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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

  

 

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

 

 

А К Т 

С РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА 

 

 

 На основание чл. 58 от Закона за съдебната власт и в 

изпълнение на  Заповед № Ж-02-18-1/03.07.2014 год. на Главния 

инспектор, се извърши проверка по решение на Висшия съдебен съвет 

от 12.06.2014г.,с което на Инспектората към Висшия съдебен съвет е 

възложена проверка на организацията по образуване и движение на 

нахд №9005/2011г. по описа на СРС, нахд №9006/2011г. по описа на 

СРС, кнахд №4932/2012г. по описа на АССГ и кнахд 965/2013г. по 

описа на АССГ.  

Проверката е извършена в Районен съд София,Административен 

съд София град и Военно-окръжна прокуратура гр.София на 03-

04.07.2014г., от инспектор Янка Гочева . 

Проверени са нахд №9005/2011г. по описа на СРС,нахд №9006/ 

2011г. по описа на СРС,кнахд №4932/2012г. по описа на АССГ и кнахд 

965/2013г. по описа на АССГ  ,описни книги,книги за открити съдебни 

заседания,архив на използвания програмен продукт за случайно 

разпределение на делата, деловодна програма за управление на 

съдебните дела,свързани документи.  

КОНСТАТАЦИИ ОТ ПРОВЕРКАТА 

 

І. НАХД 9005/2011г. по описа на РС София. 

1. Проверка на делото. 

На 18.05.2011г. в РС София е получено писмо от Агенция за 

държавна финансова инспекция,с което на СРС се изпраща жалба от 

ПГП срещу наказателно постановление №11011942-2010/ 

15.04.2011г.,издадено от директора на АДФИ, с което на основание 

чл.129 от ал.1 от ЗДФИ на П. е наложена имуществена санкция от 15 
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000лв. за нарушение на чл.16 ал.8 във вр. с чл.14 ал.1 т.3 във вр. с чл.3 

ал.1 т.2 във вр. с чл.7 т.1 от ЗОП .Приложена е и административно-

наказателната преписка.Получените книжа са заведени  същия ден с 

вх.№18134 и по тях е образувано нахд с номер 9005/18.05.2011г.Върху 

писмото ръкописно е отбелязано 19 състав.По делото няма приложен 

протокол за проведено електронно разпределение на принципа на 

случайното разпределение.Отново върху гърба на писмото на АДФИ с 

ръкописно разпореждане от 27.05.2011г. делото е насрочено за 

разглеждане в открито съдебно заседание за 06.10.2011г. от 09.00 часа. 

Разпореждането е подписано, но не са посочени имена.По делото не се 

установява разрешение по чл.252 ал.2 от НПК. Списък на призованите 

лица е изготвен на 04.07.2011г. и на тази дата са изпратени призовки на 

включените в списъка лица: АДФК, ПП и свидетел Б. В съдебно 

заседание на 06.10.2011г. жалбоподателят П. се представлява от адв.Г. 

Даден е ход на делото от съдия Антон Урумов-19 състав.Страните са 

направили доказателствени искания: без уважение е оставено искане на 

представителя на АДФИ за допускане до разпит в качеството на 

свидетел на вещото лице,извършило експертиза в рамките на 

адм.наказателното производство./по другото дело е изслушан/ с 

мотиви,че е участвал в друго качество в рамките на адм.производство и 

не може да бъде свидетел в настоящето производство.Уважени са 

исканията на жалбоподателя ,направени от проц.му представител 

адв.Г.-допускане на свидетел, изискване на цялата документация по 

проекта от ОПАК и компютърна експертиза със задачи,”които 

представям в днешното съдебно заседание”-цитат от протокол от с.з. В 

протоколното си определение по допускане на експертизата съдът не е 

вписал задачите към вещото лице,а е препратил към  задачите, 

посочени в депозираната в съдебно заседание молба от жалбоподателя. 

/По делото е приложена такава молба на л.16,а на  л.31 е приложено 

заявление от вещото лице,че по делото не са открити въпроси и задачи 

към вещото лице  и затова е отговорил на задачите,поставени в молбата 

на адв.Г. разработването на идеен проект на информационната система  

какви функционални дейности включва с оглед определения от 

страните по договора предмет, цели и задача на проектната система? 

