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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 №277/6. 10. 2009г. на Главния инспектор на 
Инспектората към ВСС бе извършена проверка по сигнал Вх. 1349/2009г. на 
Инспектората към ВСС. Проверката бе извършена от Инспектор СВЕТЛИН 
СТЕФАНОВ и експертите МАРИЕЛА МИТЕВА и ОЛЕГ ВЕЛИНОВ.  
 Проверката беше извършена на 14 и 15 октомври 2009г. в ОС- Плевен. 

Повод за проверката е сигнал Вх. №1349/ 2009г., подаден от Васил 
Миков- прокурор във ВКП относно нарушения на срока за постановяване на 
мотиви по НОХД №852/2005г. по описа на ОС- Плевен. 
 
 
 КОНСТАТАЦИИ: 
 
 

В периода 1. 11. 2008г.- 14. 10. 2009г. чрез електронно разпределение на 
делата при спазване на принципа на случайния подбор на Евдокия  Атанасова 
Найденова- съдия в Окръжен съд- Плевен са разпределени общо 33 
наказателни дела. От тях 15бр.  са наказателни общ характер дела, а 18 бр. са 
частни наказателни дела. По едно наказателно общ характер дело съдия 
Найденова си е направила отвод и същото е разпределено на друг съдия. 

В проверявания период съдия Найденова е ползвала 10 дни платен 
годишен отпуск и 23 дни отпуск по болест. 

Въпреки изключително малката натовареност съдия Евдокия Найденова е 
допуснала нарушения по следните наказателни дела: 

 Изх.№……………… 
 Дата: …………….… 
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1. НОХД №456/2008г. – присъдата по делото е постановена на 27. 11. 
2008г., но до 14. 10. 2009г. мотивите към нея не са изготвени и 
делото не е предадено в деловодството; 

2. НОХД №852/2005г.- присъдата по делото е постановена на 24. 03. 
2009г., но до 14. 10. 2009г. мотивите към нея не са изготвени и 
делото не е предадено в деловодството; 

3. НОХД №164/2006г.- присъдата по делото е постановена на 22. 06. 
2009г., но до 14. 10. 2009г. мотивите към нея не са изготвени и 
делото не е предадено в деловодството; 

4. ЧНД №520/2009г.- делото е образувано на 4. 06. 2009г. по жалба на 
НАП- гр. Плевен срещу постановление на Окръжна прокуратура- гр. 
Плевен за прекратяване на досъдебно производство, но в 7- дневния 
срок по чл. 243, ал.4 от НПК, който е изтекъл на 11. 06. 2009г. по 
него не е постановено определение. 

Със заповед №20 от 10. 03. 2008г. председателят на ОС- Плевен е обърнал 
внимание на съдия Евдокия Найденова за допуснати от нея нарушения по 
организация на работата по 11 въззивни наказателни дела и 2 наказателни 
дела първа инстанция, обявени за решаване в периода 30. 05. 2006г.- 9. 01. 
2008г. 
 Със заповед №АД-135 от 17. 10. 2008г. председателят на ОС- Плевен е 
наложил на съдия Евдокия Найденова дисциплинарно наказание „порицание” 
за извършено от нея дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал.3, т.1 от ЗСВ- 
системно неспазване на сроковете, предвидени в НПК.Наложеното наказание 
е потвърдено с решение на ВСС по протокол №44 от заседание на ВСС, 
проведено на 5. 11. 2008г. 
 С решение по протокол №23 от 25. 03. 2009г. на осн. чл. 319, ал.1 във 
вр. с чл. 307, ал.3, т.1 и чл. 308, ал.1,т.4 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет е 
наложил на съдия Евдокия Найденова дисциплинарно наказание 
„понижаване в ранг съдия в АС в същия орган на съдебната власт за срок от 
една година.” 
 Дисциплинарните наказания са наложени, защото съдия Найденова не е 
изготвила мотиви към съдебните актове по следните наказателни дела: 

