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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 № Ж-01-149/15. 03. 2012г. на Главния 

инспектор на Инспектората към ВСС бе извършена проверка по сигнал Вх. 

рег.№ Ж- 01-149 от 17. 02. 2012г. със задача да се извърши проверка по 

образуването и движението на НОХД № 3277/ 2010г. по описа на СГС – 

Наказателно отделение -28с-в. Проверката бе извършена от инспектор 

АЛБЕНА КОСТОВА и експертите МАРИЕЛА МИТЕВА и ОЛЕГ ВЕЛИНОВ. 

Проверката беше извършена в периода от 16.03. до 27.03.2012г. в СГС. 

Към настоящият момент НОХД№3277/10г. по описа на СГС, НО, 28 с-в  

не е приключило. 

 

 

 КОНСТАТАЦИИ: 

 

 

НОХД№3277/10г. е  образувано на 14. 07. 2010г. въз основа на 

обвинителен акт, внесен от СГП срещу С. З., М. М., К. Н. и Я. Д. за имотни 

измами, които са извършили като организирана престъпна група.Делото е 

разпределено на съдия Атанас Атанасов- титуляр на 28 състав от 

Наказателното отделение на СГС.Налице е разпореждане на председателя на 

СГС за насрочване на делото в 3-месечния срок по чл. 252, ал.2 от НПК. С 

разпореждане от  30.07.2010г. съдията- докладчик е насрочил делото за 22. 

10. 2009г. В съдебното заседание на тази дата подсъдимият С. З. се явил с 

адвокат Илия Павлов, когото упълномощил непосредствено преди 

делото.Адвокат Павлов направил искане за отлагане на делото, защото по 
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обективни причини не е имал възможност да се запознае с него и да 

организира защитата на подс. З.Съгласно чл. 94, ал.1 от НПК участието на 

защитник на подс. З. е задължително.На осн. чл. 94, ал.4 от НПК съдът 

назначил  на подс. З. резервен защитник и отложил делото за 30.11.2010г.В 

съдебното заседание на тази дата съдът дал ход на делото и конституирал М. 

и Л. Ш. като частни обвинители само спрямо обвинението срещу С. З.  и само 

за престъпление по чл. 212 от НК.Поради изявленията на Л. Ш. и М. Ш., че 

ще обжалват отказа на СГС да ги конституира като частни обвинители и 

спрямо другите подсъдими и за другите престъпления съдът постановил, че е 

необходимо да се изчака произнасяне на горната инстанция  и отложил 

делото за 18. 01. 2011г. В съдебното заседание на 18.01.2011г. съдът дал ход 

на съдебното следствие и разпитал част от свидетелите. Отложил делото за 

24. 02. 2011г.В деня на съдебното заседание М. Ш. подала молба за отлагане 

на делото поради заболяване и представила болничен лист.Посочила, че 

държи лично да участва във всички съдебни заседания. Съдът уважил 

нейното искане и отложил делото за 18.03.2011г.В съдебното заседание на 

тази дата съдът разпитал друга част от свидетели и приел заключенията на 

вещите лица по назначените на досъдебното производство графологически, 

оценителна и допълнителна оценителна експертизи. Сред приетите от съда 

експертизи били и заключенията на вещите лица Г. С., Ж. Ж. и А. С.Съдът 

отложил делото за 16. 05. 2011г.С писмени молби преди съдебното заседание 

и по време на самото съдебно заседание М. Ш. и Л. Ш. представили нови 

доказателства и направили доказателствени искания.Едно от исканията на 

частния обвинител Л. Ш. направено в съдебното заседание на 16.05. 2011г. е 

да се представят удостоверенията за обучение и придобита правоспособност 

за извършване на техническо и графологическо изследване на почерк на 

вещите лица Г. С., Ж.Ж. и А. С.Прокурорът подкрепил това искане. С 

протоколно определение съдът изискал документи, удостоверяващи 

професионалната квалификация от всички вещи лица, дали заключения по 

делото.Отложил делото за 28. 06. 2011г. 

