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                           РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 

 гр. София 1000, ул. „Георг Вашингтон” № 17,  тел.факс 02 989 48 66 

 

 

 

АКТ 

 

за извършена проверка по сигнал вх. № Ж-01-56/2011г. 

 

 Ясен Тодоров – инспектор в Инспектората към ВСС, след като се 

запознах с материалите от проверката, установих следното:  

Проверката е назначена със Заповед №Ж-01-56/23.02.2011г. 

Сигналът е подаден от С. С. от гр. С. , ж.к.”Л.” със съдебен адрес – гр. 

С., ул. „Г. П.” № ….. В сигнала жалбоподателят се оплаква от бавността 

на воденото срещу него наказателно производство- пр.пр. №10567/2008г. 

по описа на СРП, ЗМ № 5217/08г. по описа на 03 РУП-СДВР. Оплаква се, 

че един и същи съдия е разглеждал обжалване на постановлението за 

налагане на мярка за процесуална принуда - „Забрана за напускане 

пределите на страната” и образуваното н.ч.д. №3027/10г. по което 

пострадалият Ц. е искал обезпечение на бъдещ иск върху притежавания от 

С. С. имот, находящ се в гр. С., бул. „Ц. Б.” че в кориците на делото 

липсват саморъчните му обяснения от 2008г., счита че видно от 

повдигнатото му обвинение процесът е „поръчков”, а спорът с Ц. е „чисто 

търговско-правен”. Моли ИВСС да извърши проверка на делото и с оглед 

правомощията, да изготви становище. 

В резултат на запитване на ИВСС с изх. № Ж-01-56/27.01.2011г. 

отправено до Районния прокурор на гр. София , като в получената справка 

от 02.02.2011г. от Зам. Районен прокурор Д. Арабаджиев е описано 

движението на образуваното дело по пр.пр. №10567/2008г. по описа на 

СРП, ЗМ № 5217/08г. по описа на 03 РУП-СДВР, но към момента на 

изготвяне на справката, делото не е било върнато от СРС, където е било 

изпратено на 28.08.2010г., ведно с молбата срещу постановлението за 

налагане забрана за напускане пределите на страната. 

От ИВСС е последвало запитване с изх. № Ж-01-56/08.02.2011г. до 

Председателя на СРС да изготви справка за движението на НЧД И 

№3024/10г. по описа на СРС ,НО, 102 с-в. 

На 21.02.2011г. в ИВСС е получен отговор от Председателя на СРС, 

в което уведомява ИВСС, че НЧД И №3024/10г. по описа на СРС ,НО, 102 

с-в, ведно с ДП и НЧД И №3027/10г. по описа на СРС ,НО, 102 с-в е 

изпратено в Софийски градски съд на 24.01.2011г. и до момента не са 

върнати обратно. 
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Тогава от Гл. инспектор на ИВСС бе назначена проверка със Заповед 

№Ж-01-56/23.02.2011г., като за краен срок за извършване на проверката по 

горепосочените дела бе даден срок до 31.03.2011г. 

 За проверяващ екип бяха определени инспектор Ясен Тодоров и 

експертите Сия Иванчова и Димитрина Долапчиева. 

Проверката беше извършена на място в СГС на 18.03.2011г., по ДП 

ЗМ № 5217/08г. по описа на 03 РУ-СДВР, пр.пр. №10567/08г. по описа на 

СРП срещу С. С., за извършено престъпление по чл. 210, ал.1, т. 5, вр. чл. 

209, ал.1 от НК, по НЧД И №3024/10г. по описа на СРС ,НО, 102 с-в, НЧД 

И №3027/10г. по описа на СРС ,НО, 102 с-в и В.Н.Ч.Д. № 322, по описа на 

СГС, НО, XIII въззивен състав. 

ДП е в 2 тома, подшити и номерирани / с молив/, но не хронологично  

подредени – 1-ви том – 162 страници и 2-ри  том от 129 страници, като са 

приобщени и делата от СРС и СГС. 

