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                           РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 

 

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

            
 

 

 
 
 

А К Т 
 

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

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

Проверката бе извършена от инспектор СВЕТЛИН СТЕФАНОВ. 
Проверката се извърши в периода м. септември- м. октомври 2009 г. в 

Районен съд- Червен бряг и препис от заповедта бе връчена на председателя 
на Районен съд- Червен бряг-г- н Христо Първанов. 

 
КОНСТАТАЦИИ: 
 
През 2008г. общият брой на делата за разглеждане в РС- Червен бряг е 

бил 1199бр., от които наказателни дела- 645бр. През същия период са решени 
528 наказателни дела, от които 187бр. са наказателни общ характер дела.  

Според доклад на председателя на РС- Червен бряг през 2008г. 
внесените обвинителни актове са общо 132 бр. От тях 7бр. или 5, 3 % дела са 
прекратени и върнати на прокурора за доразследване. В периода 1. 01.- 25. 09. 
2009г. в Районен съд- Червен бряг са внесени 109 обвинителни акта като 6бр.  
или 5,5% от тях съдиите са върнали на прокурора. В рамките на проверката 
бяха инспектирани общо 11 разпореждания и определения, постановени през 
проверявания период, с които на осн. чл. 249,ал.2 във вр. с чл. 248, ал.2, т.3 от 
НПК и съответно на осн. чл. 288,т.1 от НПК делата са върнати на 
прокуратурата, в това число 4бр. разпореждания и  7бр. определения.  

 Изх.№……………… 
 Дата: …………….… 



 2

В РС- Червен бряг е формирано наказателно отделение с два състава. 
Отделението се ръководи от председателя на съда- Христо Първанов.През 
отчетния период наказателни дела са гледали съдия Христо Първанов и съдия 
Зоя Панчева.Разпределението на делата по съдии е както следва: 

 
1. ХРИСТО ПЪРВАНОВ- 2 бр. дела  
С разпореждане на осн. чл. 249,ал.2 във вр. с чл. 248, ал.2, т.3 от НПК-
0бр. 
С определение на осн. чл. 288,т.1 от НПК- 2бр. 
 
2. ЗОЯ ПАНЧЕВА- 10 бр. дела 
С разпореждане на осн. чл. 249,ал.2 във вр. с чл. 248, ал.2, т.3 от НПК-
4бр. 
С определение на осн. чл. 288,т.1 от НПК- 5бр. 
 
 
Постановените съдебни актове са влезли в сила и поради това ще бъдат 

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

От общо 11 бр. дела, върнати на прокурора през проверявания период 
две дела са върнати на прокурора повече от един път. Става дума за: 
НОХД №337/08г. е върнато за доразследване от съдия- докладчик Зоя 
Панчева с разпореждане от 11. 09. 2008г., постановено на осн. чл. 249, ал.1 
вр. с чл. 248, ал. 2, т. 3 от НПК,защото не са отстранени нарушенията, сочени 
от съда и станали основания за връщане на делото с разпореждане №12а от 7. 
05. 2008г. по НОХД №138/08г. съдът отново дал указания прокурорът да 
посочи в обвинителния акт „кога и с какви свои конкретни действия всяка 
една от обвиняемите е извършила действия на разпореждане с чуждо 
имущество в качеството си на длъжностно лице, кои действия е извършила 
сама, кои в съучастие и с кого от останалите обвиняеми, кой, кога и как- 
какво конкретно разпореждане, платежен документ, на коя дата, погасявал 
масово кредити чрез безкасови операции с код 79 по кои кредити, относно 
кои лица.”  
 Обвинителният акт е внесен от Светла Христова- прокурор в РП- 
Червен бряг. 

 НчД №266/09г. е върнато за доразследване от съдия- докладчик Зоя 
Панчева с разпореждане от 21. 07. 2008г., постановено на осн. чл. 249, ал.1 
вр. с чл. 248, ал. 2, т. 3 от НПК,защото не са отстранени нарушенията, сочени 
от съда и станали основания за връщане на делото с разпореждане от 3. 06. 
2009г. по НчД №219/09г.  
 Обвинителният акт е внесен от Светла Христова- прокурор в РП- 
Червен бряг. 
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І. ПРИЧИНИ ЗА ВРЪЩАНЕ НА ДЕЛАТА НА ПРОКУРОРА : 
 
Според т.4.2. от Тълкувателно решение №2 от 7. 10. 2002г. на ВКС по т. 

