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             На основание чл.58 във вр.с чл.56, ал.1 и 3 и чл.57,ал.1 от Закона за 

съдебната власт и приетия план  за провеждане на комплексна планова 

проверка от Инспектората към Висшия съдебен съвет на съдилищата, 

прокуратури и следствени отдели към Окръжните прокуратури за 2013г. и 

Заповед № ПП- 01- 116/01. 11. 2013 год. и Заповед № ПП-01-116/ 

14.11.2013г. на Главния Инспектор на Инспектората към Висшия съдебен 

съвет, 

 СЕ ИЗВЪРШИ КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА на Окръжен съд град 

Плевен с обхват на проверката от 01.01.2011год. до 30.06.2013 год. и 

задачи на проверката: 

- времеви стандарти за администрирането на отделните видове дела, 

срочност на разгледаните първоинстанционни дела и въззивни 

проиводства и срокове за изготвяне на решенията, определенията и на 

мотивите към постановените присъди. 

- върнати за доразследване дела - причини и основания, както и 

спрени наказателни дела. 

- изпълнение на присъдите, срокове и причини за евентуално 

просрочване. 

- общи данни за постъпилите и решени дела от всеки съдия; 

- оправдателни присъди. 

- общ контрол - извършени ревизии от Апелативен съд; предложения 

за изменение на будещи съмнение и водещи до противоречиво приложение 

текстове на отделни норми, както и до противоречива съдебна практика. 

- азбучници, деловодни и заповедни книги. 

 

СРОК за извършване на проверката от 4. 11. 2013 г. до 

08.11.2013г. 

 

 С ПРОВЕРЯВАЩИ:  

ИНСПЕКТОР:  Албена Костова  

ЕКСПЕРТИ: Мариела Митева и Олег Велинов. 

 

МЕТОД НА ПРОВЕРКАТА: 

       -непосредствена проверка по  делата  и деловодните книги; 

       -анализ на документация ; 

       -индивидуални беседи и разговори;  
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       -изискване на статистическа информация от ръководителя на 

съответния съд. 

 

Окръжен съд – Плевен се помещава на втори етаж в 

административна сграда – Съдебна палата, предоставена за ползване от 

Министерство на правосъдието. Намира се на адрес: гр. Плевен, ул.„Д. 

Константинов” № 25.  Съдът разполага с 4 съдебни зали. Охранява се от 

служители на ОЗ ”Охрана” Велико Търново.  Предоставя на гражданите 

следните информационни услуги:  

 - електронно информационно табло за разглежданите дела по зали и 

номер на дело ; 

 - електронни табла пред съдебните зали ; 
 - указателни табели; 

 - гишета за обслужване на гражданите; 

 - регистратура за приемане и получаване на книжа  

 -чрез интернет страницата на съда. 

  

Съдиите и съдебните служители разполагат с много добри битови 

условия за упражняване на своите правомощия и ефективно обслужване на 

гражданите. 

 

І. УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДА 

 

Ръководството на Окръжен съд Плевен се осъществява от 

административния ръководител- Александър Людмилов Григоров. 

Заместници на административния ръководител са Красимир Иванов 

Петракиев, който е председател на наказателно отделение и Стефан 

Асенов Данчев, който е председател на гражданско и търговско и фирмено 

отделение. 

Общият    брой    на    съдиите    по    щат  

 през 2011 г. е 25 съдии, от които 13 в гражданско и търговско 

отделения и 10 съдии- в наказателно отделение, а през  

през 2012 - 26 съдии,  от които 13 в гражданско и търговско 

отделения и 13 съдии- в наказателно отделение. Действително са работили 

24 съдии, като в наказателно отделение фактически са правораздавали 11 

съдии. В съда е имало и двама младши съдии. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 През проверявания  период  съгласно чл. 84, ал.2 от ЗСВ в ОС- 

Плевен да обособени три отделения:  

 Наказателно, 

 гражданско и  
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 търговско и фирмено отделение.  

 

В наказателното отделение са правораздавали следните съдии, 

разпределени по състави: 

Александър Григоров- административен ръководител, председател 

на ОС- Плевен;  

Красимир Петракиев- заместник- председател и председател на 

наказателно отделение; 

Румен Лазаров 

Върбина Мълчиниколова 

Георги Грънчаров 

Николай Господинов 

Кристина Лалева 

Емил Банков 

Цезарина Йосифова 

Към отделението са работили младши съдиите Ваня Иванова и 

Марияна Тодорова, които участвали във въззивни състави. 

          През 2011г. съдиите в ОС Плевен са работили във въззивни състави, 

както следва:  

Съгласно Заповед №РД-136/1.11.2010г. до 1. 06. 2011г.- в три 

въззивни състава:  

І.Първи въззивен наказателен състав: 

1.Александър Григоров- председател на състава; 

2. Емил Банков 

3. Цезарина Йосифова 

ІІ. Втори въззивен наказателен състав: 

1.Върбина Мълчиниколова- председател на състава; 

2. Румен Лазаров 

3. Георги Грънчаров 

ІІІ. Трети въззивен наказателен състав: 

1.Красимир Петракиев- председател на състава; 

2.Николай Господинов 

3.  Кристина Лалева 

Съгласно Заповед №РД- 52 от 18. 05. 2011г. на председателя на 

Окръжен съд – Плевен от 1. 06. 2011г.- в четири въззивни състава: 

І.Първи въззивен наказателен състав: 

1.Александър Григоров- председател на състава; 

2. Емил Банков 

3. Кристина Лалева 
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ІІ. Втори въззивен наказателен състав: 

1.Върбина Мълчиниколова- председател на състава; 

2. Георги Грънчаров 

3. Мариана Тодорова- младши съдия 

ІІІ. Трети въззивен наказателен състав: 

1.Красимир Петракиев- председател на състава; 

2.Николай Господинов 

3. Ваня Иванова- младши съдия 

ІV.Четвърти наказателен състав: 

1.Румен Лазаров- председател на състава; 

2. Цезарина Йосифова 

3. младши съдия, определен с графика за месеца 

С решение по протокол № 5, т.9.2. от заседанието на Висшия съдебен 

съвет, проведено на 02 февруари 2012г., е НАЗНАЧЕН Калоян 

Венциславов Гергов – съдия в Районен съд-Плевен на длъжността „съдия” 

в Окръжен съд- Плевен, считано от 28.02.2012г. 

С решение по протокол № 26, т.4.3. от заседанието на Висшия 

съдебен съвет, проведено на 28 юни 2012г. на основание чл. 160 във вр. 

чл.194 от ЗСВ е ПРЕНАЗНАЧЕНА Доротея Симеонова Цонева – съдия във 

Военен съд – гр. Плевен на длъжността „съдия” в Окръжен съд гр. Плевен, 

без конкурс, считано от 02.07.2012г. 

По този начин общият брой на съдиите в наказателното отделение 

станал 11бр. И през втората половина на проверявания период двамата 

младши съдии участвали във въззивни състави по наказателни дела. 

През 2012г. съдиите в ОС Плевен са работили в три въззивни състава 

съгласно Заповед № РД- 34  от 1.03. 2012г. на председателя на Окръжен 

съд- Плевен, както следва: 

І. Първи въззивен наказателен състав: 

1. Александър Григоров- председател на състава; 

2.Емил Банков 

3. Калоян Гергов 

ІІ. Втори въззивен наказателен състав: 

1.Върбина Мълчиниколова- председател на състава; 

2.Георги Грънчаров 

3.Румен Лазаров 

ІІІ. Трети въззивен наказателен състав: 

1.Красимир Петракиев- председател на състава; 

2.Николай Господинов 
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3. Ваня Иванова/ Марияна Тодорова- младши съдии, съобразявайки 

участието им в граждански въззивни състави. 

 В ОС Плевен по щат работят 42 бр. служители, структурирани 

съобразно чл. 15 от Правилника за администрацията в районните, 

окръжните, административните, военните и апелативните съдилища 

(ПАРОАВАС) на обща и специализирана администрация.  

В специализираната администрация влизат следните служби: 

регистратура, деловодства на наказателно и гражданско отделение, както и 

фирмено деловодство, съдебни секретари, регистратура за класифицирана 

информация, архив и служба по връчване на призовките. 

В общата администрация влизат следните служби: финансова 

дейност и снабдяване, управление  и поддържане на съдебната сграда, 

информационно обслужване и технологии. По щат съдебните служители са 

разпределени както следва: 

Съдебен администратор; 

Административен секретар; 

Главен счетоводител; 

Главен специалист- счетоводител; 

Главен специалист- съдебно имущество; 

Системни администратори- 2бр.; 

Главен специалист- класифицирана информация; 

Регистратура-1бр.; 

Деловодители във фирмено отделение”- 2бр.; 

Деловодители в търговско отделение- 3 бр.; 

Деловодители в гражданско отделение- 4бр.; 

Деловодители в наказателно отделение- 4 бр.; 

Съдебни секретари- 8бр.; 

Призовкари- 5бр.; 

Статистик; 

Архивар; 

Шофьор; 

Чистачи- 3бр. 

Съотношението между броя на съдиите и на съдебните служители 

за периода на проверката е било1:62. 

ОС Плевен осъществява своята дейност въз основа на План за 

подобряване работата на Окръжен съд Плевен за периода 2009- 2014г. 

Заложените в него стратегически цели и приоритети са изпълняват. 

Дейността на ОС гр. Плевен  е насочена към подобряване 

ефективността, прозрачността и достъпа до правораздаване на гражданите. 
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В областта на управлението е налице стремеж за усъвършенстване и 

уеднаквяване на процедурите за работа в съда и неговите служби. Работи 

се по точни критерии за оценка на натовареността. След идентифициране 

на проблемите се изготвя план за поетапното им решаване. 

Дейността на администрацията е  почти изцяло автоматизирана, 

отчетна, прозрачна, като всички служби, обслужващи гражданите работят 

без прекъсване. 

С оглед по- добра организация на работата в съда административния 

ръководител е утвърдил Вътрешни правила за работа с Програмата за 

случайно разпределение на делата в Окръжен съд – гр. Плевен;  

През проверявания период съдиите са преминали през 

множество обучения по НПК и НК, Кодекс за етично поведение на 

магистратите и компютърни умения. Съдебните служители са 

преминали през обучения по Етичния кодекс на съдебния служител, 

компютърна грамотност, обучения по деловодна програма „САС-

съдебно деловодство” . 

С оглед уеднаквяване на практиката на съдилищата от съдебния 

район и повишаване квалификацията на съдиите през проверявания 

период, Окръжен съд Плевен е извършил анализ на делата, изпращани с 

касационни жалби и протести; обобщаване на въпросите, поставени в 

доклад за извършена проверка на организацията на дейността на ПлОС; 

обобщаване по въпроси, поставени от министъра на правосъдието на 

организирана дискусия във връзка с изменение на МН „задържане под 

стража” по реда на чл.317, във връзка с чл.309 от НПК и т.н., както и 

дискусия на тема ”Противоречива практика по наказателни дела”. Със 

Заповед №РД-77 от 8. 06. 2012г. председателят на ОС Плевен свикал на 

28. 06. 2012г. съвместно съвещание на всички съдии от Окръжен съд, 

Плевен, председателите на районните съдилища, както и съдиите от 

районните съдилища, които разглеждат наказателни дела за 

„Анализиране на причините за прекратяване и връщане на делата от 

съдебна фаза, за забавяне разглеждането им, обсъждане на противоречива 

съдебна практика и други проблемни въпроси, свързани с прилагане на 

закона, съвместно с прокурорите от района на ОС Плевен.” 

Всеки съдия следи за действията, необходими за движението на 

всички висящи дела, които са му разпределени. Административният 

ръководител и съдиите работят със съдебните служители екипно за 

предотвратяване на ненужните забавяния.  

Окръжен съд- гр. Плевен, поддържа и развива ефективни работни 

отношения с всички органи, имащи връзка със системата на 
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правораздаване- прокуратурата, следствието, адвокатурата, пробационните 

служби, полицията, общините, някои неправителствени организации. 

Съдът организира и сътрудничи при срещи и съвместни дейности с тях, 

които поставят акцента върху съвместната работа, общите проблеми и 

съдебните реформи.  

Наказателното отделение провежда периодични събрания, на които 

се обсъждат въпроси по организация работата по делата. Председателят на 

съда организира периодично работни срещи със заместник- 

председателите, на които се дискутират текущи проблеми за организацията 

на работата и движението на делата в различните отделения. Инициират се 

и се провеждат срещи на председателя на съда със съдиите от трите 

отделения. Коментират се проблеми, възникнали в отделенията, 

законодателна практика, препоръки за решаване на текущите проблеми, в 

това число и управленски решения. 

Редовно се провеждат и общи събрания на съдиите от ОС Плевен. 

Окръжен съд – Плевен прилага принципа за случайния подбор чрез 

електронно разпределение на делата от 2006 г. Принципа за случайното 

разпределение на съдебните дела се осъществява чрез програмния продукт 

„Law choice” – разработен от Висшия съдебен съвет съгласно програма за 

разпределение на делата 

В съда действат Вътрешни правила за случайно разпределение на 

делата, утвърдени от административния ръководител- председател на ОС 

Плевен. При извършената проверка се установи, че делата се образуват 

своевременно в деня на постъпване на книжата в съда, или на следващия 

ден. Делото под формата на преписка постъпва в служба „регистратура” на 

Окръжен съд- Плевен, като се вписва във входящия регистър на службата. 

След вписване на постъпилите документи във входящия регистър, делото 

се предава от служителя в служба „Регистратура” на деловодител от 

Наказателно, Гражданско или Търговско отделение в зависимост от вида 

на производството. 

След постъпване на делото в деловодството на съответното 

отделение деловодителят поставя номер на делото от деловодната 

програма САСД”Съдебно деловодство” и докладва същото на съответния 

заместник на административния ръководител, определен със заповед на 

административния ръководител на ОС Плевен. 

Делото се образува от ръководителя на съответното отделение, след 

което се разпределя с Програмата за случайно разпределение на делата. 

При разпределяне с програмата за случайно разпределение на делата се 
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разпечатват протоколи в два екземпляра(с подпис на разпределящия), в 

които се отразява извършеното разпределение, като единият екземпляр се 

прилага по всяко дело(като първа страница), а другият се прилага в 

обособена папка на хартиен носител, което се съхранява в съответното 

деловодство. 

Деловодителят докладва делото на съдията- докладчик за 

извършване на процесуални действия по подготовка за разглеждане на 

делото. Насрочването на делата се извършва от съдията- докладчик.  

При отсъствие на заместника на административния ръководител 

делата се разпределят с Програмата за случайно разпределение на делата 

от административния ръководител или съдия, определен с негова заповед. 

Вътрешните правила за работа с Програмата за случайно 

разпределение на делата в ОС Плевен регламентират подробно реда за 

работа с нея. Според т. 6 от раздел ІІІ на горепосочените Вътрешни 

правила при разпределяне на делата „ЧНД-І инстанция”, когато същите са 

с предмет чл. 306, ал.1,т.1 от НПК съдията докладчик се определя с опция 

„определен”, като се избира името на съдията постановил последната 

влязла в сила присъда, по която ще се извърши определяне на общото 

наказание. Останалите дела от този вид се разпределят на случаен 

принцип. 

С решение №207 от 21. 10. 2013г., постановено по ВЧНД№213 по 

описа за 2013г.  на Апелативен съд Велико Търново решаващият състав 

отменил определение по ЧНД№499/13г. с правно основание чл. 306, ал.1, 

т.1 от НПК, постановено от Плевенския окръжен съд поради нарушение на 

начина на разпределяне на делото. В мотивите си АС Велико Търново 

посочил, че при разпределянето на делото, ОС Плевен е допуснал 

нарушение на чл. 9 от ЗСВ и чл. 39, ал.1 от НК(всъщност текста, който 

регламентира подсъдността при определяне на общо наказание по 

няколко присъди и чл. 39 от НПК).Според ВТАС с разпоредбата на чл. 39, 

ал.1 от НК законодателят е посочил компетентния съд като съдебна 

институция със съответната териториална и инстанционна компетентност, 

но не и състава, който следва да разгледа делото. Разпределението на 

делото  на съответния съдия или съдия докладчик не се определя с тази 

разпоредба, а от нормата на чл. 9 от ЗСВ, който указва, че това 

разпределение се извършва електронно и на принципа на случайния 

подбор. В конкретния случай делото е разпределено на същия състав, 

който е постановил последната влязла в сила присъда от тези, чието 

групиране се иска с предложението на прокурора. Според ВТАС спрямо 
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съдията- докладчик участвал в състава, постановил последната от 

групиращите се присъди, са възникнали обстоятелства, поради които може 

да се счита, че е предубеден, което е основание за отвод по смисъла на чл. 

29, ал.2 от НПК. Разглеждайки делото при наличието на тези 

обстоятелства, които представляват основание за отвод на съдията 

докладчик без същият да се е отвел, първоинстанционният съд е допуснал 

при разглеждането на делото  съществено процесуално нарушение, което 

въззивният съд не може да отстрани. 

Приемайки, че разпределянето на дело с правно основание чл. 306, 

ал.1, т.1 от НПК на съдията, постановил последната присъда представлява  

нарушение на чл. 9 от ЗСВ, с определение по ВЧНД№208/13г., АС Велико 

Търново отменил и  определение по ЧНД№429/13г. на ОС Плевен.  

С оглед осигуряване стабилност на постановените съдебни актове 

председателят на ОС Плевен издал Заповед №РД-110/17.10.2013г., с която 

разпоредил делата с правно основание чл. 306, ал.1,т.1 от НПК да бъдат 

разпределяни на случайния принцип. 

 Във връзка с равномерното разпределение на натоварването на 

съдиите и с оглед спазване принципа на случайния подбор през 

проверявания период са издадени заповед №РД-14 от 1. 02. 2011г. и № РД-

26/28. 02. 2011г. на председателя на ОС Плевен. Със заповед  №РД-14 от 1. 

02. 2011г. Председателят на ОС Плевен разпоредил протокол от 

извършеното разпределение по чл. 9 от ЗСВ да се прилага по всяко едно от 

делата. 

 Със заповед № РД-61 от 19.04.2012 г. на административния 

ръководител на Окръжен съд- гр. Плевен е променена началната 

информация на програмата за разпределение на наказателните делата на 

случаен принцип, като се създават две нови графи в програмата за НОХД с 

над 20 призовани лица или от 500 до 1000 страници и НОХД с над 50 

призовани лица или над 1000 страници. Тази промяна има за цел по-

равномерно разпределение на делата по тежест. До момента се оказва, че 

предприетата промяна дава добри резултати и не се случва последователно 

разпределение на тежки дела на един съдия. 

Със заповед №РД-51 от 18. 05. 2011г. На председателя на ОС Плевен 

са извършени промени в натовареността, като е разпоредено във вид дела 

„разширен състав” да се зададе 0% натовареност на председателите на 

въззивните състави Александър Григоров, Красимир Петракиев, Върбина 

Мълчиниколова и Румен Лазаров, а младшите съдии Ваня Иванова и 

Марияна Тодорова да се въведат в системата за разпределение със 100% 

натоварване.  
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Със заповед №РД-31 от 28. 02. 2012г. председателят на ПОС 

разпоредил в програмата за случаен избор на наказателни дела да се въведе 

името на съдия Калоян Гергов и се зададе 100 процента натоварване на 

всички въззивни наказателни дела и наказателни дела- първа инстанция, 

като се изравнят бройките на делата с останалите съдии, разглеждащи 

същия вид дела. Със заповед №РД-52/26.03.2012г. е регулирана 

натовареността на съдия Георги Грънчаров. 

Със заповед №РД-44 от 19.03. 2012г. на председателя на ОС- Плевен 

е възложено на системния администратор Валери Атанасов, ежемесечно до 

5-то число да извършва проверка на всички програми, използвани за 

случайно разпределение на дела по съдии и съдебни заседатели относно 

промени и грешки в началната информация. 

Със заповед №РД-43 от 23.05.2013г. , заповед №РД-53/17.06.2013г.  

и заповед №РД-111/25.10.2013г. всичките на председателят на ПОС е 

разпоредено в програмата за случайно разпределение на делата в 

наказателно отделение да се въведат в отделна програма следните видове 

дела, които подлежат на незабавно разглеждане: 

1/Първоинстанционни ЧНД по чл. 64 от НПк; 

2/Първоинстанционни ЧНД по чл. 65 от НПК; 

3/Първоинстанционни ЧНД по чл. 68, ал.4 от НПК; 

4/ Първоинстанционни ЧНД по чл. 69, ал.2 от НПК; 

5/ Първоинстанционни ЧНД по чл. 70 от НПК; 

6/ Първоинстанционни ЧНД по чл. 72, ал.1 от НПК; 

7/ Първоинстанционни ЧНД по чл. 73, ал.2 от НПК; 

8/ Първоинстанционни ЧНД по чл. 161 от НПК; 

9/ Първоинстанционни ЧНД по чл. 164 от НПК; 

10/ Първоинстанционни ЧНД по чл. 222 от НПК; 

11/ Първоинстанционни ЧНД по чл. 223 от НПК; 

12/ Първоинстанционни ЧНД по дежурство. 

При постъпване на съответна дата, на повече от едно искане по чл. 

222 и чл. 223 от НПК по едно досъдебно производство, на случаен 

принцип да се разпределя първото по ред искане, а следващите да се 

разпределят с опция”определен” на същия съдия- докладчик. 

Наред с това е разпоредено при извършване на избор на съдия- 

докладчик при изброените видове ЧНД(с изключение на тези по чл. 65, т.2 

от НПК), предварително да се изключват съдиите, които на същата дата 

имат насрочени за разглеждане дела, съобразно графика за съответния 

месец. 



 12 

В ОС Плевен е създадена добра организация. Административният 

ръководител е осъществявал общото организационно и административно 

ръководство чрез издаването на съответните заповеди. 

Със заповед №РД- 68 от 4. 07. 2011г. той разпоредил при постъпване 

на веществени доказателства по наказателни дела, дежурните 

деловодители от наказателно деловодство на Окръжен съд, Плевен да 

приемат същите с приемо- предавателен протокол, подписан от 

предаващия и приемащия служител. Протоколът следва да се прилага към 

съответното дело. 

Със заповед №РД-65/4. 07. 2011г. Председателят на ОС Плевен 

разпоредил при насрочване на наказателните дела и отлагане на съдебните 

заседания да се спазват разпоредбите на чл. 252 и чл. 271, ал.10 от НПК. 

При изчисляване на сроковете да се има предвид разпоредбата на чл. 183 

от НПК. При насрочване да се съобразява датата на постъпване на делото, 

а при отлагане датата, на която е постановено отлагане на делото, като 

начална дата за изчисляване на срока. 

Наред с това възложил на съответните деловодители, обработващи 

съответното наказателно дело да следят за въпросните срокове и при 

нарушение да сигнализират докладчика и председателя на съда или 

съответния заместник(при отсъствие на председателя), за вземане на 

незабавни мерки за пренасрочване на делото в рамките на закона. 

Разпоредил на всеки деловодител от наказателно деловодство да 

изготвя до 5-то число всеки месец справка по обработваните от него дела 

относно: 

1/Спазване на двумесечния срок за насрочване на въззивните и 

първоинстанционните  НОХД и НЧХД и тримесечния срок по чл. 252, ал.2 

от НПК след съответно разрешение; 

2/Спазване на тримесечния срок за отлагане на въззивните и 

първоинстанционни НОХД и НЧХД; 

3/Спазване на сроковете по чл. 308 и чл. 340, ал.1 от НПК. 

Според горепосочената заповед, справките се докладват на 

административния ръководител и на заместника му, отговарящ за 

наказателно отделение. При констатирани нарушения на сроковете 

съответният докладчик е длъжен незабавно да даде писмени обяснения на 

административния ръководител за причините за допуснатото нарушение. 

С посочената по- горе заповед председателят на ОС- Плевен 

разпоредил наказателни дела, по които задържани лица да се насрочват и 

отлагат в срок не повече от 30 дни(препоръчително до 20 дни)и само по 



 13 

изключение в срок до 45 дни без никакви изключения, включително и по 

време на съдебната ваканция. При постъпване на НОХД първа или втора 

инстанция, по което има подсъдими с мярка за неотклонение „задържане 

под стража” или „домашен арест” и докладчикът е в отпуск за повече от 10 

дни след датата на постъпване, следва съответният деловодител да 

уведоми докладчика, а последния да прекъсне отпуската си при първия 

възможен момент с оглед преценка на основанието за задържане по чл. 

265, ал.1, т.2 от НПК и евентуално произнасяне по искане за изменение на 

мярката за неотклонение по чл. 256, ал.3 от НПК. 

Наред с това наредил при всяко отлагане на дело поради неявяване 

на страна, свидетел или вещо лице да се изясняват категорично причините 

за неявяването им и да се спазва разпоредбата на чл. 271, ал.11 от НПК, 

която задължава съда да наложи глоба винаги, когато неявяването е без 

уважителни причини. 

Горепосочената заповед е допълнена със Заповед №РД- 27/3. 02. 

2012г., с която председателят на ПОС разпоредил на всеки деловодител от 

наказателното деловодство на ОС- Плевен да изготвя и да му предоставя 

до 5-то число всеки месец справка по обработваните от него дела относно 

всички спрени дела и дела с висящност повече от една година. 

Със заповед № РД-142 от 24.10.2012 г. на административния 

ръководител на Окръжен съд-гр. Плевен е определено исканията, 

направени от наблюдаващия прокурор по чл.173 от НПК по досъдебни 

производства да бъдат образувани, съгласно ПАРОАВАС в „частни 

наказателни дела”, считано от 01.01.2012г. Тази промяна се наложила с 

оглед изричното изискване на чл.89 ал.1 т.1 б.”в” от ПАРОАВАС да се 

образуват частни наказателни дела по всички искания към съда в 

досъдебното производство. 

Издавани са и заповеди, които регламентират кои дела следва да се 

разглеждат през съдебната ваканция. 

Със заповед №РД-81 от 19. 10. 2011г. Председателят на ОС Плевен 

разпоредил административните ръководители на районните съдилища от 

района на Плевенския окръжен съд до 5-то число на всеки месец да 

изпращат на административния ръководител на ПОС справка относно 

спазването на сроковете по граждански и наказателни дела. По отношение 

на наказателните дела справката следва да съдържа информация относно: 

1/Спазване на двумесечния срок за насрочване на НОХД и НЧХД и 

тримесечния срок по чл. 252, ал.2 от НПК след съответно разрешение; 

2/Спазване на тримесечния срок за отлагане на НОХД и НЧХД по чл. 

