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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 №10/2. 02. 2010г. на Главния инспектор на 
Инспектората към ВСС бе извършена проверка по данни, посочени в статията 
„Каратиста и Айдън вечно се измъкват”, публикувана във в. „24 часа” от 1. 
02. 2010г. Проверката бе извършена от Инспектор СВЕТЛИН СТЕФАНОВ и 
експертите МАРИЕЛА МИТЕВА и ОЛЕГ ВЕЛИНОВ.  
 Проверката беше извършена от 3 до 5 февруари 2010г. в ОС- Велико 
Търново. 
 
 
 КОНСТАТАЦИИ: 
 
 

Следствено дело №1160/04г. по описа на Окръжна следствена служба- гр. 
Плевен е образувано на 16. 11. 2004г. с постановление за образуване на 
предварително производство срещу неизвестен извършител за това, че през 
неустановен ден на м. юни 2004г. в землището на с. Санадиново, обл. 
Плевенска, чрез използване на сила и заплаха, принудили И. Т. И. от гр. 
Свищов, да извърши нещо противно на волята си- да им предаде зърно- 
ечемик и с това, му причинили имотна вреда в размер на около 40 000лв, като 
деянието е извършено от повече от две лица, придружено е с причиняване на 
средна телесна повреда- изпадане в безсъзнание на И. Т. И., извършено с 
участието на въоръжено лице и са причинени значителни имуществени вреди 
в размер на около 40 000лв. 

 Изх.№……………… 
 Дата: …………….… 
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 С писмо от 10. 02. 2005г. наблюдаващият прокурор Д. Захариев поискал 
от следователя да вземе спешни мерки за приключване на делото. На осн. чл. 
222, ал.3 от НПК(отм) с искане, на което самият следовател поставил дата 4. 
02. 2005г., но на което не е посочен изходящ номер и дата, следовател 
Плачков поискал удължаване на срока на разследването до 6 
месеца.Окръжният прокурор на Плевен удължил срока за разследване до 6 
месеца.В писмото си Окръжният прокурор изрично обърнал внимание на 
факта, че следователят не е посочил датата на която е образувано 
следствието. 
 С писмо от 12 юли 2005г. Главният прокурор удължил срока на 
разследването с 3 месеца, считано от 16. 05. 2005г. 
 С постановление от 12. 08. 2005г. Марио Василев- окръжен прокурор 
при ОП- Плевен върнал следствено дело за допълнително разследване като 
дал подробни указания относно следствените действия, които следва да бъде 
извършени и относно действията които следва да бъдат 
преповторени.Определи  и краен задължителен срок на разследването- 16. 10. 
2005г.  
 Заключителното постановление по делото на което следовател В. 
Плачков поставил дата 3. 02. 2006г., но на което не е посочен изходящ номер 
и дата е изготвено с мнение за предаване на съд на Г. Т. П. за извършено от 
него престъпление по чл. 214, ал.,т.2 вр. ал. 1 вр. чл. 213а, ал.3,т. 1, 2, 3, вр. с 
ал.2, т.2 от НК, К. Б. А. за извършено от него престъпление по чл. 214, ал.,т.2 
вр. ал. 1 вр. чл. 213а, ал.3,т. 1, 2, 3, вр. с ал.2, т.2 от НК, М. И. М. за 
извършено от него престъпление по чл. 214, ал.,т.2 вр. ал. 1 вр. чл. 213а, 
ал.3,т. 1, 2, 3, вр. с ал.2, т.2 от НК и по чл. 195, ал.1, т.4 от НК, А. А. Х. за 
извършено от него престъпление по чл.214, ал.2,т.2 вр. ал.1 вр. чл. 213а ал.3, 
т. 1, 2, 3 вр. с ал. 2, т.2 от НК, Б. А. М. за извършено от него престъпление по 
чл. 214, ал.,т.2 вр. ал. 1 вр. чл. 213а, ал.3,т. 1, 2, 3, вр. с ал.2, т.2 от НК и чл. 
216, ал.1 от НК, като материалите по делото бъдат отделени по отношение на 
двете лица, участвали в престъплението, като съучастници на обвиняемите, 
които лица към датата на приключване на делото бил с неустановена 
самоличност и делото спрямо тях бъде спряно. 
 Обвинителният акт, въз основа на който е образувано НОХД №253/06г. 
е внесен в Окръжен съд- Плевен на 3. 05. 2006г. съгласно определение №12 
от 23 януари 2007г. на ВКС по ч. н. дело №1090/06г. „С определение от 7. 12. 
2006г. Плевенският окръжен съд е прекратил производството по делото като 
се е позовал на предпоставките по чл. 43, т.1 от НПК и неправилно е изпратил 
делото на Великотърновския окръжен съд. След връщането му от последния е 
направено искане пред ВКС за промяна на местната подсъдност. От 
приложения към обвинителния акт списък на лицата за призоваване- петима 
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подсъдими, тридесет свидетели и трима експерти е видно, че четирима от 
подсъдимите и голяма част от свидетелите са с постоянно местоживеене в 
съдебния район на Великотърновския окръжен съд. Казано другояче, 
предпоставките на чл. 43, т.1 от НПК за преместване на делото в друг равен 
по степен съд, са били налице още при преценката по чл. 42, ал.1 във вр. с чл. 
248, ал.2, т.1 от НПК, предшестваща подготовката на делото за съдебно 
заседание. Подценяването им от съдията- докладчик при Плевенския окръжен 
съд е предопределило провеждането на две съдебни заседания без резултат 
пред този съд, в т. ч., неоправдан разход на време и средства.” 

