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                           РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 

 

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

     
 

                  
       АКТ 

 
за извършена проверка по сигнал вх. № Ж-01-385/ 11.04.2011 г. 

 
 Сигналът е подаден от В. Й. Б. – адвокат от Адвокатска колегия 
гр. Велико Търново – гр. Велико Търново, ул. Ц… Ц…” № 39. 
 Подателят на сигнала сочи, че е подсъдим по НЧХД № 228/2011 г. по 
описа на Варненски районен съд, образувано след отмяната на присъда, 
постановена по НЧХД № 4309/2009 г. по описа на РС Варна, 13 състав. 
Частни тъжители по делото са съдиите от Великотърновски апелативен съд 
Милчо Методиев Ванев и Здравко Михайлов Трифонов.  
 В сигнала подробно са описани допуснати от тъжителите по делото 
нарушения, изразяващи се в използване на служебната поща на 
Апелативен съд гр. Велико Търново за кореспонденция по делото, с което 
според него се възползват от служебното си положение и го поставят в 
неравнопоставено положение като страна в процеса. 
 Моли за извършване на проверка, с оглед спазване на законите и 
етичния кодекс на съдиите и вземане на мерки по отношение на 
посочените магистрати. 
  ИВСС е приел, че следва описаните нарушения да бъдат обстойно 
проверени и на основание чл. 56 и сл. от ЗСВ е издадена Заповед № Ж-01-
370/13.05.2011 г. на главния инспектор на ИВСС, с която е наредено 
извършване на проверка по движението на НЧХД № 4309/2009 г. по описа 
на Варненски районен съд, 13 състав и по движението на НЧХД № 
228/2011  г. 
 В заповедта е определен екип от проверяващи – инспектор Ясен 
Тодоров и експерти – Димитрина Долапчиева и Сия Иванчова. 
 Проверката беше извършена на място, в РС гр. Варна, в периода 
30.05.2011 - 03.06.2011 г. по време на извършване на планова тематична 
проверка в Районна и Окръжна прокуратура гр. Варна. 
 
 Констатациите, след запознаване с всички, намиращи се в делото 
материали са: 
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 НЧХД № 4309/2009 г. по описа на Варненски районен съд, 
наказателна колегия, 13 състав е образувано на 05.08.2009 г. и е изпратено 
по подсъдност от Великотърновски районен съд. Тъжители по делото са 
съдиите от Апелативен съд Велико Търново – Милчо Ванев и Здравко 
Трифонов, а подсъдим е адвокат В. Б. от АК Велико Търново. 
 Делото е насрочено за разглеждане в с.з. на 12.10.2009 г., но в з.з. от 
05.10.2009 г. е отсрочено за 11.11.2009 г. по повод постъпила молба от 
тъжителите за служебна ангажираност на 12.10.2009 г. Молбата е 
изпратена по пощата, използван е щемпелът на Апелативен съд Велико 
Търново /служебна поща/, носи пощенско клеймо на Велико Търново от 
26.09.2009  и пощенско клеймо на Варна - 28.09.2009 г. 
 В з.з. от 06.11.2009 г. делото отново е отсрочено по молба на 
защитника на подсъдимия и е насрочено за 27.01.2009 г. 
 По молба от тъжителите, постъпила в съда на 12.01.2010 г., 
изпратена отново със служебна поща на Апелативен съд Велико Търново 
съдът се е произнесъл в з.з. и е допуснал исканите свидетели, като е 
разпоредил призоваването им, след внасяне на депозит. 
  На 27.01.2010 г. е проведено редовно съдебно заседание и делото е 
отложено за събиране на доказателства. С молба от 09.02.2010 г. тъжителят 
Здравко Трифонов моли съда да му бъдат изпратени незаверени преписи от 
показанията на свидетели и от обясненията на подсъдимия. Изрично е 
помолено изпращането на преписите да бъде на служебния адрес на 
молителя, с оглед осигуряване на получаването.  
 Съдията докладчик е разрешил издаването на исканите документи. 
 Няма данни за заплащане на такси за преписите, молбата отново е 
изпратена с пощенското клеймо на АС Велико Търново, респ. исканите 
преписи са изпратени със служебната поща на Варненски районен съд до 
АС Велико Търново. 
 В съда на 17.03.2010 г. е постъпило становище от тъжителя Здравко 
Трифонов относно авторството на деянието. Становището е изпратено със 
служебната поща на ВТАС. 
 Следващото съдебно заседание е проведено на 24.03.2010 г. и е 
отложено за изготвяне на експертиза, насрочено е за 12.05.2010 г. 
 На 31.03.2010 г. във Варненски районен съд отново постъпва молба 
от Здравко Трифонов, с която се иска  изпращане на препис от представено 
по делото доказателство и отново няма данни за заплащане на такса за 
преписа, като кореспонденцията е със служебната поща на АС Велико 
Търново и РС-Варна. 
 В з.з. от 11.05.2010 г. съдията докладчик е отсрочил с разпореждане 
заседанието поради обстоятелството, че експертизата не е изготвена и е 
постъпила молба на тъжителите, като е насрочено съдебно заседание на 
30.06.2010 г. 



