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                           РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 

 

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

     
 

                  
       АКТ 

 
за извършена проверка по сигнал вх. № Ж-01-370/ 05.04.2011 г. 

 
 Сигналът е подаден от Н. И., М. И. и М. И., наследници на М. И. , с 
посочен адрес – М. И., гр. Варна, ул. „Ч… Х..” 20, ет. 1, ап. 2. 
 Жалбоподателите изразяват недоволството си от движението на 
НОХД № 1533/2009 г. по описа на Варненски районен съд, наказателна 
колегия,  29 състав с докладчик съдия Мария Бончева. Те са наследници на 
М. А. И., пострадал от престъпление по чл. 309 от НК, който в хода на 
делото е починал.  
 В сигнала подробно са описани конкретни действия на съдията 
докладчик и се изразява съмнение в правилността и основателността на 
многобройните отлагания по делото. Жалбоподателите считат, че делото 
се протака и „се пълни с излишни, тромави и безмислени процесуално 
следствени действия, поискани от Л. и адвоката му”. 
 Молят за извършване на проверка по движението на делото и 
предприемане на съответни мерки при наличие на основание за това. 
  ИВСС е приел, че следва описаните нарушения да бъдат обстойно 
проверени и на основание чл. 56 и сл. от ЗСВ е издадена Заповед № Ж-01-
370/13.05.2011 г. на главния инспектор на ИВСС, с която е наредено 
извършване на проверка на движението на НОХД № 1533/2009 г. по описа 
на Варненски районен съд, наказателна колегия, 29 състав. 
 В заповедта е определен екип от проверяващи – инспектор Ясен 
Тодоров и експерти – Димитрина Долапчиева и Сия Иванчова. 
 Проверката беше извършена на място в РС - гр. Варна, в периода 
30.05.2011- 03.06.2011 г. по време на извършване на планова тематична 
проверка в Районна и Окръжна прокуратура - гр. Варна. 
 
 Констатациите, след запознаване с всички, намиращи се в делото 
материали са: 
 
 На първо място следва да бъде посочено,  че по движението на 
НОХД № 1533/2009 г. ИВСС е извършил предварително проучване през м. 
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юли 2010 г. по повод постъпила жалба от подсъдимия по делото П. В. Л. 
/сигнал вх. № 542/2010 г. по описа на ИВСС/.  
 Проучването е приключило със становище, /изх. № 1867, изведено на 
29.07.2010 г./ в което, след подробно проследяване на движението на 
делото от образуването му до началото на м. юли 2010 г., анализ на 
причините за отлаганията, обсъждане на молбите, постъпващи от 
подсъдимия и неговия защитник, както и след преценка на поведението на 
съдията докладчик при водене на делото е препоръчано на съдия Бончева, 
следното: 
 - да насрочва делата в интервал не по-голям от три месеца съгласно 
чл. 271, ал. 10 от НПК – поради констатирано насрочване за следващо с.з. 
след повече от четири месеца – от 21.05.2009 г. за 01.10.2009 г.; 
 - да изисква съдебните протоколи да се изготвят съобразно 
изискванията на НПК и да ги подписва след внимателна преценка относно 
тяхната пълнота  - предвид постъпили молби за допълване на протокол от 
защитника на подсъдимия – исканията не са уважени с протоколни 
определения от 01.03.2010 г. и от 10.06.2010 г.; 
 - да спазва поредността на процесуалните действия, предвидена в 
НПК, като изпълнява задълженията си по чл. 277, вр. чл. 286 от НПК, 
преди даване ход на съдебните прения ; 
 - да спазва изискванията на чл. 146, ал.1 от НПК, относно 
задължението на органа, който възлага експертизата да изземе сравнителен 
материал по ред и условия, указани в закона. 
 Голяма част от оплакванията в жалбата касаят действия на съдията 
докладчик в периода, който е анализиран в становището и по отношения 
на тези действия са отправени съответните препоръки.  