С това определение ВКС изпратил делото  за разглеждане в ОС- Велико 
Търново. При спазване на принципа на случайния подбор чрез електронно 
разпределение на делата на 26. 01. 2007г. за съдия- докладчик е определен 
Славчо Петков. Първото заседание по делото е насрочено за 8. 05. 2007г. 
съдебното заседание е отложено за 26. 06. 2007г. поради отсъствието на 
подсъдимия М. и неявяването на защитниците на други двама от 
подсъдимите и на някои свидетели. На редовно призованите свидетели, които 
не са се явили без уважителни причини е наложена глоба в размер на 150 лева 
за всеки един, а по отношение на нередовно призованите съдът разпоредил да 
се изиска справка за актуалната им адресна регистрация. 
 Съдебното заседание от 26. 06. 2007г. е пренасрочено за 18. 09. 2007г. 
поради заболяване на съдията- докладчик. 
 В съдебното заседание от 18. 09. 2007г. съдът приел за съвместно 
разглеждане граждански искове за неимуществени и имуществени вреди, 
предявени от трима пострадали. По тяхно искане конституирал пострадалите 
и като частни обвинители. Съдът дал ход на делото и разпитал св. А. Р., св. А. 
А., св. Л. С., св. С. Б., св. Г. Л., св. Г. Г., св. Е. Е., св. Е. И., св. Е. М., св. З. Л., 
св. И. К., св. Й. А., св. К. И., св. Н. С., св. П. П. На редовно призованите, но 
неявили се свидетели наложил глоба в размер на 200лв. за всеки един, а на 
неявилото се вещото лице- глоба в размер на 300лв.Разпоредил в призовките 
на нередовно призованите свидетели да се впише предупреждение, че ще 
бъдат глобени, ако не се явят в следващо съдебно заседание. Отложил делото 
за 14. 11. 2007г. 
 Съдебното заседание от 14. 11. 2007г. е отложено за 12. 12. 2007г. 
поради това, че подс. М. и двама адвокати на други подсъдими не са се явили 
в съдебното заседание поради заболяване, а адвокатът на подс. М. не се явил, 
защото по същото време участвал в НОХД в ОС- Бургас. 
 Съдебното заседание от 12.1 2007г. е пренасрочено за 5. 02. 2008г., по 
искане на адвоката на подс. А., който представил болничен лист. В молбата за 
отлагане на делото посочил, че ще се лекува и през целия месец януари на 
2008г. 
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 Съдебното заседание от 5. 02. 2008г. е отложено за 4. 03. 2008г. , 
защото подсъдимия М. не се е явил поради заболяване.В представения от 
него болничен лист изрично е посочено, че не може да участва в съдебно 
заседание. По искане на прокурора съдът възложил на РП- Велико Търново 
да провери представения болничен лист и наложил глоба в размер на 200лв. 
на всеки от редовно призованите, но неявили се свидетели. 
 В съдебното заседание, състояло се на 4.03. 2008г. съдът дал хода на 
делото и разпитал св. С. Ш., св. И. Г., св. И. С. и св. С. Р. На редовно 
призованите, но неявили се свидетели наложил глоба в размер на 300лв. за 
всеки един и отложил делото за 9. 04. 2008г.  

