
 1

                           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 – Левски 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 и 
инспектор ПЕТЪР МИХАЙЛОВ. 

Проверката се извърши в периода м. септември- м. октомври 2009 г. в 
Районен съд- Левски и препис от заповедта бе връчена на председателя на 
Районен съд- Левски-г- жа Евгения Рачева. 

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

1533бр., от които наказателни дела- 844бр. През същия период са решени 714 
наказателни дела, от които 159бр. са наказателни общ характер дела.  

Според доклад на председателя на РС- Левски през 2008г. внесените 
обвинителни актове са общо 125 бр. От тях 3бр. или 2,4 % дела са прекратени 
и върнати на прокурора за доразследване. Общият брой на делата, образувани 
въз основа на споразумения по чл. 382 от НПК е 28бр. От тях 3бр. или 10, 71% 
са върнати на прокурора. Следователно от общо 153дела, образувани по 
внесени обвинителни актове и споразумения по чл. 382 от НПК на прокурора 
са върнати 6бр. или 3,92%. В периода 1. 01.- 25. 09. 2009г. в Районен съд- 
Левски са внесени 100 обвинителни акта като 1бр.  или 1,00% от тях съдиите 
са върнали на прокурора. В рамките на проверката бяха инспектирани общо 
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7бр. разпореждания и определения, постановени през проверявания период, с 
които наказателни дела са върнати на прокуратурата. От тях 1бр. 
разпореждане е постановено на осн. чл. 249,ал.2 във вр. с чл. 248, ал.2, т.3 от 
НПК, 3бр. разпореждания са постановени на осн. чл. 288,т.1 от НПК и 3бр. 
определения, постановени на основание чл. 382, ал.8 от НПК.  

В РС- Левски са формирани три наказателни състава. Наказателни дела 
гледат председателят на съда г- жа Евгения Рачева и съдиите Маргарита 
Димитрова и Стойка Манолова. Разпределението на делата, върнати за 
доразследване по съдии е както следва: 

 
1. СТОЙКА МАНОЛОВА- 5 бр. дела  
С разпореждане на осн. чл. 249,ал.2 във вр. с чл. 248, ал.2, т.3 от НПК-
1бр. 
С определение на осн. чл. 288,т.1 от НПК- 1бр. 
С определение на осн. чл. 382, ал.8 от НПК- 3бр. 
2. МАРГАРИТА ДИМИТРОВА- 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. 
 
Съдия Евгения Рачева не е връщала дела на прокурора. 
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. 

През проверявания период няма дела, върнати на прокурора повече от 
един път.  

 
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.  

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

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

.1.1. съществува разлика между повдигнатото обвинение и 
обвинението по обвинителния акт: 
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НОХД №668/07г. е върнато на прокурора от съдия Маргарита Димитрова с 
определение от 3. 10. 2008г., постановено на осн. чл. 288, т.1 от НПК, защото 
в обстоятелствената част на обвинителния акт прокурорът установил, че 
обвиняемите са осъществили престъпление по чл. 309, ал.1 във вр. с чл. 20, 
ал.2 от НК, а от изложената фактическа обстановка  и диспозитива на 
обвинителния акт става ясно, че е повдигнато обвинение и е налице 
обвинение по чл. 311, ал.1 вр. с чл. 20, ал.2 от НК. 

Проверяващият екип от Инспектората към ВСС е на мнение, че в 
случай, че според съда е налице противоречие между обстоятелствената част 
и диспозитива на обвинителния акт, съдията е следвало да го констатира още 
с разпореждането по чл. 248, ал.2,т.3 от НПК. Внимателният прочит на 
обвинителния акт и на протокола от съдебното заседание показва обаче, че 
обвиняемите действително са привлечени за престъпление по чл. 311 , ал.1 от 
НК. В началото на обвинителния акт е посочен чл. 311, ал.1 от НК. Същият 
текст е посочен и в диспозитива на обвинителния акт.Визираният от съда чл. 
309, ал.1 от НК съществува само на едно място в обстоятелствената част на 
обвинителния акт. и говори за допусната техническа грешка, а не за неяснота 
на обвинението. Съгласно 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  в обстоятелствената част на обвинителния акт прокурорът 
задължително трябва да посочи фактите, които обуславят съставомерността 
на деянието и участието на обвиняемия в осъществяването му. Посочването 
на престъплението, в което лицето се обвинява и на наказателния закон, по 
който е обвиняем се посочват в диспозитива на обвинителния акт. 
Следователно в случая не е налице съществено нарушение на процесуални 
правила и няма основание за връщане на делото. 

