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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 

 

 гр. София 1301, ул. „Георг Вашингтон” № 17, ет.4-5, тел.факс 989 48 66 

 
 

 

 

 

 

 

А К Т 

с резултати от извършена проверка 

 
 На основание Заповед №02/07.01.2009г. на главния инспектор 

на Инспектората към Висшия съдебен съвет бе извършена проверка 

в Районен съд - Сливница по НОХД № 512/01г.  

 

Задача на проверката: 

 Да се извърши проверка по образуването и движението на 

НОХД №512/01г. по описа на Районен съд – Сливница, 

пр.пр.№1079/94г. по описа на Софийска окръжна прокуратура. 

  

 Заповедта е издадена във връзка с постъпил сигнал рег. вх.№ 

2728/16.12.2008 г. по описа на Инспектората към ВСС съгласно 

протокол №51/10.12.2008г. от заседание на ВСС до Инспектората 

към ВСС за извършване на проверка за неоснователното забавяне на 

производството по НОХД №512/01г. по описа на Районен съд – 

Сливница.  

На основание чл.56, ал.2 ЗСВ проверката е извършена от 

главен инспектор Ана Караиванова, инспектор Васил Петров и 

експерти Николета Петкова, Маргарита Борисова.  

Проверката бе извършена на 08.01.2009г. в Районен съд 

Сливница. Препис от Заповедта бе връчен на и.д. Председател на 

Районен съд – Сливница – съдия Кристина Тодорова. 

Делото бе представено за проверка от и.д.Председател на 

Районен съд – Сливница – съдия Кристина Тодорова. 

 

При извършената проверка се установи следното:  

 

На 24.06.1994г. срещу Б.П. Б. е повдигнато обвинение по 

чл.199, ал.2, т.3 вр.чл.20, ал.2 НК за въоръжен грабеж на 

5 000 000/неденоминирани/ лева от сръбски граждани. По това 

 Изх.№……………… 

 Дата: …………….… 
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обвинение му е взета задочно от прокурор мярка за неотклонение 

„задържане под стража”, която до 12.08.1994г. не е изпълнена. 

На 12.08.1994г. след операция на СОБППТ са задържани Б.П. 

Б., Х. К. Ц., Р. Д. М., И. К. И., С. А. Г., Ф. Г. Й., Н. П. А., Г.Д. Г. и 

Л.В. Б. 

С постановление от същата дата  районен прокурор Виктор 

Малинов от Районна прокуратура-Сливница по вх.№578/94г. е 

образувал предварително следствие срещу задържаните лица за 

престъпления по чл.143а и чл.339 НК. 

Разследването по делото е възложено на Софийска окръжна 

следствена служба/СОСС/ и е заведено при нея под №228/94г.. 

На 12.08.1994г. са изготвени:  

- протокол за оглед на местопроизшествието – язовир 

„Братушково”, по-късно е изготвен и фото албум;  

- протокол за претърсване, обиск и изземване от къщата на Б. 

П. Б. в с.А.; 

- протокол за претърсване, обиск и изземване от къщата на 

съпругата на Б.П. Б. в с.А.; 

- протокол за претърсване, обиск и изземване от къщата на 

майката на Б. П. Б. в с.И.; 

На 12.08.1994г. са проведени разпити на: Р.Л.М./пострадал/; на 

Ф. Г. Й.; на Г. Б. С. 

На 15.08.1994г. е изготвен протокол за оглед от следовател 

Никола Любенов от РСлС-Сливница по нареждане по телефона на 

зам. началника Йотов на СОСС, на джип „Гранд чероки” с ДК№ С 

6803 ВК, собственост на Б. Б., намиращ се в двора на РПУ-

Сливница. Към този протокол по-късно е изготвен и албум с фото 

снимки.   

На 16.08.1994г. от следовател Гюров от НСлС е изготвен 

протокол за претърсване на язовир „Б.” с арендатор Б. П. Б. 

На 17.08.1994г. гл.следовател Д.Димитров от СОСС изпраща 

сл.д.№228/94г. на НСлС, където е заведено под №105/94г., 

пр.вх.№1079/94г. по описа на СОП . 

С постановление от 18.08.1994г. НСлС е поискала по 

следственото дело да бъде определян на наблюдаващ прокурор. 

За наблюдаващ прокурор е бил определен прокурор Евгени 

Христов от Софийска окръжна прокуратура. 

От образуване на следственото дело до изтичане на 

шестмесечния срок за разследване/13.02.1995г./ по него е работено 

много интензивно. Проведени са голям брой разпити на свидетели, 

направени са очни-ставки, назначени и изготвени са експертизи и 

експертни справки. На 28.09.94г. е изпратена следствена поръчка от 

НСлС, чрез Министерството на правосъдието до Министерството на 

правосъдието на Р Югославия – изпратен е въпросник във връзка с 

разпит на свидетеля Р. Л. М./пострадал/. 
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През януари 1995г. са били изпратени писма от НСлС, чрез 

Министерството на правосъдието до Р Югославия с искане за 

ускоряване изпълнението на следствената поръчка предвид 

сроковете за разследване по НПК. Такова искане е било направено 

на 02.02.1995г., включително и чрез МВнР. 

С писмо от 05.10.1994г. е било поискано удължаване на срока 

на разследването с 60 дни. 

С писмо от 17.10.94г. Главният прокурор е удължил срока на 

разследването с 60 дни. 

С постановление от 12.10.1994г. на прокурор В. Малинов е бил 

направен отказ на обвиняемия Б.П. Б. да бъде изменена наложената 

му мярка за неотклонение „задържане под стража” в по-лека такава. 

С писмо от 12.12.94г. на НСлС е било поискано удължаване на 

срока на разследването.  

С писмо от 22.12.1994г. на прокурор Господинов срокът на 

разследването е бил удължен с 2 месеца. 

На 03.01.1995г. адв.А. М., защитник на обвиняемият Б.Б., е 

направил искане за извършване на медицински преглед на 

подзащитния му, тъй като при неговото задържането на 12.08.1994г., 

са му били причинени телесни повреди изразяващи се в счупен крак, 

счупени предни зъби, челюст, ребра и други. 

С постановление на прокурор от 11.01.1995г. е изменена 

мярката за неотклонение на обвиняемия Н. П. А. от „задържане под 

стража” в парична гаранция. Същият след това се е самоубил и 

наказателното производства за него е било прекратено. А 

наказателното производство срещу обвиняемия Г. Д. Г. е било 

прекратено поради липса на доказателства. 

С постановление от 03.02.1995г. прокурор Евгени Христов е 

обединил сл.д.№105/94г. по описа на НСлС със следственото дело, 

водено срещу Л. В. Б. за престъпление по чл.279, ал.1 НК, поради 

връзка между делата. 

На 09.02.1995г. материалите от следственото дело са били 

предявени на обвиняемия Х. К. Ц. и защитника му. 

На 10.02.1995г. материалите от следственото дело са били 

предявени на обвиняемите Б. П. Б., Р. Д.М., И.К. И., С. А.Г., Ф. Г. 

Й.и Л. В. Б. и на техните защитници. 

С постановление от 11.02.1995г. водещият разследването е 

оставил без уважение направените искания от защитниците на 

обвиняемите при предявяване на материалите от следственото дело. 

На 13.02.1995г. е било изготвено обвинителното 

заключителното по сл.д.№105/94г. по описа на НСлС, 

пр.вх.№1079/94г. по описа на СОП. Към него е приложена справка 

за наложените мерки за неотклонение на обвиняемите лица както 

следва: 

Б. П.Б.– задържане под стража от 12.08.1994г. 
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Х. К. Ц. – 100 000/неденоминирани/лв. от 06.02.1995г. 

Р. Д. М.– задържане под стража от 29.08.1994г. 

И. К. И. – задържане под стража от 12.08.1994г. 

С. А. Г. – 50 000/неденоминирани/лв. от 06.01.1995г. 

Ф. Г. Й. – 50 000/неденоминирани/лв. от 02.02.1995г. 

Л. В. Б. – задържане под стража от 12.08.1994г.  

На 21.02.1995г. следственото дело е изпратено на СОП по 

компетентност-12 тома. 