В съдебното заседание, състояло се на 9.04. 2008г. съдът дал ход на 
делото и разпитал св. Е. Т., св. П. П., св. И. И. и отложил делото за 27. 05. 
2008г. 

Съдебното заседание от 27. 05. 2008г. е отложено за 18. 06. 2008г. 
Съдебното заседание от 18. 06. 2008г. е отложено за 30. 09. 2008г. , 

защото подсъдимия М. не се е явил поради заболяване.Съдът напомнил на 
Великотърновската районна прокуратура за възложената й проверка на 
болнични листове, представени от М. в заседанието на 5. 02. 2008г. и 
разширил задачата на проверката, като включил в нейния предмет и 
последният болничен лист, представен от този подсъдим. 

Съдебното заседание от 30. 09. 2008г. е отложено за 17. 10 2008г. 
поради неявяването на адвоката на един от подсъдимите.Съдът разпоредил 
отсъстващия адвокат да представи доказателства за датата на която  е 
уведомен за делото в РС- Свищов и доказателства, че се е явил по него. 

Съдебното заседание от 17. 10. 2008г. е отложено за 19. 11 2008г. 
защото подсъдимия М. не се е явил поради заболяване. 

В съдебното заседание, състояло се на 19.11. 2008г. съдът дал ход на 
делото и разпитал св.П. П., св. Е. И., св.И.И., св. Е. И. Отложил делото за 
17.12.2008 поради необходимостта от разпит на третия граждански ищец, 
който е и очевидец на престъплението и поради неявяване на едно от вещите 
лица. 

В съдебното заседание, състояло се на 17.12. 2008г. съдът дал ход на 
делото и разпитал св.Т. М., приел съдебно- медицинска експертиза и 
оценъчна експертиза.Отложил делото за 29. 01. 2009г. заради необходимостта 
от допълнителен разпит на един от свидетелите и приемане на третата 
експертиза. 

Съдебното заседание от 29. 01. 2009г. е отложено за 20. 02. 2009г. 
защото подсъдимият М. не се е явил поради заболяване. Адвокатът му 
представил медицинско удостоверение, че е на лечение в гр. Дупница. Съдът 
допуснал съдебно- медицинска експертиза за здравословното състояние на 
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подсъдимия М. и разпоредил да се изиска медицинската документация за 
неговото лечение. 

По молба на адвоката на единия от подсъдимите, който бил ангажиран 
по дело във ВКС делото било пренасрочено за 6. 03. 2009г. 

В съдебното заседание на 6. 03. 2009г. подс. М. отново не се явил. 
Адвокатът му представил болничен лист за това и за предишното съдебно 
заседание. Съдът констатирал, че има данни, че подсъдимият М. е променил 
адреса си без да уведоми съда. Отложил делото за 14. 03. 2009г. и разпоредил 
подс. М. да бъде призован на адреса, посочен от неговия адвокат като бъде 
предупреден, че в случай на неявяване ще бъде променена мярката му за 
неотклонение. 

