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На основание Заповед № Ж-01-297/14. 05. 2012г. на Главния 

инспектор на Инспектората към ВСС бе извършена проверка по сигнал 

Вх.рег.№ Ж-01-297 от 04. 04. 2012г., подаден от адв. В. Л. Ц., в качеството 

му на повереник на М. Ц., която е частен обвинител и пострадал по 

НОХД№2011/2011г. по описа на СГС, НК, 14 с-в. В сигнала се навеждат 

доводи относно необоснована продължителност на разглеждането на 

НОХД№2011/2011г. по описа на СГС, НК, 14 с-в и нарушение на срока по 

чл. 308 от НПК, допуснато по съдията- докладчик по същото дело.  

В рамките на проверката беше посетен Софийски районен съд и 

беше проверено НОХД№2011/2011г. по описа на същия съд. 

 Проверката бе извършена от Инспектор АЛБЕНА КОСТОВА и 

експертите МАРИЕЛА МИТЕВА и ОЛЕГ ВЕЛИНОВ.  

  

 

 КОНСТАТАЦИИ: 

 

 На 04.02.2011г. Софийска районна прокуратура внесла в 

Софийски районен съд обвинителен акт срещу М. И. И. за това, че на 14. 

09. 2010г. около 14.30ч. в гр. София, на ул. „Позитано”, в близост до 

кръстовището с бул. „Христо Ботев”, по хулигански подбуди, причинил 

лека телесна повреда на М. К. Ц./ударил я без причина с юмрук в гърба и 

блъснал Ц., при което тя паднала на земята/, изразяваща се в мораво 

кръвонасядане по дясната предмишница, средна трета, задно- долна 

повърхност, червеникаво- кафеникаво охлузване в същата област, 

кръвонасядания по външната странична повърхност на дясното бедро и по 

вътрешната повърхност на коляното, довели до болка и страдание без 

разстройство на здравето- престъпление по чл. 131, ал.1,т.12 вр. с чл. 130, 

ал.2 от НК. Обвиняемият бил с мярка за неотклонение „подписка”. 

Обвинителният акт е изготвен и внесен от Николай Попов- прокурор в 

СРП.  

 Въз основа на така внесения обвинителен акт, на 7. 02. 2011г., в СРС 

било образувано НОХД№2011/11г. и за съдия- докладчик бил определен 

съдия Върбан Върбанов- титуляр на 14 състав от Наказателната колегия на 

съда. С разпореждане от 15. 03. 2011г., постановено  на осн. чл.248 от НПК 

той насрочил делото за предварително изслушване на страните на 24. 06. 

2011г. от 11 ч., т.е. за след 4 месеца и 20 дни от постъпването му. В 

мотивите на разпореждането посочил, че са налице предпоставките за 

разглеждане на делото по реда на глава 27 от НПК.Съдията- докладчик 
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указал на подсъдимия, че следва да осигури участието на защитник в това 

производство  съгласно чл. 372 от НПК. 

Съгласно чл. 256, ал.1, т.2 от НПК за подготовката на съдебното 

заседание съдията- докладчик се произнася относно мярката за 

неотклонение, взета на подсъдимия. До постановяване на присъдата 

съдията- докладчик по НОХД№2011/11г. по описа на СРС не се е 

произнасял относно мярката за неотклонение, взета на подсъдимия М. И. 

 СРС изпратил на подсъдимият призовка за съдебното заседание на 

24. 06. 2011г. на адреса по делото. Според Таня Вълчинова- призовкар в 

СРС той е търсен многократно до 17. 06. 2011г. включително, но никой не 

отварял вратата на апартамента му. Призовката е върната в цялост с 

обяснение на длъжностното лице по призоваването, оформено съгласно 

изискването на чл. 180 от НПК. 

На 24. 06. 2011г. съдията констатирал, че подс. М. И. не се явява и 

установил, че същият не е редовно призован. След това конституирал 

пострадалата М. Ц. като частен обвинител. После  постановил 

определение, с което не дал ход на делото. В мотивите посочил, че 

подсъдимият отсъства, а участието му при разглеждане на делото е 

задължително, същият не бил редовно призован и не било изпълнено 

изискването на чл. 254 от НК, т. е. на подсъдимия не бил връчен препис от 

обвинителния акт и от разпореждането на съда от 15. 03. 2011г. 

 Съдията- докладчик насрочил делото за разглеждане по общия ред и 

разпоредил за следващото заседание да се призоват всички лица от 

списъка в приложението на обвинителния акт. Със същото определение 

обявил подс. М. И. за общодържавно издирване. Разпоредил след 

издирването му , от И. да се снемат писмени обяснения, в които да посочи 

адреса си по местоживеене, да му се връчи призовка за следващото 

съдебно заседание ведно с преписи от обвинителния акт, от 

разпореждането на съда и от настоящия протокол. Отложил делото и го 

насрочил за 28. 09. 2011г., т. е. в срока по чл. 271, ал.10 от НПК. 