271, ал.10 от НПК; 
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3/Спазване на сроковете по чл. 308 от НПК; 

4/Спазване на сроковете за разглеждане на дела, за които закон 

предвижда разглеждането в срок, по- кратък от 1 месец- по чл. 64, чл. 65, 

чл. 67, чл. 68, чл. 69, чл. 70, чл. 72, чл. 73, ал.2, чл. 158, ал.3, чл. 161, чл. 

164, чл. 165, чл. 222, чл. 223, чл. 243 и чл. 431 от НПК; 

5/ Има ли наказателни дела със задържани лица, които са насрочени 

или отложени в срок на 30 дни. 

  С горепосочената заповед г-н Александър Григоров указал на 

районните съдилища наказателните дела, по които има задържани лица да 

се насрочват и отлагат в срок не повече от 30 дни(препоръчително до 20 

дни) и само по изключение в срок до 45 дни без никакви изключения, 

включително и по време на съдебната ваканция. 

 Разпоредил справките по наказателни дела, съдържащи 

информацията, посочена по- горе  да се подписват от административния 

ръководител, съдиите, разглеждащи наказателни дела, административният 

секретар и системен администратор. За РС Плевен справката да се изготвя 

за всеки съдия по отделно. 

 Горепосочената заповед е допълнена със Заповед №РД-26 от 3. 02. 

12г., с която на административните ръководители на районните съдилища 

от района на ПОС е разпоредено до 5- то число на всеки месец да изпращат 

на председателя на ПОС справка за всички спрени дела и дела с висящност 

повече от една година. 

 Председателят на ОС- Плевен издал и други заповеди, които да 

осигурят добрата организация и нормалното функциониране на ОС 

Плевен. 

 По силата на Заповед № 413/27.10.2011г. на председателя на АС 

Велико Търново екип от съдии от ВТАС е извършил комплексни проверки 

на работата на ПОС по граждански и наказателни дела за периода 

съответно от 1. 01. до 30. 10. 11г. относно организацията по образуването и 

движението на гражданските и наказателните дела- първа и въззивна 

инстанция и приключването им в установените срокове. Резултатите от 

комплексните проверки са отразени в доклади. Проверяващите са дали 

препоръки екземпляр от разрешенията по чл. 252, ал.2 от НПК, които 

следва да бъдат в писмен вид да бъдат изготвени в два екземпляра, като 

единият следва да остава в делото, а другият- да се съхранява отделно. 

Според проверяващите по този начин ще може да се установи дали 

разпоредбата е спазена, дори и когато делото се намира в друг съд. 

 По силата на Заповед №428/8.10.12г. на председателя на АС Велико 

Търново, екип от съдии от ВТАС е извършил комплексни проверки на 

работата на ПОС по граждански и наказателни дела за периода съответно 

от 1. 01. 12г.- 30. 10. 2012г. относно организацията по образуването и 

движението на гражданските и наказателните дела- първа и въззивна 
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инстанция и приключването им в установените срокове. Резултатите от 

комплексните проверки са отразени в доклади. Проверката е констатирала, 

че дадените препоръки са изпълнени. 

Със Заповед №РД-89/9.11.11г. и заповед №РД-150/7.11.2012г. и 

двете на председателя на ПОС е разпоредено извършването на ревизия на 

работата на съдиите в Районните съдилища в Левски, Плевен, Никопол, 

Червен бряг и Кнежа, които обхващат периода съответно 1.01- 31.10.2011г. 

и 1.01.- 31. 10. 2012г. Обхвата на проверките по отношение на 

наказателните дела е многопосочен. Той включва: организация на 

административната дейност съда- чл. 80, ал.1,т.1, т.6, т.9 и т. 10 вр. с чл. 79, 

ал.2,т.1 и т.2 от ЗСВ; кадрова обезпеченост; проверка по организацията по 

образуването и движението на делата и приключването им 

законоустановените срокове: деловодни програми; разпределение на 

делата на принципа на случайния подбор; изпълнение на разпоредбата на 

чл. 64 от ЗСВ; деловодните книги; организация по образуването и 

движението на делата- образуване, насрочване, отлагане, приключване, 

изготвяне на съдебния акт, своевременно изпращане на съобщения на 

страните, движение на жалбите и изпращането им във въззивната и 

касационната инстанция; да се провери съответствието на началния час 

при започване на съответното съдебно заседание, с отразеното в протокола 

на първото разгледано дело(целта е да се провери дали съответното 

съдебно заседание започва в предварително обявения част); натовареност 

на съдиите на база постъпили дела(за всеки съдия);брой на делата, 

приключили в тримесечен срок от образуването им; брой на делата на 

производство повече от една година от образуването им, с посочване на 

съдията докладчик; срокове за изготвяне на съдебни актове (по съдии); 

брой на делата по които съдебните актове са изготвени извън срокове, 

предвидени в процесуалните закони(по видове и по съдии); спрени 

наказателни и граждански дела; брой на делата, приключили по реда на 

глава 27 от НПК; архивиране на делата и дейността на съдилищата по 

приемане, регистриране и правилно съхраняване на веществените 

доказателства; производство по изпълнителни дела; производство по дела 

за вписване. 

 След проверките са изготвени аналитични доклади от извършените 

ревизии. Всеки от проверяваните съдии се запознава с резултатите от 

ревизиите, като същите съдържат констатации и препоръки за 

постигнатите резултати.  

Съдиите при Наказателното отделение на съда дават дежурства и в 

почивни, и в празнични дни, съобразно график за дежурствата. Графикът 
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се изготвя във връзка с частните наказателни дела по досъдебните 

производства и се представя за последващо утвърждаване на 

Административния ръководител на съда. Съгласно Заповед № РД-

152/23.11.2010г., заповед №РД-112/22.12.2011г., заповед№РД-

162/28.12.2012г. на Председателя на Окръжен съд – Плевен на дежурен 

съдия се докладват първоинстанционните производства по чл. 64, чл. 65, 

чл. 69, ал.2, чл. 72,ал.1, чл. 161, чл. 164, чл. 222 и чл. 223 от НПК.  

 

ІІ. СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ  

 

 Както беше посочено и по- горе в ОС Плевен съдебните служители 

са структурирани съобразно чл. 15 от ПАРОАВАС на обща и 

специализирана администрация.  

Релевантна за настоящата проверка е работата на част 

специализираната администрация, в която влизат следните служби: 

регистратура, деловодство на наказателно отделение, съдебни секретари, 

регистратура за класифицирана информация, архив и служба по връчване 

на призовките. Съдебните служители, които работят в тях са 

структурирани както следва: 

служба „Регистратура”- 1бр. деловодител; 

регистратура класифицирана информация- 1бр. главен специалист; 

Съдебно деловодство на наказателно отделение- 4 бр.; 

Съдебни секретари- 8бр.; 

Съдебен архивар- 1 бр.деловодител; 

Призовкари- 5бр.; 

 

Всички документи, постъпващи в Окръжен съд Плевен 

задължително се завеждат от служителите в служба „Регистратура”. 

Когато в Окръжния съди постъпва обвинителен акт или жалба срещу 

съдебен акт по първоинстанционно дело, върху съответния документ се 

поставя входящ номер и след това се образува, като се поставя и номер на 

делото. Завежда се по шифър, който съответства на шифъра от 

статистическите отчети към Министерство на правосъдието и Висшия 

съдебен съвет. Всяка молба, жалба или писмо, което постъпва в 

регистратурата и се отнася до образувано дело в съда, се завежда към 

номер на делото и се докладва най- късно на другия ден на съдията- 

докладчик. Когато писмото, което е постъпило в регистратурата не е по 

образувано дело се завежда във входящ дневник. 
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Кориците на делата се изписват четливо и прегледно, като се 

посочват имената на подсъдимите и текстовете от НК, по които са 

формулирани обвиненията във внесения обвинителен акт. Върху кориците 

на всички наказателни дела се отбелязват датите на образуване и 

свършване на делото. Списъците на лицата за призоваване се изготвят 

своевременно, като в тях се отразяват пълните имена на призованите лица 

и техните адреси. Призовките и съобщенията, адресирани до участниците в 

процеса са четливо написани и съдържат изискуемата информация, 

съгласно процесуалните разпоредби. Изготвянето на призовките и 

съобщенията за призованите лица след образуване на делото и след 

съдебно заседание се извършва в срок до три дни. По новообразуваните 

дела призовките се изпращат в деня на насрочването им или най- късно на 

следващия работен ден. 

В началото на всяко дело е поставен протокол за избор на 

докладчик, отделно е поставен печат, който удостоверява кой е избраният 

съдия- докладчик. 

В материалите по всяко дело е приложен протокол за избор на 

съдебни заседатели. 

Върху присъдите се отбелязва датата, на която е влязла в сила, 

датата на която е издаден изпълнителен лист, датата на която е изпратена 

към бюлетина за съдимост и датата, на която присъдата е изпратена на 

прокуратурата за изпълнение. 

Съдебните протоколи по делата се изготвят в тридневния срок след 

съдебното заседание и чрез компютърна обработка. Написани са четливо и 

ясно. Издържани са стилистично, не съдържат правописни и граматически 

грешки. В тях липсват съкращения, заличавания и добавяния. 

Съдържанието им отговаря на изискванията на чл. 311 от НПК. 

Връчването на призовки, съобщения или преписи от жалби на 

участвали в производството страни се извършва в срок до 14 дни.  

Изпращането на преписи от решенията, протестите или от жалби на 

страните по тях се извършва най-късно на следващия ден след 

разпореждането на съдията- докладчик и предаването на делото в 

наказателното деловодство.  

Изпращането на делата на по-горна инстанция става в срок до 3 дни 

след изтичане срока за възражения по подадена жалба или протест. 

Върху папките на бързите производства  и делата по чл. 64 и чл. 65 

НПК има поставен жълт етикет, съгласно чл. 92, ал.5 от ПАРОАВАС. 
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Всички книжа, които постъпват или се съставят по съответните 

дела, са прикрепвани в папките по реда на тяхното постъпване и са 

номерирани от съдебните служители. 

Изготвянето на призовки, съобщения и обявления по наказателни 

дела, както и изпълнението на указанията на съда, дадени с разпореждания 

и определения, се осъществяват своевременно- в период от един- два 

работни дни. 

 Цялата документация по делата се обработва по електронен път и 

разпечатва на хартиен носител. Има разработена компютърна програма за 

цялостното движение на делото от постъпването в съда до неговото 

архивиране. Съдебните актове се публикуват на интернет страницата на 

съда.  

 Съгласно заповед на Председателя на ОС- Плевен всички деловодни 

книги и регистри, които се използват в работата на наказателното и 

гражданското отделение се водят на електронен носител. Всеки документ 

се въвежда във входящия регистър с дата и час на постъпване 

Част от съдебните книги се водят и на хартиен носител. През 

проверявания период по повод на първоинстанционните наказателни дела 

в съда са водени следните книги: 

 Описните книги за първоинстанционните наказателни дела за 2011г., 

2012г. и 2013г. са водени прегледно и четливо, без поправки и зачерквания. 

По тях се проследява движението по делото. В съответните графи се 

отразяват номера на делото и датата на образуване, източника на 

постъпване (обвинителен акт, искане по чл. 64 от НПК, молба за 

реабилитация, предложение за кумулация), дата и час на откритото 

съдебно заседание, предмета на делото (по кой текст от НК или НПК), 

статистическия код, съдия- докладчика, имената на страните по делото, 

включително на прокурора, датата на обявяване на делото за решаване. 

Отбелязват се също продължителността на разглеждането на делото (до 1 

месец, до 3 месеца, до 6 месеца, до 1 година и над 1 година), резултата на 

делото, датата на постановяване на съдебния акт, датата на предаване, 

отлагането и датата на новото съдебно заседание, за което се отлага 

делото. Посочва се също дали съдебният акт е атакуван пред въззивната 

инстанция и съответно датата на връщане на делото, резултата от 

инстанционната проверка, датата на предаване на делото в архив, номер на 

архивно дело и номер на архивна връзка. От така водената описна книга не 

може да се проследи дали се спазват сроковете за насрочване на делата, 

предвидени в чл. 252 ал. 1 от НПК, чл. 376 ал. 1 от НПК и чл. 382 ал. 2 от 
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НПК. Такава справка може да се направи от изградената електронна 

програма, чрез разпечатка на хартиен носител. 

 Срочните книги за открити заседания по първоинстанционните 

наказателни дела за 2011г., 2012г. и 2013г. са водени прегледно и четливо. 

Отразява се състава на съда и съдията докладчик по делото. В съответните 

графи се попълват прецизно и ясно датите на заседанията, номера на 

делата, датата на образуване, по кой текст от закона е обвинението, 

съдебния състав, съдията- докладчик, прокурора, секретаря, причините за 

отлагане на делата, резултатите на приключилите дела, номерата на 

присъдите, решенията и определенията, имената на осъдените лица. 

Описват се точно причините за отлагане, спиране или прекратяване на 

всяко дело. В повечето случаи резултатът на решеното дело е нанесен чрез 

залепване на копие с малък шрифт от присъдата или решението поради 

невъзможност да се побере целия текст в съответната графа. Посочва се 

също датата на приемане на делото в канцеларията от деловодителя, който 

удостоверява това с подписа си. 

През проверявания периода са водени азбучници за всички видове 

наказателни дела по имената на подсъдимите или въззивните 

жалбоподатели. Отразява се характера и номера на делото. 

 През 2012г. книгата за веществените доказателства е водена само 

на електронен носител, като периодично се разпечатва и оформя като 

компютърна извадка.  

В книгите за изпълнение на влезлите в законна сила присъди и 

определения се отразява номера на делото и кога е влязла в законна сила 

присъдата, вида наказание и по кой текст е наложено. Отразява се датата 

на която делото е върнато от горната инстанция. Отразена е датата за 

изпращане на присъдата за изпълнение на прокуратурата. Издадените и 

изпратени изпълнителни листи са описани върху листа  при привеждане на 

присъдата. 

В съда са водени нарочни книги за закрити и разпоредителни 

заседания първа и въззивна инстанция. В тях се вписва номера на делото, 

състава на съда, съдията- докладчик, резултата от решаване на спора, 

номера на съдебния акт и датата на обявяване на същия. 

 Книгите за закрити и разпоредителни заседания и книгите за 

получените и върнати призовки и други съдебни книжа са водени 

прецизно. 

Описните книги за въззивни дела са водени прегледно, без поправки 

и зачертавания. По тях се проследява цялото движение на описаното дело. 
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В съответните графи се отразява номера на делото, датата на неговото 

образуване, номера и година на пъвоинстанционнито наказателно дело и 

на първоинстанционния съд, предмет на делото, дата и час на съдебното 

заседание, статистически код, постъпилата жалба или протест, имената на 

жалбоподателя, дата на обявяване на делото за решаване, датата на 

постановяване на съдебния акт, резултата от делото, съдия- докладчик, 

дата на изпращане на делото в друг съд, дата на връщане на делото в 

първоинстанционния съд. 

Срочните книги за въззивните наказателни дела също са водени 

прегледно и четливо. В съответните графи са вписвани номерата на делата, 

датата на образуване, датата на заседанието, съдебния състав, съдия- 

докладчик, прокурора, секретаря, причините за отлагане на делата, 

резултатите на приключените дела, номерата на решенията, определенията 

и новите присъди. Отразява се и датата на приемане на делото в 

деловодството. Описват се и причините за отлагане на всяко дело. 

Книги за получените и върнати призовки и други съдебни книжа. 

Всички книги, които се водят на хартиен носител са прошнуровани, 

номерирани и подпечатани, със съответните подписи, съобразно 

изискванията на ПАРОАВАС.  

 Заместник- председателят на съда е извършвал всеки месец 

периодично проверка за правилността и точното отразяване на данните от 

водените книги. 

 

 Приложение№1, раздел „Съдебна администрация” 

 

 ІІІ. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ  

 

Техническата обезпеченост на магистратите за бърз и лесен достъп 

до актуалното българско законодателство и правото на ЕС гарантират по-

бързо и по-качествено правораздаване. Информационните технологии 

позволяват по-голяма прозрачност в работата на съда и улесняват 

гражданите при упражняване на правото за достъп до информация. 

Окръжен съд – Плевен има въведени писмени правила за управление 

на информацията и IT технологиите. Сигурността на информацията в 

локалната мрежа се осигурява от използването на антивирусен лицензиран 

програмен продукт ESET Endpoint Antivirus, предоставени от ВСС. 

Всички съдии и служители са обучени за работа с Windows, MS Word, 

Exel, Internet Ехрlorer, Outlook Express. Всички работни места са 

оборудвани с компютърна техника, която перманентно се обновява. 
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Всички работни места са свързани в локална компютърна мрежа с 2 

сървъра.Компютрите се поддържат в много добро хардуерно и 

софтуерно състояние и отговарят на съвременните изисквания. От 2008 

г. е в експлоатация деловодната програма „САС- съдебно деловодство”. 

Програмата се използва от специализираната администрация на съда 

и съдиите за управление на делата.  

Съдът използва правно- информационните продукти „Апис- Право" 

и „Апис- практика” с 15 потребили, „Евро право” с 1 потребител и 

„Лакорда”. Правно- информационните продукти са мрежови вариант и 

са достъпни от всички работни места. 

Web-сайтът на Плевенския окръжен съд се поддържа ежедневно в 

актуално състояние. На страницата се публикуват текущи съобщения, 

информация за графика на насрочените за открити съдебни заседания дела; 

публикуват се ежедневно съдебните актове по делата. В сайта е поместена 

обща информация за дейността на съда; номерата на банковите сметки на 

Окръжен съд – Плевен и съдилищата от Плевенския съдебен окръг, както и 

полезни контакти (адвокати, нотариуси, частни съдебни изпълнители; 

др.полезни връзки). 

Могат да се правят справки по дела. 

 

Приложение №1, раздел „Информационни технологии”. 

 

 ІV. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 

 

2011 г. 

 

Както беше посочено и по- горе в Окръжен съд – Плевен има 

формирано и самостоятелно в структурен план  наказателно отделение. 

Ръководител на отделението е зам.административния ръководител – 

зам.председателя на съда – Красимир Петракиев. По щат съдиите, които 

гледат наказателни дела са 12 бр. От тях незаети са били 3 щатни бройки. 

В периода 01.01.2011 г. – 31.12.2011 г. наказателни дела са гледали 

следните 9 бр. съдии: 

 1. Александър Григоров- административен ръководител- 

председател;  

2. Красимир Петракиев – заместник- административен ръководител – 

заместник- председател; 

3. Върбина Мълчиниколова- съдия; 
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4. Румен Лазаров – съдия;  

5. Николай Господинов – съдия; 

6. Георги Грънчаров – съдия; 

7. Емил Банков – съдия; 

8. Кристина Лалева- съдия; 

9. Цезарина Йосифова- съдия. 

Съдиите, които правораздават по граждански дела разглеждат и 

наказателни дела. В периода 01.01.2011 г. – 31.12.2011 г. наказателни дела 

е гледал и 1бр. младши съдия- Ваня Иванова. 

Горепосочените магистрати са разпределени в 8 бр. състави като 

първа инстанция и 3 бр. въззивни състави съгласно Заповед №РД- 

136/1.11.2010г., а след издаването на заповед №РД-51/18.05.2011г. – в 4бр. 

въззивни състави. В наказателното отделение не са работили съдебни 

помощници.  

 

Приложение: Справка №2 за брой наказателни състави, разглеждащи 

наказателни дела като първа инстанция и въззивни през периода 1. 01. 

2011г.- 20. 06. 2013г. 

 

Наказателните съдии са отсъствали през 2011 г. както следва: 

Александър Григоров- административен ръководител- 41 работни 

дни отпуск; 

Красимир Петракиев- заместник на административния ръководител-

39 работни дни отпуск; 

Върбина Мълчиниколова- съдия- 46 работни дни отпуск; 

Румен Лазаров- съдия- 41 работни дни отпуск; 

Николай Господинов- съдия- 31 работни дни отпуск; 

Георги Грънчаров- съдия- 37 работни дни отпуск; 

Емил Банков- съдия- 28 работни дни отпуск и 10 дни отпуск по 

болест; 

Кристина Лалева- съдия- 36 работни дни отпуск; 

Цезарина Йосифова- съдия- 37 дни отпуск и 68 дни отпуск по болест; 

Подробна информация за периода, през който съдиите са били в 

отпуск, болнични и командировки през 2011г. се съдържа в Приложение 

№1 и в отделна Справка за ползван отпуск по болест за периода януари 

2011- юни 2013г. на наказателните съдии от Окръжен съд- Плевен. 

 

Приложение: Приложение №1  
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  Справка за ползван отпуск по болест за периода януари 2011- 

юни 2013г. на наказателните съдии от ОС Плевен; 

 

Към наказателното отделение на Окръжен съд – Плевен работят 20 

бр. служители, от които регистратура- 1бр., регистратура на 

класифицираната информация- 1бр., секретар- протоколисти- 8бр., 

четирима съдебни деловодители, връчване на призовки 5 бр. и архив- 1бр. 

За веществените доказателства (съгл. разписаните длъжностни задължения 

в длъжностната характеристика) са отговаряли всички деловодители от 

деловодството на наказателно отделение. Съгласно изискването на чл. 143 

от ПАРОАВАС  веществените доказателства се съхраняват в отделно 

помещение на Окръжния съд.  

 

През проверявания период съдиите от ОС Плевен са насрочили брой 

наказателни дела както следва: 

1/Александър Григоров- административен ръководител е насрочил 

общо 120бр. дела. От тях: 

НОХД- 8бр; 

НАХД- 2бр.; 

ЧНД- 41бр.; 

ВНОХД- 44бр; 

ВЧНД- 24бр.; 

ВНАХД- 1бр.; 

2/ Красимир Петракиев- заместник на административния 

ръководител е насрочил 216бр. наказателни дела. От тях: 

НОХД- 37бр.; 

НАХД- 2бр.; 

ЧНД- 96бр.; 

ВНОХД- 56бр.; 

ВЧНД- 24бр.; 

ВНАХД- 1бр.; 

3/ Върбина Мълчиниколова- съдия е насрочила общо 159бр. 

наказателни дела. От тях: 

НОХД- 32бр. 

НАХД- 2бр.; 

ЧНД- 49бр.; 

ВНОХД- 48бр.; 

ВЧНД- 28бр.; 

4/ Георги Грънчаров- съдия е насрочил общо 177бр. наказателни 

дела. От тях: 
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НОХД- 63бр. 

ЧНД- 41бр.; 

НАХД- 2бр.; 

ВНОХД- 41бр.; 

ВЧНД- 28бр.; 

ВАНД- 2бр. 

5/ Емил Банков- съдия е насрочил общо 188бр. наказателни дела. От 

тях: 

НОХД- 35бр.; 

НАХД- 1бр. 

ЧНД- 70бр.; 

ВНОХД- 49бр.; 

ВЧНД- 32бр.; 

ВНАХД- 1бр. 

6/Кристина Лалева- съдия е насрочила общо 142бр. наказателни 

дела. От тях: 

НОХД- 18бр.; 

НАХД- 1бр.; 

ЧНД- 61бр.; 

ВНОХД- 39бр.; 

ВЧНД- 23бр.; 

ВАНД- 3бр. 

7/Николай Господинов- съдия е насрочил общо 210бр. наказателни 

дела. От тях: 

НОХД- 53бр.; 

ЧНД- 69бр.; 

НАХД- 2бр.; 

ВНОХД- 59 бр.; 

ВЧНД- 26 бр.; 

ВНАХД- 1бр. 

8/Румен Лазаров- съдия е насрочил общо 174 наказателни дела: 

НОХД- 60бр.; 

ЧНД- 34бр.; 

НАХД- 2бр.; 

ВНОХД- 48бр.;  

ВЧНД- 28 бр.; 

ВНАХД-2 бр. 

9/Цезарина Йосифова- съдия е насрочила общо 165 наказателни 

дела: 
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НОХД- 64бр.; 

ЧНД- 34бр.; 

НАХД- 2бр; 

ВНОХД- 45бр.;  

ВЧНД- 18бр.; 

ВНАХД-2 бр. 

10/ Мариана Тодорова- младши съдия, като член на ІІ въззивен 

състав е насрочила общо 33бр. въззивни наказателни дела. От тях: 

ВНОХД- 14бр.; 

ВЧНД- 19бр.; 

11/Ваня Иванова- младши съдия, като член на ІІІ въззивен състав е 

насрочила общо 58 наказателни дела. От тях: 

ВНОХД- 19; 

ВЧНД- 39бр. 

Младши съдиите Тодорова и Иванова, като членове на ІV 

въззивен състав са насрочили обшо 20 въззивни наказателни дела. От тях: 

ВНОХД- 8; 

ВЧНД- 12. 

 

Приложение: Приложение №1 

Справка №3 за брой насрочени наказателни дела за 

всеки съдия от Наказателно отделение на ОС Плевен. 

 

През 2011г. съдиите са приключили наказателни дела, които по брой, 

вид и номер на дело са подробно посочени в Справка №4 за свършените в 

периода 1.01.2011г.- 30. 06. 2013г. НОХД, НАХД, ЧНД и въззивни дела по 

състави. Подробна информация за делата, които съдиите са свършили през 

2011г. се съдържа и в Отчетния доклад за дейността на ОС - Плевен. Най- 

много дела е решил съдия Красимир Петракиев. 

През отчетния период съдиите Александър Григоров, Върбина Мъл- 

чиниколова и Емил Банков нямат отменени съдебни актове. 

Най-малко отменени съдебни актове имат съдиите Румен Лазаров, 

Кристина Лалева и Цезарина Йосифова. 

В периода 01.01.2011 г. – 31.12.2011 г. Окръжен съд – Плевен е 

разгледал общо 3163 бр. дела, от които наказателни дела – 1399 бр. От 

общия брой наказателни дела, първоинстанционни са 757бр., в това 

число НОХД 156бр., НАХД-13бр.,ЧНД- 588бр. Въззивните наказателни 

дела са общо 642 бр., от които: ВНОХД – 360 бр.; ВЧНД – 282 бр.  
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От тях образувани през 2011 г. са общо 1233 бр. наказателни дела 

като първа инстанция и 684бр. като въззивни дела. Останали от предишни 

периоди са 73 бр. наказателни дела като първа инстанция и 93 бр. като 

въззивни дела. 

През 2011г. в ОС Плевен са свършени 705бр. дела, разглеждани 

като първа инстанция. От тях: НОХД-120бр., НАХД-12бр., ЧНД- 

573бр.   

През първата година от проверявания период в ОС Плевен са 

приключили 592бр. въззивни дела. От тях :ВНОХД- 328бр., ВАНД- 11бр., 

ВЧНД- 253бр. 

От общо свършените наказателни  с присъда са приключили 83бр. 