Съдебното заседание от 14. 03. 2009г. е отложено за 10. 04. 2009г. 
защото подсъдимият М. не се е явил поради заболяване.В определението си 
съдът посочил, че независимо, че за това съдебно заседание няма документ 
удостоверяващ твърденията на адвоката, че подсъдимият М. е болен, с оглед 
наличието на много медицинска документация по отношение на този 
подсъдим не следва да се изменя мярката за неотклонение.Разпоредил да се 
изиска документацията от болницата където бил настанен и в писмото да се 
приложи призовка. 

Съдебното заседание от 10. 04. 2009г. е отложено за неопределено 
време, защото не се явили подсъдимите М., А. Х. и К. А. Отсъствието на М. 
било поради заболяване, удостоверено със съответния болничен лист. По 
отношение на другите двама подсъдими имало данни, че вечерта преди 
заседанието е станал инцидент при който Х. бил прострелян и приет в 
болница.Адвокатите поискали спиране на делото. С протоколно определение 
съдът отказал да спре делото на този етап, разпоредил да се изискат 
официални справки относно инцидента при който пострадал Х. и участието 
на А. в него. Съдът обявил, че след като събере доказателства ще се 
произнесе по тях и по искането за спиране на делото в закрито заседание. 

Следващото заседание по делото се състояло два месеца по- късно- на 
30. 06. 2009г.Подс. М. не се явил. Адвокатът му представил болничен лист от 
26. 06. 2009г. за подсъдимия М. със заболяване „остър бронхит” за 7 дни 
домашно амбулаторно лечение. Заседанието е отложено за 29. 09. 2009г. 
поради неявяването и на адв. С. Съдът наложил глоба на адв. С. в размер на 
500лв., оставил без уважение искането на адв. Бабуранов за отвод на 
съдебния състав, разпоредил отново да се изиска от болницата в гр. Дупница 
медицинската документация за заболяването на подсъдимия М., като след 
пристигането й следва да се докладва на съдия- докладчика за произнасяне в 
закрито заседание по искането за медицинска експертиза и разпоредил да се 
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изпрати писмено искане до РП- Дупница за извършване на проверка по 
отношение на болничния лист, представен от М.   

Съдебното заседание от 29. 09. 2009г. е отложено за 12. 10. 2009г. 
поради неявяването на адв. Бабуранов.Съдът разпоредил отсъстващият 
адвокат да представи доказателства за явяването си по делото в гр. Пловдив и 
договори за правна помощ, сключени за това дело и предупредил, че ако адв. 
Бабуранов е поел ангажимент за явяване по дело в гр. Пловдив след 
предишното заседание по настоящото дело, ще поиска образуване на 
дисциплинарно производство заради некоректното му поведение. 

В съдебното заседание на 12. 10. 2009г. е даден ход на делото и е 
разпитан св. Пеев, приел съдебно- медицинската експертиза относно 
заболяването на М., което пречи на явяването му по настоящото дело и 
съдебно- психиатрична експертиза относно обстоятелството дали 
пострадалият е губил съзнание в резултат на нанесения побой, подсъдимите 
дали обяснения, оставил искането на двама от адвокатите за отвод на 
съдебния състав и отложил делото за 25.11. 2009г. заради специалните 
разузнавателни средства и за разпит на свидетел, необходимостта от който 
възникнала в съдебно заседание в резултат на изявление на подс.П. 

Съдебното заседание от 25. 11. 2009г. е отложено заради неявяването на 
подсъдимият М, който през нощта тръгнал за делото, но по пътя получил 
хипертонична криза и го приели в болница. Това събитие било удостоверено 
с твърденията на адвоката му. До датата на съдебното заседание не е 
представен болничен лист.Съдът отложил делото за 17. 12. 2009г. и 
разпоредил да се изиска медицинската документация относно М. от 
болницата където  е настанен. Мярката за неотклонение на подсъдимия М. не 
е променена.  