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

 
І.1. Съдът е посочил като основание за връщане на делото на 

прокурора нарушения, допуснати при изготвяне на обвинителния акт в 
следните случаи: 

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

НОХД №337/08г. е върнато за доразследване от съдия- докладчик Зоя 
Панчева с разпореждане от 11. 09. 2008г., постановено на осн. чл. 249, ал.1 
вр. с чл. 248, ал. 2, т. 3 от НПК,защото прокурорът не е посочил в 
обвинителния акт „кога и с какви свои конкретни действия всяка една от 
обвиняемите е извършила действия на разпореждане с чуждо имущество в 
качеството си на длъжностно лице, кои действия е извършила сама, кои в 
съучастие и с кого от останалите обвиняеми, кой, кога и как- какво конкретно 
разпореждане, платежен документ, на коя дата, погасявал масово кредити 
чрез безкасови операции с код 79 по кои кредити, относно кои лица.”  
Както беше посочено и по- горе делото се връща за втори път със същите 
указания. 
 Прокурорът, който е внесъл втория обвинителен акт, без да са 
изпълнени указанията на съда, дадени с разпореждане №12а от 7. 05. 
2008г. по НОХД №138/08г. е Светла Христова- прокурор в РП- Червен 
бряг. 
 НОХД №386/07г. е върнато за доразследване от съдия- докладчик Зоя 
Панчева с определение от 26. 05. 2008г., постановено на осн. чл. 288, т. 1 от 
НПК,защото обвинението е за престъпление по чл. 290,ал.1 вр. с чл. 20, ал.3 
от НК, но в диспозитива се съдържат данни за подбудителство към 
лъжесвидетелстване, което според съдията е „различно от така описаното 
словесно и цифрово описание в диспозитива на обвинението”. 
 Действително прокурор Мая Кончарска внесла обвинителния акт срещу 
подбудителя за лъжесвидетелство като правната квалификация, изписана с 
числа е по чл. 290, ал.1 във вр. с чл. 20, ал.2 от НК.  
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От протокола по делото става ясно, че това е трето поред заседание по 
делото. И в трите съдебни заседания делото е гледано в състав съдия и двама 
съдебни заседатели. В съдебното заседание на 26. 05. 2008г. прокурор 
Кончарска се позовала на чл. 28, ал.1 от НПК, според който делото следва да 
се гледа в състав от един съдия и поискала делото да се гледа от посочения в 
закона състав и всички процесуални действия, извършени по делото до този 
момент да бъдат извършени от него.Съдът констатирал, че с разпореждането 
си е постановил делото да бъде разгледано еднолично и отказал да отмени 
извършените до този момент процесуални действия, защото действащата 
процесуална уредба не позволявала това. След това съдията „забелязала”, че в 
обвинителният акт има недостатък и върнала делото на прокурора. Веднага 
след това с определение освободила от съдебната зала двамата съдебни 
заседатели, участвали в заседанията на делото до този момент. 
 В обвинителния акт се твърди, че другите трима обвиняеми са 
осъществили състава на престъпление по чл. 290 от НК пред съответния 
нотариус. Съгласно трайната съдебна практика в този случай подбудителят 
към лъжесвидетелстване отговаря по чл. 290, ал.1 вр. с чл. 20, ал.3 от НК. 
Следователно няма противоречие в диспозитива на обвинението и връщането 
на делото се явява неоправдано от гледна точка на закона.  

І.1.2.нарушения, свързани с противоречие между 
обстоятелствената част и диспозитива на обвинителния акт: 
НОХД №536/2007г. е върнато за доразследване от съдия- докладчик Зоя 
Панчева с определение от 12. 05. 2008г., постановено на осн. чл. 288, т.1 от 
НПК,защото в хода на досъдебното производство са събрани доказателства, 
указващи на задружна дейност на подсъдимите, а обвинението не е за 
престъпление, извършено в съучастие и освен това според съда няма яснота 
дали осъщественото от тримата подсъдими съставлява три отделни деяния, 
реализирани като отделна съвкупност или представлява продължавано 
престъпление по чл. 26, ал.1 от НК 