Обвинителният акт е внесен от прокурор Рени Кирилова- прокурор в 
РП- Левски, но в съдебно заседание се явил прокурор Цветомир Папурков. В 
протокола от съдебно заседание не е отразено дали е упълномощен от 
горестоящия прокурор. 

 
.1.2.нарушения, свързани с установяване стойността на вещи: 

НОХД №598/07г. е върнато на прокурора от съдия Маргарита Димитрова с 
определение от 14. 01. 2008г., постановено на осн. чл. 288, т.1 от НПК, 
защото в съдебно заседание вещото лице дало заключение за стойността на 
лекия автомобил, предмет на самоуправство, която е по- висока от цената, 
уговорена между подсъдимия и един от свидетелите. 
 Обвинителният акт е внесен от  Рени Кирилова- прокурор в РП- 
Левски. 
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Внимателният прочит на обвинителния акт и на протокола от съдебното 
заседание сочи, че в обвинителния акт не е изследван въпроса за стойността 
на процесния автомобил, а е изяснен само въпроса относно договорената цена 
и неизплатената част от нея. С оглед заключението на вещото лице, че 
стойността на автомобила е 2554лв. в съдебно заседание прокурорът е 
поискал да направи изменение на обвинението за прилагане на закон за 
същото престъпление без съществено изменение на обстоятелствената част с 
оглед стойността на предмета, предмет на самоуправство. Адвокатът е 
поискал делото да се върне, защото е налице същественото разминаване 
между стойността на процесния автомобил и заключението на вещото лицеи 
следва да се даде възможност на подсъдимия да се защитава по новото 
обвинение.  
 В случай, че според съда стойността на автомобила е признак на 
твърдяното самоуправство, той е следвало да върне делото на прокурора за 
изясняване на този въпрос още с разпореждането по чл. 248, ал.2,т.3 от НПК.  

.1.3. споразумението е внесено без да са възстановени щетите от 
престъплението: 
НОХД №184/2008г. е върнато на прокурора от съдия Стойка Манолова с 
определение от 23. 04. 2008г., постановено на осн. чл. 382, ал.8 от НПК, 
защото към датата на съдебното заседание не са представени доказателства, 
че са възстановени причинените имуществени вреди от престъплението по 
чл. 195, ал.1, т.5 във вр. с чл. 194, ал.1 от НК.Не е изпълнено изискването на 
чл. 381, ал.3 от НПК. 

Представител на Прокуратурата по така сключеното споразумение 
е Чавдар Мънев- прокурор в РП- Левски. 
НОХД №604/2008г. е върнато на прокурора от съдия Стойка Манолова с 
определение от 9. 12. 2008г., постановено на осн. чл. 382, ал.8 от НПК, 
защото към датата на съдебното заседание не са представени доказателства, 
че са възстановени причинените имуществени вреди от престъплението чл. 
195, ал.1, т.4 във вр. с чл. 194, ал.1 вр. с чл. 20, ал. 2 вр. с чл. 63, ал. 1,т.3 от 
НК. Не е изпълнено изискването на чл. 381, ал.3 от НПК. 

Представител на Прокуратурата по така сключеното 
споразумението е Рени Кирилова- прокурор в РП- Левски. 

В съдебно заседание се явил прокурор Чавдар Мънев. В протокола от 
съдебно заседание не е отразено дали е упълномощен от горестоящия 
прокурор. 

 
.2. Нарушения, допуснати на досъдебното производство: 
.2.1. на обвиняемия не е осигурена адвокатска защита:  
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НОХД №172/2008г. е върнато на прокурора от съдия Стойка Манолова с 
определение от 21. 07. 2008г., постановено на осн. чл. 288, т.1 от НПК, 
защото в съдебно заседание подсъдимият се явил с адвокат и заявил, че е 
поискал такъв и на досъдебното производство, но дознателят не го чул и не 
му осигурил такъв. 

Внимателното запознаване с обвинителния акт и протокола от 
съдебното заседание показва, че в случая адвокатската защита не е 
задължителна по смисъла на чл.94 от НПК Освен това подсъдимият сам е 
ангажирал адвокат, следователно е в състояние да заплати адвокатско 
възнаграждение. Никой не му е пречил да го направи на досъдебното 
производство. Съдът не е мотивирал дали интересите на правосъдието 
налагат това. Подсъдимият за кражба на дърва на обща стойност 270лв.  е с 
основно образование и работи. 

