

връзка с него, се включва сигнал на факс.”(вж. стр.1 от съдебния протокол от 

19. 11.2010г.). Съгласно чл. 43, ал.4 от ЗЕЕЗА в това съдебно производство 

участието на защитник на задържания е задължително.Прокурорът изразил 

становище да не се дава ход на делото, защото не се е явил адвоката.  

Задържаното лице С. заявил, че иска да ползва адвокатска защита от адв. Б. 

М. от САК и поискал да му бъде дадена възможност за осигуряването на този 

защитник. Съдът не дал ход на делото и указал на задържаното лице, че ако 

за следващото заседание не осигури доброволен защитник, ще му назначи 

служебен такъв. Съдия Харамлийски прекъснал заседанието и направил опит 

да се свърже с адв. М., посочен от задържания. След направените опити не 

успял да установи връзка с адв. М., защото на стационарния телефон, посочен 

от Софийска адвокатска колегия се включвал факс сигнал. Съдът отложил 

делото за 20. 11. 2010г. от 11ч. 

В съдебното заседание на 20. 11. 2010г. се явили прокурор Мадолев, М. 

С. и упълномощения от него защитник- адв. Р. Р. от Софийска адвокатска 

колегия.Съдът дал ход на делото. Председателят на състава направил доклад 

и на осн. чл. 43, ал.4 от ЗЕЕЗА запознал лицето с основанието за неговото 

задържане, съдържанието на Европейска заповед за арест №187AR 78/10, 

както и с правото му да изрази съгласие за предаване на компетентните 

органи на ФРГ и последиците от това. М. С. казал, че не е съгласен да бъде 

предаден на властите в Германия. Прокурорът заявил, че поддържа искането 

за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража ” по отношение 

на М. С., а адв. Р. бил против. Защитникът поискал да се приеме като 

доказателство представения от него заверен препис от удостоверение за 

раждане на сина на задържания, който тогава бил на 20 дни.Съдът приел 

документите, представени от страните.М. С. заявил, че не е съгласен с 

получената заповед за арест и не е участвал в престъплението за което е 

издадена заповедта. От посочените в нея лица познавал само К. У., защото 

живеят в един жилищен блок.Казал, че не познава другите лица, посочени в 

ЕЗА. Нямал сключен граждански брак, но живеел на съпружески начала с Б. 

Н. и преди 20 дни им се родило дете. Не е регистриран за социални помощи. 

Казал на съда, че бил задържан на ГКПП-Кулата на излизане от България. Не 

бил получавал призовки на адреса в гр. София, на който е регистриран и не се 

е укривал.Заявил на съда, че срещу него има образувано друго производство, 

защото в Сърбия го били „натопили” за сходен случай и по това дело се е 

явявал на разпит в Националната следствена служба(вж. стр.2 от съдебния 

протокол от 20. 11. 2010г.)Съдът дал ход на делото по същество. Прокурор 

Мадолев изразил становище, че най- адекватната мярка, която ще осигури 
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участието на лицето в производството по изпълнение на ЕЗА е „задържане 

под стража” и посочил подробни мотиви в подкрепа на това свое виждане.  

Адв. Р. изразил становище, че С. няма да се укрие и ще участва в делото 

за изпълнението на Европейската заповед за арест.Според него пътуването на 

С. е било до Гърция, която е член на Европейския съюз и поради това също 

би могла да изпълни Европейската заповед за арест. Това му давало 

основание да смята, че пътуването не е израз на намерението на С. да се 

укрие от властите.Посочил, че ако делото, образувано от СГП е спряно, за да 

се издири С., той би трябвало да е обявен за общодържавно издирване, а 

такива данни липсват. Поискал съдът да наложи на М. С. мярка за 

неотклонение „домашен арест”, защото тази мярка също може осигури 

участието му в делото по изпълнение на заповедта. 

След съвещание съдът постановил определение №194/20.11.2010г. и го 

обявил  с мотивите към него.Копие от определението било връчено на 

страните.Съдът разпоредил делото да се докладва незабавно на председателя 

на ОС- Благоевград за определяне на докладчик и образуване на дело за 

изпълнение на Европейската заповед за арест съгласно чл. 44 от ЗЕЕЗА. В 

определението си съдът посочил, че производството по чл. 43 от ЗЕЕЗА има 

субсидиарен характер. То има за цел да осигури участието на лицето, спрямо 

което е издадена ЕЗА в производството по привеждане в изпълнение на 

същата, което се води по чл. 44 от ЗЕЕЗА. В делото по осигуряване участието 

на поисканото лице в производството по изпълнение на Европейската заповед 

за арест съдът трябва да отговори на два въпроса: 1)има ли надлежен акт, т. е. 

годна Европейска заповед за арест въз основа на който да се образува 

производството по изпълнение на същата и 2) осигуряването на участието на 

поисканото лице в производството по привеждане в изпълнение на 

Европейската заповед за арест може ли да стане по друг начин или това 

следва да стане единствено и само чрез мярка за неотклонение „задържане 

под стража”.Съдът констатирал, че в случая е налице годна Европейска 

заповед за арест, въз основа на която може да се образува производство по 

реда на чл. 44 от ЗЕЕЗА и подробно аргументирал тази своя теза. Съдия 

Харамлийски посочил, че осигуряването на лицето в същинското 

производство по изпълнение на заповедта може да бъде гарантирано 

единствено чрез мярка за неотклонение „задържане под стража”. 