Обвинителният акт е внесен от Светла Христова- прокурор в РП- 
Червен бряг 

НОХД №91/08г. е върнато за доразследване от съдия- докладчик Зоя 
Панчева с определение от 22. 04. 2008г., постановено на осн. чл. 288, т. 1 от 
НПК,защото има противоречие между обстоятелствената част и диспозитива 
на обвинителния акт- в обстоятелствената част е описано, че кражбата е 
извършена чрез използване на техническо средство, но в диспозитива това не 
е посочено. 
Обвинителният акт е внесен от Цветозар Златев- прокурор в РП- Червен 
бряг. 
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І.1.3. съществува разлика между повдигнатото обвинение и обвинението 
по обвинителния акт: 
 НОХД №396/08г. (вж. І.2.1. по- горе). 

Съгласно Тълкувателно решение №2 от 7. 10. 2002г. на ВКС по т. н. д. 
№2/2002г., ОСНК, докладчик зам.- председателя на ВКС Румен Ненков е 
достатъчно в постановлението за повдигане на обвинение да се посочи 
времето и мястото на извършването му, както и неговите фактически 
обективни и субективни признаци без да е нужно да има пълно припокриване 
с обвинителния акт, поради това,че двата акта се изготвят в различни фази на 
делото. В същото време НОХД №60/08г. е върнато за доразследване от 
съдия- докладчик Христо Първанов с определение от 20. 03. 2008г., 
постановено на осн. чл. 288, т. 1 от НПК, защото спрямо подсъдимата е 
повдигнато обвинение за това, „че на неустановена дата през 2002г. в с. 
Лепица, в качеството си на длъжностно лице- специалист отчетник при 
кметството при същото село, присвоила 650лв”…, а в обвинителния акт е 
записано, че в периода м. януари- м. юни 2002г. в с. Лепица, обл. Плевен в 
качеството си на длъжностно лице при кметство- с. Лепица”Старши 
специалист бюджет и собственост” в Кметство с. Лепица.  

Обвинителният акт е внесен от Красимира Петрова- Районен 
прокурор на РП- Червен бряг. 

 
І.2. Нарушения, допуснати на досъдебното производство: 
І.2.1. разследването не е предявено на обвиняемите:  
НОХД №96/09г. е върнато за доразследване от съдия- докладчик Зоя 

Панчева с разпореждане от 13. 03. 2009г., постановено на осн. чл. 249, ал.1 
вр. с чл. 248, ал. 2, т. 3 от НПК,защото разследването е било предявено на 
тримата обвиняеми, но след това са извършени нови следствени действия. 
След тяхното приключване разследването е предявено на единия от 
обвиняемите и не е предявено на другите двама. 

Обвинителният акт е внесен от Цветозар Златев- прокурор в РП- 
Червен бряг. 

НОХД №396/08г. е върнато за доразследване от съдия- докладчик 
Христо Първанов с определение от 21. 01. 2009г., постановено на осн. чл. 
288, т. 1 от НПК, защото повдигнатото обвинение се различава от това, което 
е записано в обвинителния акт, разследването не е предявено на обвиняемия, 
подсъдимия не е получил постановление за частично прекратяване и не са 
установени пострадалите от престъплението. 

Обвинителният акт е внесен от Красимира Петрова- Районен 
прокурор на РП- Червен бряг, но делото е наблюдавано от ОП- Плевен. 
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 І.2.2. на досъдебното производство не са установени пострадалите 
от престъплението- НОХД №396/08г. (вж. І.2.1. по- горе) 
 І.2.3. досъдебното производство е започнало и приключило в 
отсъствието на обвиняемия, без да са изпълнени условията на чл. 206 във 
вр. с чл. 269, ал.3 от НПК: 

НОХД №34/09г. е върнато за доразследване от съдия- докладчик Зоя 
Панчева с разпореждане от 26. 01. 2009г., постановено на осн. чл. 249, ал.1 
вр. с чл. 248, ал. 2, т. 3 от НПК,защото производството е водено в отсъствието 
на обвиняемия, но липсват надлежни доказателства, че същият е редовно 
призован в досъдебното производство, тъй като не са установени както 
точният му адрес, така и дали е напуснал страната. Не е извършено щателно 
издирване. 

Обвинителният акт е внесен от Светла Христова- прокурор в РП- 
Червен бряг. 