наказателни дела, с решение- 339бр. и с определение- 573бр. 

През 2011г. в ОС- Плевен са разглеждани тежки дела и дела с висок 

обществен интерес както следва: 

 НОХД№482/09г. (придобило известност в обществото като 

Суданска сделка) е образувано по внесен обвинителен акт за длъжностно 

присвояване в особено големи размери, представляващо особено тежък 

случай на възли и детайли с възможна двойна употреба, за контрабанда в 

особено големи размери, представляваща особено тежък случай на възли и 

детайли с възможна двойна употреба, за съставяне на документи с невярно 

съдържание и за умишлена безстопанственост. Съдия докладчик е Емил 

Банков. Делото е висящо и не е приключило поради необходимостта от 

извършване на голям брой процесуални действия- множество експертизи и 

разпити на свидетели. 

 НОХД№1055/2010г. е по внесен обвинителен акт за срещу първия 

обвиняем за престъпление по чл. 308, ал.3, вр. с ал.2 вр. ал.1 вр. с чл. 20, 

ал.4 вр. с ал.1 вр. чл. 26, ал.1 от НК и по чл. 321, ал.2 вр. ал.1 от НК; 

срещу втория обвиняем за престъпление по 308, ал.3, вр. с ал.2 вр. 

ал.1 вр. с чл. 20, ал.4 вр. с ал.1 вр. чл. 26, ал.1 от НК и по чл. 210, ал.1,т.5 

вр. с чл. 209, ал.1 вр. с чл. 20, ал.2 вр. с чл. 26, ал.1 от НК; чл. 321, ал.2 вр. 

ал.1 от НК; 

срещу третия обиняем за престъпление по чл. 316 вр. с чл. 308, ал.1 

вр. с чл. 26, ал.1 от НК и по чл. 210, ал.1,т.5 вр. с чл. 209, ал.1 от НК; 

срещу четвъртия обвиняем за престъпление по чл. 209, ал.1 вр. с чл. 

20, ал.2 от НК; 

Съдия- докладчик е Николай Господинов. Делото е висящо и не е 

приключило поради: 

- големия брой свидетели- 76бр., които не се призовават редовно; 

- вещи лица, които не се призовават редовно или не се явяват в пълен 

състав при насрочените експертизи за насрочените съдебни заседания; 
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-проблеми с адвокатската защита, което налага двукратно 

приложение на чл. 94, ал.4 от НПК- назначаване на резервен защитник; 

назначаване и на служебен защитник поради смърт на упълномощения; 

- изготвяне на ДНК експертизи във връзка с ново установени факти, 

касаещи един от подсъдимите. 

НОХД№979/2010г. с обвинение по чл. 321, ал.3,т.1 вр. с ал.1 вр. с чл. 

354а, ал.1 и ал.2 вр. с чл. 20, ал.2 вр. с чл. 2, ал.2 вр. с ал.1 от НК- 

приключило с присъда на 17. 06. 2011г. и НОХД№36/2011г. с обвинение 

по чл. 116, ал.1,т.6 предл. 1, т.9, т.12 предл. последно вр. с чл. 115 вр. с 

чл.18, ал.1 от НК- приключило с присъда на 18. 11. 2011г. съдия- 

докладчик е Георги Грънчаров; 

ВНОХД№1220/2010г.- образувано по жалба срещу присъда с 

обвинение по чл. 211, ал.1, вр. с чл. 209, ал.1 вр. с чл. 26, ал.1 от НК, 

приключило с решение от 8. 07. 2011г. Съдия- докладчик е Румен 

Лазаров. 

  

Образувани преди 1. 01. 2011г. и не приключили към 30.06. 2013г. са 

следните три дела: 

 ВНОХД№294/2006г.- делото е образувано на 18.08.2006г. Било е 

спряно. Понастоящем е възобновено като съдебното заседание е насрочено 

за 24. 09. 2013г.; 

 НОХД№482/09г.- делото е образувано на 25. 05. 2009г. Съдебното 

заседание е насрочено за 20. 09. 2013г.; 

 НОХД№312/10г.- делото е образувано на 19. 03. 2010г. Съдебното 

заседание е насрочено за 12. 09. 2013г. 

 

 Приложение: Справка №5 за спрените дела, както и за висящите 

наказателни дела, образувани преди 1. 01. 2011г. и неприключили към 30. 

06. 2013г. 

 

 І.НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ПЪРВА ИНСТАНЦИЯ 

 

 Както беше посочено и по- горе през 2011г. ПОС е приключил 705 

бр. наказателни дела първа инстанция, с индивидуални показатели както 

следва: 

 -НОХД – 120бр; 

 - НАХД- 12бр. 

 -ЧНД – 573бр. От тях ЧНД- 474бр., ЧНД- разпити- 99бр.; 

  

 Наказателните дела се образуват още същия ден или до три дни от 

постъпването и регистрирането им в съда. 
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Прекратените първоинстанционни наказателни дела са общо  58 бр. От 

тях: 

НОХД- 49бр. От тях: 

- поради решаване на делото със споразумение- 18 дела; 

- поради връщане на делото на прокурора за допълнително 

разследване- 17 дела; 

- по други причини- 14 дела. 

9бр. ЧНД- прекратени по други причини; 

 

През 2011г. ПОС е върнал на прокурора за доразследване 17 дела. 

Това представлява 12.87 % от общия брой на решените 

първоинстанционни дела(НОХД и НАХД). Инспекторатът към ВСС 

намира, че през 2011г. процентът на делата върнати на прокурора поради 

това, че на досъдебното прозводство са допуснати отстраними 

съществени нарушениея на съдопроизводствените правила е неприемливо 

висок. 

През 2010г. броят на делата върнати за дорзаследване е бил 20бр. 

Анализът на данните сочи, че е налице намаляване броя на делата върнати 

на прокурора за доразследване поради допуснати на досъдебното 

производство съществени нарушение на процесуалните правила.  

 Всички дела са върнати на прокурора с разпореждане на съдията- 

докладчик. От тях: 

Съдия Красимир Петракиев е върнал на прокурора с указания 

следните дела : НОХД№1235/10г.; 

        НОХД№284/11г. 

 

Съдия Върбина Мълчиниколова е върнала на прокурора с указания 

следните дела : НОХД№1341/10г.; 

        НОХД№852/11г.; 

                 НОХД№873/11г.; 

        НОХД№390/11г.; 

        НОХД№335/11г.; 

 

Съдия Цезарина Йосифова е върнала на прокурора с указания 

следните дела: НОХД№88/2011г.; 

 

Съдия Кристина Лалева е  върнала на прокурора с указания следните 

дела: НОХД№889/11г.; 

НОХД№ 1038/11г. 

НОХД№229/11г.; 

НОХД№1334/19г. 
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Съдия Николай Господинов е върнал на прокурора с указания 

следните дела: НОХД№487/11г.; 

                НОХД№344/11г.; 

                НОХД№289/11г.; 

 

 Няма дела, върнати от съдебно заседание по чл. 288, т.1 от НПК. 

 

Приложение: Приложение №1; 

       Справка №8 за делата, върнати на прокурора за 

доразследване в периода 1.01. 2011г.- 30.06. 2013г. 

 

През 2011г. от общо решени 70 бр. НОХД,ОС- Плевен е  

постановил оправдателни присъди по осем НОХД, което представлява 

6.66% от общия брой на свършените дела.Инспекторатът към ВСС 

намира, че процентът на оправдателните присъди, постановени през 

2011г. е неприемливо висок. 

 

Приложение: Справка №7 за делата, приключили с оправдателна 

присъда в периода 1. 01. 2011г.- 30. 06. 2013г. 

 

Не са разглеждани дела, по които подсъдимият е бил непълнолетен. 

17 бр. дела са решени по реда на гл.29 от НПК „Решаване на делото 

със споразумение”. Всички дела са насрочени в срок до 7 дни от 

получаване на делото съгласно чл. 382, ал.2 от НПК. 

 

В рамките на проверката бяха инспектирани следните дела: 

 

НОХД № 296 по описа за 2011г.: 

 

Делото е образувано на 22. 03. 2011г. въз основа на обвинителен акт, 

внесен от ОП Плевен срещу Е. Й. за извършено от него престъпление по 

чл. 249,ал.1 вр. с чл. 26, ал.1 от НК. Съдия- докладчик по делото е 

Кристина Лалева. Тя насрочила съдебното заседание за 15. 04. 2011г. В 

разпореждането за насрочване на делото не се съдържа преценката на 

съдията относно обстоятелствата посочени в чл. 248, ал.2, т.4 от 

НПК. 

Съдебното заседание на 15. 04. 2011г. било отложено за 26. 04. 2011г. 

Междувременно ОП Плевен сключила споразумение с обв. Й. и неговия 

защитник, което било внесено в съда за одобрение. Съдът одобрил 
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споразумението в съдебното заседание на 26. 04. 2011г. С него на 

подсъдимия е наложено наказание Лишаване от свобода в размер на 6 

месеца. На осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наказанието е отложено 

за срок от 3 години. В споразумението, одобрено от съда не е посочено на 

кого да се възложи възпитателната работа в случаите на условно 

осъждане.По силата на  чл.381, ал.5, т.4 от НПК това е задължителен 

елемент от постигнатото споразумение. Страните могат да постигнат 

съгласие възпитателните грижи да се възложат на обществена 

организация или трудов колектив с тяхно съгласие, а когато липсва 

такова съгласие, възпитател може да бъде определено лице- чл.67, ал.1 и 

2 от НК.В рамките на проверката дали споразумението отговаря на 

закона, съдът следва да следи за спазването и на чл.381, ал.5,т.4 от НПК. 

По делото е имало веществени доказателства. В споразумението 

одобрено от съда не е посочено какво да стане с веществените 

доказателства. Съгласно чл. 381, ал.5, т.6 от НПК споразумението 

следва да съдържа съгласие по въпроса какво да стане с веществените 

доказателства, когато не са необходими за нуждите на наказателното 

производство по отношение на други лица или престъпления. В рамките 

на проверката дали споразумението отговаря на закона, съдът следва да 

следи за спазването и на чл.381, ал.5,т.6 от НПК. В закрито заседание на 

31. 10. 2012г. по реда на чл. 306, ал.1, т.4 от НПК съдия Петракиев се е 

произнесъл по въпроса за веществените доказателства.  

Аналогичен на горепосочения пропуск по отношение спазването на 

чл. 381, ал.5,т.4 и т.6 от НПК е налице и при одобряване на споразумение 

по НОХД№821/11г. със съдия- докладчик Емил Банков. 

Аналогичен на горепосочения пропуск  по отношение спазването на 

разпоредбата на чл. 381, ал.5, т.4 от НПК е налице и при одобряване на 

споразумение по НОХД№846/11г. със съдия- докладчик Красимир 

Петракиев; НОХД№308/11г. със съдия- докладчик Емил Банков; 

НОХД№702/11г.  и НОХД№1083/11г. със съдия- докладчик Върбина 

Мълчиниколова; НОХД№1201/11г. със съдия- докладчик Румен Лазаров; 

НОХД№1206/11г. със съдия- докладчик Николай Господинов. 

 

НОХД№737/11г. 

 

Делото е образувано на 11. 07. 2011г. въз основа на споразумение, 

сключено между ОП Плевен от една страна и обв. Ф. А. и неговия 

защитник- от друга за прекратяване на наказателното производство, 
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образувано за извършено от обвиняемия престъпление по чл. 142 от НК. 

Съдия- докладчик по делото била Върбина Мълчиниколова. На 13. 07. 11г. 

съдия Мълчиниколова се отвела от разглеждане на НОХД№737/11г. по 

описа на ПОС. Делото е разпределено на съдия Красимир Петракиев. Той 

насрочил съдебното заседание за 21. 07. 2011г. Делото не е включено в 

Справка №9 за делата, образувани по внесено споразумение, насрочени 

след 7- дневния срок по чл. 382, ал.2 от НПК, но по него е допуснато 

нарушение  на срока по чл. 382, ал.2 от НПК. 

В съдебното заседание на 21. 07. 2011г. съдия Петракиев дал ход на 

делото и одобрил постигнатото споразумение. 

 

НОХД№220/11г. 

  

Делото е образувано на 28. 02. 2011г. въз основа на споразумение, 

сключено между ОП Плевен от една страна и обв. З. Б. и неговия 

защитник- от друга за прекратяване на наказателното производство, 

образувано за извършено от обвиняемия престъпление по чл. 343, ал.1, 

б.”в” от НК. Съдия- докладчик по делото е Цезарина Йосифова. Тя 

насрочила съдебното заседание за 8. 03. 2011г. Делото не е включено в 

Справка №9 за делата, образувани по внесено споразумение, насрочени 

след 7- дневния срок по чл. 382, ал.2 от НПК, но по него е допуснато 

нарушение  на срока по чл. 382, ал.2 от НПК. 

В съдебното заседание на 8. 03. 2011г. съдия Йосифова дала ход на 

делото и одобрила постигнатото споразумение С него на подсъдимия е 

наложено наказание Лишаване от свобода в размер на 2 години. На осн. 

чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наказанието е отложено за срок от 4 

години. В споразумението, одобрено от съда не е посочено на кого да се 

възложи възпитателната работа в случаите на условно осъждане.По 

силата на  чл.381, ал.5, т.4 от НПК това е задължителен елемент от 

постигнатото споразумение. Страните могат да постигнат съгласие 

възпитателните грижи да се възложат на обществена организация или 

трудов колектив с тяхно съгласие, а когато липсва такова съгласие, 

възпитател може да бъде определено лице- чл.67, ал.1 и 2 от НК.В 

рамките на проверката дали споразумението отговаря на закона, съдът 

следва да следи за спазването и на чл.381, ал.5,т.4 от НПК. 

 

НОХД№424/11г. 
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Делото е образувано на 26. 04. 2011г. въз основа на споразумение, 

сключено между ОП Плевен от една страна и обв. Г. М. и неговия 

защитник- от друга за прекратяване на наказателното производство, 

образувано за извършено от обвиняемия престъпление по чл. 343, ал.3, 

б.”б” и ал.4 от НК. Съдия- докладчик по делото е Кристина Лалева. 

Съдебното заседание  е било  на 27. 04. 2011г. Според чл. 382, ал.2 от 

НПК съдът насрочва делото. В случая липсва съдебен акт за 

насрочване на делото. 

В съдебното заседание на 27. 04. 2011г. съдия Лалева дала ход на 

делото и одобрила постигнатото споразумение. С него на подсъдимия е 

наложено наказание Лишаване от свобода в размер на 1 година и 6 месеца. 

На осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наказанието е отложено за срок 

от 3 години. В споразумението, одобрено от съда не е посочено на кого да 

се възложи възпитателната работа в случаите на условно осъждане.По 

силата на  чл.381, ал.5, т.4 от НПК това е задължителен елемент от 

постигнатото споразумение. Страните могат да постигнат съгласие 

възпитателните грижи да се възложат на обществена организация или 

трудов колектив с тяхно съгласие, а когато липсва такова съгласие, 

възпитател може да бъде определено лице- чл.67, ал.1 и 2 от НК.В 

рамките на проверката дали споразумението отговаря на закона, съдът 

следва да следи за спазването и на чл.381, ал.5,т.4 от НПК. 

 

Бяха проверени НОХД№537/11г. със съдия- докладчик Кристина 

Лалева по отношение на трима от подсъдимите и съдия- докладчик Емил 

Банков по отношение на четвъртия подсъдим, НОХД№1207/11г. със 

съдия- докладчик Георги Грънчаров; НОХД№899/11г. със съдия- 

докладчик Цезарина Йосифова; НОХД№900/11г. със съдия- докладчик 

Николай Господинов. Проверяващият екип констатира, че не са допуснати 

нарушения при тяхното образуване, движение и приключване. 

 

Приложение: Справка №9 за делата, образувани по внесено 

споразумение, насрочени след 7- дневния срок по чл. 382, ал.2 от НПК; 

 

16 бр. дела са разгледани по реда на гл.28 от НПК – 

„Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание”.  От тях 4бр. дела, образувани през 2011г. 

въз основа на внесени постановления на прокуратурата, съдържащи 
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предложения за прилагане на чл. 78а от НК са насрочвани след 

едномесечния срок по чл. 376, ал.1 от НПК. Това са: 

 

НАХД№1484/2010г. 

 

Делото е образувано на 29. 12. 2010г. въз основа на внесено от ОП 

Плевен постановление с предложение за освобождаване от наказателна 

отговорност и налагане на административно наказание. Съдия- докладчик 

по делото е Георги Грънчаров. 

Той насрочил делото за 17. 02. 2011г. От внасянето на 

постановлението на ПОП до първото заседание е минал 1 месец и 19 

дни. Допуснато е нарушение на изискването на чл. 376, ал.1 от НПК 

делото да се насрочва в едномесечен срок.  

 

НАХД№236/2010г. 

 

Делото е образувано на 9. 03. 2011г. въз основа на внесено от ОП 

Плевен постановление с предложение за освобождаване от наказателна 

отговорност и налагане на административно наказание. Съдия- докладчик 

по делото е Николай Господинов. 

Той насрочил делото за 18. 04. 2011г. От внасянето на 

постановлението на ПОП до първото заседание е минал 1 месец и 9 

дни. Допуснато е нарушение на изискването на чл. 376, ал.1 от НПК 

делото да се насрочва в едномесечен срок.  

 

НАХД№260/2010г. 

 

Делото е образувано на 11. 03. 2011г. въз основа на внесено от ОП 

Плевен постановление с предложение за освобождаване от наказателна 

отговорност и налагане на административно наказание. Съдия- докладчик 

по делото е Върбина Мълчиниколова. 

Тя насрочила делото за 19. 04. 2011г. От внасянето на 

постановлението на ПОП до първото заседание е минал 1 месец и 7 

дни. Допуснато е нарушение на изискването на чл. 376, ал.1 от НПК 

делото да се насрочва в едномесечен срок.  

 

НАХД№356/2010г. 
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Делото е образувано на 8. 04. 2011г. въз основа на внесено от ОП 

Плевен постановление с предложение за освобождаване от наказателна 

отговорност и налагане на административно наказание. Съдия- докладчик 

по делото е Георги Грънчаров. 

Той насрочил делото за 25. 05. 2011г. От внасянето на 

постановлението на ПОП до първото заседание е минал 1 месец и 17 

дни. Допуснато е нарушение на изискването на чл. 376, ал.1 от НПК 

делото да се насрочва в едномесечен срок.  

 

Бяха инспектирани и следните дела: НАХД№1023/11г. със 

съдия- докладчик Кристина Лалева; НАХД№506/11г. със съдия- 

докладчик Красимир Петракиев;НАХД№1002/11г. със съдия- 

докладчик Върбина Мълчиниколова;  

 Проверяващият екип констатира, че няма допуснати 

нарушение при тяхното образуване, движение и приключване.  

 

Приложение: Справка №10 за делата, насрочени след 

едномесечния срок по чл. 376, ал.1 от НПК в периода 1. 01. 2011г.- 

30. 06. 2013г.; 

 

23 бр. дела са разгледани по реда на гл.27, НПК „Съкратено 

съдебно следствие в производство пред първата инстанция”. 

 

Бяха инспектирани: 

 

НОХД№225/11г. 

 

Делото е образувано на 2.03. 2011г. въз основа на обвинителен акт, 

внесен от ОП Плевен срещу Т. М. за извършено от него престъпление по 

чл. 199 от НК. Разпределено е на съдия Върбина Мълчиниколова. 

С разпореждане от 10.03. 2011г. тя насрочила първото заседание за 

23. 03. 2011г. Делото е разгледано и приключило в едно съдебно заседание 

по реда на глава 27 от НПК-„Съкратено съдебно следствие в 

производството пред първата инстанция”. Съдът постановил осъдителна 

присъда. 

Присъдата е влязла в законна сила на 10.11.2011г., когато с решение 

на ВКС по  КНД №2072/11г. е оставено в сила въззивно решение, 

постановено по ВНОХД№131/11г. на АС- Велико Търново. Изпратена е на 
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ОП Плевен за изпълнение на 22. 11. 2011г. В случая е допуснато 

нарушение на срока по чл. 416, ал.5 от НПК. Причина за нарушението е 

несъвършенство на законодателната уредба. При определяне на срока 

за изпращане на присъдата за изпълнение законодателят не е 

съобразил, че присъдата се изпраща за изпълнение от 

първоинстанционния съд. Когато присъдата е обжалвана и горната 

инстанция я потвърди, присъдата влиза в сила, но времето за връщане 

на делото от горната инстанция до първоинстанционния съд, който 

трябва да я изпрати за изпълнение понякога е повече от 7 дни. В този 

случай срокът по чл. 416, ал.5 от НПК е нарушен, но 

първоинстанционния съд не е виновен за това. 

В случая делото се е върнало от горната инстанция на 21. 11. 2011г. 

Присъдата е изпратена за изпълнение на Окръжната прокуратура на 

следващия ден. 

 

НОХД№313/11г.: 

 

Делото е образувано на 25.03. 2011г. въз основа на обвинителен акт, 

внесен от ОП Плевен срещу Р. К. за извършено от него престъпление по 

чл. 304, ал.1 и 2 от НК. Разпределено е на съдия Красимир Петракиев. 

Той насрочил първото заседание за 28. 04. 2011г. Делото е 

разгледано и приключило в едно съдебно заседание по реда на глава 27 от 

НПК-„Съкратено съдебно следствие в производството пред първата 

инстанция”. Съдът постановил осъдителна присъда. 

Мотивите към присъдата са предадени на 28. 05. 2011г. 

Присъдата е влязла в законна сила на 16. 05. 2011г. Изпратена е на 

ОП Плевен за изпълнение на 30. 05. 2011г., т.е. 2 дни след като са 

предадени мотивите към нея. В случая е допуснато нарушение на срока 

по чл. 416, ал.5 от НПК. Причина за нарушението е несъвършенство на 

законодателната уредба. При определяне на срока за изпращане на 

присъдата за изпълнение законодателят не е съобразил, че срокът за 

изготвяне на мотивите, предвиден в чл. 308 от НПК е по- дълъг от 

срока по чл. 416, ал.5 от НПК. В този случай срокът по чл. 416, ал.5 от 

НПК е нарушен, но първоинстанционния съд не е виновен за това. 

 

НОХД№1479/10г.: 
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Делото е образувано на 28.12. 2010г. въз основа на обвинителен акт, 

внесен от ОП Плевен срещу четирима подсъдими за извършени от тях 

престъпления по чл. 321, чл.321а от НК. Разпределено е на съдия Емил 

Банков. 

С разпореждане от 20. 01. 2011г. той насрочил първото заседание за 

18. 02. 2011г. Делото е разгледано и приключило в едно съдебно заседание 

по реда на глава 27 от НПК-„Съкратено съдебно следствие в 

производството пред първата инстанция”. Съдът постановил осъдителна 

присъда. 

Мотивите към присъдата са предадени на 8. 04. 2011г. Допуснато е 

нарушение на срока по чл. 308 от НПК. 

Присъдата е влязла в законна сила на 7.03.2011г. Изпратена е на ОП 

Плевен за изпълнение на 11. 04. 2011г., т.е 3 дни след като са предадени 

мотивите към нея. В случая е допуснато нарушение на срока по чл. 416, 

ал.5 от НПК. Причина за нарушението на срока по чл. 416, ал.5 от 

НПК е нарушението на срока по чл. 308 от НПК, допуснато от 

съдията- докладчик.  

 

НОХД№243/11г. 

Делото е образувано на 10.03. 2011г. въз основа на обвинителен акт, 

внесен от ОП Плевен срещу П. П. за извършено от него престъпление по 

чл. 196а от НК. Разпределено е на съдия Емил Банков. 

По делото има събрани веществени доказателства. В същото 

време в материалите по делото липсва приемо- предавателен протокол за 

веществените доказателства, изискван от разпоредбата на чл. 141, ал.2 

от ПАРОАВАС. 

Съдебни заседания е имало на 5. 05. 2011г., 10. 06. 2011г.,7. 07. 

2011г., 29. 09. 2011г., 3. 11. 2011г. Последното съдебно заседание било на 

7. 12. 2011г., когато съдът постановил  осъдителна присъда. Мотивите към 

нея са изготвени на 5. 01. 2011г. 

Присъдата е влязла в законна сила на 10. 10. 2012г., когато с решение 

по КНД №1261/2012г., ВКС оставил в сила въззивно решение по 

ВНОХД№24/12г. на АС- Велико Търново. Присъдата е изпратена за 

изпълнение на ОП- Плевен на 22. 10. 2012г. В случая е допуснато 

нарушение на срока по чл. 416, ал.5 от НПК. Причина за нарушението е 

несъвършенство на законодателната уредба. При определяне на срока 

за изпращане на присъдата за изпълнение законодателят не е 

съобразил, че присъдата се изпраща за изпълнение от 
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първоинстанционния съд. Когато присъдата е обжалвана и горната 

инстанция я потвърди, присъдата влиза в сила, но времето за връщане 

на делото от горната инстанция до първоинстанционния съд, който 

трябва да я изпрати за изпълнение понякога е повече от 7 дни. В този 

случай срокът по чл. 416, ал.5 от НПК е нарушен, но 

първоинстанционния съд не е виновен за това. 

В случая делото се е върнало от горната инстанция на 18. 10. 2012г. 

Присъдата е изпратена за изпълнение на Окръжната прокуратура четири 

дни след връщането на делото от горната инстанция. 

 

Аналогична е причината за нарушение на срока по чл. 416, ал.5 от 

НПК по НОХД№182/11г. със съдия- докладчик Румен Лазаров. 

 

НОХД№492/11г. 

 

Делото е образувано на 11.05. 2011г. въз основа на обвинителен акт, 

внесен от ОП Плевен срещу З. М. за извършено от него престъпление по 

чл. 304, ал.1 от НК. Разпределено е на съдия Георги Грънчаров. 

С разпореждане от 31.05.2011г. той насрочил делото за 20. 06. 2011г. 

Съдебното заседание на 20. 06. 2011г. не се състояло. Делото е отложено за 

28. 09. 2011г. Интервалът между съдебните заседания е 3 месеца и 8 

дни. При насрочване на делото съдията- докладчик е допуснал 

нарушение на срока по чл. 271, ал.10 от НПК. 

На 28. 09. 2011г. делото приключило с осъдителна присъда. 

