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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 № 168/ 13. 12. 2010г. на Главния 
инспектор на Инспектората към ВСС бе извършена проверка по сигнали 
Вх. Рег. № Ж-01-1230/2.11.2010г. по описа на Инспектората на Висшия 
съдебен съвет, подаден от К. В. М. от гр. София и Вх. Рег. №Ж-01-
1231/2.11.2010г. по описа на Инспектората към Висшия съдебен съвет, 
подаден от И. А. Т. от гр. София относно неизпълнение на задължение от 
страна на СРС за образуване на административни дела по повод 
подадените от тях жалби срещу постановления за налагане на глоба от 
частен съдебен изпълнител Мариян Петков.  

В рамките на проверката беше посетен Софийски районен съд и 
беше проверено движението на жалба Вх. № 13501/ 13. 05. 2009г. по описа 
на СРС, подадена от И. А.Т. и жалба Вх. № 13502/13.05.2009г. по описа на 
Софийски районен съд, подадена от К. В. М.  

 Проверката бе извършена от Инспектор СВЕТЛИН СТЕФАНОВ и 
експертите МАРИЕЛА МИТЕВА и ОЛЕГ ВЕЛИНОВ.  
  
 КОНСТАТАЦИИ: 
 
 
 
І.ОТНОСНО СИГНАЛ ВХ. РЕГ. №Ж-01-1231/2.11.2010Г. 
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На 13.05.2009г. И. А. Т. от гр. София подал в Софийски районен съд 
жалба срещу постановление на Мариян Петков- частен съдебен 
изпълнител рег. №851 с район на действие- СГС. Жалбата била заведена с 
Вх. №13501 по описа на СРС. В жалбата си г-н И. Т. посочил, че на 12. 04. 
2009г. подал жалба срещу постановлението, с което ЧСИ Мариян Петков 
му наложил глоба в размер на 1200лв. чрез наказващия орган до СРС. 
Твърди, че жалбата до Частният съдебен изпълнител подал по пощата, като 
според известието за доставяне той я получил на 14. 04. 2009г. Понеже в 
срока по чл. 60, ал.2 от ЗАНН, ЧСИ Мариян Петков не я придвижил, той 
подал втора жалба, този път направо в СРС.   

Съгласно чл. 46, ал.1 от Правилник за администрацията в 
районните,окръжните, административните, военните и апелативните 
съдилища (ПАРОАВАС) книжата, по които се образуват дела, се предават 
най- късно на следващия ден от постъпването им на административния 
ръководител на съда или на определени от него съдии, които образуват 
делото, ако са налице процесуалните изисквания. В СРС административно 
наказателните дела се образуват от заместник- председателя на СРС и 
председател на наказателното отделение. На 13. 05. 2009г., когато е 
подадена процесната жалба тези функции се изпълнявали от съдия Методи 
Лалов. Той констатирал, че преписката по установяване и налагане на 
административното наказание не е комплектована със жалбата и на 16. 05. 
2009г. разпоредил да се изиска от ЧСИ Мариян Петков наказателно 
постановление №20078510401601 от 6. 06. 2008г., издадено срещу И. А. 
Т.На 19. 05. 2009г. разпореждането било изпратено на ЧСИ Мариян 
Петков. 

На 9.10.2009г. И. Т. изпратил до Председателя на СРС напомнително 
писмо, заведено с Вх. №28397/9.10.2009г., с което го е уведомил, че по 
повод неговата жалба Вх. №13501/13.05.2009г. все още не е образувано 
административно- наказателно дело и поискал да бъде уведомен за 
причините. С разпореждане от 12. 10. 2009г. заместник- председателят на 
СРС  разпоредил в срок до 15. 10. 2009г. „да се извърши проверка 
постъпвала ли е жалба и какво е нейното движение”. На 15. 10. 2009г. М. 
Т.- младши специалист наказателно отделение изготвила отговор, в който 
посочила, че на 19. 05. 2009г. жалбата на И. Т. е изпратена на ЧСИ Мариян 
Петков и до този момент няма образувано наказателно административен 
характер дело. Същият ден заместник- председателят на СРС разпоредил 
да се уведоми молителя за резултатите от проверката.Той получил 
съобщението на 14. 12. 2009г. 