 На 05.02.2008г. в 03 РПУ-СДВР е постъпила жалба от Р.Ц. срещу 

С.Г. С постановление от 04.04.08г. на СРП – прокурор Р. Рускова  

постановява отказ от образуване на ДП. Отказът на СРП е обжалван пред 

СГП. С постановление от 05.06.08г. прокурор Хр. Граматиков от СГП 

отменя постановлението на СГП и разпорежда СРП да извърши 

допълнителна проверка по преписката. С постановление от 13.06.2008г. 

прокурор Р. Рускова възлага на Началника на 03 РПУ-СДВР извършване 

на проверка по преписката, като е даден срок от 20 дни. 

 С постановление от 06.10.2008г. по пр.пр. №10567/08г. по описа на 

СРП прокурор Р. Рускова образува ДП за това, че в гр. София, през 

2002г. с цел да набави за себе си имотна облага в размер на 150 000 евро, 

възбудил у Р.Ц. заблуждение за това, че негова фирма –II&S.V..  ще 

извърши рекламна дейност на територията на САЩ, като рекламира 

произвежданата от фирмата на Ц. продукция и в тази връзка ще изготви и 

поддържа актуална рекламна уеб страница в интернет за срок от 5 години 

и с това му причинил имотна вреда в големи размери, на стойност 25 000 

евро и 108 525,06 щатски долара- престъпление по чл. 210, ал.1, т.5, вр. чл. 

209, ал.1 от НК. Дадени са подробни указания за разследването и срок от 

60 дни.  

Със заключително постановление от 10.01.2009г. разследващият 

полицай Д. е приключил ДП с мнение за спиране. 

С постановление от 02.02.2009г. на СРП- прокурор Рускова спира 

НП на основание  чл.244, ал.1, т.3 от НПК. С постановление от 27.02.2009г. 

прокурор Р.Рускова възобновява НП и дава подробни указания за 

разследване със срок-законоустановен.  

С постановление от 23.07.2009г. прокурор Р.Рускова спира НП на 

основание  чл.244, ал.1, т.3 от НПК/изв. 10.08.09г./, без междувременно да 

е искано удължаване на срока за разследването. Същият ден 23.07.2009г. 

прокурор Р.Рускова възобновява НП/изв.11.08.09г./, с дадени указания и 
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делото да бъде докладвано на наблюдаващия прокурор незабавно след 

изпълнението им. 

На 30.09.09г. разследващият полицай А. с постановление от 

30.09.09г. е назначил съдебно-финансово икономическа експертиза със 

срок 03.10.09г. С писмо-предложение от 28.09.09г. до СРП е изпратено 

предложение за продължаване срока на разследване, който изтича на 

10.10.09г. Със заключително постановление от разследващия полицай се 

иска спиране на ДП. С постановление от 15.10.09г. на прокурор Р.Рускова 

НП е спряно, като на същата дата е възобновено с дадени указания.  

До СГП е изпратено искане за продължаване на срока на разследване 

с 4 месеца,  считано от 15.12.2009г./писмото е изведено от 01.12.2009г./, 

срокът е удължен, отново е направено искане за продължаване на срока на 

разследване с 6 месеца, считано от 15.04.09г., срокът е удължен от ВКП- 

прокурор Яв. Бояджиев . 

  С писмо до ВКП отдел „Международно правно сътрудничество” РП- 

гр. София изпраща предложение за правна помощ до компетентните 

органи на САЩ с приложени въпроси и извлечения от НК, постановление 

за образуване на НП. Лицето е издирвано в затворите и следствените 

арести в страната- Р България в началото на  2010г.  Спрямо св. Ст. е било 

постановено”Принудително довеждане”, като същият е доведен от 

органите на МВР, след като същият се е явил на 19.05.10г. за подаване на 

молба за смяна на лични документи, след като е пристигнал в Република 

България през м. май 2010г. 

