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                           РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 

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

 

 

 

АКТ 

 

за извършена проверка по сигнал вх. № КЖ-01-

559/11г./07.03.2012г. 

 

 Моника Малинова – инспектор в Инспектората към ВСС, 

след като се запознах с материалите от проверката, установих следното:

 Проверката е назначена със Заповед №Ж-01-559/16.03.2012г. 

Сигналът е подаден от Р.М. Ив. от гр. Нови Искър, кв. Курило, ул. 

„Б….а”, № 46. В сигнала жалбоподателката се оплаква от бавността на 

образувано ДП № 177/2003г. по описа на СО-СГП, пр.пр. № НСН – 

257/07г. по описа на СРП, в което наказателно производство Р. Иванова е 

пострадала. Неколкократно досъдебното производство е било 

приключвано с обвинителен акт и са били образувани наказателни от общ 

характер дела, но винаги са били прекратявани от съда и връщани по 

различни причини на прокуратурата за отстраняване на извършени според 

съда процесуални нарушения от различно естество. Последното 

образувано от Софийски районен съд е и НОХД № 5618/10г., което на 

22.02.2012г. отново е било прекратено от съда, като са били дадени 

указания, съвсем различни от предходните прекратени дела в съдебната 

фаза. 

От Главният  инспектор на ИВСС бе назначена проверка със Заповед 

№Ж-01-559/16.03.2012г., като за краен срок за извършване на проверката 

по горепосоченото наказателно производство бе даден срок до 30.03.2011г. 

 За проверяващ екип бяха определени инспектор Моника 

Малинова и експертите Сия Иванчова и Димитрина Долапчиева. 

Проверката беше извършена на място в СРП/тъй като е прекратено 

съдебното производство и върнато на прокуратурата/ и беше проверено 

образуването и цялото движението на пр.пр. №НСН-257/07г. по описа на 

СРП, ДП № 177/03г. по описа на СО-СГП. 
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Следственото дело № 177/03г. по описа на СО-СГП, пр.пр. НСН 

№87/12г. по описа на СРП се състои от 4 тома с разпити, постановления, 

доказателства, преводи по поръчка за международна правна помощ  до 

компетентните органи на Република Австрия по сл.д. №177/03г., като том 

1се състои от 156 стр., том 2 – 30 стр., том 3 -124 стр., том  4 – 5 стр. към 

момента на проверката, както и 5 броя НОХД, които са били прекратени. 

С постановление от 16.01.2003г. дозн. Веселин Антонов образува ДП 

по преписка вх. № ЗМ-124/2003г. и ЗМ 126/03г.  при Второ РПУ-СДВР 

срещу Д. Т. Ч. за това, че : 

1. в края на м. април 2001г., в магазин за зеленчуци, намиращ се в 

центъра на гр. Нови Искър с цел да набави за себе си имотна облага е 

възбудил и поддържал заблуждение у Б. Ив. Ив. и Р. М. Ив., че ще им 

закупи от Швейцария лек автомобил „Субару” с което им е причинил 

имотна вреда в размер на 5000 лева – престъпление по чл. 209, ал.1 от НК. 

2. За периода от 09.10.2002г. до края на м. ноември 2002г. 

противозаконно е присвоил чужда движима вещ – дизелово гориво на 

обща стойност 1600 лв., която е владеел – престъпление по чл. 206, ал. 1 от 

НК. 

Същият ден - на 16.01.2003г. лицето Ч. с постановление от дозн. В. 

Антонов  е бил привлечен като уличен за извършени престъпление по чл. 

209, ал.1 от НК и чл. 206, ал.1 от НК. Взета му е мярка за неотклонение –

МН „Подписка”. Извършени са  разпити на уличеното лице на 

16.01.2003г., на 20.01.2003г. и на 29.01.2003г. Със заключително 

постановление от 04.02.03г. дозн. В. Антонов предлага преобразуване на 

дознанието в предварително производство. 

 С постановление от 25.03.03г. прокурор Д. Арабаджиев от 

СРП, въз основа на разследването счита че е необходимо престъплението 

по т. 2 да бъде преквалифицирано по чл. 201 от НК и въз основа на това 

образува предварително производство – сл.д. срещу Д.Т. Ч. по чл. 201 от 

НК и по чл. 209, ал. 1 от НК за две различни престъпления през различни 

периоди от време. 