Към датата на настоящата проверка ЧСИ Мариян Петков, рег. №851 
с район на действие- СГС не е изпълнил законното разпореждане на съда 
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от 16. 05. 2009г. и по жалба Вх. №13501/13.05.2009г. по описа на СРС, 
подадена от И. А. Т. все още няма образувано дело. 

 
ІІ. ОТНОСНО СИГНАЛ ВХ. РЕГ.№Ж-01-1230/2.11.2010Г. 
На 13.05.2009г. К. В. М. от гр. София подал в Софийски районен съд 

жалба срещу постановление на Мариян Петков- частен съдебен 
изпълнител рег. №851 с район на действие- СГС. Жалбата била заведена с 
Вх. №13502 по описа на СРС. В жалбата си г-н К. М. посочил, че подал 
жалба срещу постановлението, с което ЧСИ Мариян Петков му наложил 
глоба в размер на 1200лв. чрез наказващия орган до СРС. Твърди, че 
жалбата до Частният съдебен изпълнител подал по пощата, като според 
известието за доставяне той я получил на 17. 04. 2009г. Понеже в срока по 
чл. 60, ал.2 от ЗАНН, ЧСИ Мариян Петков не я придвижил, той подал 
втора жалба, този път направо в СРС.   

Видно от книгите на служба „Деловодство” на СРС, на 19. 05. 2009г. 
жалбата е изпратена на ЧСИ Мариян Петков, за да се приложи към нея 
обжалваното наказателно постановление и да се изпратят заедно в СРС. 

На 2. 10. 2009г. К. М. изпратил до председателя на СРС 
напомнително писмо, заведено с Вх. № 27236/ 28. 09. 2009г. с което го е 
уведомил, че по повод неговата жалба Вх. № 13502/ 13. 05. 2009г. все още 
не е образувано административно- наказателно дело и поискал да бъде 
уведомен за причините. На 2. 10. 2009г. адв. Димитър Митков, 
пълномощник на К. М., завел в СРС пояснение с Вх. №27726. От него 
става ясно, че служител на СРС е водил телефонен разговор с 
пълномощника на жалбоподателя и по този повод адв. Митков пояснява, 
че органът, който в срока по чл. 60, ал.2 от ЗАНН не изпрати жалбата 
заедно с цялата преписка на компетентния съд, следва да бъде 
санкциониран по чл. 31 от същия закон.На 12. 11. 2009г. адв. Митков завел 
в СРС второ пояснение Вх. №32332. От него става ясно, че на 19.10.2009г. 
упълномощителят му е получил призовка- съобщение. По този повод той 
констатирал, че към преписката липсват жалба с Вх. №13502/13.05.2010г., 
напомнително писмо с вх. №27236/ 28.09.2009г. и пояснение с вх. 
№27726/2.10.2010г. С оглед преценката му, че те ще бъдат нужни на съда 
той ги представил в СРС с документ озаглавен второ пояснение с вх. 
№32332/12.11.2010г.  

Към датата на настоящата проверка ЧСИ Мариян Петков, рег. №851 
с район на действие- СГС не е изпратил в съда обжалваното наказателно 
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постановление  и по жалба Вх. №13502/13.05.2009г. по описа на СРС, 
подадена от К. В. М. все още няма образувано дело. 