Аргументирал мнението си с довода, че срещу лицето има образувано друго 

наказателно производство(макар и да не е привлечен като обвиняем). 

Посочил също че, С. е безработен, а след като е задържан на излизане от 

страната, то очевидно раждането на детето не е възпиращ фактор, който да 

предотврати неговото укриване. Според съдията това означава, че липсват 

данни за уседналост и трайна обвързаност на лицето с територията на 



 7 

страната, а са налице индиции, че лицето би могло да се укрие в случай, че 

същото не бъде задържано. По този начин С. би осуетил надлежното 

провеждане на производството по чл. 44 от ЗЕЕЗА за привеждане в 

изпълнение на Европейската заповед за арест.С оглед на тези аргументи 

съдия Иво Харамлийски от ОС- Благоевград взел спрямо М.  С. от гр. София 

мярка за неотклонение „задържане под стража”. Посочил, че определението 

подлежи на незабавно изпълнение, но може да бъде обжалвано и 

протестирано пред АС- София в тридневен срок , като в случай на постъпила 

жалба или протест насрочил делото за пред АС- София за 25. 11. 2010г.,т.е. в 

срока по чл. 64, ал.5 от НПК. 

Делото е разгледано и  е приключило преди да изтекат 72ч., за които 

Стоянов е бил задържан с постановление на ОП- Благоевград. За всяко 

съдебно заседание е бил изготвен списък на призованите лица съгласно чл.64, 

ал.1,т.6 от ПАРОАВАС. 

 

І.2. По ВНЧД№ 456/2010г. по описа на АС- София: 

На 22. 11. 2010г. адв. Р. Р., защитник на М. С. подал жалба срещу 

определение №194/20.11.2010г., постановено по ЧНД№598/10г. на ОС- 

Благоевград, с която поискал Апелативен съд- София да отмени мярката за 

неотклонение „задържане под стража”, наложена на М. С. и да му наложи 

мярка за неотклонение „домашен арест”, защото, според него, тази мярка 

също била достатъчна, за да се осигури участието на С. в делото по 

изпълнение на Европейската заповед за арест.Жалбата е администрирана в 

деня на нейното подаване и препис от нея е изпратен на ОП- Благоевград. 

Същият ден жалбата заедно с делото е изпратена на Апелативен съд- София 

за произнасяне,където пристигнали на 23. 11. 2010г.  

Въз основа на така подадената жалба същия ден там било образувано 

ВНЧД№456/10г. Видно от протокола за избор на докладчик делото е дадено 

на дежурния съдебен състав, който включвал съдия Мария Митева- 

председател и членове- съдиите Валя Рушанова и Алексей Трифонов. За 

съдия- докладчик била определена председателката на състава- Мария 

Митева. 

Адв. Р. представил като доказателство по делото ръкописно написан 

документ от съседка на М. С. в гр. София с наименование „характеристика”, в 

който тя разказва, че познава семейството му повече от двадесет години. 

Според нея С. бил добър, честен, отзивчив, грижовен към своята майка, която 

била вдовица от шест години.В този документ не е отразено, че се дава, за да 

послужи пред съд. Адвокатът представил и копие от протокол по 

ЧНД№601/10г. по описа на ОС- Благоевград, което има за предмет 

привеждане в изпълнение на Европейската заповед за арест на М. С. 
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На 25. 11. 2010г. съдебният състав дал ход на делото. Приел като 

доказателства документите, представени от защитника на М. С. и дал ход по 

същество.Адв. Р. посочил, че делото по изпълнение на ЕЗА в ОС- 

Благоевград е отложено, защото съдът е поискал от ФРГ да бъдат 

представени гаранции, че процесът срещу С. ще проведен при спазване на 

принципите за справедливост и безпристрастност. Според него това щяло до 

доведе до забавяне на делото, защото все още тези гаранции не били 

получени. Казал, че ОС- Благоевград тепърва щял да се произнесе дали ЕЗА 

отговаря на всички условия. Поискал съдът да наложи на С. по- лека мярка за 

неотклонение. 

Прокурорът изразил становище, че жалбата е неоснователна и в случая 

единствената адекватна мярка е „задържане под стража”. 

М. С. заявил, че има бебе на 25 дни и иска да си стои в къщи. След 

съвещание съдът постановил определение, с което отменил обжалваното 

определение на ОС- Благоевград и вместо него постановил, че взема по 

отношение на „М. Б. С.”(вж. диспозитива на протоколно определение на САС 

от 25. 11. 2010г) мярка за неотклонение „парична гаранция” в размер на 

500лв. Съдът разпоредил исканото за предаване лице М. Б. С. да бъде 

освободено незабавно след внасяне на определената парична гаранция. 

Посочил, че определението е окончателно и не подлежи на обжалване и 

протест. 

Адв. Р. внесъл паричната гаранция и на 26.11.2011г. М. С. бил 

освободен. 

С писмо от 30. 11. 2010г. ОС- Благоевград изпратил копие от препис от 

Определение №194/20.11.2010г., постановено по ЧНД№598/10г. по описа на 

ОС- Благоевград, ведно с протоколно определение от 25. 11. 2010г. 

постановено по ВНЧД №456/10г. по описа на Апелативен съд- София на 

съответните институции. 