На 19.05.2010г. в паспортната служба на 04 РУП е задържано лицето 

Св.Ст., обявено за ОДИ с телеграма №….34/13.04.10г.на ГДКП. С 

постановление за привличане на обвиняем от 20.05.10г. А., разследващ 

полицай в 03 РУП-СДВР е привлякла в качеството на обвиняем лицето, 

след което е проведен разпит. Взета е МН „Парична гаранция” в размер на 

1000 лева, която е внесена.  

С постановление от 21.05.2010г. прокурор Р. Рускова налага 

принудителна процесуална мярка – налагане на забрана за напускане 

пределите на Р.България. С протокол от 21.05.10г. е предявено 

разследването на обвиняемия. 

Със заключително постановление от 27.05.2010г.  ДП е изпратено 

на СРП с мнение за предаване на съд на С.С. за престъпление по чл. 210, 

ал.1, т.5, вр. чл. 209, ал.1 от НК. 

С постановление от 09.06.2010г./изведено на 16.06.2010г./ прокурор 

Р.Рускова е върнала делото за допълнително разследване във връзка  с 

постъпили искания на обвиняемия и неговия защитник, като са дадени 

подробни указания за събиране на доказателства и провеждане на очни 

ставки. Даден е срок до 28.06.2010г.  

Постановлението за забрана за напускане на пределите на страната е 

обжалвано от С. С. пред СРС и с определение на СРС, 93 с-в, по НЧД 
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№2305/10г. от 22.06.10г. в з.з. съдия Д.Тошева оставя без уважение 

жалбата на адв. В. - защитник на обвиняемия С.С. против постановлението 

на СРП, като определението е окончателно. 

С молба от 04.08.10г. от обв. С.С. чрез СРП до СГП моли забраната 

за напускане на пределите на страната да бъде отменена и „служебно да 

проверите работи ли се по наказателното производство срещу мен, 

спазва ли се принципът на чл.22 от НПК за разумен срок на ДП или 

единственото което се върши в рамките на производството е  

ограничаване на правата ми за неопределен период от време”.  Молбата е 

изпратена от прокурор Д. Тарев – СРП на 24.08.10г. до СРС, НО „по 

компетентност”. СРС образува НЧД И 3024/25.08.10г., което е 

разпределено на 102 с-в. С определение от 25.08.10г./същият ден/ в з.з. 

СРС, НО, 102 с-в с председател съдия Н. Василев, разглежда 

производството по реда на чл. 68, ал.5, вр. ал.4, вр. ал.1 от НПК и оставя 

без уважение молбата, като определението  е окончателно и не подлежи на 

обжалване и протест. 

 С молба до СРС, НО /постъпила на 09.08.2010г./ от адв. Н. – 

пълномощник на пострадалия Р. Ц. моли на основание чл.73, ал.2 от НПК 

и чл.391, ал.1 от ГПК да бъде допуснато обезпечение на бъдещ иск в полза 

на Ц. във вид на възбрана върху притежавания от С.С. апартамент, 

находящ се в гр. С., бул. ”Ц.Б.” ….. с площ от 86.30 кв.м. С разпореждане 

от 09.08.10г. на съдия М.Лалов молбата се изпраща до СРП за свързване с 

наказателното дело. Делото е върнато в СРС включващо /ДП, НЧД 

3024/10г. по описа на СРС, 102 с-в/  и на 25.08.10г. образувано НЧД И 

№3027/10г. по описа на СРС, НО, 102 състав.  

