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А К Т 
с резултати от извършена проверка 

 
 

 На основание Заповед № 166/8.12. 2010г. на Главния инспектор 
на Инспектората към ВСС бе извършена проверка по сигнал Вх.рег.№ Ж-
01-1134 от 11. 10. 2010г., подаден от В. С. П. от гр. София относно 
нарушение на срока по чл. 308 от НПК, допуснато по НОХД№2326/08г. по 
описа на СРС.  

В рамките на проверката беше посетен Софийски районен съд и 
беше проверено НОХД№2326/2008г. по описа на същия съд. 

 Проверката бе извършена от Инспектор СВЕТЛИН СТЕФАНОВ и 
експертите МАРИЕЛА МИТЕВА и ОЛЕГ ВЕЛИНОВ.  
  
 
 КОНСТАТАЦИИ: 
 

 На 15.12.2007г. Софийска районна прокуратура внесла в 
Софийски районен съд обвинителен акт срещу Д. К. В. за извършени от 
него престъпления по чл. 210, ал.1,т.5 във вр. с чл. 209, ал.1,т.1 от НК; за 
престъпление по чл. 209, ал.1, пр. 1 от НК; за престъпление по чл. 209, 
ал.1, пр. 1 от НК и за престъпление по чл. 211, пр.1, вр. с чл. 209, ал.1, пр.1 
от НК. Въз основа на така внесения обвинителен акт в СРС било 
образувано НОХД№16389/07г. и за съдия- докладчик бил определен съдия 
Методи Лалов- титуляр на 13 състав от Наказателна колегия на съда. С 

 



разпореждане от 16. 01. 2008г., постановено  на осн. чл. 249, ал.1 вр. с чл. 
248, ал.2,т.3 от НПК той върнал делото на прокурора.   

 На 25. 02. 2008г. Софийска районна прокуратура отново внесла 
обвинителен акт срещу Д. К. В. за извършени от него престъпления по чл. 
210, ал.1,т.5 във вр. с чл. 209, ал.1,т.1 от НК; за престъпление по чл. 209, 
ал.1, пр. 1 от НК; за престъпление по чл. 209, ал.1, пр. 1 от НК и за 
престъпление по чл. 211, пр.1, вр. с чл. 209, ал.1, пр.1 от НК.  
 Въз основа на така внесени обвинителен акт в СРС било образувано 
НОХД№2326/08г. и за съдия докладчик отново бил определен съдия 
Методи Лалов. С разпореждане от 23. 05. 2008г. той насрочил първото 
заседание по делото за 23. 09. 2008г. ,т. е. за след 6 месеца и 28 дни от 
постъпването му. 
 На 23. 09. 2008г. съдията не дал ход на делото, защото подсъдимият 
не бил редовно призован и не било изпълнено изискването на чл. 254, ал.1 
от НК, т. е. на подсъдимия не бил връчен препис от обвинителния акт. 
Въпреки, че не бил редовно призован подсъдимият В. се явил в съдебно 
заседание и съдията му връчил  препис от обвинителния акт.Делото било 
отложено за 11.11. 2008г., т. е. в срока по чл. 271, ал.10 от НПК. 
 На 11. 11. 2008г. съдията не дал ход на делото, защото пострадалата 
Лалка Попова не била редовно призована. На осн. чл. 182, ал.1 от НПК 
съдията наложил на длъжностното лице по призоваване глоба  и отложил 
делото за 20. 02. 2009г.- т. е. за след 3 месеца и 9 дни. 
 На 20. 02. 2009г. съдебно заседание не се състояло, защото с 
разпореждане в закрито заседание съдията пренасрочил делото за 10. 04. 
2009г. В мотивите си посочил, че причина за отлагането е участието му в 
семинар по наказателен процес. 
 На 10. 04. 2009г. съдията дал ход на делото и конституирал В. П. 
като частен обвинител и граждански ищец. Св. Л. П. отново не се явила, но 
по отношение на нея съдът преценил, че са налице условията по чл. 271, 
ал.5 от НПК, т. е. пострадалата не е намерена на посочения от нея адрес за 
призоваване в страната. 

Следващите съдебни заседания са на 5. 06. 2009г. и на 10. 07. 2009г. 
Съдебното заседание на 10. 07. 2009г.  е отложено за 16. 10. 2009г. поради 
отсъствието на Лалка и Красимир Попови. 

Съдебното заседание на 16. 10. 2009г. също е отложено поради 
отсъствието на Л. и К. П. В мотивите на определението за отлагане на 
делото съдията посочил, че в случая е налице хипотезата на чл. 271, ал.8 от 



НПК и делото може да приключи без техния разпит, но въпреки това 
отложил делото за 1. 12. 2009г. 

Съдебното заседание на 1. 12. 2009г. е отложено за 9. 02. 2010г. по 
причини, които са напълно идентични с отлагането на съдебното заседание 
от 16. 10. 2009г 

На 9. 02. 2010г. съдията дал ход на делото, разпитал един свидетел, 
прокурорът изрично заявил, че не се нуждае от показанията на Л. и К. П., 
но съдията отложил делото за 10. 03. 2010г. В мотивите си констатирал, че 
по отношение на свидетелите П. е налице хипотезата на чл. 271, ал.8 от 
НПК, но смятал, че въпреки това те трябва да бъдат обявени за 
общодържавно издирване. 

