
Р  Е   Ш   Е   Н   И   Е
№ 436

гр. Свищов, 30.11.2009 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Свищовският районен съд в публично заседание на 10.11.2009година в състав:
РАЙОНЕН СЪДИЯ : МАРИЕТА СПАСОВА,

с участието на прокурора Д. Йовчева и при секретаря Р. Г., като разгледа докладваното
от съдията НАХД № 527 по описа на съда за 2009 г., за да се произнесе, взема предвид:

Производство по реда на чл. 375 и следващите от Наказателно-процесуалния
кодекс (НПК).

Постъпило е предложение на РП – Свищов за освобождаване от наказателна
отговорност с налагане на административно наказание.

Обвиняемата М.И.Т. редовно призована, не се явява. Упълномощеният от нея
защитник – адвокат И. И. взема становище, че на досъдебното производство е
допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, тъй като на проведените
разпити на свидетели пред съдия не е присъствала обвиняемата или нейния защитник.
Счита, че при постановяване на решението, съдът следва да изключи от
доказателствата показанията на тези свидетели, намиращи се на л. 59, 63, 67, 70 и 73 от
дознанието, тъй като те не са събрани при условията и реда, предвиден в НПК. Моли
съда да постанови решение, с което обвиняемата да бъде оправдана.

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства, намери за
установено следното :

Видно от материалите по приложеното по делото дознание № 56/  2009г.  по
описа на РУ на МВР – Свищов, наказателното производство е образувано на
08.04.2009г. срещу д-р М.И.Т., с ЕГН **********, за извършено престъпление по чл.
311,  ал.1  във вр чл.  26,  ал.1  от НК.  В хода на разследването д-р Т.  е привлечена в
качеството на обвиняема за това, че в периода 06.10.2008 год. до 07.01.2009 год. в
гр.Свищов, действайки при условията на продължавано престъпление, в качеството й
на общопрактикуващ лекар, без да е действала като длъжностно лице, снабдила  с
лъжливи свидетелства за състоянието на здравето им Г.Е.Г., на когото издала
медицинска бележка с амбулаторен номер № 4236/02.12.2008г., Р.К.Н., на която издала
медицинска бележка с амбулаторен номер № 3768/27.10.2008г., В. А. П., на когото
издала медицински бележки с амбулаторни номера № 3710/21.10.2008г. и №
3767/27.10.2008г., К.Й. Х., на когото издала медицински бележки с амбулаторни номера
№ 3595/20.10.2008г., № 3901/10.11.2008г.,  № 3399/06.10.2008г. и  № 97/07.01.2009г. и
М.  П.М.,  на когото издала  медицински бележки с амбулаторен номер
№3415/06.10.2008г, №3610/20.10.2008г., №3769/27.10.2008г.  №3860/04.11.2008г,
№3992/17.11.2008г. и № 4053/24.11.2008г. - престъпление по чл. 312, ал. 1, вр. с чл. 26,
ал. 1 от НК.

Въз основа на събраните в хода на досъдебното производство доказателства
прокурорът е приел за установена следната фактическа обстановка :

Обвиняемата д-р М.И.Т. била вписана в регистъра на едноличните
търговци при Окръжен съд Велико Търново с фирма ***. В това качество тя сключила
договор с НЗОК за предоставяне на първична медицинска помощ на регистрираните в
пациентската й листа лица.

През учебната 2008 – 2009г. св. К.Й.Х.бил ученик в 3 курс в ****. В периода
06.10.2008г. – 17.10.2008г. св. Х. не посещавал редовно учебни занятия. Видно от
представения дневник на класа в някой от дните,  посочени в периода,  св.  Х.ходел на
училище и влизал избирателно в учебните часове,  а в други дни въобще не ходел на
училище. По този начин реализирал множество неизвинени отсъствия, без да има