С определение на 26.08.2010г. в з.з. съдия Н.Василев, 102 с.в, НО 

допуска обезпечение на бъдещ иск в размер на 292 532,34 лв. по ДП № ЗМ-

521/2008г. по описа на 03 РУП-СДВР, пр.пр. №10567/08г. – СРП като 

налага възбрана  на ¼ ид.част от следния недвижим имот......., собственост 

на С.С., като определя парична гаранция в размер на 23 000 лв. и 

задължава молителя Р.Ц. да представи определената гаранция  в 

едномесечен срок от съобщението. Адвокатът на молителя адв. Н. в 

продължение на почти 4 месеца не е могла да бъде открита, като от 

кантората са уведомявали, че е в чужбина и не знаят до кога. 

Кантората многократно е била посещавана от призовкар. Адв. Н. е 

издирвана за телефоните и адресите чрез информация от  Висшия 

Адвокатски съвет - справка от 23.11.10г., въз основа на която от СРС, 102 

с-в е било изпратено електронно съобщение  на 23.11.2010г. да се яви в 

СРС, за да бъде уведомена за определението на съда. На 06.12.2010г. адв. 

Н. е получила преписа от определението. С частна жалба от 13.12.2010г. 

адв. Н. е обжалвала определението на СРС, 102 с-в относно определената 

парична гаранция в размер на 23 000 лв. и моли СГС да измени 

определението на СРС, 102 с-в частта му, в която е определен размерът на 
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определената парична гаранция, като бъде определен по-нисък такъв. 

Делото е изпратено на СГС на 24.01.2011г., с разпореждане на съдия 

Василев, 102 с-в СРС – без препис за ответната страна. На 25.01.2011г. в 

СГС е образувано е ВНЧД №322, разпределено на XIII въззивен състав с 

председател съдия Ив.Стойчев и членове Д.Стоичкова и Ст. Михов. С 

определение от СГС, XIII въззивен състав, от 10.03.2011г. СГС изменя 

определението на СРС, 102 с-в в частта в която на основание чл.391, ал.2, 

вр. ал.1, т.1 от ГПК, вр. чл. 73, ал.2 от НПК задължава молителя Р.Ц. да 

представи парична гаранция в размер на 23000 лв......като намалява същата 

на 12 500лв. Определението не подлежи на обжалване и протест. 

 

 КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ: 

 - В хода на ДП /от момента на образуването до м. юни 2010г./ са 

разпитани 3 /трима свидетели/, като на втората година от образуване на ДП 

-06.10.08г. е била изготвена съдебно - оценителна експертиза – на 

30.09.09г. приложени са множество писмени доказателства, в хода на ДП 

именно обстоятелството, че С. С. е бил извън страната, е препятствало  

донякъде своевременното му развитие. 

  - Установено е, че по отношение на подадената от С.С. молба/ до 

СГП, чрез СРП/  за отмяна на наложената забрана за напускане пределите 

на Република България, въпреки че е подадена с адресат СГП, прокурор 

Грамов е счел, че съгласно чл. 68, ал.3 от НПК компетентността за 

произнасяне има първоинстанционният съд. След образуване на делото, 

съдът се е произнесъл незабавно и няма забавяне на производството.. 

 - От извършената проверка е видно, че забавяне на производството 

има с подадената молба на 09.08.2010г. адв. Н. - пълномощник на 

пострадалия Р.Ц. на основание чл.73, ал.2 от НПК и чл.391, ал.1 от ГПК да 

бъде допуснато обезпечение на бъдещ иск в полза на Ц.  във вид на 

възбрана върху притежавания от С. С. апартамент. Същият ден молбата е 

изпратена до СРП за окомплектоване и след връщането в СРС – на  

25.08.10г. е образувано ново НЧД И №3027/10г. по описа на СРС, НО, 102 

състав. С определение на 26.08.2010г. в з.з. съдия Н.Василев, 102 с.в, НО 

допуска обезпечение на бъдещ иск в размер на 292 532,34 лв. Вижда се, че 

съдът е разгледал незабавно молбата, но това определение подлежи на 

обжалване пред въззивна и всъщност последна инстанция, в случая СГС. 