В съдебното заседание на 17. 12. 2009г. съдът дал ход на делото, приел 
като доказателство папка със секретни материали на Окръжен съд- гр. 
Плевен, наложил на неявилия се свидетел глоба в размер на 300лв. и отложил 
делото за 21. 01. 2010г. За оправдаване отсъствието на подсъдимия М. от 
предишното съдебно заседание по делото било представено ксерокопие на 
епикриза на подсъдимия М. и болничен лист от 30. 11. 2009г., издаден от 
болницата в гр. Дупница. 

Съдебното заседание от  21. 01. 2010г. е отложено за 16. 02. 2010г. 
поради неявяването на подсъдимите К. А. и А. Х. Причина за тяхното 
неявяване е заболяване, надлежно удостоверено пред съда. 

В съдебното заседание на 16. 02. 2010г. делото приключило с 
постановяване на присъди.Съдът признал подсъдимите Г. П., К. А., М. М., А. 
Х., Б. М.  за виновни в това, че на 24 юни 2004г. в землището на с. 
Санадиново, обл. Плевен, с цел да набавят за обвиняемия Г. П., а обвиняемия 
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Г. П. с цел да набави имотна облага за себе си, обв. П. поръчал, а другите- по 
негово поръчение, с общи действия в група помежду си и две лица с 
неустановена самоличност, принудили чрез сила и заплашване пострадалия 
И. И. и неговите селскостопански помощници Е. И. и Т. М. да извършат, 
пропуснат и претърпят нещо противно на волята им- да спрат да жънат, да 
преотстъпят на наетата от П. група и извозят до с. Царевец ожънатото зърно- 
ечемик, засято и култивирано от И., възлизащо на 17 000кг., като с това му 
причинили значителни имуществени вреди в размер на 2040 лв., като 
деянието е било придружено с: 

-причиняване на средна телесна повреда на пострадалия И. И., 
изразяваща се в мозъчно сътресение с пълна загуба на съзнанието, криеща 
реална временна опасност за живота му, заедно с комплексна травматична 
лека телесна повреда по смисъла на чл. 130, ал.1 от НК, изразяваща се в две 
разкъсно- контузни рани на темето на главата, оток на носа, кръвонасядане 
около очите и излив на кръв под конюнктивите на двете очи, кръвонасядания 
в областта на лявото рамо, гърба и поясната област и охлузна рама на лявото 
коляно; 

- причиняване на лека телесна повреда на Т. М., изразяваща се в болки 
и страдания с временно неопасно за живота разстройство на здравето(има се 
предвид прилошаването след ритането в стомаха); 

- причиняване на лека телесна повреда на Е. И., изразяваща се в болки и 
страдания вследствие на ритания и удари с ръце, поради което и на осн. чл. 
214, ал.2,т.2, вр. ал.1, вр. чл. 213а, ал.3,т.1, 2, 3алт. 2 и 3, вр. ал.2,т.2 от НК, вр. 
чл. 36 и чл. 54 от НК ,  

А М. М.- за виновен и в това, че на 24. 06. 2004г. в землището на с. 
Санадиново, обл. Плевен отнел чужди движими вещи: 1 брой мобилен 
телефон марка „Нокиа- 5100” на стойност 304лева, сумата 360 лева и ключ за 
лек автомобил „Опел вектра” от владението на И. И. от гр. Свищов с 
намерение да ги присвои, като деянието е осъществено чрез използване на 
МПС, поради което и на осн. чл. 195, ал.1,т.4 от НК, вр. с чл. 36 и чл. 54 от 
НК, 