При проверка в служба „Деловодство” на СРС не бяха открити 
никакви документи, свързани с жалба Вх. №13502/13. 05. 2009г.За нейното 
съществуване може да се съди само по отметка в една от книгите, че на 13. 
05. 2009г. К. М. е подал жалба, заведена с горепосочения номер и на 19. 05. 
2009г. жалба с такъв номер е изпратена на ЧСИ Мариян Петков. 
Горепосочените констатации относно вида и съдържанието на 
документите, подаден в СРС са направени въз основа на документите, 
приложени към сигнал Вх. рег. №ж-01-1230/2.11.2010г. на Инспектората 
към ВСС . 
 

ВЪЗ ОСНОВА НА ИЗЛОЖЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ ОТ 
ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА,  ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ ВИСШИЯ 
СЪДЕБЕН СЪВЕТ ПРАВИ СЛЕДНИТЕ  

 
 

ИЗВОДИ : 
 
  

Налице е нарушение на чл. 6, т.1от Европейската конвенция за защита 
на правата на човека и основните свободи, според който всяко лице при 
определянето на неговите граждански права и задължения…има право на 
справедливо и публично гледане на неговото дело в разумен срок от 
независим и безпристрастен съд, създаден в съответствие със закона. 
Аналогична е разпоредбата и на чл. 7 от Закона за съдебната власт, според 
който всеки има право на  справедлив и публичен процес в разумен срок и 
от независим и безпристрастен съд.Липсата на движение по двете жалба в 
продължение на 1 година и 7 месеца и липсата на перспектива относно 
техния по- нататъшен ход в бъдеще представлява фактически отказ от 
правосъдие. 

Съгласно чл. 54 от ЗСВ Инспекторатът към ВСС проверява 
организацията по образуването и движението на съдебните дела, а 
съгласно чл. 372, ал.1, т.3 и 4 от ЗСВ дейността по образуването и 
движението на изпълнителните дела на частните съдебни изпълнители и 
дейността на частните съдебни изпълнители се проверява от Инспектората 
на министъра на правосъдието. С оглед на тези текстове на закона в 
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настоящия Акт с резултати ще бъдат направени изводи само досежно 
образуването и движението на съдебното дело. 

Служба „Съдебно деловодство”, отговаряща за деловодството на 
наказателното отделение на СРС не е изпълнила задълженията си по чл. 
49, ал.1,т.5 от ПАРОАВАС да следи за изтичане на процесуалните 
срокове.Съгласно чл. 60, ал.2 от ЗАНН в седемдневен срок от получаване 
на жалбата наказващият орган я изпраща заедно с цялата преписка на 
съответния районен съд. По отношение на жалби с вх.№ 13501/13.05.2009г. 
и вх.№13502/13.05.2009г. този срок е изтекъл, но служба „Съдебно 
деловодство” не е докладвала това обстоятелство на съответния заместник- 
председател на СРС. Доклад е направен едва на 15. 10. 2009г. и то поради 
жалба от И. Т. По отношение на жалбата на К.М. това задължение не е 
изпълнено. 

Служба „Съдебно деловодство”, отговаряща за деловодството за 
наказателното отделение на СРС не е изпълнила задълженията си по чл. 
106 от ПАРОАВАС, според който трябва ежемесечно да извършва 
проверка на делата, които не са насрочени и да докладва резултата на 
административния ръководител на съда. 

Служба „Съдебно деловодство”, отговаряща за деловодството 
наказателното отделение на СРС не е изпълнила задълженията си по чл.46, 
ал.3 от ПАРОАВАС да съхранява нередовните книжа, в случая жалби с 
вх.№ 13501/13.05.2009г. и вх.№13502/13.05.2009г. и двете по описа на СРС 
отделна папка. 

Заместник- председателят на СРС и председател на наказателно 
отделение не е използвал възможностите на съда за дисциплиниране на 
наказващия орган, който в случая е ЧСИ Мариян Петков, рег. №851 с 
район на действие- СГС и не е проявявал необходимата взискателност към 
работата на служба „Съдебно деловодство”, отговаряща за наказателното 
отделение на СРС. 