Началникът на СДВР изпратил удостоверение за заеманите длъжности 

по направление Ескпертно- криминалистическа дейност на служителите на 

СДВР И. Л., П. Т. и Г. М.   

На 10. 06. 2011г. в СГС е получено писмо от ВНД Директор на 

Областна дирекция на МВР- София, според което А. С. заема длъжността 

„разузнавач” в „Ескпертно- криминалистическа дейност”;Г. С. е заемал 

длъжността „разузнавач” в „Ескпертно- криминалистическа дейност” в 

сектор „Базова научно- техническа лаборатория” при Областна дирекция на 

МВР от 15.02.2001г. до 8. 12. 2010г.вкл. От 9. 12. 2010г. временно е назначен 

на длъжност Началник на група „Техническа” към сектор „Сигнално- 



 3 

охранителна дейност” при Областна дирекция на МВР- София; Ж. Ж. заемал  

длъжността „разузнавач” в „Ескпертно- криминалистическа дейност” към 

група „Криминална полиция” при РУ”Полиция”- Правец от 1982 до 1. 07. 

2010г., след което напуснал. 

На 27. 06. 2011г. адвокат Каменов, защитник на частния обвинител Ш. 

подал молба за отлагане на делото, защото не може да се яви поради 

заболяване.Към молбата представил и редовен болничен лист. 

В съдебното заседание на 28. 06. 2011г. частните обвинители Л. и М. 

Ш. поискали от съда да не дава ход на делото. Искането им било подкрепено 

от другите участници в процеса и съдът отложил делото за 28. 09. 2011г. 

В съдебното заседание на 28. 09. 2011г. подс. С. З. не се явил.Неговият 

защитник- адв. Павлов представил удостоверение, че клиентът му е в 

болница в гр. Елин пелин.Съдът отложил делото за 20.10.2011г. 

На 19. 10. 2011г. частният обвинител Л. Ш. депозирал по делото молба, 

с която поискал прокурорът да повдигне по- тежко обвинение срещу 

подсъдимите, защото по делото имало данни, че те са осъществили и друго 

престъпление- пране на мръсни пари. 

В съдебното заседание на 20.10.2011г. съдът обявил, че по делото са 

депозирани доказателства, според които подсъдимият С. З. е починал на 6. 

10. 2011г. Отстранил от по- нататъшно участие конституираните като частни 

обвинители М. Ш. и Л. Ш. В мотивите си посочил, че двамата са били 

конституирани като частни обвинители само досежно обвинението срещу С. 

З. за престъпление по чл. 212, ал.5, вр. с чл. 212, ал.1 предл. 2 вр. с чл. 18, ал.1 

от НК.Прекратяването на наказателното производство срещу този подсъдим 

изключва възможността да има частни обвинители за деянията, извършени от 

починалия С. З. 

Наред с това, по свой почин, съдът назначил допълнителна комплексна 

графологическа експертиза, която да бъде извършена от вещите лица Л. Х., С. 

М. и М. З.Отложил делото за 20.12.2011г. 

Вещите лица депозирали своето заключение на 12. 12. 2011г.Методът 

на изследване на почерците на починалия П. В., подс. Я. Д. и др., 

сравняването между подписите, положени на различни документи е чрез 

лупа. 

В съдебното заседание на 20. 12. 2011г. съдът дал ход на делото, 

разпитал двама свидетели, приел заключението на вещите лица и отказал да 

присъедини към настоящото дело НОХД 7220/09г.по описа на СРС. 

Прокурорът поискал допълнителна експертиза с допълнителни задачи, които 

формулирал подробно. Поискал към посочения по- горе състав на вещите 

лица се включат още две вещи лица.Съдът уважил искането и отложил 

делото за 16. 02. 2012г. 
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В закрито заседание на 12. 01. 2012г. съдът назначил за вещи лица по 

допълнителната експертиза Ж. П. и Д. В. 