А Б. М. за виновен и в това, че на 24. 06. 2004г. в землището на с. 
Санадиново, обл. Плевен унищожил противозаконно чужда движима вещ, 
мобилен телефон марка „Нокиа- 3310” на стойност 197лв, собственост на Е. 
И. от гр. Свищов, поради което и на осн. чл. 216, ал.1 от НК, вр. с чл. 36 и чл. 
54 от НК им наложил следните наказания: 

1. на Г. П.- наказание 10 години лишаване от свобода, което на осн. 
чл.61,т.2 от ЗИН да изтърпи в затвор или затворническо общежитие от закрит 
тип при първоначален строг режим, глоба в размер на 10 000лв., както и 
конфискация на ½ от имуществото.   
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2. на К. А.- наказание 5 години лишаване от свобода, което на осн. 
чл.61,т.3 от ЗИН да изтърпи в затвор или затворническо общежитие от открит 
тип при първоначален общ режим, глоба в размер на 5 000лв., както и 
конфискация на ½ от имуществото.   

3. на М. М.- общо наказание 10 години лишаване от свобода, което на 
осн. чл.61,т.2 от ЗИН да изтърпи в затвор или затворническо общежитие от 
закрит тип при първоначален строг режим, глоба в размер на 10 000лв., както 
и конфискация на ½ от имуществото.   

4. на А. Х.- наказание 10 години лишаване от свобода, което на осн. 
чл.61,т.2 от ЗИН да изтърпи в затвор или затворническо общежитие от закрит 
тип при първоначален строг режим, глоба в размер на 10 000лв., както и 
конфискация на ½ от имуществото.   

5.на Б. М.- общо наказание 8 години лишаване от свобода, което на осн. 
чл.61,т.2 от ЗИН да изтърпи в затвор или затворническо общежитие от закрит 
тип при първоначален строг режим, глоба в размер на 8 000лв., както и 
конфискация на ½ от имуществото.   

Осъдил подсъдимите солидарно да заплатят на И. И. 20 000лв. за 
причинените неимуществени вреди и 2040лв.- за причинените имуществени 
вреди; на Е. И.- 5 000лв. за причинените неимуществени вреди и 197.00лв.- за 
причинените имуществени вреди и на Т. М.- 5 000лв. за причинените 
неимуществени вреди. 

НОХД №80/07г. по описа на ОС- Велико Търново било предмет на 
проверка на организацията по образуването и движението на наказателните 
дела във ВТОС, осъществена на 3.12. 2009г. от Апелативен съд- Велико 
Търново. Проверяващият съдия констатирал, че първото заседание по делото 
е насрочено за 8. 05. 2007г. в нарушение на разпоредбата на чл. 252 от НПК. 
Наред с това според доклада на проверяващия съдия, подс. М. задължително 
се е разболявал в дните около съдебните заседания и е представял болнични 
листи с най- различни диагнози, включително и „хемороиди”, без съответна 
забележка, че не е в състояние да се явява пред съда. Независимо от това 
съдът е приемал наличието на основателна причина за отлагане на делото. 

Наред с това в доклада е отбелязано, че съдия Славчо Петков е изготвил 
в месечен срок съдебните актове по 37 дела, и в срок до 3 месеца по 17 дела 
от свършените 54. 

 
 

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

Веселин Плачков- следовател при ОСС- Плевен е допуснал 
нарушение на чл. 222 от НПК(отм) както следва: 

Първото искане за продължаване на срока е изготвено на 4. 02. 2005г., т. 
е  около две седмици след изтичане на законовия срок. Следователят не е 
изпълнил задължението си по чл. 222, ал.4 от НПК(отм). Според този текст на 
закона искането е трябвало да се направи 15 дни преди изтичане на срока- т. 
е. не по- късно от 2 януари 2005г. 

