
Мотиви към Присъда №540 от 17.10.2013г., постановена по НОХД 
№569/2013г. по описа на Разградския районен съд .

(И.С.Д – Иван Станчев Димитров, бивш кмет на с. Гороцвет, община 
Лозница, област Разград, осъден за над 100 неприсъствени нотариални 
удостоверявания на подписи и освободен предсрочно от длъжност. 
Това е кметът, който е лъжесвидетелствал пред РП-Плевен, че майка 
ми, над 80-годишна жена-инвалид, била идвала от Варна при него на 
12.02.2013 г. да й завери пълномощно за продажба на всичките й земи 
в Плевенско – около 3 дка гора и около 50 дка арендувани от дълги 
години ниви. Бил е разследван от лятото на 2012 г. – пише го тук, на 
13-та страница в тези мотиви, бел. Р. С., 13.06.2016)

             Разградска районна прокуратура е повдигнала обвинение срещу 
подсъдимия И.С.Д. ***, за това, че  в периода от 24.11.2011 г. до 29.12.2011г. 
в с.Г., общ.Л.,обл.Р.,в условията на продължавано престъпление, в 
качеството му на длъжностно лице - кмет на кметство-с.Г., в кръга на 
службата си по водене на нотариалната дейност на лица, които не са 
нотариуси съгласно чл.83от ЗННД - „когато в населеното място няма 
нотариус или районен съд, кметът на населеното място, което не е общински 
център, а ако е общински център - кметът, заместник - кметът, секретарят 
наобщината, както и кметския наместник удостоверяват подписите на частни 
документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване" е 
съставил официални документи - нотариалниудостоверявания на верността 
на подписи, като е заверил нотариално частни документи - Заявления за 
промяна на участие и прехвърляне на натрупаните суми по индивидуална 
партида в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно 
осигуряване, както следва: нотариални заверки на подписа на:

-три лица от с.Г., общ.Л., а именно – нотариална заверка на подписа на Р. 
И.  А.  От  ****  №  80/07.12.2011  г.  върху  заявление  с  вх.
№ 53700290078/07.12.2011 г.; нотариална заверка на подписа на Д.А. Р. от 
с.***  № 89/07.12.2011  г.                           върху заявление    с   вх.
№ 53700490011/07.12.2011г.;нотариална  заверка  на  подписа  на  И. С.от  *** 
№ 84/07.12.2011 г. върху заявление с вх.№ 53700490006/07.12.2011 г.;

-три лица от с.Г.К.,  общ.О., а именно -нотариална заверка на подписа 
на  Ф.М.Х.  от  с.***  №243/18.12.2011  г.  върху  заявление с  вх.№ 
53700340330/18.12.2011  г.;нотариална  заверка  на  подписа  наМ.  М.М.  от 
с.***, общ.***  №242/18.12.2011  г.  върху  заявление  с  вх.
№ 53700340329/18.12.2011г.;  нотариална  заверка  на  подписа  на  А.  М.Ш.  от 
с.*** № 235/17.12.2011г. върху заявление с вх.№ 53700331683/18.12.2011г.

-тридесет и три лица от с.Г., общ.Л., а именно -нотариална заверка на 
подписа  на  И.Б.Т. от  с.**  №40/24.11.2011  г.  върху  заявление с вх.
№ 53700331412/24.11.2011г.;  нотариална  заверка  на  подписа  на  С.М.Х.  от 
с .***  № 53/24.11.2011  г.  върху  заявление  с  вх.№53700340304/24.11.2011 
г.; нотариална заверка на подписа на Х. Х.Х. от с.** № 43/24.11.2011 г. върху 
заявление с вх.№53700331409/24.11.2011 г.; нотариална заверка на подписа на 
НУ.М.Х.  от  с.**  № 56/24.11.2011  г.  върху  заявление  с  вх.
№53700340308/24.11.2011  г; нотариална  заверка  на  подписа  на  А.Ш.  А.  от 
с.***№37/24.11.2011  г.  върху  заявление  с  вх.№ 53700331415/24.11.2011 
г.; нотариална заверка на подписа на Н.Н.Х. от с.*** № 39/24.11.2011 г. върху 
заявление с вх.№53700331413/24.11.2011г.; нотариална заверка на подписа на 
М.Ш.А.  от  с.*** №38/24.11.2011  г.  върху  заявление  с вх.
№53700331414/24.11.2011  г.;  нотариална  заверка  на  подписа  на  З.  И.  Х.  от 
с.***№20/24.11.2011  г.  върху  заявление  с  вх.№53700331393/24.11.2011г.; 
нотариална заверка на подписа на С. И. С. от с.**** №34/24.11.2011 г. въ рх у 
з а я вле ние  с вх.№53700331404/24.11.2011  г.;  нотариална  заверка  на 
подписа  на Г.С.  С.  от  с.** №21/24.11.2011  г.  върху  заявление  с  вх.№ 



53700331391/24.11.2011г; нотариална заверка на  подписа на  Н.  Я.А.  от с.*** 
№25/24.11.2011  г.  върху  заявление  с вх.№53700331396/24.11.2011  г.; 
нотариална  заверка на  подписа на Н.О.И.  от  с.***  № 55/24.11.2011  г.  върху 
заявление с вх.№ 53700340307/24.11.2011 г.; нотариална заверка на подписа 
на  Н.М.Х. от  с.****  №  48/24.11.2011  г.  върху  заявление  с  вх.
№ 53700340299/24.11.2011 г.; нотариална заверка на подписа на С.О.  И.  от 
с.***  № 49/24.11.2011  г.  върху  заявление  с  вх.№  53700340300/24.11.2011 
г; нотариална  заверка  на  подписа  на  М.  Х. М. от с.*** №41/24.11.2011 г. 
върху  заявление  с  вх.№  53700331411/24.11.2011  г.;  нотариална  заверка 
на подписа  на  С.О.Б.  от  с.**** №36/24.11.2011  г.  върху  заявление  с  вх.№ 
537001406/24.11.2011 г.; нотариална заверка на подписа на М.О.С. от с.**** 
№51/24.11.2011  г.  върху  заявление  с  вх.№ 
53700340302/24.11.2011г.;нотариална  заверка  на  / подписа  на  С.Ц.А.  от 
с.**** №  3 3 / 2 4 . 1 1 . 2 0 1 1  г .  в ъ р х у  з а я в л е н и е  с вх.
№53700331403/24.11.2011  г.;  нотариална  заверка  на  подписа  на В.  И.А.  от 
с.**** №35/24.11.2011  г.  върху  заявление  с  вх.№  53700331405/24.11.2011 
г.; нотариална заверка на подписа на Н.З.М. от с.*** № 32/24.12.2011 г. върху 
заявление  с вх.№53700331402/24.11.2011г.;нотариална  заверка  на  подписа 
на А.Х.  Х.  от  с.***  №22/24.12.2011  г.  върху  заявление  с  вх.
№53700331392/24.11.2011г; нотариална  заверка на  подписа  на  С.Б.Е.  от с.** 
№54/24.11.2011  г.  върху  заявление  с  вх.№ 53700340306/24.11.2011  г.; 
нотариална  заверка  на  подписа  на  И. И.А.  от  с.***  №47/24.11.2011  г. върху 
заявление с вх.№53700340298/24.11.2011 г.; нотариална заверка на подписа на 
Г.Ф.З.  от  с.*** №31/24.12.2011  г.  върху  заявление  с  вх.
№ 53700331401/24.11.2011  г.;нотариална  заверка  на  подписа  на  Е.Ш.Ю.  от 
с.****  №  65/28.11.2011  г. върху  заявление  с  вх.№53700290075/01.12.2011г; 
нотариална заверка на подписа на  А.И.  А.  от с.***№  4 5 / 2 4 . 1 2 . 2 0 1 1  г . 
в ъ р х у  з а я в л е н и е  с  вх.№53700331407/24.11.2011 г.; нотариална заверка 
на  подписа  на Н.С.М.  от  с.*** №52/24.11.2011  г.  върху  заявление  с  вх.№ 
53700340303/24.11.2011 г.; нотариална заверка на подписа на Е.Х.С. от с.****№ 
19/24.11.2011  г.  върху  заявление с вх.№ 53700331390/24.11.2011  г.; 
нотариална заверка на подписа на М. О. И. от с.***№26/24.11.2011 г. върху 
заявление с вх.№ 537003313972/24.11.2011 г.; Нотариална заверка на подписа на 
Х.А.И.от с.***  №50/24.11.2011  г.  върху  заявление  с  вх.
№53700340301/24.11.2011г.;нотариална заверка на подписа на Ф.  И.  Ю.  от 
с.***  № 24/24.11.2011  г.  върху  заявление  с  вх.№ 
53700331395/24.11.2011г; нотариална заверка на подписа на М. М. С. от с.*** № 
57/24.11.2011 г. върху заявление с вх.№ 53700340309/24.11.2011 г.; нотариална 
заверка на подписа на А. И. А.  от с.*** №30/24.11.2011 г. върху заявление с вх.
№ 53700331400/24.11.2011 г.;

-четири  лица  от  с.Р.,  общ.Т.,  а  именно  -нотариална  заверка  на 
подписа  на  Ю.  И.  О.  от  с.***  №  213/17.12.2011г.  върху  заявление  с вх.№ 
53700340322/18.12.2011г.;нотариална  заверка  на  подписа  на Л.И.М.от 
с.*** №212/17.12.2011г.  върху  заявление  с  вх.
№53700340323/18.12.2011г; нотариална заверка на подписа на М.И. М. от с.*** 
№219/17.12.2011г. върху заявление с вх.№ 53700331675/18.12.2011г; нотариална 
заверка на подписа на Г.Н .М .  от  с . ***  № 211/17.12.2011г, върху заявление с 
вх.№ 53700331671 /18.12.2011 г.;
              -осем  лица  от  гр.Ш.,  а  именно  -  нотариална  заверка  на 
подписа  на  Б.С.И.  от  гр.***  №346/29.12.2011  г.  върху  заявление  с  вх.
№53700540002/29.12.2011г.; нотариална заверка на подписа на З. И.М.от гр.**** 
№ 277/28.12.2011  г.  върху  заявление  с  вх.№ 
53700530001/29.12.2011г; нотариална  заверка  на  подписа  на  С.  Н.Й.  от 
гр.***№338/28.12.2011  г.  върху
заявление  с  вх.№  27004568/30.12.2011  г.;  нотариална  заверка  на
подписа  на  К.К.  К.  от  гр*** №173/14.12.2011г. в ъ р х у  з а я в л е н и е  с вх.



№53700490023/15.12.2011 г.;  нотариална заверка на  подписа на А.Я.  М.  от 
гр.** №202/14.12.2011  г.  върху  заявление  с  вх.№  53700500004/15.12.2011 
г.; нотариална заверка на подписа на Й.П.Ц. от гр.** №204/14.12.2011 г. върху 
заявление с вх.№53700510001/15.12.2011г; нотариална заверка на подписа на 
С.  Т.  Д.  от  гр.***№183/14.12.2011г.  върху  заявление  с  вх.№ 
53700490031/15.12.2011 г.; Нотариална заверка на подписа на В. И.О. от гр.*** 
№182/14.12.2011 г. върху заявление с вх.№ 53700490028/15.12.2011г;
             -осем лица от с.К., общ.О., а именно - нотариална заверка на подписа на 
Х.Р.А.  от  с.*** №254/18.12.2011  г.  върху  заявление  с  вх.
№ 53700331697/18.12.2011г; Нотариална заверка на подписа на Д.С. Ю. от с.*** 
№246/18.12.2011  г. върху  заявление  с  вх.№  537003316889/18.12.2011  г.; 
нотариална заверка на подписа на С. Х.М. от с.**** №249/18.12.2011 г. върху 
заявление  с  №53700331693/18.12.2011г;  нотариална  заверка  на  подписа  на 
Е.М.С.  от  с.****  №  259/18.12.2011  г. върху  заявление  с  вх.№ 
537003400333/18.12.2011  г.;  нотариална заверка  на  подписа  на  З.Х.М. 
от с.*** №245/18,12.2011 г. върху заявление с вх.№ 53700331688/18.12.2011 г.; 
нотариална  заверка  на  подписа  на  Д.  А.Ю.  от  с.**** №252/18.12.2011  г. 
върху  заявление  с  вх.№  53700331695/18.12.2011г;нотариална  заверка  на 
подписа  на  Н.М. М.  от  с.**  №253/18.12.2011  г.  върху  заявление  с  вх.№ 
53700331696/18.12.2011  г.;  нотариална  заверка  на подписа  на  Б.Х.Х.  от 
с.*** № 247/18.12.2011 г. върху заявление с вх.№ 53700331690/18.12.2011 
г.;