уважителни причини за това. За да бъдат извинени отсъствията му, св. Х. се нуждаел от
медицинска бележка. Негова лична лекарка била д-р Р., но тя отказала да му даде
извинителна бележка. Св. Х. знаел предварително от съучениците си, че д-р Т. дава
медицински бележки за извиняване на натрупани отсъствия, без учениците да са болни.
Поради тази причина той  решил да посети нийния кабинет. Помолил лекарката да му
напише медицинска бележка за извиняване на вече натрупаните отсъствия.
Обвиняемата Т. се съгласила и съставила медицинска бележка с амб. №
3399/06.10.2008г., като го попитала единствено за какъв период от време му е нужна
бележката. Обвиняемата Т. не казала на св. Х.каква диагноза е вписала в медицинската
бележка, нито извършила преглед на свидетеля. За услугата св. Х.заплатил сумата от
2,00 лева.

В края на месец октомври св. Х.отново отсъствал от учебни занятия, без да има
уважителни причини за това. Отново посетил кабинета на д-р Т. и поискал медицинска
бележка за извиняване на отсъствията. Обвиняемата Т. и този път му издала
медицинска бележка № 3595/20.10.2008г. До края на първия учебен срок св.
Х.посещавал кабинета на д-р Т. още два пъти с молба да му издава медицинска бележка
за извиняване на вече натрупани отсъствия от учебни занятия, без да е бил болен. Всеки
път обвиняемата го питала единствено за какъв период от време му е необходима
бележката. Св. Х.твърди, че никога не бил казвал, че е болен, напротив винаги молел
директно да му даде медицинска бележка, като обикновено посочвал вече минал
период от време, през който бил натрупал отсъствията си от учебни занятия. Д-р Т.
винаги се съгласявала да му издаде медицинска бележка, въпреки, че св. Х.не бил
болен. По този начин Д-р Т. му издала още две медицински бележки с номера
3901/10.11.2008г и № 97/07.01.2009г. в които посочила, че свидетелят страда от
определено заболяване, за което се нуждае от домашено лечение, без той да е бил
болен, респ. без да го е преглеждала.

Св. М.П.М.бил ученик в ****. Негов личен лекар била д-р Е. През първия учебен
срок на учебната 2008г – 2009г. св. М. често отсъствал от учебни занятия, без да има
уважителни причини за това. Понякога закъснявал за първите часове, защото се
успивал сутрин. Друг път влизал избирателно, в които часове пожелае или въобще не
ходел на училище през определени дни. Обикновено св. М. търсел медицински бележки
за извиняване на отсъствията си,  след като вече ги бил натрупал.  От съучениците си
знаел, че може да се снабди с медицинска бележка без да е бил болен от Д-р Т.. Затова
често посещавал кабинета й. Винаги казвал директно, че се нуждае от медицинска
бележка за извиняване на отсъствията и лекарката се съгласявала да му издаде такава,
без да е бил болен в действителност и без да го е преглеждала. Питала го единствено за
имената и за кои дни му трябва бележката, след което собственоръчно я оформяла. За
всяка медицинска бележка св. Х.заплащал по два лева на обв. д-р Т.. По този начин д-р
Т. му издала общо шест медицински бележки за първия учебен срок, както следва :
№3415/06.10.2008г, №3610/20.10.2008г., №3769/27.10.2008г. №3860/04.11.2008г,
№3992/17.11.2008г. и  № 4053/24.11.2008г.  Всички медицински бележки св. М.
представил пред класния си ръководител, който въз основа на тях извинил натрупаните
през посочените периоди отсъствия.

През учебната 2008- 2009г св. Г.Е.Г. бил ученик в 9 клас в ****. Негов личен
лекар била Д-р Е.. На 02.12.2008г. св. Г. не отишъл на училище. Тъй като знаел, че и на
следващият ден ще му се наложи да отсъства от учебни занятия, той решил
предварително да си набави медицинска бележка за извиняване на отсъствията. От
съучениците си знаел, че д-р Т. издава медицински бележки без лицата да имат
здравословни проблеми. За това посетил нейния кабинет. Обяснил, че му трябва
бележка за извиняване на отсъствията. Лекарката го попитала за кои дни му трябва
бележката и как се казва, след което издала мед. бележка № 4236/02.12.2008г., в която
посочила, че св. Г. е болен и се нуждае от домашно лечение, без той да е бил болен и
без тя да го е прегледала.



