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                           РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 

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

 
            

 
 

 
 
 
 

 
 

АКТ 
 

с резултати от извършена проверка 
 

        
 
        На основание  Заповед  № 19 / 28.01.2009 год. на Главния 
инспектор на  Инспектората към  ВСС, издадена  съгласно чл.58, ал.1 ЗСВ 
бе извършена  проверка  по образуването, движението и приключването на 
ВНЧХД №2338/2007г. по описа на Софийския градски съд, НК, V въззивен 
състав със съдия-докладчик Петя Шишкова, както и на дейността й по 
разглеждане на наказателните дела през 2008г.         
        Заповедта е издадена въз основа на данните, съдържащи се в   сигнал, 
подаден от адвокат Ирен Савова – Софийска адвокатска колегия.         
        
        По сигнала  в  ИВСС е образувана преписка  № 2496/2008г.     
       
        На основание  чл. 56, ал.2 от ЗСВ,  проверката е  възложена на 
инспектор Светлин Стефанов  и   експерти   Мария Тодорова  и  Олег 
Велинов.   
        Проверката е извършена от 29.01.2009г. до 04.02.2009г. по данни от 
сигнала, както и на място в Софийския градски съд, където са проверени 
книгите за открити заседания по наказателни дела за 2008г. на V въззивен 
наказателен състав и І наказателен състав /първоинстанционни дела/ с 
председател –съдия Петя Шишкова. Проверени са и постановените през 
2008г. от съдия Петя Шишкова оправдателни присъди по наказателни дела. 
С оглед констатацията, че ВНЧХД №2338/07г. по описа на СГС, НО, V в. 
н. с-в е изпратено по постъпила касационна жалба на  Върховен 
касационен съд и  в периода на проверката не се намира в канцеларията на 
СГС, проверката бе продължена до връщането на делото в СРС на 
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09.04.2009г. след окончателното произнасяне на ВКС по касационната 
жалба. Делото е проверено на място в Софийския районен съд на 
23.04.2009г., когато са проверени и ВНОХД №2301/07г./ НОХД 
№4981/07г. на СРС, НК, 104с-в/, ВНОХД №2476/07г. /НОХД №1412/04г. 
на СРС, НК, 99 с-в и ВНЧХД №5913/06г. /НЧХД №12420/05г. на СРС, НК, 
6 с-в/ - и трите дела по описа на СГС, НО, V в. н. с-в. 
 
        В жалбата, по която е образувана преписката в ИВСС, се настоява за 
проверка на цялостната дейност на съдия Петя Шишкова по отношение 
законосъобразното администриране и решаване на наказателните дела, 
както  и  на  ВНЧХД №2338/2007г. по описа на СГС, НО, V в.н.с-в. Твърди 
се, че председателят на състава и докладчик по делото е допуснал 
нарушение, довело до необосновано забавяне на производството по делото, 
като с определение от 08.11.2007г., т.е. четири месеца след образуване на 
делото на 10.07.2007г., е насрочил първото о.с.з. след още четири месеца – 
на 05.03.2008г. Ново забавяне, в нарушение на разпоредбата на чл.271, 
ал.10 НПК, съдът е допуснал при отлагане на заседанието по делото от 
14.05.2008г. за 20.10.2008г. В жалбата се съдържат и оплаквания касаещи 
неправилна преценка на съда по допускане и събиране на доказателства, 
както и до незаконосъобразност и необоснованост на постановения 
съдебен акт. Твърди се също така, че  в с.з. на 20.10.2008г., съдия  
Шишкова  е приключила  производството по няколко  наказателни дела 
поради изтичане на абсолютната давност за наказателно преследване.    
             
