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ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

София 1301, ул. „Георг Вашингтон” № 17 
 
 
 
 

АКТ  
 

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА 
Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я 

 
 

 Светлин Стефанов – инспектор в Инспектората към Висшия съдебен 
съвет, на основание Заповед № 91/28.07.2008 г. на главния инспектор, 
извърших проверка на наказателните производства, които са визирани в 
заключителния доклад на Европейската служба за борба с измамите 
(ОЛАФ) във връзка с нередности по програмата САПАРД в България.  
 В резултат на извършената проверка  

 
У С Т А Н О В И Х  : 

  
Образувано е НОХД № 2227/2008г.пред Софийски градски съд, с 

разпореждане на председателя от 22.07.2008 г., въз основа на внесен на 
21.07.2008 г. обвинителен акт от СГП по досъдебното производство № 
82/2006 г. по описа на ГДБОП – НСП, пр.пр. № 9640/2006 г.,  срещу 
лицата:  

 М. А. Н., с обвинение по чл. 321,ал.1,във вр. с чл. 212,ал.5 във вр. с 
ал.3, пр.2 вр. ал. 1, пр.1 вр. с чл. 20,ал.3 и 4 вр. с чл. 26, ал.1 от НК; 

 М. С. Н., с обвинение по чл.321,ал.2, вр.ал.1,вр. с чл. 212, ал.5, вр. 
ал.3, пр.2, вр.ал.1, пр.1 вр.чл.20, ал.2 от НК; 

Р. В. П., с обвинение по чл. 321,ал.2, вр. ал.1 вр. с чл. 212,ал.5, вр. 
ал.3, пр.2, вр. ал.1, пр.1, вр. чл.20,ал.4, вр. чл. 26,ал.1 от НК; 

 И. Х. И., с обвинение по чл. 321, ал.2, вр.ал.1от НК, вр.чл.212,ал.5, 
вр. ал.3,пр.2, вр. ал.1, пр.1,вр. чл.20, ал.2 от НК; 

 П. Б. Х., с обвинение по чл. 321,ал.2, вр.ал.1, вр. с чл. 212,ал. 5, вр. 
ал.3,пр.2, вр. ал.1,пр.1, вр. чл. 20,ал.4, вр. чл. 26,ал.1 от НК;  

 А. Ю. Ш., с обвинение по чл. 321,ал.2, вр. ал.1, вр. с чл. 212,ал.5, вр. 
ал.3, пр.2, вр. ал.1, пр.1, вр. чл. 20,ал.2 и ал.4, вр. чл.26,ал.1от НК; 

Л. Г. Г., с обвинение по чл. 321,ал.2, вр. ал.1, вр с чл. 212,ал.5, 
вр.ал.3, пр.2, вр.ал.1, пр.1, вр. чл. 20,ал.2 от НК;  

В. Б. А., с обвинение чл. 321,ал.2, вр. ал.1, вр.с чл. 212,ал.5, вр. ал.3, 
пр.2, вр. ал.1, пр.1, вр. с чл. 20, ал.2 от НК; 
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Г. К. Г. с предявено обвинение по чл. 321, ал.2 вр. ал.1, вр. чл. 212, 
ал.5, вр. ал.3, пр.2, вр. ал.1, пр.1, вр. чл. 20,ал.2 от НК. 

Делото е разпределено  на принципа на случайния подбор чрез 
електронно избиране на 19-ти състав на СГС на съдия-докладчик Георги 
Колев. На основание чл. 252,ал.2 от НПК председателят на СГС е 
разрешил на докладчика съдия Г.Колев делото да бъде насрочено в срок до 
три месеца. 

С Разпореждане от  13.08.2008 г. докладчикът е насрочил делото за 
разглеждане в открито съдебно заседание на 20.10.2008 г.   

 
 По досъдебното производство № 82/2006 г. по описа на ГДБОП – 
НСП, пр.пр. № 9640/2006 г., като обвиняем е бил привлечен и Л. Д. С 
постановление от 18.01.2008 г. на СГП по пр.пр. 9640/2006 г. 
наказателното производство срещу Л. Д. С. е прекратено изцяло за 
престъпления по чл. 321 от НК, и чл. 212,ал.5, вр. с ал.3,пр. 2 вр. с 
ал.1,пр.1, вр. с чл.20,ал.2 от НК. По отношение на същото лице – Л. С.  към 
м. януари 2008 г. е налице обвинение по пр.пр. 14076/2007 г. на СГП по чл. 
253,ал.5, вр. с ал.3, вр. чл. 20, ал.2 от НК  по отделени от пр.пр. 9640/2006 
г. материали. 
 
 А. Производства по реда на раздел ІІ на глава шеста от НПК – за 
вземане на мерки за неотклонение 
 
 По досъдебното производство под № 82/2006 г. по описа на ГДБОП – 
НСП и пр.пр. 9640/2006 г. по описа на СГП е направено искане на 
16.02.2007 г. от Андрей Андреев – прокурор при СГП по чл. 64,ал.1 от 
НПК, за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража” на 
обвиняемите М. А. Н., М. С. Н., И. Х. И. и Л. Д. С.  
 Пред Софийски градски съд е образувано НЧД № И-26 по описа за 
2007 г. с председател Христинка Колева. С Определение от 16.02.2007 г. 
съдът взема мярка за неотклонение „задържане под стража” за четиримата 
обвиняеми.  
 Определението на СГС е обжалвано от обвиняемите с частни жалби. 
 Пред Софийски апелативен съд е образувано ВНЧД № 196/2007 г.  
Състав на Наказателно отделение -  А.Данова, К.Иванов, Л.Паунова се 
произнася с Определение от 27.02.2007 г.. Определението по НЧД № И-
26/2007 г. на СГС в частта, с която е взета мярка за неотклонение 
„задържане под стража” по отношение на обвиняемите М. Н., И. И. и Л. 
С. е отменено.  
 Вместо него САС постановява: 
 ВЗЕМА мярка за неотклонение „парична гаранция” в размер на 5000 
лв. на обвиняемата М. С. Н. 
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 НЕ ВЗЕМА МЯРКА за неотклонение на обвиняемия И. Х. И. и Л. Д. 
С. 