Свидетелите В. А. П. и Р.К.Н. били съученици в 12 клас в ****. Личен лекар и на
двамата бил д-р П. М.. В края на месец октомври 2008г. св. П. реализирал отсъствия от
учебни занятия, без да има уважителни причини за това. Обикновено закъснявал за
първите часове, защото се успивал сутрин и посещавал само последните часове от деня.
От съучениците си знаел, че може да се снабди с медицинска бележка, без да е бил
болен от д-р Т.. След като натрупал неизвинени отсъствия в периода 21.10 –
23.102008г. св. П. посетил кабинета на обвиняемата. Казал й директно, че се нуждае от
бележка за извиняване на отсъствията. Д-р Т. се съгласила издаде мед. бележка №
3710/21.10.2008г., в която да удостовери, че П. е болен, като поставила измислена
диагноза и предписала домашно лечение за периода, в който свидетеля вече бил
отсъствал от училище. Медицинската бележка св. П. представил пред класния си
ръководител за извиняване на натрупаните отсъствия.

В периода 27.10.2008г. – 31.10.2008г. св. В.П. и Р. Р.натрупали неизвинени
отсъствия от учебни часове, без да имат някакви уважителни причини за това и без да
са били болни. За да им бъдат извинени отсъствията, те се нуждаели от медицински
бележки. Затова заедно решили да посетят кабинета на Д-р Т. и да я помолят да им
издаде такива. Обв. Д-р Т. се съгласила и издала мед. бележка  № 3767/27.10.2008г. на
св. П. и мед. бележка № 3768/27.10.2008г. на св. Р.. В медицинските бележки
удостоверила, че свидетелите са болни и се нуждаят от домашно лечение в посочения
от тях срок на вече реализираните отсъствия от учебни занятия, без те да са били болни
или тя да ги е преглеждала. При всяко посещение при д-р Т. свидетелите Р. и П.
заплащали по два лева за издадена бележка. Медицинските бележки след това
представяли пред класния си ръководител за извиняване на отсъствията.

При така изложените съображения прокурорът е приел, че М.И.Т. е извършила
престъпление по чл. 312, ал. 1, във вр. чл. 26, ал. 1 от НК.

Видно от приложения бюлетин за съдимост към датата на извършване на
горното деяние обвиняемата не е била осъждана. По делото няма данни да е била
освобождавана от наказателна отговорност по реда на чл.78а от НК.

От така изяснената фактическа обстановка съдът приема,че обвиняемата Т. е
осъществила от обективна и субективна страна признаците на състава на
престъплението по чл. 312, ал. 1, във вр. чл. 26, ал. 1 от НК, като в периода 06.10.2008
год. до 07.01.2009 год. в гр.Свищов, действайки при условията на продължавано
престъпление, в качеството й на общопрактикуващ лекар, без да е действала като
длъжностно лице, снабдила  с лъжливи свидетелства за състоянието на здравето им
Г.Е.Г., на когото издала медицинска бележка с амбулаторен номер № 4236/02.12.2008г.,
Р.К.Н., на която издала медицинска бележка с амбулаторен номер № 3768/27.10.2008г.,
В.  А.  П.,  на когото издала медицински бележки с амбулаторни номера №
3710/21.10.2008г. и № 3767/27.10.2008г., К. Й. Х., на когото издала медицински
бележки с амбулаторни номера № 3595/20.10.2008г., № 3901/10.11.2008г.,  №
3399/06.10.2008г. и  № 97/07.01.2009г. и М. П. М., на когото издала  медицински
бележки с амбулаторен номер №3415/06.10.2008г, №3610/20.10.2008г.,
№3769/27.10.2008г.  №3860/04.11.2008г, №3992/17.11.2008г. и № 4053/24.11.2008г.