 

К О Н С Т А Т А Ц И И : 
              
         През проверявания период съдия Петя Шишкова е председател на 
първи наказателен първоинстанционен състав и на пети въззивен състав от 
наказателното отделение на СГС. Към периода на проверката Петя 
Шишкова е съдия в Софийския апелативен съд. 
       Според съдия Колев – зам.председател на СГС и ръководител на 
наказателното отделение, той изготвя годишен график на заседанията на 
всеки наказателен състав, който график е абсолютно задължителен за 
председателите на съставите, предвид малкото на брой зали за заседания и 
натовареността на наказателното отделение с 25 съдии по щат. 
       От проверката на книгата за открити съдебни заседания на V въззивен 
състав на НО на СГС, се установи, че определените на състава  
заседателни дни са: 30.01.2008г., 05.03.2008г., 07.04.2008г., 14.05.2008г., 
16.06.2008г., 17.07.2008г., 20.10.2008г. и 20.11.2008г. В съдебното 
заседание на 30.01.2008г. съдия Шишкова не участва, тъй като е ползвала 
разрешен платен годишен отпуск за периода от 21.01.2008г. до 
05.02.2008г.,  видно от заповед №2682/19.12.2007г. на председателя на 
СГС. 
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       При  проверката на срочните книги и на двата състава се установи, че 
съдия Шишкова няма постановени и обявени съдебни актове извън 
предвидените в разпоредбите  на чл.308, ал.1 НПК  и чл.340, ал.1 НПК 
процесуални срокове. Отлагането на делата е по обективни причини и най-
вече с оглед даване на възможност и осигуряване на защитата на страните, 
както и  в рамките на инструктивния срок  / чл.317 вр. чл.271, ал.10 НПК/, 
с редки изключения преди лятната съдебна ваканция. При извършената 
проверка на постановените оправдателни присъди, се установи, че 
актовете са разбираемо и обосновано мотивирани. 
 
       НЧХД №2862/2006г. по описа на Софийския районен съд, 106 н. с-в е 
образувано на 02.03.2006г. по тъжба вх. №5971/28.02.2006г. на адвокат И. 
С. срещу Б.Д.в за извършено от него престъпление по чл.148, ал.2, пр.1 вр. 
ал.1, т.1, вр. чл.147, ал.1, пр.1 НК. По въззивна жалба вх. 
№15085/09.05.2007г.срещу осъдителната първоинстанционна присъда 
делото е изпратено и постъпило в Софийския градски съд на 05.07.2007г. 
На 10.07.2007г. в Софийски градски съд е образувано ВНЧХД 
№2338/2007г. и е разпределено на V въззивен състав от наказателното 
отделение, с председател съдия Петя Шишкова. Следва да се отбележи, че 
образуването и разпределянето на делото е станало пет дни преди 
настъпването на съдебната ваканция, която съгласно разпоредбата на  
чл.329 ЗСВ е от 15 юли до 1 септември и когато съдиите ползват редовния 
си платен годишен отпуск /чл.336 ЗСВ/.  ВНЧХД №2338/2007г. не попада 
сред категориите дела, разглеждани и през съдебната ваканция - чл.329, 
ал.3 ЗСВ. От прегледа на делото не се установи, на коя дата същото е било 
предадено на съдия Шишкова, а такива данни не се установиха и от 
деловодната електронна справка по движение на делото, предоставена от 
канцеларията на наказателното деловодства в СГС. С определение от 
08.11.2007г. съдия Шишкова е насрочила първото открито заседание по 
делото за 05.03.2008г., когато всъщност е и първото определено по графика 
за 2008г. заседание на V въззивен състав, в което тя участва като 
председател на състава и докладчик по делото. На 05.03.2007г. съдебното 
заседание е проведено без да се дава ход на делото, тъй като са постъпили 
молби и от двете страни – частен тъжител и подсъдим. Повереникът на 
частния тъжител –адвокат М. от САК е заявил в молбата си ,че желае да 
участва в с.з. и е помолил разглеждането на делото да се отложи за по-
късен час на същата дата, поради това, че участва в разглеждането на друго 
дело. В молбата си подсъдимият Д. заявява, че е оттеглил пълномощията 
на защитника си и е упълномощил друг адвокат, който не може да се яви в 
с.з. на 05.03.2008г. Делото е отложено за 14.05.2008г., когато ход на делото 
отново не е даден и е уважена молбата на адвокат К.-защитник на 
подсъдимия, като е дадена последна възможност за организиране на  
защитата. За отсъствието на подсъдимия по уважителни причини са 
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представени писмени доказателства. Следващото с.з. е насрочено на 
20.10.2008г., т.е. не в тримесечен, а в петмесечен срок. До съдебната 
ваканция съставът, съгласно утвърдения график е разполагал с още две 
дати – 16.06.2008г. и 17.07.2008г., които са били запълнени. Всички 
отложени на 14.05.2008г. дела са насрочени за 20.10.2008г., т.е. не е 
направено изключение за проверяваното наказателно дело. На 20.10.2008г. 
е обявена присъда №53, с която първоинстанционната присъда е отменена 
изцяло и подсъдимият е признат за невиновен и оправдан по повдигнатото 
обвинение. Мотивите са изготвени и предадени заедно с делото на 
23.10.2008г. в канцеларията на наказателното деловодство на СГС, т.е. в 
тридневен срок, а не в петнадесетдневен  или тридесетдневен срок. На 
04.11.2008г. е постъпила касационна жалба вх. №29728 от адвокат И.С. 
срещу новата присъда по въззивното дело. Делото е своевременно 
администрирано, като са спазени реда и правилата по връчване на преписи 
от касационната жалба и изпращане и връщане на съобщенията за това. На 
08.01.2009г. делото е изпратено по компетентност на ВКС. 
 