На 28.02.1995г., чрез Министерството на правосъдието е бил 

получен отговор на изпратената следствената поръчка до Р 

Югославия – разпит пред съдия-следовател на свидетеля 

Л.Р./пострадал/, който е потвърдил отвличането. Преведеният 

отговора на следствената поръчка е бил изпратен на СОП на 

15.03.1995г..  

С постановление от 13.03.1995г. лично Главният прокурор по 

жалба на адв.Н.Т., защитник на обвиняемия Б.П.Б., е изменил 

мярката му за неотклонение от „задържане под стража” в парична 

гаранция – 500 000/неденоминирани/лева. Мотивът на Главния 

прокурор е, че действително обвиняемия Б. е във влошено 

здравословно състояние, което налага лечение в специализирано 

медицинско заведение.  

В постановлението на Главния прокурор не е посочено в какво 

точно се изразява влошеното здравословно състояние на 

обвиняемия Б. П. Б. и въз основа на какви доказателства е 

установено това обстоятелство. 

  С постановление от 13.03.1995г. по отделено следствено дело 

срещу Б.П. Б., СОП му е предявила обвинение по чл.279 НК и му е 

наложила мярка за неотклонение „задържане под стража”.  

С постановление от 14.03.1995г. прокурор Р. Карагогов от 

Главна прокуратура е изменил постановлението на СОП от 

13.03.1995г. в частта относно мярката за неотклонение на 

обвиняемия Б. Отменил е наложената му мярката за неотклонение 

„задържане под стража” и е оставил определената от Главния 

прокурор мярка за неотклонение - парична гаранция – 

500 000/неденоминирани/лева. 

Срещу постановлението от 14.03.1995г. на прокурор Р. 

Карагогов от Главна прокуратура, СОП е била подала възражение. 

С постановление от 03.04.1995г. на Главния прокурор е 

потвърдено постановлението на прокурор Карагогов, като е било 

определено размера на паричната гаранция да е 

10 000/неденоминирани/ лева. Със същото постановление Главният 

прокурор е изменил постановлението си от 13.03.1995г. в частта 

относно размера на паричната гаранция определен за обв.Б. и този 

размер е бил намален от 500 000/неденоминирани/лева на 

10 000/неденоминирани/ лева.  
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Остава неясен мотивът на Главния прокурор за това 

драстично намаляване на размера на определената паричната 

гаранция от  500 000/неденоминирани/лева по двете дела на по 

10 000/неденоминирани/ лева за по-малко от месец.  

С постановление от 23.03.1995г. на прокурор Евгени Христов 

е била изменена мярката за неотклонение на  обвиняемия Л.Б.от 

задържане под стража в парична гаранция в размер на 

50 000/неденоминирани/ лева. 

На 17.04.1995г. с постановление на прокурор Евгени Христов 

делото е било върнато за допълнително разследване, поради това, че 

се е получил отговор на следствена поръчка от Р Югославия и този 

отговор не е бил предявен на обвиняемите.  

На 09.05.1995г. е бил проведен разпит на обвиняемия Б.П. Б.. 

На 16.05.1995г. са бил предявяни материалите от следственото 

дело на обвиняемия Б. П. Б.. Направил е възражение, че не е могъл 

да присъства на разпита на Р. в Р Югославия – гр.Крагуевац или да 

упълномощи сръбски адвокат, който да го представлява и да 

защитава интересите му. 

 Следовател Евгени Евгениев е бил назначил експертиза за Б. 

П. Б. със задачи дали здравословното му състояние позволява да 

участва в следствените действия. 

На 04.07.1995г. е била изготвена такава експертиза от пет 

вещи лица, които са дали заключение, че Б. П. Б. страда от 

посттравматична енцефалопатия и не може да участва в 

следствените действия за период от шест месеца. 

С постановление от 20.07.1995г. на прокурор Евгени Христов 

от СОП следственото дело срещу обвиняемия Б. П. Б. е било спряно 

за период от шест месеца във връзка със здравословното му 

състояние. 

Със заключително постановление от 17.10.1995г. на 

следовател Евгени Евгениев делото е било изпратено в СОП с 

мнение за спиране на цялото наказателно производство, защото от 

Р Югославия не се били върнати 8бр. албуми, по които свидетелят 

Л. Р. е разпознавал обвиняемите и защото спрямо обвиняемия Б.Б. 

делото е спряно и не могат да се извършват следствени действия. 

С постановление от 06.11.1995г. СОП е върнала следственото 

дело за допълнително разследване, тъй като е счела, че не са налице 

предпоставките за спиране на делото, а относно обвиняемия Б.П. Б. 

прокурора се е бил произнесъл на 20.07.1995г. и делото спрямо него 

вече е било спряно. СОП е дала указания да се изчака връщането на 

8бр. фотоалбуми от Р Югославия и е постановила разследването да 

се извърши в срока по чл.222, ал.1 НПК/отм/. 

Проведени са били разпити на обвиняемите Р. М., И. И., Х.Ц., 

С. Г., Ф. Й.. 
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С постановление от 21.12.1995г. на СОП е изменила мярката за 

неотклонение на обвиняемия  Л. Б. от парична гаранция в размер на 

50 000/неденоминирани/лева в „задържани под стража” и е бил 

обявян за общодържавно и местно издирване. 

На 17.01.1996г. е била назначена нова експертиза във връзка 

със здравословното състояние на обвиняемия Б.. Тази експертиза 

не е била изготвена, тъй като обвиняемият  Б. П.Б. вече се е бил 

укрил. 

С постановление на СОП от 22.01.1996г. следственото дело 

срещу обвиняемия Б.е било възобновено.  

С телеграма №1387/17.04.1996г. на Дирекция на 

Националната полиция обвиняемия Б. е бил обявен за 

общодържавно и местно издирване, но не му е била изменена 

мярката за неотклонение. 

Своевременно са били направени искания до СОП и до 

Главния прокурор за продължаване срока на разследването и 

исканията са били уважавани.  

На 12.07.1996г. е било изготвено заключително постановление 

с мнение за спиране на наказателното производство, поради 

отсъствието на обвиняемия Б. и поради обстоятелството, че от Р 

Югославия не са се върнали 8бр. фотоалбуми изпратени със 

следствената поръчка. 

С постановление от 31.07.1996г. СОП е спряла 

наказателното производство на основание чл.239 НПК, тъй като не 

е бил намерен обвиняемия Б. П. Б., за да му бъде изготвена 

назначената медицинска експертиза. Като и към този момент 

мярката за неотклонение на обвиняемия Б. Б. е останала  

непроменена. 

Прокуратурата е могла да приложи института на 

„задочното производство” и обвиняемите лица да бъдат предадени 

на съд, а вместо това тя е проявила загриженост за 

здравословното състояние на обвиняемия Б., което е довело до 

забавяне хода на наказателното производство.    

 Едва на 15.05.1997г. с постановление на Главния прокурор на 

РБ е била изменена мярката за неотклонение на обвиняемия Б.П. Б. 

от парична гаранция в размер на 10 000/неденоминирани/лева в 

„задържане под стража”, тъй като е  било установено, че 

обвиняемият се намира в Р Чехия. 

На 02.06.1997г. е била отправена молба до Р Чехия за 

екстрадирането на Б.П. Б. 

С постановление от 09.09.1998г. на СОП делото е било 

възобновено, тъй като обвиняемия Б.П. Б. е екстрадират от Р Чехия. 

Дадени са били указания да се назначи нова медицинска експертиза 

на обвиняемия Б.П. Б. със задачи посочени в постановлението от 

17.01.1996г.  
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Процедурата по екстрадирането на Б. П. Б. е продължила 

около година.  

На 18.09.1998г. е назначена нова комплексна медицинска 

експертиза на обвиняемия Б.Б. със задачи посочени от 17.01.1996г.. 

Многократно вещите лица си правят самоотвод, който е бил 

оставян без уважение от следователя или са посочвали причини за 

ангажираност поради което не могат да изготвят експертизата, което 

също води да забавяне хода на наказателното производство. 

Изготвената комплексна експертиза е дала заключение, че 

обвиняемият Б. Б. е здрав и може да участва в наказателното 

производство.  

