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ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
 

 

 гр. София 1301, ул. „Георг Вашингтон” № 17, ет.4-5, тел.факс 989 48 66 

 

 

 

АКТ 
С РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА 

 

 

 На основание Заповед № Ж-02-4/23.02.2012 год. на Главния 

инспектор на Инспектората към ВСС, издадена съгласно чл.58, ал.1 ЗСВ и 

Решение на ВСС от 16.02.2012г. бе извършена проверка по хода на нохд 

№ 98/2007г. (досъдебна и съдебна фаза) по описа на Военен съд – гр. 

София. 

 Заповедта е издадена въз основа на решение на Висшия съдебен 

съвет по протокол № 7, доп. т.12 от 16.02.2012г. 

 На основание чл.56, ал.2 от ЗСВ, проверката е възложена на 

инспектор Петър Раймундов и експерти Иван Тенчев и Тамара Кочева. 

 Проверката бе извършена на 27 и 28 февруари 2012г. на място в 

Военен съд- гр. София. 

   

 

 КОНСТАТАЦИИ: 

 

1. Досъдебно производство – сл. дело №207/1999г. /сл.дело 

№165/2001г./  по описа на СтСлС.  

     ● На 31.01.1998г. е образувано предварително производство 

срещу неизвестен извършител /НИ/, за извършено престъпление по чл.199, 

ал.2 т.3, вр.чл. 198 НК. 

              ● На 30.04.1999г. и 30.07.1999г. е привлечен в качеството на 

обвиняем П. С. 

              ● На 09.10.2001г. предварителното разследване е приключило с 

мнение за съд на обв. С.  

              ● С постановление на СГП от 16.10.2001г. предварителното 

производство е върнато за допълнително разследване, тъй като не са били 

изпълнени указаните процесуално-следствени действия за изясняване на 
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обективната истина, поради изтичане на процесуалните срокове. Даден е 

бил срок от 2 месеца за допълнително разследване. 

              ● На 15.07.2002г., след извършени допълнителни действия по 

разследването, предварителното производство е приключило с мнение за 

съд на обв. С. и е изпратено на СГП. 

              ● С постановление на СГП от 24.07.2002г. делото отново е 

върнато за допълнително разследване, тъй като не са били изпълнени  

дадените указания. 

              ●  С постановление от 07.10.2002г. предварителното производство 

отново е върнато за допълнително разследване, при което да се изпълнят 

указанията, дадени в постановление на СГП от 24.07.2002г. 

             ● На 19.06.2003г. в качеството на обвиняем е бил привлечен Б. М. 

             ● На 16.07.2003г. в качеството на обвиняем е бил привлечен  Д. Н. 

             ● На 15.07.2003г. в качеството на обвиняем е бил привлечен  И. Р. 

             ● На 23.06.2003г. в качеството на обвиняем е бил привлечен  Б. М. 

             ● На 02.07.2003г. в качеството на обвиняем е бил привлечен  Д. Д. 

             ● На 19.08.2002г. в качеството на обвиняем е бил привлечен  Ц. Н. 

             ● На 17.06.2003г. - ново привличане в качеството на обвиняем на 

П. С. 

             ● На 16.07.2003г. – изготвено заключително постановление с 

мнение за предаване на съд. 

             ● На 28.08. 2003г. делото постъпва с обвинителен акт в Софийски 

градски съд /СГС/.  

 

2.  Съдебно производство в Софийски градски съд. 

           ● Разпореждане на председателя на СГС от 09.09.2003г. за  

образуване на съдебно производство. 

           ● Разпореждане на съдия Даниела Атанасова от 30.09.2003г. за 

насрочване в открито заседание на 11.12.2003г. 

              Проведени заседания: 

            ● 12.02.2004г.-  На делото не е даден ход, поради неявяването на  

подс. Р. по уважителни причини  - представен болничен лист (с 

отбелязване че на Р. е предписан домашен режим на лечение от 09. до 

19.02.2004г.) от защитника му адв. П. и неявяването на защитника на подс. 

Н. – адв. П. В. Делото е отложено за 19.03.2004г. 