 

Бяха инспектирани и следните дела : НОХД№576/11г. със съдия- 

докладчик Емил Банков; НОХД№848/11г.  и НОХД№395/11г. със съдия- 

докладчик Кристина Лалева; НОХД№937/11г. и НОХД№528/11г. със 

съдия- докладчик Цезарина Йосифова; НОХД№378/11г. със съдия- 

докладчик Георги Грънчаров; НОХД№1485/10г. със съдия- докладчик 

Красимир Петракиев; НОХД№1032/11г. със съдия- докладчик Румен 

Лазаров. Проверяващият екип констатира, че няма допуснати 

нарушение при тяхното образуване, движение и приключване.  

 

Няма разгледани дела по реда на гл.25, НПК „Незабавно 

производство”. 
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По реда на гл.24, НПК „Бързо производство” са разгледани 3бр. дела. 

От тях по 1 бр. дело е допуснато нарушение на срока по чл. 358, ал.1,т.4 от 

НПК. По всички дела е допуснато нарушение на 7- дневния срок за 

изготвяне на мотивите, установен в чл. 359, ал.1 от НПК. По две от 

делата несвоевременното изготвяне на мотивите е довело до нарушение на 

срока по чл. 416, ал.5 от НПК. 

 

Трите бързи производства бяха инспектирани. Установи се следното: 

 

НОХД№1159/11г. 

 

Бързото производство е образувано на 9. 12. 2011г. въз основа на 

обвинителен акт, внесен от ОП Плевен срещу Й. Г. за извършено от него 

престъпление по чл. 304а от НК. Разпределено е на съдия Георги 

Грънчаров. 

С разпореждане от 16. 12. 2011г. той насрочил делото за 13. 01. 

2012г. При насрочване на делото съдията- докладчик е допуснал 

нарушение на 7-дневния срок по чл. 358, ал.1,т.4 от НПК. 

На 13. 01. 2012г. делото приключило с осъдителна присъда. 

Мотивите към нея са предадени в канцеларията на съда на 2. 02. 2012г.При 

изготвяне на мотивите е допуснато нарушение на 7- дневния срок по 

чл. 359, ал.1 от НПК. 

 

НОХД№203/11г.: 

 

Бързото производство е образувано на 24.02. 2011г. въз основа на 

обвинителен акт, внесен от ОП Плевен срещу Д. А. за извършено от него 

престъпление по чл. 304, ал.1 и 2 от НК. Разпределено е на съдия Николай 

Господинов. 

Той насрочил първото заседание за 2. 03. 2011г. Делото било 

отложено за 28. 03. 2011г., когато е разгледано и приключило по реда на 

глава 27 от НПК-„Съкратено съдебно следствие в производството пред 

първата инстанция”. Съдът постановил осъдителна присъда. 

Мотивите към присъдата са предадени на 21. 04. 2011г. При 

изготвяне на мотивите е допуснато нарушение на 7- дневния срок по 

чл. 359, ал.1 от НПК. 

Присъдата е влязла в законна сила на 13.04.2011г. Изпратена е на ОП 

Плевен за изпълнение на 21. 04. 2011г., когато са предадени мотивите 
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към нея. В случая е допуснато нарушение на срока по чл. 416, ал.5 от 

НПК. Причина за нарушението на срока по чл. 416, ал.5 от НПК е 

несвоевременното изготвяне на мотивите към присъдата, 

постановена по бързото производство. 

 

НОХД№386/11г.: 

 

Бързото производство е образувано на 18.04. 2011г. въз основа на 

обвинителен акт, внесен от ОП Плевен срещу П. И. за извършено от него 

престъпление по чл. 304, ал.1 и 2 от НК. Разпределено е на съдия Николай 

Господинов. 

Той насрочил първото заседание за 21. 04. 2011г. Делото е 

разгледано и приключено в едно съдебно заседание по реда на глава 27 от 

НПК-„Съкратено съдебно следствие в производството пред първата 

инстанция”. Съдът постановил осъдителна присъда. 

Мотивите към присъдата са предадени на 25. 05. 2011г. При 

изготвяне на мотивите е допуснато нарушение на 7- дневния срок по 

чл. 359, ал.1 от НПК. 

Присъдата е влязла в законна сила на 09.05.2011г. Изпратена е на ОП 

Плевен за изпълнение на 26. 05. 2011г., т.е на следващия ден след като 

мотивите са предадени в канцеларията на съда. В случая е допуснато 

нарушение на срока по чл. 416, ал.5 от НПК. Причина за нарушението 

на срока по чл. 416, ал.5 от НПК е несвоевременното изготвяне на 

мотивите към присъдата, постановена по бързото производство. 

 

Приложение: Справка №13 за срока, в който са насрочени бързите 

производства, приключили в периода 1. 01. 2011г. – 30. 06. 2013г.; 

Справка №17 за всички бързи производства, приключили в периода 

1. 01. 2011г.- 30. 06. 2011г., по които мотивите са написани в срок по- 

дълъг от 7-дневния срок по чл. 359, ал.1 от НПК. 

 

През 2011 г. са разгледани 474 бр. частни наказателни дела първа 

инстанция, като от тях 99 бр. дела са проведени разпити. По 7 бр. дела с 

правно основание чл.243 НПК е допуснато нарушение на срока по чл. 243, 

ал.4 от НПК. Според справка, предоставена от ОС Плевен това са следните 

дела:   

ЧНД№1427/10г. със съдия- докладчик Георги Грънчаров. Делото е 

образувано на 21.12.2010г. Съдът се е произнесъл на 06.01. 2011г. 
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ЧНД№651/11г. със съдия- докладчик Георги Грънчаров. Делото е 

образувано на 22.06.2011г. Съдът се е произнесъл на 19.07.2011г. 

ЧНД№288/11г. със съдия- докладчик Емил Банков. Делото е 

образувано на 19.03.2011г. Съдът се е произнесъл на 11.04. 2011г. 

ЧНД№328/11г. със съдия- докладчик Върбина Мълчиниколова. 

Делото е образувано на 30.03.2011г. Съдът се е произнесъл на 19.04. 2011г. 

ЧНД№776/11г. със съдия- докладчик Върбина Мълчиниколова. 

Делото е образувано на 21.07.2011г. Съдът се е произнесъл на 04.08. 2011г. 

ЧНД№502/11г. със съдия- докладчик Николай Господинов. Делото 

е образувано на 12.05.2011г. Съдът се е произнесъл на 25.05. 2011г. 

ЧНД№957/11г. със съдия- докладчик Николай Господинов. Делото 

е образувано на 05.10.2011г. Съдът се е произнесъл на 19.10. 2011г. 

 

Приложение: Справка №19 за всички ЧНД с правно основание чл. 

243, НПК, приключили в периода 1.01. 2011г.- 30. 06. 2013г. по които 

съдът се е произнесъл в срок по- дълъг от срока по чл. 243, ал.4 от НПК с 

посочване номера на делото, датата на образуване, съдията- докладчик и 

датата на произнасяне; 

 

Разгледани са 90 бр.дела, образувани по искане за вземане на мярка 

за неотклонение „Задържане под стража”(чл.64) или за нейното изменение 

(чл.65 от НПК). От тях 36 бр. дела са по чл.64 от НПК, а 54бр. дела- по чл. 

65, НПК. В деня на образуването са постановени определенията по 34бр. 

дела с правно основание по чл. 64, НПК и по 6 бр. дело- с правно 

основание чл. 65 от НПК. В тридневен срок са постановени определенията 

по 46 бр. дела. От тях 2бр. дела са по чл. 64 от НПК, а 44бр. дела- по чл. 65 

от НПК. 

В срок по- дълъг от 3 дни са разгледани 4бр. дела с правно основание 

чл. 65 от НПК.Бяха проверени: 

 

ЧНД№1131/11г. 

Делото е образувано на 29. 11. 2011г. въз основа на искане за 

изменение на мярка за неотклонение „задържане под стража” по чл. 65 от 

НПК, подадено от задържания И. И. Съдия- докладчик по делото е Румен 

Лазаров. 

Насрочено е за 1. 12. 2011г. В съдебното заседание е назначена 

съдебно- медицинска експертиза с оглед здравословното състояние на 

задържания. Следващото съдебно заседание е на 12. 12. 2011г., когато 

делото приключило с определение, с което е потвърдена мярката за 
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неотклонение „задържане под стража” на обв. Ивайло Иванов. Причина за 

продължителността на делото е технологичното време, необходимо за 

изготвяне на съдебно- психиатричната експертиза. 

 

ЧНД№890/11г. 

Делото е образувано на 26.08. 2011г. въз основа на искане за 

изменение на мярка за неотклонение „задържане под стража” по чл. 65 от 

НПК, подадено от задържания А. И. Съдия- докладчик по делото е 

Цезарина Йосифова.Делото е насрочено за 29. 08. 2011г. 

Съдебното заседание от 29. 08. 2011г. е отложено, защото 

служебният защитник на задържания не се явил.Служебният защитник е 

редовно призован и не е посочил уважителни причини за неявяването си. 

Непосредствено преди съдебното заседание след справка по телефона 

служебният защитник заявил, че не може да се яви, защото се намира 

извън Плевен. 

Делото е отложено за 2. 09. 2011г.Съдът не е използвал 

възможностите на НПК за дисциплиниране на служебния защитник. 

 

ЧНД№874/11г. 

Делото е образувано на 22. 08. 2011г. въз основа на искане за 

изменение на мярка за неотклонение „задържане под стража” по чл. 65 от 

НПК,подадено от адв. Атанас Йотов, защитник на задържания А. Й. 

Съдия- докладчик по делото е Румен Лазаров. Делото е насрочено за 24. 

08. 2011г. 

На 24. 08. 2011г. съдът дал ход на делото. Защитникът на обвиняемия 

Й. поискал делото да се отложи, защото не е приложена ДНК- експертиза, 

назначена преди 9 месеца по отношение на задържания. 

Прокурорът не възразил. Съдът констатирал, че в молбата с правно 

основание чл. 65, НПК, депозираната чрез ОП- Плевен до ОС Плевен, адв. 

Йотов изрично е поискал Плевенската окръжна прокуратура да приложи и 

представи по ЧНД№874/11г. ДНК-експертизата, назначена по време на 

досъдебното производство и касаеща извършено сравнително изследване 

на биологичен материал,иззет от обв. А. Й. Такова експертно заключение 

не е приложено към пристигналите от ОП Плевен 6 тома материали от 

досъдебното производство. Наблюдаващ прокурор по досъдебното 

производство е прокурор Искра Ганева, но в съдебното заседание участвал 

прокурор Ивайло Ангелов. Поради това ОС Плевен задължил ОП Плевен в 

лицето на прокурор Ангелов да извърши проверка съвместно с 
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разследващия полицай назначавана ли е такава експертиза, на кого е 

възложена, изготвено ли е експертното заключение и ако е изготвено къде 

се намира и защо не е приложено в материалите по досъдебното 

производство.  

Съдът разпоредил експертното заключение да бъде представено от 

прокурора в следващото съдебно заседание по настоящото дело в случай, 

че е изготвено. 

Отложил разглеждането на делото за друга дата с ново призоваване 

на обв. А. Й., ОП Плевен и адв. Йотов, като новата дата бъде определена 

след писмено известие от ОП Плевен, че назначената от съда проверка е 

приключила. 

На 25. 10. 2011г. ОП Плевен внесла в ОС Плевен исканите материали 

ведно с молби за изменение на мярка за неотклонение „задържане под 

стража” на обв. В. С., С. В. и И. С. 

Следващото заседание по делото било на 26. 10. 2011г., т. е.  два 

месеца и два дни по- късно. В съдебно заседание се явила прокурор 

Искра Ганева. В случая е допуснато нарушение на сроковете по чл. 65 от 

НПК, но причината за това е късното известие от ОП Плевен. Наблюдаващ 

прокурор по досъдебното производство е прокурор Искра Ганева. ОС 

Плевен не носи отговорност за това нарушение.Съгласно константната 

практика на Европейския съд по правата на човека делата на лица, 

които са задържани следва да се движат с приоритет и изискват 

особено усърдие и бързина на разглеждането. В разглеждания случай 

действията на ОП Плевен не отговарят на изискването за особено 

усърдие и бързина.По този начин се създават предпоставки за бъдещи 

дела по ЗОДОВ и по Европейската конвенция за защита правата на 

човека и основните свободи. 

В заседанието на 26. 10. 2011г. съдът потвърдил мярката за 

неотклонение „задържане под стража”, взета на обв. А. Й. 

 

ЧНД№570/11г. 

Делото е образувано на 2. 06. 2011г. въз основа на искане за 

изменение на мярка за неотклонение „задържане под стража”,подадено от 

задържания Ш. К. с правно основание чл. 65 от НПК. Съдия- докладчик по 

делото е Екатерина Панова. Делото е насрочено за 2. 06. 2011г. 

В заседанието на 2. 06. 2011г. адвокатът на задържание не се явил по 

уважителни причини. Съдът разяснил на обв. К., че има възможност да се 

яви със служебен защитник, защото на 2 и 3 . 06. 2011г. неговият адвокат е 
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ангажиран служебно в качеството си на председател на Общинския съвет- 

Плевен. Обвиняемият заявил, че държи на договорения защитник и съдът 

отложил делото за 7. 06. 2011г., когато постановил определение, с което 

потвърдил мярката за неотклонение „задържане под стража” взета на обв. 

Ш. К.  

Проверяващият екип приема, че няма нарушение на срока по чл. 65, 

ал.3 от НПК, защото 4 и 5 юни 2011г. са били събота и неделя, които са 

почивни дни. 

 

ЧНД№691/11г. 

Делото е образувано на 1. 07. 2011г. въз основа на искане за 

изменение на мярка за неотклонение „задържане под стража” по чл. 65 от 

НПК, подадено от задържания И. Т. Съдия- докладчик по делото е Рени 

Георгиева. Делото е насрочено за 1. 07. 2011г. 

Заседанието от 1. 07. 2011г. е отложено за 4. 07. 2011г., когато делото 

приключило с определение, с което искането за изменение на мярката за 

неотклонение „ задържане под стража” в по- лека е оставено без уважение. 

 

ЧНД№1197/11г. 

Делото е образувано на 16. 12. 2011г. въз основа на искане за вземане 

на мярка за неотклонение „задържане под стража” по чл. 64 от НПК, 

подадено от ОП Плевен. Съдия- докладчик по делото е Рени Спартанска. 

Делото е насрочено за 16. 12. 2011г. 

Заседанието от 16. 12. 2011г. е отложено за 20. 12. 2011г., когато 

делото приключило с определение, с което искането на ОП-Плевен за 

вземане на мярката за неотклонение „ задържане под стража” е оставено 

без уважение. 

 

В едно съдебно заседание са разгледани общо 45 бр. дела. От тях 

35бр. дела са с правно основание чл.64, НПК, а 49бр. дела са с правно 

основание чл. 65 от НПК. 

В повече от едно съдебно заседание са разгледани 6бр. дела. От тях 

едното е с правно основание по чл. 64, НПК, а 5бр.- с правно основание по 

чл. 65 от НПК. 

 

Приложение: Справка №26 за наказателни дела, с правно основание 

чл. 64 от НПК, които са насрочени в срок по- дълъг от срока по чл. 64, ал.3 

от НПК и са решени в повече от едно заседание по състави; 
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Справка №27 за наказателните дела с правно основание 

чл. 65 от НПК, които са насрочени в срок по- дълъг от срока по чл. 65, ал.3 

от НПК; 

 

Образувани са 4 бр. дела по ЗЕЕЗА. От тях приключени са 4 бр. 

производства, свързани с европейска заповед за арест.  Всички 

производства са били за предаване на исканите лица за започване спрямо 

тях на наказателно производство. По 3 бр. дела исканото лице е било 

свързано с влязла в сила осъдителна присъда на чуждестранен съд.    

Няма дела, по които е отказано предаването на исканото лице на 

основание чл. 40, ал.1 т. 1 от ЗЕЕЗА. 

Няма дела, при които е допуснато отложено изпълнение на 

Европейска заповед за арест на основание чл. 52, ал. 1 от ЗЕЕЗА. 

Няма дела с прекратено производство.  

По 3 бр. дела исканото лице е било предадено на съответните 

власти на молещата страна, а по 1бр. дело производството е прекратено на 

осн. чл. 66 от ЗЕЕЗА.  

 

 Бяха инспектирани : 

 

ЧНД№895/11г. 

Делото е образувано на 30. 08. 2011г. разпределено е на съдия 

Николай Господинов. В състава са участвали съдиите Цезарина Йосифова 

и Рени Спартанска. Делото е насрочено за 3. 09. 2011г. 

В съдебното заседание на 3. 09. 2011г. съдът дал ход на делото и на 

осн. чл. 44, ал.3 от ЗЕЕЗА разяснил на подсъдимия правото на исканото 

лице да даде съгласие за предаване на издаващата държава-членка и 

правото да направи отказ от принципа на особеността по чл. 61, както и  

последиците от тези действия. Подсъдимият дал съгласие за незабавна 

екстрадиция и изразил готовност да пътува до искащата страна- Австрия. 

ОС Плевен дал 3-дневен срок за оттегляне на съгласието. В протокола от 

съдебното заседание липсва подпис на лицето и защитника му за 

изразеното съгласие.Според чл. 45, ал.1 вр. с чл. 19, ал.2 от ЗЕЕЗА 

когато съдът се увери, че съгласието е дадено доброволно, то се 

отразява в протокола и се подписва от лицето и защитника му. В 

случая е допуснато нарушение на това изискване. 

С решение, постановено в закрито заседание на 12. 09. 2011г. съдът 

допуснал незабавно предаване на българския гражданин Ц. С. в 
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изпълнение на Европейска заповед за арест от Окръжен съд, гр. Грац, 

Република Австрия и изменил мярката за неотклонение от „домашен 

арест” в „задържане под стража” до фактическото му предаване на 

издаващата държава. 

 

ЧНД№1056/11г. 

 

Делото е образувано на 4.11.2011г. въз основа на искане по чл. 43, 

ал.2 вр. с чл. 42, ал.2 от ЗЕЕЗА, направено от ОП Плевен. Делото е 

разпределено на съдия Красимир Петракиев. Производството е по чл. 43, 

ал.2 и 3 от ЗЕЕЗА. Лицето е задържано за 72ч. на 2. 11. 2011г. 

С разпореждане от 04.11.2011г. той насрочил делото за 08. 11. 2011г., 

когато постановил решение.  

 

  Бяха проверени и ЧНД№1202/11г. и ЧНД№999/12г. със съдия- 

докладчик Красимир Петракиев.  

 

Проверяващият екип констатира, че съдиите, които са взели мярка 

за неотклонение „задържане под стража” на лице, спрямо което е 

издадена европейска заповед за арест са включени и в електронното 

разпределение на делото, в което се разглежда Европейската заповед за 

арест. 

 

Приложение: Справка №14 за всички дела по ЗЕЕЗА, образувани в 

срок по- дълъг от срока по чл. 44, ал.1 от ЗЕЕЗА с посочване на номера на 

делото, съдията- докладчик и датата, за която са насрочени; 

Справка №18 за всички дела по ЗЕЕЗА, приключили в периода 1. 01. 

2011г.- 30. 06. 2013г. с посочване на датата на която исканото лице е 

задържано от полицията, датата, на която е постановено решението  и 

съдията- докладчик; 

 

През 2011 г. в Окръжен съд – Плевен не са разглеждани като първа и 

въззивна инстанция дела по глава 34, раздел І от НПК „Прилагане на 

принудителни медицински мерки”.  

 

По спазването на чл.252 от НПК: 

124 бр. НОХД са насрочени в двумесечния срок. 

Няма НОХД, които да са насрочени в тримесечен срок с разрешение 

на председателя на съда. 
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 НОХД №765/11г. е образувано на 20. 07. 2011г. С разпореждане от 

4. 10.2011г. съдия Върбина Мълчиниколова насрочила делото за 17 и 26. 

10. 2011г. По делото няма разрешение на председателя на съда за 

насрочване на делото в срок по- дълъг от два месеца. 

НОХД№1046/10г. е образувано на 9. 09. 2010г. С разпореждане от 

21. 10. 2010г. съдия Цезарина Йосифова насрочила делото за 1. 12. 2010г. 

По делото няма разрешение на председателя на съда за насрочване на 

делото в срок по- дълъг от два месеца. 

НОХД№340/11г. е образувано на 4. 04. 2011г. С разпореждане от 

9.05.2011г. съдия Цезарина Йосифова го насрочила за 8. 06. 2011г. По 

делото няма разрешение на председателя на съда за насрочване на делото в 

срок по- дълъг от два месеца. 

Делата не са отразени в Справка №11 за първоинстанционните и 

въззивни дела, насрочени в тримесечен срок без разрешение на 

председателя на съда, с посочване на съдия- докладчика в периода 

1.01.11г.- 30. 06.2013г. 

 

Приложение: Справка №11 за първоинстанционните и въззивни дела, 

насрочени в тримесечен срок без разрешение на председателя на съда, с 

посочване на съдия- докладчика в периода 1. 01. 11г.- 30. 06. 2013г.;  

 

По спазването на чл.271, ал.10 от НПК: 

По 156бр. НОХД, разглеждани през 2011г.  интервалът между 

съдебните заседания е до три месеца.  

По НОХД№492/11г.  и НОХД№345/11г. и двете по описа на ОС 

Плевен е допуснато нарушение по чл. 271, ал.10 от НПК. 

 

Приложение :Приложение№1 

 

По спазването на чл. 308 от НПК: 

По 34бр. НОХД мотивите на присъдата са изготвени до 15 дни. По 25  

НОХД мотивите на присъдата са изготвени до 30 дни. По 10 НОХД 

мотивите на присъдата са изготвени след изтичане на повече от 30 дни. То 

ва са: 

НОХД№1479/10г. с докладчик съдия Емил Банков. Присъдата е 

постановена на 18.02.11г., а мотивите са предадени в канцеларията на съда 

на 8.04.2011г; 
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НОХД№1248/10г. с докладчик съдия Георги Грънчаров. Присъдата е 

постановена на 23. 02. 2011г., а мотивите са предадени в канцеларията на 

съда на 04. 04. 2011г.; 

НОХД№979/10г. с докладчик съдия Георги Грънчаров. Присъдата е 

постановена на 17. 06. 2011г., а мотивите са предадени в канцеларията на 

съда на 19. 08. 2011г.; 

НОХД№384/11г. с докладчик съдия Георги Грънчаров. Присъдата е 

постановена на 10. 10. 2011г., а мотивите са предадени в канцеларията на 

съда на 30. 11. 2011г.; 

НОХД№36/11г. с докладчик съдия Георги Грънчаров. Присъдата е 

постановена на 18. 11. 2011г., а мотивите са предадени в канцеларията на 

съда на 06. 03. 2012г.; 

НОХД№662/10г. с докладчик съдия Георги Грънчаров. Присъдата е 

постановена на 24. 11. 2011г., а мотивите са предадени в канцеларията на 

съда на 23. 04. 2012г.; 

НОХД№313/10г.  с докладчик съдия Цезарина Йосифова. Присъдата 

е постановена на 14. 03. 2011г., а мотивите са предадени в канцеларията на 

съда на 21. 04. 2011г.; 

НОХД№1207/10г. с докладчик съдия Николай Господинов. 

Присъдата е постановена на 18.04.11г., а мотивите са предадени в 

канцеларията на съда на 2.06.2011г; 

НОХД№840/10г. с докладчик съдия Николай Господинов. Присъдата 

е постановена на 01. 11. 2011г., а мотивите са предадени в канцеларията на 

съда на 16. 12. 2011г.; 

НОХД№922/11г. с докладчик съдия Николай Господинов. Присъдата 

е постановена на 09. 11. 2011г., а мотивите са предадени в канцеларията на 

съда на 20. 12. 2011г.; 

 

Причините за това са фактическата и правна сложност на делото.  

 

Приложение: Приложение №1; 

      Справка №15 за всички НОХдела, приключили в 

периода 1. 01.11г. - 30. 06. 2013г., по които мотивите са написани след 

срока по чл. 308 от НПК  с посочване на номера на делото, датата на 

обявяване на присъдата и датата на написване на мотивите към нея и 

съдията- докладчик. 

 

По спазването на чл. 416 от НПК: 
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През 2011г. са постановени съдебни актове по същество по 69бр. 

НОХД. 

Видно от Справката, предоставена от ОС Плевен, присъдите по 36бр. 

дела са изпратени за изпълнение на Окръжната прокуратура след срока по 

чл. 416, ал.5 от НПК. От тях по 24 бр. дела причина за нарушение на срока 

по чл. 416, ал.5 от НПК е несъвършенство на законодателната уредба. При 

определяне на срока за изпращане на присъдата за изпълнение 

законодателят не е съобразил, че присъдата се изпраща за изпълнение от 

първоинстанционния съд. Когато присъдата е обжалвана и горната 

инстанция я потвърди, присъдата влиза в сила, но времето за връщане на 

делото от горната инстанция до първоинстанционния съд, който трябва да 

я изпрати за изпълнение понякога е повече от 7 дни. В този случай срокът 

по чл. 416, ал.5 от НПК е нарушен, но първоинстанционния съд не е 

виновен за това. 

Присъдите по 12бр. дела са изпратени за изпълнение на Окръжната 

прокуратура след срока по чл. 416, ал.5 от НПК, въпреки че не са 

обжалвани или протестирани.Отговорност за това нарушение на закона 

носи ОС Плевен.  

 

Приложение : Справка №22 за всички НОХдела и НАХдела, 

разглеждани по глава 28 от НПК по които присъдите и решенията са 

влезли в сила и преписи от тях са изпратени на прокурора след изтичане на 

срока по чл. 416, НПК с посочване на датите на които присъдите и 

решенията са влезли в сила, датата на която делото се е върнало от горната 

инстанция и на датата, на която са изпратени преписи от тях; 

 

През 2011 г. в изпълнение на процедурите по НПК и ЗСРС  
Председателят на административният ръководител и заместниците му са 
дали 396 разрешения за ползване на специални разузнавателни 
средства(СРС). През същата година в Плевенския окръжен съд са 
постъпили 53бр. изготвени веществени доказателствени средства по 
издадени разрешения за използване на специални разузнавателни 
средства. 

 

 Приложение: Годишен доклад за дейността на ОС Плевен за периода 

1.01.- 31. 12. 2011г.; 

 

ІІ.ВЪЗЗИВНИ НАКАЗАТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА 
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 През 2011г. в ОС, Плевен са стояли за разглеждане 642 бр. въззивни 

дела, в т. ч. 360бр. ВНОХД и 282бр. ВЧНД. От тях новообразувани  са 

общо  549 въззивни дела, в т. ч. ВНОХД – 290 бр. и  ВЧНД – 259 бр. 

Несвършени от предходен период са общо 93 бр. дела, в т. ч. ВНОХД – 70 

бр. и ВЧНД –23 бр.  
 