С определение от 27.07.1999г. Софийския окръжен съд е 

оставил без уважение молбата на обвиняемия Б. Б. за изменение на 

мярката му за неотклонение от „задържане под стража” в по-лека 

такава, като един от мотивите на съда е бил, че обвиняемият веднъж 

вече се е укрил и е възпрепятствал хода на наказателния процес. 

На 16.08.1999г. СОП е върнала делото за доразследване с 

указания да се извърши превод на документите от Р Чехия и 

материалите от разследването да се предявят на обвиняемите лица. 

Даден е бил 2 месечен срок. 

Фактически от възобновяването на наказателното 

производство,от 09.09.1998г. до 16.08.1999г., в продължение на 

цяла година разследването се е ограничило само в изготвянето на 

медицинска експертиза относно здравословното състояние на 

обвиняемия Б.Б.. 

Необяснимо е действието на прокуратурата да постановява 

превод на документи едва  един месец преди да изтекат сроковете 

по чл.152 НПК/отм/. 

На 10.09.1999г. РС-Сливница е разгледал молбата на 

обвиняемия Б.П. Б. за изменение на мярката му за неотклонение от 

„задържане под стража” в по-лека такава. Съдът е приел, че на 

09.09.1999г. е изтекъл срока по чл.152 НПК/отм/ и е изменил 

мярката за неотклонение на обвиняемия Б.П. Б. от „задържане под 

стража” в парична гаранция в размер на 3000 лева. 

В постановление от 18.08.2000г. на СОП е посочено, че 

прокурорът се е запознал с материалите по сл.д.№66/99г. по описа 

на СОСС, пр.вх.№1079/94г. на СОП и е установил, че делото се 

намира в прокуратурата и не са изпълнени дадените указанията 

от 16.08.1999г. Посочил е, че делото неправилно е образувано в 

СОСС под № 66/99г., който се дублира с номера на друго следствено 

дело, което е заведено в СОП под пр.вх.№709/94г. Прокурорът е 

върнал сл.д.№66/99г. по описа на СОСС, пр.вх.№1079/94г. по 

описа на СОП за изпълнение на указанията дадени на 16.08.1999г. и 

е разпоредил делото в СОСС да се заведе под нов номер. Даден е 

бил двумесечен срок. 
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В СОСС следственото дело е било заведено под нов номер- 

сл.д.№ 218/2000г.по описа на СОП, пр.вх.№1079/94г. по описа на 

СОП. 

Назначен е бил преводач на документите, изискани са били 

справки за всички обвиняеми лица относно задграничните им 

пътувания. 

Необясним остава факта, че от произнасянето на прокурора 

от 16.08.1999г. до последващото му произнасяне от 18.08.2000г. 

т.е. една година делото се е намирало в прокуратурата и по него не 

се  е работило въобще. Инспекторатът към ВСС не може да 

установи по какви причини и по чия вина се е стигнало до това 

дублиране на следствени номера по различни прокурорски преписки. 

Тези обстоятелства допринася от една страна до забавяне на 

наказателното производство, а от друга страна до ново изменение 

на мярката за неотклонение на обвиняемия Б. Б. от „задържане 

под стража” в по-лека такава.  

Направените последващи искания за продължаване срока на 

разследването и неговото удължаване също допринасят за забавяне 

на процеса, тъй като не са били извършвани никакви съществени 

процесуални следствени действия, освен да се искат справки за 

задграничните пътувания на обвиняемите лица. 

От 30.03.2001г. до 12.04.2001г. обвиняемите И. И., Х. Ц., Б. Б., 

С.Г., Ф. Й., Р. М., Л. Б. са били привлечени към наказателна 

отговорност по чл.143а и чл.339 НК, като тези обвинения не се 

различават от пръвоначалните им такива. 

От 15.04.2001г. до 20.04.2001г. са били предявени материалите 

от следственото дело на всички обвиняеми лица и техните 

защитници. 

На 25.04.2001г. е било изготвено и заключително 

постановление с мнение за предаване на съд на обвиняемите лица. 

На 20.08.2001г. СОП e внeсла в РС - Сливница обвинителен 

акт по сл.дело № 218/2000г. по описа на СОСлС, пр.вх.№1079/94г. 

по описа на СОП. 

           С разпореждане от 12.10.2001г. съдия Чернев, съдия при РС-

Сливница, въз основа на внесения от СОП обвинителен акт, е 

образувал НОХД № 512/2001г. по описа на съда срещу:  

           Б. П. Б. за престъпление по 143а, ал.2 вр. ал.1 вр. чл.20, ал.2 

и ал.4 вр. ал.1 от НК и по чл.339, ал.2 във вр. ал.1 във вр. чл.20, 

ал.2 във вр. ал.1 от НК; 

            Х. К. Ц. за престъпление по 143а, ал.2 вр. ал.1 вр. чл.20, 

ал.2 и ал.4 вр. ал.1 от НК и по чл.339, ал.2 във вр. ал.1 във вр. 

чл.20, ал.2 във вр. ал.1 от НК; 

           Р. Д. М. за престъпление по 143а, ал.2 вр. ал.1 вр. чл.20, ал.2 

и ал.4 вр.ал.1 от НК и по чл.339, ал.2 във вр. ал.1, пр.2 във вр. 

чл.20, ал.2 във вр. ал.1 от НК; 
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           И. К. И. за престъпление по 143а, ал.2 вр. ал.1 вр. чл.20, ал.2 

и ал.4 вр. ал.1 от НК и по чл.339, ал.2 във вр. ал.1, пр.2, във вр 

.чл.20, ал.2 във вр. ал.1 от НК; 

           С.А. Г. за престъпление по 143а, ал.2 вр. ал.1 вр.чл.20, ал.2 и 

ал.4, вр. ал.1 от НК и по чл.339, ал.2 във вр. ал.1, пр.2, във вр.  

чл.20, ал.2 във вр. ал.1 от НК; 

           Ф. Г. Й. за престъпление по 143а, ал.2 вр. ал.1,вр. чл.20, 

ал.4, вр. ал.1 от НК; 

           Л.В. Б., от гр.Белград, С.Р.Югославия, за престъпление по 

чл.279, ал.1, предл.1 във вр. чл. 20, ал.2 във вр. ал.1 от НК и по 

143а, ал.2 вр.ал.1 вр.чл.20 ал.2 и ал.4 вр. ал.1 от НК; 

           Спрямо подсъдимите са потвърдени взетите по отношение на 

тях мерки за неотклонение – „Парична гаранция”.   

           За първото съдебно заседание са били призовани 7 

подсъдими, 42 свидетели, 12 вещи лица и 5 преводачи, посочени в 

приложението към обвинителния акт. Със съдебни поръчки, чрез 

Министерството на правосъдието са били призовани свидетелите – 

Л. М. Р. (пострадал), Р. Д.., Г. К. и С. Б., всичките от Р Югославия. 

           Делото е било насрочено от съдия Стилиян Чернев за 

периода 13.03.2002г. – 15.03.2002г.. Определена е била резервна 

дата – 16.05.2002г. 

          1. В първото съдебно заседание на 13.03.2002г. ХОД НА 

ДЕЛОТО НЕ Е БИЛ ДАДЕН.  

          Причини: Не се е била върнла изпратената от съда съдебна 

поръчка, чрез Министерството на правосъдието за призоваването на 

свидетеля Л. Р., който е и пострадало лице, като даване на ход на 

делото в негово отсъствие би нарушило процесуалните му права – да 

предяви граждански иск в наказателното производство. На това 

съдебно заседание не са се били явили подсъдимите Х. К.Ц. и Л.Б., 

редовно призовани. Съдът отнема в полза на държавата сумите 

по паричната им гаранция, съответно 100 и 50 лв., и е  

определил на същите парична гаранция в размер на 500 лв. за 

всеки един от тях. Съдът е постановил подсъдимия Л. Б. да бъде 

призован, чрез органите на СДВР на посочения в списъка за 

призоваване адрес, като органът по призоваването е трябвало да 

извърши справка за адресната регистрация на лицето и да се 

изпратят писма до РДВР дали лицето е напускало пределите на 

страната. 