-седем лица от с.М., общ.Ш., а именно - нотариална заверка на подписа на 
К.Н.  Д.  ***/09.12.2011  г.  върху  заявление  с  вх.
№  537002900881/11.12.2011г.;  Нотариална заверка на  подписа на С.  Р.С. 
от  с.***  № 73/07.12.2011 г. върху заявление с вх.№ 53700290085/07.12.2011 
г.; нотариална заверка на подписа на В. К. С. от с.****№ 85/07.12.2011 г. върху 
заявление  с  вх.№53700490005/07.12.2011г.;  нотариална  заверка  на 
подписа  на В.М.С.  от  с.*** №77/07.12.2011  г.  върху  заявление  с  вх.№ 
53700290081/07.12.2011 г.; нотариална заверка на подписа на Д.Д. Д. от с.*** 
№122/09.12.2011  г.  върху  заявление  с  вх.№ 53700290090/11.12.2011  г.; 
нотариална заверка на подписа на Д. М.М. от с.М*** № 87/07.12.2011 г. върху 
заявление с вх.№ 53700490003/07.12.2011 г.; нотариална заверка на подписа 
на  Д.  С.С.  от  с.*** №  298/28.12.2011  г.  върху  заявление  с  вх.
№ 53700490048/28.12.2011г;

-три лица от с.П., общ.О., а именно – нотариална заверка на подписа на 
З.С.  М.  от  с.*** №241/17.12.2011г.  върху  заявление  с  вх.
№ 53700340328/18.12.2011 г.; нотариална заверка на подписа на Ф.М.  И.  от 
с .***  № 240/17.12.2011  г. върху заявление с вх.№ 53700340327/18.12.2011 
г.;нотариална заверка на подписа на А.Е .  М .  от  с . * * * *  № 232/17.12.2011 г. 
върху заявление с вх.№ 53700331680/18.12.2011г;

-три лица от с.Б., общ.Т., а именно - нотариална заверка на подписа на 
А.  С.  М.  от  с.*** №  166/14.12.2011  г.  върху  заявление  с  вх.
№ 537002900100/15.12.2011 г.; нотариална заверка на подписа на М.М. Р. от с.*** 
№168/14.12.2011г.  върху заявление  с  вх.№  53700290098/15.12.2011  г.; 
нотариална заверка на подписа на Н.С. И. от с.** **№169/14.12.2011г. върху 
заявление с вх.№ 53700490027/15.12.2011г.;
           -шестнадесет  лица  от  с.С.,  общ.Л.,  а  именно  - нотариална  заверка  на 
подписа  на  З.  С.М. от  с.***  №156/09.12.2011г.  върху  заявление  с вх.№ 
53700331619/11.12.2011г;  нотариална заверка  на  подписа на Х .  Н .  Н .  о т 
с . * * *  №142/09.12.2011  г.  върху заявление с вх.  №537040671/11.12.2011г.; 
нотариална  заверка  на  подписа на А.Х.  Х.  от  с.***  № 145/09.12.2011 г, 
върху  заявление  с  вх.№53600340677/11.12.2011  г.; нотариална  заверка  на 
подписа  на  Х.  Р.  О.  от с.****№154/09.12.2011  г.  върху  заявление  с  вх.
№ 53700331634/11.12.2011 г; нотариална заверка на подписа на Л.М.С. от с.**** 
№131/09.12.2011г.върху   заявление   с   вх.№    53700331627/11.12.2011 



г.;    нотариална заверка на подписа на А.Я. Х. от с.**** № 135/09.12.2011 г. 
върху  заявление  с  вх.№ 53700331622/11.12.2011г.;  нотариална  заверка  на 
подписа  на  Ю.Х.  И.  от  с.**  №144/09.12.2011г.  върху заявление  с  вх.№ 
537040673/11.12.2011  г.;  нотариална  заверка  на подписа  на  Н.  М.  С.  от 
с.**** №136/09.12.2011  г.  върху  заявление  с  вх.
№53700331623/11.12.2011г; нотариална заверка на подписа на Х. М. Х. от с.**** 
№  126/09.12.2011  г.  върху  заявление  с  вх.№53700331621/11.12.2011г.; 
нотариална  заверка  на  подписа  на С.  А.  Х.  от  с.**** №137/09.12.2011 
г.                               върху заявление   с       вх.№ 53700331624/11.12.2011г.; 
нотариална заверка на подписа на М. Н. И. от с.***** №151/09.12.2011г. върху 
заявление с вх.№53700331618/11.12.2011г.; нотариална заверка на подписа на 
С.  Х.  С.  от  с.***  № 132/09.12.2011  г.  върху  заявление  с  вх.
№53700331628/11.12.2011  г.; нотариална  заверка  на  подписа  на  С.Х.С.  от 
с.***№155/09.12.2011 г. върху заявление с вх.№ 53700331633/11.12.2011 г.; 
нотариална  заверка  на  подписа  на  Х. Х .  Х .  о т  с . * * *  №146/09.12.2011  г. 
върху  заявление  с  вх.№53700340676/11.12.2011г;нотариална  заверка  на 
подписа  на  С.  Н.  Х.  от с.***  №  139/09.12.2011  г.  върху  заявление  с вх.
№53700340684/11.12.2011 г.; нотариална заверка на подписа на М.  А.  О.  от 
с.*** №150/09.12.2011г. върху заявление с вх.№ 53700331637/11.12.2011г;

-девет лица от с.Г., общ.П., а именно - нотариална заверка на подписа на 
Т.  Д.  И.  от  с.*** №245/22.12.2011  г.  върху  заявление  с  вх.
№ 53700490039/22.12.2011 г.; нотариална заверка на подписа на А.А.А. от с.**** 
№248/22.12.2011  г. върху  заявление  с  вх.№  53700490036/22.12.2011г.; 
нотариална заверка на подписа на А. Й. А. от с.*** №  2 3 9 / 2 2 . 1 2 . 2 0 1 1  г . 
в ъ р х у  з а я в л е н и е  с вх.№53700490046/22.12.2011 г.;  нотариална заверка 
на подписа на С.  И.А.  от  с .**** №300/28.12.2011 г. върху заявление с вх.№ 
53700490064/29.12.2011 г.;  нотариална заверка на подписа на Н.М.М. от  с.*** 
№301/28.12.2011г.  върху  заявление  с  вх.№ 53700490049/28.12.2011  г.; 
нотариална заверка на  подписа на  А. И.Ф.от  с.****  №240/22.12.2011  г. върху 
заявление  с  вх.№  53700490045/22.12.2011  г;  нотариална заверка  на 
подписа на А.Д.А.  от с.**** №243/22.12.2011  г.  върху  заявление  с  вх.
№  53700490041/22.12.2011г.; нотариална заверка на подписа на Р.В.В. от с.**** 
№238/22,12.2011  г.върху  заявление  с  вх.  №537004900047/22.12.2011  г; 
нотариална заверка на подписа на З. Н.Р. от с.**** №244/22.12.2011 г. върху 
заявление с вх.№ 53700490040/22.12.2011 г.;

-седем  лица  от  с.Г.  с.,  общ.О.,  а  именно  - нотариална  заверка  на 
подписа  на  З.  Х.Р. от  с.***  №196/14.12.2011г.  върху  заявление  с  вх.№ 
53700020207/15.12.2011 г.; нотариална заверка на подписа на Б. Ш. А. от с.*** 
№  191/14.12.2011г.  върху  заявление  с  вх.№53700331650/15.12.2011 
г.; нотариална  заверка  на  подписа  на  Ш.И. И.  от с.*** № 190/14.12.2011г. 
върху заявление  с  вх.№  53700331643/15.12.2011  г.;нотариална  заверка 
на подписа  на  Е.А.Р.  от  с.***  №  205/14.12.2011  г.  върху  заявление  с вх.
№53700331653/15.12.2011г.;  нотариална  заверка  на  подписа  на Л.С.  А.от 
с.****№193/14.12.2011г.                 върху               заявление с вх.№ 53700331648/1
5.12.2011  г.  ;нотариална  заверка  на  подписа  на С.  А.  М.  от 
с.*** №236/17.12.2011  г.  върху  заявление  с  вх.№53700331685/18.12.2011г; 
нотариална заверка на подписа на Ф.А.  М. от с.*** № 198/14.12.2011г. върху 
заявление с вх.№ 53700020209/15.12.2011г;

-четири  лица  от  с.Б.,  общ.О.,  а  именно  -нотариална  заверка  на 
подписа  на  И.  И. М.от  с.***  №258/22.12.2011  г. върху  заявление  с  вх.№ 
53700380224/22.12.2011 г.;нотариална заверка на подписа на Д.Д.Н. от с.**** № 
255/22.12.2011  г.  върху  заявление  с  вх.№ 53700380221/22.12.2011г; 
нотариална заверка на подписа на Х. И. И. от с.**** №264/22.12.2011 г. върху 
заявление с вх.№ 53700380229/22.12.2011 г; нотариална заверка на подписа на 
Г.  М.И. от  с.***  №  262/22.12.2011  г.  върху  заявление  с вх.№ 
53700380227/22.12.2011г;



-четири  лица  от  гр.Н.П.,  общ.Н.П.,  а  именно  -нотариална  заверка  на 
подписа  на  В.И.М.  от гр.***  №340/28.12.201  г.  върху  заявление  с вх.№ 
270038363/30.12.2011  г.;  нотариална  заверка  на  подписа  на Р.З.И.  от 
гр.*** №171/14.12.2011г.  върху  заявление  с  вх.№  53700490025/15.12.2011 
г; нотариална заверка на подписа на Д. А.А.  от  гр.*** №  358/29.12.2011  г. 
върху заявление  с вх. №53700490059/29. 12.2011 г.; нотариална заверка на 
подписа  на Д.А.А.  от  гр.*** №357/29. 12. 20 11 г.          върху  заявление с вх.
№ 53700490060/29.  12.  201 1 г.;  нотариална заверка на подписа на А.Х.С.  от 
гр.*** № 349/29. 12. 20 11 г. върху заявление с вх.№ 53700490069/29. 12.2011 г.;

-нотариална заверка на подписа на И.  Х. Х. от с.П., общ.О. №125/09. 
12.201 1г. върху заявление с вх.№ 53700331617/1 1.12.2011 г;

-нотариална заверка на подписа на Т.П.Т. от с.П., общ.Р. №67/28. 11. 2011 
г. върху заявление с вх.№ 53700290076/01. 12.2011Г.;

-нотариална заверка на подписа на С.К.К.от с.Л.,  общ. И. №285/28.  12. 
2011 г. върху заявление с вх.№ 5370037021 1/28.12.201 1г.;

-нотариална заверка на  подписа на  Х.С. Х.  от  с.Л.,  общ.Л.  №92/07. 
12.2011 г. върху заявление с вх.№ 53700340626/07.12.201 1г.;

-нотариална  заверка  на  подписа  на  З.  Т.  А.от с.Ч.,  общ.Д.  №287/28. 
12.2011 г. върху заявление с вх.№ 53700520002/28.12.201 1 г.;

-нотариална заверка на подписа на Г. Г. С. от с.П., общ.И.№277/22. 12. 20 
11 г. върху заявление с вх.№ 53700370208/22.12.201 1г.,
в  които  удостоверил  неверни  обстоятелства  относно  личното  явяване и 
полагане на подписите пред него от посочените лица върху заявленията, с 
цел да бъдат използвани тези документи пред ПОД„Алианц България" АД-гр. 
София като доказателство за тия обстоятелства -  престъпление по чл.311, 
ал.1 във вр.с чл.26, ал.1 от Н К.

    Съдебното производство по отношение на  подсъдимия  е проведено 
по реда на глава двадесет и седма от НК – съкратено съдебно следствие по 
чл.370 и сл. от НПК. При провеждане на съдебното заседание е извършено 
предварително  изслушване  на  подсъдимия,  при  което  той  е    признал 
фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт. При това 
положение на основание чл.372, ал.4 във вр.  с чл.371, т.2 от НПК съдът е 
обявил, че при постановяване на присъдата  ще ползва самопризнанието на 
подсъдимия,  без  да  събира  доказателства  за  фактите,  изложени  в 
обстоятелствената част на обвинителния акт. 

Представителят на РРП поддържа обвинението.
Разградският  районен  съд,  след  преценка  на  доводите  на  страните 

и  събраните  по  делото  доказателства,  констатира  от  фактическа  страна 
следното:
           Подсъдимият  И.С.Д.  е  роден  на  ***г***.  Същият  е  със  средно 
образование, женен, неосъждан /реабилитиран/.
              Подсъдимият И.С.Д. е назначаван двукратно на длъжността „кмет" на 
с.Г.,общ.Л. /с трудов договор №***/09.11.2007г. /л.177,том1/ и с трудов договор 
№***/07.11.2011 г. /л.179,том1//,коятодлъжност заема и към момента.

Съгласно чл.83 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, когато в 
населеното място, което е общински център няма нотариус или районен съд, 
кметът, заместник -кметьт, секретарят на общината, както и кметският 
наместник удостоверяват  подписите  на  частни  документи,които  са 
едностранни актове и не подлежат на вписване.