1. ВЧНД№ 36/2006г.- обявено за решаване на 30. 05. 2006г.; 
2. ВНЧХД№188/2006г.- обявено за решаване на 26. 09. 2006г; 
3. ВЧНД№244/2006г.- обявено за решаване на 26.09.2006г.; 
4. ВНОХД№297/2006г.- обявено за решаване на 31. 10. 2006г.; 
5. ВНОХД№313/2006г.- обявено за решаване на 31. 10. 2006г.; 
6. ВНОХД№399/2006г.- обявено за решаване на 23. 01. 2007г.; 
7. ВНОХД№383/2006г.- обявено за решаване на 23. 01. 2007г.; 
8. ВНЧХД№445/2006г.- обявено за решаване на 6. 02. 2007г.; 
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9. ВЧНД№21/2007г.- обявено за решаване на 6. 02. 2007г.; 
10. ВНЧХД№20/2007г.- обявено за решаване на 27. 02. 2007г.; 
11. ВНОХД№461/2006г.- обявено за решаване на 27. 02. 2007г.; 
12. ЧНД№118/2008г.- образувано на 20. 02. 2008г. и подлежащо на 

разглеждане в закрито заседание; 
13. ЧНД№343/2008г.- образувано на 27. 06. 2008г. и подлежащо на 

разглеждане в закрито заседание. 
От месец януари 2008г. на съдия Найденова не се възлагат въззивни 

наказателни общ характер дела, въззивни частен характер дела и въззивни 
административно наказателни дела.  

При настоящата проверката по повод на сигнал Вх. №1349/2009г. относно 
ненаписани мотиви към присъда по НОХД №852/2005г. на ОС- Плевен беше 
констатирано, че освен мотивите към присъдите по НОХД №456/08г., НОХД 
№852/2005г., НОХД№164/2006г. и определението по ЧНД №520/09г.,въпреки 
наказанията и привилегиите съдия Найденова не е написала и съдебните 
актове по посочените по- горе 13 бр. въззивни дела . 

На 15. 10. 2009г. председателят на ОС- Плевен издал заповед №АД- 109 от 
15. 10. 2009г. с която дал на съдия Евдокия Найденова срок до 30. 10. 2009г. 
да изготви съдебните актове по горепосочените 13 бр. въззивни дела, както и 
мотивите към присъдите по НОХД№ 456/2008г., НОХД№852/2005г. и 
НОХД№164/2006г. Наред с това разпоредил на заместник- председателя на 
ОС- Плевен да не разпределя на съдия Найденова първоинстанционни 
наказателни общ характер дела и първоинстанционни частни наказателни 
дела. Разпоредил също така в периода 15. 10. 2009г. – 30. 10.2009г. едни от 
съдебните секретари ежедневно да работи със съдия Найденова за изписване 
на съдебните актове и мотивите към вече постановените съдебни актове по 
горепосочените дела. 

До настоящия момент съдия Евдокия Найденова не е написала съдебните 
актове по посочените по- горе 13бр. въззивни дела и мотивите към присъдите 
по трите дела, посочени в заповед № АД- 109 от 15. 10. 2009г. на 
председателя на ОС- Плевен.  
 

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

 
 

ИЗВОДИ : 
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Евдокия Атанасова Найденова- съдия в Окръжен съд- гр. Плевен е 
осъществила действия, които съставляват дисциплинарно нарушение по чл. 
307, ал.3, т. 1 от ЗСВ както следва: 

 
І.нарушение на чл. 308 от НПК:  
 
1.НОХД №456/2008г. – присъдата по делото е постановена на 27. 11. 

2008г., но до 14. 10. 2009г. мотивите към нея не са изготвени и делото не е 
предадено в деловодството; 

2.НОХД №852/2005г.- присъдата по делото е постановена на 24. 03. 
2009г., но до 14. 10. 2009г. мотивите към нея не са изготвени и делото не е 
предадено в деловодството; 

3.НОХД №164/2006г.- присъдата по делото е постановена на 22. 06. 
2009г., но до 14. 10. 2009г. мотивите към нея не са изготвени и делото не е 
предадено в деловодството; 
 
 ІІ. Нарушение на чл. 243, ал.4 от НПК: 

 
ЧНД №520/2009г.- делото е образувано на 4. 06. 2009г. по жалба на 

НАП- гр. Плевен срещу постановление на Окръжна прокуратура- гр. Плевен 
за прекратяване на досъдебно производство, но в 7- дневния срок по чл. 243, 
ал.4 от НПК, който е изтекъл на 11. 06. 2009г. по него не е постановено 
определение. 
 
