ОПРЕДЕЛЕНИЕ
гр.София, 27.08.2019г.

АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД в закрито
заседание на двадесет и седми август през две хиляди и деветнадесета
година, пети състав
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА РОСЕНОВА
ЧЛЕНОВЕ: КРАСИМИРА КОСТОВ А
МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА

след като се запозна с ВНЧД № 438 по описа на АСНС за
2019г., докладвано от съдията Лазарова, за да се произнесе взе предвид
следното:
Производството е с правно основание чл. 72 ал.1 от НПК вр. чл.396,
ал.1 отГПК.
Образувано е по повод подадена частна жалба от обвиняемия Е.И.Л.
чрез защитника му адв. Д.К. против обезпечителна заповед от 25.07.2019г.
на СНС по нчд № 2588/2019г.
Въззивната инстанция констатира, че в разрез с разпоредба на чл.396
ал.2 ГПК и въпреки изричната резолюция на съдията, на когото е била
докладвана частната жалба, препис от нея не е бил изпратен на
Специализираната прокуратура, разполагаща с право на отговор в
едноседмичен срок.
Отстраняването на този пропуск, допуснат при администрирането на
делото, налага връщането му на първата инстанция за предприемане на
съответни действия в тази насока.
Наред с това въззивният съд установи, че към частната жалба не е
приложено съответен документ, от който да е видно на коя дата на
обвиняемото лице е било връчено съобщението за наложената
обезпечителна мярка от държавния или частния изпълнител за
допуснатото от СНС обезпечение, поради което не може да бъде
преценено дали е бил спазен срокът за обжалване по чл.396 ал.1 ГПК. Този
пропуск също следва да бъде отстранен при връщането на делото.

Предвид изложеното, настоящият въззивен състав намира, че
производството по внчд № 438/2019г. по описа на АСНС следва да бъде
прекратено, а делото - върнато на Специализирания наказателен съд.
Водим от горното, Апелативният специализиран наказателен съд,
пети въззивен състав
ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по ВНЧД № 438/2019г. по описа на
АСНС.
ВРЪЩА делото на Специализирания наказателен съд, за изпълнение
на указанията от обстоятелствената част на настоящото определение.
Определението е окончателно.

