
 1

                           РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 

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

 
            

 
 

 
 
 
 

 
 

АКТ 
 

с резултати от извършена проверка 
 

        
 
       На основание  Заповед  № 30 / 10. 02. 2009 год. на Главния инспектор 
на  Инспектората към  ВСС, издадена  съгласно чл.58, ал.1 ЗСВ бе 
извършена  проверка  по пр.пр. №47/2006г. по описа на Плевенската 
окръжна прокуратура  със задача : да се установи има ли извършени 
нарушения по образуването и движението на преписката.  
         
        Заповедта е издадена въз основа на данните, съдържащи се в   сигнал 
вх.рег. №2117 А /2008г. по описа на Инспектората към ВСС,  подаден от 
адвокат Д М от ВАК.  
         
         На основание  чл. 56, ал.2 от ЗСВ,  проверката е  възложена на 
инспектори  Светлин Стефанов  и   Петър Михайлов. 
         
         Проверката е извършена от 11.02.2009г. до 13.02.2009г. на място в 
Окръжна прокуратура - гр.Плевен и в  Районен съд – гр. Плевен по НОХД 
№3029/2007г. Изискано е и писменото становище на проверявания 
магистрат – Окръжен прокурор Марио Василев по депозираната срещу 
него в ИВСС жалба от адвокат Д М. 
          
         В сигнала  се сочат нарушения, допуснати  от Окръжния прокурор на 
гр.Плевен  Марио Василев във връзка с образуването и движението на 
пр.пр. №47/2006г. по описа на Окръжна прокуратура - гр.Плевен. Поставя 
се въпросът защо предварителното производство, образувано срещу 
жалбоподателя не е приключило все още, спазени ли са сроковете при 

 Изх.№……………… 
 Дата: …………….… 



 2

извършване на разследването, защо прокурор Василев не се е самоотвел от 
разглеждане на делото предвид лоши отношения с адвокат М, защо са 
извършени претърсване и изземване от адвокатската кантора на адвокат М, 
защо е бил задържан като свидетел по предварителното производство, 
защо ВКП не е била уведомена за евентуално извършено престъпление от 
магистрат в РП – гр.Плевен, защо делото не е възложено за разследване на 
следовател от НСлС, защо не е приведена в изпълнение присъда срещу 
лицето В. А. И. и редица други въпроси/общо 38 на брой/, които не 
попадат в кръга от правомощия на ИВСС съгласно разпоредбата на чл.54, 
ал.1 ЗСВ, тъй като се отнасят до съществото на делото и до независимите 
преценки на органите на съдебната власт по отношение приложението на 
материалния и процесуалния закон. Освен това ИВСС не консултира  
адвокатите по правни въпроси, нито по тълкуването и прилагането на 
законите.          
              
                    

К О Н С Т А Т А Ц И И : 
 