 

І.3. По ЧНД №601/10г. по описа на ОС- Благоевград: 

След приключване на ЧНД№598/10г. по описа на ОС- Благоевград, с 

което исканото лице било задържано, за да се приведе в изпълнение  

Европейска заповед за арест на М. Б. С. №187AR78/10, която е издадена на 

10.09.2010г. от Прокуратурата в гр. Дуисбург, въз основа на акт за задържане, 

издаден от РС- Дуисбург на 24. 08. 2010г. по дело №11 GS2348/10 съгласно 

чл. 44 от ЗЕЕЗА, на 22. 11. 2010г. в ОС- Благоевград било образувано 

ЧНД№601/10г. Видно от протокол „история на съдийските назначения” 

делото било разпределено на принципа на случайния подбор чрез електронно 

разпределение и за съдия- докладчик била определена Атанаска Китипова. 

Председател на състава била съдия Росица Бункова, а освен съдията- 
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докладчик за член на решаващия състав била определена съдия Деница 

Урумова. 

С разпореждане от 22. 11. 2010г. съдия Китипова насрочила делото за 

23. 11. 2010г. Следователно 7-дневния срок по чл. 44, ал.1 от ЗЕЕЗА е спазен. 

В съдебното заседание на 23. 11. 2010г. се явили прокурор Мадолев, 

лицето, чийто арест се иска-М. С. и неговият защитник- адв. Р.Съдът дал ход 

на делото. 

Според чл. 41, ал.3 от ЗЕЕЗА когато Европейската заповед за арест е 

издадена с цел провеждане на наказателно преследване срещу български 

гражданин, предаването му се извършва, при условие че след като е 

изслушано в издаващата държава- членка, ще бъде върнато в Република 

България за изтърпяване на наложеното му в издаващата държава членка 

наказание лишаване от свобода или взетата мярка, изискваща задържане. 

Тези норми на българския закон са в съответствие с чл. 5”Гаранции, 

предоставени от издаващата държава- членка в особени случаи” на Рамково 

решение на Съвета от 13 юни 2002г. относно европейската заповед за арест и 

процедурите за предаване между държавите- членки(2002/584/ПВР).В 

конкретния случай в Европейска заповед за арест №187 AR 78/10 не са били 

посочени гаранции от типа на съдържащите се в чл. 41, ал. 3 от ЗЕЕЗА. 

Прокурорът направил искане съдът да изиска гаранции от ФРГ по чл. 

41, ал.1 и 3 от ЗЕЕЗА. Лицето, чийто арест се иска заявило, че не желае да 

каже нищо и нямал представа какви са тези обвинения.Съдът разяснил на 

Стоянов правото да даде съгласие за предаване на издаващата държава- 

членка и да се откаже от прилагане на принципа на особеността по смисъла 

на чл. 61 от ЗЕЕЗА. Той заявил, че не прави отказ от приложението на 

принципа на особеността. 

Съдът отложил делото за 30. 11. 2010г. и постановил определение, че 

изисква от искащата държава ФРГ гаранции по чл. 41, ал.1 и 3 от ЗЕЕЗА, че 

лицето може да упражни правото си на повторно разглеждане на делото с 

негово участие и освен това, в случай на предаване, след като бъде изслушано 

на територията на Германия, ще бъде върнато в България за изтърпяване на 

наложеното му наказание лишаване от свобода или взетата мярка, изискваща 

задържане. Отделно от това съдът изискал от Националната следствена 

служба информация дали М. С. е привлечен като обвиняем по досъдебно 

производство №52/07г., за какво престъпление, спряно ли е същото към 

настоящия момент и на какво основание. 

На 25. 11. 2010г. съдът получил писмо от НСлС според което Софийска 

градска прокуратура е образувала досъдебно производство срещу Б. Д. С., Д. 

Д. Ж., М. Б. С. и М. В. Й. за това, че за времето от 28. 06. 2006г. до 28. 07. 

2006г. в Белград, Република Сърбия, при условията на продължавано 
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престъпление, използвали данни от платежни инструменти- разплащателни 

карти, издадени в Република България или в чужбина без съгласието на 

титуляра.- престъпление по чл. 249, ал.1(отм) във вр. с чл. 249, ал.1 във вр. с 

чл. 26, ал.1 от НК. Според писмото на НСлС, подписано от следовател 

Шопова, Б. С. и Д. Ж. са били задържани в следствения арест на Окръжния 

затвор в Белград, а М. С. и М. Й. след извършване на престъплението са се 

укрили. С цел изясняване на обстоятелствата, предмет на наказателното 

производство от Софийска градска прокуратура е била изготвена 

допълнителна молба за правна помощ с искане да бъдат извършени 

процесуални действия в Република Сърбия подробно посочени в писмото. От 

властите в Сърбия са поискани и присъдите, постановени от Първи общински 

съд по отделеното производство срещу М. Б. С. и М. Й., както и официално 

заверени копия от всички документи по воденото от Трети общински съд в 

Белград наказателно производство №К-1056/06г. срещу българските 

граждани М. Б. С. и М. Й. Досъдебното производство било спряно на 17. 09. 

2010г. до изпълнение на следствената поръчка от Република Сърбия. Към 25. 

11. 2010г., когато Окръжен съд- Благоевград получил писмото, досъдебното 

производство е било все още спряно. 

След разговор с прокурор Борис Балев от Софийска градска 

прокуратура, проведен от Инспектората към ВСС на 2. 05. 2011г. се установи, 

че следствената поръчка е частично изпълнена и материалите от Република 

Сърбия са пристигнали. Поради това с постановление по пр. Вх. №3052/07г. 

