
 
Subject: мога ли да бъда повереник на майка си

Date: Wed, 2 Dec 2015 06:06:38 +0200
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>

Organization: Softis
To: ap_vt@vt.prb.bg, vkp@prb.bg, office_gp@prb.bg, prb@prb.bg, prbcont@prb.bg

ДО: Г-н Лещаков, апелат. прокурор от ВТАП, пр. №1755/2014
КОПИЕ ДО: ПРБ (само за сведение)

Отн. Мога ли да бъда повереник на майка си?

Уважаеми г-н Лещаков,

Моля, бихте ли потвърдили, че мога да бъда повереник на майка си (82 
г.)? От набл. районен прокурор в Плевен получавам противоречиви отговори 
- веднъж "да" и веднъж "не", респ. на 12.06.2014 и на 25.02.2015. От 
ОП-Плевен мълчат вече повече от месец, от 12.10.2015 по-точно. Затова се 
обръщам към Вас.

Накратко въпросът се свежда до това, може ли лице с процесуално качество 
свидетел да бъде повереник? На пръв поглед не може - вж. НПК чл. 91, ал. 
3, т.4. Но пък ВКС казва - напротив, може! - и обяснява, че "общата идея 
върху която почиват забраните по чл.91 ал.3 от НПК е да не бъдат 
обективно злепоставени интересите на обвиняемия”, респ. на пострадалия  
- вж. Решение по н.д. № 429/2008г на ВКС. Редица други съдилища в 
страната също казват, че може - вж. т. 3 от исканията по-долу.

ИСКАНИЯ:
1. Майка ми да не бъде повече лишавана от повереник (пълномощник, 
представител) в мое лице.
2. Аз да не бъда повече лишавана от достъп до материалите по 
разследването - ДП №Д-2924/2013 вр. пр. №В-3624/2013 по описа на РП-Плевен.
3. Моля, при разглеждане на молбата ми да се има предвид, че ВКС дава 
положителен отговор на този въпрос в Решение по н.д. № 429/2008г на ВКС, 
където се казва: „общата идея върху която почиват забраните по чл.91 
ал.3 от НПК е да не бъдат обективно злепоставени интересите на 
обвиняемия”, респ. на пострадалия.
    Схващането, че свидетелят може да бъде и повереник, е отразено и в 
Решение на ОС-Плевен, наказателен състав, от 29.05.2013 г., където се 
казва: "процесуалната невъзможност за М. да участва едновременно в две 
качества – повереник / който е лицето подало въззивните жалби срещу 
оправдателната присъда / и свидетел – чиито показания се ценят в полза 
на обвинението, и съответното изключване на
едно от тях би довело до неблагоприятен резултат за пострадалите."
    Същото схващане – че свидетелят може да бъде и повереник – е 
отразено и в редица други съдебни документи, като напр. Мотиви към
решение по НАХД №863 по опис на Пловдивски районен съд, ХХІ-ви 
наказателен състав за 2011 година, където се казва “Т. се явил заедно с
упълномощения си защитник, а свидетеля К. Д. като пострадал се 
придружавал от повереника си, свидетеля З.“.
    Отразено е и в Мотиви към решение по НОХД 3054/2012г. на 
РС-Пловдив, където се казва: „Междувременно подсъдимият продължавал да
получава сумите от наема до края на 2010г. и въпреки проведените 
разговори с М. и св[идетелката] Ж. Р.- дъщеря и пълномощник на
пострадалата... “
    Отразено е и в Решение № 22 на ОС-Търговище от 02.03.2012 г., 
където се казва:
     "... в контекста на въведените ограничения за участието на 
защитник, изведени от обвързването им с посочените в чл.91 ал.3 т 3 от



НПК връзки с останалите страни и участници в процеса, то и такива пречки 
не са възникнали и респективно не са били налице и по отношение на
адвокат й. По тези съображения съдът го допусна до участие в процеса и 
прие представеното пълномощно. Нещо повече, след като в решението по 
н.д. № 429/2008г на ВКС, цитирано по – горе е застъпено изрично 
схващането,че „общата идея върху която почиват забраните по чл.91 ал.3
от НПК – е да не бъдат обективно злепоставени интересите на обвиняемия”, 
то и в конкретния случай е видно, че не участието на упълномощения му 
защитник- адв Й., а обратно – неоснователното му лишаване от избрания от 
него адвокат по свой избор, би довело несъмнено до злепоставяне на 
неговите интереси и в този смисъл до съществено ограничаване на 
процесуалните му права, което винаги е процесуално нарушение и то от
категорията на абсолютните. Ето защо и съдът не намери основания за 
отвеждане на встъпилия пред въззивната инстанция адв.Й."

Надявам се да получа дълго очакваното потвърждение, че мога да бъда 
повереник на горката си възрастна майка.

Благодаря предварително.

Ако нещо не е ясно или са необходими допълнителни материали, моля не се 
колебайте да се свържете с мен на посочената е-поща rennie@softisbg.com 
или телефони 052 988 600 (стационарен) и 0888 60 90 72 (мобилен).

А между другото, все още не знам какво става в ОП-Плевен с възраженията 
и исканията ми по постановлението за прекратяване от 24.07.2015. Вече 
2,5 месеца чакам отговор (произнасяне). Мудно, мудно... На 11.11.2015 г. 
Вие изискахте от окр. пр. Антонова незабавно да Ви уведоми дали е 
извършен инстанционен контрол върху постановлението и ако не, по какви 
причини се бави, за което благодаря. Моля, ако Ви е уведомила, да ми 
препратите отговора й.

Единственото, което знам, е, че в РП-Плевен се опитват да започнат 
разследване на док. престъпление с нот. актове, но им е трудно. Първият 
определен прокурор си е дал самоотвод. За щастие в ОП-Плевен са го 
приели (уважили). Жалко, че декември миналата година не позволихте на 
набл. прокурор Маркович да си даде самоотвод. От това загубихме цяла 
година време.

С уважение към високо отговорната професия на Прокурора,
Ренета Тодорова Стоянова
ЕГН: 5707304036
Адрес: гр. Варна, ул. „Г. Бакалов” 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80
Стац. тел.: 052 988 600
Мобилен: 0888 60 90 72