На 10. 03. 2010г. съдията дал ход на делото. Констатирал, че 
свидетелите П. са обявени за издирване, но въпреки това не са намерени, 
приключил съдебното следствие, дал ход на съдебните прения и 
постановил оправдателна присъда. 

Мотивите към присъдата били изготвени на 15. 10. 2010г.   
 

ВЪЗ ОСНОВА НА ИЗЛОЖЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ ОТ 
ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА,  ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ ВИСШИЯ 
СЪДЕБЕН СЪВЕТ ПРАВИ СЛЕДНИТЕ  

 
 

ИЗВОДИ : 
 
  

Методи Лалов- съдия в Софийски районен съд е допуснал 
нарушение на изискването за разглеждане на делото в разумен срок, 
съдържащо се в чл. 22 от НПК и чл. 6 от Европейската конвенция за 
защита правата на човека и основните свободи както следва: 

1. Нарушение на срока по чл. 252 от НПК- 
Обвинителният акт е внесен на 25. 02. 2008г. , а с разпореждането от 

23. 05. 2008г. съдия Лалов е насрочил първото съдебно заседание за 23. 
09.2008г. - т. е. 6 месеца и 28 дни след постъпването му. 

Според чл. 252, ал.1, НПК съдията- докладчик следва да насрочи 
делото в двумесечен срок от постъпването му. С разрешение на 
председателя този срок може да бъде по- дълъг, но не повече от 3 месеца.  



2. Нарушение на чл. 271, ал.10 от НПК- интервалът между съдебните 
заседания  от 11. 11. 2008г. и 20. 02. 2009г. и между съдебните заседания от 
10. 07. 2009г. и 16. 10. 2009г. е по- дълъг от три месеца. 

3. Нарушение на чл. 271, ал.8 от НПК- съдебното заседания от 16. 10. 
2009г., 1. 12. 2009г., 9. 02. 2010г. са неоснователно отложени и поради това 
делото е продължило ненужно дълго.Още на 16. 10. 2009г. съдът е 
следвало да констатира, че обстоятелствата по делото могат да бъдат 
изяснени и без показанията на Лалка и Красимир Попови. 

4. Нарушение на чл. 308 от НПК- присъдата е постановена на 10. 03. 
2010г., а мотивите са изготвени на 15. 10. 2010г., т. е. 7 месеца и 5 дни по- 
късно. Според чл. 308 от НПК този срок не може да е по- дълъг от 1 месец. 

Според чл. 12, ал.2 от Закона за съдебната власт сроковете, 
определени в процесуалните закони, които се отнасят до осъществяване на 
правомощията на съдиите са задължителни за тях. Като допуснал 
горепосочените нарушения на сроковете в процесуалните закони и 
извършил действията, с които неоправдано забавил производството съдия 
Лалов допуснал неоправдано забавяне на производството по делото, 
представляващо нарушение на разумния срок за разглеждане и решаване 
на делата, регламентиран в чл. 22 от НПК и чл. 6 от Европейската 
конвенция за защита на правата на човека. 

Едновременно с това той е осъществил и състава на дисциплинарно 
нарушение по чл.307, ал.3, т.1 и т.2 от Закона за съдебната власт. 

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

Инспекторатът към ВСС /ИВСС/ дава следните  
 
 

ПРЕПОРЪКИ: 
 
 

І. Препоръчва на Методи Лалов- съдия в СРС да си създаде 
необходимата организация за спазване на разумния срок за 
разглеждане и решаване на делата, съгласно чл. 22 от НПК и чл. 6 от 
Европейската конвенция за защита на човешките и основните 
свободи;   

ІІ.Препоръчва на Председателя на Софийски районен съд: 



1.Да обърне внимание на съдия Методи Лалов за допуснатите от 
него нарушения по образуването и движението на НОХД№2326/08г. и 
по организацията на работата му; 

2.Да създаде необходимата организация и да предприеме 
ефективни мерки за по- добро управление на движението на делата и 
преодоляване на нарушенията на разумния срок за тяхното 
разглеждане и решаване. 
 

Предприемането на мерки за спазването на дадените препоръки по 
т.ІІ. следва да се извърши в срок до 1(един) месец от получаването на 
настоящия Акт с резултати от извършена проверка. Спазването на 
препоръките по т.І следва да бъде постоянна практика. 

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

СРС 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 Софийски районен съд и Методи Лалов- съдия в СРС.  
 
 
             
ИНСПЕКТОР:                                                                                                   
 
 
                           …………….…….……………                                     
                             /СВЕТЛИН СТЕФАНОВ/ 

 
 

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

КРАСИМИР ВЛАХОВ- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СОФИЙСКИ РАЙОНЕН 
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:………………………………. 

 
 



Днес………………….. настоящият Акт бе връчен на МЕТОДИ 
ЛАЛОВ- съдия в СРС. 

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:………………………………. 

 
 
 
ММ 