по описа на СГП, постановено на 29. 04. 2011г. от прокурор Балев 

горепосоченото производство е възобновено и изпратено на НСлС за 

продължаване на разследването.   

На 29. 11. 2010г. ОС- Благоевград получил писмо от водещия Главен 

прокурор в Дуисбург, че след предаването на преследвания С. на ФРГ в 

негово присъствие ще се състои съдебно заседание, а за изтърпяване на 

наложеното в Германия наказание „лишаване от свобода” с поправителна цел 

и обезпечение, той ще бъде върнат отново в България. 

На 30. 11. 2010г. съдът не дал ход на делото, защото М. С. не се явил 

въпреки, че е бил редовно призован. В съда се явил неговият защитник адв. 

Р., който заявил, че няма контакт с клиента си. Заявил, че се свързва с  него 

чрез жената, с която клиентът му живее на съпружески начала. Имали 

уговорка същият ден С. да го чака в 9.30ч пред съдебната зала, но той не се 

явил. В телефонен разговор жената, с която контактувал му заявила, че от 

обяд на предишния ден няма връзка с М. С. и не знае къде е. 

Частното производство по Раздел ІІ от Глава Пета на ЗЕЕЗА предвижда 

специфични правила и чл.44 от него задължава съда да проведе открито 

съдебно заседание при задължително участие на исканото лице. Законовата 
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логика се извежда от необходимостта исканото лице да може пряко да се 

защити. Освен всичко това, която и да е Европейска заповед за арест не може 

да бъде реално изпълнена при отсъствие на исканото лице.Съдът отложил 

делото за 9. 12. 2010г. и разпоредил да се изиска справка за задграничните 

пътувания на С. след 26. 11. 2010г., а за следващото съдебно заседание 

същият да бъде призован чрез органите на ОЗ”Охрана” към Главна дирекция 

„Охрана” на Министерство на правосъдието. 

На 3. 12. 2010г.  от Областна дирекция на МВР информирали съдебния 

състав, че след приемането на България в Европейския съюз на 1. 01. 2007г., 

информационният фонд на МВР- АИС”Граничен контрол” не събира данни 

за пътуванията на българските граждани, които пътуват в страни- членки на 

ЕС през вътрешни за съюза граници. Съдът получил от директора на 

Областна дирекция „Охрана- София” при ГД”Охрана”докладна записка 

относно връчване призовка на М. Б. С. От нея става ясно, че лицето не живее 

на адреса, отразен в личната му карта. Полицаите са провели разговор с 

домоуправителката, която  е дала и т.н. „характеристика” представена пред 

Апелативен съд- София, която им заявила, че М. С. не живее на този адрес, а 

жилището се обитава от майка му, която не отваряла на никого. 

В съдебното заседание на 9. 12. 2010г. съдът отново не дал ход на 

делото, поради отсъствие на исканото лице. Прокурорът направил искане 

мярката за неотклонение „парична гаранция” в размер на 500лв., наложена на 

М. С. от Апелативен съд- София да бъде заменена с по- тежка-„задържане 

под стража”. С протоколно определение съдът изменил мярката за 

неотклонение на исканото лице от „парична гаранция” в размер на 500лева в 

„задържане под стража”. В мотивите си посочил, че С. не се явява в съдебно 

заседание без да сочи уважителни причини за това и не е открит на посочения 

от него адрес. Съдът изискал справка от ГД”Изпълнение на наказанията” 

дали М. С. в момента е задържан на друго основание в затворите или в 

следствените арести в страната и обявил М. С. за общодържавно издирване. 

Отделно от това съдебният състав разпоредил да бъде уведомена искащата 

държава и  Дирекция „Международно оперативно полицейско 

сътрудничество” към Национална служба „Полиция”, гр. София за 

развитието на делото и отложил делото, като отразил в протокола, че същото 

ще бъде насрочено незабавно след получаване на обявление за задържане на 

лицето.На 21. 12. 2010г. ОС- Благоевград бил уведомен, че М. С. не 

пребивава в затворите на страната и в арестите на територията на 

ОС”Изпълнение на наказанията”- София, а с писмо от 23. 12. 2010г. бил 

уведомен, че С. е обявен за общодържавно издирване от 01 РУП- Благоевград 

с телеграма №41751/23.12.2010г. на ГД”КИ”.Същият ден се получило и ново 

писмо от Областна дирекция „Охрана”- София при Главна дирекция”Охрана” 
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на Министерство на правосъдието, според което полицаите отново са 

извършили проверка на адреса и са провели разговор с майката на търсеното 

лице. Пред тях тя заявила, че М. не живее на адреса от две години, не 

поддържа никакви отношения с нея и не знае къде се намира синът й. 

Получило се и писмо от Националната следствена служба, че след 

направената проверка в Централизираната информационна система на 

следствените служби  се установило,че лицето не е в следствените арести в 

страната. 

С разпореждане от 18. 01. 2011г. съдия Китипова насрочила открито 

съдебно заседание на 20. 01. 2011г., защото според Законът за екстрадиция и 

европейска заповед за арест съдът трябва да се произнесе по европейската 

заповед за арест в 60- дневен срок. Съдията- докладчик постановила да се 

призоват страните и да се изиска актуална информация относно 

местонахождението на М. С.Получила се информация ,че лицето не е в 

затворите и следствените арести в страната и въпреки положените усилия все 

още не е открито. 