І.2.4. не е назначен защитник: 
НОХД №467/08г. е върнато за доразследване от съдия- докладчик Зоя 

Панчева с определение от 23. 02. 2009г., постановено на осн. чл. 288, т. 1 от 
НПК,защото в съдебно заседание подсъдимият заявил, че е неграмотен.В 
мотивите на определението посочила, че както пред съда, така и пред 
разследващия орган той е заявил, че не е грамотен. Според нея това му пречи 
да се защитава сам.Смята, че на досъдебното производство е допуснато е 
допуснато отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила, 
довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия. 

Според трайната практика на ВКС отстранимо съществено нарушение 
на процесуалните правила, довело до ограничаване на процесуалните права 
на обвиняемия е налице тогава, когато в наказателното производство не е 
участвал защитник въпреки, че участието му е задължително.В чл. 94 от НПК 
са изброени лимитативно случаите, в които участието на защитник е 
задължително. Според съдия Панчева неграмотността пречи на подсъдимия 
да се защитава сам, но според чл. 94, ал.1, т.2 от НПК това води до 
задължително участие на защитник само по отношение на  лицето, което 
страда от физически или психически недостатъци, които му пречат да се 
защитава сам. Неграмотността не е нито психически, нито физически 
недостатък. 

Видно от протокола по делото, подсъдимият не е заявил, че не е в 
състояние да заплати адвокатско възнаграждение, но желае да има защитник. 
Прецизността изисква да споменем, че и съдът не му е поставил въпроси в 
тази насока. Дори интересите на правосъдието да изискват неграмотния 
подсъдим да има защитник, за да е налице хипотезата на чл. 94, ал.1, т. 9 от 
НПК е необходимо наред с това подсъдимият да не е в състояние да заплати 
адвокатско възнаграждение и да желае да има защитник.  
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І.3. връщане на делото от съда поради това, че съдът е 
квалифицирал допуснати технически грешки и несъществени 
процесуални нарушения като съществени такива: 
НОХД №288/08г. е върнато за доразследване от съдия- докладчик Зоя 
Панчева с определение от 28. 10. 2008г., постановено на осн. чл. 288, т. 1 от 
НПК,защото в заключителната част на обвинителния акт не била посочена 
дата. 
 Обвинителният акт е внесен от Светла Христова- прокурор в РП- 
Червен бряг. 
 Внимателното запознаване с обвинителния акт показва, че той има 
дата, но тя е в началото.Неточното място на датата на обвинителния акт  е 
процесуално нарушение, но не е съществено.Становище в същия смисъл е 
имала съдия Панчева по НОХД №536/07г., което е образувано въз основа на 
обвинителен акт, който има дата в началото, а не в заключителната част, но 
това не е послужило като основание за връщане на делото. 

 
ІІ.НАРУШЕНИЯ НА РАЗУМНИЯ СРОК ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И 

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

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

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

НОХД №386/07г. е върнато за доразследване от съдия- докладчик Зоя 
Панчева с определение от 26. 05. 2008г., постановено на осн. чл. 288, т. 1 от 
НПК,защото обвинението е за престъпление по чл. 290,ал.1 вр. с чл. 20, ал.3 
от НК, но в диспизитива се съдържат данни за подбудителство към 
лъжесвидетелстване, което според съдията е „различно от така описаното 
словесно и цифрово описание в диспозитива на обвинението”.  
 Обвинителният акт е внесен от Мая Кончарска- прокурор в РП- 
Червен бряг. 

НОХД №396/08г. е върнато за доразследване от съдия- докладчик 
Христо Първанов с определение от 21. 01. 2009г., постановено на осн. чл. 
288, т. 1 от НПК, защото повдигнатото обвинение се различава от това, което 
е записано в обвинителния акт, разследването не е предявено на обвиняемия, 
подсъдимия не е получил постановление за частично прекратяване и не са 
установени пострадалите от престъплението. 