         

           На 16.05.2002г. делото е било разпределено на нов съдия-

докладчик съдия Аксиния Атанасова, тъй като съдия Чернев е 

напуснал органите на съдебната власт. 

            

           2. На резервната дата – 16.05.2002г.  ХОД НА ДЕЛОТО НЕ 

БИЛ ДАДЕН.  
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           Причини: Не са се явявили подсъдимите Л. Б.нередовно 

призован; Х. Ц. и Ф. Й., който е представил болничен лист. По 

отношение на подсъдимия Л.Б., по делото има посочен адрес в 

гр.София, на който адрес същият не е бил призован. Съдът е 

отложил и насрочил делото за  периода от 23.09.2002г. до 

27.09.2002г. Определелил е и резервни дати  от 21.10.2002г. до 

25.10.2002г. 

 

           3. В съдебно заседание на 23.09.2002г. ХОД НА ДЕЛОТО 

НЕ Е БИЛ ДАДЕН.  

           Причини: Подсъдимият Л.В. Б. е бил нередовно призован и не 

се е явил. Подсъдимите Ф. Й. и Х. Ц. са били редовно призовани, но 

не са се явили. Не са се явили и упълномощените защитници на  

подс.Б. Б. – адв.Г. и на подс.С. Г. – адв.Й. Съдът е определил да се 

изискат справки от РДВР относно задграничните пътувания на 

подсъдимите Л. Б. и Х. Ц., както и справки от ГУМЛС. Съдът на 

основание чл.153,ал.2 НПК/отм/ е отнел в полза на държавата 

паричната на подсъдимия Ф. Й. в размер на 50 лв. и му е наложил 

мярка за неотклонение парична гаранция в размер на 500 лв. 

         

           4. На разервната дата - 21.10.2002г.  ХОД НА ДЕЛОТО НЕ Е 

БИЛ ДАДЕН. 

           Причини: Не са се явили подсъдимите: Б. П.Б., редовно 

призован;  Х. Ц., редовно призован, за него адв.Б.; С. Г. редовно 

призован; Ф. Й., редовно призован; Л. Б., нередовно призован. Съдът 

е постановил да се изпрати нова съдебна поръчка до РЮгославия за 

подсъдимия Л. Б.и  да се изпратят нови съдебни поръчки за 

свидетелите Р. Д., Г. К., С. Б. и Л.. Р.. Съдът е отложил делото за 

периода от 14.04.2003 до 18.04.2003г. Определил е резервни дати от 

12.05.2003г. до 16.05.2003г. Съдът не е взел дисциплиниращи мерки 

по отношение на редовно призованите, но не явили се подсъдими. 

 

           С определение от 18.11.2002г. по НОХД № 512/2001г. по 

описа на РС-Сливница, е било разрешено на подсъдимия Б.. П. Б. да 

напусне временно Република България за периода от 11.11.2002г. до 

20.12.2002г. през всички ГКПП на РБългария, като същият е бил 

длъжен да се завърне на територията на РБългария на 20.12.2002г. В 

молбата на подсъдимият Б. до съда, като мотив за направеното 

искане, е била посочена необходимостта му от преглед и оперативно 

лечение във Франция. 

 

           С определение от 16.01.2003г. по НОХД № 512/2001г. по 

описа на РС-Сливница, е било разрешено на подсъдимия Б.П. Б да 

напусне временно Република България за периода от 09.02.2003г. до 

09.04.2003г. през всички ГКПП на РБългария, като същият е бил 
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длъжен да се завърне на територията на РБългария на 09.04.2003г. В 

молбата на подсъдимият Б. до съда, като мотив за направеното 

искане, е била посочена необходимостта му от преглед и оперативно 

лечение във Франция. 

 

           5. В Съдебно заседание на 14.04.2003г. ХОД НА ДЕЛОТО 

НЕ Е БИЛ ДАДЕН. 

           Причини: Подсъдимите Р. М. и Ф. Й. са били, редовно 

призовани, но не са се явили. Съдът е отнел в полза на държавата 

наложените парични гаранции на двамата подсъдими от по 50 лв. и е 

определил парична гаранция от по 500 лв. за всеки един от тях. 

Постановил е подсъдимия Р. М. да бъде призован, чрез РПУ-

Сливница, а подсъдимия Ф. Й. – чрез РДВР- Видин. Съдът е 

постановил: да се изискат справки от МП-ГД „Изпълнение на 

наказанията” относно това дали подсъдимите Р. М и Ф. 

Й.изтърпяват  наказание „лишаване от свобода” в някой от затворите 

на страната; да се изискат справки от РДВР-София относно 

задграничните пътувания на подсъдимите Р. М. и Ф. Й, както и 

справки от НСлС относно това дали подсъдимите Р. М. и Ф.Й.са 

задържани в някой от следствените арести на страната. 

           

           6. На резервната дата 12.05.2003г. СЪДЪТ  Е ДАЛ ХОД НА 

ДЕЛОТО.  

           ДАДЕН Е БИЛ ХОД И НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ. 

Подсъдимите са заявили, че ще дадат обяснения на по-късен етап. 

Разпитан е бил един свидетел. Прочетени са били показанията на 

двама от неявилите се свидетели-сръбски граждани.  

           В съдебното заседание на 13.05.2003г. е бил продължен хода 

на съдебното следствие. Разпитани са били трима свидетели. 

           В съдебното заседание на 14.05.2003г.  е бил продължен хода 

на съдебното следствие. Разпитани са били двама свидетели. 

           В съдебното заседание на 15.05.2003г. е бил продължен хода 

на съдебното следствие. Разпитани са били трима свидетели. 

           В съдебното заседание на 16.05.2003г. е бил продължен хода 

на съдебното следствие. Разпитан е бил един свидетел.  Прието е 

било заключение на вещо лице по СТЕ. Прочетени са били 

показанията на свидетел – сръбски гражданин.  

Съдът е постановил да се изпрати нова съдебна поръчка до 

РЮгославия за призоваване на свидетеля Г. К. Съдът е наложил 

глоба в размер на по 100 лв. на всеки един от редовно призованите и 

неявили се свидетели и е постановил принудителното им довеждане 

за следващото съдебно заседание. Разпоредил е да се изискат 

преписи от актовете за смърт на свидетеля М. Б. и на експертите С.Г 

и Д. С.  
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С оглед  събиране на доказателства по искане на страните 

делото е било отложено за перида от 29.09.2003г. до 03.10.2003г., а с 

оглед изготвянето, изпращането и изпълнението на съдебната 

поръчка за свидетеля Г. К., делото е било отложено за периода от 

17.11.2003г. до 22.11.2003г., с резервни дати от 08.12.2003г. до 

12.12.2003г. 

            

           С определение от 16.05.2003г. съдът е разрешил на 

подсъдимия Ф. Г. Й., да напусне временно пределите на страната за 

периода 17.05.2003г. – 28.09.2003г. В молба до съда подсъдимият е 

изтъкнал доводи, че в Италия се намират децата му и жената, с която 

живее на съпружески начала. 

 

           7. В съдебно заседание на 29.09.2003г. ХОД НА ДЕЛОТО 

НЕ Е БИЛ ДАДЕН. 

           Причини: Неявяване на подсъдимият С. А. Г., чието 

присъствие  в съдебно заседание  е задължително (чл.269,ал.2,т.2). 

Представен е болничен лист, от който е видно, че подсъдимият се 

нуждае от продължително лечение от 7 до 10 дни. Съдът отлага и 

насрочва за 17.11.2003г. – 21.11.2003г., с резервни дати 8.12.2003г. – 

12.12.2003г. 

            

           С определение от 29.09.2003г. по НОХД № 512/2001г. по 

описа на РС-Сливница, съдът е разрешил на подсъдимия Ф.Г.Й.да 

напусне временно пределите на РБългария за периода 07.10.2003г. – 

16.11.2003г. В молбата на подсъдимия до съда се сочат доводи, че 

децата му и жената, с която живее на съпружески начала, се намират 

в Италия.  

