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АКТ 
С РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА 

 

  

 На основание Решение на ВСС от 16.02.2012г. по протокол № 7, доп. 

т.12 и устна заповед на главния инспектор на Инспектората към ВСС, 

издадена съгласно чл.58, ал.1 ЗСВ, бе извършена проверка по приключването 

и изготвянето на мотивите към присъдата по нохд № 3109/2003г. по описа на 

Софийски градски съд. 

 На основание чл.56, ал.2 от ЗСВ, проверката е възложена на инспектор 

Петър Раймундов и експертите Иван Тенчев и Тамара Кочева. 

          Проверката беше извършена въз основа на писмени данни, получени от 

СГС. 

  

КОНСТАТАЦИИ: 

 

1.  По приключването и изготвянето на мотивите към присъдата по нохд 

№ 3109/2003г. НО 12 с-в по описа на Софийски градски съд. 

        

      ●   Присъдата по посоченото дело е от 16.06.2006г. Обявено е в присъдата, 

че мотивите ще бъдат изготвени в 15-дневен срок, считано от 16.06.2006г., 

т.е.  на 01.07.2006г.  

           Вместо това, видно от извлечението на книгата за открити заседания на 

СГС, нохд № 3109/2003г. по описа на СГС е предадено в канцеларията на 

25.03.2011г.  

          Изготвянето на мотивите е забавено с 4 г. 8м. и 25 дни. 

          

          Натовареността на докладчика по делото не се различава съществено от 

това на останалите съдии.  

          За първите десет месеца на 2009г., съдия Мирослава Тодорова има 

постъпили: НОХД – 11бр., ЧНД – 141бр., ВНОХД – 33бр. и ВЧНД – 31бр., 

както останали несвършени от 2008г.: НОХД – 11бр., ВНОХД – 18бр.,  
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          За същия период съдия Тодорова има свършени: НОХД -12бр., ЧНД – 

139бр., ВНОХД – 17бр. и ВЧНД – 26бр.  

          От съпоставката на постъпилите и свършените дела е видно, че те са с 

много близки количествени параметри. По отношение на въззивните 

наказателни дела като общ характер и чнд, свършените са по-малко от 

постъпилите. Това съотношение между постъпилите и свършените дела, 

което не е в полза на свършените, не позволява да се намали броя на делата, 

останали неприключени в края на съответната отчетна година. 

          През 2010г. съдия Тодорова има постъпили: НОХД -18бр., ЧНД – 

138бр., ВНОХД – 31бр. и ВЧНД – 31бр. Останали несвършени в края на 

2009г. са НОХД – 8бр., ВНОХД – 131бр., ВЧНД – 4бр. 

          През 2010г. съдия Тодорова има свършени: НОХД - 12бр., ЧНД – 

138бр., ВНОХД – 28бр. и ВЧНД – 23бр. От съпоставката между постъпили и 

свършени дела е видно, че свършените нохд дела съставляват 2/3 от 

постъпилите, съответно 12 спрямо 18 и абсолютният им (номинален) брой не 

е голям. По останалите видове дела, съотношението постъпили спрямо 

свършили дела е относително равностойно. За да се намали обаче броят на 

останалите несвършени дела в края на отчетния период (за нохд – 8 спрямо 

12 решени или относителен дял 2/3 спрямо решените, на ВНОХД – 31 спрямо 

23 или относителен дял на несвършените по-висок от свършените ) е 

необходимо постепенно увеличаване на свършените спрямо постъпилите 

дела, така че в края на всеки отчетен период останалите несвършени дела да 

не увеличават съществено дела на постъпилите през следващия отчетен 

период. Това е обективна, необходима предпоставка за ритмичност, срочност 

и добро качество на правораздаването. 

             Въз основа на горепосочените констатации, могат да се направят 

следните  

 

И З В О Д И: 

 

1. Не съществуват обективни причини за забавяне изготвянето на мотивите 

към присъда № 34 от 16.06.2006г. по нохд №3109/2003г. на СГС с докладчик 

съдия Мирослава Тодорова. 

2. Забавянето е с продължителност 4г. 8м. и 25 дни. 

3. С този срок е забавено приключването на процеса и влизането на 

присъдата в сила. 

4. Поради забавяне на изготвянето на мотивите наказателното преследване е 

погасено по давност (чл.142 ал.2 т.2 и 5 от НК в редакцията му преди ЗИДНК, 

ДВ бр.26/2010г., вр. чл.80 ал.1 т.3 от НК). Така по разглежданото дело 

абсолютната давност за наказателно преследване е била 15год. и е изтекла на 
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05.04.2011г. Предаването на мотивите е станало на 25.03.2011г., т.е. 11 дни 

преди изтичане на абсолютната давност за наказателно преследване.  

5. Няма данни това действие на докладчика да е съзнателно и преднамерено, 

но обективно чрез забавянето на изготвянето на мотивите към присъдата на 

практика се е стигнало до невъзможност наказателното преследване да 

продължи и пред следващите съдебни инстанции. С това фактически се 

стабилизира оправдателната част на присъдата изцяло и осъдителната й част 

по отношение на условното осъждане. 

6. В резултата на това и осъденият, и оправданите подсъдими имат основание 

да търсят отговорност от Република България пред Съда по правата на човека 

в Страсбург за разглеждане и приключване на делото в срок, който няма 

разумно основание за своята продължителност. 

 

    П Р Е П О Р Ъ К И: 

 

1. Препоръчва на административния ръководител на СГС – съдия Владимира 

Янева да упражнява постоянен и ефективен контрол върху спазване на 

сроковете за изготвяне на мотивите към присъдите от съдиите в наказателно 

отделение в СГС. 

2. Периодично на общо събрание на съдиите от наказателното отделение да 

се докладват делата с ненаписани съдебни актове, да се обсъждат причините 

за това, да се набелязват и изпълняват конкретни и относими мерки за 

преодоляване на забавянето. 

3. На всяко полугодие и при годишния отчет, да се установява точния брой на 

ненаписаните съдебни актове по видове дела, докладчици, 

продължителността на просрочието и причините за това. 

 

 

    

     ИНСПЕКТОР: 

        Петър Раймундов 