 `На  04.06.03г. прокурор Арабаджиев изпраща писмо до СГП с 

молба за удължаване на срока с 60 дни, считано от 20.05.03г. 

 С постановление от 19.09.2003г. следовател В.Тонева от Второ 

ТО ССлСл привича Д.Ч. като обвиняем. С протокол от 19.09.2003г. 

следовател В.Тонева от Второ ТО ССлСл предявява предварителното 
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производство по сл.д. № 177/2003г. по описа на Второ ТО на СтСлСл. С 

обвинително постановление от 04.11.2003г. следовател В.Тонева изпраща 

делото в СРП с мнение за предаване на съд. 

 С постановление от 16.02.2004г. прокурор Арабаджиев 

прекратява НП на основание чл. 237, ал.1, т.2 от НПК за престъпление по 

чл. 201 от НК и на основание  чл.21, ал.1, т. 1 от НПК за престъпление по 

чл. 209, ал.1 от НК.  

Постановлението за прекратяване на НП е обжалвано на 01.03.2004г.  

от Б.Ив.Ив. и сл.д. №177/03г. по описа на 02 ТО-ССлСл и пр.пр. №7418 по 

описа на СРП е изпратено на СРС за произнасяне по компетентност. 

На 23.03.2004г. в СРС е образувано ч.д. № И-620/04г. НО, 95 с-в по 

описа на СРС. Делото е разгледано на 18.01.2005г. /10 месеца след 

образуването му / от съдия Ем. Дечев. 

С определението си съдът отменя на основание чл. 237, ал.5, т. 3 от 

НПК постановлението за прекратяване на НП и връща делото на СРП за 

изпълнение на указанията, дадени в мотивите на определението- разпит на 

свидетеля Ст.М.М.. 

С постановление от 27.01.05г. /изв. 07.02.05г./прокурор Арабаджиев 

връща делото за допълнително разследване с указания за разпит на лицето 

Ст.М.М. От справка от СДВР сектор „БДС” е установено, че от 

направената справка в АИС”БДС”, че лицето е освободено от българско 

гражданство. 

С постановление от 07.04.2005г. сл. В. Тонева предлага на СРП на 

основание чл. 239, ал.1, т.3 от НПК спиране на НП. СРП с постановление 

от 07.06.2005г. връща предварителното производство за разследване, като 

счита, че не са били изпълнени в цялост указанията на прокурора.  

Получена е справка в СРП, че издирваният свидетел е освободен от 

българско гражданство и е със статут на постоянно пребиваващ чужденец 

/австрийски гражданин/ в РБ. При допълнителното разследване са 

изискани много на брой справки за установяване на местонахождението  

на М., изготвена и изпратена е следствена поръчка до Република Австрия – 

разпит по делегация в качеството на свидетел на лицето Ст.М.. Приложен е 

списък с въпроси. 

Със заключително постановление от 30.08.05г. сл. Тонева изпраща 

делото на СРП с мнение за спиране. С постановление от 24.11.05г. 

прокурор Д. Арабаджиев връща делото за допълнително разследване за да 
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бъдат изпълнени указанията, посочени в постановлението от 27.01.05г., 

както и указанията на СРС относно разпита на М.. 

На 23.01.06г. в СТ.Сл.Сл. са получени материалите, получени във 

ВКП, отдел „Международна правна помощ” по изпълнена молба за правна 

помощ до компетентните съдебни власти на Република Австрия. 

Чрез СРП, адресирано до СГП следовател В. Тонева изпраща 

възражение на постановлението от  24.11.05г. на прокурор Арабаджиев от 

СРП, с което моли постановлението на СРП за връщане на делото за 

допълнително разследване да бъде отменено. 

С постановление от 10.02.2006г./изв. 14.03.06г./ М.Колев – прокурор 

от СГП потвърждава постановлението на СРП от 24.11.2005г. за връщане 

делото за допълнително разследване. 

Със заключително постановление от 29.03.06г. сл. Тонева изпраща 

НП на СРП с мнение за прекратяване на производството на основание чл. 

21, ал.1, т. 1 от НК.. 

С постановление от 28.04.06г. прокурор Ст.Гюров връща делото за 

допълнително разследване с указания. 

