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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 №2/13. 01. 2010г. на Главния инспектор на 
Инспектората към ВСС бе извършена проверка по информацията, съдържаща 
се в статията „Подпис спъна дело на зам. областен”, публикувана във в. „24 
часа” от 30. 10. 2009г. Информацията е заведена с рег. №С-01-00091/09г. на 
Инспектората към ВСС. Според публикацията засекретеното дело е върнато 
на Прокуратурата за трети път, защото протоколът за предявяване на 
разследването не е подписан от Ц=, а само от неговия защитник.  

В рамките на проверката бяха изискани ксерокопия на обвинителен акт 
срещу М. Ц. Ц. по пр. пр.4- 3303/08г. на СГП, сл. дело №121/08г. на НСлС, 
въз основа на който е образувано НОХД №2203/09г. на СРС, НО, 106 състав 
и разпореждане от 27 март 2009г., с което делото е върнато на прокурора за 
отстраняване на съществени процесуални нарушения, вторият обвинителен 
акт внесен срещу М. Ц. и разпореждане от 11. 06. 2009г., с което делото 
отново е върнато на прокурора за отстраняване на съществени процесуални 
нарушения, третият обвинителен акт срещу М. Ц., както и разпореждане от 2. 
10. 2009г., с което НОХД №8899/2009г. на СРС, НО, 106 състав отново е 
върнато на прокурора за отстраняване на съществени процесуални 
нарушения и четвъртият обвинителен акт срещу М. Ц. Ц., въз основа на който 
е образувано НОХД №13184/09г. на СРС, НО, 106 състав, насрочено за 9. 
03.2010г., както и разпореждането на съда по чл.248 от НПК.Беше изискано и 
копие на протокола за следственото действие, изготвен на 27. 04. 2009г. при 
предявяване на разследването на обв. М. Ц., станал повод за третото връщане 
на делото на прокурора. 

 Проверката бе извършена от Инспектор СВЕТЛИН СТЕФАНОВ и 
експертите МАРИЕЛА МИТЕВА и ОЛЕГ ВЕЛИНОВ.  

 Изх.№……………… 
 Дата: …………….… 
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 КОНСТАТАЦИИ: 
 

Сл. д. №121/08г. по описа на НСлС е водено срещу М. Ц. Ц. за това, че 
в периода от месец септември 2006г. до 24. 09. 2008г. на територията на гр. 
София и гр. Пирдоп, Софийска област, с цел да набави за себе си имотна 
облага, възбудил и поддържал заблуждение у С. Д. Н.- управител на 
Ф”К”ООД, гр. Златица, че може да уреди срещу заплащане на парична сума 
от 25 хиляди лева, предназначена за трети лица  от МОСВ- 
ПУДООС(предприятие за управление на дейностите по опазване на околната 
среда и водите) и е уредил финансирането за изпълнение на строително- 
монтажни работи в размер на 300 000лв. за община Челопеч обект 
„Изграждане на вътрешна водопроводна мрежа, ниска зона, клон2, подетап 2 
с. Челопеч, изпълнена от Ф”К”ООД, гр. Златица  с управител С. Д, Н. , в 
резултат на което му причинил имотна вреда в размер на 5867,49лв.- левовата 
равностойност на 3000 евро(официален курс на еврото към лева- 1,95583)- 
престъпление по чл. 209, ал.1 от НК във вр. с чл. 26, ал.1 от НК. 

Делото се наблюдавало от СГП, която на 26. 02. 2009г. внесла в СРС 
обвинителен акт срещу Ц= за извършеното от него престъпление по чл. 209, 
ал.1 от НК във вр. с чл. 26, ал.1 от НК. 

В СРС било образувано НОХД№2203/2009г.  и за съдия докладчик била 
определена съдия Ралица Герасимова- титуляр на 106 състав от Наказателна 
колегия на съда. С разпореждане от 27. 03. 2009г., постановено  на осн. чл. 
249, ал.1 вр. с чл. 248, ал.2,т.3 от НПК  тя върнала делото на СГП за 
отстраняване допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, 
довели до нарушаване правата на обвиняемия. Според съдията деянието е 
квалифицирано като престъпление, извършено в условията на продължавано 
престъпление, но никъде в диспозитивната част на обвинителният акт не са 
отразени и надлежно индивидуализирани обективните и субективните 
признаци на този вид усложнена престъпна дейност. Според съда 
прецизността на обвинението в тези случаи предпоставя: от обективна 
страна:1.конкретно да са отразени отделните единични деяния, които 
осъществяват поотделно един или различни състави на едно и също по вид 
престъпление, чрез посочване на отделните им обективни признаци(брой, 
време, място на реализирането им, изпълнително деяние);2.конкретния, 
непродължителен период от реализирането им;3.еднородната обстановка, при 
която са извършени; От субективна страна: следва да е отразена достатъчно 
ясно наличието на субективната връзка, при която последващите деяния се 
явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите. В 
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обвинителния акт и в постановлението за привличане на лицето в качеството 
на обвиняем било отразено само „…през периода м. 09.2006г- 24.09.2008г. на 
територията на гр. София и гр. Пирдоп, в условията на продължавано 
престъпление…”. Според съдия Герасимова по този начин не са ясно 
отразени обективните и субективните признаци на престъплението и то в 
такава диалектическа връзка, че всяко следващо деяние да е „от обективна и 
субективна страна продължение на предшестващите”. 