През  2011  г.  и  до  момента  св.П.  Б.  М.  работи
като  мениджър  «Пенсионни  фондове»  към  «България  НЕТ»,който  заедно  с
ПОД»Алианц България»  е част от «Алианц България»  Холдинг.  Служебните  си 
задължения,  включващи  създаването  на директории  мрежи,  набирането  на 
нови  агенти,  презентиране  на  продуктите на  дружеството  и  други, 
свидетелката  осъществявала  предимно  на територията  на  Североизточна 
България.Тя и набраните от нея агенти обикаляли различни населени места и 



предлагали  на  живущите  в  тях  да прехвърлят  натрупаните  им  до 
момента  средства  от УПФ»Доверие», управляван от ПОК»Доверие»АД в 
ЗУПФ»Алианц България»,  управляван  от  ПОД»Алианц 
България»АД.Св.П.Маринова и работещите с нея агенти попълвали данните на 
лицата,  които  изразявали съгласие  да  се  прехвърлят  към  ЗУПФ  “Алианц 
България”  ,които  заявления осигурените  лица подписвали  пред    тях.Така 
оформените заявления агентите предавали на св.П.Маринова.

Съгласно  чл.  3,  ал.З  от  Наредба  №  3  от  24.09.2003  г.  за  реда 
и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на 
осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване 
в  друг  съответен  фонд,  управляван  от  друго пенсионноосигурително 
дружество:"В  случаите,  когато  заявлението  за промяна  на  участие  се 
подава на хартиен носител, подписът на осигуреното лице върху първия 
му екземпляр се удостоверява с нотариална заверка."

На неустановена дата през месец ноември 2011 г. св.П.М. осъществила 
контакт с подс.И..Д., в качеството му на кмет на с.Г., когото помолила да 
удостоверява  с  нотариална  заверкаподписите  за  «осигурено  лице»  в 
частни документи-Заявления за промяна на  участие и  прехвърляне  на 
натрупаните  суми  по индивидуална партида в друг съответен фонд за 
допълнително задължително пенсионно осигуряване, без заявителите да се 
явяват и подписват лично пред него.  След като обвиняемият се съгласил 
да извършва  нотариална  заверка  в  отсъствието  на  лицата,  от  чието 
име били изготвени заявленията, на няколко пъти през месеците ноември и 
декември  2011г.  св.П.М.  предоставила  на  подсъдимия  общо  120  броя 
заявления на  лица  от  с.Г.,  общ.Л.,  с.Г.  К.,общ.  О.,  с.Г.,  общ.Л.,  с.Р.,  общ.Т., 
.гр.Ш.,с.К.,  общ.О.,  с.М.,  общ.Ш.,  с.П.,  общ.О.,  с.Б.,  общ.Т.,  с.С.,  общ.Л.,  с.Г., 
общ.П.,  с.Г.  с.,  общ.О.,  с.Б.,  общ.О.,  гр.Н.  п., с.П.,  общ.О.,  с.П.,  общ.Р.,  с.Л., 
общ.Л.,  с. Ч.,  общ.Д.  и  с.П..общ.И..  В  предоставените  му заявления 
подсъдимият И.Д. извършил нотариална заверка на подписите на посочените в 
тях осигурени лица, както следва:

1.На 24.11.2011 г. подс.И..Д. извършил нотариални заверки в общо 32бр. 
Заявления за промяна на участие и прехвърляне на натрупаните суми по 
индивидуална  партида  в  друг  съответен  фонд  за  допълнително 
задължително пенсионно осигуряване, без заявителите лично да се явяват 
пред него и да подпишат заявленията или да потвърдят положените в тях 
подписи за „осигурено лице",а именно:

-нотариална заверка на подписа на С. Б. Е. от с.Г. №54/24.11.2011 г. 
върху заявление с вх.№ 53700340306/24.11.2011 г.

-  нотариална заверка на подписа на Х. Х. Х.от с.Г.,  №43/24.11.2011 г. 
върху заявление с вх.№ 53700331409/24.11.2011 г.

-нотариална заверка на  подписа на  Х.А.И. от с.Г. №50/24.11.2011 г. 
върху заявление с вх.№ 53700340301/24.11.2011 г.
          -нотариална заверка на подписа на Ф. И. Ю.от с.Г.№24/24.11.2011 г. върху 
заявление с вх.№ 53700331395/24.11.2011 г.

-нотариална заверка на подписа на С. Ц. А.от с.Г. № 33/24.11.2011 г. 
върху заявление с вх.№ 53700331403/24.11.2011 г.

-нотариална заверка на подписа на С. О. Б. с.Г. №36/24.11.2011 г. върху 
заявление с вх.№ 537001406/24.11.2011 г.

-нотариална  заверка  на  подписа  на  С.  О.И. от  с.Г.  №49/24.11.2011  г. 
върху заявление с вх.№ 53700340300/24.11.2011Г.

-нотариална  заверка  на  подписа  на  С.  И.  С. от  с.Г.  №34/24.11.2011  г. 
върху заявление с вх.№ 53700331404/24.11.2011Г.

-нотариална заверка на подписа на С. М. Х. от с.Г. №53/24.11.2011 г. 
върху заявление с вх.№ 53700340304/24.11.2011 г.

-нотариална заверка на подписа на Н. М. Х. от с.Г. № 48/24.11.2011 г. 
върху заявление с вх.№ 53700340299/24.11.2011 г.



-нотариална заверка на подписа на Н.О.И. от с.Г.  № 55/24.11.2011 г. 
върху заявление с вх.№ 53700340307/24.11.2011 г.

-нотариална заверка на подписа на Н. Я. А.от с.Г.№ 25/24.11.2011 г. върху 
заявление с вх.№ 53700331396/24.11.2011 г.

-нотариална заверка на подписа на Н. С. М.от с.Г. №52/24.11.2011 г. 
върху заявление с вх.№ 53700340303/24.11.2011 г.

-нотариална заверка на  подписа на  Н.  З.  М. от  с.Г.  №32/24.12.2011 г. 
върху заявление с вх.№ 53700331402/24.11.2011 г.

-нотариална заверка на подписа на М.Ш. А. от с.Г. №38/24.11.2011 
г. върху заявление с вх.№ 53700331414/24.11.2011 г.

-нотариална заверка на подписа на М. М. С. от с.Г. №57/24.11.2011 г. 
върху заявление с вх.№ 53700340309/24.11.2011 г.

-нотариална заверка на подписа на М. О.И.от с.Г. №26/24.11.2011 г. 
върху заявление с вх.№ 537003313972/24.11.2011 г.

-нотариална заверка на подписа на  М.  О.  С.  от с.Г.  №51/24.11.2011 г. 
върху заявление с вх.№ 53700340302/24.11.2011 г.
           -нотариална заверка на подписа на А. Х. Х.от с.Г. №22/24.12.2011 г. 
върху заявление с вх.№ 53700331392/24.11.2011 г.

-нотариална  заверка  на  подписа  на  А.  И.  А. от  с.Г.№45/24.12.2011  г. 
върху заявление с вх.№ 53700331407/24.11.2011 г.

-нотариална заверка на подписа на А. И. А.от с.Г. №30/24.11.2011 г. върху 
заявление с вх.№ 53700331400/24.11.2011г.

-нотариална  заверка  на  подписа  на  А.  Ш.А.от с.Г.  №37/24.11.2011 г. 
върху заявление с вх.№ 53700331415/24.11.2011Г.

-нотариална заверка на подписа на В. И. А. от с.Г. №35/24.11.2011 г. 
върху заявление с вх.№ 53700331405/24.11.2011 г.

-нотариална заверка на подписа на Г. Ф. З. от с.Г. №31/24.12.2011г. 
върху заявление с вх.№ 53700331401/24.11.2011 г.

-нотариална заверка на  подписа на  Г.  С.С.от  с.Г.  № 21/24.11.2011 г. 
върху заявление с вх.№ 53700331391/24.11.2011 г.

-нотариална  заверка на  подписа на  Е.  Х.  С.  от  с.Г.  №19/24.11.2011  г. 
върху заявление с вх.№ 53700331390/24.11.2011 г.

-нотариална заверка на подписа на З. И.Х. от с.Г. №20/24.11.2011 г. върху 
заявление с вх.№ 53700331393/24.11.2011 г.

-нотариална заверка на подписа на И.И. А.от с.Г. №47/24.11.2011 г. върху 
заявление с вх.№ 53700340298/24.11.2011 г.

-нотариална  заверка  на  подписа  на  И.  Б. Т.от с.Г. №40/24.11.2011 г. 
върху заявление с вх.№ 53700331412/24.11.2011 г.

-нотариална заверка на подписа на М. Х. М. от с.Г. № 41/24.11.2011г. 
върху заявление с вх.№ 53700331411/24.11.2011 г.

-нотариална заверка на подписа на Н.  М. Х. от с.Г. №56/24.11.2011 г. 
върху заявление с вх.№ 53700340308/24.11.2011 г.

-нотариална заверка на  подписа на  Н.  Н.  Х.А от  с.Г.  №39/24.11.2011  г. 
върху заявление с вх.№ 53700331413/24.11.2011 г.

2.На  28.11.2011  г.  подс.И.Д.  извършил  нотариални  заверки  в 2бр. 
Заявления  за  промяна  на  участие  и  прехвърляне  на  натрупаните суми по 
индивидуална партида в друг съответен фонд за допълнително задължително 
пенсионно осигуряване, без заявителите лично да се явяват пред него и да 
подпишат  заявленията  или  да  потвърдят положените  в  тях  подписи  за 
„осигурено лице", а именно:

-нотариална заверка на подписа на Т. П. Т. от с.П., общ.Р. №67/28.11.2011 
г. върху заявление с вх.№ 53700290076/01.12.2011г.

-нотариална заверка на подписа на  Е.  Ш. Ю.  от с.Г.№ 65/28.11.2011 г. 
върху заявление с вх.№ 53700290075/01.12.2011 г.;

З.На 07.12.2011 г. подс. И.Д. извършил нотариални заверки в общо 8бр. 
Заявления за промяна на участие и прехвърляне на натрупаните суми по 



индивидуална партида в друг съответен фонд за допълнително задължително 
пенсионно осигуряване, без заявителите лично да се явяват пред него и да 
подпишат  заявленията  или  да потвърдят  положените  в  тях  подписи  за 
„осигурено лице", а именно:

-нотариална  заверка  на  подписа  на  Д.  М. М.от  с.М.,  общ.Ш.  № 
87/07.12.2011 г. върху заявление с вх.№ 53700490003/07.12.2011Г.

-нотариална заверка на подписа на Х. С. Х. от с.Л., общ.Л. №92/07.12.2011 
г. върху заявление с вх.№ 53700340626/07.12.2011 г.

-нотариална  заверка  на  подписа  на  С.  Р.  С. от  с.М.,  общ.Ш. 
№73/07.12.2011 г. върху заявление с вх.№ 53700290085/07.12.2011 г.

-нотариална  заверка  на  подписа  на  В.  М. С.  от  с.М.,  общ.Ш.
№77/07.12.2011г. върху заявление с вх.№ 53700290081/07.12.2011г;

-нотариална  заверка  на  подписа  на  В.К.  С.  от с.М.,  общ.Ш. 
№85/07.12.2011 г. върху заявление с вх.№ 53700490005/07.12.2011г;

-нотариална заверка на подписа на Д.А. Р. от с.Г., общ.Л. №89/07.12.2011 
г. върху заявление с вх.№ 53700490011/07.12.2011 г;

-нотариална  заверка  на  подписа  на  И.  А. С.  от  с.Г.,  общ.Л. 
№84/07.12.2011 г. върху заявление с вх.№ 53700490006/07.12.2011 г.;

-нотариална заверка на подписа на Р.И. А. от с.Г.,общ.Л. №80/07.12.2011 
г. върху заявление с вх.№ 53700290078/07.12.2011 г.;

    4.На  09.12.  2011  г.  подс.И.Д.  извършил  нотариални  заверки в  общо 
19бр. Заявления за промяна на участие и прехвърляне на натрупаните суми по 
индивидуална партида в друг съответен фонд задопълнително задължително 
пенсионно осигуряване, без заявителите лично да се явяват пред него и да 
подпишат  заявленията  или  да потвърдят  положените  в  тях  подписи  за 
„осигурено лице", а именно:

-  нотариална  заверка  на  подписа  на  К.  Н. Д.  ***/09.12.2011  г. 
върху заявление с вх.№ 537002900881/11.12.2011 г.

-нотариална  заверка  на  подписа  на  Ю.  Х.  И.  от  с.С.,  общ.Л. 
№144/09.12.2011 г. върху заявление с вх.№ 537040673/11.12.2011 г.

-нотариална  заверка  на  подписа  на  ХЮ.Р.  О.  от  с.С.,  общ.Л. 
№154/09.12.2011 г. върху заявление с вх.№ 53700331634/11.12.2011г.

-нотариална  заверка  на  подписа  на  Х.  Н.  Н.  от  с.С.,  общ.Л. 
№142/09.12.2011 г. върху заявление с вх,№ 537040671/11.12.2011 г.

-нотариална заверка на подписа на Х.М. Х. от с.С, общ.Л. №126/09.12.2011 г. 
върху заявление с вх.№ 53700331621/11.12.2011г.

-нотариална заверка на подписа на Х.Х. Х. от с.С. №146/09.12.2011г. 
върху заявление с вх.№ 53700340676/11.12.2011 г.