 ІІІ. Нарушение на чл. 340 от НПК: 

 
1.ВЧНД№ 36/2006г.- обявено за решаване на 30. 05. 2006г.; 
2.ВНЧХД№188/2006г.- обявено за решаване на 26. 09. 2006г; 
3.ВЧНД№244/2006г.- обявено за решаване на 26.09.2006г.; 
4.ВНОХД№297/2006г.- обявено за решаване на 31. 10. 2006г.; 
5.ВНОХД№313/2006г.- обявено за решаване на 31. 10. 2006г.; 
6.ВНОХД№399/2006г.- обявено за решаване на 23. 01. 2007г.; 
7.ВНОХД№383/2006г.- обявено за решаване на 23. 01. 2007г.; 
8.ВНЧХД№445/2006г.- обявено за решаване на 6. 02. 2007г.; 
9.ВЧНД№21/2007г.- обявено за решаване на 6. 02. 2007г.; 
10.ВНЧХД№20/2007г.- обявено за решаване на 27. 02. 2007г.; 
11.ВНОХД№461/2006г.- обявено за решаване на 27. 02. 2007г.; 
12.ЧНД№118/2008г.- образувано на 20. 02. 2008г. и подлежащо на 
разглеждане в закрито заседание; 
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13.ЧНД№343/2008г.- образувано на 27. 06. 2008г. и подлежащо на 
разглеждане в закрито заседание. 

 
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 Найденова е 
нарушила това изискване и по този начин е осъществила дисциплинарно 
нарушение по чл. 307, ал.3, т. 1 от ЗСВ. С всички тези действия и бездействия 
на съдия Найденова разглеждането и решаването на делата е продължило 
ненужно дълго. 

 
 

На основание чл. 58, ал. 2 от Закона за съдебната власт Инспекторатът 
към ВСС /ИВСС/ дава следните  

 
ПРЕПОРЪКИ: 
 

І.  Препоръчва на Евдокия Атанасова Найденова- съдия в ОС- 
Плевен: 

1. да изготви съдебните актове по 13 бр. въззивни дела, посочени в 
раздел Констатации от настоящия Акт с резултати от извършена 
проверка,  както и мотивите към НОХД№ 456/2008г., НОХД№852/2005г. 
и НОХД№164/2006г. 

2. при разглеждането и решаването на делата да спазва 
процесуалните срокове за постановяване на съдебните актове по 
въззивни дела, процесуалните срокове за постановяване на мотивите 
към постановените съдебни актове, както и изискването за разумен срок 
по чл. 22, ал.1 от НПК и чл. 6 от ЕКЗПЧОС. 

 
На основание чл. 54, ал.1,т.6 във връзка с т. 3 от Закона за съдебната 

власт  Инспекторатът към Висшия съдебен съвет следва да направи 
предложение за налагане на дисциплинарно наказание на Евдокия Атанасова 
Найденова- съдия в Окръжен съд- гр. Плевен за извършени от нея 
дисциплинарни нарушения по чл.307 ал.3 т.1 от ЗСВ. 

 
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, председателят на 
Окръжен съд- Плевен 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 ОС- Плевен и  на Евдокия Найденова- съдия в ОС- Плевен. 
 
 
  
             ИНСПЕКТОР:                                                                                                              
                                       
                                                      …………….…….……………                                    
                                                     /СВЕТЛИН СТЕФАНОВ/ 

 
 
 

Днес………………….. настоящият Акт бе връчен на Румен Петров 
Лазаров- изпълняващ функциите на административен ръководител- 
председател на ОС- 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. 

 
 

Днес………………….. настоящият Акт бе връчен на Евдокия Атанасова 
Найденова- съдия в ОС- 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. 

 
 

 
 

ММ 


