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 На основание чл.56, ал.2 от Закона за съдебната власт и въз 

основа на Заповед № Ж-01-1082/21.01.2013г. на главния инспектор на 

Инспектората към Висшия съдебен съвет, в периода 29.01.2013г. – 

01.02.2013г. бе извършена проверка в Софийски районен съд и в 

Софийски градски съд  от екип  на ИВСС, в състав: инспектор 

Любомир Георгиев  с експерти Маргарита Борисова и Ана Рачева, и 

със задача: проверка по образуване, движение и приключване на НОХД 

№ 16853/2010г. по описа на СРС, Н.О. 98-ми състав ( ВНОХД № 

30/2013г. по описа на СГС, Н.О. – XI въззивен състав).  

         Срокът за изготвяне на акта с резултатите от проверката  е  

08.02.2013г.    

         Преписи от заповедта бяха връчени на административните 

ръководители на проверяваните съдебни органи.  

           

           

         КОНСТАТИВНА ЧАСТ 

 

Повод за проверката  

 

         Заповедта на главния инспектор е издадена по повод постъпил в 

Инспектората към ВСС сигнал вх. рег. № Ж-01-1082/26.11.2012г.  

Жалбоподател е г-н К. С. П. от гр.София.  Жалбата му е препратена по 

компетентност от Комисия „Професионална етика и превенция на 

корупцията” на ВСС с писмо изх.№ 94-00-899/19.11.2012г. за проверка 

на забавените мотиви по НОХД № 16863/2010г. по описа на СРС. 

         Жалбоподателят К. П. сочи в жалбата си, която е входирана във 

ВСС на 21.09.2012г., че на 13.12.2011г.  в СРС е депозирана жалба 

срещу присъдата по НОХД  № 16853/2010г. и „вече девет месеца това 

дело не е влезнало в СГС на въззивна инстанция, до този момент 

чакаме мотиви на съдията за да може да се даде ход на жалбата във 

въззивната инстанция, още повече, че вече две години сина ми, който е 

шизофреник е домашен арест и независимо от това, че тези дела по 

които има взета мярка за неотклонение са приоритет пред другите.” 

 

           В хода на извършеното предварителното проучване на сигнала 

бе изискана справка от Софийски районен съд относно датата на 
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постановяване на присъда по горепосоченото дело и датата на 

изготвяне на мотиви към нея.  На 08.01.2013г. бе входирано писмо от 

СРС с искане за уточнение на номера на делото, тъй като от 

деловодната справка  било видно, че по описа на 98-ми състав не е 

заведено дело с № 16863/2010г.  Установи се, че жалбоподателят е 

допуснал грешка при изписване номера на делото в жалбата си. 

Правилният номер  е НОХД № 16853/2010г., СРС, НО, 98-ми състав, с 

подсъдим С. К. П., за престъпление по чл.354а, от НК. На 10.01.2013г. в 

ИВСС постъпи  отговорът  от СРС, от който е видно, че:  

 на 06.12.2011г. е постановена присъдата по НОХД № 

16853/2010г., СРС, НО, 98-ми състав;  

 на 19.06.2012г. са изготвени мотивите; 

 на 03.01.2013г. делото е изпратено в СГС.  

          От извършената справка на официалния сайт  на  Софийски 

градски съд се установи, че  на 04.01.2013г. по жалба на С. К.П. е 

образувано ВНОХД № 30/2013г., СГС, Наказателно отделение НО, XI 

въззивен състав. 

          

       Проверка на НОХД № 16853/2010г. по описа на СРС, Н.О., 98-ми 

състав. 

          

       На 16.12.2010г. в СРС е внесен обвинителен акт по ПД № 

5232/2010г. по описа на СРС срещу   С. К. П. На същата дата е 

образувано НОХД № 16853/2010г. по описа на СРС, Н.О., 98-ми състав.  

       С разпореждане от 24.01.2011г. на съдия – докладчика  Мариета 

Райкова делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно 

заседание  на 08.04.2011г.  Защитник по делото на подсъдимия С. К. П.  

е адвокат  С. А.а, САК, с кантора ул.”…….”. На 08.02.2011г. адв. А., на 

посочения адрес, е получила призовка по делото, ведно с обвинителен 

акт и разпореждане.  

            На 10.02.2011г. е проведено съдебно заседание  за разглеждане  

на молба от 13.01.2011г. от адв. А. за изменение мярката за 

неотклонение на подзащитния й С.К. П. “домашен арест”.    

            На 08.04.2011г. по делото е проведено съдебно заседание. 

Същото е отложено за 07.06.2011г. за разпит на свидетели и вещи лица. 

За  изясняване на фактическата обстановка  на 18.10.2011г. е проведено 
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още едно съдебно заседание. Разглеждането на делото е приключило на 

06.12.2011г., когато е постановена присъда, с която подсъдимият С.К. 