 

            С определение от 29.09.2003г. по НОХД № 512/2001г. по 

описа на РС-Сливница, съдът е разрешил на подсъдимия Б.П. Б. да 

напусне временно пределите на РБългария за периода 07.10.2003г. – 

16.11.2003г. В молбата на подсъдимия до съда се сочат доводи, че е 

наложително пътуването до РФранция във връзка с преглед и 

оперативно лечение 

 

            8.Съдебно заседание от 17.11.2003г. -  ХОД НА ДЕЛОТО 

НЕ Е ДАДЕН. 

            Причини: Не се е явил подсъдимият С. А. Г.. По делото от 

него е постъпила молба, в която е посочено, че ще представи 

болничен лист  същия ден, следобяд. Делото е било отложено за 

резервните дати. На 17.11.2003г.с молба до съда подсъдимия С.А. Г. 

е приложил амбулаторен лист № 4168/17.11.2003г. 
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            С определение от 17.11.2003г. по НОХД № 512/2001г. по 

описа на РС-Сливница, съдът е разрешил на подсъдимия Ф.Г. Й.да 

напусне временно пределите на РБългария за периода 25.11.2003г. – 

30.05.2004г. В молбата на подсъдимия до съда са бил посочени 

доводи, че децата му и лицето М.С., с която живее на съпружески 

начала от дванадесет години, се намират в Италия. 

 

           9. На резервната дата  - 08.12.2003г. ХОД НА ДЕЛОТО НЕ Е 

БИЛ ДАДЕН. 

           Причини: Не са се явили защитниците на двама от 

подсъдимите, по отношение, на които процесът се води при 

условията на чл.268 от НПК(отм.) – адв.В., защитник на Х.Ц., и 

адв.Г., защитник на Л. Б.. 

           Съдът е постановил да се изиска справка от Специализирана 

следствена служба относно това, дали се намират на съхранение в 

същата веществените доказателства по делото. 

           Делото е било отложено за периода от 31.05.2004г. до 

04.06.2004г.  

 

           С определение от 08.12.2003г. по НОХД № 512/2001г. по 

описа на РС-Сливница, съдът е разрешил на подсъдимия Б.П. Б. да 

напусне временно пределите на РБългария за периода от 

16.12.2003г. – 30.05.2004. В молбата на подсъдимия до съда са бил 

изложени доводи, че пътуването му до Франция е наложително по 

повод извършване на медицински преглед и оперативно лечение. 

 

           С определение от 08.12.2003г. по НОХД № 512/2001г. по 

описа на РС-Сливница, съдът е разрешил на подсъдимия И.К.И. да 

напусне временно пределите на РБългария за периода от 

22.12.2003г. – 15.01.2004. В молбата на подсъдимия до съда са били 

изложени доводи, че пътуването до Гърция е наложително с цел 

посещение на сестра му, която е постоянно живуща там. 

 

           С определение от 16.02.2004г. по НОХД № 512/2001г. по 

описа на РС-Сливница, съдът е разрешил на подсъдимия И.К.И. да 

напусне временно пределите на РБългария за периода от 

24.02.2004г. – 30.05.2004. В молбата на подсъдимия до съда са били 

изложени доводи, че пътуването в чужбина е наложително по 

здравословни причини. Към молбата е била приложена експертиза 

от „Н.И.Пирогов”. 

 

           10. В съдебно заседание на 31.05.2004г. ХОД НА ДЕЛОТО 

НЕ Е БИЛ ДАДЕН. 

           Причини: Не са се явили подсъдимите: Х. Ц. и Ф. Й., редовно 

призовани и Л.Б.– нередовно призован. По делото е постъпила 
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молба от съдебния заседател Е. Л., в която е посочено, че същата не 

може да вземе участие в това съдебното заседание по здравословни 

причини. Съдът, предвид разпоредбата на чл.23, ал.2 НПК/отм/ и с 

оглед ненарушаване принципа за неизменност на състава на съда, 

визиран  в чл.257 НПК, е отложил делото за резервните дати от 

28.06.2004г. до 02.07.2004г.   

 

           С определение от 31.05.2004 г. по НОХД № 512/2001г. по 

описа на РС-Сливница, съдът е разрешил на подсъдимия Б.П. Б. да 

напусне временно пределите на РБългария за периода от 

31.05.2004г. – 31.12.2004г., като същият е бил длъжен да се завърне 

на територията на страната на 27.06.2004г. и 03.10.2004г. В молбата 

на подсъдимия до съда са бил изложени доводи, че пътуването му до 

Франция е наложително по повод извършване на медицински 

преглед и оперативно лечение. 

 

           11. На резервната  дата - 28.06.2004г. ХОД НА ДЕЛОТО НЕ 

Е БИЛ ДАДЕН. 

           Причина: По делото е била постъпила молба от съдебният 

заседател Е. Л Й с искане да бъде за замяна  с друг съдебен заседател 

по това дело, поради трайната й неподвижност вследствие тежко 

заболяване. Към молбата са били приложени медицински 

документи, удостоверяващи тежестта на заболяването й. Съдът е 

ЗАМЕНИЛ съдебната заседателка Е. Л.. / със З.В. Г. 

     СЪДЪТ  „ОТМЕНЯ ХОДА НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ И 

ЗАПОЧВА СЪДЕБНОТО ЗАСЕДАНИЕ ОТНАЧАЛО.” Делото е 

било отложено за периода от 17.01.2005г. до 21.01.2005г., като са 

били определени резервни дати  от 14.02.2005г. до 18.02.2005г.  

           Отново са били изпратени съдебни поръчки за 

призоваване на свидетеля Л. Р./пострадал/ и на останалите 

свидетели-чужди граждани по делото. 

        

           С определение от 19.07.2004 г. по НОХД № 512/2001г. по 

описа на РС-Сливница, съдът е разрешил на подсъдимия Х.КЦ.да 

напуска временно пределите на РБългария за периода от 

19.07.2004г. до 17.01.2005г., като същият е бил длъжен да се завърне 

на територията на страната на 16.01.2005г. В мотивите към 

определението си съдът е приел, че „видно от материалите по 

делото, съдебното производство спрямо него протича при условията 

на чл.268,ал.3 НПК/отм/. Същият е упълномощил свой защитник, 

който се явява в съдебните заседания, като неучастието на 

подсъдимия не е причина за отлагане на делото.” Освен това, по 

делото липсва изрично определение на съда на основание 

чл.268,ал.2 от НПК, с което да е постановено подсъдимият да се 

яви лично по делото. 
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           С определение от 10.08.2004г. по НОХД № 512/2001г. по 

описа на РС-Сливница, съдът е разрешил на подсъдимия И. К И.да 

напусне временно пределите на РБългария за периода от 

10.08.2004г. – 17.01.2005г., като същият е бил длъжен да се завърне 

на територията на РБългария на 16.01.2005г. В молбата на 

подсъдимия до съда са били изложени доводи, че  пътуването до 

чужбина е наложително по здравословни причини. 

 

           С определение от 26.10.2004г. по НОХД № 512/2001г. по 

описа на РС-Сливница, съдът е разрешил на подсъдимия Ф.Г. Й. да 

напусне временно пределите на РБългария за периода 26.10.2004г. – 

14.02.2005г., като същият е бил длъжен да се завърне на територията 

на РБългария на 16.01.2005г., както и на 13.02.2005г. В молбата на 

подсъдимия до съда са били посочени доводи, че децата му и лицето 

М.С., с която живее на съпружески начала от дванадесет години, се 

намират в Италия.         

 

           С определение от 10.11.2004 г. по НОХД № 512/2001г. по 

описа на РС-Сливница, съдът е ОТКАЗАЛ на подсъдимия Б. П Б. 

да напусне временно пределите на РБългария за периода от 

01.11.2004г. – 01.11.2005г.  

 

           С определение от 20.12.2004 г. по НОХД № 512/2001г. по 

описа на РС-Сливница, съдът е разрешил на подсъдимия Б. П. Б. 

напусне временно пределите на РБългария за периода от 

28.12.2004г. – 16.01.2005г., като същият е бил  длъжен да се завърне 

на територията на страната на 16.01.2005г. и на  13.02.2005г.. В 

молбата на подсъдимия до съда са бил изложени доводи, че 

пътуването му до Франция е наложително по повод извършване на 

медицински преглед и оперативно лечение. 