-нотариална  заверка  на  подписа  на  С.  А. Х.от  с.С.,  общ.Л. 
№137/09.12.2011 г. върху заявление с вх.№ 53700331624/11.12.2011 г.

-нотариална заверка на подписа на С.Х.С. от с.С., общ.Л.№132/09.12.2011 
г. върху заявление с вх.№ 53700331628/11.12.2011 г.

-нотариална  заверка  на  подписа  на  С.  Х.  С.  от с.С.,  общ.Л. 
№155/09.12.2011 г. върху заявление с вх.№ 53700331633/11.12.2011 г.

-нотариална  заверка  на  подписа  на  С.  Н.  Х.  от с.С.,  общ.Л. 
№139/09.12.2011г. върху заявление с вх.№ 53700340684/11.12.2011 г.

-нотариална  заверка  на  подписа  на  М.  Н. И.  от  с.С.,  общ.Л. 
№151/09.12.2011г. върху заявление с вх.№ 53700331618/11.12.2011 г;

-нотариална  заверка  на  подписа  на  М.А.  О.  от  с.С.,  общ.Л. 
№150/09.12.2011 г. върху заявление с вх,№ 53700331637/11.12.2011г.
           -нотариална заверка на подписа на А. Я. Х. от с.С., общ.Л. №135/09.12,2011 
г. върху заявление с вх.№ 53700331622/11.12.2011Г.

-нотариална  заверка  на  подписа  на  А.  Х.  Х.  от с.С.,  общ.Л. 
№145/09.12.2011г. върху заявление с вх.№ 53600340677/11.12.2011 г.

-нотариална  заверка  на  подписа  на  Д.  Д.  Д.  от с.М.,  общ.Ш. 
№122/09.12.2011 г. върху заявление с вх.№ 53700290090/11.12.2011 г.



-нотариална  заверка  на  подписа  на  З.  С. М.  от  с.С.,  общ.Л. 
№156/09.12.2011 г. върху заявление с вх.№ 53700331619/11.12.2011 г.

-нотариална  заверка  на  подписа  на  И.  Х.  Х. от  с.П.,  общ.О. 
№125/09.12.2011 г. върху заявление с вх.№ 53700331617/11.12.2011 г.

-нотариална  заверка  на  подписа  на  Л.  М.  С. от  с.С.,  общ.Л.
№131/09.12.2011 г. върху заявление с вх.№ 53700331627/11.12.2011 г.

-нотариална заверка на подписа на Е.М. С. от с.С., общ.Л.№136/09.12.2011 
г. върху заявление с вх.№ 53700331623/11.12.2011г.

С деянието си, при пряк умисъл, обв.И.Д. е осъществил от обективна и 
субективна страна състава на престъплението по чл.311,ал.1 от Н К.

5.На 14.12.2011 г. подс.И.Д. извършил нотариални заверки в общо 15бр. 
Заявления за промяна на участие и  прехвърляне на натрупаните суми по 
индивидуална партида в друг съответен фонд задопълнително задължително 
пенсионно осигуряване, без заявителите лично да се явяват пред него и да 
подпишат  заявленията  или  да потвърдят  положените  в  тях  подписи  за 
„осигурено лице", а именно:

-нотариална  заверка  на  подписа  на  А.  С. М.  от  с.Б.,  общ.Т. 
№66/14.12.2011 г. върху заявление с вх.№ 537002900100/15.12.2011 г.

-нотариална  заверка  на  подписа  на  Н.  С.  И.  от с.Б.,  общ.Т.
№169/14.12.2011г. върху заявление с вх.№ 53700490027/15.12.2011 г.

-нотариална  заверка  на  подписа  на  Ш.  И. И.  от  с.Г.  с.,  общ.О. 
№190/14.12.2011г. върху заявление с вх.№ 53700331643/15.12.2011 г.

-нотариална  заверка  на  подписа  на  Ф.  А.М.  от  с.Г.  с.,  общ.О. 
№198/14.12.2011г. върху заявление с вх.№ 53700020209/15.12.2011 г.

-нотариална  заверка  на  подписа  на  С.Т.Д.  от  гр.Ш.,  общ.Ш.  № 
183/14.12.2011 г. върху заявление с вх,№ 53700490031/15.12.2011 г.
          -нотариална  заверка  на  подписа  на  М.  М.  Р.  от с.Б.,  общ.Т. 
№168/14.12.2011г. върху заявление с вх.№ 53700290098/15.12.2011г;

-нотариална  заверка  на  подписа  на  А.  Я. М.от  гр.Ш.,  общ.Ш. 
№202/14.12.2011 г. върху заявление с вх.№ 53700500004/15.12.2011 г.

-нотариална  заверка  на  подписа  на  Б.  Ш. А.  от  с.Г.  с.  общ.О. 
№191/14.12.2011г. върху заявление с вх.№ 53700331650/15.12.2011г;

-нотариална  заверка  на  подписа  на  В.И.  О.  от гр.Ш.,  общ.Ш.
№182/14.12.2011 г. върху заявление с вх.№ 53700490028/15.12.2011 г.

-нотариална  заверка  на  подписа  на  Е.  А.  Р. от  с.Г.  с.,  общ.О.
№205/14.12.2011 г. върху заявление с вх.№ 53700331653/15.12.2011Г.

-нотариална  заверка  на  подписа  на  З.  Х. Р.  от  с.Г.с.,  общ.О. 
№196/14.12.2011г. върху заявление с вх.№ 53700020207/15.12.2011 г.

-нотариална  заверка  на  подписа  на  Й.  П.  Ц.от  гр.Ш.,  общ.Ш.  № 
204/14.12.2011г. върху заявление с вх.№ 53700510001/15.12.2011г;

-нотариална  заверка  на  подписа  на  К.  К. К.  от  гр.Ш.,  общ.Ш.
№173/14.12.2011г. върху заявление с вх.№ 53700490023/15.12.2011 г.

-нотариална  заверка  на  подписа  на  Л.  С. А.  от  с.Г.с.,  общ.О. 
№193/14.12.2011г. върху заявление с вх.№ 53700331648/15.12.2011 г.

-нотариална  заверка  на  подписа  на  Р.  З.И.  от гр.Н.  П.,  общ.Н.  П. 
№171/14.12.2011 г. върху заявление с вх.№ 53700490025/14.12.2011 г.

6.На 17.12.2011 г. подс.И.Д. извършил нотариални заверки в общо 9  бр. 
Заявления за промяна на участие и прехвърляне на натрупаните суми по 
индивидуална партида в друг съответен фонд за допълнително задължително 
пенсионно осигуряване, без заявителите лично да се явяват пред него и да 
подпишат  заявленията  или  да потвърдят  положените  в  тях  подписи  за 
„осигурено лице", а именно:

-нотариална  заверка  на  подписа  на  С.  А. М.  от  с.Г.  с.,  общ.О. 
№236/17.12.2011 г. върху заявление с вх.№ 53700331685/18.12.2011 г.

-нотариална  заверка  на  подписа  на  Ю.  И. О.  от  с.Р.,  общ.Т. 
№213/17.12.2011 г. върху заявление с вх.№ 53700340322/18.12.2011 г.



          -нотариална  заверка  на  подписа  наФ.М.И. от  с.П.,  общ.О.
№240/17.12.2011 г. върху заявление с вх.№ 53700340327/18.12.2011 г.

-нотариална  заверка  на  подписа  на  М.  И.  М.  от  с.Р.,  общ.Т. 
№219/17.12.2011г. върху заявление с вх.№ 53700331675/18.12.2011 г.

-нотариална  заверка  на  подписа  на  А.  Е. М.  от  с.П. ,  общ.О. 
върху  заявление  с вх.№232/17.12.2011  г.  върху  заявление  с  вх.№ 
53700331680/18.12.2011 г.

-нотариална заверка на  подписа на  А.  М. Ш. от с.Г. К., общ.О. с вх. 
№235/17.12.2011 г. върху заявление с вх.№ 53700331683/18.12.2011 г.

-нотариална  заверка  на  подписа  на  Г.  Н. М.  от  с.Р.,  общ.Т. 
№211/17.12.2011г. върху заявление с вх.№ 53700331671/18.12.2011 г.

-нотариална  заверка  на  подписа  на  З.И.М.  от с.П.,  общ.О. 
№241/17.12.2011 г. върху заявление с вх.№ 53700340328/18.12.2011 г.

-нотариална  заверка  на  подписа  на  Л.И.М. от  с.Р.,  общ.Т. 
№212/17.12.2011г. върху заявление с вх.№ 53700340323/18.12.2011 г.

7.На 18.12.2011 г. подс.И..Д. извършил нотариални заверки в общо 11бр. 
Заявления за  промяна на  участие и  прехвърляне  на натрупаните суми по 
индивидуална партида в друг съответен фонд за допълнително задължително 
пенсионно осигуряване, без заявителите лично да се явяват пред него и да 
подпишат  заявленията  или  да потвърдят  положените  в  тях  подписи  за 
„осигурено лице", а именно:

-нотариална  заверка  на  подписа  на  М.М.М. от  с.Г.  К.,  общ.О. 
№242/18.12.2011 г. върху заявление с вх.№ 53700340329/18.12.2011 г.

-нотариална заверка на подписа на Х.Р.М. от с.К., общ.О. №254/18.12.2011 
г. върху заявление с вх.№ 53700331697/18.12.2011г.

-нотариална  заверка  на  подписа  на  Ф.М.А. от  с.Г.  К.,  общ.О. 
№243/18.12.2011 г. върху заявление с вх.№ 53700340330/18.12.2011 г.

-нотариална  заверка  на  подписа  на  С.Х.М. от  с.К.,  общ.О. 
№249/18.12.2011 г. върху заявление с № 53700331693/18.12.2011г.

-нотариална  заверка  на  подписа  но  Н.М.М. от  с.К.,  общ.О. 
№253/18.12.2011 г. върху заявление с вх,№ 53700331696/18.12.2011 г.
          -нотариална  заверка  на  подписа  на  Ф.М.А. от  с.Г.  К.,  общ.О. 
№243/18.12.2011 г. върху заявление с вх.№ 53700340330/18.12.2011 г.

-нотариална заверка на подписа на Б.Х.Х. от с.К., общ.О. №247/18.12.2011 
г. върху заявление с вх.№ 53700331690/18.12.2011 г.

-нотариална  заверка  на  подписа  на  Д.С.Ю.  от  с.К.,  общ.О. 
№246/18.12.2011 г. върху заявление с вх.№ 537003316889/18.12.2011 г.

-нотариална  заверка  на  подписа  на  Д.А.Ю.  от  с.К.,  общ.О. 
№252/18.12.2011г. върху заявление с вх.№ 53700331695/18.12.2011г.

-нотариална заверка на подписа на Е.М.С. от с.К., общ.О. №259/18.12.2011 
г. върху заявление с вх.№ 537003400333/18.12.2011г.

-нотариална  заверка  на  подписа  на  З.Х.М. от  с.К.,  общ.О. 
№245/18.12.2011г. върху заявление с вх.№ 53700331688/18.12.2011 г.

8.На 22.12.2011 г. подс.И..Д. извършил нотариални заверки в общо 12бр. 
Заявления  за  промяна  на  участие  и  прехвърляне  на натрупаните суми по 
индивидуална партида в друг съответен фонд задопълнително задължително 
пенсионно осигуряване, без заявителите лично да се явяват пред него и да 
подпишат  заявленията  или  да потвърдят  положените  в  тях  подписи  за 
„осигурено лице", а именно:

-нотариална заверка на подписа на Х.И. И. от с.Б., общ.О. №264/22.12.2011 
г. върху заявление с вх.№ 53700380229/22.12.2011 г.

-нотариална заверка на подписа  на Т.Д. И. от с.Г., общ.П. №245/22.12.2011 
г. върху заявление с вх.№ 53700490039/22.12.2011 г.

-нотариална  заверка  на  подписа  на  Р.В.В. от  с.Г.,  общ.П. 
№238/22.12.2011 г. върху заявление с вх.№ 537004900047/22.12.2011 г.

-нотариална  заверка  на  подписа   на  А.И.Ф. от  с.Г.,  общ.П. 



№240/22.12.2011 г. върху заявление с вх.№ 53700490045/22.12.2011 г.
-нотариална заверка на подписа  на А.Д.А. от с.Г..общ.П. №243/22.12.2011 

г. върху заявление с вх.№ 53700490041/22.12.2011 г.
-нотариална заверка на подписа на А.А.А. от с.Г., общ.П. №248/22.12.2011 

г. върху заявление с вх.№ 53700490036/22.12.2011г.
            -нотариална заверка на подписа на А.й.А.от с. Г. общ. П. №239/22.12.2011 
г. върху заявление с вх.№ 53700490046/22.12.2011 г.

-нотариална  заверка  на  подписа  на  Г.М.И  от  с.  Б.  общ. 
О. №262/22.12.2011 г. върху заявление с вх.№ 53700380227/22.12.2011 г.

-нотариална  заверка  на  подписа  на  Г.Г.С.  от  с.П.  общ. 
И. №277/22.12.2011 г. върху заявление с вх.№ 53700370208/22.12.2011 г.