Мярката за неотклонение „задържане под стража”, взета по 
отношение на обвиняемия М. Н. е потвърдена. 

 
Постъпила е молба до СГС от адв. М. от името на обвиняемия М. Н. 

за изменение на взетата по отношение на него мярка за неотклонение 
„задържане под стража”.  

Образувано е НЧД № 1826/2007 г. по описа на СГС, Наказатеелно 
отделение, 23-ти състав, с председател Вера Цветкова.  

С Определение от 08.06.2007 г. СГС изменя мярката за 
неотклонение по отношение на обвиняемия от „задържане под стража” в 
„домашен арест”. Определението по НЧД № 1826/2007 г. е обжалвано 
пред САС от обвиняемия с частна жалба и протест на прокурора.  

Пред САС е образувано ВНЧД № 703/2007 г.  
Софийският апелативен съд, Наказателно отделение, в състав 

И.Вапцаров, К.Шекерджиев и Н.Грозева с определение от 15.06.2007 г. 
отменя определението на СГС , с което е взета мярка за неотклонение 
„домашен арест” и изменя мярката за неотклонение в „парична 
гаранция” в размер на 10 000 лв.  

При образуване и движение на производствата във връзка с мерките 
за неотклонение не са установени нарушения.  

 
Б. Производства по реда на чл. 72,ал.1 от НПК за налагане на 

мерки за обезпечаване на глобата, конфискацията и отнемането в 
полза на държавата. 

 
 По досъдебното производство № 82/2006 г. по описа на ГДБОП – 
НСП, пр.пр. № 9640/2006 г., са постъпили искания на прокурора Андрей 
Андреев при СГП по чл. 72, ал.1 от НПК за налагане на обезпечителни 
мерки върху имуществото на обвиняемите. Исканията са мотивирани с 
необходимостта от обезпечаване на наказанието “глоба” и “отнемане в 
полза на държавата”. Посочено е, че предметът на престъпленията са суми 
общо в размер на 7 491 771 евро, получени като средства по програма 
САПАРД, преведени за периода 2003 – 2005 г. по банкови сметки на 
дружества, които са изброени и описани подробно – номерата на сметките, 
банковият код, банката, фирмата на съответното дружество и размерът на 
сумата. Посочено е също, че управители  и собственици на изброените 
дружества са обвиняемите по делото. Поискани са обезпечителни мерки 
“запор” и „възбрана”  върху имуществото на обвиняемите. 
 Пред СГС са образувани няколко частни наказателни производства 
по реда на чл. 72,ал.1 от НПК. 
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1.Частно наказателно дело № И-32 по описа на СГС за 2007 г., 12-
ти състав, с председател Светла Букова, за налагане на запор върху 
налични дялове и акции на Л. Д. С.  

Искането на прокурора е изх.№ 9640/06 от 01.03.2007 г. Делото е 
образувано на същата дата – 01.03.2007 г. Определението на съда е 
постановено на 02.03.2007 г. Спазени са сроковете за образуване на дело и 
произнасяне по искане за налагане на обезпечителни мерки.  

С определение от 02.03.2007 г., постановено в закрито заседание, 
съдът приема, че искането е неоснователно. Основните   мотиви са 
развити в две насоки: 

-Не са налице законовите изисквания за допускане на обезпечение. 
Недостоверност на  данните и недостатъчно доказателства,  установяващи 
точното обвинение, повдигнато срещу Л. С. Липса на правно основание за 
налагане на обезпечителна мярка. Липса на оригинални подписи на органа 
по разследването, на обвиняемия и неговия защитник върху завереното 
копие от постановлението за привличане на обвиняем. Това копие 
според съда не можело да бъде ценено като съдебен акт и не обвързвало 
правораздавателния орган с доказателствена сила. Освен това, по едно от 
обвиненията, повдигнато срещу С., по чл. 212,ал.5 от НК,  законът не 
предвиждал наказание “глоба” . 

- Липса на данни за действителната (пазарна) цена на дяловете и 
акциите, които са посочени по номинална стойност, която стойност е 
различна от дружествения дял. Невъзможност да се предвиди 
действителната обезпечителна нужда и опасност тя да не съответства на 
обезпечителната мярка. Вероятност стойността на запорираното 
имущество да надхвърли размера на глобата или размера на отнеманото 
имущество, с което би могъл недопустимо  да бъде  увреден интереса на 
обвиняемия. 

С тези съображения  съдът обосновава извода си, че не може да се 
прецени дали исканата обезпечителна мярка е подходяща с оглед 
обезпечителната нужда, поради което оставя без уважение искането на 
прокурора по чл. 72,ал.1 от НК.  