Следовател Я. Тодоров с постановление от 26.06.06г. привлича в 

качеството на обвиняем Д.Т. Ч. за извършени престъпления за това че: 1.  в 

края на м. април 2001г. в  гр. Нови Искър с цел да набави за себе си имотна 

облага е възбудил и поддържал заблуждение/в продължение на 2 седмици/  

у Б. Ив. Ив. и Р. М. Ив., че ще им закупи от Швейцария лек автомобил 

„Субару” , докато не им се обадил от Швейцария и им казал, че не може да 

намери такава кола и ще им върне парите, но не го направил, с което им е 

причинил имотно вреда в размер на 5000 лева – престъпление по чл. 209, 

ал.1 от НК и 2. В периода 09.10.02г. – 03.12.03г. в гр. София като 

длъжностно лице – шофьор към „Иг.. Транс”ООД с управител Г.Хр. С., 

присвоил чужди пари, вещи и други ценности, връчени му в това качество 

и поверени му да ги пази и управлява, както следва: описани са авансови 

средства, разговори по мобилен телефон, неотчетено и неосчетоводено 

гориво по време на три международни курса......като общата присвоена 

сума е в размер на 1 689, 85 лева- престъпление  по чл. 201, ал.1 от НК. 

Определена е МН „Подписка”. Проведен е разпит, предявено е 

разследването, искано е разпит на свидетел-В.М.Б, както и очни ставки.  

Със заключително постановление от 26.06.06г. сл. Тодоров изпраща 

НП на СРП с мнение за предаване на съд на обвиняемия Ч.. 
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Прокурор Ст.Гюров от СРП изготвя обвинителен акт на 24.08.2006г. 

и НП е изпратено на СРС. 

На 25.08.2006г. СРС образува НОХД №12278/06г., 109 с-в НО по 

описа на съда. На 20.12.2006г. съдия Виржиния Петрова с разпореждане 

насрочва делото в открито с.з. на 05.03.2007г. /т.е. 7 месеца след 

образуването му в СРС/. 

На 05.03.2007г. делото се разглежда от съдия Петър Славчев, ход на 

делото не е даден, тъй като обвиняемият не е намерен на посоченият от 

него адрес, освен това съдът намира нарушения в правната квалификация 

на извършените престъпления да се прецени от прокуратурата дали по 

пункт II от обвинението не се касае за продължавано престъпление /което 

по- късно е възприето от СРП и е повдигнато такова обвинение/ и др., поради което 

прекратява съдебното производство и връща делото на СРП за 

отстраняване на допуснатите нарушения. 

С постановление от 16.03.07г./изв. 30.03.2007г./прокурор С.Джельов 

от СРП връща делото за допълнително разследване с подробни указания. 

Получено в Ст.Сл.Сл. на 11.04.2007г.. Тъй като обвиняемият не е намерен 

на адреса, изискани са допълнителни справки по разследването във връзка 

с издирването от сл. Тодоров. 

Следовател Я. Тодоров с постановление от 11.05.07г. привлича в 

качеството на обвиняем Д.Т. Ч. за извършени престъпления по чл. 209, ал. 

1, от НК и по чл. 201, ал.1, вр. чл. 26, ал.1 от НК. 

Със заключително постановление от 11.05.07 г. сл. Тодоров изпраща 

НП на СРП с мнение за предаване на съд на обвиняемия Чакърски. 

Прокурор С.Джельов от СРП на 19.09.2007 г. изготвя ОА и го внася 

в СРС. На 20.09.2007г. СРС образува НОХД №12419/07г., 109 с-в НО по 

описа на съда. 

 На 30.10.2007г. 109 с-в, с председател  съдия Петър Теодосиев с 

разпореждане прекратява НП, като счита, че описаните действия в ОА 

по отношение на престъплението по чл. 209 не представляват 

престъпление, а квалификацията за престъплението по чл. 201 няма 

необходимите доказателства за извършено такова, поради което 

прекратява съдебното производство по НОХД №12419/07г., отменя 

МН спрямо обвиняемия. Указано е, че разпореждането може да се 

обжалва и протестира в 15-дневен срок от получаване на съобщението. 
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На 18.12.2007г. прокурор Св. Джельов чрез СРС до СГС изпраща 

протест срещу разпореждането на СРС, НК, 109 с-в от 30.10.2007г., като 

счита, че разпореждането на съда е неправилно и незаконосъобразно. 

