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                           РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 

 

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

         
 

 

 
 

 
ДО 
Г-Н ЕМИЛ СТОЕВ  
СЪДИЯ В  
ОКРЪЖЕН СЪД – РАЗГРАД 
 
 

 КОПИЕ:   ДО  
     Г-Н ВЕСЕЛИН СТОЯНОВ 
     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
     ОКРЪЖЕН СЪД – РАЗГРАД 
 
  

ОТНОСНО: възражение с вх.рег.№КПП-01-43/10.06.2014г.  по описа 
на Инспектората към ВСС,  срещу Акт за резултати от извършена планова 
проверка на наказателни дела по заповед № ПП-01-43/27.03.14г. на главния 
инспектор на Инспектората към ВСС в ОС-Разград 

 
В Инспектората към ВСС е постъпило възражение с вх.рег.№КПП-01-

43/10.06.2014г. по описа на Инспектората към ВСС от съдия Емил Стоев. 
Съдия Стоев посочва, допуснати неточности в Акта поради технически 
грешки. Възразява по част от констатациите относно срочността при 
изготвяне на съдебните актове, както и относно анализа по образуването и 
движението на НОХД№436/2006г. Към възражението са приложени: 
становище на съдия Стоев по констатациите във връзка с предходни 
проверки по НОХД№436/06г.; справка по движението на НОХД№436/06г. за 
периода 13.09.2011г. – 28.06.2013г.; становище по констатациите на 
инспектора, относно НОХД№436/06г. за периода 13.09.2011г. до ноември 
2011г.. 

След като се запознах с постъпилото възражение и Акт за резултати от 
извършена планова проверка на наказателни дела по заповед № ПП-01-
43/27.03.14г. на главния инспектор на Инспектората към ВСС в ОС-Разград, 
съставен от инспектор Албена Костова, намирам следното: 

 Изх.№……………… 
 Дата: …………….… 
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 1. Поради допуснати технически грешки в Акт за резултати от 
извършена планова проверка на наказателни дела по заповед № ПП-01-
43/27.03.14г. на главния инспектор на Инспектората към ВСС в ОС-Разград, 
правя следните КОРЕКЦИИ: 
 На л.4 абз. 6 от Акта ЗАМЕНЯМ думите „ОС-Плевен” с „ОС-Разград”. 
 На л. 5 абз. 3 от Акта след заповед№206/22.06.2010г. следва да се 
добави и заповед №РД-08-01/03.01.2012г., независимо от факта, че 
последната е описана подробно на л.4 от Акта.  
 На л.9 абз. последен от Акта: „В Окръжен съд Разград редовно през 
двете години са приемани тълкувателни решения от Общото събрание на 
наказателната колегия, относно поставени казуси от председателя на ВКС:” 
ЗАМЕНЯМ с „ В ОС-Разград през двете години са формирани становища 
от Общото събрание на съдиите от наказателното отделение по искания 
за постановяване на тълкувателни решения от ОСНК на ВКС:..”  

На л.10 абз. последен от Акта изречението: ”Инициират се и се 
провеждат срещи на председателя на съда със съдиите от трите отделения.” 
ЗАМЕНЯМ с : ”Инициират се  и се провеждат срещи на председателя на съда 
със съдиите от двете отделения.” 

На л.33 абз.3 от Акта ЗАЛИЧАВАМ изречението: „Няма ВНОХД, 
които са приключили с присъда.” 

 
2. По възражението относно дадената на л.74 от Акта препоръка ІІІ. 

Препоръчва на Емил Стоев съдия в ОС-Разград да спазва разумния срок за 
разглеждане и решаване на делата и да спазва стриктно сроковете по чл.382, 
ал.2 НПК чл.340 и чл.345 от НПК.” 

- по спазване на сроковете по чл.340 и чл.345 от НПК: 
На л.34 от Акта в таблица са посочени три дела за 2012г. на съдия 

Стоев. Констатираното неспазване на срока по чл.340 НПК за 
НОХД№128/12г. е 1м.  и 8 дни, а за ВНОХД№308/12г. и ВНОХД№297/12г. е 
8 дни. 