-нотариална заверка на подписа на Д.Д.Т.  от с.Б.. общ. О. №255/22.12.2011 
г. върху заявление с вх.№ 53700380221/22.12.2011 г.

-нотариална  заверка  на  подписа  на  З.Н.Р.  от  с.Г.,общ. 
П. №244/22.12.2011 г. върху заявление с вх.№ 53700490040/22.12.2011 г.

-нотариална  заверка  на  подписа  на  И.И.М.  от  с.Б.,общ. 
О. №258/22.12.2011 г. върху заявление с вх.№ 53700380224/22.12.2011 г.

9.На 28.12.2011г. подс.И..Д. извършил нотариални заверки в общо  8бр. 
Заявления за промяна на участие и прехвърляне на натрупаните суми по 
индивидуална партида в друг съответен фонд задопълнително задължително 
пенсионно осигуряване, без заявителите лично да се явяват пред него и да 
подпишат  заявленията  или  да потвърдят  положените  в  тях  подписи  за 
„осигурено лице", а именно:

-нотариална  заверка  на  подписа  на  С.Н.Й.  от  гр.Ш., 
общ.Ш. №338/28.12.2011 г. върху заявление с вх.№ 27004568/30.12.2011 г.

-нотариална  заверка  на  подписа  на  С.К.К.  от  с.Л., 
общ.И. №285/28.12.2011 г. върху заявление с вх.№ 53700370211/28.12.2011г.

-нотариална  заверка  на  подписа  на  Д.С.С.  от  с.М.,  общ.Ш. 
№298/28.12.2011 г. върху заявление с вх.№ 53700490048/28.12.2011 г.

-нотариална  заверка  на  подписа  на  Н.М.М.  от  с.  Г. 
общ.П. №301/28.12.2011 г. върху заявление с вх.№ 53700490049/28.12.2011 г.

-нотариална  заверка  на  подписа  на  С.И.А.  от  с.  Г.  общ.П. 
№300/28.12.2011 г. върху заявление с вх.№ 53700490064/29.12.2011 г.

-нотариална  заверка  на  подписа  на  В.И.М.   от  гр.Н.П.  общ.. 
Н.П. №340/28.12.201 г. върху заявление с вх.№ 270038363/30.12.2011г.
             -нотариална  заверка  на  подписа  на  З.Т.А.   от  с.Ч.. 
общ.Д. №287/28.12.2011 г, върху заявление с вх.№ 53700520002/28.12.2011 г.

-нотариална  заверка  на  подписа  на  З.И.М.   от  гр.Ш. 
общ.Ш. №277/28.12.2011 г. върху заявление с вх.№ 53700530001/29.12.2011г.

10.На 29.12.2011г. подс.И.Д. извършил нотариални заверки в общо 4бр. 
Заявления  за  промяна  на  участие  и  прехвърляне на  натрупаните  суми  по 
индивидуална  партида  в  друг  съответен  фонд за  допълнително 
задължително пенсионно осигуряване, без заявителите лично да се явяват 
пред него и да подпишат заявленията или  да  потвърдят  положените  в  тях 
подписи за „осигурено лице", а именно:

-нотариална  заверка  на  подписа  на  А.Х.С.   от  гр.Н.П.. 
общ.Н.П. №349/29.12.2011 г. върху заявление с вх.№ 53700490069/29.12.2011 г.

-нотариална заверка на подписа на Б.С.И.  от гр.Ш. №346/29.12.2011 г. 
върху заявление с вх.№ 53700540002/29.12.2011 г.

-нотариална  заверка  на  подписа  на  Д.А.А.  от  гр.  Н.П. 
общ.Н.П. №358/29.12.2011 г. върху заявление с вх.№ 53700490059/29.12.2011 г.

-нотариална  заверка  на  подписа  на  Д.А.А.  от гр.Н.  П.,  общ.Н.  П. 
№357/29.12.2011 г. върху заявление с вх.№ 53700490060/29.12.2011 г.
           От  заключението  по  назначената  по  делото 
комплексна /графическа и техническа/ експертиза е видно, че:



1.Подписите  за  „Извършил  нотариалната  дейност"  на  гърба 
на представените за изследване заявления са положени, както следва:

 -от Н.А.М. - заявления с вх. номера:
 №270029057/30.12.2011 от В. Н. П.,
№2700290500/30.12.2011 от Д.И.Т.,
№2700459101/31.12.2011 от И. Н.К.,
 №2700383555/30.12.2011 от И.Г.П.,
 №270029056/30.12.2011 от К.Я. К.,
№270029059/30.12.2011 от Н.Г. Т.;
№ 270029055/30.12.2011 от С.А. К.;

-от  И.С.Д.  -  за  „Извършил  нотариалната дейност"  в  останалите 
заявления.

2.Ръкописните  текстове в отпечатъците  от  нотариалния  щемпел 
на кметство с.Г., общ.Л. върху представените заявления са изпълнени, както 
следва:

-от А. Д. И.— заявления с вх. номера:
№ 53700340677/11.12.2011 от А. Х.Х.,
№ 53700331622/11.12.2011 от А.Я. Х.,
№ 53700331638/11.12.2011 от А.И.И.,
№ 53700340675/11.12.2011 от Г.Х.М.,
№ 53700290090/11.12.2011 от Д. Д.Д.,
№ 53700331619/11.12.2011 от З.С.М.,
№ 53700331393/24.11.2011 от З.И.Х.,
№ 53700331617/11.12.2011 от И.Х.Х.,
№ 537002900881/11.12.2011 от К.Н. Д.,
№ 53700331627/11.12.2011 от Л.М.С.,
№ 53700331620/11.12.2011 от Л.Н.С.,
№ 53700331637/11.12.2011 от М.А.О.,
№ 53700490013/11.12.2011 от М.М.А.,
№ 53700331618/11.12.2011 от М.Н.И.,
№ 53700331636/11.12,2011 от М.Г.А.,
№ 53700340674/11.12.2011 от М.Р.А.,
№ 53700331623/11.12.2011 от Н. М. С.,
№ 53700331633/11.12.2011 от С.Х.С.,
№ 53700340684/11.12.2011 от С. Н.Х.,
№ 53700331624/11.12.2011 от С.А. 
Х.,                                                       № 53700331635/11.12.2011 
от С. . М.,                                                          № 
53700331628/11.12.2011 от С. Х. С.,
№ 53700340671/11.12.2011 от Х.Н.Н.,
№ 53700340676/11.12.2011 от Х.Х.Х.,
№ 53700331621/11.12.2011 от Х. М. 
Х.,                                                     № 53700331634/11.12.2011 от 
Х. Р. О.,
№ 53700331626/11.12.2011 от Х. Х. Х.,
№ 53700340670/11.12.2011 от Х.Х. Х.,
№ 53700340673/11.12.2011 от Ю.Х. И.;
-от Д. П.М. - заявления с вх. номера:

№ 27004597/30.12.2011 от А.Н.С., №27004598/30.12.2011 от Б.Д.Н., 
№270038363/30.12.2011 от В.И.М., №270045564/30.12.2011 от К.Е.В.

№ 7004,5910/30.12.2011 от С.Д. С., №27004568/30.12.2011 от С. Н.Й.;
-от И. И. Д. — заявления с вх. номера:



№ 270029057/30.12.2011 от В. Н.П., №2700290500/30.12.2011 от Д.И. Т.,

№ 2700459101/31.12.2011 от И. Н.К.,

№ 2700383555/30.12.2011 от И.Г..П.,

№ 270029056/30.12.2011 от К.Я. К.,

№ 270029059/30.12.2011 от Н.Г.Т.,

№ 270029055/30.12.2011 от С. А.К.;

-от П.Б.М. - в отпечатъка от щемпел на останалите изследвани 
заявления.

З.Отпечатьците от правоъгълен щемпел и от кръгъл печат 
върху заявленията са положени с един и същ щемпел и с един и същ печат, 
а именно - с щемпела и печата на кметство с.Г., образци откоито са 
иззети с протоколи от 31.08.2012 г.

4.Ръкописните текстове в частта, която не се попълва от 
пенсионно осигурителното дружество, управляващо съответния пенсионен 
фонд, са изпълнени, както следва:
-от А.Д. И. - заявления с вх. номера:                                                            

№ 53700331415/24.11.2011 отА. Ш.А.,
№ 53700340677/11.12.2011 от А.Х. Х.,
№ 53700331400/24.11.2011 от А.И. А.,
№ 53700331622/11.12.2011 от А.Я.Х.,
№ 53700331407/24.11.2011 от А.И. А.,
№ 53700331392/24.11.2011 от А.Х.Х.,
№ 53700340305/24.11.2011 от А.А.Х.,
№53700331638/11.12.2011 от А.И. И.,
№ 53700331690/18.12.2011 от Б.Х.Х.,
№53700020219/22.12.2011 от Б. И. И.,
№53700331650/15.12.2011 от Б.Ш. А.,
№53700331394/24.11.2011 от Г.Х.М.,
№53700331671/18.12.2011 от Г.Н. М.,
№ 53700380227/22.12.2011 от Г. М.И.,
№ 53700331401/24.11.2011 от Г.Ф. З.,
№ 53700340675/11.12.2011 от Г.Х.М.,
№ 53700331689 18.12.2011 от Д.С.Ю.,
№53700380221/22.12.2011  -Д.Д.Н.,
№53700331695/18.12.2011 от Д.А.Ю.,
№ 53700340335/18.12.2011 от Е.А. М.,
№ 53700340333/18.12.2011 от Е.М.С.,
№ 53700331390/24.11.2011 от Е.Х.С.,
№ 53700331410/24.11.2011 от Е. М. М.,
№ 53700331619/11.12.2011 от З.С. М.,
№ 53700331399/24.11.2011 отЗ. Н. Я.,
№ 53700331688/18.12.2011 от З.Х.М.,
№ 53700020207/15.12.2011 от З.Х.Р.,
№ 53700331397/24.11.2011 отЗ.И.И.,
№ 53700331393/24.11.2011 от З.И.Х.,
№ 53700340298/24.11.2011 от И.И.А.,
№ 53700380224/22.12.2011 от И.И.М.,
№ 53700331647/15.12.2011 от И.М.И.,
№ 53700331648/15.12.2011 от Л. С.А.,
№ 53700331627/11.12.2011 от Л.М. С.,



№ 53700331620/11.12.2011 от Л.Н.С.,
№ 53700340323/18.12.2011 от Л.И.М.,
№53700340302/24.11.2011 от М. М.С.,
№ 53700331644/15.12.2011 от М.А. Х.,
№ 53700331637/11.12.2011 от М. А.О.,
№ 537003313972/24.11.2011 от М.О.И.,
№ 53700331618/11.12.2011 от М.Н.И.,
№ 53700331414/24.11.2011 от М.Ш.А.,
№ 53700340309/24.11.2011 от М.М.С.,
№ 53700331636/11.12.2011 от М.Г. А.,
№ 53700340674/11.12.2011 от М.Р. А.,
№ 53700331411/24.11.2011 от М.Х. М.,
№ 53700340307/24.112011 от Н. О. И.,
№ 53700340299/24.11.2011 от Н.М.Х.,
№ 53700331396/24.11.2011 от Н. Я.А.,
№ 53700331623/11.12.2011 от Н.М. С.,
№ 53700340303/24.11.2011 от Н.С.М.,
№ 53700331413/24.11.2011 от Н. Н.Х.,
№ 53700340304/24.11.2011 от С.М.Х.,
№ 53700331406/24.11.2011 от С. О.Б.,
№ 53700331633/11.12.2011 от С.Х.С.,
№ 53700340684/11.12.2011 от С.Н.Х.,
№ 53700331624/11.12.2011 от С. А.Х.,
№ 53700331693/18.12.2011 от С.Х.М.,
№ 53700331403/24.11.2011 от С.Ц.А.,
№ 53700340300/24.11.2011 от С.О.И.,
№ 53700340297/24.11.2011 от С. Ш.С.,
№ 53700331628/11.12.2011 отС.Х.С.,
№ 53700331691/18.12.2011 от С.М.М.,
№ 53700340306/24.11.2011 от С.Б.Е.,
№ 53700020209/15.12.2011 от Ф.А.М.,
№ 53700331649/15.12.2011 от Ф.М. Ш.,
№ 53700380229/22.12.2011 отХ.И. И.,
№ 53700340671/11.12.2011 от Х.Н. Н.,
№ 53700340676/11.12.2011 от Х.Х. Х.,
№ 53700331621/11.12.2011 отХ.М.Х.,
№ 53700331634/11.12.2011 отХ. Р. О.,
№ 53700331626/11.12.2011 от Х.Х.Х.,
№ 53700340670/11.12.2011 от Х.Х.Х.,
№ 53700331643/15.12.2011 от Ш.И. И.,
№ 53700331646/15.12.2011 от Ш.Д.Х.,
№ 53700340673/11.12.2011 от Ю.Х.И.,
№ 53700340322/18.12.2011 от Ю.И.О.;

-от А.Д. И.и П.Б.М. заявления с вх. номера:

№ 53700331683/18.12.2011 от А.М.Ш.,

№ 53700331680/18.12.2011 от А.Е.М.,

№ 53700331408/24.11.2011 от А.С.Ф.,

№ 53700020216/22.12.2011 от Б.И. И.,

№ 53700331405/24.11.2011 от В.И.А.,



№ 53700331653/15.12.2011 от Е.А.Р.,

№ 53700340328/18.12.2011 от З.И.М.,
 № 53700331698/18.12,2011 от З.Л.М.,
№ 53700331412/24.11.2011 от И.Б. Т.,
№ 53700331617/11.12.2011 от И.Х.Х.,
№ 53700331675/18.12.2011 от М. И. М.,
№ 53700340329/18.12.2011 от М.М.М.,
№ 53700331696/18.12.2011 от Н.М.М.,
№ 53700331674/18.12.2011 от Н.Д.А.,
№ 53700340308/24.11.2011 от Н. М. Х.,
№ 53700331685/18.12.2011  от С.А.М.,
№ 53700331635/11.12.2011 от С. К.М.,
№ 53700331404/24.11.2011 от С.И.С.,
№ 53700340327/18.12.2011 от Ф. М. И.,
№ 53700331395/24.11.2011 отФ. И. Ю.,
№ 53700340330/18.12.2011 от Ф.М.А.,
№ 53700331697/18.12.2011 отХ.Р.М.,
№ 53700340626/07.12.2011 от Х.С.Х.
№ 53700331409/24.11.2011г. от Х.Х.Х.