Обвинителният акт е внесен от Красимира Петрова- Районен 
прокурор на РП- Червен бряг. 
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НОХД №536/2007г. е върнато за доразследване от съдия- докладчик 
Зоя Панчева с определение от 12. 05. 2008г., постановено на осн. чл. 288, т.1 
от НПК,защото в хода на досъдебното производство са събрани 
доказателства, указващи на задружна дейност на подсъдимите, а обвинението 
не е за престъпление, извършено в съучастие и освен това според съда няма 
яснота дали осъщественото от тримата подсъдими съставлява три отделни 
деяния, реализирани като отделна съвкупност или представлява 
продължавано престъпление по чл. 26, ал.1 от НК 

Обвинителният акт е внесен от Светла Христова- прокурор в РП- 
Червен бряг 

НОХД №91/08г. е върнато за доразследване от съдия- докладчик Зоя 
Панчева с определение от 22. 04. 2008г., постановено на осн. чл. 288, т. 1 от 
НПК,защото има противоречие между обстоятелствената част и диспозитива 
на обвинителния акт- в обстоятелствената част е описано, че кражбата е 
извършена чрез използване на техническо средство, но в диспозитива това не 
е посочено. 

Обвинителният акт е внесен от Цветозар Златев- прокурор в РП- 
Червен бряг. 

Внимателният прочит на мотивите, поради които делата са върнати за 
доразследване показва, че и четирите дела е могло да бъдат върнати на 
прокурора с разпореждането по чл. 248, ал.2 от НПК без да се насрочва 
делото в открито съдебно заседание. Същото важи и по отношение на НОХД 
№467/08г. и НОХД №60/08г. по описа на РС- червен бряг. Понеже съдиите не 
са изпълнили добре служебното си задължение да проверят допуснато ли е на 
досъдебното производство отстранимо съществено нарушение на 
процесуалните правила, довело до ограничаване на процесуалните права на 
обвиняемия или неговия защитник, на пострадалия или неговите наследници 
срокът за разглеждане и решаване на делата е продължил ненужно дълго.  

Нарушение на разумния срок по НОХД №386/07г. съдия Панчева е 
допуснала и с факта, че делото е разглеждано в три заседания в състав от 
един съдия и двама съдебни заседатели.  

ІІ.2. Неизпълнението на указанията на съда от страна на съответния 
прокурор и внасянето на обвинителен акт, който не отговаря на изискванията 
на закона и задължителната съдебна практика; внасянето на обвинителен акт 
въпреки, че на досъдебното производство са допуснати съществени 
нарушения на съдопроизводствените правила, довели до ограничаване 
правата на участниците в процеса; също представляват действия, които са 
довели до нарушаване изискването за разумен срок, визирано в чл.6 от 
Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи и чл. 
22 от НПК. 
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ІІІ.НАРУШЕНИЯ НА ЧЛ.34 ОТ НПК 
 
Съгласно чл. 34 от НПК всеки съдебен акт трябва да съдържа 

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

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

дали допуснатото съществено процесуално нарушение е отстранимо 
или не- НОХД №337/08г.; 

дали това отстранимо съществено процесуално нарушение води до 
нарушаване на правата на някой от участниците в процеса- НОХД 
№337/08г., НОХД №536/07г.; 

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

може да участва при разглеждане на делото в съдебно заседание поради 
уважителни причини, по- горестоящият прокурор определя друг прокурор, 
който да го замести. Не се констатираха нарушения на чл. 144, ал.2 от ЗСВ.  

 
ВЪЗ ОСНОВА НА ИЗЛОЖЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ ОТ 

ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА,  ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ ВИСШИЯ 
СЪДЕБЕН СЪВЕТ ПРАВИ СЛЕДНИТЕ  

 
 
ИЗВОДИ: 
 
 
Фактът, че делата, върнати за доразследване са 5, 3 % от общия брой на 

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

В същото време анализът на делата, предмет на настоящата проверка 
показва, че при една по- прецизна работа на прокуратурата, съответно на съда 
всичките 11 бр. дела е могло да бъдат разгледани без да се налага тяхното 
връщане на прокурора. Нито едно от делата не е върнато, заради факти и 
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обстоятелства, които прокурорът и съдът са узнали за първи път в съдебно 
заседание.    

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

1.неизпълнение на указанията на съда- НОХД №337/08г. и НчД 
№266/09г. Прокурорът, който е изготвил и внесъл обвинителните актове, без 
да са изпълнени указанията на съда е Светла Христова- прокурор в РП- 
Плевен. 