На л.54 от Акта в таблицата са посочени шест дела за 2013г. на съдия 
Стоев. Констатираното неспазване на срока по чл.340 НПК е за периода 
януари-март 2013г., както следва: за ВНОХД№376/12г. е 4 дни(поради отпуск 
на член на съдебния състав за периода 01.01.13г.-15.01.13г.), за 
ВНОХД№412/12г. е 9 дни, за ВНОХД№8/13г. – 4 дни; за ВНОХД№21/13г. – 
7 дни; за ВНОХД№48/13г. – 5 дни; за ВНОХД№60/13г. – 6 дни. Допусната 
забава по тези дела е от 4 до 9 дни. 

По отношение на спазването на чл.345 НПК е дадена препоръка 
единствено по отношение на съдия Стоев, независимо, че в таблиците на л.35 
и л.55 са описани дела и на други съдии, които имат повече или равен брой 
забавени дела със съдия Стоев. Забавата по делата на съдия Стоев отново е 
незначителна и се изразява в дни. 

Възражението в тази част следва да бъде уважено, тъй като 
констатираното забавяне е незначително, а също така е положил и усилия за 
спазване на процесуалните срокове.   
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- по спазване на срока по чл.382, ал.2 НПК: 
На л.45 от Акта в таблица са посочени две дела на съдия Стоев, по 

които не е спазен срока по чл.382, ал.2 НПК за насрочване и разглеждане на 
делата. НОХД№167/13г. е образувано на 25.04.2013г.. С разпореждане от 
26.04.2013г. делото е насрочено и разгледано на 07.05.2013г., поради 
обстоятелството, че дните от 01.05 до 06.05. 2013г. са не работни дни, т.е. 
налице е обективна причина. НОХД№215/13г. е образувано на 07.06.13г. и е 
насрочено и разгледано на 18.06.13г.(вторник), следователно забава е 4 дни. 

Допуснатата минимална забава по тези две дела и липсата на 
нарушаване на срока по чл.382, ал.2 от НПК за 2012г. налагат извода, че 
възражението в тази част следва да бъде уважено.       

  
3. По отношение на констатацията на л.15-26 от Акта по 

НОХД№433/12г., че в одобреното споразумение не е постигнато съгласие по 
чл.381, ал.5, т.4 НПК с възражението се уточнява, че става въпрос за 
гражданин на Х., с постоянен адрес в гр.С., ул.П., тъй като това 
обстоятелство не е отчетено от проверяващия инспектор. 

 
4. Възражението относно констатациите и изводите в Акта по 

НОХД№436/2006г. не следва да бъде уважено: 
 - по становището на съдия Стоев по отношение на констатациите по 

НОХД№436/06г., отразени в Акт за резултати от извършена проверка по 
заповед №58/12.04.2010г. на главния инспектор на ИВСС; Акт за резултати 
от извършена контролна проверка по заповед №КП-01-11/03.05.2011г. на 
главния инспектор на ИВСС и по преписка вх.№РС-12-6/03.10.12г. на ИВСС. 

Независимо по какви причини, несъгласието с направените 
констатации и препоръки по цитираните Актове, съдия Стоев е следвало да 
изложи своевременно.  

В Акт за резултати от извършена проверка по заповед №58/12.04.2010г. 
на главния инспектор на ИВСС е дадена препоръка на председателя на ОС-
Разград да обърне внимание на съдия Стоев за допуснатите от него 
нарушения по образуването и движението на НОХД№436/06г. Със заповед 
№177/10.06.2010г. на председателят на ОС-Разград на основание чл.327 ЗСВ 
е обърнато внимание на съдия Стоев, поради неоправдано забавяне на 
движението по делото. Това обстоятелство е констатирано и в  Акт за 
резултати от извършена контролна проверка по заповед №КП-01-
11/03.05.2011г. на главния инспектор на ИВСС. В този Акт действително е 
посочено, че съдията-докладчик полага всички възможни усилия за 
приключване на делото, но въпреки това то все още е висящо. Посочено е и, 
че в края на 2009г. съдия Стоев е включен в гражданското отделение на съда 
и фактически НОХД№436/06г. е единственото наказателно дело, в чието 
разглеждане участва. Отново е дадена препоръка на съдия Стоев да 
предприеме мерки за своевременно приключване на делото, както и да 
изпраща в Инспектората справка за неговото движение в края на всеки месец. 
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Съдия Стоев не е сметнал за необходимо да изпраща в ИВСС ежемесечни 
справки. Неизпълнението на тази препоръка от съдия Стоев не се коментира 
във възражението, независимо, че неизпълнението й е констатирана и в 
настоящия Акт. 