.2.2. 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 №167/2009г. е върнато на прокурора от съдия Стойка Манолова с 
разпореждане от 25. 03. 2009г., постановено на осн. чл. 248, ал.2, т.3 от НПК, 
защото досъдебното производство е водено в отсъствие на обвиняемия на 
осн. чл. 269, ал.3 от НПК, а не са били налице условията за това. 

Обвинителният акт е внесен от  Рени Кирилова- прокурор в РП- 
Левски 

От обвинителния акт и разпореждането на съдията става ясно, че 
обвиняемият е обявен за общодържавно издирване, но не е бил призован на 
адреса, посочен в справката за съдимост. 
 .2.3. при извършване на деянието е обвиняемата е била пълнолетна, 
но е привлечена като обвиняема в качеството й на непълнолетна: 
НОХД №2/2008г. е върнато на прокурора от съдия Стойка Манолова с 
определение от 8. 01. 2008г., постановено на осн. чл. 382, ал.8 от НПК, 
защото към момента на извършване на деянието подсъдимата е била 
пълнолетна, но е привлечена в качеството на обвиняем за престъпление по 
чл. 318 във вр. с чл. 63, ал.4 от НК и в споразумението, подписано между 
подсъдимата и РП- Левски е определено наказание при условията на чл. 63 от 
НК- обществено порицание.  
 Представител на Прокуратурата по така сключеното 
споразумението е Рени Кирилова- прокурор в РП- Левски 
 Внимателното запознаване с протокола от съдебно заседание показва, 
че действително лицето е извършило престъплението като пълнолетно. В 
същото време прави впечатление, че съдът не е обсъждал въпроса дали 
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споразумението противоречи на закона и морала съгласно чл. 382, ал.7 от 
НПК. 
  

 
ВЪЗ ОСНОВА НА ИЗЛОЖЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ ОТ 

ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА,  ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ ВИСШИЯ 
СЪДЕБЕН СЪВЕТ ПРАВИ СЛЕДНИТЕ  

 
 
ИЗВОДИ: 
 
 
Фактът, че делата, върнати за доразследване са 2,4 % 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- Левски. 

В същото време анализът на делата, предмет на настоящата проверка 
показва, че при една по- прецизна работа на прокуратурата, съответно на съда 
всичките 7 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 
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.непълноценно изпълнение на задълженията на наблюдаващ 
прокурор и неправилна преценка относно действията, които следва да се 
предприемат след приключване на досъдебното прозводство- НОХД 
№167/09г. и НОХД №2/08г. Прокурорът, който е допуснал досъдбеното 
производство да води в нарушение на чл. 269, ал.3 от НПК и обвинението да 
се повдигне в нарушение на чл. 63 от НК е Рени Кирилова- прокурор в РП- 
Левски. 

2.неправилна преценка относно действията, които следва да се 
извършат след приключване на досъдебното производство- 
НОХД№184/08г. и НОХД№604/2008г..  

Прокурорите, които са сключили и внесли за одобряване споразумение, 
въпреки че причинените щети не са възстановени или обезпечени, съгласно 
изискването на чл. 381 ,ал.3 от НПК, са Чавдар Мънев- прокурор в РП- 
Левски и Рени Кирилова- прокурор в РП- Левски. 

От проверените 7 бр. дела, 2 бр. дела са върнати заради грешки, 
допуснати и от съда, изразяващи се във връщане на делото от съда поради 
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това, че съдът е квалифицирал допуснати технически грешки и 
несъществени процесуални нарушения като съществени такива- НОХД 
№668/07г., върнато от съдия Маргарита Димитрова (вж. т. І.1.1. от 
констатациите на настоящия акт) и НОХД№172/08г.(вж.т.І.2.1. от 
констатации на настоящия акт); 

 
ОТНОСНО СПАЗВАНЕТО НА РАЗУМНИЯ СРОК ЗА 

РАЗГЛЕЖДАНЕ И РЕШАВАНЕ НА ДЕЛАТА: 
 

В четири случая съдът е допуснал нарушение на разумния срок за 
разглеждане на делата. Това са: 

НОХД №668/07г. е върнато на прокурора от съдия Маргарита 
Димитрова с определение от 3. 10. 2008г., постановено на осн. чл. 288, т.1 от 
НПК, защото в обстоятелствената част на обвинителния акт прокурорът 
установил, че обвиняемите са осъществили престъпление по чл. 309, ал.1 във 
вр. с чл. 20, ал.2 от НК, а от изложената фактическа обстановка  и 
диспозитива на обвинителния акт става ясно, че е повдигнато обвинение и е 
налице обвинение по чл. 311, ал.1 вр. с чл. 20, ал.2 от НК. 