Моли разпореждането на   СРС, НК, 109 с-в от 30.10.2007г. да бъде 

отменено и делото върнато за разглеждане в СРС. 

В СГС е образувано ВНОХД № 839/08г., VI възз. с-в. С определение 

от 21.04.2008г. в разпоредително заседание с председател съдия М.Панева 

и членове с-я Вл.Астарджиев и Д.Ангелова насрочва делото в открито с.з. 

на 18.06.2008г. с призоваване на подсъдимия и пострадалите, като не 

допуска разпити на подсъдим, свидетели и експерти пред въззивния съд.  

На 18.06.2008г. СГС в с-в съдия Вл. Астарджиев, и членове с-я В. 

Цветкова и Ив. Димчева и прокурор Малинова от СГП е проведено с.з. 

Прокурорът поддържа протеста на СРП. С решение от 31.10.2008г. СГС 

отменя изцяло разпореждането от 30.10.2007г. постановено по НОХД 

№12419/07г. по описа на СРС, НК, 109 с-в, връща делото на друг състав на 

съда. 

В СРС на 11.11.2008г. е образувано НОХД №12787/08г., НК, 95 

състав. С разпореждане от 09.02.2009г. съдия Ем.Желев прекратява 

съдебното производство поради допуснати отстраними процесуални 

нарушения след влизането в сила на новия НПК, така че разследването 

следва да се предяви както на обвиняемия, така и на пострадалите лица, 

както и че липсват данни, че пострадалите лица не желаят да им бъдат 

предявени материалите по делото. Връща делото на СРП за отстраняване 

на нарушенията. Указано е, че разпореждането не подлежи на обжалване и 

протест.  

С постановление от 12.02.2009г. Св. Джельов връща материалите по 

пр.пр. НСН 257/07г. по описа на СРП, сл.д. 177/03г. по описа на СРП  на 02 

ТО-ССлСл за отстраняване на нарушенията, като дава подробни указания. 

С постановление от 26.03.09г. прокурор Св. Джельов спира НП на 

основание чл.244, ал.1,т.1, вр. чл. 25, т.2 от НПК- обвиняемия не е намерен 

на установените адреси. Указано е, препис от постановлението да се 

изпрати на пострадалите лица и обвиняемия, които могат да го обжалват. 

НП е възобновено с постановление от 27.03.09г. от прокурор Св. 

Джельов, като са дадени подробни указания по отстраняване на 

нарушенията, указания по издирването на обвиняемия, дадени са указания 
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евентуално ако не бъде намерен делото да приключи при условията на чл. 

269, ал.3 от НПК./Към момента няма данни да е обявен за ОДИ/. 

С постановление от 30.06.09г. прокурор Св. Джельов спира НП на 

основание чл.244, ал.1,т.1, вр. чл. 25, т.2 и чл. 196, ал.1 т. 2 от НПК- 

обвиняемия не е намерен на установените адреси. Указано е, препис от 

постановлението да се изпрати на пострадалите лица и обвиняемия, които 

могат да го обжалват. 

НП е възобновено с постановление от 01.07.09г. от прокурор Св. 

Джельов, като са дадени подробни указания по отстраняване на 

нарушенията, по издирването на обвиняемия, дадени са указания 

евентуално ако не бъде намерен делото да приключи при условията на чл. 

269, ал.3 от НПК./Няма данни да е обявен за ОДИ/. 

С постановление от 09.09.09г. прокурор Св. Джельов спира НП на 

основание чл.244, ал.1,т.1, вр. чл. 25, т.2 и чл. 196, ал.1 т. 2 от НПК- 

обвиняемия не е намерен на установените адреси. Указано е, препис от 

постановлението да се изпрати на пострадалите лица и обвиняемия, които 

могат да го обжалват. 

НП е възобновено с постановление от 10.09.09г. от прокурор Св. 

Джельов, като са дадени подробни указания по отстраняване на 

нарушенията, по издирването на обвиняемия, дадени са указания 

евентуално ако не бъде намерен делото да приключи при условията на чл. 

269, ал.3 от НПК./ Отново няма данни да е обявен за ОДИ/.Изискано е от 

водещият разследването да изготви следствено – календарен план. Даден е 

срок от 2 месеца. 

Приложена е докладна записка от 08.09.2009г. до началника на 02 

РУ-СДВР, че лицето Чакъров е установено, преди да бъде обявено за ОДИ. 