В съдебното заседание на 20. 01. 2010г. М. С. не се явил. Прокурорът 

изразил становище, че 60- дневният срок за приключване на делото, 

изчисляван от датата на задържането на лицето от полицията до датата на 

съдебното заседание е изтекъл. Прокурорът посочил, че срокът, предвиден в 

чл. 48, ал.3 от ЗЕЕЗА не може да бъде нарушаван. Заявил, че това дело трябва 

да се прекрати, а мярката за неотклонение да бъде отменена.Това няма да 

бъде пречка за изпълнение на европейската заповед за арест. Тя е в сила и 

издирването на лицето трябва да продължи. При откриването и задържането 

на С. следва да започне ново производство по изпълнение на същата 

европейска заповед за арест. С протоколно определение №11/20.01.2011г. 

поради изтичане на 60- дневния срок за приключване на делото по чл. 48, ал.3 

от ЗЕЕЗА съдът прекратил производството по делото и отменил мярката за 

неотклонение, която взел по отношение на С. Разпоредил да се уведоми 

Дирекция „Международно оперативно полицейско сътрудничество” към 

Национална служба „Полиция”, гр. София, че производството по делото е 

прекратено без да е обсъждано по същество изпълнението на Европейска 

заповед за арест №187AR78/10, която е издадена на 10.09.2010г. от 

Прокуратурата в гр. Дуисбург, ФРГ и поради това издирването на лицето 

следва да продължи. В случай, че С. бъде отново задържан в Република 

България съответните органи следва да уведомят окръжният съд, в чийто 

съдебен район е задържано лицето, за да започне ново производство по 

изпълнение на горепосочената Европейска заповед за арест. Съдът 

разпоредил да се уведоми Прокуратурата в гр. Дуисбург, ФРГ, издала 
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процесната заповед за арест, че делото е прекратено поради изтичане на 

срока по чл. 48, ал.3 от ЗЕЕЗА. 

Във връзка с писмо от МВР, Дирекция „Международно оперативно 

сътрудничество”, гр. София изпратено по повод съобщение от СИРЕНЕ- 

Германия, съдържащо запитване „защо М. С. не е задържан и защо 

процесуалните действия срещу него са прекратени- лицето избягало ли е или 

има други причини” съдия Китипова отговорила, че исканото лице  е била 

задържано, но с определение от 25. 11. 2010г. Апелативен съд- гр. София му 

наложил мярка за неотклонение „парична гаранция” в размер на 500лева, 

след което М. С. се е укрил. В 60- дневният срок за приключване на делото 

той не е намерен и задържан повторно въпреки, че съдът отново е постановил 

задържането му. Делото не може да се проведе в негово отсъствие и поради 

това е прекратено.В писмото си съдът посочил, че издирването на лицето 

следва да продължи от Национална служба „Полиция”, Дирекция 

„Международно оперативно полицейско сътрудничество”, гр. София. В 

случай, че С. бъде отново задържан в Република България съответните 

органи следва да уведомят окръжният съд, в чийто съдебен район е 

задържано лицето, за да започне ново производство по изпълнение на 

Европейската заповед за арест. 

Аналогичен отговор дала съдия Китипова и на писмо на Директора на 

Главна дирекция „Гранична полиция” старши полицай З. П., отправено във 

връзка със запитване на полицейски президиум Оберхаузен(Прокуратура 

Дуисбург)за причините поради които е освободен М. С. 

 

ІІ. ПО т.1 ОТ ЗАПОВЕД №ТП-01-23/2011Г. НА ГЛАВНИЯ 

ИНСПЕКТОР ПРИ ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН 

СЪВЕТ ОТНОСНО АПЕЛАТИВЕН СЪД- СОФИЯ: 

 

Анализът на съдебните актове с правно основание чл. 43, ал.3 от ЗЕЕЗА 

вр. с чл. 64, ал.7 от НПК постановени от шести въззивен наказателен състав 

на Апелативен съд- София, в който участват Мария Митева- председател и 

членове- съдиите Валя Рушанова и Алексей Трифонов показва, че през 2010г. 

съставът е постановил общо 4бр. определения. Освен по ВЧНД №456/10г. със 

съдия- докладчик Мария Митева, обсъдено по- горе, той е разгледал и 

ВЧНД№217/10 със съдия- докладчик Валя Рушанова, ВЧНД№ 457/10 със 

съдия- докладчик Валя Рушанова и ВЧНД№480/10г. със съдия- докладчик 

Алексей Трифонов.По ВЧНД №217/10г., ВЧНД№457/10 и ВЧНД№456/10г. 

първоинстанционният съд е взел мярка за неотклонение „задържане под 

стража”  на лицата, за които е издадена Европейска заповед за арест . 

Исканите лица и по трите дела са български граждани. И по трите дела 

съдебният състав е отменил определенията на първоинстанционните 
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съдилища и наложил по всяко едно дело „мярка за неотклонение” парична 

гаранция” в размер на 500лв. на исканото лице. По ВЧНД№480/10г. 

първоинстанционният съд е взел мярка за неотклонение „задържане под 

стража” на лицето, за което е издадена Европейска заповед за арест. В този 

случай исканото лице е чужд гражданин, който няма адрес в Република 

България. Апелативният съд потвърдил мярката за неотклонение, 

постановена от първоинстанционния съд.  