От обективна страна обвиняемата е осъществила изпълнителното деяние, като
на в периода от 06.10.2008г. до 07.01.2009г. в  гр. Свищов, като лекар, предоставящ
първична медицинска помощ по договор с НЗОК снабдила с лъжливи свидетелства за
състоянието на здравето им свидетелите Г.Е.Г., Р.К.Н., В. А. П., К.Й.Х.и М. П. М., като
им издала медицински бележки. Доказателства в тази връзка са свидетелските
показания на Г., Р. П., Х.и М. и медицински бележки с амбулаторни номера
4236/02.12.2008г., 3768/27.10.2008г., 3710/21.10.2008г., 3767/27.10.2008г.,
3595/20.10.2008г., 3901/10.11.2008г., 3399/06.10.2008г., 97/07.01.2009г.,
3415/06.10.2008г, 3610/ 20.10.2008г., 3769/27.10.2008г., 3860/04.11.2008г,
3992/17.11.2008г. и  4053/24.11.2008г., писмо изх. № 24-00-27/25.08.2009г. от РЗОК –
Велико Търново, писмо Изх. № 1407.09.2009г. на Регионален център по здравеопазване



Велико Търново, писмо изх. №274/25.05.2009г. от ****, ведно с приложените заверени
копия от двевници, писмо изх. 926/01.06.2009г. от **** и заверено копие от дневник,
писмо изх. № 722/21.05.2009г. от **** ведно с приложените заверени копия от дневник,
писмо изх. № 1239/01.09.2009г. от **** и копие от Правилник за дейността на
училището, писмо изх.. № 976/31.08.2009г. от **** и копие от Правилник за дейността
на училището, заповед № РД – 235/08.12.2008г. на Директора на **** и заверено копие
от Правилник за устройството и дейността на училището.

Направеното от защитата на обвиняемата възражение, че на досъдебното
производство е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, тъй като
на проведените разпити на свидетели пред съдия не е присъствала обвиняемата или
нейния защитник, е неоснователно. Видно от приложените по дознанието (л. 51 и 52 от
том І) постановление за привличане на обвиняем и определяне на марка за
неотклонение и за разпит на обвиняем М.И.Т. е била привлечена като обвиняем на
31.08.2009г. Цитираните от защитата протоколи за разпит на свидетели пред съдия на л.
59, 63, 67, 70 и 73 са от дати съответно 17.06.2009г., 01.06.2009г., 01.06.2009г.,
18.06.2009г. и 18.06.2009г. и предхождат привличането на Т. като обвиняем. Поради
което за органите на разследването не е било налице задължение да уведомяват
последната за провежданите разпити пред съдия. Цитираното от защитата решение №
664 от 17.12.2003 г. по н. д. № 570/2003 г., ІІІ н. о. на ВКС касае случай, различен от
настоящият, в който извършените разпити пред съдия са следвали хронологично
привличането на обвиняем по делото.

Съдът счита, че са спазени изискванията на процесуалния закон за реда и
условията за събирането и изготвянето на това процесуално следствено действие,
поради което събраните свидетелски показания следва да се ценят наравно с останалите
събрани по делото доказателства. Законодателят не е поставил изискване при
образувано предварително производство разпитът пред съдия на свидетел
задължително да следва хронологично привличането на дадено лице в качеството на
обвиняем, а е предоставил тази възможност за преценка на разследващия орган в
зависимост от целите и спецификата на разследването. Да се приеме обратното,
означава да се създаде опасност от неоснователно привличане към наказателна
отговорност на дадено лице като обвиняем при липсата на достатъчно данни за това
или да доведе до другата хипотеза - за невъзможност да се съберат доказателства, които
първоначално е могло да бъдат събрани. В този смисъл е решение № 1092 от 5.02.2007
г. по н.д. № 602/2006 г., ІІІ н.о. на ВКС.