По делото се съдържат само искането на прокуратурата по реда на 
чл.72,ал.1 от НК с дата 01.03.2007 г. и Определението на съда от 02.03.2007 
г. Не са приети, приложени и номерирани  доказателствата, описани в 
искането на СГП като приложения: копие от постановлението за 
привличането на Л. С. като обвиняем, както и удостоверения за актуално 
състояние на посочените дружества. Индиция, че са били приложени към 
искането на прокуратурата, респективно, че са били ценени от съда, е 
фактът, че  тези доказателства са коментирани в мотивите на 
определението.  

По делото няма данни, че е изпратено съобщение за наложената 
обезпечителна мярка до обвиняемия. Няма направено и отбелязване за 
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такова съобщение. Няма данни от кога започва да тече срокът за 
обжалване с частна жалба. Има направено отбелязване, че СГП е получил 
1 брой определение. 

Страниците по делото не са номерирани, подпечатани  и не е 
поставен стикер при приключването му. Наказателно частно дело И-
32/2007 г. на СГС е архивирано – арх. № 973/2007 г. , връзка 224. 

Определението от 02.03.2007 г. по НЧД № И-32 е  протестирано от 
Софийска градска прокуратура.  

Пред САС е образувано ВНЧД № 269 по описа за 2007 г. 
наказателно отделение, VІ състав с председател Галина Захарова и членове 
Галина Тонева и Мария Митева.  

Към частната жалба на прокурора са описани като приложение 
следните доказателства:  

- копие от постановлението за привличане на Л. С. в качеството му 
на обвиняем;  

-молба от СГП до ОС – Перник за снабдяването с удостоверения за 
актуално състояние на девет дружества.  

Липсват данни такива удостоверения да са били представени, 
респективно- приложени и описани по делото.  

 
В Определението си от 11.04.2007 г. въззивният съд приема, че 

доводите на СГС, изложени по НЧД № И-32/2007 г. са неправилни и 
незаконосъобразни. 

Обоснова необходимостта и правната допустимост на обезпечението, 
както и съответствието между обезпечителната мярка и обезпечителната 
нужда. Развива съображението, че фактът на повдигане на обвинение 
срещу едно лице за престъпление от общ характер определя вероятната 
основателност на обвинението, който извод произтича от разпоредбата на 
чл. 219,ал.1 от НК.  

 Излага принципните съображения, че е правно допустимо да се 
налага запор върху дружествени дялове и акции, собственост на 
обвиняемия. Тези изводи са аргументирани с разпоредбите, 
регламениращи дружественото право. Обръща внимание и на 
обстоятелството, че за едно от инкриминираните престъпления по 
отношение на Л. С. – по чл. 253, ал.5, вр с ал. 3,т.1,пр.3 от НК, се 
предвижда отнемане в полза на държавата предмета на престъплението 
или имуществото, в което е трансформиран – което е допълнителен 
аргумент за необходимостта от налагане на исканата от прокурора 
обезпечителна мярка.  

Наложено е обезпечение  „запор” върху дружествените дялове на 
обвиняемия Л. С. в дружествата „Е.- Т.”ООД, „Приватизация на Б. П.” 
ООД, „Е” ООД, „Е” ООД „П” ООД, ”И. Ф.” ООД,”З. П. **” ООД, „Л.- Л” 
ООД. 
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Останалата част от определението, с която се отказва допускане на 
обезпечение върху дялове и акции на Л.С. в дружествата „Л.” – Холдинг” 
АД и „Е.-ЗС” ООД  е оставена в сила. 

Въззивно наказателно частно дело № 269 по описа за 2007 г. е 
приложено към НЧД № И-32/2007 г. (архивирано). Въззивното дело е 
оформено според изискванията на Правилника за съдебната 
администрация в районните, окръжните, административните, военните и 
апелативните съдилища (отм.): страниците са номерирани, поставен е 
стикер, който е заверен, подписан и подпечатан от секретаря. 

  
Определението на САС по ВНЧД № 269/2007 г. е обжалвано с 

частна жалба, входирана на 27.04.2007 г. от обвиняемия Л. С. пред 
Върховен касационен съд. Към нея е приложожено копие от 
определението по НЧД № И-55/07 г. от 04.04.2007 г.  на СГС за наложена 
възбрана върху недвижими имоти. Изпратена е с изх. № 2397 от 07.05.2007 
г. от САС на ВКС. Върната е с резолюция от 14.05.2007 г., с която се 
отказва образуването на дело пред ВКС, поради недопустимост на 
производството.  

 
2. Частно наказателно дело № И-37/2007 г. – производство по реда 

на чл. 72,ал.1 от НПК , образувано по искане на прокурор при СГП по 
отношение на обвиняемите по дознание № 82/ 2006 г. по описа на ГДБОП 
МВР – М. А. Н., М. С. Н., А. Ю. Ш., Р. В. П., И. Х. И. и Л. Д. С. 

Искането на прокурора е с дата 08.03.2007 г. , регистрирано е на тази 
дата в СГС и на същата е образувано делото.  

В искането са описани като приложения: 
-копия от доказателствата по банкови сметки; 
-копия от постановлението за привличане на лицата като обвиняеми; 
-копия от удостоверенията за актуално състояние на дружествата; 
-справка от КАТ – СДП. 
Делото е образувано пред СГС, разпределено на  Наказателна 

колегия, ХІ състав, с председател Мариян Марков.  
Описаните в искането доказателства липсват като приложения по 

делото.  Коментирани са от съда в мотивите на определението. Има 
отбелязване, че на СГП са върнати 2 тома, 1 определение и пет 
обезпечителни заповеди. Няма данни за съдържанието на тези томове.  