 

ІІІ. ПО Т. 2 ОТ ЗАПОВЕД №ТП-01-23/2011Г. НА ГЛАВНИЯ 

ИНСПЕКТОР ПРИ ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН 

СЪВЕТ ОТНОСНО АПЕЛАТИВЕН СЪД- СОФИЯ: 

 

     През 2010г. Апелативен съд- София е разгледал 22 дела с правно 

основание чл. 43, ал.3 от ЗЕЕЗА вр. с чл. 64, ал.7 от НПК. В рамките на 

проверката бяха инспектирани наличните 22бр. въззивни частни наказателни 

дела, образувани през 2010г., въз основа на съответните жалби или протести 

срещу първоинстанционните съдебни актове. 

Горепосочените дела са приключили с влязъл в сила съдебен акт и ще 

бъдат предмет на анализ и обобщаване съобразно правомощията на 

Инспектората към ВСС по чл.54, ал.1,т.3 от ЗСВ. 

 От разгледаните 22 дела с правно основание чл. 43, ал.3 от ЗЕЕЗА вр. с 

чл. 64, ал.7 от НПК, 2 дела са прекратени, защото преди въззивният съд да се 

произнесе по жалбите, първоинстанционният съд е допуснал изпълнение на 

съответната Европейска заповед за арест, а едно дело е прекратено поради 

оттегляне на жалбата. 

От останалите 19бр. дела по жалба на лицето, за което е издадена 

Европейската заповед за арест срещу първоинстанционни съдебни актове са 

образувани 15бр. дела, а по протест на прокурора-4бр. дела. 

По 15бр. дела първоинстанционният съд е наложил на исканите лица 

мярка за неотклонение „задържане под стража”.По 9 бр. дела въззивната 

инстанция в лицето на Апелативен съд- София е потвърдила тази мярка за 

неотклонение, по 4бр. дела е изменила тази мярка за неотклонение в „парична 

гаранция” в различен размер, а в един случай е изменила мярката за 

неотклонение, наложена от първоинстанционния съд в 

„подписка”(ВЧНД№333/10г.)По две дела първоинстаницонният съд е 

наложил мярка за неотклонение „парична гаранция”, а Апелативен съд- 

София е изменил наложената мярка в „задържане под стража”.По две дела 

първоинстанционният съд е наложил мярка за неотклонение „домашен арест” 

и въззивният съд е потвърдил така наложената мярка. 

Производството по чл. 43 от ЗЕЕЗА е частно наказателно 

производство.То има за цел да осигури участието на исканото лице в 
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производството по изпълнение на Европейската заповед за арест(т. нар. 

същинско производство). По този начин се обезпечава законосъобразното 

протичане на производството по изпълнение на Европейската заповед за 

арест и приключването му в установения от закона срок.Законът за 

екстрадиция и Европейска заповед за арест задължава съда делата по 

изпълнение на Европейска заповед за арест да се разглеждат в открито 

съдебно заседание при задължително участие на исканото лице. По този 

начин законът дава възможност на исканото лице да се защити пряко пред 

съдебния състав. Освен това Европейската заповед за арест не може да бъде 

изпълнена при отсъствие на исканото лице. Според чл. 43, ал.3 от ЗЕЕЗА 

съдът се произнася по мярката за неотклонение по реда на чл. 64 от НПК. 

В това производство съдът следва да обсъди дали са налице 

обстоятелства, сочещи на валидно искане, дали това искане е сторено по ред 

и начин изискуем от закона, спазена ли е неговата форма и дали съответната 

Европейска заповед за арест съдържа реквизитите по смисъла на чл. 36 и чл. 

37 от ЗЕЕЗА. В рамките на това производство не се обсъжда наличието на 

обосновано предположение за авторството на деянието. Съдът следва да 

обсъди и дали са налице опасности задържаното лице да се укрие от органите 

на правосъдието и така да попречи на законосъобразното и точно протичане 

на същинското производство по изпълнение на Европейската заповед за арест 

и евентуално да избегне наказателно преследване. 

Преценката на първоинстанционният съд по тези въпроси подлежи на 

контрол от въззивния съд.Анализът показва, че при постановяване на своите 

определения съдиите в Апелативен съд – София във всички случаи са  

упражнявали инстанционен контрол като са проверявали правилността на 

постановения съдебен акт, независимо от основанията, посочени от 

страните.По всички дела те са  правили изчерпателна преценка доколко е 

правилно становището на първоинстанционния съд по горепосочените 

въпроси и са се произнасяли с окончателен акт.Инспекторатът към ВСС 

констатира противоречива съдебна практика относно пределите на 

преценката на съда при определяне на мярката за неотклонение, която може 

да покрие целите на процесуалната принуда:  

При обсъждане на въпросите, които следва да прецени съдът по 

ВЧНД№249/10г. с докладчик съдия Лада Паунова решаващият състав е 

приел, че разпоредбата на чл. 43 от ЗЕЕЗА препраща към нормата на чл. 64 от 

НПК само досежно процедурата за вземане на мярка за неотклонение.Според 

съда в това производство не могат да бъдат обсъждани съображения 

свързани с опасност от извършване на престъпление. 