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

Инспекторатът към ВСС /ИВСС/ дава следните  
 
 

ПРЕПОРЪКИ: 
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І. Препоръчва на Величка Маринкова- заместник- председател на 
СРС и председател на наказателно отделение: 

1. да предприеме необходимите организационни мерки и 
процесуални действия с оглед  по- нататъшния ход на жалба Вх. 
№13501/13. 05. 2009г. по описа на СРС, подадена от Игнат Атанасов 
Тошев и жалба Вх. № 13502/13. 05. 2009г., подадена от Кирил 
Владимиров Минков;  

2. да изисква от служба „Съдебно деловодство”, отговаряща за 
деловодството на наказателно отделение в СРС да изпълнява 
стриктно задълженията си по чл. 49, ал.1, т.5, чл. 46, ал.3 и чл. 106 от 
ПАРОАВАС; 

 
ІІ.Препоръчва на Председателя на Софийски районен съд в рамките 
на общото организационно и административно ръководство по 
смисъла на чл. 80, ал.1 от ЗСВ да създаде необходимата организация : 

1.Служителите в служба „Съдебно деловодство”, отговарящи за 
деловодството на наказателно отделение да следят за изтичане на 
сроковете за изпращане на обжалваните наказателни постановления и 
да докладват своевременно за това- чл. 49, ал.1, т. 5 Правилник за 
администрацията в районните,окръжните, административните, 
военните и апелативните съдилища. 

2. Служба „Съдебно деловодство”, отговаряща за деловодството 
на наказателно отделение да съхранява материалите по нередовните 
книжа, в това число по жалбите, по които наказващият орган не е 
изпратил обжалваното наказателно постановление- чл. 46, ал.3 от 
Правилник за администрацията в районните,окръжните, 
административните, военните и апелативните съдилища; 

3. Служба „Съдебно деловодство”, отговаряща за деловодството 
на наказателно отделение ежемесечно да извършва проверка на 
делата, които не са насрочени и да докладва резултата на 
административния ръководител или на друг съдия, определен от него- 
чл. 106 от Правилник за администрацията в районните,окръжните, 
административните, военните и апелативните съдилища; 

4. Да предприеме други необходими мерки за подобряване 
работата на служителите в служба „ Съдебно деловодство”, 
отговарящи за наказателно отделение и за повишаване на тяхната 
професионална квалификация, във връзка със задължението му по чл. 
80, ал.1, т.1 от ЗСВ. 
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Предприемането на мерки за спазването на дадените препоръки по 
следва да се извърши в срок до 1(един) месец от получаването на 
настоящия Акт с резултати от извършена проверка.Препоръките по т. І.2 
следва да бъдат 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 на Величка Маринкова- 
заместник-председател на СРС. 

 
На осн. чл. 54, ал.1, т.7 Инспекторатът към ВСС да сигнализира 

министъра на правосъдието относно необходимостта от приемане на 
законодателни промени, осигуряващи по- голяма ефикасност на 
действията на съда в случаите, когато наказващият орган не изпълнява 
законно разпореждане за изпращане на обжалваното наказателно 
постановление в компетентния съд. 

 
Копие от сигнал Вх. рег. № Ж- 01- 1230/2.11.2010г. и сигнал №Ж-

01-1231/2.11.2010г., подадени съответно от Кирил Владимиров Минков и 
Игнат Атанасов Тошев да се изпратят на Инспектората към министъра на 
правосъдието по компетентност с оглед проверка на действията на частния 
съдебен изпълнител. 

 
 
             
ИНСПЕКТОР:                                                                                                   
 
 
                           …………….…….……………                                     
                             /СВЕТЛИН СТЕФАНОВ/ 

 
 

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

КРАСИМИР ВЛАХОВ- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СОФИЙСКИ РАЙОНЕН 
СЪД. 
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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 ВЕЛИЧКА 

МАРИНКОВА- заместник- председател на 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 