Следва ли отделните експертни дейности ако се обособяват отделни 

експертни дейности при разработването на идейния проект на 

информационнната система да бъдат извършвани от експерти с 

различна квалификация? Разработването на информационната система 

–предмет на договор може ли да се извърши от един експерт или за 

успешното и реализиране е необходимо участието на софтуерни 
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специалисти с различна квалификация ако са налице отделни 

функционални дейности./. Съдът назначава за вещо лице Ц.А., включен 

в списък на вещите лица при СГС. Делото е отложено за 15.12.2011г. от 

09.00 часа за събиране на допуснатите допълнителни доказателства, 

като изрично в протокола е вписано изискване на  документи от 

управляващия орган на Оперативна програма „Административен 

капацитет”. С писмо от 12.10.2011г. съдия-докладчика е поискал от 

управляващия орган на ОП”Административен капацитет” допуснатите  

документи. Писмото по делото не е подписано. Не се установи и да са 

постъпили документи от този орган. С молба от  11.10. адв.Г. е поискал  

издаване на препис от протокола от с.з. на 06.10.2011г. с уговорка, че 

таксата ще бъде платена след произнасяне по молбата. Молбата е 

удовлетворена, но към делото не е приложен документ за заплащане на 

таксата. Призовката за допуснатия свидетел И. с.з. на 15.12.2011г. не е 

връчена-адреса е с ограничен достъп и  няма на кого да се връчи. 

Заключението по експертизата е представено на 13.12. 2011г.С.з. на 

15.12. е отложено по искане на проц. представител на АДФИ като са 

представени доказателства за наличие на уважителни причини-

служебна ангажираност. Не се явява и допуснатия свидетел, нередовно 

призован,като адв.Г. поема ангажимент в сл.с.з. да осигури св.И. 

Делото е отложено за 14.02.2011г. Междувременно от вещото лице е 

издадена справка –декларация за сумата от 600лв.В с.з. на 14.02.2012г. 

е даден ход на делото.Няма доклад относно изисканите документите от 

управляващия оран на ОПАК. Проведен е разпит на св.И. и е 

изслушано заключението на вещото лице. Последният изрично е 

заявил, че за целите на експертизата е ползвал само наличните по 

делото документи. Прието е заключението на вещото лице и е 

постановено да му бъде изплатено възнаграждение в размер на 600лв. , 

платими от бюджета на съда. Издаден е РКО. Съдебното следствие е 

приключено, даден е ход по същество и делото е обявено за решаване. 

С Р. от 14.03.2013г. съдът отменя изцяло НП ,с което на основание 

чл.129 от ал.1 от ЗДФИ на П. е наложена имуществена санкция от 

15000лв. за нарушение на чл.16 ал.8 във вр. с чл.14 ал.1 т.3 във вр. с 

чл.3 ал.1 т.2 във вр. с чл.7 т.1 от ЗОП .В мотивите си приема,че от 

събраните по делото доказателства не се установява жалбоподателя да 

е извършил вмененото му нарушение. Приема доводите на 

жалбоподателя, че в случая е била приложима нормата на чл.2 ал.1 т.2 

от Наредба за възлагане на малки обществени поръчки. Съобщения до 

страните за изготвеното решение са изпратени на 30.03.2012г.На 

21.04.2012г. е депозирана касационна жалба срещу решението от 
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АДФИ. С ръкописно разпореждане от 24.04. е указано връчването и на 

другата страна. Със съобщение  от същата дата препис е изпратен на 

жалбоподателя, който е получен на 10.05.2012г.На 16.05.2012г. жалбата 

ведно с делото е изпратена на АССГ. 

2. Проверка на деловодни книги и архив на програмата за 

случайно разпределение на делата. 

През 2011г. председател на 19 състав в СРС е съдия Антон 

Урумов.По нахд №9005/2011г. е проведено електронно разпределение 

на принципа на случайния подбор. От архива на програмата за 

случайно разпределение на делата през 2011г. се установява,че делото е 

разпределено на 18.05.2011г. в 17.56.52 часа от Величка Маринкова на 

съдия Антон Урумов в група „АД”.През 2011г. в РС София не е 

съществувала практика протоколи от избора на съдия-докладчик да се 

прилагат към делата. Тази практика е изоставена  и от 01.01.2014г. 

протоколите са неизменна част от делата. 

От Книгата за открити съдебни заседания се установи, че 

решението по нахд №9005/2011г. е обявено за решаване на 

14.02.2012г.,а решението е предадено на 15.03.2012г. През месец март 

2012г. съдия Урумов е решил по същество 36 дела, като по всички тях/с 

изключение на 2 дела / актовете/мотивите към тях са постановени  в 

едномесечен срок:обявените на 01.02.2012г. 3 дела – от 06.02. до 

01.03.2012г., обявените на 02.02.2012г. 4 дела – от 03.02. до 

22.02.2012г., обявените на 07.02.2012г. 4 дела  – от 08.02. до 

23.02.2012г., обявените на 09.02. 2012г. 3 дела – от 20.02. до 

09.05.2012г., обявените на 14.02.2012г. 3 дела – от 14.02. до 

27.03.2012г., обявените на 16.02.2012г. 3 дела– от 20. 02. до 

27.03.2012г., обявените на 21.02.2012г. 5 дела – от 24.02. до 30. 