       В Районен съд –гр.София са проверени и ВНОХД №2301/07г./ НОХД 
№4981/07г. на СРС, НК, 104с-в/, ВНОХД №2476/07г. /НОХД №1412/04г. 
на СРС, НК, 99 с-в и ВНЧХД №5913/06г. /НЧХД №12420/05г. на СРС, НК, 
6 с-в/ - и трите дела по описа на СГС, НО, V в. н. с-в, за които в сигнала се 
твърди, че са прекратени поради изтекла абсолютна погасителна давност 
по отношение на наказателното преследване и което било константна 
практика на съдия Шишкова. Докладчик и по трите дела действително е 
съдия Шишкова. 
       ВНОХД № 2301/2007г. по описа на СГС, V въззивен н. с-в е 
образувано на 02.07.2007г. по протест на Софийска районна прокуратура 
срещу постановената по НОХД №4981/2007г. по описа на Софийския 
районен съд, 104 н.с-в оправдателна присъда за престъпление по чл.354а, 
ал.5 НК. На същата дата делото е разпределено на V в.н.с-в с докладчик –
съдия Петя Шишкова. С определение от 10.10.2007г. делото е насрочено за 
30.01.2008г., което съдебно заседание е отсрочено за 07.04.2008г. На 
07.04.2008г. делото е отложено за 17.07.2008г., когато отново е отложено 
за 20.10.2008г. В с.з. на 20.10.2008г., на основание чл.334,т.4 вр. чл.24,ал.1, 
т.3 НПК, с определение №3941 първоинстанционната присъда е отменена 
и наказателното производство е прекратено. Съдът е приел, че за 
престъплението по повдигнатото обвинение по чл.354а, ал.5 НК, 
осъществено на 05.09.2005г., абсолютната давност е изтекла на 
05.09.2008г. съгласно чл.81, ал.3 вр. чл.80, ал.1,т.5 НК. 
       ВНОХД №2476/2007г. по описа на СГС, V въззивен  н. с-в  е 
образувано на 23.07.2007г. по въззивна жалба на пострадалото лице частен 
обвинител и граждански ищец срещу оправдателната първоинстанционна 
присъда по НОХД №1412/2004г. по описа на СРС, 99 н. с-в. На същата 
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дата делото е разпределено на V в. н. с-в с докладчик съдия Петя 
Шишкова. С определение от 08.11.2007г. делото е насрочено за 
05.03.2008г., когато се е установило, че подалият въззивната жалба частен 
обвинител е починал. След конституиране на неговите наследници и 
поредно отлагане на делото на 14.05.2008г., в с.з. на 20.10.2008г. 
производството по въззивното дело е прекратено и е указано, че присъдата 
на СРС се счита влязла в сила, тъй като наследникът на жалбоподателя е 
заявил, че не желае да встъпи като частен обвинител в процеса. 
       ВНЧХД №5913/2006г. по описа на СГС, НО, V в. н. с-в не бе 
проверено, тъй като след връщането му в СРС на 21.10.2008г. /НЧХД 
№12420/2005г. по описа на СРС, НК, 6 с-в/, по данни на наказателно 
деловодство на съда се намира във ВКС. 
        От изисканите разпечатки от деловодната програма по движението на 
проверяваните четири въззивни наказателни дела в наказателното 
деловодство на СГС,  се установи, че въведените данни са често 
некоректни, като не се прави разлика дали постановеният акт е решение, 
нова присъда или определение, или пък не се въвеждат всички данни, 
касаещи движението на делото, най-вече между канцеларията и съдията-
докладчик. 
        Предвид гореизложеното, се налага извод, че съдия Петя Шишкова не 
е допуснала нарушения във връзка с организацията на дейността си по 
образуването, движението и приключването на разглежданите наказателни 
дела през 2008г., включително по движението и приключването на ВНЧХД 
№2338/2007г. по описа на СГС, НО, V в. н. с-в. Насрочването на делото и 
отлагането му веднъж  за срокове, по-дълги  от предвидените в НПК, са 
извършени по обективни причини, предвид утвърдените задължителни 
годишни графици по състави, ползване на разрешен годишен платен 
отпуск от съдията -  докладчик и съдебната ваканция. 
        Съдържащите се в сигнала оплаквания досежно преценката на съда по 
допускане на доказателствата,както и до   правилността и 
законосъобразността на постановения съдебен акт по ВНЧХД 
№2338/2007г. по описа на СГС, НО, V в. н. с-в са извън обсега на 
проверката и правомощията на  Инспектората към Висшия съдебен съвет, 
изчерпателно изброени в разпоредбата на чл.54, ал.1 ЗСВ. Подобна 
проверка е допустима само по линия на инстанционния контрол, при 
спазване на установените в процесуалните закони правила. Инспекторатът 
към ВСС не е инстанция по същество. 
 