Вторият мотив на съда е липсата на постановление за частично 
прекратяване за престъпление по чл. 304б, ал.1,пр.1 от НК; по чл. 304б, 
ал.1,пр.2 от НК и по чл. 213а, ал.3,т.5,пр.1,вр. ал.1,пр.3 от НК, за които 
Мариус Цаков също е привлечен като обвиняем.  

С постановление от 15. 04. 2009г. наблюдаващият прокурор Чавдар 
Ангелов прекратил частично наказателното производство, водено срещу М= 
Ц= за престъпление по чл. 304б, ал.1, пр.1 от НК, чл.304б, ал.1, пр.2 от НК, 
чл. 213а, ал.3, т.5, пр.1 вр. ал.1, пр.3 от НК,  както и по отношение на чл. 
26, ал.1 от НК на предявеното му обвинение по чл. 209, ал.1 вр. чл. 26, ал.1 от 
НК и постановил наказателното производство по отношение на Цаков да се 
води по чл. 209, ал.1 от НК. Делото отново било внесено в съда, но с 
разпореждане от 11. 06. 2009г. съдия- докладчикът Ралица Герасимова отново 
прекратила производството и върнала делото на прокурора.В мотивите си 
посочила, че прокурорът е изпълнил в пълнота указанията на съда, дадени с 
разпореждането от 27. 03. 2009г., но е допуснал друго нарушение, което 
обуславя връщането на делото. Според съда „видно от приложеното по 
делото известие за доставяне- обратна разписка, обв. Ц= е бил известен за 
постановлението за частично прекратяване на прокурора на 23. 04. 2009г., 
като преди внасяне на обвинителния акт в съда- на 29. 04. 2009г. в 
деловодството на СГП е постъпила жалба от адв. Мая Грозданова- 
упълномощен защитник на обвиняемия.” Следователно процедурата по чл. 
243, ал.3 от НПК не е завършила и поради това прокурорският акт не е 
стабилизиран.Според ТР№2/7. 10. 02г. на ВКС в случаите когато е изготвено 
постановление за частично прекратяване прокурорът следва да внесе 
обвинителния акт след приключване на съдебното производство по жалбата  
на обвиняемия. 

С определение от 10. 07. 2009г. по ЧНД №2752/09г., СГС, НК, 26 състав 
оставил в сила постановлението за частично прекратяване в частта с която 
наказателното производство, водено срещу Ц. за престъпление по чл. 304б, 
ал.1, пр.1 от НК, чл.304б, ал.1, пр.2 от НК, чл. 213а, ал.3, т.5, пр.1 вр. ал.1, 
пр.3 от НК,  както и по отношение на чл. 26, ал.1 от НК на предявеното му 
обвинение по чл. 209, ал.1 вр. чл. 26, ал.1 от НК е прекратено. 
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Делото било внесено в СРС за трети път и образувано като 
НОХД№8899/2009г. С разпореждане от 2. 10. 2009г., постановено  на осн. чл. 
249, ал.1 вр. с чл. 248, ал.2,т.3 от НПК  съдия Герасимова върнала делото на 
СГП за отстраняване допуснати съществени нарушения на процесуалните 
правила, довели до нарушаване правата на обвиняемия, защото било 
допуснато ново процесуално нарушение- при последното предявяване на 
разследването по отношение на обв. Ц. на 27. 04. 2009г. в протокола за 
следственото действие не е положен подпис на обвиняемото лице. 

На 17. 11. 2009г. СГП отново внесла обвинителния акт в СРС, където е 
образувано НОХД№13184/09г. С разпореждане от 19. 12. 2009г. съдия Ралица 
Герасимова насрочила делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 
9. 03. 2010г. от 10ч. 
 

ВЪЗ ОСНОВА НА ИЗЛОЖЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ ОТ 
ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА,  ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ ВИСШИЯ 
СЪДЕБЕН СЪВЕТ ПРАВИ СЛЕДНИТЕ  

 
 

ИЗВОДИ : 
 
  

Чавдар Ангелов- прокурор в СГП е допуснал нарушение на 
изискването за разглеждане на делото в разумен срок, съдържащо се в чл. 22 
от НПК и чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека и 
основните свободи както следва: 

1. неизпълнение на задължението по чл. 242, ал.2 от НПК- 
Въпреки, че в протокола за предявяване на досъдебното производство на 

обв. М. Ц. от 27. 04. 2009г. липсва подпис на обвиняемия, прокурор Ангелов 
не е предприел действия по отстраняване на допуснатото съществено 
процесуално нарушение и с писмо от 8. 05. 2009г. внесъл  в СРС обвинителен 
акт срещу него. Това довело до връщане на делото на прокурора и 
неоправдано забавяне на производството по делото. 