  ● 19.03.2004г. На делото не е даден ход, поради неявяването на  

подс. Р. и защитника на подс. С. Адв. Н. е съобщил на съда, че по сведение 

на майката на Р., той е задържан в следствения арест на бул. „Г. М. 

Димитров” по друго дело. Делото е отложено за 29.04.2004г. 
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            ● 29.04.2004г. На делото не е даден ход, поради неявяването на 

защитник на подс. Р. Съдът указва на подс. Р. в едноседмичен срок да 

представи доказателства за ангажиран защитник, като в противен случай 

съдът ще поиска от САК назначаването на служебен. Делото е отложено 

за 18.05.2004г. 

            ● 18.05.2004г. На делото не е даден ход, поради неявяването на   

подс. Н., за когото се твърди, че е с влошено здравословно състояние. 

Съдът е указал на защитника на подс. Р. – адв. В. в 3-дневен  срок да 

представи доказателства за здравословното състояние за подс. Н., като в 

противен случай е обявено, че съдът ще насрочи заседание по чл.268 „а” 

НПК за разглеждане на предпоставките на чл.153 НПК за изменение на 

мярката за неотклонение на подс. Н. в по-тежка. Делото е отложено за 

18.06.2004г. 

           ● 18.06.2004г. На делото е даден ход. Съдът е приел за съвместно 

разглеждане предявените граждански искове, е конституирал частни 

обвинители и гр. ищци в съдебната фаза на наказателния процес 

пострадалите от деянието.  Делото е отложено за 24.09.2004г. 

          ● 24.09.2004г. На делото не е даден ход,  поради явяването на  един 

и същи защитник за подс. Р. и подс. М. – адв. Г. С оглед на 

противоречивите интереси на двамата подсъдими, съдът е отвел адв. Г., 

като участник в съдебния процес, на основание чл.68 от НПК. Разяснил е 

на двамата подсъдими за следващото съдебно заседание да организират 

защитата си, като бъдат представлявани от различни защитници. Делото е 

отложено за 13.12.2004г. 

          ● 13.12.2004г. На делото не е даден ход,  тъй като не се е явил подс. 

С., задържан по друго дело и конвоиран за съдебно производство в РС - 

Димитровград. Делото е отложено за 20.01.2005г. 

          ● 20.01.2005г. На делото не е даден ход, поради отсъствието на 

съдебен заседател, с участието на който е започнало разглеждането на 

делото, поради ангажирането му в разглеждане на друго наказателно дело, 

чието разглеждане е било насрочено за три дни и не е било приключено. 

Делото е отложено за 04.03.2005г. 

          ● 04.03.2005г. С резолюция на съдията е пренасрочено за 

12.03.2005г., поради обявяването на 04.03.2005г. за почивен ден.  

          ●   12.03.2005г. На делото не е даден ход, тъй като не се е явил един 

съдебен заседател, поради заболяване. Делото е отложено за 25.04.2005г. 

          ● 25.04.2005г. На делото е даден ход и са разпитани явилите се 

свидетели. Делото е отложено за 12.07.2005г. 

         ●  12.07.2005г. Поради ангажимент на съдията като преподавател в 

Националния институт за правосъдие (НИП), делото е пренасрочено за 
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21.10.2005г. Депозирана молба от адв. Р. А. - защитник на подс. Р., с която 

уведомява съда, че подзащитният й е починал, като е приложено и копие 

от акта за смърт- №323/14.05.2005г. 

          Забележка : Съдът не е взел предвид молбата на адв. А. и не е 

прекратил наказателното производство спрямо подс. И. Р. на осн. чл.24, 

ал.1, т.4 от НПК. 

          ● 21.10.2005г. На делото не е даден ход,  поради неявяването на адв. 

К. – защитник на подс. Д. Към молбата му за отлагане на наказателното 

производство е представен болничен лист. Делото е отложено за 

29.11.2005г. 

          ●  29.11.2005г. На делото е даден ход, като са разпитани явилите се 

свидетели. За разпит на допуснати свидетели, поискани от страна на 

подсъдимите, делото е отложено за 20.12.2005г. 

