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                           РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
 

 

 гр. София 1301, ул. „Георг Вашингтон” № 17, тел.факс 989 48 66 

 

            
 

 

 

 

 

 

А К Т 

     с резултати от извършена проверка 

 

 
 На основание Заповед № Ж-01-558/2012г. на Главния 

инспектор на Инспектората към ВСС бе извършена проверка по сигнал 

Вх.рег.№ Ж-01-558 от 22. 06. 2012г., подаден от В. И. К. от гр. София 

относно нарушение на срока по чл. 308 от НПК, допуснато по 

НЧХД№5566/10г. по описа на СРС.  

В рамките на проверката беше посетен Софийски районен съд и 

беше проверено НЧХД№5566/2010г. по описа на същия съд. 

 Проверката бе извършена от Инспектор АЛБЕНА КОСТОВА и 

експертите МАРИЕЛА МИТЕВА и ОЛЕГ ВЕЛИНОВ.  

  

 

 КОНСТАТАЦИИ: 

 

 На 26.02.2010г. В. И. К. внесъл в Софийски районен съд тъжба 

срещу К. Р. Г. за извършено от него престъпление по чл. 148, ал. 2, вр. ал.1, 

т. 2, т. 3 и т. 4, вр. с чл. 147, ал. 1, пр. 2 от НК и срещу Й. П. И. за 

извършено от него престъпление по чл. 148, ал. 2 във вр. с ал. 1,т. 2, т. 3 и 

т. 4, вр. чл. 147, ал. 1, пр. 2 от НК. Въз основа на така внесената тъжба на 5. 

05. 2010г. в СРС било образувано НЧХД№5566/10г. и за съдия- докладчик 

бил определен съдия Върбан Върбанов- титуляр на 14 състав от 

Наказателното отделение на съда.   
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На 17. 10. 2011г. съдията постановил присъда, с която признал К. Г. 

за виновен в извършването на престъпление по чл. 148, ал. 1, т. 1 и т.3 вр. с 

чл. 147, ал.1 от НК. На осн. чл. 78А от НК го освободил от наказателна 

отговорност за горепосоченото престъпление и му наложил 

административно наказание „глоба” в размер на 1 000лв. Наред с това го 

осъдил да заплати на В. К. сумата от 2 000лв., представляваща 

обезщетение за причинените вследствие на горното деяние неимуществени 

вреди, ведно със законната лихва от 20.10.2009г. до окончателното 

изплащане на сумата. 

Със същата присъда съдията признал Й. И. за виновен в извършване 

на престъпление по чл. 148, ал.1,т.1 и т. 3, вр. с чл. 147, ал.1 от НК. На осн. 

чл. 78А от НК го освободил от наказателна отговорност за горепосоченото 

престъпление и му наложил административно наказание „глоба” в размер 

на 1 000лв. Наред с това го осъдил да заплати на В. К. сумата от 2 000лв., 

представляваща обезщетение за причинените вследствие на горното 

деяние неимуществени вреди, ведно със законната лихва от 20.10.2009г. до 

окончателното изплащане на сумата. 

Срещу така постановената присъда са подадени протест и въззивна 

жалба. 

 

Мотивите към присъдата били изготвени на 13. 06. 2012г.   

 

ВЪЗ ОСНОВА НА ИЗЛОЖЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ ОТ 

ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА,  ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ ВИСШИЯ 

СЪДЕБЕН СЪВЕТ ПРАВИ СЛЕДНИТЕ  

 

 

ИЗВОДИ : 

 

  

Върбан Върбанов- съдия в Софийски районен съд е допуснал 

нарушение на чл. 308 от НПК- присъдата по НЧХД№5566/10г. по описа на 

СРС е постановена на 17. 10. 2011г., а мотивите са изготвени на 13. 06. 

2012г., т. е. 8 месеца по- късно. Според чл. 308 от НПК този срок не може 

да е по- дълъг от 1 месец. 

Според чл. 12, ал.2 от Закона за съдебната власт сроковете, 

определени в процесуалните закони, които се отнасят до осъществяване на 

правомощията на съдиите са задължителни за тях. Като не спазил срока, 
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предвиден в процесуалния закон съдия Върбанов е осъществил нарушение 

на закона.  

 

На основание чл. 58, ал. 2 от Закона за съдебната власт 

Инспекторатът към ВСС /ИВСС/ дава следната  

 

 

ПРЕПОРЪКА: 

 

 

Препоръчва на Върбан Върбанов- съдия в СРС да си създаде 

необходимата организация за спазване на срока по чл. 308 от НПК за 

написване на мотивите към постановена присъда;   

 

Спазването на препоръката, дадена с настоящия Акт с резултати от 

извършена проверка следва да бъде постоянна практика. 

 

На осн.чл. 58, ал.3 от ЗСВ екземпляр от настоящия Акт да се връчи 

на Председателя на Софийски районен съд и Върбан Върбанов- съдия в 

СРС.  

 

 

             

ИНСПЕКТОР:                                                                                                   

 

 

                           …………….…….……………                                     

                             /АЛБЕНА КОСТОВА/ 

 

 
 

Днес …………………….. настоящият Акт бе връчен на МЕТОДИ 

ЛАЛОВ- И.Ф. АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ-ПРЕДСЕДАТЕЛ 

НА СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД. 

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

възражения и да се представят на Главния инспектор. 

 

    Получил акта:………………………………. 
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Днес………………….. настоящият Акт бе връчен на ВЪРБАН 

ВЪРБАНОВ- съдия в СРС. 

На осн. Чл. 58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се направят 

възражения и да се представят на Главния инспектор. 

 

    Получил акта:………………………………. 

 

 

 

ММ 