С постановление за връщане на делото за доразследване от 12. 08. 2005г. 
наблюдаващият прокурор определил като  краен задължителен срок за 
приключване на разследването- 16.10.2005г. Следователят не е изпълнил 
задължението си по чл. 222 от НПК(отм) и не е поискал продължаване на 
срока.Приключил разследването на 3. 02. 2006г., т. е. около 4 месеца след 
изтичане на срока, определен от наблюдаващия прокурор.  

За така допуснатите нарушения не може да се търси дисциплинарна 
отговорност, защото същата е погасена по давност. Според чл. 173, ал.3 от 
ЗСВ(отм) в редакция, действала по време на извършване на нарушенията 
дисциплинарно производство може да се образува до 6 месеца от откриване 
на нарушението, но не по- късно от 1 година от извършване на нарушението. 
В конкретния случай тези срокове са изтекли.  

 
Съдебният състав по НОХД №253/06г. по описа на Окръжен съд- 

Плевен е допуснал нарушение на разумния срок за разглеждане и решаване 
на делото по смисъла на чл. 22 от НПК и чл. 6 от Европейската конвенция за 
защита на правата на човека и основните свободи. Нарушението на разумния 
срок е причинено от несвоевременно съобразяване наличието на 
предпоставките на чл. 43, т.1 от НПК за преместване на делото в друг равен 
по степен съд. Подценяването им от съдията- докладчик при Плевенския 
окръжен съд е предопределило провеждането на две съдебни заседания без 
резултат пред този съд, в т. ч., неоправдан разход на време и средства. 

За така допуснатите нарушения не може да се търси дисциплинарна 
отговорност, защото същата е погасена по давност. Според чл. 173, ал.3 от 
ЗСВ(отм) в редакция, действала по време на извършване на нарушенията 
дисциплинарно производство може да се образува до 6 месеца от откриване 
на нарушението, но не по- късно от 1 година от извършване на нарушението. 
В конкретния случай тези срокове са изтекли.  
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По време на извършване на нарушението ЗСВ е претърпял изменение и 
според чл. 173, ал.1 в редакция, действала по това време дисциплинарно 
наказание може да бъде наложено до 1 година от откриването, но не по- 
късно от 2 години от извършване на нарушението, ако то е преустановено. По 
отношение на обсъжданото нарушение и тези срокове са изтекли. 

 
Съдебният състав по НОХД №80/07г. по описа на Окръжен съд- 

Велико Търново също е полагала усилия за срочно приключване на делото 
като е насрочвал съдебните заседания през кратки интервали от време, 
глобявал е неявилите се свидетели, а по отношение на някои от тях е 
разпореждал и принудително довеждане, глобявал е неявилите се вещи лица, 
изисквал е  проверка на медицинската документация на подс. М. В същото 
време той е допуснал нарушение на разумния срок за разглеждане и решаване 
на делото по смисъла на чл. 22 от НПК и чл. 6 от Европейската конвенция за 
защита на правата на човека и основните свободи.Става дума за следното: 
 1.Нарушение на чл. 252 от НПК според който делото се насрочва в 
двумесечен срок от постъпването му, а когато делото представлява 
фактическа и правна сложност председателят на съда може писмено да 
разреши съдебното заседание да бъде насрочено в срок не по- дълъг от три 
месеца. В конкретния случай съдия Петков е насрочил делото в срок от пет 
месеца. 
 Съгласно чл. 12, ал.2  от Закона за съдебната власт сроковете, 
определени в процесуалните закони, които се отнасят до осъществяване 
правомощията на съдиите са задължителни за тях. Съдия Петков е нарушил 
това изискване и по този начин е осъществил дисциплинарно нарушение по 
чл. 307, ал.3, т. 1 от ЗСВ. 
 2.Съдът не е изпълнил задължението си по чл. 66 от НПК по отношение 
на подсъдимия М. при отлагане на делото на 20. 02. 2009г.,14. 03. 2009г., 30. 
06. 2009г. и 25. 11. 2009г. това са датите на съдебните заседания, които съдът 
е отложил поради заболяване на подсъдимия, което не е било надлежно 
удостоверено, както и на 6. 03. 2009г. когато се установява, че подсъдимият е 
променил адреса си без да уведоми съда. Съдът не е изпълнил задължението 
да замени мярката за неотклонение „парична гаранция”, наложена на 
подсъдимия М. мярка с по- тежка мярка каквато е „задържане под стража”. 
Като не е използвал всички възможности за дисциплиниране на страните, 
предвидени в НПК съдът е станал причина за неоправдано забавяне на 
производството по делото. 
С всички тези действия и бездействия, както и с неизпълнение на 
задълженията му по закон съдия Петков е нарушил разумния срок за 
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разглеждане на делото и е осъществил дисциплинарно нарушение по чл. 307, 
ал.3, т.2 и 5 от ЗСВ. 