-от    Д.П. М. -_заявление    с    вх.№
27004568/30.12.2011 от С. Н.Й.;

-от Д. В.Д. - заявления с вх. номера:
№27004597/30.12.2011 от А.Н.С.,
№27004598/30.12.2011 от Б.Д. Н.,
№ 700459101/31.12.2011 от И. Н.К.,

№27004599/30.12.2011 от Й.Г.И.

№ 70045910/30.12.2011 от С.Д. С.;

-от И.Д. М.и П.Б. М. - заявления с вх. номера:
№ 53700520002/28.12.2011 от З. Т. 
А.,                        №53700520005/29.12.2011 от Р.Х. 
Р.,                              №53700520003/28.12.2011 от Т. А. 
Д.,             №53700520004/29.12.2011 отХ.нА.Р.;

-от И. Б.Т. - заявление с вх. №270045564/30.12.2011 от 
К.Е. В.;

-от И. Й. П.и П. Б. М. -заявление с вх. № 53700510001/15.12.2011 от Й. П. 
Ц.;

-от И. И. Й.

№ 53700490045/22.12.2011 от А.И.Ф., № 53700490041/22.12.2011 
от А.Д.А., №53700490046/22.12.2011 от А.Й.А.

№ 53700490036/22.12.2011 от А.А.А.,
№ 53700490038/22.12.2011 от Б. П. Д.,
№ 53700490028/15.12.2011 от В.И.О.,
№ 53700490040/22.12.2011 от З.Н.Р.,
№ 53700490043/22.12.2011 от И.О. И.,
№ 53700490023/15.12.2011 от К.К.К.,
№ 53700490044/22.12.2011 от М.О.И.,
№ 53700490049/28.12.2011 от Н.М.М.,



№ 53700490025/15.12.2011 от Р.З. И.,
№ 53700490014/15.12.2011 от Р. И.И.,
№ 53700490021/15.12.2011 от Р.И.И.,
№ 53700490047/22.12.2011 от Р.В.В.,
№53700490064/29.12.2011 от С.И. А.,
№ 53700490031/15.12.2011 от С.Т.Д.,
№ 53700490053/28.12.2011 от С.Ю..,
№ 53700490039/22.12.2011 от Т.Д. И.,
№ 53700490042/22.12.2011 от Ф...

-от И.И.Й. П.Б.М. заявления с вх. номера:

№ 53700490069/29.12.2011 от А...
№ 53700490059/29.12.2011 от Д.А.А.
№ 53700490060/29.12.2011 от Д.А.А.
№ 53700490048/28.12.2011 от Д...
№ 53700490066/29.12.2011 от Х.А.Х.

-от    И.И.Й. и    Р.Р..- заявления с вх. номера:

№ 537002900100/15.12.2011 от А..М.
№ 53700490004/07.12.2011 отА.М..
№ 53700490005/07.12.2011 от В.К.С.
№ 53700290081/07.12.2011 от В.М.С.
№ 53700490011/07.12.2011 от Д.А Р.
№ 53700290098/15.12.2011 от М.М.Р.
№ 53700290085/07.12.2011 от С.Р.С.
-от И.И.Д.
№270029057/30.12.2011 от В.Н.. №2700290500/30.12.2011 от 
Д.И.Т. №270029056/30.12.2011 от К..К.№270029059/30.12.2011 
от Н.Г.Т. №270029055/30.12.2011 от С.А.К. -
от Л.Г.Г.И.
№53700270141/18.12.2011 отД.И.М.
№53700280163/18.12.2011 от М.А.М.
№537002700139/18.12.2011 от Н.А. А 537002800162/18.12.2011 
отХ.Ш.Х.
 -от Н.М.Н.- заявления с вх. номера: №270038363/30.12.2011 от 
В.И.М.№2700383555/30.12.2011 от И.Г.П. -
от П.Б.М.
№ 53700540002/29.12.2011 от Б.С.И.
№ 53700020217/28.12.2011 от Б.Я.Я.
№ 53700331391/24.11.2011 от Г. С.С.
№ 53700340628/07.12.2011 отД.Е.А.
№ 53700290075/01.12.2011 от Е.  Ш.Ю.
№ 53700340600/01.12.2011 от К.Г. К.
№ 53700340602/01.12.2011 от М.М.Й.

№ 53700260057/28.12.2011 от М.  Р.  К № 
53700260055/28.12.2011 от М. М. Ю.,
№ 53700331402/24.11.2011 от Н. З. М.,
№ 53700290076/01.12.2011 от Т. П. Т.,
№ 53700340301/24.11.2011 от Х.А.И.;
-от Р.Д.С.
№53700370208/22.12.2011 от 
Г.Г.С., №53700370211/28.12.2011 отС. К.К.;



-от Р.Д.Г. и П. Б. М. -заявление с вх. № 53700260056/28.12.2011 от 
Р.Х.С.;

-от С.Б.А. и П. Б.М. -заявление с вх. № 53700530001/29.12.2011 от 
З.И. М.;

-от  друго  лице  и  П.Б.М.  —  заявление с  вх.  № 
53700500004/15.12.2011 от А.Я.М..

5.Саморъчните подписи в графа „Осигурено лице" на: 
№53700020217/28.12.2011 от 
Б.Я.Я.,                               №53700020219/22.12.2011 от Б. И. И., 
№53700331394/24.11.2011 от Г. Х. М., №53700340602/01.12.2011 
от М. М. Й., №53700260057/28.12.2011 от М.Р. К., 
№53700490013/11.12.2011 от М. М.А.,

№ 53700260055/28.12.2011 от М. М. Ю., №53700340674/11.12.2011 
от М. Р.А.,
№ 53700260056/28.12.2011 от Р.Х.С., №270045910/30.12.2011 
от С.Д. С., № 53700331635/11.12.2011 от С.К.М., № 
53700331626/11.12.2011 отХ. Х.Х.,
№ 53700340670/11.12.2011 от Х.Х.Х.,
не са положени от съответните лица. Дали са изпълнени от Н. А. М., А. 

Д. И., Б. В. С., Д.П. М., Д. В. Д., И.Д. М., И. Б.Т., И. Й. П., Й. И.Й., И.И.Д., Л. Г. 
Г.-И., М. Г. Г., Н. М. Н., Н. Е. И., П.Б.М., Р.Р.А., Р.Д.С., Р. Д. Г., С.Б.А., Х.Б.Е., не е 
възможно да се установи.

-заявление  с  вх.  №  2700459101/31.12.2011  от  И.  Н. К.  изпълнен  от 
лицето попълнило заявлението – Д. В. Д.

-останалите заявления са изпълнени от съответните осигурени лица, от 
чието име са заявленията.

Изложената фактическа обстановка съдът намира за доказана по 
несъмнен  начин.  Същата  се  доказва  от  самопризнанията  на  подсъдимия, 
писмените  доказателствени  материали,  показанията  на  свидетелите, 
разпитани  на  досъдебното  производство,  назначената  експертиза.  Както 
сочат разпитаните свидетели, посочени в обвинителния акт, чиито подписи 
подсъдимият удостоверявал, те не са се явявали лично пред подсъдимия при 
заверката  на  подписите.  Немалко  от  свидетелите  дори  изобщо  не  са 
подписвали  процесните  заявления,  което  удостоверява  и 
икспертизата.  Фактически  спор  относно  обстоятелствата  по  делото  не 
съществува, поради което и съдът намира обстоятелствата по обвинението за 
напълно доказани.

Така  изложената  фактическа  обстановка  налага  следните  правни 
изводи:  С  деянието  си  подсъдимият  И.С.Д.  е  осъществил  от  обективна  и 
субективна  страна  състава  на  престъплението  по  чл.311,  ал.1  във  вр.  с 
чл.26  от  НК,  тъй  като периода  от  24.11.2011  г.  до  29.12,2011г.  в 
с.Г., общ.Л.,обл.Разград,в  условията  на  продължавано престъпление, в 
качеството  му  на  длъжностно  лице  -  кмет  на кметство-с.Г.,  в  кръга  на 
службата  си  по  водене  на нотариалната  дейност  на  лица,  които  не  са 
нотариуси  съгласно  чл.83 от  ЗННД  -  „когато  в  населеното  място  няма 
нотариус или районенсъд, кметът на населеното място, което не е общински 
център, а ако е общински център - кметът, заместник - кметът, секретарят 
на общината, както и кметския наместник удостоверяват подписите начастни 
документи,  които  са  едностранни  актове  и  не  подлежат  на вписване"  е 
съставил официални документи - нотариални удостоверявания на верността 
на  подписи,  като  е  заверил  нотариално частни  документи  -  Заявления  за 
промяна  на  участие  и  прехвърляне на  натрупаните  суми  по  индивидуална 
партида  в  друг  съответен  фонд  за  допълнително  задължително  пенсионно 
осигуряване, както следва: нотариални заверки на подписа на:

-три лица от с.Г., общ.Л., а именно – нотариална заверка на подписа на Р. 



И.  А.  от  с.Г., общ.Л.  №  80/07.12.2011  г.  върху  заявление  с  вх.
№ 53700290078/07.12.2011 г.;  нотариална заверка на подписа на Д.  А.  Р. 
от  с.Г.**  № 89/07.12.2011  г.                         върху заявление    с   вх.
№ 53700490011/07.12.2011г.;нотариална  заверка  на  подписа  на  И. А.  С.  от 
с.Г., общ.Л. № 84/07.12.2011 г. върху заявление с вх.№ 53700490006/07.12.2011 
г.;

-три лица от с.Г. К., общ.О., а именно -нотариална заверка на подписа 
на  Ф.М.А.  от  с.Г.  К.,  общ.О.  №243/18.12.2011  г.  върху  заявление с  вх.№ 
53700340330/18.12.2011 г.;нотариална заверка на подписа на М.М.М.  от  с.Г. 
К., общ.О.  №242/18.12.2011  г.  върху  заявление  с  вх.
№ 53700340329/18.12.2011г.; нотариална заверка на подписа на А.М. Ш. от с.Г. 
К., общ.О. № 235/17.12.2011г. върху заявление с вх.№ 53700331683/18.12.2011г.