03.2012г., обявените на 23.02.2012г. 4 дела – от 09.03. до 22.05.2012г., 

обявените на 28.02.2012г. 6 дела – от 02.03. до 02.04.2012г., 

ІІ.КНАХД 4932/2012г. по описа на АССГ. 

1. Проверка на делото. 

Касационната жалба срещу решението по нахд №9005/2011г. по 

описа на СРС, ведно с делото, е получена в АССГ на 16.05.2012г. 

Заведена е с №11827/12г. и на 19.05.2012г. е образувано кнахд 4932/ 

2012г. Към делото е приложен протокол за избор на съдия-

докладчик,според който разпределението е извършено на 19.05.2012г. в 

07.16 мин. от Десислава Корнезова сред трима възможни съдии –

Радостин Радков, Ива Кечева и Светлата Димитрова-I к.с. Разпределено 

е на доклад на съдия Светлана Димитрова. Към делото е приложено 

разпореждане от 28.05.2012г. на Радостин Радков –председател на 1 
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к.с., с което е  насрочено  за 06.07.2012г. от 13.30 часа. Списък на 

лицата за призоваване е изготвен на 28.05 и от тази дата са призовките 

до страните и СГП.В с.з. на 06.07.2012г. е даден ход на делото, жалбата 

е разгледана и делото обявено за решаване. С Решение от 27.07.2012г. е 

прието,че касационната жалба е неоснователна-съдът възприема 

изводите на първоинстанционния съд, че не е осъществен фактическия 

състав на нарушението, без да излага аргументи. Развива допълнително 

основание-изтекъл абсолютен давностен срок за наказателно 

преследване, тъй като са приложими нормите на чл.80 и 81 от НПК. 

Твърдяното нарушение е извършено на 05.01.2009г. и към датата на 

последното по делото с.з. 14.02. в РС София е изтекъл предвиденият 3 

годишен срок. Приема, че това обстоятелство изключва 

административно наказателно преследване и изтичането на давността 

налага прекратяване на наказателното производство. В диспозитива на 

решението,на основание чл.221 от АПК във вр. с чл.63 ал.1 от ЗАНН 

във вр. с чл.81 ал.2 от от НК, чл.80 ал.1т.5 от НК и чл.11 от ЗАНН  

съдът е постановил, че оставя в сила решение 14.03.2012г. постановено 

по нахд №9005/2011г. от СРС, НК -19 състав. Не са изпращани 

съобщения на страните. 

2.Проверка на деловодни книги и архив на програмата за 

случайно разпределение на делата. 

От книгата за открити заседания се установи,че кнахд 

№4932/2012г. е обявено за решаване на 06.07.2012г. и е предадено с 

решение на 27.07.2013г.На същата дата с участие на съдия Светлана 

Димитрова са разгледани 11 касационни дела и всички са обявени за 

решаване. Решенията са предадени както следва-по 9 дела на 

25.07.2012г.,  по 1 /4932/12г./ на 27.07.2012г. и по 1 на 23.08.2012г. 

Проверка бе извършена и по отношение на насрочването на 

дела,разпределени на съдия Димитрова в периода,когато и е 

разпределено проверяваното дело. Установи се, че кнахд 4933/2012г., 

образувано на 19.05.2012г. е насрочено за 15.06.2012г., кнахд №4923/ 

2012г., образувано на 18.05.2012г. е насрочено за 04.07.2012г. 