 

           12. В съдебно заседание на 17.01.2005г.  ХОД НА ДЕЛОТО 

НЕ Е БИЛ ДАДЕН. 

           Причини: Не се е явил подсъдимият Ф.  Г. Й., като е 

представил болничен лист. На основание чл.269,ал.2,т.2 от 

НПК/отм/ съдът не е дал ход на делото. Същото е било отложено за 

резервните дати от 14.02.2005г. до 18.02.2005г. 

 

           С определение от 24.01.2005 г. по НОХД № 512/2001г. по 

описа на РС-Сливница, съдът е разрешил на подсъдимия Х. К.Ц. да 

напусне временно пределите на РБългария за периода от 

24.01.2005г. до 14.02.2005г., като същият е бил длъжен да се завърне 

на територията на страната на 13.02.2005г.  
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           13. На резервната дата 14.02.2005г. ХОД НА ДЕЛОТО НЕ Е 

БИЛ ДАДЕН. 

           Причини: Отсъствал е член на съдебния състав - съдебната 

заседателка О. А. Ш. поради здравословни причини. Също така, не 

са били изпълнени съдебните поръчки относно пострадалия 

свидетел Л.Р. и свидетеля Р.Д..  С оглед ненарушаване принципа за 

неизменност  на съдебния състав и предвид разпоредбата на 

чл.23,т.2, вр.чл.257,ал.2 НПК/отм/, делото е било отложено за 

периода от 12.09.2005г. до 16.09.2005г. и са били определени 

резервни дати 10.10.2005г.- 14.10.2005г.         

 

           С определение от 22.03.2005г. по НОХД № 512/2001г. по 

описа на РС-Сливница, съдът е разрешил на подсъдимия И. К.И.да 

напусне временно пределите на РБългария за периода от 

22.03.2005г. – 12.09.2005г., като същият е бил длъжен да се завърне 

на територията на РБългария на 11.09.2005г. В молбата на 

подсъдимият И. до съда са били изложени доводи, че пътуването в 

чужбина е наложително по здравословни и семейни причини. 

 

           14. В съдебното заседание на 12.09.2005г. ХОД НА ДЕЛОТО 

НЕ Е БИЛ ДАДЕН. 

           Причини: Не се е явил подсъдимия Ф. Й. В молбата си до съда 

е посочил, че се намира в болница в Италия със счупен глезен и на 

12.09.2005г. трябва да се яви на ортопедичен преглед. Към молбата 

са били приложени писмени доказателства. Подсъдимият Л.Б.е бил 

нередовно призован и не се е явил в съдебно заседание. Съдът е 

приел, че са налице процесуални пречки за даване ход на делото, 

поради което и на основание чл.269,ал.2,т.2 НПК/отм/ не е дал ход 

на делото. Същото е било отложено за резервните дати от 

10.10.2005г. до 14.10.2005г. 

 

           15. На резервната дата 10.10.2005г.  ХОД НА ДЕЛОТО НЕ Е 

БИЛ ДАДЕН. 

           Причини: Не се е явявил подсъдимият Ф. Й.. В молбата си до 

съда е посочил, че се намира в болница в Италия със счупен глезен. 

Не се е явил и подсъдимият Л.Б., поради нередовно призоваване - 

призовката за него е била върната в цялост с отбелязване, че на 

адреса няма такова лице. 

           Съдът е докладвал справка рег. № 3107/04.10.2005г. от 

директора на Институт за специална техника при МВР,  в която е 

посочено, че вещото лице Й. М. Й. е починал на 22.07.2005г., а П. Б. 

П. е освободен от служба поради пенсиониране. 

Съдът е постановил да се изпратят нови съдебни поръчки за 

свидетелите – чужди граждани. 
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           Делото е било отложено за периода от 15.05.2006г. до 

19.05.2006г. и са бииа определени резервни дати от 12.06.2006г. до 

16.06.2006г.  

 

С определение от 13.12.2005 г. по НОХД № 512/2001г. по 

описа на РС-Сливница, съдът е разрешил на подсъдимия Б.П. Б. да 

напусне временно пределите на РБългария за периода от 

13.12.2005г. – 14.05.2006г., като същият е бил длъжен да се завърне 

на територията на страната на 14.05.2006г. В молбата на подсъдимия 

Б.до съда са изложени доводи, че пътуването му до РФранция е 

наложително във връзка с медицински преглед и  лечение. 

 

           16. В съдебното заседание на 15.05.2006г. ХОД НА ДЕЛОТО 

НЕ Е БИЛ ДАДЕН. 

           Причини: От подсъдимите се е явил само И. К. И.. Единствено 

подсъдимият Л. Б. е бил нередовно призован. Не са се явили и 

защитниците на подсъдимите. Съдът е приел, че са налице 

процесуални пречки за даване ход на делото, поради което и на 

основание чл.271,ал.2,т.2 от НПК не е дал ход на делото. 

           Задължил е подсъдимия Ф Й. да представи заверен препис от 

изпратения и получен в РС-Сливница на 15.05.2006г. факс с оглед  

преценка на основателността на причината за неявяване му в това 

съдебно заседание. 

           Както изрично е посочено в протокола от съдебното 

заседание, съдът на основание чл.66, ал.1 от НПК, „заменя мярката 

за неотклонение „парична гаранция в размер на 

3 000.00лв./неденоминирани/ по отношение подсъдимия Б.П. Б. в 

„парична гаранция” в размер на 1000.00лв./хиляда/ лева. 

          Заменя мярката за неотклонение „парична гаранция в 

размер на 50.00лв./неденоминирани/ по отношение подсъдимия Р. Д 

М.в парична гаранция в размер на 1000.00лв./хиляда/ лева. 

           Заменя мярката за неотклонение „парична гаранция в 

размер на 500.00лв. по отношение подсъдимия Х. К..в парична 

гаранция в размер на 1000.00лв./хиляда/ лева. 

           Заменя мярката за неотклонение „парична гаранция в 

размер на 50.00лв./неденоминирани/ по отношение подсъдимия С. 

А. Г. в парична гаранция в размер на 1000.00лв./хиляда/ лева. 

           Отнема в полза на държавата парични гаранции в размер на 

3 000.00лв./неденоминирани/, 50.00лв./неденоминирани/, 500.00 лв. 

и 50.00лв./неденоминирани/.” 

           Съдът е постановил защитниците на подсъдимите да бъдат 

призовани за следващото съдебно заседание, чрез съответната АК, 

като в призовките им се впише, че неявяването им възпрепятства 

хода на делото. 

           Делото е било отложено за резервната дата 12.06.2006г.  
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           След заседанието по делото са постъпили следните 

документи: болничен лист № 4676/15.05.2006г. от подсъдимия Р. 

М.молба и медицинско направление от 15.05.2006г. от подсъдимия 

Б.Б. молба и медицинско направление от подсъдимия С. Г; справка 

рег. № ХВ-1231/10.02.2006г. от МВР-Дирекция „Миграция”, от 

която е видно, че към 10.02.2006г. за лицето Л. Б. няма данни за 

адресна регистрация на територията на страната и дългосрочно 

пребиваване в Р България. 

            

           17. На резервната дата 12.06.2006г.  ХОД НА ДЕЛОТО НЕ Е 

БИЛ ДАДЕН. 

           Причини: не са се явили подсъдимите: Л. Б., нередовно 

призован; Ф. Й. и Х. Ц. редовно призовани. Съдът, на основание 

чл.271,ал.2,т.2 от НПК, не е дал ход на делото. Същото е било 

отложено за периода от 11.12.2006г. до 15.12.2006г. и са били 

определени резервни дати от 12.02.2006г. до 16.02.2007г.  

 

           С определение от 12.06.2006г. по НОХД № 512/2001г. по 

описа на РС-Сливница, съдът е разрешил на подсъдимия Б. П. Б. да 

напусне временно пределите на РБългария за периода от 

20.06.2006г. до 10.12.2006г., като същият е бил длъжен да се завърне 

на територията на страната на 10.12.2006г. В молбата на подсъдимия 

Б.до съда са изложени доводи, че пътуването му до Франция е 

наложително във връзка с обстоен клиничен преглед и  лечение. 