Искането на прокурора е за налагане на обезпечителна мярка „запор” 
върху лично имущество на обвиняемите, както и върху имущество, 
принадлежащо на търговски дружества, управлявани от тях. Искането е 
аргументирано с  необходимостта от обезпечаването на глобата и 
конфискацията, която се предвижда по закон за престъпленията по чл. 
212,ал.5, вр. с ал.3, вр.с ал.1, чл. 321,ал.2 и чл. 253, ал.5 от НК. 
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С Определение от 08.03.2007 г. искането по чл. 72, ал.1 от НПК е 
уважено частично. Наложено е обезпечение върху лични сметки и 
движимо имущество – два леки автомобила, собственост на обвиняемите 
М. Н. и П. Х., която първоначално не е изброена сред обвиняемите по 
дознание № 82/2006 г., но е посочена в това й качество в мотивите и 
диспозитива на определението.  

Съдът приема, че искането за налагане на запор върху имуществото 
(банкови сметки), принадлежащо на съответното дружество, е 
неоснователно с аргумента, че това имущество не е лична собственост на 
управителя, поради което е недопустимо по отношение на него да бъде 
наложена обезпечителна мярка, според разпоредбата на чл. 133 ЗЗД и чл. 
337 от ГПК. 

В диспозитива на определението е указано от съда, че 
определението е окончателно и не подлежи на обжалване или 
протестиране. 

По делото няма данни за изпращане на съобщения за наложените 
запори на обвиняемите.  

Това определение не е протестирано от прокуратурата на СГС.  
На 27.03.07г. А. Ш. е поискала препис от определението, с което 

съдът се е произнесъл на 08.03.2007 г. Получен е на 27.03.07 г.  
Делото И- 37/2007 г. на СГС е архивирано с арх.№ 978/07г. връзка 

224. По делото страниците не са номерирани, не е поставен  стикер, няма 
заверка от деловодителя и печат на съда. 

 
Определението е обжалвано с частна жалба от обвиняемата А. Ю. Ш. 

в частта му, с която е наложен запор на разплащателна сметка в Първа 
инвестиционна банка. Привеждат се възражения от частната 
жалбоподателка, че тази сметка е разкрита, за да бъдат превеждани и 
получавани дължими плащания по НОИ. 

 
Пред САС е образувано ВНЧД № 474/2007 г. на 17.04.2007г.  
Производството е прекратено и върнато на СГС за надлежното на 

администриране на частната жалба по реда на чл. 215,ал.1 и 2 ГПК (отм) – 
изпращане на копие до СГП и изчакване на възражението в 
законоустановения 3-дневен срок. Делото е приключено, номерирано и 
заверено, съдържа 24 листа. 

 
Частната жалба след администрирането й е върната на САС. 

Образувано е ново ВНЧД под № 555/2007 г. на 03.05.2007 г. Въззивният 
съд се е произнесъл с определение от 16.05.2007 г.   

Жалбата е уважена. Определението по НЧД № И-37/2007 г. е 
отменено в частта му, с която е наложен запор върху посочената сметка, 
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обслужваща НОИ, с аргумент от чл. 316, ал.3 от ГПК (отм.) и чл. 
213,ал.2,т.1 от ДОПК, във връзка с чл. 339 от ГПК. 

Делото е прономеровано и оформено съгласно изискванията на 
Правилника за съдебната администрация в районните, окръжните, 
административните, военните и апелативните съдилища (отм.). Съдържа 5 
листа.  

 
3. Частно наказателно дело № И – 29/2007 г., образувано по реда 

на чл. 72,ал.1 НПК пред Софийски градски съд, Наказателно отделение, 
23-ти състав с председател Вера Цветкова.  

Образувано е по искане на прокурор от СГП за налагане на запор 
като мярка за обезпечение на предвидената в закона „глоба” и „отнемане в 
полза на държавата” за престъпления по чл. 212, 321 и 253 от НК, 
осъществени от М. А. Н., М. С. Н., А. Ю. Ш., Р. В. П., И. Х. И. и Л. Д. С. 

Според описаните като приложения документи в искането на 
прокурора по делото са приложени: 

- постановление за образуване на досъдебното производство- 3 
листа; 

- копие от постановлението за привличане на лицата като обвиняеми 
– 60 листа; 

- копие от договори – 88 листа; 
- справки. 
В мотивите на определението на съда се коментират и удостоверения 

за актуално състояние на дружествата.  
С Определение от 21.02.2007 г. съдът уважава частично искането на 

прокуратурата. Оставя без уважение искането в останалата му част, по 
следните съображения: 

- Не подлежала на запориране сметка на дружество, на което 
обвиняемият не е управител (остава без коментар дали същият има участие 
в същото дружество, което би следвало да бъде установено от 
удостоверението за актуално състояние, което е било приложено, видно от 
мотивите на определението); 

- Недопустимо било  запорирането на сметка на дружеството „Р. К” 
ЕООД, тъй като за съда не ставало ясно кой е титуляр на тази сметка; 

- Не била приложена справка относно имотното състояние на 
обвиняемите, в това число и конкретизация какви дялове притежават тези 
лица в съответните търговски дружества – това съображение се поддържа 
независимо от наличието на представени удостоверения за актуално 
състояние на дружествата. 