Предвид установеното разпределение на делото на принципа на 

случайния подбор само между трима съдии - Радостин Радков, Ива 

Кечева и Светлата Димитрова, от АССГ бяха изискани утвърдените 

вътрешни правила за разпределение на делата. Представени бяха 

Правила за разпределение на делата в Административен съд София 

град от 22.05.2012г.,според чл.2 ал.1 от които, разпределението на 

делата се извършва на принципа на случайния подбор между всички 

съдии от отделението, разглеждащо производства по съответния 
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материален закон. Не е предвидено изключение по отношение на 

касационните дела,но на практика такова изключение се прилага.От 

страна на ръководството на съда бе разяснен механизма на 

разпределението на тази категория дела:на полугодие се изготвя 

календар на касационните дати по касационни състави.През 2012г. и 

2013г. в АССГ с нарочни заповеди са формирани 13 касационни 

състава и според календара с касационни дати всеки от тях получава по 

една касационна дата месечно.Обичайна практика е за всяка 

касационна дата да се насрочват между 25 и 30 дела на състав-на всеки 

член на касационния състав между 8-10 дела.При образуване на 

касационни дела, определеният да извършва разпределението на делата 

съдия , на базата на календара с касационни дати в хроноло гичен ред-

от първия  към последния състав започва разпределението на делата по 

реда на касационните състави,но само сред съдиите от съответния 

касационен състав. Когато всеки член на състава получи обем от 8-10 

дела,се преминава към разпределение на дела на следващия касационен 

състав. За проверка на изложеното бе изискано извлечение от 

разпределението на касационните дела,около датата,на която са 

разпределяни двете проверявани дела. От извлечението относно кнахд 

№4932 /от №4772/12г. до 21.05.2012г./се установи, че делата от №4772/ 

до №4782/11 дела/от дата 15.05.2012г. са разпределяни между съдиите 

от 13 к.с., от №4783 до №4936/21 дела/ от дата 15.05. и 19.05.2012г. са 

разпределяни на съдиите от първи касационен състав,от №4937 до 

4960/24 дела/ от дата 19.05.2012г. между съдиите от ІІ к.с. Милена 

Славейкова Владимир Николов и Бранимира Митушева, от №4961 до 

4988 /25 дела/от дата 19.05.2012г. между съдиите от 3 състав,от №4989 

до №5008 /20 дела/от дата 21.05.2012г.между съдиите на ІV к.с.Не се 

установиха нарушения в последователността по номерата на делата или 

на съставите. Налице е разминаване в разпределените на съставите 

брой дела,но следва да се има предвид,че извлечението е по дати и по 

отношение на първия и последния к.с. не е отразен реалния брой 

разпределени дела. 

ІІІ. НАХД 9006/2011г. по описа на СРС. 

1. Проверка на делото. 

На 18.05.2011г. в РС София е получено писмо от Агенция за 

държавна финансова инспекция,с което на СРС се изпраща жалба от 

ВСП срещу наказателно постановление №11011943-2010/ 

05.04.2011г.,издадено от директора на АДФК, с което за допуснато 

нарушение на чл.16 ал.8 във вр. с чл.14 ал.1 т.3 във вр. с чл.3 ал.1 т.2 

във вр. с чл.7 ал.1 от ЗОП на П. е наложено административно наказание 
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глоба в размер на 5000 лв. Приложена е и административно-

наказателната преписка. Заведено е същия ден с вх.№18135 и по 

книжата е  образувано нахд с номер 9006/ 18.05.2011г. Върху писмото 

ръкописно е отбелязано 14 състав. По делото няма приложен протокол 

за проведено електронно разпределение на принципа на случайното 

разпределение. Отново върху писмото на АДФК с ръкописно 

разпореждане делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно 

заседание за 14.10.2011г. от 09.45 часа. Разпореждането е подписано, 

но не са посочени имена По делото не се установява обективирано в 

писмен вид  разрешение по чл.252 ал.2 от НПК. Списък на призованите 

лица е изготвен на 16.09.2011г. и на тази дата са изпратени призовки на 

включените в него лица: АДФК, ВП и актосъставителя. В съдебно 

заседание на 14.10.2011г. е даден ход на делото от съдия Върбан 

Върбанов-14 състав. Жалбоподателят се представлява от адв Г. С 

протоколно определение са допуснати до разпит  свидетели при режим 

на довеждане и е изискана цялата документация по проекта от 

управляващия орган на  ОПАК. Делото е отложено за 28.11.2011г. от 

09.00 часа за събиране на допълнителни доказателства. На 17.10. 2011г. 

е депозирана молба от адв.Г. за издаване на препис от протокола от 

проведеното съдебно заседание на 14.10.2011г., като изрично е 

отбелязано, че дължимите такси ще бъдат внесени след произнасяне по 

настоящата молба. Върху молбата има ръкописна резолюция „да” от 

17.10.2011г., но по делото няма приложен документ за платена такса за 

преписа. С писмо от 06.11.2011г. съдия-докладчика е поискал от 

управляващия орган на ОП”Административен капацитет” допуснатите 

с протоколното определение документи. С писмо изх.№ от 22.11.2011г. 