-тридесет и три лица от с.Г., общ.Л., а именно -нотариална заверка на 
подписа  на  И.Б.Т. от  с.Г.,  общ.Л.  №40/24.11.2011  г.  върху  заявление с вх.
№ 53700331412/24.11.2011г.;  нотариална заверка на  подписа на  С. М.Х.  от 
с .Г. ,  общ.Л.  № 53/24.11.2011  г.  върху  заявление  с  вх.
№53700340304/24.11.2011 г.; нотариална заверка на подписа на Х. Х. Х.от с.Г., 
общ.Л. № 43/24.11.2011 г. върху заявление с вх.№ 53700331409/24.11.2011 г.; 
нотариална заверка на подписа на Н.М. Х. от с.Г., общ.Л. № 56/24.11.2011 г. 
върху  заявление  с  вх.№53700340308/24.11.2011  г; нотариална  заверка  на 
подписа на А. Ш. А. от с.Г., общ.Л.  №37/24.11.2011 г.  върху заявление с 
вх.№ 53700331415/24.11.2011 г.; нотариална заверка на подписа на Н. Н.Х.от 
с.Г., общ.Л. № 39/24.11.2011 г. върху заявление с вх.№53700331413/24.11.2011г.; 
нотариална заверка на подписа на М. Ш А. от с.Г.,общ.Л. №38/24.11.2011 г. 
върху  заявление  с вх.№53700331414/24.11.2011  г.;  нотариална  заверка  на 
подписа  на  З.  И.  Х.  от  с.Г.,  общ.Л.№20/24.11.2011  г.  върху  заявление  с  вх.
№53700331393/24.11.2011г.;  нотариална  заверка на  подписа  на  С.И.  С.  от 
с.Г., общ.Л. №34/24.11.2011  г. в ър ху  з а я вл е н ие  с вх.
№53700331404/24.11.2011 г.; нотариална заверка на подписа на Г. С. С. от с.Г., 
общ.Л. №21/24.11.2011  г.  върху  заявление  с  вх.№ 
53700331391/24.11.2011г; нотариална  заверка  на  подписа  на  Н.  Я.А.  отс.Г., 
общ.Л.  №25/24.11.2011 г.  върху заявление с вх.№53700331396/24.11.2011 г.; 
нотариална заверка на подписа на Н. О. И.от с.Г.,  общ.Л. № 55/24.11.2011 г. 
върху  заявление  с  вх.№  53700340307/24.11.2011  г.; нотариална  заверка  на 
подписа на  Н.  М.  Х. от  с.Г.,  общ.Л.№ 48/24.11.2011 г.  върху заявление  с  вх.
№ 53700340299/24.11.2011 г.; нотариална заверка на подписа на С. О. И. от 
с.Г.,  общ.Л.  № 49/24.11.2011  г.  върху  заявление  с  вх.№ 
53700340300/24.11.2011 г; нотариална заверка на подписа на М.  Х. М. от 
с.Г., общ.Л. №41/24.11.2011 г. върху заявление с вх.№ 53700331411/24.11.2011 
г.; нотариална заверка на подписа на С. О. Б. от с.Г., общ.Л. №36/24.11.2011 
г.  върху заявление  с  вх.№ 537001406/24.11.2011  г.; нотариална  заверка  на 
подписа на М. О. С. от с.Г., общ.Л. №51/24.11.2011 г. върху заявление с вх.№ 
53700340302/24.11.2011г.;нотариална  заверка  на  / подписа  на  С.  Ц.  А.  от 
с.Г., о б щ Л .  №  3 3 / 2 4 . 1 1 . 2 0 1 1  г .  в ъ р х у  з а я в л е н и е  с вх.
№53700331403/24.11.2011 г.; нотариална заверка на подписа на В. И. А.от с.Г., 
общ.Л. №35/24.11.2011  г.  върху  заявление  с  вх.№  53700331405/24.11.2011 
г.; нотариална заверка на подписа на Н.З. М. отс.Г., общ.Л. № 32/24.12.2011 г. 
върху  заявление  с вх.№53700331402/24.11.2011г.;нотариална  заверка  на 
подписа на А.  Х. Х. от с.Г.,  общ.Л. № 22/24.12.2011 г. върху заявление с вх.
№53700331392/24.11.2011г; нотариална заверка на подписа на С. Б. Е. от с.Г. 
№54/24.11.2011  г.  върху  заявление  с  вх.№ 53700340306/24.11.2011  г.; 
нотариална  заверка  на  подписа  на  И. И.  А-  от  с.Г.№47/24.11.2011  г. върху 
заявление с вх.№53700340298/24.11.2011 г.; нотариална заверка на подписа на Г. 
Ф.З.  от  с.Г., общ.Л.  №31/24.12.2011  г.  върху  заявление  с  вх.
№ 53700331401/24.11.2011 г.;нотариална заверка на подписа на Е. Ш. Ю.от с.Г., 
общ.Л.  №  65/28.11.2011  г. върху  заявление  с  вх.№53700290075/01.12.2011г; 



нотариална  заверка на  подписа  на  А.  И.  А.  от  с.Г., о б щ . Л .  № 
4 5 / 2 4 . 1 2 . 2 0 1 1  г .  в ъ р х у  з а я в л е н и е  с вх.№53700331407/24.11.2011 
г.; нотариална заверка на подписа на Н. С. М. от с.Г., общ.Л. №52/24.11.2011 
г.  върху заявление с вх.№ 53700340303/24.11.2011 г.; нотариална заверка на 
подписа  на  Е.  Х.  С.от с.Г.,  общ.Л.  № 19/24.11.2011  г.  върху  заявление с вх.
№ 53700331390/24.11.2011 г.; нотариална заверка на подписа на М. О. И. 
от  с.Г.,  общ.Л. №26/24.11.2011  г.  върху  заявление  с  вх.№ 
537003313972/24.11.2011 г.; Нотариална заверка на подписа на Х. А. И.от с.Г., 
общ.Л.  №50/24.11.2011  г.  върху  заявление  с  вх.
№53700340301/24.11.2011г.;нотариална заверка на подписа на Ф.  И.  Ю.  от 
с.Г.,  общ.Л.  № 24/24.11.2011  г.  върху  заявление  с  вх.№ 
53700331395/24.11.2011г; нотариална заверка на подписа на М. М. С. от с.Г., 
общ.Л. № 57/24.11.2011 г. върху заявление с вх.№ 53700340309/24.11.2011 г.; 
нотариална  заверка  на  подписа  на  А. И.  А.  от  с.Г.,  общ.Л.  №30/24.11.2011 
г. върху заявление с вх.№ 53700331400/24.11.2011 г.;

-четири  лица  от  с.Р.,  общ.Т.,  а  именно  -нотариална  заверка  на 
подписа на Ю. И.О. от с.Р., общ.Т. № 213/17.12.2011г. върху заявление с вх.№ 
53700340322/18.12.2011г.;нотариална  заверка  на  подписа  на Л.И.М.  от  с.Р., 
общ.Т. №212/17.12.2011г.  върху  заявление  с  вх.
№53700340323/18.12.2011г; нотариална заверка на подписа на М. И. М. от с.Р., 
общ.Т.  №219/17.12.2011г.  върху  заявление  с  вх.№  53700331675/18.12.2011г; 
нотариална  заверка  на  подписа  на  Г.Н .М .  от  с .Р . ,  общ.Т . 
№ 211/17.12.2011г, върху заявление с вх.№ 53700331671 /18.12.2011 г.;
              -осем  лица  от  гр.Ш.,  а  именно  -  нотариална  заверка  на 
подписа  на  Б.С.И.  от  гр.Ш.  №346/29.12.2011  г.  върху  заявление  с  вх.
№53700540002/29.12.2011г.; нотариална заверка на подписа на З.И.М.   от гр.Ш. 
общ.Ш.  № 277/28.12.2011  г.  върху  заявление  с  вх.№ 
53700530001/29.12.2011г; нотариална  заверка  на  подписа  на  С.Н.Й.  от 
гр.Ш.,  общ.Ш. №338/28.12.2011  г.  върху
заявление  с  вх.№  27004568/30.12.2011  г.;  нотариална  заверка  на
подписа на К.  К.  К.  от гр.Ш., общ.Ш. №173/14.12.2011г. в ъ р х у  з а я в л е н и е 
с  вх.№53700490023/15.12.2011 г.; нотариална заверка на подписа на А.  Я.  М. 
от  гр.Ш.,  общ.Ш. №202/14.12.2011  г.  върху  заявление  с  вх.№ 
53700500004/15.12.2011 г.; нотариална заверка на подписа на Й. П. Ц. от гр.Ш., 
общ.Ш.  №204/14.12.2011  г.  върху  заявление  с вх.№53700510001/15.12.2011г; 
нотариална заверка на подписа на С.Т. Д.от гр.Ш., общ.Ш. №183/14.12.2011г. 
върху  заявление  с  вх.№  53700490031/15.12.2011  г.; Нотариална  заверка  на 
подписа на В.И. О. от гр.Ш., общ.Ш. №182/14.12.2011 г. върху заявление с вх.
№ 53700490028/15.12.2011г;
             -осем лица от с.К., общ.О., а именно - нотариална заверка на подписа на 
Х.Р.М.  от  с.К., общ.О.  №254/18.12.2011  г.  върху  заявление  с  вх.
№ 53700331697/18.12.2011г; Нотариална заверка на подписа на Д.С.Ю. от с.К., 
общ.О. №246/18.12.2011 г. върху заявление с вх.№ 537003316889/18.12.2011 
г.; нотариална заверка на подписа на С.Х.М. от с.К., общ.О. №249/18.12.2011 
г.  върху  заявление  с  № 53700331693/18.12.2011г;  нотариална  заверка  на 
подписа на Е.М.С. от с.К., общ.О. № 259/18.12.2011 г. върху заявление с вх.№ 
537003400333/18.12.2011  г.;  нотариална заверка  на  подписа  на  З.Х.М. 
от с.К.,  общ.О.  №245/18,12.2011  г.  върху  заявление  с  вх.
№ 53700331688/18.12.2011 г.; нотариална заверка на подписа на Д.А.Ю. от 
с.К.,  общ.О. №252/18.12.2011  г.  върху  заявление  с  вх.№ 
53700331695/18.12.2011г; нотариална заверка на подписа на Н.М.М. от с.К., 
общ.О. №253/18.12.2011 г. върху заявление с вх.№ 53700331696/18.12.2011 г.; 
нотариална заверка на подписа на Б.Х.Х. от с.К., общ.О. № 247/18.12.2011 
г. върху заявление с вх.№ 53700331690/18.12.2011 г.;

-седем лица от с.М., общ.Ш., а именно - нотариална заверка на подписа на 
К.  Н.  Д.  ***/09.12.2011  г.  върху  заявление  с  вх.



№  537002900881/11.12.2011г.; Нотариална заверка на подписа на С.  Р.  С. 
от  с.М.,  общ.Ш.  № 73/07.12.2011  г.  върху  заявление  с  вх.№ 
53700290085/07.12.2011 г.; нотариална заверка на подписа на В. К.С. от с.М., 
общ.Ш. № 85/07.12.2011 г. върху заявление с вх.№ 53700490005/07.12.2011г.; 
нотариална заверка на подписа на В.М. С. от с.М., общ.Ш. №77/07.12.2011 
г.  върху заявление с вх.№ 53700290081/07.12.2011 г.; нотариална заверка на 
подписа на Д. Д. Д.от с.М., общ.Ш. №122/09.12.2011 г. върху заявление с вх.
№ 53700290090/11.12.2011 г.; нотариална заверка на подписа на Д. М. М. от с.М., 
общ.Ш. № 87/07.12.2011 г. върху заявление с вх.№ 53700490003/07.12.2011 г.; 
нотариална заверка на подписа на Д.С.С. от с.М., общ.Ш. № 298/28.12.2011 г. 
върху заявление с вх.№ 53700490048/28.12.2011г;

-три лица от с.П., общ.О., а именно – нотариална заверка на подписа на 
З.И.М.  от  с.П., общ.О.  №241/17.12.2011г.  върху  заявление  с  вх.
№ 53700340328/18.12.2011 г.; нотариална заверка на подписа на Ф. М.  И.  от 
с .П. ,  общ.О.  № 240/17.12.2011  г. върху заявление с вх.
№ 53700340327/18.12.2011 г.;нотариална заверка на  подписа на  А. Е .  М .  от 
с .П . ,  о бщ.О .  № 232/17.12.2011  г.  върху  заявление  с  вх.№ 
53700331680/18.12.2011г;

-три лица от с.Б., общ.Т., а именно - нотариална заверка на подписа на 
А.С.  М.  от  с.Б., общ.Т.  №  166/14.12.2011  г.  върху  заявление  с  вх.
№ 537002900100/15.12.2011 г.; нотариална заверка на подписа на М. М. Р. от с.Б., 
общ.Т. №168/14.12.2011г. върху заявление с вх.№ 53700290098/15.12.2011 г.; 
нотариална  заверка  на подписа  на  Н.С.  И.  от  с.Б.,  общ.Т. №169/14.12.2011г. 
върху заявление с вх.№ 53700490027/15.12.2011г.;
           -шестнадесет  лица  от  с.С.,  общ.Л.,  а  именно  - нотариална  заверка  на 
подписа на З. С. М. от с.С., общ.Л. №156/09.12.2011г. върху заявление с вх.№ 
53700331619/11.12.2011г;  нотариална заверка  на  подписа на Х .  Н .  Н .  о т 
с . С . ,  о бщ . Л . №142/09.12.2011  г.  върху заявление с вх. 
№537040671/11.12.2011г.;  нотариална  заверка  на  подписа  на А.Х.  Х.  от 
с.С.,  общ.Л.  № 145/09.12.2011  г,  върху  заявление  с  вх.
№53600340677/11.12.2011 г.; нотариална заверка на подписа на Х. Р. О. от с.С., 
общ.Л. №154/09.12.2011 г.  върху заявление с вх.№ 53700331634/11.12.2011 г; 
нотариална  заверка  на  подписа  на  Л. М.  С.  от  с.С.,  общ.Л. 
№131/09.12.2011г.върху   заявление   с   вх.№    53700331627/11.12.2011 
г.;    нотариална заверка  на  подписа  на  А.Я.  Х.  от  с.С., общ.Л.  № 
135/09.12.2011  г.  върху  заявление  с  вх.№ 53700331622/11.12.2011г.; 
нотариална заверка на подписа на Ю. Х. И. от с.С., общ.Л. №144/09.12.2011г. 
върху заявление  с  вх.№  537040673/11.12.2011  г.;  нотариална  заверка 
на подписа на Н. М. С.от с.С., общ.Л.№136/09.12.2011 г. върху заявление с вх.
№53700331623/11.12.2011г; нотариална заверка на подписа на Х. М. Х. от с.С., 
общ.Л. № 126/09.12.2011 г. върху заявление с вх.№53700331621/11.12.2011г.; 
нотариална заверка на подписа на С.  А.  Х.  от  с.С.,  общ.Л. №137/09.12.2011 
г.                 върху заявление   с       вх.№ 53700331624/11.12.2011г.;  нотариална 
заверка на подписа на М. Н. И. от с.С., общ.Л. №151/09.12.2011г. върху заявление 
с  вх.№53700331618/11.12.2011г.;  нотариална  заверка на  подписа  на  С.Х.  С.от 
с.С.,  общ.Л.  № 132/09.12.2011  г.  върху  заявление  с  вх.
№53700331628/11.12.2011  г.; нотариална  заверка  на  подписа  на  С.  Х.  С.от 
с.С., общ.Л.  №155/09.12.2011  г.  върху  заявление  с  вх.
№ 53700331633/11.12.2011 г.; нотариална заверка на подписа на Х. Х .  Х .  от 
с . С . ,  о б щ . Л .  №146/09.12.2011  г.  върху  заявление  с  вх.
№53700340676/11.12.2011г; нотариална  заверка  на  подписа  на  С.  Н.  Х. 
от с.С.,  общ.Л.  №  139/09.12.2011  г.  върху  заявление  с вх.
№53700340684/11.12.2011 г.;  нотариална заверка на подписа на М.А.  О.  от 
с.С. ,  общ.Л. №150/09.12.2011г.  върху  заявление  с  вх.№ 
53700331637/11.12.2011г;