 

От общо свършените 592 бр. дела ВНОХД са 328 бр., а ВЧНД – 264 

бр.  В срок до три месеца са решени 281бр. ВНОХД, което съставлява са 

свършени 86% от общо свършените дела от този вид. В срок до три месеца 

са решени  259 ВЧНД, което съставлява 98% от общо свършените дела от 

този вид. 

 

През 2011г. са прекратени производствата по 15бр. ВНОХД. От тях 

поради: 

1/ оттегляне на въззивната жалба или протест да прекратени 2 дела; 

2/ изтичане на предвидената в закона давност за наказателно 

преследване е прекратено 1 дело; 

3/изпращане по подсъдност на друг съд е прекратено 1 дело; 

4/по други причини са прекратени 6 дела. 

 

През 2011г. са прекратени производствата по 20 ЧНД. От тях поради: 

1/оттегляне на жалбата или протеста са прекратени 4 дела; 

2/недопустимост на жалбата или протеста са прекратени 5 дела; 

3/по други причини- 11броя.  

  

Приложение: Приложение №1; 

  

По ВНОХД№736/11г.  със съдия- докладчик Александър Григоров и 

ВНОХД№53/11г. със съдия- докладчик Румен Лазаров присъдите на ПРС 

са отменени на осн. чл. 335, ал.1, т.1 от НПК и делото е върнато на 

прокурора.  

 

 

По спазването на чл.340 от НПК: 

По 310 въззивни НОХД решенията са изготвени в срок до един месец 

от обявяване на делото за решаване. По 13 Въззивни НОХД решенията са 

изготвени в нарушение на срока по чл. 340 от НПК. От тях: 

1/ По 5бр. ВНОХД и 1бр. ВНЧХД съдия- докладчик е бил 

Николай Господинов;  
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2/ по 3бр. ВНОХД съдия- докладчик е бил Георги Грънчаров. По 

2 от делата просрочията са по- големи: 

ВНОХД№469/11г. е обявено за решаване на 31. 05. 2011г., а 

решението е постановено на 4. 07. 2011г.; 

ВНОХД№1134/11г. е обявено за решаване на 13. 12. 2011г., а 

решението е постановено на 2. 02. 2012г. 

3/ По 1бр. ВНОХД и 1бр. ВЧНД съдия- докладчик е бил Красимир 

Петракиев; 

2/ По 2 бр. ВНОХД съдия- докладчик е бил Емил Банков; 

   

Няма въззивни НОХД, по които решенията да са изготвени след 

изтичане на срок от три месеца.  

  

Приложение:Справка №20 за всички въззивни дела, решени в 

периода 1. 01. 11г. - 30. 06. 2013г., по които решението е написано след 

едномесечния срок с посочване на датата на обявяване на делото за 

решаване и постановяване на решението за всеки съдия и съдията- 

докладчик; 

 

По спазването на чл.345 от НПК: 

От свършените въззивни ЧНД 16 бр. са приключили в 7-дневен 

срок. Нарушение на срока по чл. 345 от НПК е допуснато по 3 броя дела 

както следва: 

ВЧНД№208/10г. със съдия- докладчик Цезарина Йосифова. 

Частната жалба или протест е подадена на 27. 12. 2010г. Делото е 

образувано на 25. 02. 2011г. Разгледано е в закрито заседание. Съдебният 

акт е постановен на 14. 03. 2011г.  

ВЧНД№733/11г. със съдия- докладчик Цезарина Йосифова. 

Частната жалба или протест е подадена на 2. 06. 2011г. Делото е 

образувано на 11. 07. 2011г. Разгледано е в закрито заседание. Съдебният 

акт е постановен на 21. 07. 2011г.  

ВЧНД№964/11г. със съдия- докладчик Цезарина Йосифова. 

Частната жалба или протест е подадена на 21. 09. 2011г. Делото е 

образувано на 07. 10. 2011г. Разгледано е в закрито заседание. Съдебният 

акт е постановен на 1. 12. 2011г.  

  

Приложение:Справка №21 за всички въззивни ЧНД , решени в 

периода 1. 01. 11г. - 30. 06. 2013г., по които определението е написано след 

срока по чл. 345 от НПК с посочване на датата на постъпване на частната 



 51 

жалба или протест, датата на образуване на делото и датата на 

постановяване на определението за всеки съдия- докладчик.В случай, че 

съответното дело е гледано в открито заседание следва да се посочат и 

датите на съдебните заседания;  

 

Постановените въззивни решения по чл.335, ал.2 НПК са 60 бр.  

 

Приложение: Справка №23 за всички въззивни наказателни дела, 

които ОС е върнал за ново разглеждане от друг състав на 

първоинстанционния съд в периода 1. 01. 2011г. – 30. 06. 2013г. с 

посочване номера на въззивното дело, съдията- докладчик и 

първоинстанционния съд, на който е върнато делото; 

 

 ОС Плевен е постановил 19бр. оправдателни присъди по въззивни 

наказателни дела. 

  

През 2011г. са разгледани 283 бр. въззивни частни наказателни дела. 

От тях с правно основание по чл. 243, ал.7 от НПК са 32 бр. дела. 

Констатира се, че по 12бр. въззивни ЧНД съдебният акт е постановен след 

срока по чл. 243,ал.7 от НПК. От тях 3бр. ВЧНД са на съдия Грънчаров; 

2бр. ВЧНД са на съдия Мълчиниколова; 2бр. дела са на съдия Петракиев; 

по 1 бр. ВЧНД имат съдиите Банков, Григоров, Господинов, Йосифова, М. 

Тодорова. 

 

Приложение: Справка №25 за всички въззивни ЧНД с правно 

основание чл. 243, НПК, приключили в периода 1.01. 2011г.- 30. 06. 2013г. 

по които съдът се е произнесъл в срок по- дълъг от срока по чл. 243, ал.7 от 

НПК с посочване номера на делото, датата на образуване, съдията- 

докладчик и датата на произнасяне; 

 

Бяха проверени следните дела: 

ВНОХД№156/11г. и ВЧНД№210/11г. със съдия- докладчик 

Красимир Петракиев; ВНОХД№1407/10г. и ВНОХД№45/11г. със съдия- 

докладчик Емил Банков; ВНОХД№82/11г., ВНЧХД№68/11г., 

ВНОХД№278/11г., ВНОХД№125/11г., ВНОХД№977/11г. и 

ВНОХД№640/11г. със съдия- докладчик Николай Господинов; 

ВНОХД№469/11г., ВНОХД№1134/11г. и ВНОХД№800/11г. със съдия- 

докладчик Георги Грънчаров. Както беше посочено и по- горе по всички 

тях е допуснато нарушение на срока по чл. 340 от НПК. 
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 ВНОХД№179/11г. 

 

 По делото няма съдебен акт по чл. 327, ал.2 от НПК. Председателят 

на състава не е разяснил правото им на отводи. Липсва съдебен акт за 

приобщаване на доказателствата от първата инстанция. 

 

 ВНОХД№101/10г. 

 

 По делото няма съдебен акт по чл. 327, ал.2 от НПК. Председателят 

на състава не е разяснил правото им на отводи. Липсва съдебен акт за 

приобщаване на доказателствата от първата инстанция. 

 

Бяха проверени и следните дела: 

ВНОХД№736/11г. и ВНОХД№785/11г. със съдия- докладчик 

Александър Григоров; ВНОХД№1054/11г. и ВНОХД№816/11г. със съдия- 

докладчик Емил Банков; ВНОХД№1060/11г., ВНОХД№330/11г. и 

ВНОХД№1151/11г. със съдия- докладчик Кристина Лалева; 

ВНОХД№1126/11г., ВНОХД№226/11г. и ВНОХД№572/11г. със съдия- 

докладчик Николай Господинов; ВНОХД№279/11г., ВНОХД№1134/11г. и 

ВНОХД№325/11г. със съдия- докладчик Георги Грънчаров; 

ВНОХД№430/11г. със съдия- докладчик Цезарина Йосифова; 

ВНОХД№509/11г. и ВНОХД№548/11г. със съдия- докладчик Върбина 

Мълчиниколова; ВНОХД№273/11г. със съдия- докладчик Красимир 

Петракиев; ВНОХД№282/11г. и ВНОХД№87/11г. със съдия- докладчик 

Румен Лазаров. Проверяващият екип констатира, че няма нарушение по 

образуването, движението и приключването на проверените дела. 

 

По спазването на чл.22 от НПК относно общия срок за 

разглеждане и решаване на  делото: 

 

Наказателните дела, приключили до три съдебни заседания са 795 

бр. От тях НОХД – 76 бр., ЧНД – 408 бр., НАХД – 6 бр., ВНОХД – 116 

бр.,ВЧНД – 186 бр., ВНАХД – 3бр. 

Наказателните дела, приключили с повече от три съдебни заседания 

са – 46бр.:  НОХД: 28 бр., НАХД – 4бр., ЧНД – 3 бр., ВНОХД – 8бр. 

Причините за отлагане на делата и разглеждането им в повече от три 

съдебни заседание са:   
- за писмени  доказателства  
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- поради служебна ангажираност на защитника на 

подсъдимия 

- за разпит на свидетел 

- нередовно призоваване на осъденото лице 

- неявяване на осъденото лице 

- допусната СМЕ и  разпит на свидетели  

- неявяване на свидетели  
- очна ставка 

- поради заболяване на защитника на осъденото лице  

- поради нередовно призоваване на жалбоподателя  

 

Наказателните дела, чието разглеждане е продължило в срок до 3 

месеца са 1190 бр. Наказателните дела с обща продължителност от 3-6 

месеца са 107 бр. Наказателните дела, чиято продължителност е с повече 

от 9 месеца са 18 бр. Това са: 

 

№ 

по 

ред 

№ на дело Съдия -

докладчик 

правно 

основа

ние- 

НК 

Обща 

продължи

-телност 

Дата на 

образуване 

Дата на 

присъда 

1. НОХД 

86/2009 

Господинов Чл. 255 2 г. 29.01. 2009 13.01.2011 

2 НОХД 

1264/2010 

Петракиев Чл. 116 1 г. и 5 м. 11.11.2010 01.03.2011 

3. НОХД 

355/2008 

Грънчаров Чл. 255 2 г. и 8 м. 22.07.2008 11.03.2011 

4. НОХД 

313/2010 

Йосифова Чл.115 1 г. 19.03.2010 14.03.2011 

5. НОХД 

658/2010 

Грънчаров Чл. 255 11 м. 04.06.2010 26.05.2011 

6. НОХД 

395/2010 

Янкулова Чл. 

213А 

1 г. и 1 м. 09.04.2010 27.05.2011 

7. НОХД 

713/2010 

Йосифова Чл. 255 11 м. 17.06.2010 28.05.2011 

8. НОХД 

942/2010 

Йосифова Чл. 243 10 м. 06.08.2010 30.06.2011 

9. НОХД 

1410/2010 

Йосифова Чл. 343 10 м. 15.12.2010 21.10.2011 

10. НОХД Господинов Чл. 243 1 г. и 3 м. 16.07.2010 01.11.2011 
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840/2010 

11. НОХД 

76/2011 

Йосифова Чл.255 10 м. 25.01.2011 09.11.2011 

12. НОХД 

1046/2010 

Йосифова Чл. 255 1 г. и 2 м. 09.09.2010 17.11.2011 

13. НОХД 

840/2010 

Господинов Чл. 246 1 г. и 3 м. 16.07.2010 01.11.2011 

14. НОХД 

36/2011 

Грънчаров Чл. 115 10 м. 13.01.2011 18.11.2011 

15. НОХД 

662/2010 

Грънчаров Чл. 282 1 г. и 5 м. 07.06.2010 24.11.2011 

16. НОХД 

54/2011 

Господинов Чл. 282 10 м. 25.01.2011 25.11.2011 

17. НОХД 

1217/2010 

Лазаров Чл. 343 1 г. и 1 м. 01.11.2010 14.12.2011 

18. НОХД 

979/2010 

Грънчаров Чл.321 10 м. 18.08.2010 17.06.2011 

 

 

От образуваните през 2011 г. и останали от предишни периоди дела 

до 31.12.2011г. не са приключили 21 бр. наказателни дела като първа 

инстанция (14 бр. НОХД, 3 бр.ЧНД, 4 бр.АНД ) и  41 бр. дела като 

въззивни(НОХД – 23 бр., ВАНД – 8 бр., ВЧНД 10 бр.).  

Както беше посочено по- горе престъплението по едно въззивно 

НОХдело е погасено по давност. 

През проверявания период няма изгубени дела. 

 

В рамките на проверката бяха инспектирани следните дела: 

 

ВНОХД№774/11г. 

 

Делото е разпределено на съдебен състав с председател Красимир 

Петракиев и членове Николай Господинов и младши съдия Ваня Иванова. 

Докладчик е младши съдия Ваня Иванова. 

Делото е насрочено за 14. 09. 2011г., когато съдът дал ход, изслушал 

съдебните прения и го обявил за решаване. 

На 16. 09. 2011г. съдът постановил определение, с което отменил 

определенията, постановени в предишното съдебно заседание и 
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възобновил съдебното следствие. Назначил допълнителна съдебно- 

медицинска експертиза и го насрочил за 10. 11. 2011г. 

На 10. 11. 2011г. съдът не дал хода на делото поради отсъствие на 

един от адвокатите и го отложил за 14. 12. 2011г. 

На 14. 12. 2011г. съдът дал хода на делото и отново го обявил за 

решаване. Протоколът не отговаря на изискванията на чл. 311 от 

НПК. Съдът следва да проявява по- голяма взискателност при 

проверка на протокола по реда на чл. 311, ал.2 от НПК. 

Съдът постановил решение, с което потвърдил присъдата. С решение 

по НД№490/12г. ВКС възобновил делото и приложил чл. 78А от НК. 

В случая е допуснато нарушение по чл. 22 от НПК относно 

разумния срок за разглеждане и решаване на делото.Отмяната на 

определенията по приключване на делото и възобновяване на 

съдебното следствие са довели до надхвърляне на времето, необходимо 

за осъществяване на правосъдието и създават впечатление за 

несигурност в работата на съда. Отделно от това за приложението 

на чл. 78А от НК прокурорът и съдът следят служебно по силата 

съответно на чл. 242, НПК и чл. 248, ал.2,т.4 от НПК. 

 

ВНОХД№682/11г. 

 

Делото е образувано на 29. 06. 2011г. въз основа на протест и 

въззивни жалби от двамата осъдени. Разпределено е на съдия Върбина 

Мълчиниколова. Тя била и председател на въззивния съдебен състав. В 

състава на съда като членове участвали съдия Георги Грънчаров и младши 

съдия Мариана Тодорова. 

Делото била насрочено за 26. 07. 2011г. поради молба на един от 

защитниците за отлагане на делото съдът го отсрочил за 13. 09. 2011г. 

Липсва произнасяне по чл. 327 от НПК, според който 

допускането на исканите доказателства се решава в закрито 

заседание и съдът се произнася по небходимостта от разпит на 

подсъдимия. 

Съдебното заседание от 13. 09. 2011г. е отложено за 25. 10. 2011г. 

поради нередовно призоваване на адв. Александър Коцев, резервен 

защитник на подс. А. К. 

Съдебното заседание  от 25. 10. 2011г. е отложено за 22. 11. 2011г.  
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Делото е отложено поради лоша организация на работа.Това е 

трето поред заседание на делото, а договорения защитник на единия 

жалбоподател не е призоваван. 

Първият жалбоподател Л. Ф. бил нередовно призован и не се явил. За 

него се явил адв. Жоро Нинов. 

Прокурорът поискал отлагане на делото поради нередовното 

призоваване на ответника по протеста и въззивен жалбоподател Л. Ф. 

Пред първата инстанция договорен адвокат на втория жалбоподател 

К. бил адв. Диян Мичев. На заседанието на първоинстанционния съд, 

състояло се на 18. 01. 2011г. той не се явил в съдебно заседание, защото 

бил задържан с мярка за неотклонение. С оглед на това РС- Плевен 

назначил адв. Коцев за резервен защитник на жалбоподателя К. 

Адв. Диян Мичев не бил призован за 25. 10. 2011г., когато било 

поредното съдебно заседание пред въззивния съд. При изразяване на 

становище по даване ход на делото резервният защитник заявил, че 

жалбоподателя К. му споделил, че държи на двоя договорен защитник адв. 

Диян Мичев. Резервния защитник посочил, че пред въззивната инстанция 

жалбоподателя К. следва да се представлява не от него, а от договорения 

защитник адв. Мичев, който бил вече освободен. В същото време 

предоставил на съда да направи преценка дали следва да се даде ход на 

делото. 

Жалбоподателят К. присъствал в съдебното заседание. Според 

съдебния протокол той предоставил на съда преценката дали да се даде ход 

на съдебното заседание. Не е споделил с въззивния съд, че не е съгласен 

резервният защитник да упражнява правата по чл. 99, ал.1 от НПК, не е 

заявил, че предпочита да бъде защитаван от адв. Диян Мичев, който го 

представлявал пред първата инстанция и не е заявил дали споделя казаното 

от резервния защитник. 

Съдът постановил определение в мотивите на което посочил, че 

видно от приложено пълномощно на л. 29 от първоинстанционното 

производство жалбоподателят К. е упълномощил за адвокат по свой избор 

адв. Диян Мичев, като пълномощното му важи до приключване на делото 

във всички инстанции. За въззивната инстанция адв. Мичев не е търсен и 

не е призоваван. Според решаващия състав на ОС Плевен възражението на 

резервния защитник- адв. Коцев, че той би следвало да участва в 

наказателното производство само ако адв. Диян Мичев не се яви се явява 

основателно.  
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С оглед на това съдът не дал ход на делото и го насрочил за 22. 11. 

2011г. като разпоредил да се изиска справка от ОД на МВР дали Л. Ф. се 

намира в страната или е напуснал територията на Република България. 

Разпоредил за следващото съдебно заседание да се призове и адв. Диян 

Мичев. 

Съдебният протокол не отговаря на изискванията на чл. 311 от 

НПК, защото в него не е отразено, че А. К. освен ответник по 

протеста е и въззивен жалбоподател. 

В съдебното заседание на 22. 11. 2011г. съдът дал ход на делото. 

Липсва съдебен акт, че по отношение на жалбоподателя Ф. се дава ход 

при условията на задочно производство по чл. 269 от НПК. 

Председателят не е разяснил на страните правото на отводи. Липсва 

и съдебен акт за приобщаване на доказателствата, събрани от 

първата инстанция. Съдът обявил делото за решаване. 

С решение от 8. 12. 2011г. той изменил присъдата на 

първоинстанционния съд, с която на двамата подсъдими е наложено 

наказание лишаване от свобода 1 година и 6 месеца, което на осн. чл. 66 е 

отложено за срок от 3 години. ОС Плевен увеличил размер на 

изпитателния срок по чл. 66, ал.1 от НК като отложил изпълнението на 

наказанието на двамата подсъдими за срок от 5 години. 

Подсъдимите поискали възобновяване на делото. ВКС уважил 

искането им и наложил изпитателен срок в размер на 4 години и 6 месеца. 

Допуснато е нарушение на разумния срок за разглеждане и 

решаване на делото по смисъла на чл. 22 от НПК. 

 

ВНОХД№548/11г. 

 

Делото е разпределено на съдебен състав с председател Върбина 

Мълчиниколова и членове Георги Грънчаров и младши съдия Марияна 

Тодорова. Докладчик е съдия Върбина Мълчиниколова. 

Липсва съдебен акт по чл. 327, ал.2 от НПК. 

В съдебното заседание на 14. 06. 2011г., съдът дал ход на делото, 

изслушал съдебните прения и го обявил за решаване. Председателят не е 

разяснил на страните правото на отводи. Липсва и съдебен акт за 

приобщаване на доказателствата, събрани от първата инстанция. 

В закрито заседание на 12. 07. 2011г. съдът констатирал, че не са 

изяснени всички обстоятелства по делото и постановил определение, с 

което отменил определението,с което делото е обявено за решаване и 
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върнал делото за разглеждане в открито съдебно заседание, което 

насрочил за 26. 07. 2011г. На осн. чл. 332, НПК открил съдебното 

следствие пред въззивната инстанция за допълнителен разпит на св.Т. 

М. 

След няколко заседание на 22. 11. 2011г. съдът дал ход на делото. 

Констатирал, че св. Т. М. не е редовно призован, но същият не може да 

бъде намерен на посочения от него адрес, за да бъде редовно призован. 

Посочил, че е изискал всички възможни справки като е установил, че М. не 

се намира в следствените арести или в затвор, няма данни да е напуснал 

страната и не е обявил друг адрес за призоваване, поради което делото 

следва да бъде разгледано в негово отсъствие.Делото приключило и съдът 

отново го обявил за решаване. 

С решение от 22. 11. 2011г.  той отменил присъдата на 

първоинстанционния съд и вместо нея постановил нова осъдителна 

присъда. 

В случая е допуснато нарушение по чл. 22 от НПК относно 

разумния срок за разглеждане и решаване на делото.Отмяната на 

определенията по приключване на делото и възобновяване на 

съдебното следствие са довели до надхвърляне на времето, необходимо 

за осъществяване на правосъдието и създават впечатление за 

несигурност в работата на съда.  

 

ВНОХД№131/11г. 

 

Делото е образувано на 9.02.2011г. въз основа на въззивни жалби. 

Разпределено на съдебен състав с председател Красимир Петракиев и 

членове Николай Господинов и Кристина Лалева. Докладчик е съдия 

Красимир Петракиев. Насрочено е за 9.03.2011г. 

Липсва съдебен акт по чл. 327, ал.2 от НПК. 

Съдебното заседание от 9. 03. 2011г. е отложено за 13. 04. 2011г., 

когато съдът дал ход на делото, изслушал съдебните прения и го обявил за 

решаване.  

В закрито заседание на 12. 05. 2011г. съдът констатирал, че не са 

изяснени всички обстоятелства по делото и постановил определение, с 

което отменил определението,с което е приключено съдебното 

следствие, даден е ход за прения и делото е обявено за решаване. На 

осн. чл. 302 от НПК той възобновил съдебното следствие и го насрочил 

за разглеждане в открито съдебно заседание за 8. 06. 2011г.  
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На 8. 06. 2011г. той дал ход на делото и отново го обявил за 

решаване. На 11. 07. 2011г. съдът постановил решение, с което потвърдил 

присъдата на първоинстанционния съд. 

В случая е допуснато нарушение по чл. 22 от НПК относно 

разумния срок за разглеждане и решаване на делото.Отмяната на 

определенията по приключване на делото и възобновяване на 

съдебното следствие са довели до надхвърляне на времето, необходимо 

за осъществяване на правосъдието и създават впечатление за 

несигурност в работата на съда.  

 

По НОХД№1264/10г. със съдия- докладчик Красимир Петракиев и 

НОХД№313/10г. със съдия- докладчик Цезарина Йосифова има 

веществени доказателства. В същото време в материалите по делата 

липсват приемо- предавателни протоколи за веществените 

доказателства, които се изискват от разпоредбата на чл. 141, ал.2 от 

ПАРОАВАС. 

 

  

НОХД№979/10г., ЧНД№148/11г. и ЧНД№62/11г.със съдия- 

докладчик Георги Грънчаров; ЧНД№672/11г. и ЧНД№307/11г. със съдия- 

докладчик Кристина Лалева; НОХД№757/11г., ЧНД№315/11г. и 

ЧНД№216/11г. със съдия- докладчик Цезарина Йосифова; ЧНД№215/11г. 

със съдия- докладчик Емил Банков; НОХД№1482/10г., НОХД№86/09г., 

НОХД№1207/10г. и ЧНД№573/11г. със съдия- докладчик Николай 

Господинов; НОХД№242/11г., ЧНД№97/11г. и ЧНД№77/11г. със съдия- 

докладчик Върбина Мълчиниколова; НОХД№231/11г., ЧНД№127/11г. и 

ЧНД№845/11г. със съдия- докладчик Красимир Петракиев; 

НОХД№374/11г., ЧНД№64/11г., ЧНД№954/11г. и ЧНД№1219/11г. със 

съдия- докладчик Румен Лазаров. 

Проверяващият екип констатира, че не са допуснати нарушения при 

тяхното образуване, движение и приключване. 

 

Приложение: Приложение 1 

 Справка за наказателните дела с продължителност повече от 12 

месеца; 

 

През проверявания период на съдия са разпределени и решени 

делата както следва:  
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НАСРОЧЕНИ ДЕЛА ПРЕЗ 2011г. НОХД - -ВА ИНСТАНЦИЯ  

НОХД - 370 броя      

ЧНД -   495 броя      

НАХД  -  16 броя      

      

ОБЩО: 881 броя     

      

ПО СЪДИИ І ва ИНСТАНЦИЯ    

СЪДИЯ НОХД ЧНД НАХД ОБЩО  

ГРИГОРОВ 8 41 2 51  

МЪЛЧИНИКОЛ. 32 49 2 83  

ГРЪНЧАРОВ 63 41 2 106  

БАНКОВ 35 70 1 106  

ПЕТРАКИЕВ 37 96 2 135  

ЛАЛЕВА 18 61 1 80  

ГОСПОДИНОВ 53 69 2 124  

ЛАЗАРОВ 60 34 2 96  

ЙОСИФОВА 64 34 2 100  

ОБЩО: 370 495 16 881  

      

ВЪЗЗИВНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА - 2011 г.- по състави  

ВНОХД - 470 броя     

ВНЧД - 301 броя      

ВНАХД - 10броя      

      

ОБЩО: 781 броя     

1-ви състав      

СЪДИЯ ВНОХД ВНЧД ВНАХД ОБЩО  

ГРИГОРОВ 44 24 1 69  

БАНКОВ  49 32 1 82  

ЛАЛЕВА 39 23   62  

ОБЩО: 132 79 2 213  

           

2 - ри състав          

МЪЛЧИНИКОЛ. 48 28   76  

ГРЪНЧАРОВ 41 28 2 71  

мл.с.ТОДОРОВА 14 19   33  

ОБЩО: 103 75 2 180  

           

3 - ти състав          

ПЕТРАКИЕВ  56 24 1 81  

ГОСПОДИНОВ 59 26 1 86  

мл.с..ИВАНОВА 19 39   58  

ОБЩО: 134 89 2 225  

           

4 - ти състав          

ЛАЗАРОВ 48 28 2 78  

ЙОСИФОВА 45 18 2 65  

мл.с.ИВ. И ТОД. 8 12    20  

ОБЩО: 101 58 4 163  
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Средномесечното постъпление на дела на един съдия на база 

щатното разписание през 2011 г. е 10,54 дела, а средномесечно свършените 

дела от един съдия на база утвърденото щатно разписание през 2011 г. са 

9,33 дела. 