             С постановление от 27.02.2006г.  на Марио Василев – Окръжен 
прокурор на гр.Плевен е образувано предварително производство – пр.пр. 
№47/2006г. по описа на Окръжна прокуратура- гр.Плевен, сл.дело 
№142/2006г. по описа на ОСлС- гр.Плевен  срещу неизвестен извършител 
за извършено престъпление по чл.304б НК и разследването е възложено на 
следовател при ОСлС – гр.Плевен. В изпълнение на заповед  ЛС-
1372/18.04.2006г. на Главния прокурор на Република България принципът 
на случайния подбор при разпределение на делата в прокуратурата е 
въведен в края на месец април същата година. Образувайки 
производството по пр.пр. №47/2006г. по описа на ОП-гр.Плевен и 
поемайки лично наблюдението по същото през м.февруари 2006г., 
окръжният прокурор се е ръководил от принципа на целесъобразност с 
оглед съдържащите се в преписката данни за користни действия от страна 
на Д М, целящи упражняване на влияние върху магистрат-прокурор от 
Районна прокуратура- гр.Плевен. Във функциите му на административен 
ръководител попада и задължението да разпределя преписките и делата, 
постъпващи в Окръжна прокуратура според дежурствата или съобразно 
възприетата специализация на прокурорите. 
          С постановление на следовател при ОСлС-гр.Плевен от 09.03.2006г, 
на основание чл.202 НПК Д М е задържан за срок от 24 часа, считано от 
14.00 часа на 09.03.2006г. до 14.00 часа на 10.03.2009г. С постановление от 
13.20 часа на 10.03.2006г. на следовател Ц.К.- директор на ОСлС – 
гр.Плевен  Д М е привлечен в качеството на обвиняем по чл.304б, ал.1 НК 
и по чл.209, ал.1 НК. С постановление от 10.03.2006г. на Марио Василев – 
Окръжен прокурор на гр.Плевен обвиняемият Д М, на основание чл.152а, 
ал.3 НПК е задържан за срок от 72 часа, от 14.00 часа на 10.03.2006г. до 
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14.00 часа на 13.03.2006г. След анализ на събраните доказателства, на 
обвиняемия е определена мярка за неотклонение „парична гаранция” в 
размер на 500/петстотин/лева. 
         С постановление от 15.03.2006г. на Марио Василев- окръжен 
прокурор на гр.Плевен, от материалите по предварително производство 
№47/2006г. по описа на ОП-гр.Плевен са отделени доказателствата, 
касаещи осъществено престъпление против данъчната система и е 
образувано предварително производство срещу В. И. и Ж.Ж.  за 
престъпление по чл.257, ал.1 вр. чл.256 НК. 
         На   10.03.2006г.   е изпратена справка до Главния прокурор на           
Р България относно образуваното предварително производство 
№142/2006г. по описа на ОСлС.гр.Плевен. 
         С писма от 22.03.2006г. и 28.03.2006г. Апелативна прокуратура-
гр.Велико Търново е уведомена, че съгласно чл.39, т.4 от ИРВОПР делото 
е взето на специален отчет,  че следствените действия по него продължават 
в законовите срокове, както и че за провежданото предварително 
производство е уведомен Главния прокурор на Р България. Предварително 
производство №142/06г. по описа на ОСлС – гр.Плевен е взето на 
специален отчет и в АП- гр. Велико Търново- наблюдаващ прокурор- зам. 
апелативен прокурор Стоян Вараджаков. 
          С постановление от 11.04. 2006г. на Марио Василев, окръжен 
прокурор на гр.Плевен е уважено искането на разследващия орган за 
продължаване срока на разследването с шест месеца. 
          С постановление от 27.12.2006г. на Марио Василев – окръжен 
прокурор на гр.Плевен досъдебното наказателно  производство по пр.пр. 
№47/2006г. срещу Д М  е прекратено частично за престъплението по 
чл.304б, ал.1 НК. Делото е изпратено на Районна прокуратура –гр.Плевен  
по компетентност с оглед повдигнатото обвинение за престъпление по 
чл.209, ал.1 вр. с чл.20, ал.2 НК. 
          След изготвяне на обвинителен акт от 07.08.2007г. срещу ДИМ и 
ЕДИ за престъпление по чл.209, ал.1 вр. чл.20, ал.2 НК  и внасянето му  от 
Районна прокуратура – гр.Плевен, в Районен съд гр.Плевен е образувано 
НОХД №3029/2007г. На 01.12.2008г. е постановена присъда, с която 
Плевенският районен съд е признал подсъдимите за невиновни и ги е 
оправдал по повдигнатото им обвинение по чл.209, ал.1 вр. чл.20, ал.2 НК. 
Присъдата е протестирана от Районна прокуратура – гр.Плевен и предстои 
произнасяне на въззивната инстанция.             
          Искане за отвод на наблюдващия делото окръжен прокурор Марио 
Василев е депозирано с молба от обвиняемия и неговия защитник едва 
след издаване на постановлението за частично прекратяване на 
наказателното производство и след като делото е на производство в 
Плевенския окръжен съд по жалба срещу постановлението по реда на  
чл.243, ал.4 НПК. След потвърждаване на обжалваното постановление за 
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частично прекратяване на наказателното производство, делото е изпратено 
по компетентност на Районна прокуратура- гр.Плевен с наблюдаващ 
прокурор Весела Иванова. 
        Неотложните следствени действия, включително претърсването и 
изземването от адвокатската кантора на адвокат Д М са проведени след 
надлежно разрешение на съда и в рамките на това разрешение, видно от 
съставените протоколи. 
        Осъдителната присъда  по НОХД №517/2004г. по описа  Районен съд 
– гр.Враца срещу В И  наложено му наказание пет години лишаване от 
свобода, не е постъпвала за изпълнение в Окръжна прокуратура – 
гр.Плевен. 
         По жалби с аналогични оплаквания  и повдигнати въпроси е 
образувана преписка №23271/2006г. по описа на отдел „Инспекторат” на 
ВКП, приключила с констатации за липса на противоправно поведение от 
страна на проверявания магистрат- окръжен прокурор Марио Василев. 
 