По делото липсват описаните в искането доказателства. По делото 
има отбелязване, че СГП е получила 3 броя обезпечителни заповеди. При 
архивирането на делото – арх.№ 847/2007 г., връзка 219, страниците не са 
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номерирани, няма стикер, не е заверено от деловодител и не е положен 
печатът на съда.  

Определението не е протестирано от СГП.  
Подадена е частна жалба от М. Н. срещу наложената обезпечителна 

мярка върху сметка на дружество „Е.” АД, в което по нейно твърдение тя е 
изпълнителен член – директор и управител. С молба с дата 29.05.2007 г. от 
адвоката на М. Н. е поискано копие от определението по НЧД № И-29/2007 
г. 

  
Образувано е ВНЧД № 473/2007г. по описа на Софийски 

апелативен съд на 17.04.2007 г., с докладчик съдия Захарова. 
Делото е образувано по частна жалба от АД „Е” № 8422 от 

20.03.2007, подписана от М. Н. в качеството й на изпълнителен директор. 
Датата на резолюцията за изпращане на тази частна жалба от СГС на 
въззивния съд е нечетлива и не може да бъде съпоставена с датата на 
входирането на жалбата. 

С Определение от 20.04.2007 г. делото е прекратено, тъй като не са 
изпълнени изискванията на чл. 215, ал.1 и 2 от ГПК (отм.) за изпращане на 
жалбата на въззивната инстанция. Жалбата е върната на 
първоинстанционния  съд със задължителни указания за надлежното 
администриране на жалбата.  
 След изпълнение на указанията на САС по НЧД № И-29/2007г., 
частната жалба е изпратена отново на САС.  
 

Образувано е ВНЧД № 556 /2007 г. на 03.05.2007 г. по описа на 
Софийски апелативен съд, наказателно отделение, VІ ти състав, с 
председател Галина Захарова и членове Мария Митева и Спас Иванчев. 
Докладчик съдия Захарова.   

Частната жалба е уважена. 
С Определение на САС от 16 май 2007 г. определението на СГС по 

НЧД № И- 29/2007 г. в обжалваната му част е отменено. В мотивите 
въззивният състав  излага съображения, че управителят и изпълнителен 
директор не е собственик на капитала на акционерното дружество, поради 
което е недопустимо да бъде запорирано имущество на дружеството. Не е 
коментирано обстоятелството, дали обвиняемата и частна жалбоподателка 
има участие в дружеството и дали този въпрос е изследван въз основа на 
представените по делото доказателства. 

По делото не може да се направи констатация дали жалбата е 
редовна и подадена в 7-дневния срок от узнаването – полученото от 
адвоката на частната жалбоподателка копие е с дата, по-късна от 
образуването на делото пред САС и от произнасянето на определението по 
НЧД № И-29/2007 г. Няма приложени доказателства. Между двете 
производства – това пред СГС и въззивното има интервал от 3 месеца.  
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Делото съдържа при неговото приключване 5 листа. Оформено, 
подпечатано и заверено според Правилника.  

 
4. Частно наказателно дело № И-55/2007 г.,образувано пред 

Софийски градски съд, Наказателно отделение, 3-ти състав, с председател 
Атанас Атанасов. Съдът е сезиран с искане на Андрей Андреев, прокурор 
при СГП по реда на чл. 72,ал.1 от НПК за обезпечаване на глоба и 
отнемане на имущество в полза на държавата , предмет на престъпление по 
дознание № 82/2006 г. по описа на ГДБОП – МВР, пр.пр. 9640/2006 г. по 
описа на СГП. 

Според описаните приложения към искането на прокурора са 
представени доказателствата: 

- папка със заверени копия от постановлението за привличане в 
качеството на обвиняеми; 

- папка със заверени копия от представени документи от Агенцията 
по вписванията. 

По делото няма приложени доказателства. Има отбелязване за 
връщане на прокуратурата 2 тома, 1 определение и 5 броя обезпечителни 
заповеди. Няма данни за съдържанието на двата тома с документи.   

В определението се обсъжда, че към искането са представени 
доказателства, от които е видно, че недвижимите имоти са собственост на 
Л. С. ( стр.4 от съдебния акт). 

 
Искането на прокурора е от 02.04.2007 г. за налагане на 

обезпечителна мярка „възбрана” на недвижимо имущество, собственост на 
обвиняемите М. А. Н., М. С. Н, А. Ю.  Ш., И. Х. И. и Л. Д. 

С Определение от 3.04.2007 г. по НЧД № И-55/2007 г. съдът уважава 
искането на прокурора от СГП, допуска обезпечението и налага възбрана 
на посочените недвижими имоти на обвиняемите. Издадени са 
обезпечителни заповеди по отношение на всеки от обвиняемите, всичките 
с дата 04.04.2007 г. 

Няма данни за изпратени съобщения до обвиняемите за наложената 
мярка „възбрана” на недвижимите имоти,  

По делото е приложено съобщение за обвиняемия Л. С., което му е 
връчено на 26.04.2007 г. за постъпила частна жалба от дружеството „Б.” 
ЕООД, с което му е дадена възможност да подаде възражение в тридневен 
срок. 

Има молба от Комисията за установяване на имущество, придобито 
от престъпна дейност – Благоевград, за издаване на заверен препис от 
определението от 03.04.2007 г. – получен на ръка на 25.10.2007 г. 

По делото липсват описаните в искането доказателства. Има 
отбелязване, че СГП е получила 3 броя обезпечителни заповеди. При 
архивирането на делото – арх.№ 847/2007 г., връзка 219, страниците не са 
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номерирани, няма стикер, не е заверен от деловодител и не е положен 
печат на съда.  