НОХД №598/07г. е върнато на прокурора от съдия Маргарита 
Димитрова с определение от 14. 01. 2008г., постановено на осн. чл. 288, т.1 
от НПК, защото в съдебно заседание вещото лице дало заключение за 
стойността на лекия автомобил, предмет на самоуправство, която е по- висока 
от цената, уговорена между подсъдимия и един от свидетелите. 

НОХД №167/2009г. е върнато на прокурора от съдия Стойка 
Манолова с разпореждане от 25. 03. 2009г., постановено на осн. чл. 248, ал.2, 
т.3 от НПК, защото досъдебното производство е водено в отсъствие на 
обвиняемия на осн. чл. 269, ал.3 от НПК, а не са били налице условията за 
това. 

НОХД №2/2008г. е върнато на прокурора от съдия Стойка Манолова 
с определение от 8. 01. 2008г., постановено на осн. чл. 382, ал.8 от НПК, 
защото към момента на извършване на деянието подсъдимата е била 
пълнолетна, но е привлечена в качеството на обвиняем за престъпление по 
чл. 318 във вр. с чл. 63, ал.4 от НК и в споразумението, подписано между 
подсъдимата и РП- Левски е определено наказание при условията на чл. 63 от 
НК- обществено порицание.  

 
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. Понеже съдиите не са изпълнили добре 
служебното си задължение да проверят допуснато ли е на досъдебното 
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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.  

Внасянето на обвинителен акт или на споразумение въпреки, че не са 
налице предвидените в закона изисквания, както и внасянето на обвинителен 
акт въпреки, че на досъдебното производство са допуснати съществени 
нарушения на съдопроизводствените правила, довели до ограничаване 
правата на участниците в процеса, осъществени от прокурори от РП- Левски, 
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. 

 
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. Нарушение на това изискване беше констатирано по 
НОХД№668/07г.  

 
ОТНОСНО СПАЗВАНЕТО 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- Левски 
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 интересите на правосъдието налагат осигуряването на адвокат на 
обвиняемия в случая по чл. 94,ал.1, т.9- НОХД №172/08г.; 

дали споразумението, което е внесено за одобрение противоречи на 
закона и морала съгласно чл. 382, ал.7 от НПК- НОХД№2/08г.; 

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

към ВСС /ИВСС/ дава следните  
 
 

ПРЕПОРЪКИ: 
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1. Председателят на Районен съд- Левски 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- Левски да свика на 
заседание прокурорите от Районна прокуратура, на което да се 
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- Левски и Районният прокурор на 
Районна прокуратура- Левски 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- Левски  и Районният прокурор на РП- Левски 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- Левски , който да запознае с него съдиите в 
Районен съд- Левски. 
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На осн.чл. 58, ал.3 от ЗСВ екземпляр от настоящия Акт да се изпрати 
на Районният прокурор на РП- Левски, който да запознае с него прокурорите 
от Районна прокуратура- Левски. 

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

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

на Окръжния прокурор на ОП- Плевен. 
 
  

ИНСПЕКТОР:                                    ИНСПЕКТОР:                                                                                                                    
                                      

 ……………………………                  ………………………… 
 СВЕТЛИН СТЕФАНОВ                  ПЕТЪР МИХАЙЛОВ 

                                                               
 
                                               

Днес …………………….. настоящият Акт бе връчен на АЛЕКСАНДЪР 
ГРИГОРОВ- 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:………………………………. 
 
 
 



 11 

Днес …………………….. настоящият Акт бе връчен на ЦВЕТОМИР 
ПАПУРКОВ-  РАЙОНЕН ПРОКУРОР НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА- 
ЛЕВСКИ. 

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 ПАЛМИРА 

АТАНАСОВА- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД- ЛЕВСКИ. 
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:………………………………. 
 
ММ 