Средномесечното постъпление на дела на един съдия на база 

действителна натовареност през 2011 г. е 12,21 дела, а средномесечно 

свършените дела от един съдия на база действителна натовареност през 

2011 г. са 10.81 дела. 

Средномесечното постъпление на наказателни дела на един съдия 

на база утвърденото щатно разписание през 2011 г. е 9.72 дела, а 

средномесечно свършените наказателни дела от един съдия през 2011 г. са 

9.01 дела. 

Средномесечното постъпление на наказателни дела на един 

наказателен съдия на база действителна натовареност през 2011 г. е 11,01 

дела/изчислява се на база постъпили дела и действително отработени 

човекомесеци в наказателно отделение/, средномесечно свършени дела от 

един наказателен съдия са 11,58 дела.  

През 2011г. в наказателното отделение на ОС Плевен са отработени 

112 човеко месеци, като изчислението на показателя става при съотнасяне 

напостъпилите дела и съответно решените дела към тези отработени 

човекомесеци. Средномесечно дела за разглеждане от един наказателен 

съдия е 12,49 дела, а за граждански съдия 12 дела. 

 

                               

     2012г. 

 

И през 2012г. в ОС- Плевен е функционирало самостоятелно 

Наказателно отделение. Председател на Наказателното отделение е бил 

заместникът на административния ръководител, заместник- председател 

Красимир Петракиев.  

През 2012г. в наказателното отделение са правораздавали следните 

съдии, разпределени по състави: 

Александър Григоров- административен ръководител, председател 

на ОС- Плевен;  

Красимир Петракиев- заместник- председател и председател на 

наказателно отделение; 

Румен Лазаров 

Върбина Мълчиниколова 

Георги Грънчаров 

Николай Господинов 
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Кристина Лалева 

Емил Банков 

Цезарина Йосифова 

Калоян Гергов 

Доротея Цонева 

Към отделението са работили Ваня Иванова- младши съдия и 

Марияна Тодорова- младши съдия, които участвали във въззивни състави. 

Съдиите, които правораздават по граждански дела разглеждат и 

наказателни дела. 

През 2012г. съдиите в ОС Плевен са работили в три въззивни състава 

съгласно Заповед № РД- 34  от 1.03. 2012г. на председателя на Окръжен 

съд- Плевен, както следва: 

І. Първи въззивен наказателен състав: 

1. Александър Григоров- председател на състава; 

2.Емил Банков 

3. Калоян Гергов 

ІІ. Втори въззивен наказателен състав: 

1.Върбина Мълчиниколова- председател на състава; 

2.Георги Грънчаров 

3.Румен Лазаров 

ІІІ. Трети въззивен наказателен състав: 

1.Красимир Петракиев- председател на състава; 

2.Николай Господинов 

3.Ваня Иванова/ Марияна Тодорова- младши съдии, съобразявайки 

участието им в граждански въззивни състави. 

 

Приложение: Справка №2 за брой наказателни състави, разглеждащи 

наказателни дела като първа инстанция и въззивни през периода 1. 01. 

2011г.- 20. 06. 2013г. 

 

В наказателното отделение не са работили съдебни помощници.  

Наказателните съдии са отсъствали през 2012 г. както следва: 

Александър Григоров- административен ръководител- 40 работни 

дни отпуск; 

Красимир Петракиев- заместник на административния ръководител-

34 работни дни отпуск; 

Върбина Мълчиниколова- съдия- 45 работни дни отпуск; 

Румен Лазаров- съдия- 39 работни дни отпуск; 
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Николай Господинов- съдия- 42 работни дни отпуск и 3 дни отпуск 

по болест; 

Георги Грънчаров- съдия- 39 работни дни отпуск; 

Емил Банков- съдия- 40 работни дни отпуск; 

Кристина Лалева- съдия- 122 работни дни отпуск и 138 дни отпуск 

по болест; 

Цезарина Йосифова- съдия- 181 дни отпуск и 75 дни отпуск по 

болест; 

Калоян Гергов- съдия- 44 дни отпуск; 

Доротея Цонева- съдия- 12 дни отпуск. 

 

Подробна информация за периода, през който съдиите са били в 

отпуск, болнични и командировки през 2012г. се съдържа в Приложение 

№1 и в отделна Справка за ползван отпуск по болест за периода януари 

2011- юни 2013г. на наказателните съдии от Окръжен съд- Плевен. 

 

Приложение: Приложение №1  

   Справка за ползван отпуск по болест за периода януари 

2011- юни 2013г. на наказателните съдии от ОС Плевен; 

 

Към наказателното отделение на Окръжен съд – Плевен работят 20 

бр. служители, от които регистратура- 1бр., регистратура на 

класифицираната информация- 1бр., секретар- протоколисти- 8бр., 

четирима съдебни деловодители, връчване на призовки 5 бр. и архив- 1бр. 

За веществените доказателства (съгл. разписаните длъжностни задължения 

в длъжностната характеристика) са отговаряли всички деловодители от 

деловодството на наказателно отделение. Съгласно изискването на чл. 143 

от ПАРОАВАС  веществените доказателства се съхраняват в отделно 

помещение на Окръжния съд.  

 

През проверявания период съдиите от ОС Плевен са насрочили брой 

наказателни дела както следва: 

1/Александър Григоров- административен ръководител е насрочил 

общо 187 бр. наказателни дела, от които 133бр. първоинстанционни дела и 

54бр. въззивни дела. От тях: 

НОХД- 10бр; 

ЧНД- 123бр.; 

ВНОХД- 34бр; 

ВЧНД- 18бр.; 

ВНАХД- 2бр.; 
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2/ Красимир Петракиев- заместник на административния 

ръководител е насрочил общо 175бр. наказателни дела, от които 115бр. 

първоинстанционни дела и 60 бр. въззивни дела. От тях: 

НОХД- 37бр.; 

ЧНД- 78бр.; 

ВНОХД- 36бр.; 

ВЧНД- 17бр.; 

ВНАХД- 7бр.; 

3/ Върбина Мълчиниколова- съдия е насрочила общо 151бр.  

наказателни дела, от които 100бр. първоинстанционни дела и 51бр. 

въззивни дела. От тях: 

НОХД- 33бр. 

ЧНД- 67бр.; 

ВНОХД- 31бр.; 

ВЧНД- 18бр.; 

ВНАХД- 2бр. 

4/ Георги Грънчаров- съдия е насрочил общо 153 наказателни дела, 

от които 101бр. първоинстанционни дела и 52 въззивни дела. От тях: 

НОХД- 35бр. 

ЧНД- 65бр.; 

НАХД- 1бр.; 

ВНОХД- 37бр.; 

ВЧНД- 13бр.; 

ВНАХД- 2бр. 

5/ Емил Банков- съдия е насрочил общо 153 наказателни дела, от 

които102бр. първоинстанционни дела и 51 въззивни дела. От тях: 

НОХД- 36бр.; 

НАХД- 2бр. 

ЧНД- 64бр.; 

ВНОХД- 30бр.; 

ВЧНД- 18бр.; 

ВНАХД- 2бр. 

6/Кристина Лалева- съдия е насрочила общо 19 бр. наказателни 

дела, от които 5 бр. първоинстанционни дела и 14 бр. въззивни дела. От 

тях: 

НОХД- 5бр.; 

ВНОХД- 11бр.; 

ВЧНД- 1бр.; 

ВНАХД- 2бр. 
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7/Николай Господинов- съдия е насрочил общо 152бр. наказателни 

дела, от които 101бр. първоинстанционни дела и 51 въззивни дела. От тях: 

НОХД- 38бр.; 

ЧНД- 61бр.; 

НАХД- 2бр.; 

ВНОХД- 22 бр.; 

ВЧНД- 24 бр.; 

ВНАХД- 5бр. 

8/Румен Лазаров- съдия е насрочил общо 150 наказателни дела, от 

които 95 първоинстанционни дела и 55 въззивни дела: 

НОХД- 41бр.; 

ЧНД- 53бр.; 

НАХД- 1бр.; 

ВНОХД- 32бр.;  

ВЧНД- 21 бр.; 

ВНАХД-2 бр. 

9/Калоян Гергов- съдия е насрочил общо 124 наказателни дела, от 

които 79 първоинстанционни и 45 въззивни дела: 

НОХД- 20бр.; 

ЧНД- 59бр.; 

ВНОХД- 18бр.;  

ВЧНД- 26бр.; 

ВНАХД-1 бр. 

10/ Доротея Симеонова- съдия е насрочила общо 102 наказателни 

дела, от които 73 първоинстанционни и 29 въззивни дела. От тях: 

НОХД-9бр; 

ЧНД- 64бр. 

ВНОХД- 9бр.; 

ВЧНД- 19бр.; 

ВНАХД- 1бр. 

11/Мариана Тодорова/Ваня Иванова- младши съдии, като 

редуващи се членове на ІІІ въззивен състав са насрочили общо 165 

въззивни наказателни дела. От тях: 

ВНОХД- 70бр.; 

ВЧНД- 91бр.; 

ВНАХД- 4бр. 

 

Приложение: Приложение №1 
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Справка №3 за брой насрочени наказателни дела за 

всеки съдия от Наказателно отделение на ОС Плевен. 

 

През 2012г. съдиите са приключили наказателни дела, които по брой, вид 

и номер на дело са подробно посочени в Справка №4 за свършените в периода 

1.01.2011г.- 30. 06. 2013г. НОХД, НАХД, ЧНД и въззивни дела по състави. 

Подробна информация за делата, които съдиите са свършили през 2012г. се 

съдържа и в Отчетния доклад за дейността на ОС - Плевен.  

През 2012 г. в Окръжен съд-гр. Плевен са стояли за разглеждане 

общо 3084 дела, от които 383 дела са били висящи към 01.01.2012 г., а 2701 

дела са постъпили през 2012 г. Анализът на данните сочи, че през 2012 г. в 

съда са стояли за разглеждане 79 дела по-малко в сравнение с 2011 г.  

В същото време, през 2012г. в сравнение с предишната година, е 

налице увеличение на новопостъпилите дела. През 2012г. те са с 20 дела 

повече от колкото през 2011г. Макар, че увеличението е минимално то 

сочи, че не е налице трайна тенденция за намаление на делата. 

През 2012 г. са стояли за разглеждане общо 141 

първоинстанционни наказателни общ характер дела, от които 36 са 

били висящи в началото на годината, а 105 дела са новообразувани. 

Следователно налице е намаление на стоящите за разглеждане дела от този 

вид с 15 дела в сравнение с 2011г. 

През 2012 г. са стояли за разглеждане общо 547 частни 

първоинстанционни наказателни дела дела. От тях 15 дела са били 

висящи в началото на втората година от проверявания  период, а 532 дела 

са новообразувани. Налице е увеличение на стоящите за разглеждане дела 

от този вид с 58 дела в сравнение с 2011 г., 

През 2012 г. са стояли за разглеждане общо 68 частни наказателни 

дела- разпити, като всички са новообразувани. Налице е съществено 

намаление на стоящите за разглеждане дела от този 

вид в сравнение с 2011 г. 

През 2012 г. са стояли за разглеждане 236 въззивни наказателни 

общ характер дела. От тях 32 дела са останали висящи в началото на 

годината, а 204 дела са били новообразувани. Налице е намаление на 

стоящите за разглеждане дела от този вид с 124дела в сравнение с 2011 г. 

През 2012 г. са стояли за разглеждане 234 частни наказателни  дела 

втора инстанция. От тях 18 дела са били висящи в началото на отчетния 

период, а 216 дела са новообразувани. Налице е намаление на стоящите за 

разглеждане дела от този вид, като може да се направи извод за трайна 

тенденция в тази насока. 

 През 2012 г. са стояли за разглеждане общо 1233 наказателни дела, 

от които 102 дела са били висящи в началото на годината, а 1 131 дела са 

новообразувани. Налице е съществено намаление на стоящите за 
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разглеждане общо наказателни дела с 166 дела в сравнение с 2011 г., 

Наблюдава се трайна тенденция за намаление на този вид дела, което се 

дължи на същественото намаление на въззивните наказателни и частно 

наказателни дела, разпитите пред съдия и наказателните общ характер 

дела. 

През 2012 г. са решени общо 108 наказателни общ характер дела. 

От тях в тримесечен срок са решени 79 дела. Това представлява 73 % от 

общо свършените дела от този вид. 

Налице е намаление на свършените дела с 12 дела в сравнение с 2011 

г., с 30 дела в сравнение с 2010 г. и с 36 дела в сравнение с 2009 г. 

Постигнат е най-висок процент, за последните няколко години, по 

показателя свършени дела в срок до 3 месеца. Това се дължи от една 

страна на намалението на делата и от друга на подобряването на 

организацията в насрочването и разглеждането. 

През 2012 г. са свършени общо 542 частни наказателни дела първа 

инстанция. В срок до три месеца са решени 538 дела, което представлява 

99,3 % от общо свършените дела от този вид. 

През 2012 г. са решени 68 частни наказателни дела за разпити 

пред съдия, всички в тримесечен срок. 

През 2012 г. са решени 206 въззивни наказателни общ характер 

дела. В срок до три месеца са решени 195 дела, 

което представлява 95% от общо свършените дела.Решените в срок до три 

месеца дела са с 9 % повече в сравнение с 2011 г. 

През 2012 г. са решени 227 частни наказателни дела втора 

инстанция. В срок до три месеца са свършени 224 дела, което съставлява 

99% от общо решените дела. Налице е намаление с 37 дела в сравнение с 

2011 г., Решените в срок до три месеца дела са с 1 % повече в сравнение с 

2011 г. 

 

През втората година от проверявания период са решени общо 1 157 

наказателни дела. В срок до три месеца са решени 1 109 дела, което 

представлява 96 % от общо свършените дела. Това е процент по-висок с 

4% в сравнение с този за 2011г. и 2010г. Налице е намаление на броя на 

този вид дела със 140, което съществено е подобрило показателя – процент 

на решени в срок до 3 месеца дела. 

През 2012 г. с присъда са приключили 59 дела, с решение- 234бр. 

дела, а с определение- 809бр. дела. 

През 2012 г. са били прекратени производствата по 49 

наказателни общ характер дела: 

1/Поради решаване на делото със споразумение са прекратени 20 

дела; 

2/Поради връщане на делото на прокурора за допълнително 

разследване са прекратени 14 дела; 
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3/По други причини 15 дела. 

 През 2012 г. са били прекратени производствата по 4 частни 

наказателни дела първа инстанция. 

 През 2012 г. са били прекратени производствата по 9 въззивни 

наказателни дела: 

1/ Поради оттегляне на въззивната жалба или протест са прекратени 

2 дела; 

2/ Поради изтичане на предвидената в закона давност за наказателно 

преследване e прекратено 1 дело; 

3/ Поради връщане за процедура по чл.323 от НПК 1 дело; 

4/ Поради изпращане по подсъдност 1 дело и по друга причина са 

прекратени 5 дела. 

През 2012 г. са били прекратени производствата по 22 дела частни 

наказателни дела втора инстанция: 

1/Поради оттегляне на жалбата или протеста са прекратени 7 дела; 

2/ Поради недопустимост на жалбата или протеста са прекратени 5 

дела и по други причини 10 броя. 

През 2012 г. е било прекратено производството по общо 84 

наказателни дела, без тези прекратени поради приключване на разпита 

пред съдия, които са 68 броя. 

 

Приложение: Справка №6 за делата, прекратени в периода 1. 01. 

2011г.- 30. 06. 2013г. с посочване на основанието; 

 

Трите дела, образувани преди 1. 01. 2011г. и не приключили към 

30.06. 2013г. са посочени в раздела за 2011г. 

 

Приложение: Справка №5 за спрените дела, както и за висящите 

наказателни дела, образувани преди 1. 01. 2011г. и неприключили към 30. 

06. 2013г. 

 

 І.НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ПЪРВА ИНСТАНЦИЯ 

 

 През 2012г. ПОС е приключил 724 бр. наказателни дела първа 

инстанция, с индивидуални показатели както следва: 

 -НОХД – 108бр; 

 - НАХД- 6бр. 

 -ЧНД – 610бр. От тях ЧНД- 542бр., ЧНД- разпити- 68бр.; 

  

 Наказателните дела се образуват още същия ден или до три дни от 

постъпването и регистрирането им в съда. 

 



 69 

През 2012г. ПОС е върнал на прокурора за доразследване 14 дела. 

Това представлява 12.28% от общия брой на свършените дела. Налице е 

известно намаление на процента на първоинстанционните дела, върнати 

на прокурора. В същото време Инспекторатът към ВСС намира, че през 

2012г. процентът на делата върнати на прокурора поради това, че на 

досъдебното прозводство са допуснати отстраними съществени 

нарушения на съдопроизводствените правила продължава да е 

неприемливо висок. 

 Съдът върнал на прокурор с разпореждане на съдията- 

докладчик 13бр. дела. С определение по чл. 288,т.1 от НПК е върнато 1 

дело. 

От тях: 

Съдия Красимир Петракиев е върнал на прокурора с указания 

НОХД№318/12г.; 

 

Съдия Върбина Мълчиниколова е върнала на прокурора с указания 

следните дела : 

НОХД№561/12г.; 

 НОХД№907/12г.; 

НОХД№1229/11г.; 

         

Съдия Емил Банков е върнал на прокурора с указания следните дела:  

НОХД№349/2011г.; 

НОХД№313/12г. 

 

Съдия Румен Лазаров е  върнал на прокурора с указания следните 

дела: 

НОХД№4/12г.; 

НОХД№ 197/12г. 

 

Съдия Калоян Гергов е върнал на прокурора с указания следните 

дела:  

НОХД№198/12г.; 

НОХД№271/12г.; 

                 

Приложение: Приложение №1; 

       Справка №8 за делата, върнати на прокурора за 

доразследване в периода 1.01. 2011г.- 30.06. 2013г. 

 

През 2012г. от общо решени 108 бр. НОХД, ОС Плевен е  

постановил оправдателни присъди по пет НОХД, което представлява 

4.62% от общия брой на свършените дела. Това са: 
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НОХД№1122/11г. на съдия Николай Господинов. Потвърдена с 

решение 0224/18.10.2012г.; 

НОХД 290/2011 г. – съдия Грънчаров.Присъдата е обжалвана и 

делото е изпратено на 04.02.13 г. в АС – Велико Търново. 

НОХД  1009/2011 г. – съдия Николай Господинов,Присъдата е 

потвърдена с решение №200/10.09.2012  г. по ВНОХД 177/2012  г. на АС – 

Велико Търново. 

НОХД 368/2012 г.  – съдия Върбина Мълчиниколова. Присъдата е 

обжалвана и делото е изпратено на 09.08.13 г. в АС – Велико Търново. 

НОХД 561/2012 г.  – съдия Върбина Мълчиниколова. По нея  има 

произнасяне с присъда  №56/11.03.2013  г. по ВНОХД 14/2013  г. на АС – 

Велико Търново и решение №238/28.06.2013  г. по НД 681/2013  г. на ВКС 

на Р България. 

 

Приложение: Справка №7 за делата, приключили с оправдателна присъда 

в периода 1. 01. 2011г.- 30. 06. 2013г. 

 

Не са разглеждани дела, по които подсъдимият е бил непълнолетен. 

20 бр. дела са решени по реда на гл.29 от НПК „Решаване на делото 

със споразумение”. Всички дела са насрочени в срок до 7 дни от 

получаване на делото съгласно чл. 382, ал.2 от НПК. 

 

В рамките на проверката бяха инспектирани следните дела: 

 

НОХД № 700 по описа за 2012г.: 

 

Делото е образувано на 2. 10. 2012г. въз основа на споразумение, 

сключено между ОП Плевен от една страна и обв. П. А. и неговия 

защитник- от друга за прекратяване на наказателното производство, 

образувано за извършено от обвиняемия престъпление по чл. 354а,б и чл. 

354в, ал.2-4 от НК. Съдия- докладчик по делото е Калоян Гергов. Той 

насрочил съдебното заседание за 5. 10. 2012г.  

По делото има събрани веществени доказателства. В същото 

време в материалите по делото липсва приемо- предавателен протокол за 

веществените доказателства, изискван от разпоредбата на чл. 141, ал.2 

от ПАРОАВАС. 

В съдебното заседание на 5. 10. 2012г. съдия Гергов дал ход на 

делото и одобрил постигнатото споразумение. С него на подсъдимия е 

наложено наказание Лишаване от свобода в размер на 1 година и 6 месеца. 
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На осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наказанието е отложено за срок 

от 3 години. В споразумението, одобрено от съда не е посочено на кого да 

се възложи възпитателната работа в случаите на условно осъждане.По 

силата на  чл.381, ал.5, т.4 от НПК това е задължителен елемент от 

постигнатото споразумение. Страните могат да постигнат съгласие 

възпитателните грижи да се възложат на обществена организация или 

трудов колектив с тяхно съгласие, а когато липсва такова съгласие, 

възпитател може да бъде определено лице- чл.67, ал.1 и 2 от НК.В 

рамките на проверката дали споразумението отговаря на закона, съдът 

следва да следи за спазването и на чл.381, ал.5,т.4 от НПК. 

Аналогичен на горепосочения пропуск  по отношение спазването на 

разпоредбата на чл. 381, ал.5, т.4 от НПК е налице и при одобряване на 

споразумение по НОХД№924/12г. със съдия- докладчик Доротея 

Симеонова; НОХД№210/12г. и НОХД№859/12г. със съдия- докладчик 

Емил Банков; НОХД№815/12г. със съдия- докладчик КрасимирПетракиев; 

НОХД№77/12г. със съдия- докладчик Върбина Мълчиниколова; 

НОХД№461/12г. със съдия- докладчик Николай Господинов; 

НОХД№462/12г. със съдия- докладчик Румен Лазаров. 

 

НОХД№808/12г. 

 

Делото е бързо производство. Образувано е на 26. 10. 2012г. въз 

основа на споразумение, сключено между ОП Плевен от една страна и обв. 

Б. Б. и неговия защитник- от друга за прекратяване на наказателното 

производство, образувано за извършено от обвиняемия престъпление по 

чл. 199 от НК. Съдия- докладчик по делото е Емил Банков. Съдебното 

заседание  е било  на 31. 10. 2012г. Според чл. 382, ал.2 от НПК съдът 

насрочва делото. В случая липсва съдебен акт за насрочване на делото. 

В съдебното заседание на 31. 10. 2012г. съдия Банков дал ход на 

делото и одобрил постигнатото споразумение. 

 

НОХД№81/12г. 

  

Делото е образувано на 3. 02. 2012г. въз основа на споразумение, 

сключено между ОП Плевен от една страна и обв. С. А. и неговия 

защитник- от друга за прекратяване на наказателното производство, 

образувано за извършено от обвиняемия престъпление по чл. 242, ал.2 и 3 

от НК. Съдия- докладчик по делото е Георги Грънчаров. Той насрочил 

съдебното заседание за 20. 02. 2012г. Делото не е включено в Справка №9 

за делата, образувани по внесено споразумение, насрочени след 7- 
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дневния срок по чл. 382, ал.2 от НПК, но по него е допуснато 

нарушение  на срока по чл. 382, ал.2 от НПК. 

Съдебното заседание на 20. 02. 12г. е отложено за 23. 02. 2012г., 

когато съдия Грънчаров дал ход на делото и одобрил постигнатото 

споразумение С него на подсъдимия е наложено наказание Лишаване от 

свобода в размер на 5 месеца. На осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на 

наказанието е отложено за срок от 3 години. В споразумението, одобрено 

от съда не е посочено на кого да се възложи възпитателната работа в 

случаите на условно осъждане.По силата на  чл.381, ал.5, т.4 от НПК 

това е задължителен елемент от постигнатото споразумение. 

Страните могат да постигнат съгласие възпитателните грижи да се 

възложат на обществена организация или трудов колектив с тяхно 

съгласие, а когато липсва такова съгласие, възпитател може да бъде 

определено лице- чл.67, ал.1 и 2 от НК.В рамките на проверката дали 

споразумението отговаря на закона, съдът следва да следи за спазването 

и на чл.381, ал.5,т.4 от НПК. 

 

Бяха проверени и: НОХД№817/11г. и НОХД№736/12г. със съдия- 

докладчик Георги Грънчаров; НОХД№16/12г. със съдия- докладчик 

Николай Господинов;НОХД№37/12г. със съдия- докладчик Красимир 

Петракиев; НОХД№24/12г. със съдия- докладчик Калоян Гергов. НОХД№ 

737/12г. със съдия- докладчик Румен Лазаров. Проверяващият екип 

констатира, че не са допуснати нарушения при тяхното образуване, 

движение и приключване. 

 

Приложение: Справка №9 за делата, образувани по внесено 

споразумение, насрочени след 7- дневния срок по чл. 382, ал.2 от НПК; 

 

По реда на гл.28 от НПК – „Освобождаване от наказателна 

отговорност с налагане на административно наказание” са разгледани 

6 бр. дела. От тях 3бр. дела, образувани през 2011г. въз основа на внесени 

постановления на прокуратурата, съдържащи предложения за прилагане на 

чл. 78а от НК са насрочвани след едномесечния срок по чл. 376, ал.1 от 

НПК. Това са: 

 

НАХД№211/12г. 

 

Делото е образувано на 14. 03. 2012г. въз основа на внесено от ОП 

Плевен постановление с предложение за освобождаване от наказателна 
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отговорност и налагане на административно наказание. Съдия- докладчик 

по делото е Георги Грънчаров. 

Той насрочил делото за 27. 04. 2012г., когато делото приключило с 

решение. От внасянето на постановлението на ПОП до първото 

заседание е минал 1 месец и 13 дни. Допуснато е нарушение на 

изискването на чл. 376, ал.1 от НПК делото да се насрочва в 

едномесечен срок.  

 

НАХД№573/12г. 

 

Делото е образувано на 30. 07. 2012г. въз основа на внесено от ОП 

Плевен постановление с предложение за освобождаване от наказателна 

отговорност и налагане на административно наказание. Съдия- докладчик 

по делото е Калоян Гергов. 

С разпореждане от 3.08. 2012г. той насрочил делото за 20. 09. 2012г. 

От внасянето на постановлението на ПОП до първото заседание е 

минал 1 месец и 20 дни. Допуснато е нарушение на изискването на чл. 

376, ал.1 от НПК делото да се насрочва в едномесечен срок.  

 

НАХД№584/12г. 

 

Делото е образувано на 3. 08. 2012г. въз основа на внесено от ОП 

Плевен постановление с предложение за освобождаване от наказателна 

отговорност и налагане на административно наказание. Съдия- докладчик 

по делото е Румен Лазаров. 

С разпореждане от 10. 08. 2012 той насрочил делото за 13. 09. 2012г. 