Постъпила е молба от дружество „Я. И. де и.” ООД за снабдяване със 
заверен препис от определението на СГС. 

 
Определението по НЧД № И-55/2007 г. на СГС е обжалвано с частни 

жалби. 
Образувано е ВНЧД № 554/2007 г. с докладчик съдия Захарова по 

частни жалби на: 
- Л. С. 
- А. Ш. 
- „Б.” ЕООД 
- „Д.” АД 

С Определение № 149/ 02.06.2007 г. на САС частните жалби са частично 
уважени, с изключение на тази на обвиняемия Л. С. . Определението за 
налагане на възбрана върху недвижими имоти по НЧД № И-55 /07 на СГС 
в по-голямата му част е отменено.  
 Делото на САС е прономеровано. Липсва стикер за приключването 
му, както и отбелязване на броя на съдържащите се в него листи. Стикерът 
е откъснат – личат частично положените печати. Няма данни за 
съдържанието на делото.  
 

Образувано е въззивно дело пред Софийски апелативен съд – 
ВНЧД № 732 по описа за 2007 г., Наказателно отделение, 3-ти състав, с 
председател Галина Тонева и членове Антоанета Данова и Невена 
Грозева по частна жалба и от дружество „Янера Интернасионал де 
инверсионес” ООД срещу част от определението по НЧД № И-55/2007 г.  

Дружество „Янера Интернасионал инверсионес” ООД твърди, че е 
собственик  тези четири  имота, находящи се в гр. Созопол, в местността 
„Ачмалъци”, поради което обезпечението по отношение на тях е наложено 
върху чужд имот.  

Образувано е въззивно дело пред Софийски апелативен съд – 
ВНЧД № 732 по описа за 2007 г., Наказателно отделение, 3-ти състав, с 
председател Галина Тонева и членове Антоанета Данова и Невена Грозева.  

Жалбата е уважена, като е прието, че липсва  основание за допускане 
на обезпечението поради обстоятелството, че имотите не са били 
собственост на лицето, чиято отговорност следва да бъде гарантирана чрез 
тяхното налагане. Съдът е приел за установено, че по силата на нотариален 
акт от № 38,т.ІV, рег. № 4442 по нот.дело № 537/2006 г. спорните имоти 
са продадени на 31.07.2006г. от дружеството „Б.”, собственост на 
обвиняемия, на „Я. И. и.” ООД.  Определението на Софийски районен съд 
по НЧД № И-55/2007 г. е отменено в атакуваната му част с Определение № 
177 от 28.06.2008г.  по ВНЧД № 732/2007 г. на САС, като искането на 
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прокурора за налагане на възбрана на индивидуализираните четири имота 
е отхвърлено.  

По делото са представени нотариални актове и удостоверения за 
актуално състояние на дружеството–частен жалбоподател. Оформянето на 
делото е приключено според изискванията на Правилника за съдебната 
администрация в районните, окръжните, административните, военните и 
апелативните съдилища. Съдържа 58 листа.  
 

И З В О Д И 
 

Въз основа на извършената проверка и анализираните факти могат да 
се направят следните констатации и изводи: 

 
І. По отношение на Софийски градски съд. 
А. По съществото на произнесените актове 
1. Софийски градски съд е допуснал противоречива и разнопосочна 

практика при произнасянето по искане за налагане на обезпечителни мерки 
по наказателните дела за обезпечаване на глобата и отнемането в полза на 
държавата на имуществото на обвиняемите и на предмета на 
престъплението. Тази констатация се прави въз основа на практиката на 
САС, в качеството му на по-горен съд при обжалването на определенията 
на СГС по тези дела.  
 2. Утвърдена е правната теза, която се налага в произнесените 
определения на съда, че е недопустимо налагането на обезпечителни мерки 
върху имуществото на дружествата – дори и в рамките на определеното в 
дружествения договор участие на обвиняемия. Тази теза се развива 
казуистично по различните дела: 
 - Не следва да се наложи запор, тъй като не е установено точно какъв 
е размерът на личното участие на обвиняемия (при представено и 
коментирано от съда удостоверение за актуално състояние на 
дружеството); 
 - Не следва да се наложи запор, тъй като обвиняемият не е 
управител  на дружеството - частно наказателно дело № И – 29/2007 г., 
образувано по реда на чл. 72,ал.1 НПК пред Софийски градски съд, 
Наказателно отделение, 23-ти състав с председател Вера Цветкова. В този 
случай се поставя равенство между участието в управлението на 
дружеството и участието в капитала на дружеството. 
 - Не следва да се наложи запор, тъй като обвиняемият е управител 
на дружеството, а имуществото на дружеството не е собственост на 
управителя; не следва да се наложи запор, тъй като имуществото на 
дружеството е различно от това на участващия в него съдружник 
(акционер) – НЧД № И-37/2007 г., съдия Мариян Марков. 
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 Следва да се вземе под внимание фактът, че по всички дела са 
представени удостоверения за актуалното състояние на съответните 
дружества, което изрично е маркирано в мотивите от решаващия съдия по 
това производство.  
 - Налага се запор върху сметка, обслужвана от  НОИ, по която се 
превеждат суми за обезщетение по социално осигуряване, което 
противоречи на чл. 213, ал.1,т.1 от ДОПК, във връзка с чл. 339 от ГПК –  
определение по НЧД № И-37/2007 г., отменено от САС по ВНЧД № 
555/2007 г.  