П. е признат за виновен и осъден. 

           Жалбата на подсъдимия против  осъдителната присъда по НОХД 

№ 16853/10г. по описа на СРС, НО, 98-ми състав е подадена чрез адв.С. 

А., САК, негов защитник по делото, на 13.12.2011г. Върху жалбата са 

поставени следните резолюции и отбелязвания: 

o „11.06. 12 Да се уведоми защитата за изготвяне на мотивите 

като й се предостави 7-дневен срок за допълване на същата. 

След изтичане на срока препис от жалбата и евентуалното 

й допълнение да се изпрати на СРП, след което делото на 

СГС. (подпис)” 

o „Изпр. 2-ро съоб. на адв. на подс.(подпис)”  - липсва дата 

o „Изпр.1 бр.жалба на СРП” – липсва подпис и дата 

o „Изпр. 1 брой съоб. за изготв. мотиви на 20.06.12г.” –

липсва подпис 

o „адв.С.А. е търсена на тел.0877665368, но не отг. 20.06.12” 

– липсва подпис 

o „Изпр. 2 ро съоб. на защитата за изг. мотиви на 18.12.12. на 

11.07.12” – липсва подпис 

o „След многократно търсене по тел. ……адв. С.А. е 

уведомена на 17.12.12г. за изготвените мотиви към 

присъдата”. – липсва подпис и дата 

             В хода на проверката в СРС бе изяснено, че движението на 

делото не е отразено в електронната деловодна система, поради факта, 

че е „по-старо”. 

            Бе извършена проверка на срочната книга, в която е отбелязано, 

че мотивите към присъдата са изготвени на 19.06.2012г. 

             В кориците на ВНОХД № 30/2013г., СГС, Наказателно 

отделение НО, XI въззивен състав, което бе проверено в СГС, са 

приложени: 

o съобщение до СГС от 03.01.2013г.   за изпращане на НОХД 

№ 16853/10г. по описа на СРС, НО, 98-ми състав на 

въззивната инстанция; 

o съобщение от 18.12.12г. до  подс.С.К.П., чрез адв.С.А. за 

изготвяне на мотивите за указване възможността за 
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допълване на жалбата. / сочи се, че съобщението е 2-ро/. 

Направено е отбелязване на 19.12.12. от призовкар В.Х.И., 

че  „адв.С. А. освободи адв.кантора преди около година и 

не остави друг адрес.” 

o съобщение до СРП от 17.12.12. ведно с 1 бр.препис от 

жалба. Направено е отбелязване „2-ро”. Съобщението е 

получено в СРП на 20.12.12г.  

            От направената справка в Унифицираната информационна 

система на Прокуратурата на РБ (УИС) се установи, че по пр.пр.№ 

16262/2010г. по описа на СРП( ДП № 1270/2010г. по описа на 03-то 

РУП София) на 20.12.2012г. е постъпило съобщение от СРС, ведно с 

жалба от подсъдимия С. К. П. В деловодната система  на прокуратурата 

няма отразена друга кореспонденция със СРС след последното съдебно 

заседание по делото, проведено на 06.12.2011г., приключило с 

произнасяне на присъда.  

 

             Проверка на ВНОХД № 30/2013г. по описа на СГС, Н.О., XI 

въззивен състав. 

 

            Проследи се постъпването, образуването и движението на 

делото в СГС.  

            Постъпило е на 04.01.2013г. и на същата дата е образувано  

ВНОХД № 30/2013г., СГС, Наказателно отделение НО, XI въззивен 

състав. След разпределение по електронен път на случайния принцип  

за съдия-докладчик е определен съдия Мариян Марков.  

            С определение от 25.01.2013г.  делото е насрочено в открито 

съдебно заседание на 18.03.2013г. от 13.30ч.          

 

            Въз основа на горните констатации могат да бъдат 

направени следните 

             

            ИЗВОДИ 

 

            НОХД № 16853/2010г. по описа на СРС, НО, 98-ми състав   е 

проведено в разумен срок, като на 10.02.2011г. е разгледано искането 

на защитата за промяна на мярката за неотклонение, след което са 
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проведени четири съдебни заседания,  насрочвани през кратки периоди 

от време. Не се установява необосновано отлагане на делото.  

            Присъдата е постановена на 06.12.2011г., а мотивите към нея са 

изготвени на 19.06.2012г., с което е допуснато нарушение на 

разпоредбата на чл.308 НПК. 

            Една година след подаване на жалбата срещу присъдата  от 

подсъдимия чрез неговия защитник адв.С. А., делото е окомплектовано 

и изпратено в СГС за образуване на въззивно производство.  