На 15. 02. 2012г. Л. и М. Ш. депозирали уведомление с приложени към 

него доказателства, където наред с другото оспорили компетентността на 

вещото лице Л. Х.Сочат, че тя няма необходимата квалификация и самата тя 

е посочила друга специалност, с която е включена в списъка на вещите лица, 

поради което не е в състояние да изпълни възложеното й изследване.В 

посоченото по- горе уведомление твърдят, че М. З. не е включен в актуалния 

списък на вещите лица, съгласно ЗСВ и Наредба №1/2008г. на ВСС.Същият 

не фигурирал в списъка на СГС на утвърдените вещи лица, липсвал и в 

списъците на други съдилища.Настояват, че С. М. и М. З. са предубедени, 

зависими и пристрастни, защото са в близки отношение с адвокат Лъчезар 

Таков, който е защитник на единия от подсъдимите.Сочат и други доводи, с 

които оспорват по същество заключението на вещите лица. 

В съдебното заседание на 16.02.2012г. вещото лице Ж. П. си направил 

отвод, защото са колеги с Л. Ш.Съдът попитал дали има други самоотводи. 

Никой друг от вещите лица не си направил отвод. Поради това, че Ш. вече не 

са участници в процеса, съдът не приобщил към доказателствения материал 

депозираните от тях писмени доказателства. Не е направил проверка и на 

професионалната квалификация на тези вещи лица.Съдът поставил на 

експертизата допълнителни задачи, взел от подсъдимия Я. Д. сравнителен 

материал и отложил делото за 20. 04. 2012г. 

В закрито заседание на 1.03. 2012г. определил за вещо лице Р. Г., който 

си направил отвод, защото са колеги с Л. Ш. 

В закрито заседание на 7.03. 2012г. определил за вещо лице С. В., който 

също си направила отвод, защото има много ангажименти и поради това не е 

в състояние своевременно да даде заключение по поставените задачи. 

В закрито заседание на 9.03. 2012г. определил за вещо лице С. С. 

ИВСС констатира, че в призовка на свидетеля Л. Ш. за съдебното 

заседание на 22. 10. 2010г., Е. Т. К.- призовкар в СГС е записала на 23. 09. 

2010г. „Лицето е неоткриваемо. Никой няма на етажа, никой не се обажда на 

оставеното от мен съобщение.”Липсва отбелязване дали длъжностното лице 

по призоваването е направило опит да връчи призовката на домоуправителя 

или портиера, на съквартирант или съсед, когато поеме задължение да ги 

предаде по смисъла на чл. 180, ал.2 от НПК.Призовкарката не е посочила и 

дали някое от тези лица не може или е отказало да подпише, не е направила 

бележка за това в присъствието на поне едно лице, което се подписва 

съгласно чл. 180, ал.4 от НПК. 

На 13. 10. 2010г., Татяна  Лазарова- призовкар  в СГС е оформила друга 

призовка за св. Л. Ш. по начин, аналогичен на описания по- горе. 
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На 19. 10. 2010г., Детелина Каменова- призовкар в СГС е оформила 

призовка за св. П. М. по начин, аналогичен на описания по- горе. 

На 20. 09. 2010г., Александра Любенова Софрониева- призовкар в СГС 

е оформила призовка за вещото лице П. Р. Т. по начин, аналогичен на 

описания по- горе. 

На 17. 02. 2011г., Стефка Мишева- призовкар в СГС е оформила 

призовка за съдебното заседание на 24. 02. 2011г., изпратена на вещото лице 

Г. М. по начин, аналогичен на описания по- горе. 

На 27.01.2011г., Надежда Милева- призовкар в СГС е оформила 

призовка за съдебното заседание на 24. 02. 2011г., изпратена на вещото лице 

Д. З. по начин, аналогичен на описания по- горе. 