По отношение на направения във възражението извод, че по преписка 
вх.№РС-12-6/03.10.12г. на ИВСС е проследено делото и не е проверено 
движението му до ноември 2012г. и не са отправяни никакви препоръки и 
забележки, следва да се има предвид, че се касае за производство по глава 
Трета „а” от ЗСВ -  Разглеждане на заявления срещу нарушаване правото на 
разглеждане и решаване на делото в разумен срок. Подаденото от Д.Д. М. 
(пострадал) заявление на основание чл.60а, ал.2, т.1 ЗСВ не е разгледано, като 
подадено при наличието на висящо производство.  

- по становището на съдия Стоев по констатациите в Акта относно 
движението на НОХД№436/2006г.:   

Във възражението е посочено, че в доклада следва да се отбележи, че са 
насрочвани съдебни заседания в кратък период от време, с цел срочно 
приключване на делото. Сам по се себе си този факта не винаги води до 
срочно приключване на делото, което се доказва от настоящото дело. 

За първи път обвинителен акт е внесен на 15.12.2005г. и образувано 
НОХД№533/05г. със съдия-докладчик Емил Стоев. По делото са проведени 
с.з. на 07.02.2006г., 21.03.2006г., 31.03.2006г., 04.05.2006г., 27.06.2006г., 
18.07.2006г. и 30.08.2006г. За 8 месеца са проведени 7 с.з., ход на съдебното 
следствие не е даден, а в с.з. на 30.08.2006г. съдът служебно е констатирал, че 
са допуснати съществени процесуални нарушения – обвинителния акт е 
изготвен и внесен в съда без материалите по разследването да са били 
предявени на подсъдимия Б.М. Това процесуално нарушение е съществувало 
към момента на разпоредителното заседание и установяването му след 
проведени седем заседания, без значение, че са насрочвани всеки месец е 
довело още в първоначалния момент до забава на делото. 

След повторното внасяне на обвинителен акт на 01.11.2006г. е 
образувано НОХД№436/2006г. първото с.з. е насрочено за 30.11.2006г. до 
10.07.2013г.(до постановяване на самоотвода на съдия Емил Стоев) са 
проведени 75 съдебни заседания, като някои от тях са били отложени с 
разпореждане или резолюция на съдията-докладчик. Причините за отлагане 
на делото са посочени в съответните съдебни актове. Посочени са и в 
актовете на Инспектората към ВСС и в настоящото възражение са развити 
подробно. Действително съдията-докладчик през осемте години е 
предприемал дисциплиниращи мерки, но за тяхната ефективност говори 
продължителността на съдебното производство.     