Материалите по делото са получени в СРП на 08.10.09г. с мнение за 

предаване на съд на обвиняемото лице от зав. Сл. отдел при СГП -П.П. 

С постановление от 15.10.09г. прокурор Св. Джельов връща делото 

на отдел „Следствен” при СГП за изпълнение на указанията, посочени в 

постановлението на СРП от 10.09.09г. 

С постановление от 23.11.09г. прокурор Св. Джельов спира НП на 

основание  чл. 25, т.2  от НПК. Посочено е, че давността за изключване на 

наказателното преследване при прекъсване или спиране на наказателното 

преследване изтича на 03.12.2017г., следва възобновяване на НП на 

24.11.09г. 
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Междувременно лицето Д.Ч. е обявен за издирване с телеграма 

4..3/21.01.10г. с мярка „Принудително довеждане”. На 31.01.2010г. 

обвиняемият е задържан на излизане от страната и предаден на РУ-МВР-

Сливница. Доведен принудително в СО-СГП на 01.02.10г. 

С постановление от 08.02.10г. прокурор Св. Джельов спира НП на 

основание  чл. 25, т.2  от НПК, впоследствие НП е възобновено поради 

откриване на обвиняемия. 

Материалите по делото са получени в СРП на 06.04.10г. с мнение за 

предаване на съд на обвиняемото лице от зав. сл. отдел при СГП -П.П. 

Изготвен е ОА на 29.04.10г. от прокурор Джельов и НП внесено в СРС . 

На 05.05.10г. в СРС е образувано НОХД  № 5618/10 г., НК, 95 с- в.  

С разпореждане от 29.10.10г. /пет месеца и половина след 

образуването му/ съдия Ем.Желев насрочва делото в открито с.з. за 

03.12.10т./седем месеца след образуването му/ На 03.12.10г. ход на делото 

не е даден, поради нередовно призоваване на подсъдимия и част от 

свидетелите . Делото е отложено за 30.03.11г. 

На 30.03.11г. ход на делото отново не е даден, поради нередовното 

призоваване на подсъдимия, който е напуснал пределите на страната на 

06.09.10г. Освен това, прокурорът Ст. Милев иска отвод на съдията по 

делото Ем.Желев поради наличие на основание по чл. 29, ал.1 т.3 от НПК, 

„видно от приложеното ДП писмено разпореждане от 09.06.03г. 

председателя на настоящия съдебен състав, тогава в качеството си на 

прокурор по делото е разрешил удължаване срока за разследване” Водим 

от горното съдът си прави отвод по делото. Указано е делото да се 

докладва на председателя на НО на СРС за определяне на нов съдия – 

докладчик. 

С разпореждане на председателя на НО М.Лалов, делото е 

разпределено на 02.05.11г. на съдия Ем. Дечев – 8 с-в. 

На 29.09.11г. /почти 5 месеца след образуването му/ с разпореждане 

съдия Ем.Дечев насрочва делото за разглеждане в открито с.з. на 07.12.11г. 

/ 7 месеца след образуването му/, като са дадени указания за изпълняване, 

изискване на справки  преди разглеждане на делото. 

На 07.12.11г. - нередовно призовано е ощетеното дружество, 

защитата иска да бъдат призовани свидетели при което се допускат за 

разпит свидетели. Съдът изисква писмени обяснения от призовкаря и от 
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деловодителя на състава защо не са връчени призовки на пострадалото 

дружество. Отлага делото за 17.02.12г. 

На 17.02.2012г. с.з. е председателствано от съдия Силвия Цепова. 

Съдът докладва, „ че НОХД №5618/10г. му е докладвано като такова, 

разпределено на 8 с-в, НО, СРС с докладчик съдия Цепова на 17.02.12г. в 

15.45. Грешката, която е допусната не е свързана с неизпълнение на 

задължение от страна на съда, а касае евентуален пропуск от страна на 

деловодството на съдебния с-в. За съда не съществува обективна 

възможност да се запознае със съдържанието на ДП ,предвид че се състои 

от няколко тома, освен това съдия Цепова има насрочени дела за 16.00ч. 

Съдът счита, че следва да отложи делото за максимално близка дата, а 

именно първия възможен заседателен ден на съдебния състав – 22.02.12г. 