2. нарушение по чл. 130, ал.2 от ЗСВ- съгласно т.2 от ТР№2/7.10.2002г. 
на ВКС, ОСНК когато прокурорът изготви постановление за частично 
прекратяване на наказателно производство, той следва да внесе обвинителния 
акт след приключване на съдебното производство по жалбата на обвиняемия. 
В конкретния случай пълномощникът на обвиняемия подал жалба срещу 
постановлението за частично прекратяване от 15. 04. 2009г. в 
законоустановения срок. Вместо да изчака определението на съда от 10. 07. 
2009г. прокурор Ангелов внесъл обвинителния акт в СРС с писмо от 8 май 
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2009г. Това довело до връщане на делото на прокурора и ненужно 
удължаване срока за неговото разглеждане. Прокурор Ангелов е допуснал 
неоправдано забавяне на производството по делото, представляващо 
нарушение на разумния срок за разглеждане и решаване на делата, 
регламентиран в чл. 22 от НПК и чл. 6 от Европейската конвенция за защита 
на правата на човека. 

Ралица Герасимова- съдия в СРС също е допуснала нарушение на 
изискването за разглеждане и решаване на делото в разумен срок, съдържащо 
се в чл. 22 от НПК и чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на 
човека. 

Съдия Герасимова е следвало да забележи, че обвиняемият не е 
подписал протокола за предявяване на разследването от 27. 04. 2009г. при 
връщането на делото за доразследване с разпореждане от 11. 06. 2009г. 
Тогава наред с указанията  за внасяне на обвинителния акт след приключване 
на процедурата по чл. 243, ал.3 от НПК е следвало да даде указания за 
отстраняване и на това съществено процесуално нарушение. Като върнала 
делото на прокурора на това основание три месеца по- късно съдия 
Герасимова допуснала неоправдано забавяне на производството по делото, 
представляващо нарушение на разумния срок за разглеждане и решаване на 
делата, регламентиран в чл. 22 от НПК и чл. 6 от Европейската конвенция за 
защита на правата на човека. 

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

към ВСС /ИВСС/ дава следните  
 
 

ПРЕПОРЪКИ: 
 

І. Препоръчва на Чавдар Ангелов- прокурор в Софийска градска 
прокуратура да проучва по- задълбочено делата преди постановяване на 
съответния акт и да си създаде необходимата организация за спазване на 
разумния срок за разглеждане и решаване на делата съгласно 
разпоредбата на чл. 22 от НПК и чл. 6 от Европейската конвенция за 
защита на правата на човека и основните свободи; 

ІІ. Препоръчва на Ралица Герасимова- съдия в СРС да проучва по- 
задълбочено делата преди постановяване на съответния съдебен акт и да 
си създаде необходимата организация за спазване на разумния срок за 
разглеждане и решаване на делата, съгласно чл. 22 от НПК и чл. 6 от 
Европейската конвенция за защита на човешките и основните свободи;   
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ІІІ.Препоръчва на Градския прокурор при СГП да предприеме 
ефективни мерки за по- добро управление на движението на делата и 
преодоляване на нарушенията на разумния срок за тяхното разглеждане 
и решаване. 

ІV. Препоръчва на Председателя на Софийски районен съд да 
създаде необходимата организация и да предприеме ефективни мерки за 
по- добро управление на движението на делата и преодоляване на 
нарушенията на разумния срок за тяхното разглеждане и решаване. 
 

Предприемането на мерки за спазването на дадените препоръки по т.3 
и т. 4 следва да се извърши в срок до 1(един) месец от получаването на 
настоящия Акт с резултати от извършена проверка. Спазването на 
препоръките по т.1 и т. 2 следва да бъде постоянна практика. 

 
На осн. чл. 58, ал.4 от Закона за съдебната власт, Градския прокурор 

при СГП и Председателя на СРС да уведомят Главния инспектор на 
Инспектората към ВСС за изпълнение на препоръките. 

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

Градския прокурор на Софийска градска прокуратура, Председателя на 
Софийски районен съд, Чавдар Ангелов- прокурор в СГП и на Ралица 
Герасимова- съдия в СРС.  

 
 
 
 
             
ИНСПЕКТОР:                                                                                                   
 
 
                           …………….…….……………                                     
                             /СВЕТЛИН СТЕФАНОВ/ 

 
 
 

Днес …………………….. настоящият Акт бе връчен на НИКОЛАЙ 
КОКИНОВ- ГРАДСКИ ПРОКУРОР НА СОФИЙСКА ГРАДСКА 
ПРОКУРАТУРА. 

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

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

ВЛАХОВ- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД. 
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 ЧАВДАР 

АНГЕЛОВ- прокурор в СГП. 
На осн. Чл. 58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се направят 

възражения и да се представят на Главния инспектор. 
 

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

ГЕРАСИМОВА- съдия в СРС. 
На осн. Чл. 58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се направят 

възражения и да се представят на Главния инспектор. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