          ●  20.12.2005г. На делото не е даден ход,  тъй като не се е явил подс. 

Николов – настанен в медицинския пункт на следствения арест. Делото е 

отложено за 05.01.2006г. 

          ● 05.01.2006г. На делото не е даден ход,  поради влошеното 

здравословно състояние на подс. Н. Представена е справка в 

деловодството на съда, че подс. Н. е бил хоспитализиран в хирургично 

отделение м.12.2005г., както и медицинска справка, в която е записано, че 

той може да участва в наказателния процес.  Подс. Н. се е явил в съда с 

патерици, доведен от болницата на затвора. Помолил е съда за отлагане на 

делото, тъй като не може да се държи на крака. Съдът не е дал ход на 

делото и го е отложил за 19.01.2006г., като е определил и резервна дата – 

24.01.2006г. 

          ● 24.01.2006г. – На делото е даден ход на делото, разпитани са 

свидетели, назначена е СМЕ за определяне на ДНК профил на биологичен 

материал от веществени доказателства, дадена е последна възможност на 

СГП да представи веществените доказателства по делото. Делото е 

отложено за 18.05.2006г.  

         ●  18.05.2006г. На делото не е даден ход, тъй като не се е явил подс. 

М., поради задържането му в съдебната палата от представители на 

служба „Издирване”. Постъпила е справка от МВР СДВР с 

изх.№4813/06г., с която се уведомява съда, че подс. Д.  е бил полицай 

на сержантска длъжност към момента на извършване на деянието. 

Съдът е изискал от МВР СДВР  данни, касаещи служебния статут на подс. 

Д. Д. в системата на МВР.  Делото е отложено за 22.06.2006г. 

          ● 22.06.2006г. На делото не е даден ход на делото,  поради 

неявяването на адв. В. – защитник на подс. Н. Представен е болничен 

лист, удостоверяващ домашен режим от 21.06.06г. до 26.06.2006г. Липсвал 
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е и отговор от МВР СДВР,  касаещ служебния статут на подс. Д. Д. в 

системата на МВР. Делото е отложено за 28.07.2006г. 

          ● 28.07.2006г. Поради ангажимент на съдията като преподавател в 

НИП, делото е пренасрочено за 15.09.2006г. 

          ● 15.09.2006г. На основание чл.288 т.2 НПК съдебното производство 

по нохд № 2353/2003г. по описа на СГС е прекратено и делото е изпратено 

на военноокръжен прокурор – гр. София. 

 

 

3. Досъдебно производство във Военно окръжна прокуратура - София. 

        

   ● С постановление от 15.11.2006г. на СВОП са възложени извършването 

на отделни действия по разследването. 

   ● Искане за удължаване срока на разследване от 22.12.2006г. до Военно 

Апелативна прокуратура /ВАП/ с два месеца. 

   ● С постановление от ВАП срокът е удължен с два месеца, считано от 

28.12.2006г. до 28.02.2007г. 

   ● С постановления за привличане в качеството на обвиняем, съответно 

от датите 15.02.2007г., 19.02.2007г. и 20.02.2007г. са били привлечени 

общо шест лица. 

   ● Заключително постановление за спиране на наказателното 

производство от 28.02.2007г.  на основание  чл.25 т.2 от НПК. 

   ●  Постановление на ВОП- гр. София за спиране на наказателното 

производство от 14.03.2007г. на основание чл.25 т.2 от НПК. 

  ● С постановление на ВОП – гр. София от 14.06.2007г. наказателното 

производство е възобновено. 

  ●  На 29.06.2007г. предварителното производство е било предявено на 

всички обвиняеми лица.  

 

4. Съдебно производство в Софийски военен съд  (СВС). 

    ● На 18.07.2007г. е образувано нохд № 98/2007г. по описа на СВС след 

внесен обвинителен акт от СВОП. 

   ● С разпореждане от 28.08.2007г. е повдигнат спор за подсъдност от 

докладчика по делото – подп. Ванко Ангелов. С определение № 

130/24.10.2007г. по нчд№ 559/2007г. на ІІ-ро НО на ВКС делото е 

възложено на СВС. 