 

П Р Е П О Р Ъ К И : 
1. Зам.председателят на Софийски градски съд и ръководител на 

Наказателното отделение да въведе организация, ред и отчетност 
по движение на наказателните дела между канцеларията и 
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съдията-докладчик. Да се отбелязва всяка дата, на която делото по 
някаква причина е предадено на доклад на съдията-докладчик и 
датата, на която след извършване на съответното процесуално 
действие, делото е върнато от съдията-докладчик в канцеларията. 

2. Зам.председателят на Софийски градски съд и ръководител на 
Наказателното отделение да нареди извършването на периодични 
проверки по изпълнението  на задълженията за въвеждане и 
обработване на данните в програмата за автоматизираното 
управление на съдебните дела в отделението с оглед нанасяне на 
пълни и коректни данни по движението на наказателните дела. 

3. Още при образуване на въззивните наказателни дела да се има 
предвид изтичането на давността, поради която наказателната 
отговорност се погасява, като се използват наличните 
възможности  или се създадат възможности за допълнителни 
заседателни дни на въззивните състави. 

 
С Р О К   ЗА  И З П Ъ Л Н Е Н И Е: 

          В срок от един месец от получаване на акта, председателят на 
Софийския градски съд, на основание чл.58, ал.4 ЗСВ, да уведоми Главния 
инспектор на ИВСС за изпълнението на препоръките. 

 
 
На основание чл.58, ал.3 ЗСВ, в седемдневен срок от получаването 
на акта, съдия Петя Шишкова /сега съдия в Софийския апелативен 
съд/ и административния ръководител на Софийския градски съд 
могат да направят писмени възражения и да ги представят на 
Главния инспектор на ИВСС. 
 

         Актът да се изпрати на проверявания съдия Петя Шишкова, на 
административния ръководител на проверявания магистрат - председателя 
на Софийския апелативен съд,  на председателя на Софийския градски съд 
и на Зам.председателя и ръководител на Наказателно отделение на 
Софийския градски съд.  
         Да се уведоми подалият сигнала.  

 
 
                                      СЪСТАВИЛ АКТА: 
 
                                                               /ИНСПЕКТОР СВ.СТЕФАНОВ/ 

 