 

           18. В съдебното заседание на 11.12.2006г. ХОД НА ДЕЛОТО 

НЕ Е БИЛ ДАДЕН. 

           Причини: Не са се явили подсъдимите Б., Й., Б. и Ц. 

Подсъдимият Б. Б. е бил задържан по друго дело. Съдът е задължил 

подсъдимия Й. да представи заверен превод от получения по делото 

факс на 08.12.2006г., с оглед преценка на причината за неявяването 

му. На основание чл.25, ал.1 във вр. чл.21, т.3 ЗПП, във връзка с 

чл.94,т.2 НПК съдът е допуснал предоставяне на правна помощ на 

подсъдимия Л. Б., тъй като е счел, че подсъдимия Б. и подсъдимия Б. 

имат противоречиви интереси и адв.Г. не може да представлява и 

двамата подсъдими. 

           Съдът е поискал справка от НСлС относно обстоятелството в 

кой следствен арест се намира подсъдимият Б. Б.. 

 

           19. На резервната дата - 12.02.2007г.  ХОД НА ДЕЛОТО НЕ 

Е БИЛ ДАДЕН. 

           Причини: Не са се явили подсъдимият Ф. Й. и неговият 

защитник. 
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           На основание чл.66, ал.1 НПК съдът е изменил мярката за 

неотклонение на подсъдимия Ф. Й. от парична гаранция в размер на 

50.00лв. в парична гаранция в размер на 1000.00лв. 

           Делото е било отложено за перида от 24.09.2007г. до 

28.09.2007г., като резервните дати са били от 22.10.2007 до 

26.10.2007г. 

           След заседанието е бил приложен превод на бланка, 

подписана от д-р Д. Р, от която е видно, че Ф. Й е бил 5 дни в 

болнични  считано от 11.02.2007г.  

           Съдебните поръчки за свидетелите са били изпълнени.  

 

           20. В съдебното заседание на 24.09.2007г. ХОД НА ДЕЛОТО 

НЕ Е БИЛ ДАДЕН. 

           Причини: Не са се явили: адв.Г. защитник на подсъдимия Б. Б. 

поради здравословни причини; подсъдимият Л. Б. и неговия 

служебен защитник адв.А. и подсъдимият Ц. Съдът е задължил 

адв.Г. да представи писмени доказателства относно заболяването си. 

Делото е било отложено за резервната дата 22.10.2007г. 

 

           На 15.10.2007г. е било проведено съдебно заседание по реда  

чл.270, ал.3 НПК за разглеждане молбата на подсъдимия Ф.Г. Й.за 

отмяна на наложената му, в досъдебната фаза на процеса, забраната 

за напускане пределите на страната. Прокурор Милев е взел 

становище молбата да остане без уважение. Съдът с определение е 

отменил наложената забрана за напускане пределите на страната по 

отношение на подсъдимия Ф. Й.. Мотивът на съда за това 

определение е бил, че забраната е наложена преди 13 години и през 

този период подсъдимият не е създавал пречки за  разкриването на 

обективната истина по делото. 

 

           21. В съдебното заседание на 22.10.2007г. ХОД НА ДЕЛОТО 

НЕ Е БИЛ ДАДЕН. 

           Причини: Съдът, с оглед неявяването на адв.П. и изявлението 

на подсъдимия И. И., че държи да бъде защитаван от него, както и 

неявяването на адв.В. и адв.А., служебен защитник на подс.Б., и 

неявяването на подсъдимите Б. и Ц., на основание чл.271,ал.2,т.2 и 

т.3 от НПК, не е дал ход на делото. Не е била изпълнена съдебна 

поръчка за свидетеля Р. Д.. 

           Делото е било отложено за периода от 19.05.2008г. до 

23.05.2008г. и са били определени резервни дати от 16.06.2008г. до 

20.06.2008г. 

      

           На 12.11.2007г. е проведено съдебно заседание по реда на  

чл.270, ал.3 НПК за разглеждане молбата на подсъдимия И.К. И. за 

отмяна на наложената за отмяна на наложената му, в досъдебната 
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фаза на процеса, забраната за напускане пределите на страната. 

Прокурор Милев е взел становище молбата да остане без уважение. 

Съдът с определение е отменил наложената забрана за напускане 

пределите на страната по отношение на подсъдимия И. И.. Мотивът 

на съда за това определение е бил, че забраната е наложена преди 13 

години и през този период подсъдимият не е създавал пречки за 

разкриването на обективната истина по делото. 

 

 

           На 03.12.2007г. е проведено съдебно заседание по реда на 

чл.270, ал.3 НПК за разглеждане молбата на подсъдимия Б. П. Б.за 

отмяна на наложената за отмяна на наложената му, в досъдебната 

фаза на процеса, забраната за напускане пределите на страната. 

Прокурор Милев оспорва молбата. Съдът с определение е отменил 

наложената забрана за напускане пределите на страната по 

отношение на подс.Б.Б.. Мотивът на съда за това определение е бил, 

че забраната е наложена преди 13 години и през този период 

подсъдимият не е създавал пречки за осуетяване на разкриването на 

обективната истина. 

 

 

           22. В съдебното заседание на 19.05.2008г. ХОД НЕ ДЕЛОТО 

НЕ Е БИЛ ДАДЕН. 

           Причини: Не са се явили: защитникът на подсъдимия И.К. И.– 

адв.П.; подсъдимия Ф. Й.; служебният защитник на подсъдимият 

Л.Б. – адв.А.. В молбата си до съда Ф. Й. е посочил като причина за 

неявяването си необходимостта от медицински преглед при очен 

лекар, при когото е трябвало да се яви на 21.05.2008г. Към молбата 

не са били приложени доказателства във тази връзка. Съдът е 

изменил мярката за неотклонение на подсъдимия Ф. Й. от 

„парична гаранция в размер на 50.00лв.” в „задържане под стража”, 

която да се изпълни в затвора в гр.София. Съдът е отнел в полза на 

държавата паричната гаранция в размер на 50.00 лв. 

 

           23. На резервната дата 16.06.2008г.  ХОД НА ДЕЛОТО НЕ Е 

БИЛ ДАДЕН. 

           Причини: Съдът е докладвал писмо от МП – Областно звено 

„Охрана” – гр.Видин, рег. № 575/10.06.2008г., в което е посочено, че 

мярката за неотклонение на подсъдимия Ф. Й. не е била изпълнена, 

тъй като същият се намира в Италия от 4-5 години. Не се е явила и  

адв.А., служебен защитник на Л. Б.. Не са били изпълнени съдебните 

поръчки за пострадалия свидетел Л. Р. и свидетеля Р. Д..  

           Съдът е отложил делото за периода от 22.01.2009г. до 

28.01.2009г. и е определил резервни дати от 23.02.2009г. до 

27.02.2009г. 
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           Въз основа на направените констатации, Инспекторатът 

към ВСС прави  следните 

            

ИЗВОДИ: 

            

            

1.ПРАВИЛАТА 

 

 Досъдебната фаза на наказателното производство по това 

следствено дело е продължила седем години. Всички процесуално 

следствени действия, които са били необходими за разкриване на 

обективната истина по делото, са извършени през първите шест 

месеца от образуване на производството.   

След този период прокуратурата е проявила особена 

загриженост за здравословното състояние на обвиняемия Б.П. Б., 

вместо да предаде на съд извършителите на престъпления. 

На 31.07.1996г. прокуратурата е спряла цялото наказателно 

производство поради невъзможността да бъде изготвена медицинска 

експертиза, отнасяща се до здравословното състояние на 

обвиняемия Б. П.Б.. С постановлението за възобновяването на 

наказателното производство, след екстрадирането на обв.Б. от 

РЧехия, е дадено едно единствено указание, а именно, да се назначи 

нова медицинска експертиза на обвиняемия със задачи, посочени в 

постановлението  от 17.01.1996г. Изготвянето на тази експертиза, от 

своя страна, не би могло да допринесе за изясняване на фактите и 

обстоятелствата, които са предмет на доказване по това дело, а води 

единствено до забавяне на делото.  