От внасянето на постановлението на ПОП до първото заседание е 

минал 1 месец и 10 дни. Допуснато е нарушение на изискването на чл. 

376, ал.1 от НПК делото да се насрочва в едномесечен срок.  

 

Бяха инспектирани и следните дела: НАХД№78/12г. със съдия- 

докладчик Николай Господинов; НАХД№72/12г. и НАХД№716/12г. 

със съдия- докладчик Емил Банков.  

Бяха инспектирани и НОХД№1111/09г. и НОХД№406/12г., 

които са образувани като НОХД, но са приключили с решение по чл. 

78а от НК.  

Проверяващият екип констатира, че няма допуснати нарушение 

при тяхното образуване, движение и приключване.  
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Приложение: Справка №10 за делата, насрочени след 

едномесечния срок по чл. 376, ал.1 от НПК в периода 1. 01. 2011г.- 

30. 06. 2013г.; 

 

25 бр. дела са разгледани по реда на гл.27, НПК „Съкратено 

съдебно следствие в производство пред първата инстанция”. 

 

Бяха инспектирани: 

 

НОХД№282/12г. 

 

Делото е образувано на 19.04. 2012г. въз основа на обвинителен акт, 

внесен от ОП Плевен срещу М. В. и Х. Т. за извършено от тях 

престъпление по чл. 282, ал.3 вр. с ал.2 от НК. Разпределено е на съдия 

Емил Банков. 

С разпореждане от 27.04.2012г. той насрочил делото за 07. 06. 2012г. 

Съдебното заседание на 07. 06. 2012г. не се състояло. Делото е отложено за 

13. 09. 2012г. Интервалът между съдебните заседания е 3 месеца и 5 

дни. При насрочване на делото съдията- докладчик е допуснал 

нарушение на срока по чл. 271, ал.10 от НПК. 

Присъдата е постановена на 13. 09. 2012г. Мотивите към нея са 

изготвени на 15. 10. 2012г. 

Присъдата е влязла в законна сила на 29. 09. 2012г. Изпратена е на 

ОП Плевен за изпълнение на 15. 10. 2012г. В случая е допуснато 

нарушение на срока по чл. 416, ал.5 от НПК. Причина за нарушението е 

несъвършенство на законодателната уредба. При определяне на срока 

за изпращане на присъдата за изпълнение законодателят не е 

съобразил, че срокът за изготвяне на мотивите, предвиден в чл. 308 от 

НПК е по- дълъг от срока по чл. 416, ал.5 от НПК. В този случай 

срокът по чл. 416, ал.5 от НПК е нарушен, но първоинстанционния съд 

не е виновен за това. 

 

Аналогична е причината за нарушение на срока по чл. 416, ал.5 от 

НПК по НОХД№906/12г. със съдия- докладчик Николай Господинов и по 

НОХД№912/12г. със съдия- докладчик Красимир Петракиев. 

 

НОХД№416/12г. 
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Делото е образувано на 05. 06. 2012г. въз основа на обвинителен акт, 

внесен от ОП Плевен срещу А. К. за извършено от него престъпление по 

чл. 196а от НК. Разпределено е на съдия Емил Банков. 

С разпореждане от 7. 06. 2012г. той насрочил делото за 6. 07.2012г., 

когато делото приключило с осъдителна присъда. Мотивите към нея са 

изготвени на 10. 07. 2012г. 

На 11. 07. 2012г. подсъдимият подал въззивна жалба. АС Велико 

Търново потвърдил присъдата на първоинстанционния съд. Присъдата 

влязла в законна сила на 25. 01. 2013г. Делото се върнало от горната 

инстанция на 11.02.2013г. Присъдата е изпратена за изпълнение на ОП- 

Плевен на 12. 02. 2012г., т. е. на следващия ден след връщането на 

делото от горната инстанция. В случая е допуснато нарушение на срока 

по чл. 416, ал.5 от НПК. Причина за нарушението е несъвършенство на 

законодателната уредба. При определяне на срока за изпращане на 

присъдата за изпълнение законодателят не е съобразил, че присъдата 

се изпраща за изпълнение от първоинстанционния съд. Когато 

присъдата е обжалвана и горната инстанция я потвърди, присъдата 

влиза в сила, но времето за връщане на делото от горната инстанция 

до първоинстанционния съд, който трябва да я изпрати за изпълнение 

понякога е повече от 7 дни. В този случай срокът по чл. 416, ал.5 от 

НПК е нарушен, но първоинстанционния съд не е виновен за това. 

 

Аналогична е причината за нарушение на срока по чл. 416, ал.5 от 

НПК по НОХД№171/12г със съдия- докладчик Красимир Петракиев. 

 

НОХД№1230/11г. 

 

Делото е образувано на 30. 12. 2011г. въз основа на обвинителен акт, 

внесен от ОП Плевен срещу А. К. за извършено от него престъпление по 

чл. 196а от НК. Разпределено е на съдия Георги Грънчаров. 

С разпореждане от 16. 01. 2012г. той насрочил делото за 16. 

02.2012г., когато делото приключило с осъдителна присъда. Мотивите към 

нея са изготвени на 30. 03. 2012г. Допуснато е нарушение на срока по чл. 

308 от НПК. 

 

НОХД№100/12г. 
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Делото е образувано на 16. 02. 2012г. въз основа на обвинителен акт, 

внесен от ОП Плевен срещу И. Г. за извършено от него престъпление по 

чл. 255, ал.1,т.2 от НК. Разпределено е на съдия Николай Господинов. 

С разпореждане от 27. 02. 2012г. той насрочил делото за 6. 04.2012г., 

когато делото приключило с осъдителна присъда. Мотивите към нея са 

изготвени на 18. 05. 2012г. Допуснато е нарушение на срока по чл. 308 

от НПК. Причината е фактическа и правна сложност на делото. 

 

Бяха инспектирани и следните дела: НОХД№893/12г.  и 

НОХД№432/12г. със съдия- докладчик Калоян Гергов; НОХД№831/12г., 

НОХД№603/12г. и НОХД№905/12г. със съдия- докладчик Доротея 

Симеонова; НОХД№614/12г. и НОХД№1221/11г. със съдия- 

докладчик Емил Банков; НОХД№150/12г. и НОХД№396/12г. със 

съдия- докладчик Георги Грънчаров;НОХД№367/12г., 

НОХД№616/12г. и НОХД№903/12г. със съдия- докладчик Румен 

Лазаров; 

Проверяващият екип констатира, че няма допуснати нарушение 

при тяхното образуване, движение и приключване.  

 

Едно дело е разгледано по реда на гл.25, НПК „Незабавно 

производство”. То беше инспектирано. Няма нарушение по неговото 

образуване, движение и приключване. 

 

По реда на гл.24, НПК „Бързо производство” са разгледани 2бр. дела. 

От тях по 1 бр. дело е допуснато нарушение на срока по чл. 358, ал.1,т.4 от 

НПК.  

Двете бързи производства бяха инспектирани.  Това са: 

НОХД№89/12г. със съдия- докладчик Румен Лазаров. Делото е 

образувано на 10.02.2012г. Насрочено е за 17. 02. 2012г., когато е 

приключило с осъдителна присъда. Няма нарушения при неговото 

образуване, движение  и приключване. 

НОХД№808/12г. със съдия- докладчик Емил Банков. Делото е 

приключило със споразумение. Описано е в раздела за дела разгледани по 

реда на глава 29 от НПК „Решаване на делото със споразумение”. 

 

Приложение: Справка №13 за срока, в който са насрочени бързите 

производства, приключили в периода 1. 01. 2011г. – 30. 06. 2013г.; 
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Справка №17 за всички бързи производства, приключили в периода 

1. 01. 2011г.- 30. 06. 2011г., по които мотивите са написани в срок по- 

дълъг от 7-дневния срок по чл. 359, ал.1 от НПК. 

 

През 2012 г. са стояли за разглеждане общо 547 бр. частни 

наказателни дела първа инстанция, от които 15 дела са били висящи в 

началото на годината, а 532 дела са новообразувани. Свършени са общо 

542 дела. В срок до три месеца са решени 538 дела, което представлява 

99.3% от общо свършените дела от този вид.  

По 68 бр. дела са проведени разпити.  

С правно основание чл. 243 от НПК са били 20бр. дела. От тях по 6 

бр. дела е допуснато нарушение на срока по чл. 243, ал.4 от НПК. Според 

справка, предоставена от ОС Плевен това са следните дела:   

ЧНД№1130/11г. със съдия- докладчик Георги Грънчаров. Делото е 

образувано на 29.11.2011г. Съдът се е произнесъл на 10.01. 2012г. 

ЧНД№18/12г. със съдия- докладчик Георги Грънчаров. Делото е 

образувано на 10.01.2012г. Съдът се е произнесъл на 06.03. 2012г. 

ЧНД№363/12г. със съдия- докладчик Георги Грънчаров. Делото е 

образувано на 14.05.2012г. Съдът се е произнесъл на 28.05. 2012г. 

ЧНД№1203/11г. със съдия- докладчик Върбина Мълчиниколова. 

Делото е образувано на 20.12.2011г. Съдът се е произнесъл на 12.01. 2012г. 

ЧНД№378/12г. със съдия- докладчик Николай Господинов. Делото 

е образувано на 19.05.2012г. Съдът се е произнесъл на 1.06. 2012г. 

ЧНД№423/12г. със съдия- докладчик Емил Банков. Делото е 

образувано на 7.06.2012г. Съдът се е произнесъл на 20.06. 2012г. 

 

Приложение: Справка №19 за всички ЧНД с правно основание чл. 

243, НПК, приключили в периода 1.01. 2011г.- 30. 06. 2013г. по които 

съдът се е произнесъл в срок по- дълъг от срока по чл. 243, ал.4 от НПК с 

посочване номера на делото, датата на образуване, съдията- докладчик и 

датата на произнасяне; 

 

Разгледани са 70 бр.дела, образувани по искане за вземане на мярка 

за неотклонение „Задържане под стража”(чл.64) или за нейното изменение 

(чл.65 от НПК). От тях 37 бр. дела са по чл.64 от НПК, а 33бр. дела- по чл. 

65, НПК. В деня на образуването са постановени определенията по 37бр. 

дела с правно основание по чл. 64, НПК. В тридневен срок са постановени 

определенията по 33 бр. дела с правно основание чл. 65 от НПК. 

Няма дела, разгледани в срок по- дълъг от 3 дни.  
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В едно съдебно заседание са разгледани 69бр. дела, а в повече от 

едно съдебно заседание е разгледано едно дело. 

 

Беше инспектирано ЧНД№575/12г. със съдия- докладчик Калоян 

Гергов. Проверяващият екип констатира, че при неговото образуване, 

движение и приключване не са допуснати нарушения. 

 

Приложение: Справка №26 за наказателни дела, с правно основание 

чл. 64 от НПК, които са насрочени в срок по- дълъг от срока по чл. 64, ал.3 

от НПК и са решени в повече от едно заседание по състави; 

Справка №27 за наказателните дела с правно основание 

чл. 65 от НПК, които са насрочени в срок по- дълъг от срока по чл. 65, ал.3 

от НПК; 

 

Образувани са 9 бр. дела по ЗЕЕЗА. От тях приключени са 9 бр. 

производства, свързани с европейска заповед за арест.  Всички 

производства са били за предаване на исканите лица за започване спрямо 

тях на наказателно производство. По 9 бр. дела исканото лице е било 

свързано с влязла в сила осъдителна присъда на чуждестранен съд.    

По 2 бр. дела е отказано предаването на исканото лице на основание 

чл. 40, ал.1 т. 1 от ЗЕЕЗА. 

По едно дело е допуснато отложено изпълнение на Европейска 

заповед за арест на основание чл. 52, ал. 1 от ЗЕЕЗА. 

По едно дело производството е прекратено.  

 

 Бяха инспектирани : 

ЧНД№765/12г. със съдия- докладчик Красимир Петракиев; 

ЧНД№393/12г. и ЧНД№840/12г. със съдия- докладчик Татяна Бетова; 

ЧНД№611/12г. и ЧНД№766/12г. със съдия- докладчик Върбина 

Мълчиниколова; ЧНД№759/12г., ЧНД№763/12г., ЧНД№760/12г., 

ЧНД№398/12г., ЧНД№761/12г. и ЧНД№762/12г. със съдия- докладчик 

Емил Банков; ЧНД№767/12г. и ЧНД№843/12г. със съдия- докладчик 

Николай Господинов; ЧНД№769/12г., ЧНД№615/12г. и ЧНД№768/12г. със 

съдия- докладчик Румен Лазаров. Проверяващият екип констатира, че при 

тяхното образуване, движение и приключване не са допуснати нарушения. 

 

Проверяващият екип констатира, че съдиите, които са взели мярка 

за неотклонение „задържане под стража” на лице, спрямо което е 
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издадена европейска заповед за арест са включени и в електронното 

разпределение на делото, в което се разглежда Европейската заповед за 

арест. 

 

Приложение: Справка №14 за всички дела по ЗЕЕЗА, образувани в 

срок по- дълъг от срока по чл. 44, ал.1 от ЗЕЕЗА с посочване на номера на 

делото, съдията- докладчик и датата, за която са насрочени; 

Справка №18 за всички дела по ЗЕЕЗА, приключили в периода 1. 01. 

2011г.- 30. 06. 2013г. с посочване на датата на която исканото лице е 

задържано от полицията, датата, на която е постановено решението  и 

съдията- докладчик; 

 

През 2012 г. в Окръжен съд – Плевен не са разглеждани като първа и 

въззивна инстанция дела по глава 34, раздел І от НПК „Прилагане на 

принудителни медицински мерки”.  

 

По спазването на чл.252 от НПК: 

123 бр. НОХД са насрочени в двумесечния срок. 

1 бр. НОХД е насрочено в тримесечен срок с разрешение на 

председателя на съда. 

Няма НОХД, които да са насрочени в тримесечен срок без 

разрешение на председателя на съда. 

 

Приложение: Справка №11 за първоинстанционните и въззивни дела, 

насрочени в тримесечен срок без разрешение на председателя на съда, с 

посочване на съдия- докладчика в периода 1. 01. 11г.- 30. 06. 2013г.;  

 

По спазването на чл.271, ал.10 от НПК: 

По 203 НОХД интервалът между съдебните заседания е до три месеца. По 

1 НОХД интервалът между съдебните заседания е повече от три месеца. 

 

Приложение :Приложение№1 

 

По спазването на чл. 308 от НПК: 

По 24бр. НОХД мотивите на присъдата са изготвени до 15 дни. По 27  

НОХД мотивите на присъдата са изготвени до 30 дни. По 5бр. НОХД 

мотивите на присъдата са изготвени след изтичане на повече от 30 дни. 

Това са: 
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НОХД№537/11г. с докладчик съдия Георги Грънчаров. Присъдата е 

постановена на 1.02.12г., а мотивите са предадени в канцеларията на съда 

на 30.04.2012г; 

НОХД№1230/11г. с докладчик съдия Георги Грънчаров. Присъдата е 

постановена на 16. 02. 2012г., а мотивите са предадени в канцеларията на 

съда на 30. 03. 2012г.; 

НОХД№340/11г. с докладчик съдия Георги Грънчаров. Присъдата е 

постановена на 13. 02. 2012г., а мотивите са предадени в канцеларията на 

съда на 13. 04. 2012г.; 

НОХД№100/12г. с докладчик съдия Николай Господинов. Присъдата 

е постановена на 6. 04. 2012г., а мотивите са предадени в канцеларията на 

съда на 18. 05. 2012г.; 

НОХД№1055/10г. с докладчик съдия Николай Господинов. 

Присъдата е постановена на 10. 04. 2012г., а мотивите са предадени в 

канцеларията на съда на 14. 05. 2012г.; 

 

Причините за това са фактическата и правна сложност на делото.  

 

Приложение: Приложение №1; 

      Справка №15 за всички НОХдела, приключили в 

периода 1. 01.11г. - 30. 06. 2013г., по които мотивите са написани след 

срока по чл. 308 от НПК  с посочване на номера на делото, датата на 

обявяване на присъдата и датата на написване на мотивите към нея и 

съдията- докладчик. 

 

По спазването на чл. 416 от НПК: 

През 2011г. са постановени съдебни актове по същество по 56бр. 

НОХД. 

Видно от Справката, предоставена от ОС Плевен, присъдите по 28бр. 

дела са изпратени за изпълнение на Окръжната прокуратура след срока по 

чл. 416, ал.5 от НПК. От тях по 20 бр. дела причина за нарушение на срока 

по чл. 416, ал.5 от НПК е несъвършенство на законодателната уредба. При 

определяне на срока за изпращане на присъдата за изпълнение 

законодателят не е съобразил, че присъдата се изпраща за изпълнение от 

първоинстанционния съд. Когато присъдата е обжалвана и горната 

инстанция я потвърди, присъдата влиза в сила, но времето за връщане на 

делото от горната инстанция до първоинстанционния съд, който трябва да 

я изпрати за изпълнение понякога е повече от 7 дни. В този случай срокът 
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по чл. 416, ал.5 от НПК е нарушен, но първоинстанционния съд не е 

виновен за това. 

Присъдите по 8бр. дела са изпратени за изпълнение на Окръжната 

прокуратура след срока по чл. 416, ал.5 от НПК, въпреки че не са 

обжалвани или протестирани.Отговорност за това нарушение на закона 

носи ОС Плевен.  

 

Приложение : Справка №22 за всички НОХдела и НАХдела, 

разглеждани по глава 28 от НПК по които присъдите и решенията са 

влезли в сила и преписи от тях са изпратени на прокурора след изтичане на 

срока по чл. 416, НПК с посочване на датите на които присъдите и 

решенията са влезли в сила, датата на която делото се е върнало от горната 

инстанция и на датата, на която са изпратени преписи от тях; 

 

 Брой дадени разрешения и изготвени веществени 

доказателствени средства по чл.29 ал.8 от ЗСРС: 

 

През 2012г. административният ръководител и заместниците му са 

дали 232 броя разрешения за използване на специални разузнавателни 

средства. Постановени са три отказа да се даде разрешение. Има 

съществено намаление в сравнение с 2011г. през която са дадени 369 

разрешения. 

През 2012г. в Плевенски окръжен съд са постъпили 54 броя 

изготвени веществени доказателствени средства по издадени разрешение 

за използване на специални разузнавателни средства. 

Приложение: Годишен доклад за дейността на ОС Плевен за периода 1.01.- 

31. 12. 2011г.; 

 

ІІ.ВЪЗЗИВНИ НАКАЗАТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА 

 

 През 2012г. в ОС, Плевен са стояли за разглеждане  470 бр. въззивни 

дела, в т. ч. 236 бр. ВНОХД и 234бр. ВЧНД. От тях новообразувани  са 

общо  420 въззивни дела, в т. ч. ВНОХД – 204 бр. и  ВЧНД – 216 бр. 

Несвършени от предходен период са общо 50 бр. дела, в т. ч. ВНОХД – 32 

бр. и ВЧНД –18 бр.  
 

От общо свършените 592 бр. дела ВНОХД са 206 бр., а ВЧНД – 227 

бр.  В срок до три месеца са решени 195бр. ВНОХД, което съставлява са 

свършени 95% от общо свършените дела от този вид. В срок до три месеца 

са решени  224 ВЧНД, което съставлява 99% от общо свършените дела от 

този вид. 

През 2012г. са решени общо 1 157 наказателни дела. В срок до 
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три месеца са решени 1 109 дела, което представлява 96 % от общо 

свършените дела. Това е процент по-висок с 4% в сравнение с този за 

2011г. и 2010г. Налице е намаление на броя на този вид дела със 140, което 

съществено е подобрило показателя – процент на решени в срок до 3 

месеца дела. 

 

През 2012г. са прекратени производствата по 9 бр. ВНОХД. От тях 

поради:  

1/ оттегляне на въззивната жалба или протест да прекратени 2 дела; 

2/ изтичане на предвидената в закона давност за наказателно 

преследване е прекратено 1 дело; 

3/изпращане по подсъдност на друг съд е прекратено 1 дело; 

4/ връщане за процедура по чл.323 от НПК 1 дело; 

5/ по други причини са прекратени 4 дела. 

 

През 2012г. са прекратени производствата по 22 ЧНД. От тях поради: 

1/оттегляне на жалбата или протеста са прекратени 7 дела; 

2/недопустимост на жалбата или протеста са прекратени 5 дела; 

3/по други причини- 10броя.  

  

Приложение: Приложение №1; 

 

По спазването на чл.340 от НПК: 

По 205 въззивни НОХД решенията са изготвени в срок до един месец 

от обявяване на делото за решаване. Няма Въззивни НОХД решенията са 

изготвени в нарушение на срока по чл. 340 от НПК. 

  

Приложение:Справка №20 за всички въззивни дела, решени в 

периода 1. 01. 11г. - 30. 06. 2013г., по които решението е написано след 

едномесечния срок с посочване на датата на обявяване на делото за 

решаване и постановяване на решението за всеки съдия и съдията- 

докладчик; 

 

По спазването на чл.345 от НПК: 

От свършените въззивни ЧНД 2 бр. са приключили в 7-дневен срок. 

В открито съдебно заседание  е решено едно дело.Нарушение на срока по 

чл. 345 от НПК е допуснато по 2 броя дела както следва: 

ВЧНД№251/12г. със съдия- докладчик Красимир Петракиев. 

Частната жалба или протест е подадена на 29. 02. 2012г. Делото е 
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образувано на 04. 04. 2012г. Разгледано е в закрито заседание. Съдебният 

акт е постановен на 3. 05. 2012г.  

ВЧНД№876/12г. със съдия- докладчик Върбина Мълчиниколова. 

Делото е образувано на 20. 11. 2012г. Разгледано е в закрито заседание. 

Съдебният акт е постановен на 30. 11. 2012г.   

  

Приложение:Справка №21 за всички въззивни ЧНД , решени в 

периода 1. 01. 11г. - 30. 06. 2013г., по които определението е написано след 

срока по чл. 345 от НПК с посочване на датата на постъпване на частната 

жалба или протест, датата на образуване на делото и датата на 

постановяване на определението за всеки съдия- докладчик.В случай, че 

съответното дело е гледано в открито заседание следва да се посочат и 

датите на съдебните заседания;  

 

През 2012г. ОС Плевен е върнал 37бр. дела за ново разглеждане от 

друг състав. 

 

Приложение: Справка №23 за всички въззивни наказателни дела, 

които ОС е върнал за ново разглеждане от друг състав на 

първоинстанционния съд в периода 1. 01. 2011г. – 30. 06. 2013г. с 

посочване номера на въззивното дело, съдията- докладчик и 

първоинстанционния съд, на който е върнато делото; 

 

 ОС Плевен е постановил 9бр. оправдателни присъди по въззивни 

наказателни дела. 

 

През 2012г. са разгледани 227 бр. въззивни частни наказателни дела. 

От тях с правно основание по чл. 243, ал.7 от НПК са 36 бр. дела. 

Констатира се, че по 8 бр. въззивни ЧНД съдебният акт е постановен след 

срока по чл. 243, ал.7 от НПК.От тях 2бр. ВЧНД са на съдия Банков; 2бр. 

ВЧНД са на съдия Господинов; по 1 бр. ВЧНД имат съдиите 

Мълчиниколова, Лазаров, Грънчаров, Гергов. 

 

Приложение: Справка №25 за всички въззивни ЧНД с правно 

основание чл. 243, НПК, приключили в периода 1.01. 2011г.- 30. 06. 2013г. 

по които съдът се е произнесъл в срок по- дълъг от срока по чл. 243, ал.7 от 

НПК с посочване номера на делото, датата на образуване, съдията- 

докладчик и датата на произнасяне; 

 

Бяха проверени следните дела: 
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ВНОХД№558/12г. 

 

 По делото няма съдебен акт по чл. 327, ал.2 от НПК. Председателят 

на състава не е разяснил правото им на отводи. Липсва съдебен акт за 

приобщаване на доказателствата от първата инстанция. 

 

ВНОХД№232/12г. 

 

 По делото няма съдебен акт по чл. 327, ал.2 от НПК. Председателят 

на състава не е разяснил правото им на отводи. Липсва съдебен акт за 

приобщаване на доказателствата от първата инстанция. 

 

ВНОХД№6/12г. 

 

По делото няма съдебен акт по чл. 327, ал.2 от НПК. Председателят 

на състава не е разяснил правото им на отводи. Липсва съдебен акт за 

приобщаване на доказателствата от първата инстанция. 

 

Бяха проверени и следните дела: 

ВНОХД№209/12г. и ВНОХД№758/12г. със съдия- докладчик Георги 

Грънчаров; ВНОХД№402/12г.; ВНОХД№402/12г. и ВНОХД№909/12г. със 

съдия- докладчик Върбина Мълчиниколова; ВНОХД№28/12г. и 

ВНОХД№158/12г. със съдия- докладчик Румен Лазаров; ВНОХД№354/12г. 

и ВНОХД№427/12г. със съдия- докладчик Александър Григоров; 

ВНОХД№571/12г. и ВНОХД№587/12г. със съдия- докладчик Емил Банков; 

ВНОХД№308/12г. със съдия- докладчик Калоян Гергов; ВНОХД№166/12г. 

и ВНОХД№208/12г. със съдия- докладчик Николай Господинов; 

ВНОХД№551/12г. и ВНОХД№27/12г. със съдия- докладчик Красимир 

Петракиев. 

Проверяващият екип констатира, че няма нарушение по 

образуването, движението и приключването на проверените дела. 

 

 

По спазването на чл.22 от НПК относно общия срок за 

разглеждане и решаване на  делото: 
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Наказателните дела, приключили до три съдебни заседания са 605 

бр. От тях НОХД – 64 бр., ЧНД – 324 бр., НАХД – 5 бр., ВНОХД – 63 бр., 

ВЧНД – 142 бр., ВНАХД – 7бр. 

Наказателните дела, приключили с повече от три съдебни заседания 

са – 33 бр.:  НОХД: 27 бр., НАХД – 1бр., ЧНД – 2 бр., ВНОХД – 3бр. 