На 3. 05. 2011г., Соня Александрова- призовкар в СГС е оформила 

призовки за съдебните заседания на 16.05.2011г.,28.06.2011г., 28. 09. 2011г.,  

20.12.2011г. и 16.02.2011г., изпратени на св. Н. Д., която имала зелена карта и 

е в САЩ за неопределено време по начин, аналогичен на описа 

ния по- горе. 

 

 

   ВЪЗ ОСНОВА НА ИЗЛОЖЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ ОТ 

ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА,  ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ ВИСШИЯ 

СЪДЕБЕН СЪВЕТ ПРАВИ СЛЕДНИТЕ  

 

 

ИЗВОДИ : 

 

  

Действащият НПК не установява конкретно определен срок за 

приключване на делото в първоинстанционния съд. В този случай приложим 

е чл. 22 от НПК според който съдът разглежда и решава делата в разумен 

срок. Разумният срок е термин на Европейската конвенция за защита на 

човека, чието съдържание е тълкувано многократно в решенията на 

Европейския съд по правата на човека със седалище гр. Страсбург, Република 

Франция.Според трайната практика на съда разумният срок на съдебното 

производство следва да бъде преценяван съобразно обстоятелствата по 

делото, и като се имат предвид установените в юриспруденцията критерии, в 

частност сложността на делото, поведението на жалбоподателя и на 

компетентните власти, както и значението на изхода от делото за 

заинтересованите(виж, между много други, решението по делото Фридлендер 

срещу Франция, §43, решението по делото Бекер срещу Германия, §20 и 

решението по делото на Хаджиниколова срещу България, §28).Срокът, който 
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трябва да бъде взет предвид в случая, започва на 14. 07. 2010г., когато делото 

е образувано в СГС и завършва на 16.03.2012г., когато е извършена 

настоящата проверка. Неговата продължителност, смятана от датата на 

образуването до настоящата проверка е 1 година и 7 месеца.  

Случаят е сложен. Отнася се до четирима обвиняеми, който са 

участвали в организирана престъпна група за извършване на имотни измами, 

като са осъществили няколко деяния.  

По време на разглеждане на делото в съда е действал актуалният НПК.  

По делото са преведени 11бр. съдебни заседания. Интервалът между 

съдебните заседание е в сроковете по чл. 271, ал.10 от НПК. Съдебните 

заседания на 24.02.2011г.  и  27. 06. 2011г. са отложени по искане на частният 

обвинител  М. Ш. и адв. Каменов, който е неин защитник, защото и двамата 

са били лишени от възможност да се явят в съда поради заболяване. В 

молбите си и двамата са посочили, че не искат делото да продължи без тяхно 

участие. Съгласно чл. 271, ал.7, НПК когато частният обвинител или 

неговият повереник не се явят по уважителни причини, съдебното заседание 

се отлага. Следователно действията на съда са съобразени с императивните 

разпоредби на закона. 

Съдебните заседания на 22. 10. 2010г. и 28. 09. 2010г. са отложени 

заради подс. С. З., защото в първия случай не успял да организира защитата 

си, а във втория случай е бил болен. Според чл. 271, ал.2, НПК съдебното 

заседание се отлага, когато не се яви подсъдимият, ако явяването му е 

задължително или защитникът, ако не е възможно да бъде заменен с 

друг.Явяването на защитник, който поради обективни причини не е имал 

възможност да се запознае с делото и да организира защитата на подсъдимия 

е равносилно на липса на защитник. Следователно действията на съда за 

отлагане на делото са били съобразени със задължителните изисквания на 

закона. Съдът е използвал възможностите на НПК за предотвратяване 

забавянето на делото като е назначил на подсъдимия резервен защитник. 