са получени заверени копия на исканите документи и са приложени 

към делото..В с.з. на 28.11.2011г. е даден ход на делото:изслушан е 

свидетел на АДФИ. Направени са доказателствени искания от адв.Г. – 

да му бъде предоставена възможност да се запознае с изпратените от 

МФ документи, да се назначи съдебно -техническа експертиза/ такова 

искане се съдържа още в жалбата срещу НП  с уговорка да му се даде 

възможност да формулира задачи и с нарочна молба до съда това е 

сторено/ и допускане до разпит на свидетел при режим на довеждане. 

Съдът с определение дава възможност на адв.Г. да се запознае с 

документите,но по отношение на останалите искания постановява,че 

ще се произнесе след запознаване с документите,които все още не са 

приобщени към доказателствения материал. Отлага делото за 

18.01.2012г. от 12.30 часа , като указва на жалбоподателя да осигури 

явяването на свидетеля за следващото с.з. Постъпила е молба от адв.Г. 
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за препис от с.з. на 28.11.2011г., към която няма приложен документ за 

платена такса. Върху същата има ръкописна резолюция"да", но няма 

документ, удостоверяващ платена такса за препис. В с.з. на 18.01.2012г. 

е даден ход на делото, изслушан е воденият от жалбоподателя свидетел 

и е допусната техническа експертиза със следните задачи: 

разработването на идеен проект на информационната система какви 

функционални дейности включва с оглед определения от страните по 

договора предмет, цели и задача на проектната система? Следва ли  

отделните експертни дейности ако се обособяват отделни експертни 

дейности при разработването на идейния проект на информационнната 

система да бъдат извършвани от експерти с различна квалификация? 

Разработването на информационната система –предмет на договор 

може ли да се извърши от един експерт или за успешното и 

реализиране е необходимо участието на софтуерни специалисти с 

различна квалификация ако са налице отделни функционални 

дейности.Поименно е определено от съда и вещото лице - ЦА. За 

събиране на допуснатите доказателства съдът отлага делото за 

14.03.2012г. Отново е депозирана молба за препис от протокола от 

съдебно заседание,същата е уважена без документ, удостоверяващ 

платена такса. Компютърно –техническата експертиза е представена на 

27.02.2012г. със справка-декларация за сумата от 760 лв. В с.з. на 14.03. 

е даден ход на делото, изслушано е вещото лице и заключението по 

експертизата е прието. Съдът приема че възнаграждението от 760 лв. е 

завишено и присъжда сума от 150 лв., за които е издаден РКО./не е 

приложен по делото/. Съдебното следствие е приключено и е даден е 

ход по същество. Делото е обявено за решаване и с решение без дата 

наказателното постановление, предмет на делото, е отменено изцяло 

като незаконосъобразно. В мотивната част на решението е прието, че са 

изтекли сроковете по чл.80 ал.1 т.5 от НК-нарушението е извършено на 

05.01.2009г. и предвиденият давностен срок е изтекъл на 05.01.2012г. 

т.е. преди разглеждане на делото по същество на 14.03.2012г. Именно 

поради това не са обсъждани наведените доводи за допуснати 

нарушения на процесуални и материални норми. На основание чл.81 

ал.3 във вр. с чл.80 ал.1 т.5 от НК и чл.11 от ЗАНН съдът отменя изцяло 

НП с наложена глоба от 5000лв. като незаконосъобразно. Съобщенията 

за изготвяне на решението до страните са изпратени на 03.12.2012г.-8 

месеца по-късно На 27.12.2012г. е депозирана касационна жалба от 

АДФИ срещу първоинстанционното решение На 03.01. препис от 

жалбата е изпратен на жалбоподателя, който е получен на 09.01.2013г. 

На 07.01.2013г. е получена и жалба от жалбоподателя,с която се 
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обжалват мотивите на първо-инстанционното решение. На 14.01. е 

изпратен препис от жалба и на АДФИ, който е получен на 18.01. На 

24.01.2013г.  жалбата ведно с делото е изпратена на АССГ. 

2.Проверка на деловодни книги и архив на програмата за случайно 

разпределение на делата.. 

През 2011г. председател на 14 състав в СРС е съдия Върбан 

Върбанов. По нахд №9006/2011г. е проведено електронно разпреде 

ление на принципа на случайния подбор. От архива на програмата за 

случайно разпределение на делата през 2011г. се установи,че делото е 

разпределено на 18.05.2011г. в 17.57.09 часа от Величка Маринова на 

съдия Върбан Върбанов в група „АД”.През 2011г. в РС София не е 

съществувала практика протоколи от избора на съдия-докладчик да се 

прилагат към делата. Тази практика е изоставена  и от 01.01.2014г. 