Отлага и насрочва делото за 22.02.12г.” 

На 22.02.12г. страните желаят да се даде ход на делото, но съдът 

служебно е счел, че ход на делото не следва да бъде даден, поради 

допуснати съществени процесуални нарушения, посочени подробно/но 

които не са били посочвани от предходните съдебни състави/, поради което 

прекратява съдебното производство и връща делото на СРП за 

отстраняване на допуснатото процесуално нарушение. Определението е 

окончателно и не подлежи на обжалване и протест. 

С постановление от 06.03.12г. прокурор Св. Джельов връща делото 

на отдел „Следствен” при СГП за изпълнение на указанията, посочени в 

обстоятелствената част на постановлението.  

 

КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ: 

 

 В хода на ДП не се установи забавяне поради несвоевременно 

произнасяне на прокурор или разследващите органи, а с формалните 

спирания и възобновяване на НП.  

 1. Проверяващият екип установи, че искане за продължаване на 

срока за разследването е правен веднъж в деветгодишния период на 

разследване на делото. 

 Санирането на сроковете се е осъществявало от една страна със 

спиране и възобновяване на НП, като спирането и възобновяването са били 

в един и същи ден или с разлика от няколко дни, а от друга след 

прекратяване от съда и при допълнителното разследване. 
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 - С постановление от 26.03.09г. прокурор Св. Джельов спира НП на 

основание чл.244, ал.1,т.1, вр. чл. 25, т.2 от НПК- обвиняемия не е намерен на 

установените адреси.  

-НП е възобновено с постановление от 27.03.09г. от прокурор Св. Джельов 

- С постановление от 30.06.09г. прокурор Св. Джельов спира НП на основание 

чл.244, ал.1,т.1, вр. чл. 25, т.2 и чл. 196, ал.1 т. 2 от НПК- обвиняемия не е намерен на 

установените адреси. 

- НП е възобновено с постановление от 01.07.09г. от прокурор Св. Джельов 

- С постановление от 09.09.09г. прокурор Св. Джельов спира НП на основание 

чл.244, ал.1,т.1, вр. чл. 25, т.2 и чл. 196, ал.1 т. 2 от НПК- обвиняемия не е намерен на 

установените адреси./ Отново няма данни да е обявен за ОДИ/ 

- НП е възобновено с постановление от 10.09.09г. от прокурор Св. Джельов 

2. ДП е спирано поради ненамирането на обвиняемия на посочения 

от него адрес /в същото време няма данни обвиняемият да е бил обявен за  

ОДИ, както и други алтернативни начини за издирване на лицето/, а 

наблюдаващият прокурор Св. Джельов е давал указания „евентуално ако 

не бъде намерен делото да приключи при условията на чл. 269, ал.3 от 

НПК”. 

Лицето Д.Ч. е обявен за издирване с телеграма 4693/21.01.10г. с 

мярка „Принудително довеждане”. 

По този начин разследването продължава в неразумно дълги срокове. 

3. Забавяне на наказателното производство се е получило след 

23.03.2004 г., когато в СРС е образувано ч.д. № И-620/04г. НО, 95 с-в по 

описа на СРС/обжалвано е постановлението за прекратяване на НП от пострадалите 

лица/. Делото е разгледано на 18.01.2005г. /10 месеца след образуването 

му / от съдия Ем. Дечев . Тук е първото драстично забавяне на НП с почти 

1 година. 

4. От 18.01.2005г. – когато постановлението за прекратяване на НП 

на СРП е било отменено от СРС, до 24.08.06г./ 1 година и седем месеца/, 

когато е бил изготвен ОА, делото многократно е било връщано за 

допълнително разследване, без да е искано удължаване на срока за 

разследване нито указанията на прокурора са били достатъчно конкретни. 

В случая, че е бил търсен св. Ст. Михайлов, и не е намерен на адреса в 

България, не са били приложени всички възможности за издирването му. 

Разследването е продължило извън всякакви разумни срокове 
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5. В продължение на 1 година се е издирвало лицето Ст. Михайлов, 

който е освободен от българското си гражданство и е гражданин на 

Република Австрия, чрез съдебна поръчка по делегация Михайлов е открит 

в Австрия и е бил разпитан. 

