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   АКТ 
ЗА  РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА 

 

  

 На основание Заповед № Ж-02-А-4/23.02.2012 год. на Главния 

инспектор на Инспектората към ВСС, издадена съгласно чл.58, ал.1 ЗСВ и 

Решение на ВСС от 16.02.2012г. бе извършена проверка по хода на нохд № С 

- 328/2008г. по описа на Софийски градски съд.  

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

Петър Раймундов и експерти Иван Тенчев и Тамара Кочева. 

 Поради обстоятелството, че делото е секретно бе изискана писмена 

информация с конкретно поставени въпроси по образуването, движението  и 

приключването на делото.  

           

 

     КОНСТАТАЦИИ: 

 

 

По образуването и движението на нохд № С - 328/2008г. НО 25 с-в по 

описа на Софийски градски съд 

        

      ●   Наказателното производство №45/2007г. на ГД „БОП” е образувано с 

постановление на СГП от 31.05.2007г.  

      ●  Обвинителният акт е внесен в СГС на 31.07.2008г. срещу В. Б. М. за 

престъпление по чл.321 ал.3 от НК и по чл.354а ал.2, вр. чл.20 ал.3 и ал.4, вр. 

ал.1 от НК, Ф. Б. К. по чл.321 ал.3, вр. ал.2 и по чл.354а ал.3 от НК и П. К. С. 

за престъпление по чл.321 ал.3 от НК и по чл.354а ал.2, вр. чл.20 ал.3 и 4 от 

НК. 

      ● Съдебното производство в СГС е образувано под № С -328/2008г. на 

01.08.2008г. и е разпределено на 25 с-в – докладчик съдия Мирослава 

Тодорова. 



  

      ● Делото е започнало и е приключено по общия ред, с трима подсъдими 

при условията на чл.321, ал.3 НК, без други форми на усложнена престъпна 

дейност. 

     ●  С разпореждане от 05.08.2008г. на съдия Тодорова делото е насрочено в 

открито съдебно заседание за 15.10.2008г. 

     ●  По делото в СГС са насрочени 8 (осем), от които 7 (седем) открити 

съдебни заседания и едно отсрочване на делото, поради заболяване на 

председателя на състава. 

     ●  Поредността на проведените съдебни заседания и причините за отлагане 

на делото са както следва:  

          На 15.10.2008г. в съдебно заседание делото е било отложено за 

25.11.2008г. за изслушване на ВДС и са били дадени указания на СГП за 

предоставяне на ВДС, така както са посочени в обвинителния акт, както и в 

тридневен срок да бъдат индивидуализирани данните на лицата, които да 

бъдат допуснати като свидетели и призоваване на вещо лице. 

           На 25.11.2008г. в съдебна заседание делото е отложено за 21.01.2009г. 

за разпит на свидетел, назначена е била съдебно-лингвистична експертиза и 

са били дадени указания на СГП в петдневен срок да уточни вида на 

софтуерния продукт, който следва да бъде използван, за да могат страните и 

съдът да се запознаят със съдържанието на приложените по делото ВДС. 

           На 21.01.2009г. в съдебно заседание делото е било отложено за 

04.03.2009г., поради неявяване на защитата на подсъдимия М.. Изискана е 

била справка от ОС – Пловдив относно участието на защитника на подс. М. 

по посоченото в молбата за отлагане дело. По искане на СГП съдът е 

допуснал изслушване на вещите лица, изготвили съдебно-техническата 

експертиза. Постановено е било принудително довеждане на неявилия се 

свидетел.    

           На 04.03.2009г. в съдебно заседание делото е отложено за 17.04.2009г., 

за когато е допуснат разпит на нов свидетел, както и на нередовно 

призования св. Ю.. Изискани са били справки с оглед призоваването на св. Ю. 

           На 17.04.2009г. в съдебно заседание делото е отложено за 19.05.2009г., 

за когато, с оглед дадените допълнителни обяснения от подс. М., са изискани 

справки от СЦЗ и СГП. 

          На 19.05.2009г. в съдебно заседание делото е отложено за 18.06.2009г., 

поради заболяване на защитника на подс. Ф. К. 

          На 18.06.2009г. не е проведено съдебно заседание, като с резолюция от 

22.06.2009г. делото е отсрочено за 09.07.2009г., поради заболяване на 

председателя на състава. 

           На 09.07.2009г. съдебното следствие е приключило и е бил даден ход 

на делото по същество.  



  

           На 17.07.2009г. е обявена присъдата. Мотивите към присъдата са 

предадени и обявени в срочната книга на 17.01.2012г.  Забавянето на 

мотивите е с две години и пет месеца.     

 

 ● Във вътрешната деловодна система за 2009г., 2010г. и 2011г. нохд № 

С-328/2008г. не е подадено като неприключено; 

 ● При проверките, извършени от ИВСС за 2010г. и 2011г. същото дело 

не е подадено като неприключено. 

 

 

  

ИЗВОДИ: 

 

 

1. Делото е разгледано за по-малко от една година (01.08.2008г. – 

17.07.2009г.), а написването на мотивите е забавено с две години и пет 

месеца. От това следва, че делото не е с голяма фактическа и правна 

сложност за компетентността на СГС.  

  2.  Натовареността на съдия М. Тодорова е била следната:  

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.,  

          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 – 31бр., 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 броя 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. 

 3. Решаването на делото, което включва и окончателното му 

приключване със съответните мотиви в законоустановения срок съставлява 

служебно задължение на съдията по чл. 210, т.1 ЗСВ. 

         4.   Неизпълнението на това задължение, както това е по разглеждания 

случай, съставлява дисциплинарно нарушение по смисъла на чл. 307, т.1 и 2,  

във вр. чл. 308, ал.1, т.3, 4 и 6 ЗСВ. 

         5.  Налице са основания за търсене на дисциплинарна отговорност от 

съдия Мирослава Тодорова и в този смисъл следва да се направи 

предложение до ВСС по чл. 54, ал.1, т.6 ЗСВ. 

 

 

 

 

ПРЕПОРЪКИ: 

 

 

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. 

4. Предлага на административния ръководител на СГС да провери и 

съгласува възможността за отразяване и на делата, съдържащи 

класифицирана информация във вътрешната компютърна деловодна система. 

5. Председателят на СГС да уведоми ИВСС за предприетите действия по 

направените препоръки в т.1 – 4 в 30- дневен срок. 



  

6.  Актът за резултатите от проверката да се връчи на административния 

ръководител на СГС – съдия Владимира Янева и чрез нея – на съдия 

Мирослава Тодорова, които могат в 7-дневен срок от връчването да направят 

възражение пред Главния инспектор на ИВСС.  

 

 

 

 

     ИНСПЕКТОР: 

                                                       

                            Петър Раймундов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

Днес …………………… настоящият акт бе връчен на г-жа 

Владимира Янева - председател на Софийски градски съд. 

На основание чл.58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се 

направят възражения и да се представят на Главния инспектор на 

ИВСС. 

                                       

                                           Получил акта :   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

 

 

Днес …………………… настоящият акт бе връчен на г-жа 

Мирослава Тодорова – съдия в Софийски градски съд. 

На основание чл.58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се 

направят възражения и да се представят на Главния инспектор на 

ИВСС. 

                              

          

                                           Получил акта :   

 

 