протоколите са неизменна част от делата. 

От Книгата за открити съдебни заседания се установява,че 

решението по нахд №9006/2011г. е обявено за решаване на 14.03. 

2012г., а решението е предадено на 03.12.2012г. През месец март 2012г. 

съдия Върбанов е решил по същество 26 дела, като по всички тях 

актовете/мотивите  са постановени с голям период на забава: от 4 

месеца до 1 г. и 4 месеца: обявените на 05.03.2012г. нохд и нахд  – от 

10.12.2012г. до 24.07.2013г/забава от 8 месеца до 1 г. и 4 месеца/, обяве 

ните на 07.032012г. 7 нохд и нахд – от 03.12.2012г. до 13.05. 

2013г./забава от 8 месеца до 1г. и 2 месеца/, обявените на 12.03. 2012г. 

5 нохд и нахд  – от 03.12.2012г. до 10.05.2013г./забава от 8 месеца до 

1г. и 2 месеца/, обявените на 14.03.2012г. 6 нохд и нахд – от 18.04. 

2012г. до 10.12.2012г./забава има само по 3 от тях от 8 месеца,другите 

дела са в срок/, обявените на 19.03.2012г. 9 нохд и нахд– от 26.07.2012г. 

до 29.07.2013г./забава от 4 месеца до 1г. и 4 месеца/, обявеното на 

21.03.2012г. 1 дело е в срок, обявените на 26.03.2012г. 2 дела са със 

забава от по 8 месеца–предадени са на10.12.2012г., обявените на 28.03. 

2012г. 4 нохд и нахд – от 28.11.2012г.  до 08.05.2013г./забава от 8 месе- 

ца до 1г. и 2 месеца/. 

IV.КНАХД 965/2013г. по описа на АССГ. 

1.Проверка на делото. 

Касационните жалби срещу решението по нахд №9006/2011г. по 

описа на СРС, ведно с делото,са получени в АССГ на 28.01.2013г. и са 

заведени с вх. №2470 от същата дата. На 29.01.2013г. е образувано 

кнахд 965/2013г.Към делото е приложен протокол от проведено 

електронно разпределение на делото от 29.01.2013г. Според 

съдържанието на същия в 11.53 часа делото е разпределено от Радостин 
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Радков. Като възможни съдии за разпределението са посочени само 

трима -Камелия Серафимова, Мария Ситнилска и Славина Владова -8 

к.с. Делото е разпределено на доклад на съдия Камелия Серафимова. 

Върху протокола за разпределение има дата 02.02.2013г. и подпис на 

лице, без посочени имена. Върху същия документ е поставен щемпел 

наименован разпореждане, с който делото е насрочено за 01.03. 2013г. 

Списък на призованите лица е изготвен на 12.02.2013г. и от същата 

дата са изпратени призовки на страните. В с.з. се явяват и двамата 

касатори, нередовно призовани. Не правят възражения за нередовното 

си призоваване и е даден ход на делото. Докладвани са двете 

касационни жалби ,не са направени доказателствени искания, даден е 

ход по същество, приключени са устните състезания и делото е обявено 

за решаване в срок. Решение е постановено с дата 26.03.2013г.Със 

същото е оставено в сила решението на първо инстанционния съд –

приема за правилен извода на съда, че е изтекла абсолютната 

погасителна давност за наказателно преследване и производството е 

прекратено. Съобщения до страните са изпратени  на 05.04.2013г. 

2.Проверка на деловодни книги и архив на програмата за 

случайно разпределение на делата. 

Констатациите относно разпределението на делото са идентични 

с установеното по отношение на кнахд №4932/2012г. Извлечението за 

разпределение на касационните дела за проверка на кнахд 965/2013г.  

включва дела с № от 859 до 1166 от дати 25.01. до 01.02.2013г. Делата 

от №№859 до №874 от дата 25.01.2013г./15 дела/ са разпределяни 

между съдиите от VІ к.с-Любка Стоянова,Камелия Стоянова и Маруся 

Йорданова, от №876 до 957/28 дела/ между съдиите от VІІ к.с.-Катя 

Аспарухова, Росица Драганова и Ралица Романова,от №959 до 1076 /26 

дела/между съдиите от VІІІ к.с.-Камелия Серафимова, Мария 

Ситнилска и Ралица Романова,от 1137 до 1166 /29 дела/между съдиите 

от ІХ к.с. Полина Якимова, Доброслав Руков и Диляна Николова. Не се 

установиха нарушения в последователността по номерата на делата или 

на съставите. 