Видно от резултатите от проверката на организацията по образуването и 
движението на наказателните дела във ВТОС, извършена от Апелативен съд- 
Велико Търново посочените по- горе нарушения се явяват изключение в 
практиката на съдия Славчо Петков.С оглед на това и предвид факта, че 
делото представлява фактическа и правна сложност и за неговото по- бърза 
приключване съдията все пак е полагал усилия, то в случая, по отношение на 
съдия Петков дисциплинарна отговорност не следва да бъде ангажирана.   

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

към ВСС /ИВСС/ дава следните  
 
 

ПРЕПОРЪКИ: 
 
 

І. Препоръчва на Окръжния прокурор на Окръжна прокуратура- гр. 
Плевен с оглед правомощията му по чл. 136, ал.4 от ЗСВ да създаде 
необходимата организация за спазване на сроковете за разследване и за 
своевременно искане за тяхното удължаване от съответния следовател 
съгласно разпоредбата на чл. 234 от НПК; 

ІІ. Препоръчва на Председателя на ОС- Плевен да създаде 
необходимата организация за своевременна преценка наличието на 
обстоятелства по чл. 43 от НПК с оглед 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;   

ІІІ.Препоръчва на Председателя на ОС- Велико Търново да създаде 
необходимата организация за спазването на чл. 252 от НПК при 
насрочването на наказателните дела; 

ІV. Препоръчва на Славчо Петков- съдия в ОС- Велико Търново: 
- да спазва стриктно процесуалните срокове, както и изискването 

за разумен срок по чл. 22, ал.1 от НПК и чл. 6 от ЕКЗПЧОС. 
  -да използва по- пълноценно възможностите на НПК за 

дисциплиниране на страните. 
 

Предприемането на мерки за спазването на дадените препоръки по т.1 
следва да се извърши в срок до 1(един) месец от получаването на настоящия 
Акт с резултати от извършена проверка. Спазването на препоръките по т. 2 
следва да бъде постоянна практика. 
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На осн. чл. 58, ал.4 от Закона за съдебната власт, Окръжния прокурор 

на Окръжна прокуратура- гр. Плевен, Председателя на Окръжен съд- Плевен 
и Председателя на Окръжен съд- Велико Търново да уведомят 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 

Окръжния прокурор на Окръжна прокуратура- гр. Плевен, Председателя на 
Окръжен съд- Плевен, Председателя на ОС- Велико Търново и  на Славчо 
Петков- съдия в ОС- Велико Търново.  

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

 
ММ 
 

Днес …………………….. настоящият Акт бе връчен на РУМЕН 
ЛАЗАРОВ- И.Ф. НА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ-
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД- ПЛЕВЕН. 

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 МАРИО 

ВАСИЛЕВ-  ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА- 
ПЛЕВЕН. 

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 Мая Маркова- 

председател на ОС- Велико Търново. 
На осн. Чл. 58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се направят 

възражения и да се представят на Главния инспектор. 
 

 
Днес………………….. настоящият Акт бе връчен на Славчо Петков- 

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

възражения и да се представят на Главния инспектор. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