6. През 2006г. отново делото е внесено в СРС. На 25.08.2006г. СРС 

образува НОХД №12278/06г., 109 с-в НО по описа на съда. На 

20.12.2006г. /четири месеца след образуването му /съдия Виржиния 

Петрова с разпореждане насрочва делото в открито с.з. на 

05.03.2007г./т.е. 7 месеца след образуването му в СРС/ На 05.03.07г. 

съдебното производство е прекратено и върнато на прокуратурата.Тук е 

второто драстично забавяне на НП. 

7. Последва ново образуване на НОХД - На 20.09.2007г. СРС 

образува НОХД №12419/07г., 109 с-в НО по описа на съда, което е 

прекратено от съда отново. На 30.10.2007г. съдия Петър Теодосиев с 

разпореждане прекратява НП, като счита, че описаните действия в ОА 

по отношение на престъплението по чл. 209 не представляват 

престъпление, а квалификацията за престъплението по чл. 201 няма 

необходимите доказателства за извършено такова, поради което 

прекратява съдебното производство по НОХД №12419/07г., отменя 

МН спрямо обвиняемия. Буди недоумение факта, че делото не се 

разглежда в съдебната фаза и подсъдимия оправдан, а в случая 

съдията се произнася като наблюдаващ прокурор. 

Следва протест до СГС от прокурора, внесъл обвинителния акт и в 

СГС е образувано ВНОХД № 839/08г. , VI възз. с-в. След насрочване на 

делото в открито с.з., и решаването му –връщане за разглеждане в 

СРС на друг състав е изминала още половин година допълнително 

забавяне. 

8. В СРС на 11.11.2008г. е образувано НОХД №12787/08г., НК, 95 

състав. С разпореждане от 09.02.2009г. съдия Ем.Желев прекратява 

съдебното производство поради допуснати отстраними процесуални 

нарушения след влизането в сила на новия НПК 

9. Около 1 година обвиняемия не е бил намерен на посочения от 

него адрес и е бил обявен за общодържавно издирване, НП е било 

спирано и възобновявано, указанията на съда изпълнени. 

10. На 05.05.10г. в СРС е образувано НОХД  № 5618/10 г., НК, 95 

с- в. С разпореждане от 29.10.10г. /пет месеца и половина след 
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образуването му/ съдия Ем.Желев насрочва делото в открито с.з. за 

03.12.10т./седем месеца след образуването му/. Това е следващото 

поредно забавяне на НП. На 30.03.11г. съдията по делото се е отвел по 

искане на прокурора./ - 10 месеца от образуването на делото. 

11. С разпореждане на председателя на НО М.Лалов, делото е 

разпределено на 02.05.11г. на съдия Ем. Дечев – 8 с-в. На 29.09.11г. 

/почти 5 месеца след образуването му/ с разпореждане съдия Ем.Дечев 

насрочва делото за разглеждане в открито с.з. на 07.12.11г. / 7 месеца 

след образуването му/. 

12. На 07.12.11г. съдът допуска за разпит свидетели. Отлага 

делото за 17.02.12г. 

/Със заповед № К-14/12.01.2012г. на председателя на Софийски апелативен 

съд В.Пенгезов, съдия Емил Дечев от СРС, с ранг „съдия в АС” е командирован в 

СГС за срок от 6 месеца, считано от 16.01.2012г./ 

Титуляр на 8 състав, НК в СРС е съдия Силвия Цепова, считано от  деня на 

командироването на съдия Ем. Дечев в СГС. 

На 17.02.2012г. с.з. вече е председателствано от съдия Силвия 

Цепова. Съдът докладва, че НОХД №5618/10г. му е докладвано като 

такова, разпределено на 8 с-в, НО, СРС с докладчик съдия Цепова на 

17.02.12г. в 15.45. Грешката, която е допусната не е свързана с 

неизпълнение на задължение от страна на съда, а касае евентуален 

пропуск от страна на деловодството на съдебния с-в. За съда не 

съществува обективна възможност да се запознае със съдържанието на 

ДП ,предвид че се състои от няколко тома, освен това съдия Цепова 

има насрочени дела за 16.00ч.Съдът счита, че следва да отложи делото 

за максимално близка дата, а именно първия възможен заседателен 

ден на съдебния състав – 22.02.12г. Отлага и насрочва делото за 

22.02.12г. 