Съдебното заседание на 16. 02. 2012г. е отложено по вина на вещите 

лица, които не са представили заключения, а едно от вещите лица си 

направило отвод. Заключението на вещото лице е способ за доказване и е 

част от съдебните следствени действия, необходими за обективно, всестранно 

и пълно изясняване на обстоятелствата по делото. В случай, че според съда 

без това заключение не може да се разкрият всички обстоятелства по делото в 

тяхната пълнота, отлагането на делото се явява оправдано. 

В останалите случаи съдебните заседания са отлагани за събиране на 

доказателства.  

ИВСС не констатира действия или бездействие на съда, което да е 

довело до неоправдано забавяне на производството. 
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Изследването и сравняването на почерци и подписи в различни 

документи без използване на сканиращи устройства, наслагване на образи и 

други подходящи компютърни програми не  е признак за правораздаване през 

21 век в държава- член на Европейския съюз. В рамките на организацията на 

робата по образуването и движението на НОХД№3277/10г. по описа на СГС, 

съдията не е изисквал заключения преди всичко от вещи лица, които 

притежават необходимите специални знания из областта на науката или 

техниката и са изпълнили поставената задача чрез използване на съвременни 

технически средства и по този начин не е проявил необходимата 

взискателност за спазването на принципа за научна обоснованост на 

средствата и методите, използвани при експертното изследване по смисъла на 

чл.2, т.4 от Наредба №1 от 16. 01. 2008г. за вписването, квалификацията и 

възнагражденията на вещите лица (издадена от ВСС, обн. ДВ, бр. 11/2008г., 

изм. Бр.98/09г. и бр. 83 от 22. 10. 2010г.). 

Спазването на законоустановения ред за призоваване на участниците в 

наказателния процес е една от гаранциите за приключване на делото в 

установените срокове и за стабилност на постановения съдебен акт.В 

конкретните случаи, неспазването на реда за призоваване, регламентиран в 

чл. 180 от НПК не е довело до неоправдано отлагане на делото. В същото 

време, ИВСС стига до извода, че посочените по –горе длъжностни лица по 

призоваването не познават реда за призоваване по действащия НПК. 

 

 

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

към ВСС /ИВСС/ дава следните  

 

 

ПРЕПОРЪКИ: 

 

Административният ръководител на СГС в рамките на общото 

организационно и административно ръководство по смисъла на чл. 86, 

ал.1,т.1 от ЗСВ да: 

1.Да предприеме необходимите мерки служителите в служба 

„Връчване на призовки  и съдебни книжа” да спазват стриктно 

изискванията на чл. 180 и сл. от НПК при връчване на призовки, 

съобщения и съдебни книжа, включително чрез включването им в 

подходящо обучение; 

2. В рамките на комисията по чл. 19, ал.1 от Наредба №1 от 16. 01. 

2008г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите 

лица(издадена от ВСС, обн. ДВ, бр. 11/2008г., изм. Бр.98/09г. и бр. 83 от 
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22. 10. 2010г.) при актуализиране на списъците на вещите лица, да 

предприеме необходимите действия за утвърждаване преди всичко на 

лица с необходимите специални знания из областта на науката, 

изкуствата или техниката и с достъп до съвременни технически средства 

за изпълнение на задачите, които им се поставят. 

 

Предприемането на мерки за спазването на препоръките по т.1 следва 

да се извърши в срок до 1(един) месец от получаването на настоящия Акт с 

резултати от извършена проверка. Препоръката  по т.2 следва да се изпълни 

до края на м. октомври 2012г. 

 

 

На осн. чл. 58, ал.4 от Закона за съдебната власт, Председателят на 

СГС следва 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 СГС и Атанас Атанасов- съдия в СГС.  

 

 

 

 

             

ИНСПЕКТОР:                                                                                                   

 

 

                           …………….…….……………                                     

                             /АЛБЕНА КОСТОВА/ 

 

 

 

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

ЯНЕВА- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД. 

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 АТАНАС 

АТАНАСОВ-  СЪДИЯ В СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД. 

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:………………………………. 

 
 

 

 

 

 

 

MM 
 

 

 