2.нарушения при изготвяне на обвинителния акт- 8бр.  
Прокурорите, които са изготвили и внесли обвинителните актове, които 

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

Светла Христова- НОХД №337/08г., НОХД №386/07г., НОХД 
№536/07г., НОХД №34/09г. 

Цветозар Златев- НОХД №91/08г., НОХД №96/09г. 
Красимира Петрова- НОХД №396/08г. 
От проверените 11 бр. дела, 3 бр. дела са върнати заради грешки, 

допуснати и от съда, изразяващи се в: 
1.връщане на делото от съда поради това, че съдът е квалифицирал 

допуснати технически грешки и несъществени процесуални нарушения 
като съществени такива- НОХД №288/08г., върнато от съдия Зоя 
Панчева(вж. т. І.3 от констатациите на настоящия акт); 

2. връщане на делото поради несъобразяване със задължителната 
съдебна практика- НОХД №60/08г., върнато от съдия Христо Първанов; 
(вж. т. І.1.3. от констатациите на настоящия акт). 

3. връщане на делото поради несъобразяване със закона- НОХД 
№467/08г. и НОХД№386/07г., върнати от съдия Зоя Панчева(вж. т.І.1.1. и т. 
І.2.4. от констатациите на настоящия акт). 

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

към ВСС /ИВСС/ дава следните  
 
 

ПРЕПОРЪКИ: 
 
 
1. Председателят на Районен съд- Червен бряг да упражни правата си по 
чл. 80, ал.1, т.9 от ЗСВ и да свика общо събрание, на което да се 
анализира практиката на съда относно причините за неоснователно 
връщане на делата за доразследване; 
2. Районният прокурор на Районна прокуратура- Червен бряг да свика 
на заседание прокурорите от районна прокуратура, на което да се 
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анализират причините за връщане на делата за доразследване и да се 
набележат мерки за намаляване на случаите на неоснователно връщане 
на делата; 
3. Председателят на Районен съд- Червен бряг и Районният прокурор на 
Районна прокуратура- Червен бряг да свикат съвещание с участието на 
съдиите по наказателни дела и прокурорите на което да се обсъдят 
причините за връщане на делата за доразследване и се преодолеят 
спорните въпроси по приложението на закона и задължителната съдебна 
практика; 
 4.Председателят на Окръжен съд- Плевен и Окръжният прокурор на 
Окръжна прокуратура- Плевен да свикат съвещание с участието на 
съдиите по наказателни дела и прокурорите на което да се обсъдят 
причините за връщане на делата за доразследване и се преодолеят 
спорните въпроси по приложението на закона и задължителната съдебна 
практика. 
 

 
Препоръките по т.1-3 следва да се изпълнят в срок от един месец, 

считано от датата на връчване на настоящия Акт за резултатите от извършена 
проверка. Препоръката по т. 4 следва да се изпълни в срок от един месец от 
получаване на Акт с резултатите от аналогичната проверка, осъществена в 
РС- Никопол.  

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

Районен съд- Червен бряг  и Районният прокурор на РП- Червен бряг следва 
да уведомят Главния инспектор на Инспектората към ВСС за изпълнение на 
препоръките. 

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

на Председателя на Районен съд- Червен бряг , който да запознае с него 
съдиите в Районен съд- Червен бряг  . 

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

на Районният прокурор на РП- Червен бряг , който да запознае с него 
прокурорите от Районна прокуратура- Червен бряг. 

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

на Председателя на Окръжен съд- Плевен. 
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На осн.чл. 58, ал.3 от ЗСВ екземпляр от настоящия Акт да се изпрати 
на Окръжния прокурор на ОП- Плевен. 

 
  
             ИНСПЕКТОР:                                                                                                                   
                                      

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

                                                               
 
                                               

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

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

 
    Получил акта:………………………………. 
 

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

ВАСИЛЕВ-  ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА- 
ПЛЕВЕН. 

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

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

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

възражения и да се представят на Главния инспектор. 
 
    Получил акта:………………………………. 
MM 
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Днес …………………….. настоящият Акт бе връчен на АНЯ 
ДИМОВА- АПЕЛАТИВЕН ПРОКУРОР НА АПЕЛАТИВНА 
ПРОКУРАТУРА- ВЕЛИКО ТЪРНОВО. 

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

 
 
    Получил акта:………………………………. 
 
 
 
 
MM 


