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                           РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
 

 

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

 

            
 

 

 

 

 

       

    

Р Е Ш Е Н И Е 
 

по възражение рег. №КПП-01-14/15г. от 21. 10. 2015г. 

 

   
  

ТЕОДОРА ТОЧКОВА, Главен инспектор на Инспектората към Висшия 

съдебен съвет, разгледа възражение Вх. рег. № КПП-01-14/15г. от 21. 10. 

2015г. по описа на ИВСС, подадено от съдия Татяна Димитрова Богоева- 

Маркова- Районен съд Петрич, срещу Акт за резултати от извършена планова 

проверка по наказателни дела в РС- Петрич, възложена със Заповед №ПП- 

01- 14/29. 04. 2015г. на Главния инспектор на ИВСС. 

Във възражението се твърди, че проверката е направена едностранчиво, 

защото са отразявани са единствено констатации за несъгласие с актовете на 

проверяваните съдии по същество, в частност и нейните относно върнатите 

на прокурор дела,като са отразявани и просрочия. В същото време, според 

съдия Богоева- Маркова проверяващите не са взели предвид причините за 

забавянето на част от мотивите по решенията. Наред с това не е отразено и 

отбелязано обстоятелството, че по всички проверени и посочени в проверката 

дела липсват допуснати от нея нарушения по образуване, движение и 

приключване на делата, с изключение на 8 на брой дела, по които актовете са 

просрочени. 

Оспорва отразеното в констативно- съобразителната част становище на 

проверявания екип относно проверката на НОХД№388/2014г. по описа на 

РС- Петрич. Поради това не е съгласна с извода, направен на стр. 64 от 

процесния Акт за резултати, че трябва да извършва по- задълбочена проверка 

на обстоятелствата по чл. 248 от НПК. 

Оспорва основателността на препоръката за спазване на разумния срок 

за разглеждане и решаване на НАХД, посочена в т. ІV от процесния Акт за 

 Изх.№……………… 

 Дата: …………….… 
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резултати. Смята, че решенията по посочените в констативната част 2 бр. 

НАХД  за 2013г. и 6 бр. НАХД за 2014г. са постановени в разумен срок 

защото разумния срок по ЕКПЧОС е 3 месеца. Също твърди, че при даването 

на препоръката следва да се вземат предвид броя на делата, които са й 

разпределени през проверявания период, както и съотношението между 

забавените дела и делата, решени в срок. Сочи още, че решенията по 2бр. 

НАХД са забавени ,защото през този период била командирована в РС- 

Благоевград и едновременно с това трябвало да довършва делата в РС- 

Петрич. Не могла да изготви съдебните си актове в извънработно време и 

през почивните дни, защото нямала ключа за Съдебната палата, където се 

помещава РС- Петрич и не можела да стигне до работно си място през това 

време. По 5 бр. НАХД, забавени от нея забавянето е незначително, като най- 

дългото е с 16 дни. Счита, че сроковете, определени в процесуалните закони 

са задължителни, но спазването им не може и не следва да бъде разглеждано 

едностранно, без съобразяване с вида и сложността на разгледаните дела, 

натовареността й за проверявания период и с качеството на постановените от 

нея съдебни актове. 

Иска да бъде отменена констатацията на л. 64 от Акт за резултати от 

извършена планова проверка по наказателни дела в РС- Петрич по заповед 

№ПП- 01- 14/29. 04. 2015г. относно спазването на чл. 248 от НПК, касаеща 

нея, както и да бъде отменена по отношение на нея препоръката по т. ІV от 

Акта относно спазване на разумния срок за разглеждане и решаване на АНД. 

В подкрепа на възражението са приложени заверени копия на Заповед 

№193/26. 04. 2013г. и Заповед №375/18.10.2012г. и двете на Председателя на 

ОС- Благоевград. 

След като се запозна с доводите в постъпилото възражение и 

приложенията към него, с Акта за резултати от извършена планова проверка 

по наказателни дела в РС- Петрич по заповед №ПП- 01- 14/29. 04. 2015г. и 

приложените към него материали Главният инспектор на ИВСС, за да се 

произнесе прецени: 

Възражението е допустимо. Подадено е от лице, което има правен 

интерес. През периода на проверката по горепосочения Акт за резултати 

Татяна Димитрова Богоева- Маркова е била съдия в РС- Петрич, разглеждащ 

наказателни дела. Работата й е била предмет на процесната проверка, като 

констатации и препоръки за нейната работа се съдържат в Акта за резултати. 