По ВЧНД№495/10г. с докладчик съдия Камен Иванов решаващият 

състав е приел, че „са налице опасностите, разписани в чл.63 от 
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НПК.Съществува опасност от извършване на престъпление и от 

укриване.”(л.5 от протокол от съдебното заседание от 14 декември 2010г). по 

аналогичен начин по ВЧНД№457/10 с докладчик съдия Валя Рушанова 

решаващият състав е приел, че „поначало опасностите от укриване или пък 

от извършване на престъпление в определени случаи следва да бъдат не 

формално обсъждани, а изводите за тяхното наличие следва да се правят след 

анализ на обективни доказателства в подобно посока.”(л.5 от протокол от 

съдебно заседание от25 ноември 2010г.). 

Преценката на съда дали има опасност исканото лицето да се укрие и 

така да се отклони от провеждане на наказателна процедура спрямо него в 

държавата, издала Европейската заповед за арест е централен въпрос в 

производството по чл. 43 от ЗЕЕЗА. Когато съдът наложи прекомерно тежка 

мярка за неотклонение това може да доведе до нарушаване на правата на 

исканото лице.В случаите, когато съдът наложи прекомерно лека мярка за 

неотклонение това води до излишно натоварване на съдилищата, които са 

принудени да се произнасят няколко пъти по мярката за неотклонение на 

едно и също искано лице и няколко пъти по изпълнението на една и съща 

Европейска заповед за арест. Едновременно с това в този случай се 

изразходват поне два пъти повече ресурси и се полагат допълнителни 

човешки усилия и от други органи и държави, които трябва наново да 

издирят лицето. Точната преценка на съда относно подходящата мярка за 

неотклонение би спестила ненужните разходи и усилия и би позволила те да 

се насочат към решаването на други не по- малко важни въпроси. Тази 

преценка е въпрос, който всеки съдия решава по съвест. Инспекторатът към 

ВСС не може да се произнася по правилността на преценката на съда.При 

анализа и обобщаването на делата по чл. 43 от ЗЕЕЗА в АС- София, които са 

приключили с влязъл в сила съдебен акт Инспекторатът към ВСС констатира 

противоречива съдебна практика  и при преценката на съда дали има 

опасност исканото лицето да се укрие.Става дума за следното: 

По ВЧНД№456/10г. с докладчик съдия Мария Митева при преценка на 

въпроса дали има опасност исканото лице да се укрие до започване на 

производството по изпълнение на Европейската заповед за арест, решаващият 

състав е приел, че няма опасност да се укрие български гражданин, който не 

е осъждан, живее на съпружески начала и има дете, не работи, срещу него 

има образувано досъдебно производство в България, деянието за което е 

издадена ЕЗА е наказуемо с лишаване от свобода до 15 години и е задържан 

на излизане от страната.Апелативен съд- София изменил мярката за 

неотклонение „задържане под стража”, наложена от първоинстанционния съд 

в „парична гаранция” в размер на 500лв. 
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По ВЧНД№475/10г. с докладчик съдия Милена Панева решаващият 

състав е приел, че има опасност да се укрие български гражданин, който има 

църковен брак, има постоянен адрес на местоживеене, представил е 

граждански договор за услуги с българска фирма и не е ясно при какви 

обстоятелства е задържан .Наред с това съдът е приел, че чистото съдебно 

минало и липсата на незавършени наказателни производства са ирелевантни, 

защото имат отношение към преценката относно риска от извършване на 

престъпление, което не е предмет на настоящото производство.Апелативен 

съд- София потвърдил мярката за неотклонение „задържане под стража”, 

наложена от първоинстанционния съд. 

По ВЧНД№249/10г. с докладчик съдия Лада Паунова решаващият 

състав е приел, че има опасност да се укрие и така да избегне наказателно 

преследване българският гражданин, който има постоянен адрес и установена 

самоличност, семеен, с две малолетни деца, след деянието е напуснал Белгия 

заедно със семейството си и санкцията за деянието, което се твърди, че е 

извърши е голяма.Апелативен съд- София изменил мярката за неотклонение 

„парична гаранция” в размер на 1000лв., наложена от първоинстанционния 

съд в по- тежка такава- „задържане под стража” 

По ВЧНД№138/10г. със съдия- докладчик Спас Иванчев решаващият 

състав е приел, че има опасност да се укрие български гражданин, за който 

има издадена Европейска заповед за арест с оглед наказателно преследване 

по обвинение в предумишлено убийство. Единственият мотив на съда е, че 

обвинението е за извършено тежко престъпление за което законодателството 

на Кралство Белгия предвижда тежко наказание- „лишаване от свобода” над 3 

години и поради това вероятността деецът да се укрие е твърде 

голяма.Апелативен съд- София потвърдил мярката за неотклонение 

„задържане под стража”,наложена от първоинстанционния съд. 

По ВЧНД№217/10г. със съдия- докладчик Валя Рушанова решаващият 

състав е приел, че няма опасност да се укрие български гражданин, за който 

има издадена Европейска заповед за арест , който задочно е осъден в 

Кралство Испания с влязла в сила присъда за изготвяне на неистински 

документи, част от които парични знаци и кредитни карти, за които се 

предвижда 9 години затвор.В мотивите си съдът посочил, че преводът на 

Европейската заповед е противоречив и от него не могат да се направят 

изводи за наличието на предпоставките по чл. 36 и чл. 37 от ЗЕЕЗА.Според 

решаващият състав не е ясно с какъв акт е задържан българският гражданин и 

на кой адрес. Апелативен съд- София изменил мярката за неотклонение 

„задържане под стража”, наложена от първоинстанционния съд в по-лека 

такава- „парична гаранция” в размер на 500лева. 
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ВЪЗ ОСНОВА НА ИЗЛОЖЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ ОТ 

ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА,  ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ ВИСШИЯ 

СЪДЕБЕН СЪВЕТ ПРАВИ СЛЕДНИТЕ  

 

 

ИЗВОДИ : 

І. ПО Т.І. ОТ РАЗДЕЛ “КОНСТАТАЦИИ” НА 

НАСТОЯЩИЯ АКТ: 

Няма нарушения свързани с организацията по образуването и 

движението на делата, както и относно приключването им в установените 

срокове. 