 3

 Тази  молба от тъжителите  е постъпила първоначално по факса на 
РС-Варна и допълнително е получена по пощата и е с дата 11.05.2010 г., 
като е използвана служебната поща на ВТАС. 
 На 30.06.2010 г. делото е приключило с присъда, с която 
подсъдимият е признат за виновен за престъпление по чл. 148, ал. 2, предл. 
1, вр. чл. 148, ал. 1 т.2 и 3 от НК и му е наложено наказание ГЛОБА в 
размер на 10 000 /десет хиляди/ лв. и ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ. 
Подсъдимият е осъден да заплати на всеки от частните тъжители по ТРИ 
ХИЛЯДИ лв. обезщетение за причинени неимуществени вреди. 
 Присъдата е обжалвана от подсъдимия и с решение № 369/22.12.2010 
г. по въззивно наказателно дело № 1665/2010 г. по описа на Варненски 
окръжен съд  същата е отменена изцяло и делото е върнато за разглеждане 
от друг състав на същия съд. 
 На 17.01.2011 г. е образувано НЧХД № 228/2011 г. по описа на 
Варненски районен съд, наказателна колегия, 1 състав. 
 Първото по делото заседание е насрочено и проведено на 31.03.2011 
г. и е отложено за 07.06.2011 г. за събиране на писмени и гласни 
доказателства.  
 По това наказателно дело е подадено становище от двамата 
тъжители, което също е изпратено  на 16.03.2011 г. със служебната поща 
на Великотърновския апелативен съд. 
 При извършване на цялостна проверка на описаните дела не се 
установи внасяне на каквито и да било такси за исканите преписи от 
доказателства и цялата кореспонденция, видно от приложените пликове се 
е осъществявала чрез служебната поща на Великотърновския апелативен 
съд и на Варненския районен съд. 
    
 Изводите, след проследяване организацията по образуване и 
движение на делата са както следва: 
 
 Наказателните дела от частен характер се образуват по тъжба на 
пострадалите и при образуването, съгласно Тарифа  № 1 към Закона за 
държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, 
следствените служби и Министерство на правосъдието, съгласно т. 9 се 
събира ДТ в размер на 12 лв. 
 В т. 12 от същата тарифа са посочени размерите на таксите, събирани 
от съдилищата при издаване на удостоверения и преписи от документи, 
като са посочени и сумите за фотокопиране на документи. 
 Както вече неведнаж бе посочено, в кориците на делото липсват 
каквито и да било доказателства за внасяне на такси по издаваните от 
Районен съд - Варна искани преписи от документи, отделно от това, цялата 
кореспонденция между тъжителите и Варненски районен съд е извършвана 
със служебна поща, т.е. основателно е оплакването за възползване на 
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тъжителите от служебното им качество на съдии в АС - Велико Търново. 
 Именно това тяхно качество на магистрати е в основата на уважаване 
на всички техни молби, без да са изисквани доказателства за твърдяните от 
тях факти - служебна ангажираност, участие в обсъждане на проект на 
тълкувателно решение и т.н., което не би се случило, ако се касаеше до 
обикновен гражданин. Определено е налице неравнопоставеност между 
страните при уважаване на техните искания. Несъвместимо с правилата на 
Кодекса за етично поведение на българските магистрати е ползването на 
служебна поща за кореспонденция при водене на наказателно дело от 
частен характер. Правилата за поведение, произтичащи от принципа за 
почтеност и благоприличие изискват от магистратите определено етично 
поведение, с което магистратът „трябва да дава пример за висок морал и 
почтеност”. 
  
 С оглед изложеното по-горе, ИВСС счита, че следва:  
 
 Копие от настоящия акт да се изпрати на административния 
ръководител на Апелативен съд - Велико Търново за преценка, налице ли 
са основания за разглеждане на поведението, описано в акта от Комисията 
по професионална етика в съда. 
 
 Копие от акта да се изпрати на Комисия „Професионална етика и 
превенция на корупцията” във ВСС за запознаване и отношение по 
поставените въпроси.  
 

Копие от акта да се изпрати и на административния ръководител на 
Районен съд - Варна, за сведение. 

 
Копие от акта да се изпрати на Висшия съдебен съвет, за сведение.  
 
Копие от акта да се изпрати на жалбоподателя. 
 
 
 
 
 
гр. София 
22.06.2011 г.  
 
      Инспектор: 
             /Ясен Тодоров/ 