Видно от известие за доставяне, Акта за резултати от извършена планова 

проверка по наказателни дела в РС- Петрич по заповед №ПП- 01- 14/29. 04. 

2015г. е получен в РС- Петрич на 2. 10. 2015г. Според пощенското клеймо на 

плика, с който е получено Възражението на съдия Богоева, същото е 

изпратено на 20. 10. 2015г. 

Доколкото липсват данни по преписката на коя дата председателят на 

РС- Петрич е връчил процесния Акт с резултати на съдиите от проверявания 

съд ,включително на съдия Богоева- Маркова, то следва да се приеме в полза 

на проверяваното лице спазването на срока по чл. 58, ал.3 от ЗСВ.  



 3 

Разгледано по същество възражението се явява неоснователно по 

следните съображения: 

 Проверката по наказателни дела в РС- Петрич е извършена 

обективно и пълно в съответствие с правомощията на ИВСС. Предмет на 

проверка е организацията на работа по наказателни дела в РС- Петрич в 

периода 1. 01. 2013г. до 31. 12. 2014г. Проверяващият екип е изискал и 

получил от РС-Петрич 21 бр. справки. Сред тях са справки, които съдържат 

данни за работата на съответния съдия, включително възразилата съдия 

Богоева- Маркова.  

При проверката на място в РС- Петрич проверяващият екип е проверил 

работата на всеки съдия по наказателни дела през проверявания период, като 

е инспектирал по равен брой дела от всеки вид. Проверяваните дела са 

определени при спазване принципа на случайния подбор. Инспектирани са  и 

всички дела, за които има данни, че са допуснати нарушения на 

процесуалните срокове. 

  Следователно проверяващият екип е събрал пълна информация 

относно броя и вида на насрочените дела, както  и относно броя и вида на 

приключените дела за всички съдии по наказателни дела, работили в РС- 

Петрич през проверявания период. Получена  е и пълна информация относно 

броя  и вида на  съдебните актове, с които са приключили наказателните 

дела.Събраната информация отразява работата на съдиите,  както по дела, по 

които не е допуснато нарушение на процесуалните срокове, така и тяхната 

работа по дела, по които са допуснати нарушения от горепосочения вид.  

Предвид изложеното, Главният инспектор на ИВСС намира, че  

твърдението за едностранчивост на проверката се явява неоснователно. 

Връщането на делото на прокурора с указания за отстраняване на 

съществени нарушения на процесуалните правила, допуснати на досъдебното 

производство винаги има за последица удължаване на срока за разглеждане 

на делото. Поради това проверката по чл. 248 от НПК следва да се прави 

задълбочено, а правомощието на съда по чл. 249 от НПК следва да се 

упражнява винаги много прецизно. Още от своето създаване ИВСС следи 

много внимателно начина, по който съдиите упражняват тези свои 

правомощия. В практиката на ИВСС бяха констатирани много случаи , когато 

съдиите връщаха делата на прокурора неоснователно и това водеше до 

неоправдано забавяне на разглеждането на делото. Въпреки, че към 

настоящия момент тези случаи са намалели, проверяващите екипи 

продължават да изследват съдебните актове, с които делото е върнато на 

прокурора. Поради това, че към датата на проверката производствата по 

връщането на делата са приключили с окончателен акт, съдебните актове за 

връщане на делото с указания на прокурора са предмет и на анализ по чл. 54, 

ал.1,т.3 от ЗСВ. 

Проверяващият екип е изискал Справка №8 за делата, върнати на 

прокурора за доразследване в периода 1. 01. 2013г. - 31. 12. 2014г. с 

посочване на съдията- докладчик. Към справката са приложени копия на 

обвинителния акт, както и на съответния съдебен акт, с който делото е 
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върнато. Справката е получена и приложена към материалите на Акта за 

резултати; 

В конкретния случай проверяващият екип е проверил всички дела, 

които РС- Петрич е върнал на прокурора през 2013г. Това са 18 броя НОХД. 