За да не бъдат нарушени процесуалните права на пострадалия, той, чрез 

адвоката си - адв. Н. е трябвало да бъде уведомен за определението на 

СРС. Тук се е получило драстично  забавяне, тъй като адв. Н. не е могла да 

бъде открита на адреса посочен в молбата почти 4 месеца/търсена е била 

на 14.09.10г., 04.10.10г., 08.10.10г./, а очевидно и тя самата не се е 

интересувала по никакъв начин какво е определението на 

първоинстанционния съд. Призовка е била изпратена още на 02.09.2010г. 

чрез адв. Н. на адреса Бул.”А. С.” №…..На 05.10.10г. съдия Н.Василев е 
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изискал адресна справка за Ц. и връчване чрез МВР за съобщението за 

определението на съда.   До 05.10.2010г. и след това до 23.11.10г.  на 

съдия- Н.Василев, СРС, 102 с-в, разгледал молбата в з.з. и постановил 

незабавно определението, няма данни да е било докладвано периодично от 

деловодител, че адв. Н. не е уведомена за определението, нито са били 

изпращани нови призовки. След като му е било докладвано това, на 

23.11.2010г. / с резолюция призовка да се връчи лично  на адв. Н., същата 

да се уведоми и по телефона/ той е намерил начин да бъде уведомена адв. 

Н., като е взета справка от Висшия адвокатски съвет, изпратен й е бил и e- 

mail от съдия Н. Василев на 23.11.2010г. – 16.57ч./приложен към делото/ 

която се явява в съда на 06.12.10г. за да получи определението. В срока за 

обжалване тя е внесла жалба чрез СРС до СГС на 13.12.10г., но отново 

няма данни тази жалба да е била докладвана от деловодител на съдия Н. 

Василев. Действително почти до 20.01.2011г. деловодството на съда е било 

в инвентаризация и делото е било  изпратено на СГС на 24.01.2011г., с 

разпореждане на съдия Василев, 102 с-в СРС – без препис за ответната 

страна. 

 Делото е изпратено на СГС на 24.01.2011г., На 25.01.2011г. в СГС 

е образувано е ВНЧД №322, разпределено на XIII въззивен състав с 

докладчик съдия Стоичкова. СГС е разгледал делото 42/четирдесет и два  

дни след като е било образувано /определението е от 10.03.11г./. Трябва 

да бъде отбелязано, че и СГС е забавил за известно време разглеждане на 

делото. 

От друга страна и наблюдаващият прокурор- прокурор Р. Рускова е 

изпратила оригинала на ДП на друг орган – съда, но по молби и жалби по 

отношение на същото наказателно производство. 

 Реално от 25.08.10г. до 10.03.11г. /шест месеца и половина/ по НП не 

се работи, забавило се е и до момента на извършване на проверката не 

беше приключило във фазата на ДП. На практика разследването е било 

проведено в рамките на 20 /двадесет месеца/, като забавяне е било 

получено по причини, посочени по- горе. 

 

 

 

          ПРЕПОРЪКИ: 

 

          Към административния ръководител на Софийска районна 

прокуратура: 

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

разследването на досъдебните производства  

2. Горепосоченото  ДП по пр.пр. №10567/2008г. по описа на СРП, ЗМ 

№5217/08г. по описа на 03 РУП-СДВР да бъде приключено в максимално 

кратък срок и копие от акта на прокуратурата да бъде изпратен на ИВСС. 
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Копие от акта да се изпрати на : 

 

1. Жалбоподателя – на посочения от него адрес и на съдебния такъв 

2. Административния ръководител на СРП – г-н Ал. Налбантов за 

изпълнение на препоръките 

3. Административния ръководител на Софийски градски съд – за 

сведение 

4. Административния ръководител на Софийски районен съд – за 

сведение 

 

 

 

 

05.04.2011г.    ИНСПЕКТОР: 

 София       /ЯСЕН ТОДОРОВ/ 

 

 

 

 

 