            Жалбоподателят К. С. П. твърди в жалбата си до ИВСС, че той, 

както и двамата му сина, единият от които е подсъдимият по НОХД № 

16853/2010г. по описа на СРС, 98-ми състав, страдат от психично 

заболяване. Делото е образувано в СРС през месец декември 2010г. и 

едва в началото на 2013г. е изпратено във въззивната инстанция. Не е 

трудно да се предположи как се отразява съдебният процес на 

здравословното състояние на жалбоподателя и семейството му и как 

всяко допълнително забавяне усложнява  положението им. Впрочем, 

защитникът на подсъдимия С. К. П. адв. С. А. излага довод  в жалбата 

си до СГС, че подзащитният й  е с диагноза „параноидна шизофрения”, 

поради което е пенсиониран по болест с решение на ТЕЛК.  

            Също така, подсъдимият е с взета МНО „домашен арест”. Ако 

тази мярка не е заменена с друга по-лека в хода на съдебното 

производство пред първата инстанция, както се твърди в жалбата на г-н 

К.С. П. (баща на подсъдимия)  до ИВСС, забавянето на мотивите към 

присъдата с около шест месеца, както и забавянето на изпращането на 

делото в СГС също с  шест месеца, е недопустимо. 

            Множеството отбелязвания върху въззивната жалба на адв.С. А. 

от 13.12.2011г. за изпратени съобщения не съответстват на броя на 

приложените към делото такива. Като се има предвид, че липсват дати 

и подписи върху  някои от тези отбелязвания, може да се постави под 

съмнение тяхната доказателствена стойност (достоверност).  

            От друга страна,  по делото няма данни да е направена справка в 

Бюро „Призовки” за причините, поради които не са върнати  

изпратените съобщения.  

            На практика от 11.07.2012г. до 17.12.2012г. не са полагани 

каквито и да са  усилия за  изпълнение  на задълженията на съда  по 

чл.321,  чл.322  и чл.325 от НПК.  
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            Няма данни делото да е докладвано на съдията в този период от 

време, както и да е осъществен контрол върху изпълнение на 

служебните задължения на деловодителя на състава. 

          

            Въз основа на гореизложените констатации и на основание 

чл. 58, ал.2 от Закона за съдебната власт, Инспекторът към Висшия 

съдебен съвет приема за необходимо да даде следните 

 

                                       ПРЕПОРЪКИ: 

 

            Административният ръководител - председател на 

Софийски районен съд, предвид правомощията му,  определени в 

чл.80, ал.1, т.1  от Закона за съдебната власт: 

           

            1.Да предприеме организационни мерки за подобряване 

качеството на работата в деловодството на Софийски районен съд 

както и за осъществяване на ефективен контрол  върху дейността му. 

 

            2.В случай, че установи пропуски при изпълнение на 

служебните задължения на служители при съда по администриране на 

въззивната жалба на адв.С. А., САК, от 13.12.2011г. по  НОХД № 

16853/2010г. по описа на СРС, 98-ми състав,  да предприеме  съответни 

дисциплиниращи мерки спрямо тях.  

              

                           3.Да прецени възможността за предприемане на  подходящи 

дисциплиниращи мерки спрямо съдия Мариета Райкова поради 

забавяне  изготвянето на мотиви  по НОХД № 16853/2010г. по описа на 

СРС, 98-ми състав, в контекста на цялостната натовареност на  

Наказателното отделение при  СРС, и в частност на 98-ми състав, както 

и след вземане предвид конкретните особености на случая, 

включително  и установено с решение на ТЕЛК психично заболяване 

на подсъдимия и продължителността на взетата  спрямо него мярка за 

неотклонение „домашен арест”, наложена на  13.05.2010г.          

            На основание чл.58, ал.4 от ЗСВ административният 

ръководител – председател на Софийски районен съд  в 45-дневен 
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срок да уведоми главния инспектор на  Инспектората към ВСС за 

изпълнение на препоръките. 

        

            На основание чл.58, ал.3 ЗСВ екземпляр от настоящия Акт да 

се изпрати на административния ръководител - председател на 

Софийски районен съд.  

            На основание чл.58, ал.3 ЗСВ екземпляр от настоящия Акт да 

се връчи на съдия от СРС, НО, 98-ми състав  Мариета Райкова чрез 

административния ръководител - председател на Софийски районен 

съд.  

            На основание чл.58, ал.3 ЗСВ екземпляр от настоящия Акт да 

се изпрати  на административния ръководител -  председател на 

Софийски градски съд, за сведение.                           

            На основание чл.58, ал.3 ЗСВ, в 7-дневен срок от връчване на 

Акта могат да бъдат направени възражения пред главния инспектор на 

Инспектората към ВСС.         

            Екземпляр от Акта за резултати да се изпрати на Председателя 

на Комисия „ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА И ПРЕВЕНЦИЯ НА 

КОРУПЦИЯТА” при ВСС, за сведение. 

            Екземпляр от Акта за резултати да се изпрати на жалбоподателя 

….. 

 

                                                  ИНСПЕКТОР: 

                                                                            ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ 