Проверени са и всички дела, които РС- Петрич е върнал на прокурора през 

2014г. Това са общо 13бр. НОХД, едно дело по чл. 78а от НК и 5 НОХД, по 

които са внесени споразумения.  

Всички дела от горепосочения вид са описани, като са посочени 

съдиите- докладчици и прокурорите, които са внесли обвинителните актове. 

Посочени са причините за връщане на съответното дело  за доразследване. 

Дадени са препоръки на съответния прокурор или съдия в зависимост от 

причините за връщане на делото. Подходът към всички дела е еднакъв. 

По отношение на НОХД№388/14г. по описа на РС- Петрич 

проверяващият екип е извършил внимателна проверка на делото и е стигнал 

до определени изводи, които е посочил в Акта за резултати/стр.39 от него/. 

Впрочем до същите изводи е стигнал и въззивният съд, когато се е 

произнесъл с определение по ВЧНД№170/14г. по описа на ОС- Благоевград. 

Намирам, че изводите на проверяващия екип са правилни. Наличието на 

очевидна техническа грешка в постановлението за привличане на обвиняем 

от 18. 03. 2014г. е процесуално нарушение, но то не е съществено, защото не 

е довело до накърняване на процесуалните права на обвиняемия. Това е така, 

защото при по- рано повдигнатото му обвинение/ привличане от 24. 02. 

2014г./ на обвиняемия е разяснено в пълнота обвинението по чл. 316,пр.1, НК  

и предвидената за това деяние наказателна отговорност. Отделно от това на л. 

3 от постановлението от 18. 03. 2014г. е изписана цифром правната 

квалификация на престъпленията. Наред с това обвиняемият изрично, в 

присъствието на защитника си е заявил, че разбира повдигнатите му 

обвинения и предвидената за тях наказателна отговорност, признал се е за 

виновен и дори пожелал сключване на споразумение с прокуратурата. 

Когато проучва материалите по делото съдията следва да се ръководи 

не само от последното постановление, а да ги преценява в цялост, 

анализирайки връзката между тях. Няма съмнение, че ако съдията беше 

проучил внимателно всички материали по НОХД№388/14г. по описа на РС- 

Петрич щеше да достигне до същите изводи, както проверяващият екип и 

въззивната инстанция. 

Щом проверяващият екип е констатирал нарушение  в организацията на 

съдията, което е довело до неправилно приложение на закона, той следва да 

го отрази в Акта за резултати. 

Поради това възражението относно констатацията на л.64  от Акта във 

връзка със спазването от съдия Богоева- Маркова на чл. 248 от НПК се явява 

неоснователно. 

Неоснователно е и възражението относно препоръката по т.ІV от Акта 

за резултати от извършена планова проверка по наказателни дела в РС- 

Петрич по Заповед №ПП-01-14/29.04.2015г.  



 5 

Изискана е и Справка №15 за всички АНДела, решени в периода 1. 01. 

2013г. - 31. 12. 2014г., по които решението е написано след едномесечния 

срок с посочване на номера на делото, съдията- докладчик, датата на 

обявяване на делото за решаване и постановяване на решението за всеки 

съдия. Справката е получена и приложена към материалите по Акта за 

резултати. 

Не се спори от възразилият съдия, че през 2013г. в РС- Петрич тя  е 

насрочила общо 139 бр. наказателни дела, от които 89 НОХД, 11 НАХД,2 

НАХД по чл. 78а от НК, 35 ЧНД и 2 ЧНД разпити /вж. Справка №3- съдия 

Татяна Богоева 2013г./ През 2013г. съдия Богоева е забавила изготвянето на 

решенията по 2 НАХД. Това са НАХД№364/12г., по което решението е 

забавено с 1 месец и НАХД№862/12г., по което решението е забавено с 20 

дни /вж. Справка №15-НАХД, решени в периода 01. 01. – 31. 12. 2013г., по 

които решението е написано в едномесечния срок/. 

 През 2014г. съдия Богоева е забавила изготвянето на решения по 6 

НАХД. Това са :  

НАХД№1240/13г., по което решението е забавено с 11 дни; 

 НАХД№1542/13г., по което решението  е забавено с 16 дни; 

 НАХД№1543/13г., по което решението е забавено с 16 дни; 

 НАХД№1544/13г., по което решението е забавено с 15 дни; 

 НАХД№65/14г., по което решението е забавено с 5 дни; 

НАХД№512/14г., по което решението е забавено с 1 месец и 2 дни. /вж. 