    ● С разпореждане от същия докладчик делото е насрочено за датите 20 

и 21.02.2008г. 

    ● На съдебното заседание, проведено на 20.02.2008г., 

председателствано от полк. Пламен Павлов,  не е дал ход на делото, 
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поради обстоятелството, че трима от подсъдимите са се явили без адвокат. 

Делото е отложено за 15 и 16.04.2008г. Съдът е наложил глоби от по 500 

лв. на неявилите се адвокати. Указал е да бъде уведомена САК за 

поведението им, както и за назначаване на служебен защитник на подс. Д. 

Н.  

   ● На съдебното заседание от 15.04.2008г. е даден ход на делото и са 

разпитани явилите се свидетели. Подсъдимите са дали кратки обяснения. 

   ●  На 16.04.2008г. не е даден ход на делото, поради неявяването на 

служебния адвокат на подс. Н. Подс. Н. е поискал от съда 10 минути, за да 

си ангажира защитник.  Съдът е указал на подс. Н. да си упълномощи 

защитник, като в 20-дневен срок преди делото да уведоми съда. Назначена 

е съдебно-психиатрична експертиза за подс. С. Отменени са глобите на 

адвокатите, наложени на предишното съдебно заседание. Делото е 

отложено за 12.05.2008г. 

 Забележка: Съдебно -психиатричната експертиза от 18.04.2008г. е 

със заключение,че подс. С. страда от параноидна шизофрения. Подс. С. с 

решение на СРС от 29.02.2008г. по нчд № 491/08г. е настанен на 

принудително лечение – амбулаторна форма. С решение на СГС от 

22.04.2008г., решението на СРС е изменено само относно формата на 

лечение – вместо „амбулаторна” в „стационарна”. 

     ●    В съдебно заседание проведено на 12.05.2008г. делото е отложено 

по искане на адв. К. – защитник на подс. Н., на когото съда е определил 20 

дни за ангажиране на защитник. Делото е отложено за 23.07.2008г., като е 

дадена възможност на адв. К. да се  запознае с материалите по делото.  

            Забележка: Ход на делото е следвало да бъде даден. 

    ●    В съдебно заседание, проведено на 23.07.2008г.  е даден ход на 

делото,  подс. Н. се е явил с нов защитник – адв. С. Разпитано е само 

едно вещо лице, въпреки че в заседанието са се явили петима 

свидетели със снета по делото самоличност. Защитата и поверениците 

на частните обвинители са направили искане за спиране на наказателното 

производство, но съдът е счел, че същото не следва да бъде спирано, а да 

бъде отложено за срок от три месеца. Назначена е петорна 

съдебнопсихиатрична експертиза по отношение на подс. П. С. дали е 

изпадал в продължително разстройство на съзнанието, което изключва 

вменяемостта по смисъла на чл.24, ал.1 т.5 от НПК, която следва да бъде 

изготвена в края на тези три месеца, непосредствено преди съдебното 

заседание. Делото е отложено за 10.11.2008г. 

     ●  В съдебно заседание, проведено на 10.11.2008г. е даден ход на 

делото. Разпитани са експертите. Прокуратурата е поискала отлагане на 

делото за 4-5 месеца, докато трае лечението на подс. С. С определение на 
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съда от 10.11.2008г. делото е спряно. На основание чл.427 от НПК  

материалите, касаещи подс. С. са изпратени по компетентност на СРП. 

 С разпореждане от 16.02.2010г. производството по нохд№ 98/2007г. 

е възобновено и насрочено за 31.03.2010 г., т.е. 1 г. и 3 месеца след 

спирането му.  

     ●   В съдебно заседание на 31.03.2010г. ход на делото не е даден, тъй 

като не се явяват двама от подсъдимите – Д. Н., намиращ се в ареста на 

бул. „Г.М.Димитров” и Б. М., обявен за общодържавно издирване. Съдът 

назначава нова петорна психиатрична експертиза на подс. П. С. Делото е 

отложено за 02.06.2010г.    

 Съдебно-психиатричната експертиза от 21.05.2010г. е със 

заключение, че отново няма подобрение за подс. С.   