Проверка бе извършена и по отношение на насрочването на 

дела,разпределени на съдия Серафимовава в периода,когато и е 

разпределено проверяваното дело/28.012013г./. Установи се, че кнахд 

969/2013г., образувано на 28.01.2013г. е насрочено за 01.03.2013г., 

кнахд №1017/ 2013г.,образувано на 29.01.2013г. е насрочено за 01.03. 

2013г. 

От книгата за открити заседания се установи,че делото е обявено 

за решаване на 01.03.2013г. и е предадено с решение на 26.03.2013г. 
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През месец март с участие на съдия Камелия Серафимова са разгледани 

12 касационни дела и 10 от тях са обявени за решаване.Решенията са 

предадени както следва-по 8 дела на 26.03.2013г. и по 2 на 28.03.2013г. 

        

И З В О Д И : 

 

I. Относно нахд №9005/2011г. и нахд №9006/2011г.,двете по 

описа на Софийски районен съд. 

1. Не се установиха нарушения по  образуването и разпре -

делението на  нахд №9005/2011г. и нахд №9006/2011г. ,двете по описа 

на Софийски районен съд.По постъпилите на 18.05.2011г. в СРС книжа 

на 19.05.2011г. са образувани дела и на същата дата е извършено 

електронното им разпределение на принципа на случайния подбор. 

Наказателно-административен характер дело № 9005 е разпределено на 

19 състав с председател Антон Урумов,а нахд №9006/2011г. на 14 

състав с председател съдия Върбан Върбанов.Към делата не са 

приложени протоколи от избора на съдия-докладчик, което е било 

практика на Софийски районен съд до 31.12.2013г. От 01.01.2014г. 

протоколите за проведено електронно разпределение на принципа на 

случайния подбор са неизменна част от делата. 

2. И по двете дела е допуснато нарушение на чл.252 от НПК. 

Насрочени са за разглеждане в открито съдебно заседание : нахд 

№9005/2011г. на 06.10.2011г.,а нахд №9006/2011г. на 14.10.2011г.- в 4-

месечен срок. По делата няма обективирано разрешение на председа- 

теля на съда за насрочването им за срок,различен от установения в 

чл.252 ал.1 от НПК.  

3. Не се установиха нарушения при отлагане и насрочване на 

делата по реда на чл.271 ал.10 от НПК.Спазван е установения 3-

месечен срок в посочената разпоредба. 

4. Нахд № 9005/2011г. е прието за изяснено от фактическа страна 

и обявено за решаване без да бъдат изчакани и приобщени към 

доказателствата по делото изисканите с протоколно определение 

документи по проекта-предмет на делото,от управляващия орган на 

Оперативна програма "Административен капацитет". 

5. По нахд №9005/2011г. на доклад на съдия Урумов е спазен 

установения месечен срок за предаване на решението:делото е обявено 

за решаване на 14.02.2011г. и решението е предадено на 14.03.2011г.В 

срок са решени 34 от 36-те дела,решени по същество през месец 

февруари 2011г.Само по 2 дела е установено незначително отклонение 

от предвидения в чл.308 от НПК едномесечен срок.  
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6. По нахд №9006/2011г. на доклад на съдия Върбанов е 

допуснато нарушение на установения месечен срок за предаване на 

решението: делото е обявено за решаване на 14.03.2012г.,докато 

решението е предадено на 03.12.2012г.-8 месеца по-късно.С голяма 

забава/от 4 месеца до 1г. и 4 месеца/ са предадени решенията/мотивите 

към присъди по 24  от 26-те дела, решени по същество през месец март 

2012г.Само по 2 дела актовете са постановени в месечен срок.  

7. По двете дела е допусната експертиза с едни и същи задачи,с 

един и същ предмет и  обем изследвани документи,възложена е на едно 

и също вещо лице,но при съобразяване и преценяване на 

обстоятелствата  по чл.29 от НАРЕДБА № 1 от 16.01.2008 г. за 

вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица/отм. 

14.12.2012г./, председателите на двата състава са определили различно 

по размер възнаграждение :по нахд №9005/2011г. 600лв., колкото са 

декларирани със справка-декларация, докато по нахд №9006/2011г.-150 

лв., при заявени 750 лв. от вещото лице в справка-декларация. 

II. Относно кнахд №4932/2012г. и кнахд 965/2013г.,двете по 

описа на Административен съд София град. 