 На 12. 07. 2011г. СРС изпратил писмо до СДВР, сектор „Издирване” 

за издирването на подсъдимия. 

 На 21. 07. 2011г. в СРС се получило писмо от Началника на сектор 

„Издирване” при СДВР, в което се сочи, че подсъдимият е обявен за 

издирване „ за установяване на адрес” с бюлетин №200/20.07.2011г. на 

СДВР и телеграма №25694/19.07.2011г. на ГД”КП”. Съобщил, че въпреки 

проведените издирвателни мероприятия лицето не е установено. 
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 СРС изпратил на подсъдимият призовка за съдебното заседание на 

28. 09. 2011г. на адреса по делото. Видно от призовката той е търсен 

многократно до 16. 09. 2011г. включително, но никой не отварял вратата на 

апартамента му и призовката е върната в цялост с обяснение на 

длъжностното лице по призоваването, оформено съгласно изискването на 

чл. 180 от НПК. 

ИВСС констатира, че в призовка на свидетеля А. Г. за съдебното 

заседание на 28. 09. 2011г., Николина Алексова- призовкар в СРС е 

записала на 07. 09. 2011г. „ Адрес посетен на дати: 22. 07. 2011г., 1. 09. 

2011г., 7. 09. 2011г. Лицето не е намерено на посочения адрес. Съседите не 

дават никаква информация за лицето.”Липсва отбелязване дали 

длъжностното лице по призоваването е направило опит да връчи 

призовката на домоуправителя или портиера, на съквартирант или съсед, 

когато поеме задължение да ги предаде по смисъла на чл. 180, ал.2 от 

НПК.Призовкарката не е посочила и дали някое от тези лица не може или е 

отказало да подпише, не е направила бележка за това в присъствието на 

поне едно лице, което се подписва съгласно чл. 180, ал.4 от НПК. 

 На 28.09.2011г. съдът не дал ход на делото.Според съдията делото би 

могло да се разгледа в отсъствие на подсъдимия, но в този случай е 

задължително участието на защитник.Подсъдимият нямал упълномощен 

защитник и поради това съдът определил да му се предостави правна 

помощ- процесуално представителство. Разпоредил да се изиска справка за 

издирвателните мероприятия по отношение на подсъдимия. Поради 

нередовно призоваване не се явил и един от свидетелите- А. Г. и съдът 

разпоредил да се изискат съответните справки за установяване на 

местоживеенето му. Отложил делото за 17. 10. 2011 от 14.30ч., т. е . в срока 

по чл. 271, ал.10 от НПК. 

На 7. 10. 2011г. СРС изпратил до АС на АК- София искане за 

определяне на адвокат за осъществяване на правна помощ. Същият ден 

САК в София уведомил съда, че Виктория Владова е определена за адвокат 

за предоставяне на правна помощ на подсъдимия М. И. 

 На 10. 10. 2011г. СРС изпратил на Началника на 06 РУ”П” СДВР 

призовката на св. А. Г. и разпоредил същата да му бъде връчена.  

 Същият ден по факса били изпратени отделни писма до: 

-СДВР сектор „Издирване” за резултата от издирвателните 

мероприятия на подсъдимия И; 

- до НОИ за получаване на информация относно домашния и 

служебен адрес на св. Ал. Г.; 
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- до ГД”ИН”, НСлС, сектор „БДС” на СДВР за получаване на 

информация дали св. Г. се намира в някой от следствените арести или 

затворите в страната, относно неговия постоянен и настоящ адрес, както и 

дали същият е напускал страната. 

Отговорите на част от писмата се получили на 11 и 14. 10. 2011г. На 

19. 10. 2011г. Началникът на 06РУ”П” на СДВР изпратил на СРС 

екземпляр от редовно връчена призовка на св. Г. Същият ден Началникът 

на сектор „Издирване” на СДВР уведомил съда, че издирвателните 

мероприятия за установяване на подсъдимия Илчев продължават. 

 На 17. 10. 2011г. съдията назначил адв. Владова за служебен 

защитник на подс. М. И. и дал ход на делото. В мотивите си посочил, че 

участието на подсъдимия не е задължително при разглеждане на 

проверяваното наказателно делото. Отсъствието му няма да попречи за 

изясняване на обективната истина по делото и то може да бъде разгледано 

с назначения служебен защитник.  