Справка №15-НАХД, решени в периода 01. 01. – 31. 12. 2014г., по които 

решението е написано в едномесечния срок/. 

Решенията по НАХД следва да се изготвят в срок до един месец. Това 

произтича от характера на делата и от факта, че един месец е най- 

продължителният срок за изготвяне на съдебни актове, който законодателят е 

дал. В този смисъл е чл. 308 от НПК, който регламентира  времето за 

изготвяне на мотиви към постановената присъда, чл. 340 от НПК, който 

регламентира срока за изготвяне на решение от въззивната инстанция и др. 

Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи не 

е установила срокове за изготвяне решенията по наказателни дела. Тя е 

установила критерии, по които да се прецени дали в даден случай е нарушено 

правото на страната за разглеждане  и решаване на делото в разумен срок. 

Наказателните с административен характер дела не се характеризират с 

фактическа и правна сложност, поради което съдиите следва да спазват 

едномесечния срок за изготвяне на решенията по тях. Оплакванията, че 

проверяващият екип не съобразил натовареността на съдия Богоева- Маркова 

през 2013 и 2014г., факта, че същата била командирована в РС- Благоевград 

от 1. 11. 2012г. до 1. 11. 2013г., през което време трябвало да довършва и 

започнати от нея дела в РС- Петрич не следва да бъдат обсъждани, доколкото 

същите имат отношение към една процедура по ангажиране на 

дисциплинарна отговорност, каквато в случая не е инициирана. 

Проверяващият екип е приел, че в случая няма основание за търсене на 

дисциплинарна отговорност. С оглед недопускане на подобни нарушения в 
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бъдеще е дал въпросните препоръки. Те нямат отношение към 

дисциплинарната отговорност на съдията. 

 Предвид изложеното намирам и възражението за отмяна на 

препоръката по т. ІV от Акта за резултати от извършена планова проверка по 

наказателни дела в РС- Петрич в частта досежно съдия Богоева- Маркова за 

неоснователно. 

 Мотивиран така, Главният инспектор на Инспектората към ВСС 

 

     Р Е Ш И: 

 

ОТХВЪРЛЯ  като неоснователно възражението на съдия Татяна 

Димитрова Богоева- Маркова, заведено в ИВСС с Вх. рег. № КПП-01-14/15г. 

от 21. 10. 2015г. по описа на ИВСС срещу Акт за резултати от извършена 

планова проверка по наказателни дела в РС- Петрич по заповед №ПП- 01- 

14/29. 04. 2015г. на Главния инспектор на ИВСС. 

 Решението е окончателно. 

Решението да се изпрати на Татяна Богоева- Маркова- съдия в РС- 

Благоевград, на хартиен носител с известие за доставяне. 

Да се приложи като неразделна част от Акта за резултати от 

извършена планова проверка по наказателни дела в РС- Петрич по заповед 

№ПП- 01- 14/29. 04. 2015г. на Главния инспектор на ИВСС- на хартиен 

носител. 

Да се изпрати на г- жа Мая Банчева- председател на РС- Петрич, за 

сведение и прилагане към Акта за резултати от извършена планова проверка 

по наказателни дела в РС- Петрич по заповед №ПП- 01- 14/29. 04. 2015г. на 

Главния инспектор на ИВСС- на хартиен носител, с известие за доставяне. 

Да се изпрати на г- жа Катя Бельова- председател на ОС- 

Благоевград, приложено към Акта за резултати от извършена планова 

проверка по наказателни дела в РС- Петрич по заповед №ПП- 01- 14/29. 04. 

2015г. на Главния инспектор на ИВСС, като неразделна част от Акта- на 

електронен носител с известие за доставяне. 

Да се изпрати на Висшия съдебен съвет, приложено към Акта за 

резултати от извършена планова проверка по наказателни дела в РС- Петрич 

по заповед №ПП- 01- 14/29. 04. 2015г. на Главния инспектор на ИВСС, като 

неразделна част от Акта- на електронен носител с известие за доставяне. 

 

 

    

   ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР: 

 

     ТЕОДОРА ТОЧКОВА 

 

 

ММ  