1. Не се установиха нарушения по образуването на кнахд 

№4932/2012г. и кнахд 965/2013г., двете по описа на Административен 

съд София град. 

2. Разпределението на  двете дела е извършено в отклонение от 

утвърдените в АССГ Правила за разпределение на делата в АССГ и 

конкретно от чл.2 ал.1, съгласно който, разпределението на делата се 

извършва на принципа на случайния подбор между всички съдии от 

отделението,разглеждащо производства по съответния материален 

закон. По кнахд №4932/2012г. избор на съдия-докладчик е проведен 

само между съдиите от първи касационен състав- Радостин Радков, Ива 

Кечева и Светлана Димитрова, а този по кнахд 965/2013г. само между 

съдиите от осми касационен състав-Камелия Серафимова, Мария 

Ситнилска и Славина Владова. 

Макар в Правилата да не е предвиден такъв ред за разпределение 

на делата/подробно изложен в пункт ІІІ т.2 от Акта/,прилагането му  не  

е изключение,а правило в АССГ относно  касационните дела.  

3. И по двете дела е спазен предвидения в чл.4 от Правилата за 

разпределение на делата в АССГ двумесечен  срок за насрочване, 

считано от постъпване на оспорването,исковата молба или жалбата в 

съда: кнахд №4932/2012г. е образувано на 19.05.2012г. и е насрочено за 

разглеждане в открито съдебно заседание на 06.07.2012г., а кнахд 

№965/2013г. е образувано на 28.01.2013г. и е насрочено за 01.03.2013г. 
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4. И по двете дела решенията са предадени в едномесечен срок от 

обявяването им за решаване:кнахд №4932/2012г. е обявено за решаване 

на 06.07.2012г.,а решението е предадено на 27.07.2012г.;кнахд 

№695/2013г. е обявено за решаване на 01.03.2013г. и решението е 

предадено на 26.03.2013г.  

В срок са решени всички други обявени за решаване дела 

съответно на 06.07.2012г. и  01.03.2013г. 

С оглед установеното при проверката и на основание чл.58 ал.2 

от ЗСВ отправям следните  

 

П Р Е П О Р Ъ К И : 

 

1. Административният ръководител на Софийски районен съд да 

извърши проверка по реда на чл.210 т.1 от ЗСВ за спазване на 

процесуалните срокове при изготвяне на съдебните актове от съдия 

Върбан Върбанов и с оглед резултатите от проверката предприеме 

необходимите организационни,дисциплиниращи и/или дисциплинарни 

мерки,за решаване на делата в разумен срок. Констатираните забави от 

8 месеца до 1 г. и 4 месеца по 24 дела при извършена  проверка само за  

1 месец,сочат на системно неспазване на установените процесуални 

срокове.За резултатите от проверката да уведоми ИВСС. 

2. Административният ръководител на Софийски районен съд да 

упражнява системен и ефективен контрол по спазване на чл.252 от 

НПК и чл.88 от Правилника за администрацията на съдилищата. 

3. С оглед осигуряване принципите за предвидимост, 

съразмерност и последователност в дейността на съда при определяне 

размера на възнагражденията на вещите лица, Административният 

ръководител на Софийски районен съд да анализира практиката по 

този въпрос за последната година в СРС и  набележи мерки за  

уеднаквяване на критериите, по които съдебните състави оценяват и 

съобразяват обстоятелствата по чл.29 ал.1 от Наредба № 3 от 

30.11.2012 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на 

вещите лица 

4. Административният ръководител на Административен съд 

София град да приведе в съответствие с Правилата за разпределение на 

делата в АССГ разпределението на касационни дела или допълни 

действащите Правила с нарочен регламент,като осигури спазване на 

принципа на случаен подбор на съдия-докладчик по този вид дела,тъй 

като прилагания към момента  нерегламентиран избор само между 

трима съдии , го поставя под съмнение. 
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За предприетите мерки в изпълнение на препоръките да бъде 

уведомен ИВСС в 30-дневен срок от получаване на настоящия акт. 

 

На основание чл. 58, ал. 3 от Закона за съдебната власт, 

настоящият акт да се изпрати на Административния ръководител на 

Районен съд–София и Административния ръководител на Админи 

стративен съд София, които да го връчат на съдиите,за които има 

констатации. Възражения могат да се правят в 7-дневен срок  от 

получаването му, пред Главния инспектор на ИВСС. След изтичане на 

този срок  акта  да се изпрати и на Висшия съдебен съвет.. 

 

 

 

                                              ИНСПЕКТОР: 

                                                                      /ЯНКА ГОЧЕВА/ 

 

 

                     