От субективна страна деянието е извършено от обвиняемата виновно, при пряк
умисъл, като същата е съзнавала общественоопасния характер на деянието,
предвиждала е неговите общественоопасни последици и е искала тяхното настъпване.
           Съдът като взе предвид фактическите обстоятелства по постановлението на
Районна прокуратура – гр. Свищов, обстоятелствата, при които е извършено
престъплението, данните за личността на извършителя, чисто съдебно минало, както и
че за престъплението е предвидено наказание до две години лишаване от свобода или
пробация, както и че с деянието не са причинени имуществени вреди,подлежащи на
възстановяване, приема, че са налице условията на чл.78а от НК.

Обвиняемата към момента на извършване на деянието не е осъждана за
престъпление от общ характер, не е освобождавана от наказателна отговорност с
налагане на административно наказание по реда на чл.78а от НК, поради което следва
да се приеме, че едно административно наказание спрямо нея ще действа
предупредително и възпиращо и ще се постигнат целите на наказанието по чл. 36 от
НК.
               Съдът, като отчете изложените обстоятелства намира, че обвиняемата следва
да бъде призната за виновна в извършване на престъпление по чл. 312, ал. 1от НК и да
бъде освободена от наказателна отговорност, като й се наложи административно
наказание - глоба в размер на 1 000,00 лева към минималния предвиден размер по чл.



78а, ал. 1 от НК, като съобрази предмета на престъплението, личността на дееца и че по
този начин ще се постигнат целите на наказанието.
           Водим от гореизложеното и на основание чл. 378, ал. 4, т. 1 от НПК, във връзка с
чл.78а от НК съдът

Р    Е    Ш    И :

ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВНА М.И.Т., с ЕГН **********,*******, за виновна в
това, че в периода 06.10.2008 год. до 07.01.2009 год. в гр.Свищов, действайки при
условията на продължавано престъпление, в качеството й на общопрактикуващ лекар,
без да е действала като длъжностно лице, снабдила  с лъжливи свидетелства за
състоянието на здравето им Г.Е.Г., на когото издала медицинска бележка с амбулаторен
номер № 4236/02.12.2008г., Р.К.Н., на която издала медицинска бележка с амбулаторен
номер № 3768/27.10.2008г., В. А. П., на когото издала медицински бележки с
амбулаторни номера № 3710/21.10.2008г. и № 3767/27.10.2008г., К.Й. Х., на когото
издала медицински бележки с амбулаторни номера № 3595/20.10.2008г., №
3901/10.11.2008г.,  № 3399/06.10.2008г. и  № 97/07.01.2009г. и  М. П.М., на когото
издала  медицински бележки с амбулаторен номер №3415/06.10.2008г,
№3610/20.10.2008г., №3769/27.10.2008г.  №3860/04.11.2008г, №3992/17.11.2008г. и №
4053/24.11.2008г. - престъпление по чл.312, ал.1, вр. с чл.26, ал.1 от НК.

ОСВОБОЖДАВА М.И.Т., с ЕГН **********,******* от наказателна
отговорност и налага АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ-ГЛОБА в размер на 1 000
(хиляда) лева, която да заплати в полза на държавата.

Решението може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок от съобщението
на страните, че е изготвено пред Окръжен съд – В. Търново.

 РАЙОНЕН СЪДИЯ :

Резултат от обжалване:
На основание чл. 378, ал. 5 НПК, вр. чл. 334, т. 3 и чл. 337,т.1 НПК, Великотърновският
окръжен съд РЕШИ:
ИЗМЕНЯ Решение № 436 от 30.11.2009г.,. на Свищовския районен съд, постановено по
НАХД № 527 по описа на съда за 2009г., в частта в която на обвиняемата М. И. Т. ЕГН
**********, с постоянен адрес ****** и е наложено административно наказание
"ГЛОБА" в размер на ХИЛЯДА ЛЕВА, като намалява размера на наложеното и
административно наказание "ГЛОБА" от ХИЛЯДА ЛЕВА на ПЕТСТОТИН ЛЕВА.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Дата на връщане: 25.2.2010г.
Дата на влизане в законна сила 19.02.2010г.