13. На 22.02.12г. страните желаят да се даде ход на делото, но 

съдът служебно е счел, че ход на делото не следва да бъде даден, 

поради допуснати съществени процесуални нарушения, посочени 

подробно/но които не са били посочвани от предходните съдебни състави/, 

поради което прекратява съдебното производство и връща делото на 

СРП за отстраняване на допуснатото процесуално нарушение. 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест. 
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Реално почти още една година делото е било в СРС и отново 

прекратено. 

По ДП са били образувани 5 броя наказателни дела/всички 

прекратени /, от които 2 са били прекратени с разпореждане, 2 

прекратени с определение и 1 от тях съдията по делото се е отвел. 

Освен това е образувано и въззивно дело в СГС, като разпореждането 

за прекратяване е било протестирано. 

Причина за забавянето и приключване на НП основно е както в 

прокуратурата, така и в съда, който след всяко образуване на НОХД, 

същото се насрочва минимум след 7-10 месеца, след което 

прекратявано. Установи се нарушение на чл. 252, ал.1 от НПК за 

насрочване на делото в двумесечен срок от постъпването му, дори и 3 –

месечен  след разрешение на председателя на съда . Никъде в делата не 

се намери разрешение за насрочване на делото в срок по-дълъг от 

двумесечния.  

Разследването е продължило извън всякакви разумни срокове 

Известно е, че делата в СРС са много на брой, съдиите са 

изключително натоварени, но се вижда, че изминава почти 1 година до 

насрочване на първото заседание по делото или то да бъде прекратено. 

По причина, че с разпореждане някои от делата са били върнати на 

прокуратурата за различни процесуални нарушения  /прави впечатление, 

че всеки съдебен състав намира различни причини за да върне делото на 

прокуратурата, повечето пъти формални, а може би и недостатъчно 

обстойно съдът се е запознал с материалите по делото??/, то тогава следва 

че прекалено дълго делото се е намирало в съда, преди да бъде прекратено 

преди първото заседание. 

 

ПРЕПОРЪКИ: 

Към административния ръководител на Софийска районна 

прокуратура: 

1. Да се въведе контрол по спазването на сроковете по отношение 

разследването на досъдебните производства. 

2. Своевременно наблюдаващия прокурор да иска мотивирано 

удължаване срока за разследване, като се посочи както действията 
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извършени до момента, така и процесуално – следствените действия, които 

предстои да бъдат извършени. 

3.  Прокурорите от СРП да упражняват по - строг контрол по 

отношение на разследващите органи, с оглед провеждане на по - 

интензивни и по - качествени разследвания. Да се дават конкретни и 

изчерпателни указания на разследващите органи и да се следи стриктно за 

тяхното изпълнение в срок.   

4. Горепосоченото  ДП по пр.пр. №НСН -257/07г. по описа на СРП, 

ДП №177/03г. по описа на СО-СГП да бъде приключено в максимално 

кратък срок, като на ИВСС бъде изпратен всеки последващ акт на 

прокуратурата /включително и искания за  удължаване срока на 

разследването/, както и копие от крайния акт на прокуратурата по 

приключване на ДП. 

 

Към административния ръководител на Софийски районен съд: 

1. Да се въведе контрол по спазването на сроковете по отношение 

на чл. 252, ал.1 от НПК  

2. Да предприеме необходимите вътрешно-организационни мерки 

за контрол от момента на образуване на делото до приключването му 

със съдебен акт, както и да осъществява ефективен контрол по 

спазване на определените в тази връзка организационни срокове по 

движение на делата и определените с процесуалните закони 

инструктивни срокове. 

3. Да прецени необходимостта от прилагането на чл. 327 от 

ЗСВ по отношение на съдиите, за допуснатите от тях нарушения 

както по образуването и движението на делата, така и по 

организацията на работата им. 

 

 

Копие от акта да се изпрати на : 

 

1. Жалбоподателката – на посочения от нея адрес  

2. Главния прокурор Б. Велчев за сведение 

3. Административния ръководител на СРП – г-н Ал. 

Налбантов за сведение и изпълнение на препоръките 

4. Административния ръководител на Софийски районен 

съд – за сведение и изпълнение на препоръките 
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5. Висшия съдебен съвет за прилагане към кадровите 

досиета на посочените в акта магистрати 

 

 

 

05.04.2012г.    ИНСПЕКТОР: 

 София     /МОНИКА МАЛИНОВА / 