Тези изводи, обосноваващи всяка конкретна теза, се поддържат в 
противоречие с постоянната съдебна практика и произнасянето по всеки 
конкретен случай от по-горния съд – в случая Софийски апелативен съд ( в 
този смисъл, Определението от 11.04.2007 г. на САС по ВНЧД № 269 по 
описа за 2007 г. наказателно отделение, VІ състав с председател Галина 
Захарова и членове Галина Тонева и Мария Митева, с което е отменено 
определението от 02.03.2007 г. на СГС по частно наказателно дело № И-
32/2007 г., 12-ти състав, с председател Светла Букова, за налагане на запор 
върху налични дялове и акции на Л. Д. С.  

3. Не се държи сметка, че предметът на престъпленията са суми 
общо в размер на 7 491 771 евро, получени като средства по програма 
САПАРД, преведени за периода 2003 – 2005 г. по банкови сметки на 
дружества, които са изброени и описани подробно – на  част от които се 
иска налагане на обезпечителна мярка. 

4. Търсят се явно незначителни и в някои случаи несъстоятелни 
поводи да са откаже налагането на обезпечителната мярка като: 

- Постановлението за привличане на лицето като обвиняем е 
представено като надлежно заверено копие, по което обаче липсват 
подписите на органа, обвиняемия и т.н., поради което не може да се 
установи какво точно обвинение е повдигнато ( НЧД № И-32/2007г. – 
съдия Светла Букова); 

- При липса на данни за пазарната стойност на дружествения дял, 
собственост на обвиняемия, не може да се прецени наличието на 
съответствие между размера на необходимото обезпечение на наложеното 
такова; съществува вероятност да се увреди интереса на обвиняемия, 
поради което налагането на мярката е недопустимо (НЧД № И-32/2007г. – 
съдия Светла Букова); 

- Посочена е сметка на дружеството, но не е посочен титулярът на 
сметката (?) - НЧД № И- 29/2007г.- съдия Вера Цветкова. 

Тези доводи на съда, с които обосновава неоснователността на 
исканото обезпечение, в крайна сметка обслужват интересите на 
обвиняемия и игнорират обществения интерес . 
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5. В диспозитива на Определението по НЧД № И- 37 е записано, че 
определението е окончателно и не подлежи на обжалване или 
протестиране, което  противоречи на закона.  

В друго определение е указано, че срокът за обжалването му тече от 
датата на постановяването му в закрито заседание.  

ЗАБЕЛЕЖКА 
Настоящите констатации по съществото на постановените актове  се 

правят след приключване на делата и въз основа на изразеното становище 
на по-горния съд – САС, при обжалването на определенията. 

 
Б.Констатации по движението и администрирането на делата.  
1. По делата не се прилагат, пришиват и номерират приложените към 

исканията на прокурора доказателства, което представлява нарушение на 
чл. 55, ал.6 от Правилника за съдебната администрация в районните, 
окръжните, административните, военните и апелативните съдилища. В 
повечето случаи тези документи са изчерпателно изброени в частта 
„Приложение” на искането по реда на чл. 72,ал.1 НПК. В случаите, когато 
по делото има отбелязване „Върнати на СГС 2 бр. папки и 1 определение” 
не може да бъде преценено дали се връщат папки с доказателствата, или 
папките с постановлението за привличане на обвиняеми и др. документи 
по наказателните производства. 

2. По делата няма приложени съобщения до обвиняемите за 
наложените обезпечителни мерки, нито са направени отбелязвания в този 
смисъл. В повечето случаи не може да се прецени дали обжалването на 
определенията с частни жалби е редовно – направено в 7-дневния срок от 
съобщението за наложеното обезпечение, респективно - дали пред 
Софийски апелативен съд са образувани редовни въззивни производства 
по частните жалби.  

3. Допуска се изпращането на частни жалби, подадени срещу 
определенията на СГС по производствата за налагане на обезпечителни 
мерки, без да са надлежно администрирани. Не се изпратени на страните, 
не е даден 3-дневен срок за подаване на възражение и т.н. Образувани по 
такива жалби дела пред САС се прекратяват и се връщат на съда за 
администриране на жалбата:  

– ВНЧД № 474/2007 г. по НЧД И-37/07 на СГС – съдия Мариян 
Марков; 

-  ВНЧД № 473/2007 г. по НЧД И-29/2007 г. СГС – съдия Вера 
Цветкова 

4. При архивирането им делата не се оформят според изискванията 
на чл. 142,ал.3 от Правилника за съдебната администрация в районните, 
окръжните, административните, военните и апелативните съдилища (отм.), 
действащ към момента на разглежданите правоотношения.  Страниците не 
са номерирани, няма стикер, няма заверка от деловодител и не е положен 
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печатът на съда. В определенията на съда се обсъждат доказателства, 
които липсват по делото. Не може да се прецени дали делата са в цялост 
или евентуално – ако тази цялост е нарушена, в кой момент е настъпило 
това обстоятелство.  

 
ІІ. По отношение на Софийски апелативен съд 
1. В повечето случаи САС приема за разглеждане, образува делата и 

се произнася по частни жалби, за които по делата няма данни дали са 
редовни – подадени в срок.  