-девет лица от с.Г., общ.П., а именно - нотариална заверка на подписа на 



Т.Д.  И.  от  с.Г., общ.П.  №245/22.12.2011  г.  върху  заявление  с  вх.
№ 53700490039/22.12.2011 г.; нотариална заверка на подписа на А.А.А. от с.Г., 
общ.П.  №248/22.12.2011  г. върху  заявление  с  вх.№ 
53700490036/22.12.2011г.;  нотариална заверка на подписа на А.й.А.от с. Г. 
общ.  П. №  2 3 9 / 2 2 . 1 2 . 2 0 1 1  г .  в ъ р х у  з а я в л е н и е  с вх.
№53700490046/22.12.2011 г.; нотариална заверка на подписа на С.  И.  А.  от 
с.Г. ,  общ.П. №300/28.12.2011  г.  върху  заявление  с  вх.№ 
53700490064/29.12.2011 г.; нотариална заверка на подписа на Н. М. М. от с.Г., 
общ.П.  №301/28.12.2011г.  върху  заявление  с  вх.№ 53700490049/28.12.2011  г.; 
нотариална  заверка  на  подписа  на  А.И.Ф. от  с.Г.,  общ.П.  №240/22.12.2011 
г. върху заявление с  вх.№ 53700490045/22.12.2011 г;  нотариална заверка 
на  подписа  на  А.Д.А.  от  с.Г., общ.П.  №243/22.12.2011  г.  върху 
заявление с вх.№ 53700490041/22.12.2011г.; нотариална заверка на подписа 
на  Р.В.В. от  с.Г.,  общ.П.  №238/22,12.2011  г. върху  заявление  с  вх. 
№537004900047/22.12.2011 г;  нотариална заверка на подписа на  З.Н.Р.  от 
с.Г.,общ. П. №244/22.12.2011 г. върху заявление с вх.№53700490040/22.12.2011 
г.;

-седем  лица  от  с.Г.  с.,  общ.О.,  а  именно  - нотариална  заверка  на 
подписа на З. Х. Р. от с.Г. с., общ.О. №196/14.12.2011г. върху заявление с вх.№ 
53700020207/15.12.2011 г.; нотариална заверка на подписа на Б. Ш. А.от с.Г. с., 
общ.О.  №  191/14.12.2011г.  върху  заявление  с  вх.№53700331650/15.12.2011 
г.; нотариална  заверка  на  подписа  на  Ш.И.И.  от  с.Г.  с.,  общ.О.  № 
190/14.12.2011г. върху заявление с вх.№ 53700331643/15.12.2011 г.;нотариална 
заверка на подписа на Е. А.  Р. от с.Г. с.,  общ.О.№ 205/14.12.2011 г. върху 
заявление  с вх.№53700331653/15.12.2011г.;  нотариална  заверка  на  подписа 
на Л.  С.  А.от  с.Г.  с.,  общ.О. №193/14.12.2011г.   върху  заявление с вх.
№ 53700331648/15.12.2011 г. ;нотариална заверка на подписа на С. А. М. от 
с.Г.  с., общ.О.  №236/17.12.2011  г.  върху  заявление  с  вх.
№53700331685/18.12.2011г; нотариална заверка на подписа на Ф.А.М. от с.Г. с., 
общ.О.№ 198/14.12.2011г. върху заявление с вх.№ 53700020209/15.12.2011г;

-четири  лица  от  с.Б.,  общ.О.,  а  именно  -нотариална  заверка  на 
подписа на И.И.М. от с.Б.,общ. О. №258/22.12.2011 г. върху заявление с вх.№ 
53700380224/22.12.2011 г.;нотариална заверка на подписа на Д.Д.Т.  от с.Б.. общ. 
О. №  255/22.12.2011 г.  върху заявление с вх.№ 53700380221/22.12.2011г; 
нотариална заверка на подписа на Х.И. И. от с.Б., общ.О. №264/22.12.2011 г. 
върху  заявление  с  вх.№  53700380229/22.12.2011  г; нотариална  заверка  на 
подписа на Г.М.и от с. Б. общ. О. №  262/22.12.2011 г. върху заявление с вх.№ 
53700380227/22.12.2011г;

-четири лица от  гр.Н.  П.,  общ.Н.  П.,  а  именно -нотариална заверка на 
подписа на В.И.М.   от гр.Н.П. общ.. Н.П. №340/28.12.201 г. върху заявление с вх.
№ 270038363/30.12.2011 г.; нотариална заверка на подписа на Р. З. И. от гр.Н. 
П., общ.Н.П. №171/14.12.2011г. върху заявление с вх.№ 53700490025/15.12.2011 
г; нотариална  заверка  на  подписа  на  Д.  А.А.от  гр.Н.П.,  общ.Н.  П.  № 
358/29.12.2011  г.  върху  заявление  с вх.  №53700490059/29.  12.2011  г.; 
нотариална заверка на подписа на Д.  А.А.от  гр.Н.  П.,  общ.Н.  П. №357/29. 
12. 20 11 г.          върху  заявление с вх.№ 53700490060/29. 12. 201 1 г.; нотариална 
заверка на подписа на А.Х. С.от гр.Н. П.общ.Н. П. № 349/29. 12. 20 11 г. върху 
заявление с вх.№ 53700490069/29. 12.2011 г.;

-нотариална  заверка  на  подписа  на  И.Х. Х. от с.П.,  общ.О. №125/09. 
12.201 1г. върху заявление с вх.№ 53700331617/1 1.12.2011 г;

-нотариална заверка на подписа на Т. П. Т. от с.П., общ.Ра. №67/28. 11. 
2011 г. върху заявление с вх.№ 53700290076/01. 12.2011Г.;

-нотариална заверка на подписа на С.К. К. от с.Л., общ. И. №285/28. 12. 
2011 г. върху заявление с вх.№ 5370037021 1/28.12.201 1г.;

-нотариална заверка на подписа на Х. С. Х. от с.Л.,  общ.Л. №92/07. 
12.2011 г. върху заявление с вх.№ 53700340626/07.12.201 1г.;



-нотариална  заверка  на  подписа  на  З.Т.А.   от  с.Ч..  общ.Д. №287/28. 
12.2011 г. върху заявление с вх.№ 53700520002/28.12.201 1 г.;

-нотариална заверка на подписа на Г.Г.С. от с.П. общ. И. №277/22. 12. 20 
11 г. върху заявление с вх.№ 53700370208/22.12.201 1г.,
в  които  удостоверил  неверни  обстоятелства  относно  личното  явяване и 
полагане на подписите пред него от посочените лица върху заявленията, с 
цел да бъдат използвани тези документи пред ПОД„Алианц България" АД-гр. 
София като доказателство за тия обстоятелства - престъпление по чл.311, 
ал.1 във вр.с чл.26, ал.1 от Н К.  Като кмет на с. Гороцвет подсъдимият е имал 
качество на длъжностно лице по смисъла на чл.93, т.1, б. “а” от НК. Според 
чл.83  от  ЗННД когато  в  населеното  място,което  е  общински център  няма 
нотариус  или  районен  съд,  кметът,  заместник кметьт,  секретарят  на 
общината,  както  и  кметският  наместник удостоверяват  подписите  на 
частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване. 
При  това  при  удостоверяването  наподписите  на  частни  документи  той  е 
действал  в  кръга  на  службата  си. В  посоченото  длъжностно  качество  и  в 
кръга  на  службата  си,  подсъдимият  е  съставил  официални  документи,  а 
именно нотариални заверки на подписите на лица в Заявления за промяна на 
участие  и  прехвърляне  на  партида  от  един  в  друг  фонд  за  пенсионно 
осигуряване.  В  тези  документи  подсъдимият  е  отразил  неверни 
обстоятелства, а именно личното явяване и полагане на подписите пред него 
от  посочените  лица  върху заявленият,  като  целта  е  била  да  бъдат 
използвани тези документи пред ПОД „Алианц България" АД-гр. София като 
доказателство  за  тия обстоятелства.  Според  чл.589,  ал.2  от  ГПК  при 
нотариална заверка на подпис лицето, чийто подпис се удостоверява следва 
да  се  яви  лично  пред  длъжностното  лице  упражняващо  нотариална 
компетентност и пред него да се подпише или да подвърди вече положения 
подпис. Това е условие за валидността на нотариалното действие. В случая 
лицата  посочени  в  обвинителния  акт  не  са  се  явявали  пред  подсъдимия 
лично – на същия са представяни само съответните заявления с положени 
подписи, които той удостоверявал, без автора на съответния подпис да се е 
явил пред него. Както се установява от данните по делото дори много от 
подписите не са изобщо положени от лицата посочени, като техни автори, но 
подсъдимият  е  удостоверил,  че  именно  поименно  посоченото  лице  се  е 
подписало.  От  субективна  стряня  подсъдимият  е  действал  с  пряк 
умисъл.  Извършените от подсъдимия общо 10 деяния /във всички случаи едно 
деяние обхваща редица заверки/ са от един и същи вид, осъществени са през 
непродължителен  период  от  време,  при една  и  съща  обстановка  и  при 
еднородност  на  вината,  при  което последващите се явяват от обективна и 
субективна  страна  продължение на  предшестващите,  поради  което 
представляват продължавано престъпление по смисъла на чл.26, ал.1 от НК.

             При  определяне  на  наказанието  на  подсъдимия  съдът  отчита 
като смекчаващо обстоятелство фактът, че подсъдимият се счита неосъждан. 
(осъждан е за кражба през 90-те, реабилитиран, заб. Р.С., 13.06.2016) 
Като отегчаващо обстоятелство следва да се счита това, че действително в 
случая става въпрос за множество деяния, което изключва и маловажността 
на случая в каквато насока защитата на подсъдимия излага доводи. Случаят 
не е маловажен, доколкото става дума за една трайно проявена упоритост 
при извършване на деянията. Съдът намира, че наказанието в случая следва 
да е под под средния размер и намира за справедливо наказанието от една 
година и шест месеца лишанате от свобода. С оглед правилото на чл.58а, ал.1 
от НК размерът на това наказание следва да бъде намален с една трета и на 
пъдсъдимият следва да се наложи наказание лишаване от свобода в размер 
на една година. Доколкото в случая са налице предпоставките за условно 
осъждане  и  съдът  намира,  че  за  поправянето  на  подсъдимия  не  е 
наложително ефективното изтърпяване на наказанието, то изтърпяването на 



така определеното наказание следва да бъде отложено за изпитателен срок 
от  три  години.  На  подсъдимия  следва  да  бъде  наложено  и  наказанието 
лишаване  от  право  да  упражнява  длъжността  “кмет”  на  основание  чл.37, 
ал.1, т.6 от НК. Според закона в случая налагането на това наказание зависи 
от  преценката  на  съда  и  в  конкретния  случай  следва  да  се  отчете,  че 
налагането  на  същото  наказание  е  наложително  доколкото  подсъдимият 
заема  отговорна  длъжност,  чието  зяемане  се  явява  неоправдано,  с  оглед 
характера на извършеното престъпление. Затова и подсъдимият следва да 
бъде лишен от правото да упражнява тази длъжност за срок от една година и 
четири месеца, който срок съдът намира за справедлив.

С  оглед  изхода  от  делото  подсъдимият  следва  да  поеме  и 
разноските по същото. Мотивиран така съдът постанови присъдата си.

                                                                                   
                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: 