 Забележка: Не е съобразено адекватно ТР №15/1987г. на ОСНК  

относно продължителното и  краткотрайно разстройство на съзнанието, 

както и съответните правомощия на съда. 

       ●  В съдебното заседание на 02.06.2010г. ход на делото не е даден, 

поради неявяването на подс. Б. Б. М. от Затвора София, обявен за 

общодържавно издирване. (чл.269, ал.1 НПК). Делото е отложено за 

12.08.2010г., за когато е назначена и нова съдебно-психиатрична 

експертиза със същата задача за подс. С. Разпоредено е, на осн. чл.70 от 

НПК, подс. С. да бъде настанен в психиатрично заведение на 4-ти 

километър гр. София за стационарно изследване за срок от 30 дни, за 

което подс. П. С. следва да се яви доброволно в тридневен срок за 

настаняване и провеждане на изследването.  

     ●  На 12.08. 2010г. ход на делото отново не е даден, тъй като не са се 

явили адв. Т. – защитник на подс. Б. М. и адв. С. – защитник на подс. Д. Н. 

Не се е явил и подс. Ц. Н. Делото е отложено за 27.10.2010г., за която 

дата е следвало да бъдат призовани отново всички неразпитани, но 

явили се свидетели – 13 бр. Съдът с определение указва, че за новата 

дата на разглеждане на делото,  подс. П. С. следва принудително да бъде 

настанен за едномесечно наблюдение към датата 15.09.2010г. от органите 

на МВР в клиниката по психиатрия на IV км. Не е приложен чл.94, ал.4 и 

6 НПК относно назначаването на резервни защитници.   

    ●  На съдебното заседание от 27.10.2010г. не е даден ход, поради 

неявяването на подс. Н. и подс. М., който е обявен за общодържавно 

издирване. Делото е отложено за 26.11.2010г. 

    ●  На съдебното заседание от 26.11.2010г.  не е даден ход, поради 

неявяването на подс. Н. Делото е отложено за 26-27.01.2011г. 
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    ●  На съдебното заседание от 26.01.2011г.  не е даден ход, поради 

неявяването на адв.С. – защитник на подс. Н. Делото е отложено за 

11.04.2011г., не е приложен чл.94, ал.4 и 6 НПК. 

    ●   На съдебното заседание от 11.04.2011г.  не се дава ход, поради 

повторно неявяване на адв.С. – защитник на подс. Н., която сочи 

уважителни причини. Делото е отложено за 27-28.05.2011г. 

   ●   На съдебното заседание от 27.05.2011г.  не се дава ход, поради 

неявяването на подс. Н., за когото е представен болничен лист от 

защитника му - адв. С. Делото е отложено за 15.07.2011г. 

   ●   На съдебното заседание от 15.07.2011г.  е даден ход, като са 

разпитани свидетели. Делото е отложено за разпит на свидетели за 

14.10.2011г. 

   ●   На съдебното заседание от 14.10.2011г.  не е даден ход, поради 

неявяване на защитника на подс. М., който е задължен да представи 

болничен лист. Делото е отложено за  04.11.2011г. 

   ●   На съдебното заседание от 04.11.2011г.  не е даден ход, поради 

неявяване на подсъдимите С. и Н. Защитникът на подс. С. заявява, че е 

била уведомена от съпругата на подзащитния си, че същият е с постоянна 

мярка „Задържане под стража” и се намира в следствения арест в гр. 

Варна. Относно подс. Н. – по сведение на защитника му  адв. С., същият е 

претърпял катастрофа в град Варна и се намира в болнично заведение. 

Делото е отложено за  09.12.2011г. 

   ●   На съдебното заседание от 09.12.2011г. не е даден ход, тъй като не се 

е явил упълномощеният защитник на подс. С. – адв. Т., за която е 

представен болничен лист. Делото е отложено за  06 и 07.03.2012г.  

 

   ● С разпореждане от 07.02.2012г. съдията – докладчик е разпоредил 

назначаване на резервни защитници на подсъдимите Д. Д., Д. Н., П. С., Б. 

М., Б. М. и Ц. Н.  