Още към 31.07.1996г. прокуратурата е могла да приложи 

института на „задочното производство” и да предаде обвиняемите на 

съда, а не да се спира наказателното производство. 

Специалното отношение на прокуратурата към обвиняемия Б. 

П. Б.е видно и от следното обстоятелство. След като е установено, че 

този обвиняем се е укрил, прокуратурата се е задоволила той да бъде 

обявен само за общодържавно и местно издирване без да му бъде 

променена мярката за неотклонение от парична гаранция в 

„задържане под стража”. На обвиняемия Б. мярката за неотклонение 

е променена едва на 14.05.1997г., след като е задържан от властите в 

РЧехия за незаконно пребиваване в страната. Докато спрямо друг 

обвиняем по делото – Л. Б. прокурорът е приложил закона и след 

като са били събрани данни по делото, че той се е укрил, с 

постановление от 21.12.1995г. СОП е изменила мярката му за 

неотклонение от парична гаранция в „задържане под стража” и го е 

обявила за общодържавно и местно издирване. 
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       Инспекторатът към ВСС не може да намери разумно обяснение 

на факта, че от произнасянето на прокурора от 16.08.1999г. до 

последващото му произнасяне от 18.08.2000г. т.е. в продължение на 

една година делото се е намирало в прокуратурата, а не е изпратено 

в следствената служба. Не се установи по какви причини, и по чия 

вина се е стигнало до  дублирането на следствени номера по 

различни прокурорски преписки. Намираме за несъстоятелно 

изложеното в постановлението от 18.08.2000г., че това се дължи на 

сгрешения следствен номер. Тези обстоятелства са допринесли, от 

една страна, до забавяне на наказателното производство, а от друга,  

до ново изменение на мярката за неотклонение на обвиняемия Б.Б. 

от „задържане под стража” в по-лека – „парична гаранция”. 

 

       Според отразеното в съдебните протоколи, основни причини 

за да не бъде даден ход на делото са : неизпълнение на съдебни 

поръчки, неявяване в съдебно заседание на подсъдимите, поради 

заболяване и нередовна процедура по призоваване, неявяване на 

защитниците на подсъдимите по делото, поради заболяване и 

служебна ангажираност по други дела, тежкото заболяване на 

съдебен заседател Е. Й., която в последствие е починала, нередовно 

призоваване на свидетели и вещи лица.      

        

      Инспекторатът към ВСС намира, че съдът не е положил 

достатъчно усилия, за да организира и проведе процеса отговорно и 

компетентно. 

       Съгласно разпоредбата на чл.268,ал.1 от НПК(отм.), по дела с 

обвинение за тежко престъпление присъствието на подсъдимия в 

съдебното заседание е задължително. Чл.93,т.7 от НПК(отм.) 

определя кои престъпления са „тежки” – тези, за които 

законодателят е предвидил наказание лишаване от свобода повече от 

пет години.  

       Съгласно разпоредбата на чл.269,ал.2,т.2 от НПК(отм.), 

съдебното заседание се отлага, когато не се яви подсъдимият, ако 

явяването му е задължително, освен в случаите на „задочно 

производство” - чл.268,ал.3 от НПК(отм.). 

       Видно от внесения в съда обвинителен акт, по който е 

образувано  НОХД № 512/2001г. по описа на РС-Сливница, всичките 

седем подсъдими са били с обвинение  за престъпление по 

чл.143а,ал.2 във вр.ал.1 от НК, за което престъпление е предвидено 

наказание лишаване от свобода от две до десет години. Петима от 

подсъдимите са били с обвинение и за престъпление по чл.339,ал.2 

във вр.ал.1 от НК, за което престъпление е предвидено наказание 

лишаване от свобода от три до осем години. 

       Не е било проведено нито едно  съдебно заседание, на което да 

са се явили всичките  7 подсъдими. 
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       От проведените общо 23 съдебни заседания по НОХД № 

512/2001г. по описа на РС-Сливница ход на делото е бил даден само  

веднъж, на съдебното заседание, състояло се в периода от 

12.05.2003г. до 16.05.2003г., въпреки, че на тези дати не са се явили 

подсъдимите Х. К. Ц. и Л. В. Б.. Същите са били представлявани 

съответно от адв.В. и от адв.Г..  

       На първото съдебно заседание, състояло се на 13.02.2002г.,  не 

са се явили двама от подсъдимите, които са били редовно призовани. 

Въпреки това, съдията-докладчик Стилиян Чернев е приел, че 

замяната на мерките им за  неотклонение парична гаранция в размер, 

съответно на 100 лв. и 50 лв., с парична гаранция в размер на 500 лв., 

за всеки един от тях, би мотивирала подсъдимите  да изпълнят 

процесуалните си задължения  като се явяват лично в съдебната 

зала. Съдът е изменил мярката за неотклонение на подсъдимия Ф. Й.  

от парична гаранция в размер на 50 лева  в задържане под стража на 

съдебното заседание, състояло се на 19.05.2008г.,  тогава,  когато 

същият, по данни на МП – Областно звено „Охрана”-гр.Видин 

(писмо рег. № 575/10.06.2008г.), се е намира в Италия от 4-5 години. 

       Налага се изводът, че неефективното използване на 

механизмите, които са предвидени в НПК за дисциплиниране на 

процесуалното поведение на подсъдимите, е довело да неговото 

протакане.           

       Неизползването на възможността, предвидена в  чл.259,ал.1 от 

НПК(отм.) за привличане на запасен съдия и съдебен заседател, е 

проява на  недалновидност на съда,  довела до отмяна на хода на 

съдебното следствие на 28.06.2004г.  и започването на съдебната 

фаза на  процеса отначало. 

       Непоследователната позиция на представителите на 

прокуратурата по отношение наличието, респ. липсата на 

процесуални пречки за даване ход на делото, може да се определи 

като липса професионализъм. 

        

       2.ЦЕЛТА НА ЗАКОНА. 

 

       Правоприлагащите органи – прокуратура и съд, не са 

спомогнали в пълна степен за изпълнение основната задача на 

Наказателния кодекс – защита от престъпни посегателства 

личността и правата на гражданите и цялостния установен в 

страната правов ред, както и на основната задача на Наказателно-

процесуалният кодекс – осигуряване защита от престъпни 

посегателства срещу Република България, срещу живота, свободата, 

честта, правата и законните интереси на гражданите, както и срещу 

правата и законните интереси на юридическите лица,  и съдействие 

за предотвратяване на престъпленията и укрепване на законността. 

Общественият интерес и защитата  правата на пострадалите са били`  
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пренебрегнати за сметка защита правата на обвиняемите, респ. 

подсъдимите. Развитието на съдебното производство по НОХД № 

512/2001г. по описа на РС-Сливница  сочи, че подсъдимите  умело 

са се възползвани от възможностите, които им дава законът, за 

отлагане на делото. На практика, съблюдаването на техните права се 

е превърнало в спънка в развитието на процеса в разумни срокове, 

което създава впечатлението, че едва ли не подсъдимите са 

ръководили процеса,  а не прокуратурата и съдът в съответните му 

фази.  

          Следователно, уместно е, по наша преценка, да се търси 

изход в посока – въвеждане на сериозни законодателни промени 

в Наказателно-процесуалния кодекс, по силата на които да се 

въведе разумен баланс между процесуалните права на 

подсъдимите и правата на всички други участници в процеса,  

които имат интерес той да приключи по-бързо. 

           

       3.ЦЕНАТА НА ДЕЛОТО, КОЕТО ЩЕ ПРИКЛЮЧИ БЕЗ 

ПРИСЪДА. 

            

       Остава  открит въпросът – каква е стойността на ресурса, който 

държавата е вложила в този  наказателен процес, продължил повече 

от 14 години, и каква  цена  още  ще  плати, след като през 

настоящата 2009 година изтича абсолютната погасителна давност за 

деянията, предмет на обвинителния акт. 

      

 

ИЗГОТВИЛИ АКТА: 

 

 

 

   ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР: 

      АНА КАРАИВАНОВА 

      

 

          ИНСПИКТОР: 

      ВАСИЛ ПЕТРОВ 

 

 
      