И З В О Д И : 
 

          Не се констатираха нарушения от страна на Окръжния прокурор на 
гр.Плевен – Марио Василев  в дейността му по образуването и движението 
на пр.пр. №47/2006г. по описа на Окръжна прокуратура – гр.Плевен. 
Досъдебното производство в Окръжна прокуратура – гр.Плевен до 
приключването му с постановлението за частично  прекратяване и 
изпращане на делото по компетентност в Районна прокуратура- гр.Плевен 
е водено при спазване на процесуалните разпоредби относно сроковете и 
тяхното продължаване. 
          С оглед направените по-горе констатации, въпросите на 
жалбоподателя относно все още неприключилото досъдебно производство 
и относно липсата на самоотвод от страна на прокурор Марио Василев,  са 
поставени некоректно. Установи се, че обвинителният акт е изготвен още 
на 07.08.2007г. и внесен в Районен съд- гр. Плевен, където е образувано 
НОХД №3029/2007г. Ако обвиняемият е имал основания да иска отвод на 
наблюдаващия досъдебното производство окръжен прокурор, той е можел 
да стори това съгласно разпоредбата на чл.44, ал.1 НПК/отм/ или на чл.47, 
ал.1 НПК/ в сила от 29.04.2006г./, особено ако самият магистрат не е приел 
наличието на основанията по чл.44, ал.2 НПК/отм./, респ. чл.47, ал.2 НПК. 
         Претърсването и изземването от адвокатската кантора са извършени  
са извършени съобразно процесуалните правила и при спазване на 
разпоредбите от Закона за адвокатурата.  
         Установи се, че задържането на адвокат М на основание чл.152а, ал.3 
НПК/отм./ е извършено след повдигане на обвинението и привличането му 
като обвиняем, а н е в качеството му на свидетел, както той твърди в 
жалбата си. 
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         Установи се също така, че ВКП е била надлежно уведомена за 
образуваната преписка и проведените процесуално-следствени действия. 
Предварителното производство, респ. досъдебното производство, е било 
заведено на специален отчет и е било наблюдавано от прокурор от 
Апелативна прокуратура- гр.Велико Търново. 
          Делото не е било възложено на следовател от Националната 
следствена служба, тъй като не са били налице предпоставките на чл.48, 
ал.4 НПК/отм./ 
          Изпълнението на влязлата в сила присъда, с която В.А. е осъден на 
лишаване от свобода от Врачанския окръжен съд, е от компетентност на 
съответната прокуратура - гр. Враца и затова заверен препис от тази 
присъда не е постъпил за изпълнение в Окръжна прокуратура – гр.Плевен. 
/чл.375, ал.2 НПК/отм./, чл.416, ал.2 НПК/ 
            
 
                                         
                                                        
                                                                          ИНСПЕКТОР: 
 
                                                                                                  /СВ.СТЕФАНОВ/ 
 
            
           Актът е съставен в четири екземпляра, от които един за 
проверявания магистрат и административен ръководител, един за 
инспектор Стефанов и два за деловодството на ИВСС. 
          На основание чл.58, ал.3 ЗСВ актът да се изпрати на проверявания 
окръжен  прокурор Марио Василев, който е и административен 
ръководител на Окръжна прокуратура – гр.Плевен. 
           Копие от акта да се изпрати на жалбоподателя. 
 
 
                                                                         ИНСПЕКТОР: 
 
                                                                                                 /СВ.СТЕФАНОВ/ 