 Съдията проверил самоличността на явилите се свидетели и вещото 

лице, отстранил свидетелите от съдебната зала, но не е изпълнил 

задължението си по чл. 274 от НПК да разясни на страните правото им 

на отводи. 

 Дал ход на съдебното следствие, приел заключението на вещото лице 

и разпитал тримата свидетели. Служебният защитник заявила, че според 

двама от свидетелите подсъдимият има психически проблеми и направила 

искане да се изиска справка от център за психично здраве дали лицето се 

води на отчет там. Искането било подкрепено от прокурора и адвокатът на 

частния обвинител. Съдът уважил така направеното искане и постановил 

да се изиска справка от ЦПЗ”проф. Н. Шипковенски” дали подсъдимият се 

води на диспансерен отчет и справка дали не се намира на лечение в 

психиатрично заведение. Произнасянето по това искане на служебният 

защитник не е оформено като съдебен акт, липсват и мотиви(вж. стр.3 

от протокол от съдебно заседание на 17.10.2011г., л. 58 от делото). 

Съдът отложил делото за 21. 11. 2011г.  

 На 15. 11. 2011г. по делото се получило писмо от Началника на 

сектор „Издирване” при СДВР, че подсъдимият И. е установен. Сочи се 

адресът му, който е идентичен с адреса, на който е призоваван на 

досъдебното производство и с адреса, на който са изпращани призовките 

от съда.Съобщава се, че на подсъдимия е връчен препис от обвинителния 

акт, от разпореждането на СРС от 15. 03. 2011г. и призовка за следващото 
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заседание по делото. Към писмото е приложено писмено обяснение на 

подс. И. 

На 21. 11. 2011г. подсъдимият се явил в съдебно заседание, съдията 

дал ход на делото, разпитал подсъдимия, приключил съдебното следствие, 

дал ход на съдебните прения и постановил оправдателна присъда. 

На 24. 11. 2011г. СРП подала протест, а частният обвинител подал 

въззивна жалба срещу така постановената присъда. 

Мотивите към присъдата били изготвени на 17. 04. 2012г., т.е. 4 

месеца и 26 дни по- късно.   

 Същият ден  са изпратени съобщения и съдията дал 7-дневен срок за 

допълване на въззивната жалба. Към датата на настоящата проверка 

протестът и въззивната жалба ведно с делото не бяха заминали за 

въззивната инстанция. 

 

 

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:  

1. Нарушение на срока по чл. 252 от НПК: 

Обвинителният акт е внесен на 4. 02. 2011г. , а с разпореждането от 

15. 03. 2011г. съдия Лалов е насрочил първото съдебно заседание за 24. 

06.2011г. - т. е. 4 месеца и 20 дни след постъпването му. 

Според чл. 252, ал.1, НПК съдията- докладчик следва да насрочи 

делото в двумесечен срок от постъпването му. С разрешение на 

председателя този срок може да бъде по- дълъг, но не повече от 3 месеца.  

2.Съдебното заседание от 28. 09. 2011г. е неоснователно отложено и 

поради това разглеждането на делото е продължило ненужно дълго.Още на 

24. 06. 2011г. съдът е следвало да констатира, че делото може да се 

разгледа по реда на чл. 269, ал.3 от НПК, подсъдимият няма защитник и с 

оглед чл. 94, ал.1, т.8 от НПК следва да му бъде назначен служебен 

защитник. 
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3. Нарушение на чл. 308 от НПК- присъдата е постановена на 21. 11. 

2011г., а мотивите са изготвени на 17. 04. 2012г., т. е. 4 месеца и 26 дни 

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 допуснал 

горепосочените нарушения на сроковете в процесуалните закони и 

извършил действията, с които неоправдано забавил производството съдия 

Върбанов допуснал нарушение на разумния срок за разглеждане и 

решаване на делата, регламентиран в чл. 22 от НПК и чл. 6 от 

Европейската конвенция за защита на правата на човека. 

Наред с нарушенията, довели до нарушаване на разумния срок за 

разглеждане на делото съдия Върбан Върбанов е допуснал и следните 

нарушения на служебните си задължения: 

1. При подготовката на съдебното заседание не се е произнесъл 

относно мярката за неотклонение на подсъдимия и с това не е изпълнил 

задължението си по чл. 256, ал.1,т.2 от НПК; 

2. Когато подсъдимият напуснал местоживеенето си без да уведоми 

съответният орган и с това нарушил взетата спрямо него мярка за 

неотклонение „подписка” съдията не изпълнил задължението си по чл. 66, 

ал.1 от НПК да я замени с по- тежка по реда, предвиден в НПК; 

3. При даване ход на делото на 24. 06. 2011г. съдията не е спазил 

поредността на процесуалните действия, предвидени в чл. 271, ал.2 и 6 от 

НПК; 