Председателят на съдебния състав по ВЧНД№456/10г. по описа на АС- 

София съдия Мария Митева, съдиите Валя Рушанова и Алексей Трифонов и 

съдебният секретар Десислава Иванова са допуснали неточно изпълнение на 

задължението по чл.311, ал.1, т.4 от НПК защото в диспозитива на 

протоколното определение от 25 ноември 2010г., с което съдът взема мярка за 

неотклонение „парична гаранция” имената на исканото лице не са верни. 

Исканото лице е М. Б. С., а съдът е взел мярката за неотклонение на М. Б. С. 

 

ІІ. ПО Т. ІІ. ОТ РАЗДЕЛ “КОНСТАТАЦИИ” НА 

НАСТОЯЩИЯ АКТ: 

 

Няма противоречива практика на 6 въззивен наказателен състав 

на Апелативен съд- София в състав: председател- съдия Мария Митева и 

членове- съдиите Валя Рушанова и Алексей Трифонов. 

 

ІІІ. ПО Т. ІІІ ОТ РАЗДЕЛ “КОНСТАТАЦИИ” НА НАСТОЯЩИЯ 

АКТ: 

ІІІ.Налице е нарушение по чл. 8 от ЗСВ- при постановяване 

на своите определения съдиите в Апелативен съд- София не са прилагали 

закона еднакво спрямо всички граждани в следните случаи: 

    ІІІ.1. Противоречива практика относно пределите на 

преценката на съда при определяне на мярката за неотклонение, която може 

да покрие целите на процесуалната принуда:  

В една част от определенията съдиите са обсъждали въпроса дали има 

опасност исканото лице да извърши престъпление.  

В друга част от определенията съдиите изрично са посочвали, че не 

могат да бъдат обсъждани съображения, свързани с опасност от извършване 

на престъпление. 

    ІІІ.2. Противоречива практика относно критериите за 

преценка дали има опасност исканото лице да се укрие. 
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На основание чл. 58, ал. 2 от Закона за съдебната власт Инспекторатът 

към ВСС /ИВСС/ дава следните  

 

ПРЕПОРЪКИ: 

 

Председателят на Апелативен съд- София да упражни правата си по чл. 

106, ал.1, т.12 от ЗСВ и да свика общо събрание на Апелативен съд- 

София на което да се анализира и обобщи практиката на съда относно 

образуването, движението и приключването на свършените частни 

наказателни дела с правно основание чл. 43, ЗЕЕЗА. 

 

 

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 

Апелативен съд- София да уведоми 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 АС- София, Мария Митева, Валя Рушанова и Алексей 

Трифонов- съдии в Апелативен съд- София, на председателя на ОС- 

Благоевград, Иво Харамлийски, Атанаска Китипова, Росица Бункова- съдии в 

ОС- Благоевград, Елка Атанасова- окръжен прокурор на Окръжна 

прокуратура- Благоевград и Георги Мадолев- прокурор в Окръжна 

прокуратура- Благоевград. 

 

На осн. чл. 54, ал.1, т.5 от ЗСВ да се сигнализира ВСС като му се 

изпрати копие от настоящия Акт за резултати от извършена проверка. 

 

На осн. чл. 54, ал.1,т.7 от ЗСВ да се сигнализира министъра на 

вътрешните работи като му се изпрати копие от настоящия Акт за резултати 

от извършена проверка. 

 

 

 

  

             ИНСПЕКТОР:                                                                                                                                                  
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                                                      …………….…….……………                                     

                                                         ПЕТЪР МИХАЙЛОВ 

 

 

 

 

 

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

ТУПУЗОВА- И.Ф. административен ръководител председател на Апелативен 

съд- София. 

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 МАРИЯ 

МИТЕВА- съдия в Апелативен съд- София. 

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 ВАЛЯ 

РУШАНОВА- съдия в Апелативен съд- София. 

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 АЛЕКСЕЙ 

ТРИФОНОВ- съдия в Апелативен съд- София. 

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:………………………………. 
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Днес …………………….. настоящият Акт бе връчен на КАТЯ 

БЕЛЬОВА- административен ръководител председател на Окръжен съд- 

Благоевград. 

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 ИВО 

ХАРАМЛИЙСКИ- съдия в Окръжен съд- Благоевград. 

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 АТАНАСКА 

КИТИПОВА- съдия в Окръжен съд- Благоевград. 

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 РОСИЦА 

БУНКОВА- съдия в Окръжен съд- Благоевград. 

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 ЕЛКА 

АТАНАСОВА- административен ръководител Окръжен прокурор при 

Окръжна прокуратура- Благоевград. 

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:………………………………. 
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Днес………………….. настоящият Акт бе връчен на Георги Мадолев- 

прокурор в Окръжна прокуратура- Благоевград. 

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 