Видно от разпечатката от електронната деловодна система и след 
проверка на протоколите от съдебни заседания след м. юли 2010 г. се 
установи, че до 01.06.2011 г. са проведени общо седем открити съдебни 
заседания: с разпореждане от 07.07.2010 делото е отсрочено по молба на 
защитника на подсъдимия за 14.09.2010 г.; отново по молба на защитника 
на подсъдимия делото е отложено в с.з. на 14.09.2010 г. за 17.09.2010 г., 
като е задължен защитника да представи доказателства за участие в друго 
дело на същата дата и час; 

 - преди с.з. на 17.09. е представен препис от протокол за участие на 
защитника на подсъдимия в производство по обжалване на мярка за 
неотклонение в АС Варна, а в това заседание делото е отложено за 
събиране на доказателства – съдебно почеркова експертиза, като е 
задължен нотариус О. С. да представи оригинал от пълномощно, както и 
представителите на ВРП да представят оригинал на договори за цесия;  

- в с. з., проведено на 28.10.2010 г.  делото отново е отложено за 
разпит на адвокат Д., поради направено изменение в обвинението след 
първоначалния й разпит;  
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- в съдебното заседание от  06.12. делото е отложено за 08.12.2010 г. 
поради ангажираност на защитника на подсъдимия ; на 08.12.2010 г. е 
назначена тройна съдебно почеркова експертиза и делото е отложено;  

- в с. з., проведено на 24.02.2011 г. делото отново е отложено поради 
неизготвена експертиза и е насрочено за 19.05.2011 г./Междувременно в 
с.з. на 29.03.2011 г. след получено писмо от НИКК са определени 
поименно трите вещи лица от списъците на СГС, публикувани в Д. в./; 

- в проведеното на 19.05.2011 г. с.з. делото е отложено поради 
неизготвянето на експертизата и следващото съдебно заседание е 
насрочено за 14.06.2011 г. 
 Проверено бе движението и на другото наказателно дело, посочено в 
сигнала, а именно – НОХД № 6876/2010 г. Делото е постъпило във 
Варненски районен съд на 17.12.2010 г. и на принципа на случайния 
подбор е разпределено на съдия Румяна Петрова, 36 състав. С 
разпореждане от 21.12.2010 г. делото е насрочено за разглеждане в открито 
съдебно заседание за 09.03.2011 г. Това с.з. е отложено за разпит на 
свидетели и представяне на писмени доказателства. Следващото с.з. е 
насрочено за 18.05.2011 г. и е отложено по молба на защитника на 
подсъдимия. В момента на проверката делото е насрочено за 27.06.2011 г. 
    
 Изводите, след проследяване организацията по образуване и 
движение на делата са както следва: 
 
 След запознаване с препоръките в изпратеното становище, съдът е 
предприемал необходимите действия, с оглед процесуалните възможности, 
дадени му от закона за разглеждане на делото в разумен срок.  
 Всички съдебни заседания са насрочвани в рамките на определения в 
чл. 271, ал. 10 от НПК тримесечен срок. 
 Последните отлагания на делото се дължат на факта, че експертите 
са от НИКК - София и не са били готови с назначената съдебно почеркова 
експертиза. 
 Не са налице данни за наличие на процесуално толериране от страна 
на съдията докладчик на подсъдимия и неговия защитник – съдът 
многократно е отказвал да допусне допълване на протокол от проведено 
съдебно заседание, поради липса на основания за такова искане. При 
отлагане на делото по молба на защитника на подсъдимия, съдът е 
изисквал доказателства за служебната му ангажираност в друг съд. 
 
 Изложеното по-горе не дава основания да се приеме, че съдия 
Бончева е допуснала действия и бездействия, с които неоправдано е 
забавила производството, не са налице безпричинни отлагания на делото.  
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Въпреки това, предвид продължителността на делото в съдебна фаза,  
Инспекторатът към ВСС УКАЗВА на административния ръководител на 
Районен съд - гр. Варна да ни информира за движението на посоченото 
наказателно дело, като изпраща в ИВСС копия от протоколите от 
проведените с.з.   
 По движението на второто образувано срещу П. Л. наказателно дело 
не се установи неоснователно отлагане на делото, разпоредбата на чл. 271, 
ал. 1, т. 3 от НПК  изисква отлагане на делото при неявяване на защитник. 
 Изложеното по-горе сочи, че след извършване на проверката не се 
установиха данни, които да дават основание за иницииране на 
дисциплинарна отговорност по отношение  на съдия Мария Бончева. 
 
 Копие от акта да се изпрати на : 
 
 Жалбоподателите, за сведение. 
 

Административния ръководител на Районен съд гр. Варна, за 
сведение и  изпълнение на указанията. 

 
Висшия съдебен съвет, за сведение.  
 

  
   
 
гр. София 
22.06.2011 г.  
 
      Инспектор: 
                 /Ясен Тодоров/ 