4.Преди даване ход на съдебното следствие, съдията не е разяснил на 

страните правото им на отводи и по този начин не е изпълнил 

задължението си по чл. 274 от НПК; 

5.При произнасяне по доказателствените искания в съдебното 

заседание на 17. 10. 2011г. и при отлагане на делото за събиране на нови 

доказателства съдията не е спазил законоустановената форма на съдебния 

акт съгласно чл. 32, ал.1,т.3  от НПК; 

 Според чл. 110 вр. с чл. 49, ал.1, т.8 от ПАРОАВАС протестът и 

жалбата се изпращат на по- горния съд по разпореждане на съдията- 

докладчик заедно с делото или обжалвания акт най- късно 3 дни след 

постъпване на възражението от ответната страна и или от изтичане на 

срока за възражение от служба „Съдебно деловодство”. Според чл.325 от 

НПК делото, заедно с постъпилите жалби и протести се изпраща на 
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въззивната инстанция, след като изтече срокът по чл. 319, ал.1 от НПК. 

Срокът по чл. 319, ал.1 от НПК е 15- дневен и започва да тече от 

обявяването на присъдата. По НОХД№2011/2011г. по описа на СРС, НК, 

14 с-в този срок е изтекъл на 6. 12. 2011г. От изготвянето на мотивите до 

настоящата проверка са изтекли 30 дни. След обявяване на присъдата на 

21.11.2011г. делото е останало при съдията- докладчик за изготвяне на 

мотиви и е върнато в канцеларията на 17. 04. 2012г. 

Според чл.320, ал.3, НПК до даване ход на делото във въззивната 

инстанция страните могат да правят допълнителни писмени изложения за 

допълване на доводите, посочени в жалбата и протеста. Този срок не може 

да бъде ограничаван до 7 дни с разпореждане на съдията- докладчик.  

При призоваването на св. А. Г. за съдебното заседание на 28. 09. 

2011г. Николина Алексова- призовкар в СРС не е спазила на реда за 

призоваване, регламентиран в чл. 180 от НПК.   Спазването на 

законоустановения ред за призоваване на участниците в наказателния 

процес е една от гаранциите за приключване на делото в установените 

срокове и за стабилност на постановения съдебен акт. ИВСС стига до 

извода, че посоченото по –горе длъжностно лице по призоваването не 

познава реда за призоваване по действащия НПК. 

 

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

Инспекторатът към ВСС /ИВСС/ дава следните  

 

 

ПРЕПОРЪКИ: 

 

 

І. Препоръчва на Върбан Върбанов- съдия в СРС да си създаде 

необходимата организация за: 

а/ спазване на разумния срок за разглеждане и решаване на 

делата, съгласно чл. 22 от НПК и чл. 6 от Европейската конвенция за 

защита на човешките и основните свободи, включително чрез 

стриктно спазване на законоустановените процесуални срокове; 

б/ при подготовката за разглеждане на делото, при даване ход и 

разглеждане на делото, при постановяване на съдебни актове в 

открито съдебно заседание и при администриране на постъпили жалби 

и протести да спазва стриктно разпоредбите на НПК, включително 

посочените по- горе; 
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ІІ.Препоръчва на Председателя на Софийски районен съд в 

рамките на общото организационно и административно ръководство 

по смисъла на чл. 80, ал.1,т.1 от ЗСВ да: 

1.Да предприеме необходимите мерки Николина Алексова -

служител в служба „Връчване на призовки  и съдебни книжа” да 

спазва стриктно изискванията на чл. 180 и сл. от НПК при връчване 

на призовки, съобщения и съдебни книжа, включително чрез 

включването й в подходящо обучение; 

2. Да извърши проверка на администрирането на постъпилите 

протест и въззивна жалба и в случай, че констатира нарушения да 

предприеме мерки за реализиране на дисциплинарна отговорност; 

3. Да създаде необходимата организация и да предприеме 

ефективни мерки за по- добро управление на движението на делата и 

преодоляване на нарушенията на разумния срок за тяхното 

разглеждане и решаване, включително своевременното 

администриране на постъпилите жалби и протести; 

 

Предприемането на мерки за спазването на препоръките по т.ІІ.1.  и 

т. ІІ.2. следва да се извърши в срок до 1(един) месец от получаването на 

настоящия Акт с резултати от извършена проверка. Спазването на 

останалите препоръки следва да бъде постоянна практика. 

 

На осн. чл. 58, ал.4 от Закона за съдебната власт Председателят на 

СРС да уведоми Главния инспектор на Инспектората към ВСС за 

изпълнение на препоръките. 

 

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

ЛАЛОВ- И. Ф. 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:………………………………. 

 

 

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 

 