     

   ● На 07.03.2012г. в открито съдебно заседание, СВОС на основание 

чл.301, чл.304 и чл.305 от НПК се е произнесъл с присъда по НОХД № 

98/2007г.      

    

 

 ИЗВОДИ: 

 

1.  На 31.01.1998г. е било образувано предварителното производство 

срещу неизвестен извършител /НИ/, за извършено престъпление по чл.199, 

ал.2 т.3, вр. чл. 198 НК. Едва на 28.08.2003г. делото постъпва с 
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обвинителен акт в Софийски градски съд /СГС/. Досъдебното 

производство е продължило извън разумните срокове, имайки предвид, че  

П. С. е бил привлечен в качеството на обвиняем на 30.04.1999г., т.е. 

изминали са 4г. и 4 месеца в разследване, след като по закон при 

привличането в качеството на обвиняем виновността на дееца и данните за 

самоличността му следва да са установени. 

2.  Делото е връщано многократно като са давани указания по хода на 

разследването, като в нито един момент не е била изяснена пълно, 

всеобхватно и обективно самоличността на привлечените в качеството на 

обвиняеми лица. В протокол за разпит на обвиняем от 16.08.2002г. на Д. 

Д. е отбелязано, че същият работи във фирма „Ровотел” като охрана, без 

да е изследвано към момента на извършване на деянието същият какво е 

работил. 

3. В докладна записка до зам. директора на НС”Полиция” – М. Д., 

изготвена въз основа на постановление на следовател Величкова от 

СтСлС от 29.03.2001г.  е видно, че се установяват данни за лице Д. Д. –

„Полицая”. Този факт впоследствие не е проверяван по време на 

досъдебното производство с цел установяване данни за обвиняемото 

лице. 

4.  С постановление от 16.07.2001г. И. Траянова – следовател при СтСлС е 

възложила на сектор „Грабежи”, направление „Криминална полиция” към 

ДНСП събиране на данни и факти, които доказват взаимно познанство 

между определени лица, където същите са изброени със съответните 

прякори. Отново обв. Д. е отбелязан като „Д. полицая” и отново това 

обстоятелство не е разследвано задълбочено с цел установяване данни за 

лицето, което е довело и до пропуска да бъде установено, че същият е на 

сержантска длъжност, като полицай към момента на извършване на 

деянието. 

5. Отлагането на делото на : 

         ● 12.08.2010г. ; 

         ● 26.01.2011г. ; 

         ● 11.04.2011г. ; 

         ● 14.10.2011г. ; 

         ● 09.12.2011г., поради неявяване на защитници на подсъдимите би 

било избегнато, ако беше приложен чл.94 ал.4 от НПК.  

         Едва на 07.02.2012г. с разпореждане на докладчика на подсъдимите 

са назначени резервни защитници. 

         Мярката се е оказала очевидно ефективна, защото само един месец 

след нейното прилагане делото е решено с присъда от 07.03.2012г. Така 

поради неприлагане на действащи норми (чл.94 ал.4 НПК) се е стигнало 
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до допълнително удължаване срока на разглеждане на делото с още 1г. и 

6м. 

         Или от общия срок за разглеждане на делото в СВС (от 18.07.2007г. 

до 07.03.2012г.) близо 5 години, 1г. и 6м., т.е. около 1/3 се дължи на 

неадекватни и неефективни действия на съда, при наличието на законови 

норми за вземането на правилни решения. 

          

        ПРЕПОРЪКИ: 

 

1. Административният ръководител на СВС в края на всеки отчетен 

период (шестмесечие и годишно) да отчита неприключените общо и 

поотделно в разумен срок дела и да ги взема на последващ постоянен 

отчет до свършването им. 

2. Ежемесечно на общото събрание на съдиите да се докладват и обсъждат 

дела с продължителен (над разумния) срок за разглеждане, да се 

индивидуализират причините за забавянето им и да се конкретизират 

необходимите мерки за ускоряване на разглеждането им.  

 

 На основание чл. 58, ал.3 от ЗСВ препис от настоящия акт да се 

изпрати на председателя на  СВС.  

 

                                            

 

               ИНСПЕКТОР: 

        Петър Раймундов 