Както е видно от изложените констатации за СГС, по делата няма 
приложени съобщения за уведомяване на обвиняемите за наложените 
обезпечителни мерки. В изолирани случаи обвиняемият или негов адвокат 
подава молба по делото за издаване на заверен препис от определението, 
от датата на която съдът приема, че тече срокът за обжалване по ВНЧД 
554/07 и 732/07 на САС, за обжалване на определението по И-55/07 на 
СГС; ВНЧД № 473/07  и 556/07 на САС, обжалване на определението по 
НЧД № И-29 СГС.  

2.ВНЧД № 554/2007 г. с докладчик съдия Захарова не е архивирано 
според изискванията на Правилника за съдебната администрация в 
районните, окръжните, административните, военните и апелативните 
съдилища (отм.).Страниците по делото са номерирани., но липсва стикерът 
и отбелязването на броя на страниците, както и заверката на деловодителя. 
Стикерът е откъснат – личат частично печатите.  

 
ІІІ. По отношение на Софийска градска прокуратура 
 
1. Софийска градска прокуратура не е внасяла исканията си за 

налагане на обезпечителни мерки с прецизно подготвени материали: 
- Някои искания за налагане на обезпечителната мярка „запор” върху 

дружествени дялове са отхвърлени от съда с мотивите, че от приложените 
доказателства не е видно какъв е размерът на дружествените дялове на 
обвиняемите в посочените от прокуратурата дружества с тяхно участие.  

Възможно е такива данни въобще да не са били подадени от 
прокуратурата. 

В случай, че тази информация не се е съдържала в представените 
удостоверения от фирмените отделения на съответните окръжни  
съдилища, прокуратурата е следвало да осигури необходимите данни за 
обезпечителното производство. 

- По НЧД № И-55/2007 г. на СГС представените от прокуратурата 
справки за имотното състояние на обвиняемия Л. С. – посочени като 
справки от Агенцията по вписванията, не са отразявали актуалното 
състояние на статуса на собствеността на някои от недвижимите имоти 
(този документ не е пришит по делото, независимо, че е посочен в 
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искането на прокуратурата и е обсъждан в мотивите на определението на 
СГС). От приложените по въззивното дело № ВНЧД №  554/2007 г. 
доказателства – актове за собственост и удостоверения за актуално 
състояние на дружествата е видно, че  по отношение на четири имота в С., 
местността „А.” собствеността е прехвърлена от дружеството на 
обвиняемия на друго дружество година преди датата на поисканото 
обезпечение – в този смисъл, Определението на САС по ВНЧД № 554/2007 
г. от 02.06.2007 г. 

 
2.Софийска градска прокуратура не е протестирала определения на 

СГС по: 
- Частно наказателно дело № И – 29/2007 г., образувано по реда на 

чл. 72,ал.1 НПК пред Софийски градски съд, Наказателно отделение, 23-ти 
състав с председател Вера Цветкова, с което е отказано налагането на 
обезпечителни мерки, освен върху лично имущество на обвиняемите; 

- Частно наказателно дело № И-37/2007 г., разпределено на 
Наказателна колегия, ХІ състав, с председател Мариян Марков. Отказано е 
по принцип налагането на запор върху имуществото на дружествата. 
 

3. Софийска градска прокуратура при внасяне на искане за налагане 
на обезпечителни мерки не е го е обосновала и с нормата на чл. 53 от НК, 
като допълнително основание  за необходимостта от обезпечение по 
отношение на предмета на престъплението и всички облаги, придобити 
чрез престъплението. 
 

П Р Е П О Р Ъ К И 
 

На основание чл. 58,ал.2 от ЗСВ правя следните препоръки: 
 
1. По отношение на СГС 
Препоръчвам на председателя на СГС г-н Светлин Михайлов: 
- Да организира редовно общо обсъждане в наказателната колегия на 

принципните отменителни актове на по-горния съд, с оглед уеднаквяване 
на практиката и правилното прилагане на закона и повишаване на 
квалификацията на съдиите. 

- Да вземе мерки за спазването на чл. 83, ал.6 от Правилника за 
администрацията в районните, окръжните, административните, военните и 
апелативните съдилища (ДВ бр. 9/29.01.2008 г.): всички книжа, които 
постъпват или се съставят по делото, следва да се прикрепват 
последователно в папката и да се номерират. 

- Да вземе мерки за спазването на чл. 160, ал.3 от Правилника за 
администрацията в районните, окръжните, административните, военните и 
апелативните съдилища – при предаването на делото в архива на 
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последната страница следва да се поставя стикер, върху който се отбелязва 
броят на съдържащите се в папката книжа; стикерът следва да се 
подпечатва и подписва от деловодителя. 

- Да вземе мерки за спазване на правилата за надлежното и 
своевременно администриране на жалбите. 

 
2. По отношение на СГП. 
Препоръчваме на градския прокурор г-н Николай Кокинов: 
- Да вземе мерки за прецизиране на исканията, внасяни от 

прокуратурата по реда на чл. 72, ал.1 от НПК: в правната обосновка да се 
посочват всички  норми, относими към повдигнатото обвинение, както и 
по отношение на доказателствата, подкрепящи направеното искане.  

 
В едномесечен срок от връчването на настоящия акт, на основание 

чл. 58,ал.4 от ЗСВ главният инспектор на Инспектората към ВСС да бъде 
уведомен за предприетите мерки за изпълнение на препоръките.  

 
 
 

НХП     ИЗГОТВИЛ АКТА: НИКОЕТА ПАВЛОВА 
 

 
     ИНСПЕКТОР: 
             СВЕТЛИН СТЕФАНОВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 

 
  

 
 

   
 

 
  
 