На два пъти е сменян член на съдебния състав. На 13.10.2008г. е 
определен нов член на съдебния състав съдия И.Ганева, на мястото на съдия 
В.Мичева, която от 23.09.2008г. е в неплатен отпуск в продължение на четири 
години, поради участие в международна мисия в Косово. На 28.06.2013г. за 
член на съдебния състав е определена съдия В.Димитрова, на мястото на 
съдия И.Ганева, която с решение на ВСС от същата дата е командирована за 
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участие в стаж в регистратурата на Европейския съд по правата на човека за 
една година. А след самоотвода на съдия Стоев на 12.07.2013г. е определен и 
ново съдия-докладчик Д.Василева. Към този момент са били разпитани 
всички вещи лица и свидетели с изключение на св.В.Н., която е била 
издирвана в продължение на осем години и съдебната поръчка за нея до Р 
Гърция не е била изпълнена и към с.з. на 09.07.2013г.(последното насрочено 
заседание преди самоотвода на съдия Стоев). Тази свидетелка е била 
призована за първи път за с.з. на 12.12.2013г. от новия съдебен състав, чрез 
личното й явяване в деловодството на съда и получаване на призовката. Ако 
съдия Стоев бе изпълнил задълженията си по чл.256 НПК в пълен обем - да 
привлече по делото запасен съдия и запасен съдебен заседател, то към края на 
2013г. по делото е можело да се постанови краен съдебен акт. Ако преценката 
на съда дали св. С.Т. или св.В.К. е можело да бъдат заличени или  да се 
изпращат съответно за тях съдебни поръчки в Канада и Гърция, или за 
подсъдимият Д. Х. са налице предпоставките за издаване на ЕЗА още през 
2007г. немогат да бъдат коментирани от Инспектората, то неизпълнението на 
чл.256, ал.1 НПК, не привличането на запасен съдия и съдебен заседател, 
касае организацията по движение на делото. Този пропуск на съда е допуснат 
на два пъти - през 2006г. и през 2008г., когато делото започва отново  за 
втори път. Същия пропуск е довел до започване на делото от начало за трети 
път, когато същото е било пред приключване. Този пропуск на съда 
рефлектира върху продължителността на съдебното производство и респ. на 
цялото наказателно производство, което дава отражение и върху давностните 
срокове за наказателно преследване. Независимо от посоченото във 
възражението, че следва да се има предвид и разпоредбата на чл.81, ал.2 НК, 
когато се говори за изтичаща давност, то съдия Стоев следва да има и 
предвид разпоредбата на чл.82, ал.3 НК-абсолютната давност. От 
извършаване на деянието до настоящия момент са изминали 18 години.   

 -относно самоотвода на съдия Емил Стоев  
Във възражението е посочено, че самоотводът на съдия Стоев не води 

до забава на производството, тъй като няма отношение към започване на 
делото отначало, съответно скоростта, с която се развива производството. 
Посочено е, че определянето на нов член на съдебния състав, съгласно 
чл.258, ал.2 НПК, води до започване отначало на делото. 

Самоотводът е направен в момент, когато е определен нов член на 
съдебния състав и след като са отменени съдебните заседания насрочени за 
20 и 21.06.2013г. и 09.07.2013г. без да има ново насрочване. Съгласно чл.258, 
ал.2 НПК когато някой член от състава на съда не може да продължи да 
участва в разглеждане на делото и се налага да бъде заменен, съдебното 
заседание започва отначало. Но когато бъде определен нов съдия-докладчик, 
непосредствено след определянето на нов член на съдебния състав, делото 
започва от чл.248 и сл. НПК и това е направено от новия съдия-докладчик. 
Безспорно връщането на делото на първоначален етап от съдебната фаза е 
свързано със законоустановени срокове, което води до забава на 
производството.    
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Недопустимо е да се оправдава самоотвода с действията на новия 
съдия-докладчик, като е посочено във възражението „Необходимостта от нов 
състав, който да разгледа  делото се потвърждават и от действията на 
определеният съдия-докладчик, който, за разлика от предходния състав, е 
установил наличие на процесуални нарушения и върнал делото на прокурора. 
Както и предприетата и отбелязана от проверяващия екип смяна и на 
съдебните заседатели, участвали в делото.” 

Инспекторатът счита, че не е етично съдия, който се е отвел от 
разглеждане на дело да коментира действията на новия съдия по делото, 
поради което възражението в част ще бъде оставено без разглеждане.   

 
Настоящото да се счита за неразделна част от Акт за резултати от 

извършена планова проверка на наказателни дела по заповед № ПП-01-
43/27.03.14г. на главния инспектор на Инспектората към ВСС в ОС-Разград. 

 
 

 
 
ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР: 

АНА КАРАИВАНОВА 