Причините за отлагане на делата и разглеждането им в повече от три 

съдебни заседание са:   
- за писмени  доказателства  

- поради служебна ангажираност на защитника на 

подсъдимия 

- за разпит на свидетел 

- нередовно призоваване на осъденото лице 

- неявяване на осъденото лице 

- допусната СМЕ и  разпит на свидетели  

- неявяване на свидетели  

- очна ставка 

- поради заболяване на защитника на осъденото лице  

- поради нередовно призоваване на жалбоподателя  

 

Наказателните дела, чието разглеждане е продължило в срок до 3 

месеца са 1109 бр. Наказателните дела с обща продължителност от 3-6 

месеца са 48 бр. Наказателните дела, чиято продължителност е с повече от 

9 месеца са 9 бр. Това са: 

 

№ 

по 

ред 

№ на дело съдия -

докладчик 

правно 

основа

ние- 

НК 

обща 

продължи

-телност 

дата на 

образуване 

дата на 

присъда 

1. НОХД 

1371/2010 

Банков Чл. 282 1 г. и 1 м. 11.12.2010 19.01.2012 

2 НОХД 

340/2011 

Грънчаров Чл.199 1 г. 04.04.2011 11.04.2012 

3. НОХД 

1055/2010 

Господинов Чл. 308 1 г. и 7 м. 13.09.2010 10.04.2012 

4. НОХД 

1/2011 

Йосифова 

Господинов 

Чл. 301 1 г. и 4 м. 03.01.2011 31.05.2012 

5. НОХД 

817/2011 

Грънчаров Чл. 199 10 м. 05.08.2011 13.06.2012 

6. НОХД Грънчанов Чл. 199 10 м. 27.09.2011 05.07.2012 
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939/2011 

7. НОХД 

1111/2009 

Йосифова 

Лазаров 

Чл. 255 2 г. и 7 м. 27.11.2009 13.07.2012 

8. НОХД 

290/2011 

Грънчаров Чл. 142 1 г. и 7 м. 19.03.2011 08.11.2012 

9. НАХД 

236/2011 

Господинов Чл. 

78А 

10 м. 09.03.2011 09.01.2012 

 

От образуваните през 2011 г. и останали от предишни периоди дела 

до 31.12.2011г. не са приключили 21 бр. наказателни дела като първа 

инстанция (14 бр. НОХД, 3 бр.ЧНД, 4 бр.АНД ) и  41 бр. дела като 

въззивни(ВНОХД – 23 бр., ВАНД – 8 бр., ВЧНД 10 бр.).  

Както беше посочено по- горе престъпленията по едно въззивно 

НОХдело  е погасено по давност. 

През проверявания период няма изгубени дела. 

 

В рамките на проверката беше инспектирано ВНОХД№740/12г. със 

съдия- докладчик. Установи се, че практиката въззивният съд да отменя 

определението, с което делото е обявено за решаване и да връща делото за 

разглеждане в открито съдебно заседание от фазата на съдебното 

следствие за събиране на доказателства е продължила и през 2012г. 

Както беше посочено и в раздела за 2011г. отмяната на 

определенията по приключване на делото и възобновяване на 

съдебното следствие водят до надхвърляне на времето, необходимо за 

осъществяване на правосъдието, следователно и до нарушение на 

разумния срок за разглеждане и решаване на делото по смисъла на чл. 

22 от НПК. Наред с това създават впечатление за несигурност в 

работата на съда.  

 

Беше проверено и НОХД№121/12г. по описа на ОС- Плевен. 

Установи се, че делото е образувано въз основа на обвинителен акт, внесен 

от Искра Ганева- прокурор в ОП Плевен. Съдебното заседание на 25. 04. 

2013г. е отложено поради това, че не се е явил представител на ОП- Плевен 

въпреки, че е била редовно призована. Допуснато е нарушение на 

разумния срок за разглеждане и решаване на делото по смисъла на чл. 

22 от НПК. 
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Бяха инспектирани и следните дела: НОХД№290/11г., 

ЧНД№670/12г. и ЧНД№450/12г. със съдия- докладчик Георги Грънчаров; 

НОХД№444/12г. и ЧНД№592/12г. със съдия- докладчик Калоян Гергов; 

НОХД№224/12г., ЧНД№71/12г. и ЧНД№830/12г. със съдия- докладчик 

Красимир Петракиев; НОХД№1009/11г., ЧНД№250/12г., ЧНД№898/12г., 

ЧНД№69/12г. и НОХД№1/12г. със съдия- докладчик Николай Господинов; 

НОХД№753/12г., ЧНД№454/12г., ЧНД№157/12г., НОХД№120/12г. и 

НОХД№14/12г. със съдия- докладчик Върбина Мълчиниколова; 

ЧНД№68/12г. със съдия- докладчик Румен Лазаров; НОХД№1371/10г., 

ЧНД№67/12г. и ЧНД№155/12г. със съдия- докладчик Емил Банков. 

Проверяващият екип констатира, че при тяхното образуване, движение и 

приключване не са допуснати нарушения. 

 

Приложение: Приложение 1 

 Справка за наказателните дела с продължителност повече от 12 

месеца; 

 

През проверявания период на съдия са разпределени и решени 

делата както следва:  
НАСРОЧЕНИ ДЕЛА ПРЕЗ 2012г. НОХД  І - ВА ИНСТАНЦИЯ 

НОХД - 264 броя  

ЧНД -   634 броя  

НАХД  -  6 броя  

  

ОБЩО: 904 броя 

 
ПО СЪДИИ І ва ИНСТАНЦИЯ    

СЪДИЯ НОХД ЧНД НАХД ОБЩО  

ГРИГОРОВ 10 123 0 133  

МЪЛЧИНИКОЛ. 33 67 0 100  

ГРЪНЧАРОВ 35 65 1 101  

БАНКОВ 36 64 2 102  

ПЕТРАКИЕВ 37 78 0 115  

ЛАЛЕВА 5 0 0 5  

ГОСПОДИНОВ 38 61 2 101  

ЛАЗАРОВ 41 53 1 95  

ГЕРГОВ 20 59 0 79  

СИМЕОНОВА 9 64 0 73  

ОБЩО: 264 634 6 904  

      

 
 
ВЪЗЗИВНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА - 2012 г.- по състави  

ВНОХД - 330 броя     

ВНЧД - 266 броя      

ВНАХД - 31броя      



 88 

      

ОБЩО: 627 броя     

1-ви състав      

СЪДИЯ ВНОХД ВНЧД ВНАХД ОБЩО  

ГРИГОРОВ 34 18 2 54  

БАНКОВ  30 18 3 51  

ГЕРГОВ 18 26 1 45  

ОБЩО: 82 62 6 150  

           

2 - ри състав          

МЪЛЧИНИКОЛ. 31 18 2 51  

ГРЪНЧАРОВ 37 13 2 52  

ЛАЗАРОВ 32 21 2 55  

ОБЩО: 100 52 6 158  

           

3 - ти състав          

ПЕТРАКИЕВ  36 17 7 60  

ГОСПОДИНОВ 22 24 5 51  

ЛАЛЕВА 11 1 2 14  

СИМЕОНОВА 9 19 1 29  

мл.с..ИВ. / ТОД. 70 91 4 165  

ОБЩО: 148 152 19 319  

 

Средномесечното постъпление на дела на един съдия на база 

щатното разписание през 2012 г. е 9,88 дела, а средномесечно свършените 

дела от един съдия на база утвърденото щатно разписание през 2012 г. са 

8,71 дела. 

Средномесечното постъпление на дела на един съдия на база 

действителна натовареност през 2012 г. е 12,29 дела. 

Средномесечното постъпление на наказателни дела на един съдия на 

база утвърденото щатно разписание през 2012 г. е 7.90 дела, а 

средномесечно свършените наказателни дела от един съдия през 2012 г. са 

7.42 дела. 

Средномесечното постъпление на наказателни дела на един 

наказателен съдия на база действителна натовареност през 2012 г. е 10,38 

дела/изчислява се на база постъпили дела и действително отработени 

човекомесеци в наказателно отделение/, средномесечно свършени дела от 

един наказателен съдия са 10,61 дела. Отработени са 109 човеко месеци, 

като изчислението на показателя става при съотнасяне на постъпилите 

дела и съответно решените дела към тези от 

работени човекомесеци. Средномесечно дела за разглеждане от един на 

казателен съдия е 11,31 дела, а за граждански съдия 13,04 дела. 

 

     01.01.2013 - 30. 06. 2013г. 
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И през 2013г. в Окръжен съд – Плевен функционира едно наказателно 

отделение. Ръководител на отделението е зам.административния 

ръководител – зам.председателя на съда – Красимир Петракиев. По щат 

съдиите, които гледат наказателни дела са 13 бр. От тях незаета са били 2 

щатни бройки. В периода 01.01.2013 г. – 30.06.2013 г. наказателни дела са 

гледали следните 11 бр. съдии, разпределени по състави: 

Александър Григоров- административен ръководител, председател 

на ОС- Плевен;  

Красимир Петракиев- заместник- председател и председател на 

наказателно отделение; 

Румен Лазаров 

Върбина Мълчиниколова 

Георги Грънчаров 

Николай Господинов 

Кристина Лалева 

Емил Банков 

Кристиня Лалева 

Цезарина Йосифова 

Калоян Гергов 

Доротея Цонева 

 Към отделението е работила младши съдия Ваня Иванова, която 

участвала във въззивни състави. Съдиите, които правораздават по 

граждански дела разглеждат и наказателни дела. 

През първото полугодие на 2013г. съдиите в ОС Плевен са работили 

в три въззивни състава както следва: 

І. Първи въззивен наказателен състав: 

1. Александър Григоров- председател на състава; 

2.Емил Банков; 

3. Калоян Гергов или Кристина Лалева; 

ІІ. Втори въззивен наказателен състав: 

1.Върбина Мълчиниколова- председател на състава; 

2.Георги Грънчаров 

3.Румен Лазаров или Цезарина Йосифова; 

ІІІ. Трети въззивен наказателен състав: 

1.Красимир Петракиев- председател на състава; 

2.Николай Господинов 

3.  Доротея Симеонова или мл. съдия Ваня Иванова. 
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Това разпределение на съдиите по въззивни наказателни състави е 

регламентирано със Заповед №РД-1 от 2. 01. 2013г. и Заповед № РД-30 от 

21. 03. 2013г. на административния ръководител на ОС- Плевен, които 

допълват заповедите за разпределение на съдиите по състави, издадени 

през 2011г. и 2012г. 

 

Приложение: Справка №2 за брой наказателни състави, разглеждащи 

наказателни дела като първа инстанция и въззивни през периода 1. 01. 

2011г.- 20. 06. 2013г. 

 

В наказателното отделение не са работили съдебни помощници.  

Наказателните съдии са отсъствали през първото полугодие на  2013 

г. както следва: 

Александър Григоров- административен ръководител- 20 работни 

дни отпуск; 

Красимир Петракиев- заместник на административния ръководител-

13 работни дни отпуск; 

Върбина Мълчиниколова- съдия- 8 работни дни отпуск; 

Румен Лазаров- съдия- 7 работни дни отпуск; 

Николай Господинов- съдия- 2 работни дни отпуск; 

Георги Грънчаров- съдия- 9 работни дни отпуск; 

Емил Банков- съдия- 10 работни дни отпуск; 

Кристина Лалева- съдия- 8 работни дни отпуск; 

Цезарина Йосифова- съдия- 69 дни отпуск; 

Калоян Гергов- съдия- 7 дни отпуск; 

Доротея Цонева- съдия- 11 дни отпуск. 

 

Подробна информация за периода, през който съдиите са били в 

отпуск, болнични и командировки през първото полугодие на 2013г. се 

съдържа в Приложение №1 и в отделна Справка за ползван отпуск по 

болест за периода януари 2011- юни 2013г. на наказателните съдии от 

Окръжен съд- Плевен. 

 

Приложение: Приложение №1  

   Справка за ползван отпуск по болест за периода януари 

2011- юни 2013г. на наказателните съдии от ОС Плевен; 

 

Към наказателното отделение на Окръжен съд – Плевен работят 20 

бр. служители, от които регистратура- 1бр., регистратура на 
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класифицираната информация- 1бр., секретар- протоколисти- 8бр., 

четирима съдебни деловодители, връчване на призовки 5 бр. и архив- 1бр. 

За веществените доказателства (съгл. разписаните длъжностни задължения 

в длъжностната характеристика) са отговаряли всички деловодители от 

деловодството на наказателно отделение. Съгласно изискването на чл. 143 

от ПАРОАВАС  веществените доказателства се съхраняват в отделно 

помещение на Окръжния съд.  

 

През проверявания период съдиите от ОС Плевен са насрочили брой 

наказателни дела както следва: 

1/Александър Григоров- административен ръководител е насрочил 

общо 63 бр. наказателни дела, от които 38бр. първоинстанционни дела и 

25бр. въззивни дела. От тях: 

ЧНД- 38бр.; 

ВНОХД- 17бр; 

ВЧНД- 7бр.; 

ВНАХД- 1бр.; 

2/ Красимир Петракиев- заместник на административния 

ръководител е насрочил общо 87 бр. наказателни дела, от които 51бр. 

първоинстанционни дела и 36 бр. въззивни дела. От тях: 

НОХД- 18бр.; 

ЧНД- 33бр.; 

ВНОХД- 22бр.; 

ВЧНД- 12бр.; 

ВНАХД- 2бр.; 

3/ Върбина Мълчиниколова- съдия е насрочила общо  87бр.  

наказателни дела, от които  61 бр. първоинстанционни дела и 26 бр. 

въззивни дела. От тях: 

НОХД- 13бр. 

ЧНД- 48 бр.; 

ВНОХД- 18бр.; 

ВЧНД- 7бр.; 

ВНАХД- 1бр. 

4/ Георги Грънчаров- съдия е насрочил общо 68 наказателни дела, 

от които 43 бр. първоинстанционни дела и 25 въззивни дела. От тях: 

НОХД- 23бр. 

ЧНД- 19 бр.; 

НАХД- 1бр.; 

ВНОХД- 15 бр.; 

ВЧНД- 8 бр.; 
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ВНАХД- 2бр. 

5/ Емил Банков- съдия е насрочил общо 53 наказателни дела, от 

които 29 бр. първоинстанционни дела и 24 въззивни дела. От тях: 

НАХД- 2бр. 

ЧНД- 27 бр.; 

ВНОХД- 17бр.; 

ВЧНД- 6 бр.; 

ВНАХД- 1бр. 

6/Кристина Лалева- съдия е насрочила общо 62 бр. наказателни 

дела, от които 32 бр. първоинстанционни дела и 30 бр. въззивни дела. От 

тях: 

НОХД- 8бр.; 

ЧНД- 24бр.; 

ВНОХД- 18бр.; 

ВЧНД- 10бр.; 

ВНАХД- 2бр. 

7/Николай Господинов- съдия е насрочил общо 79 бр. наказателни 

дела, от които 46 бр. първоинстанционни дела и 33 въззивни дела. От тях: 

НОХД- 22 бр.; 

ЧНД- 22 бр.; 

НАХД- 2бр.; 

ВНОХД- 22 бр.; 

ВЧНД- 11 бр.; 

8/Румен Лазаров- съдия е насрочил общо 102 наказателни дела, от 

които 72 първоинстанционни дела и 30 въззивни дела: 

НОХД- 21бр.; 

ЧНД- 50бр.; 

НАХД- 1бр.; 

ВНОХД- 20бр.;  

ВЧНД- 9 бр.; 

ВНАХД-1 бр. 

9/Калоян Гергов- съдия е насрочил общо 73 наказателни дела, от 

които 44 първоинстанционни и 29 въззивни дела: 

НОХД- 10бр.; 

ЧНД- 34бр.; 

ВНОХД- 17бр.;  

ВЧНД-  9 бр.; 

ВНАХД-3 бр. 
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10/ Доротея Симеонова- съдия е насрочила общо 78 наказателни 

дела, от които 48 първоинстанционни и 30 въззивни дела. От тях: 

НОХД- 12 бр; 

ЧНД- 36 бр. 

ВНОХД-  16 бр.; 

ВЧНД- 14бр.; 

11/Цезарина Йосифова- съдия е насрочила общо 42 наказателни 

дела, от които21 първоинстанционни и 21 въззивни дела. От тях: 

ЧНД- 21бр.; 

ВНОХД- 17бр.; 

ВЧНД- 4бр. 

11/Ваня Иванова- младши съдия, като редуващ се член на ІІІ 

въззивен състав е насрочила общо 43 въззивни наказателни дела. От тях: 

ВНОХД- 18бр.; 

ВЧНД- 24 бр.; 

ВНАХД- 1 бр. 

 

Приложение: Приложение №1 

Справка №3 за брой насрочени наказателни дела за 

всеки съдия от Наказателно отделение на ОС Плевен. 

През първото полугодие на 2013г. съдиите са приключили наказателни 

дела, които по брой, вид и номер на дело са подробно посочени в Справка №4 

за свършените в периода 1.01.2011г.- 30. 06. 2013г. НОХД, НАХД, ЧНД и 

въззивни дела по състави. 

 

В периода 1. 01.- 30. 06. 2013г.  в Окръжен съд-гр. Плевен са стояли 

за разглеждане общо 1846 дела, от които наказателни са общо 876 бр.  

През първото полугодие на 2013г. са стояли на разглеждане 614 

първоинстанционни наказателни дела. От тях образувани през 2013г са 

313бр. , останали от предишни периоди са 39 дела. 

В периода 1. 06. – 30. 06. 2013г. са стояли на разглеждане 262бр. 

въззивни наказателни дела. От тях образувани през 2013г. са 225 въззивни 

дела, а 37 бр. са останали от предишни периоди. 

 През първото полугодие на 2013г. са  свършени общо 531 

наказателни дела. От тях 313 бр. са първоинстанционни, включително:  

НОХД- 43бр.; 

ЧНД- 267 бр.; 

НАХД- 3бр. 

Свършените въззивни наказателни дела са 218бр., включително: 

ВНОХД- 113бр.; 



 94 

ВЧНД- 93бр.; 

ВНАХД- 12бр. 

От общо решените наказателни дела с присъда са приключили 29бр., 

с решение- 128бр., а с определение 360бр. 

 

В периода 1. 01. – 30. 06. 2013г. са прекратени 93бр. дела както 

следва: 

НОХД- 14бр. От тях: 

- споразумения- 7бр.; 

- върнати на прокурора с указания поради нарушения на 

досъдебното производство- 7бр. 

ЧНД- 59бр. От тях: 

- разпити пред съдия- 58бр.; 

- по други причини- 1бр. 

НАХД- 1бр. върнато на прокурора; 

ВНОХД- 7бр.; 

ВЧНД- 12бр. 

 

Приложение: Справка №6 за делата, прекратени в периода 1. 01. 

2011г.- 30. 06. 2013г. с посочване на основанието; 

 

Трите дела, образувани преди 1. 01. 2011г. и не приключили към 

30.06. 2013г. са посочени в раздела за 2011г. 

 

Приложение: Справка №5 за спрените дела, както и за висящите 

наказателни дела, образувани преди 1. 01. 2011г. и неприключили към 30. 

06. 2013г. 

 

 І.НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ПЪРВА ИНСТАНЦИЯ 

 

 Наказателните дела се образуват още същия ден или до три дни от 

постъпването и регистрирането им в съда. 

 В периода 1. 01. – 30. 06. 2013г. ОС Плевен е върнал на ОП Плевен 7 

бр. НОХД. Всички дела са върнати на прокурора с разпореждане на 

съдията- докладчик. Това са : 

1.НОХД 57/2013г. със съдия- докладчик Кристина Лалева; 

2.НОХД 199/2013г. със съдия- докладчик Румен Лазаров; 

3.НОХД 150/2013г. със съдия- докладчик Доротея Симеонова; 

4.НОХД 69/2013г. със съдия- докладчик Калоян Гергов; 

5.НОХД 904/2012г. със съдия- докладчик Върбина Мълчиниколова; 

6.НОХД 343/2013г. със съдия- докладчик Върбина Мълчиниколова; 
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7.НАХД 230/2013г. със съдия- докладчик Николай Господинов. 

 

Приложение: Приложение №1; 

       Справка №8 за делата, върнати на прокурора за 

доразследване в периода 1.01. 2011г.- 30.06. 2013г. 

 

През първата половина на 2013г. от общо решени 313 бр. НОХД, 

ОС Плевен е  постановил оправдателни присъди по четири НОХД. 

Това са: 

НОХД 447/2012 г. на съдия Калоян Гергов. Потвърдена с решение 

№119/18.06.2013 г. по ВНОХД 87/2013 г. на АС – Велико Търново; 

НОХД 601/2012 г.  – съдия Красимир Петракиев;  

НОХД 449/2012 г.  – съдия Върбина Мълчиниколова. Присъдата е 

обжалвана и делото е изпратено на 07.02.13 г. в АС – Велико Търново; 

НОХД 740/2011 г. – съдия Николай Господинов. Присъдата е 

обжалвана и делото е изпратено на 06.08.13 г. в АС – Велико Търново. 

 

Приложение: Справка №7 за делата, приключили с оправдателна присъда 

в периода 1. 01. 2011г.- 30. 06. 2013г. 

 

Не са разглеждани дела, по които подсъдимият е бил непълнолетен. 

20 бр. дела са решени по реда на гл.29 от НПК „Решаване на делото 

със споразумение”. Всички дела са насрочени в срок до 7 дни от 

получаване на делото съгласно чл. 382, ал.2 от НПК. 

 

 Беше проверено: 

 

 НОХД№247/13г. 

  

Делото е образувано на 10. 04. 2013г. въз основа на споразумение, 

сключено между ОП Плевен от една страна и обв. С. Е. и неговия 

защитник- от друга за прекратяване на наказателното производство, 

образувано за извършено от обвиняемия престъпление по чл. 142 от НК. 

Съдия- докладчик по делото е Красимир Петракиев. Той насрочил 

съдебното заседание за 15. 04. 2013г.  

В съдебното заседание на 15. 04. 2013г. съдия Петракиев дал ход на 

делото и одобрил постигнатото споразумение. С него на подсъдимия е 

наложено наказание Лишаване от свобода в размер на 3 години. На осн. 
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чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наказанието е отложено за срок от 5 

години. В споразумението, одобрено от съда не е посочено на кого да се 

възложи възпитателната работа в случаите на условно осъждане.По 

силата на  чл.381, ал.5, т.4 от НПК това е задължителен елемент от 

постигнатото споразумение. Страните могат да постигнат съгласие 

възпитателните грижи да се възложат на обществена организация или 

трудов колектив с тяхно съгласие, а когато липсва такова съгласие, 

възпитател може да бъде определено лице- чл.67, ал.1 и 2 от НК.В 

рамките на проверката дали споразумението отговаря на закона, съдът 

следва да следи за спазването и на чл.381, ал.5,т.4 от НПК. 

 

 В рамките на проверката бяха инспектирани и следните дела: 

НОХД№528/13г., НОХД№12/13г. и НОХД№310/13г. със съдия- докладчик 

Николай Господинов; НОХД№308/13г. със съдия- докладчик Георги 

Грънчаров; НОХД№382/13г. със съдия- докладчик Цезарина Йосифова; 

НОХД№309/13г. със съдия- докладчик Калоян Гергов. Проверяващият 

екип констатира, че при тяхното образуване, движение и приключване не 

са допуснати нарушения. 

 

Приложение: Справка №9 за делата, образувани по внесено 

споразумение, насрочени след 7- дневния срок по чл. 382, ал.2 от НПК; 

 

По реда на гл.28 от НПК – „Освобождаване от наказателна 

отговорност с налагане на административно наказание” са разгледани 

6 бр. дела. От тях едно дело, образувано през 2013г. въз основа на внесено 

от прокуратурата постановление, съдържащо предложение за прилагане на 

чл. 78а от НК е насрочено след едномесечния срок по чл. 376, ал.1 от НПК. 

То беше проверено и се установи следното: 

 

НАХД№240/13г. 

 

Делото е образувано на 05. 04. 2013г. въз основа на внесено от ОП 

Плевен постановление с предложение за освобождаване от наказателна 

отговорност и налагане на административно наказание. Съдия- докладчик 

по делото е Красимир Петракиев. 

Той насрочил делото за 09. 05. 2013г., когато делото приключило с 

решение. От внасянето на постановлението на ПОП до първото 

заседание е минал 1 месец и 4 дни. Допуснато е нарушение на 
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изискването на чл. 376, ал.1 от НПК делото да се насрочва в 

едномесечен срок.  

 

Беше проверено и НАХД№230/13г. със съдия- докладчик Николай 

Господинов. Проверяващият екип констатира, че при неговото образуване, 

движение и приключване не са допуснати нарушения. 

 

Приложение: Справка №10 за делата, насрочени след 

едномесечния срок по чл. 376, ал.1 от НПК в периода 1. 01. 2011г.- 

30. 06. 2013г.; 

 

16 бр. дела са разгледани по реда на гл.27, НПК „Съкратено 

съдебно следствие в производство пред първата инстанция”. 

 

 Беше проверено: 

 

НОХД№862/12г. 

 

Делото е образувано на 15.11. 2012г. въз основа на обвинителен акт, 

внесен от ОП Плевен срещу Р. Т. за извършено от него престъпление по 

чл. 199 от НК. Разпределено е на съдия Красимир Петракиев. 

С разпореждане от 22.11.2012г. той насрочил делото за 11. 01. 2013г. 

Съдебното заседание на 11. 01. 2013г. не се състояло. Делото е отложено за 

25. 01. 2013г., когато делото приключило с присъда. Мотивите към нея са 

изготвени на 15. 02. 2013г. 

Присъдата е влязла в законна сила на 11. 02. 2013г. Изпратена е на 

ОП Плевен за изпълнение на 27. 02. 2013г. В случая е допуснато 

нарушение на срока по чл. 416, ал.5 от НПК. Причина за нарушението е 

несъвършенство на законодателната уредба. При определяне на срока 

за изпращане на присъдата за изпълнение законодателят не е 

съобразил, че срокът за изготвяне на мотивите, предвиден в чл. 308 от 

НПК е по- дълъг от срока по чл. 416, ал.5 от НПК. В този случай 

срокът по чл. 416, ал.5 от НПК е нарушен, но първоинстанционния съд 

не е виновен за това. 

 

НОХД№1148/11г. 

 

Делото е образувано на 06.12. 2011г. въз основа на обвинителен акт, 

внесен от ОП Плевен срещу Н. М. и Л. В. за извършено от тях 



 98 

престъпление по чл. 282 и по чл. 311, ал.1 от НК. Разпределено е на съдия 

Георги Грънчаров. 

С разпореждане от 23.04.2012г. той насрочил делото за 16. 05. 2012г. 

По делото е имало 6 съдебни заседания. Последното съдебно заседание 

било на  17. 04. 2013г., когато делото приключило с присъда. Мотивите 

към нея са изготвени на 5. 08. 2013г. Допуснато е нарушение на срока по 

чл. 308 от НПК. 

 

Бяха инспектирани: НОХД№114/13г. със съдия- докладчик Доротея 

Симеонова;НОХД№26/13г. със съдия- докладчик Румен Лазаров; 

НОХД№397/13г. със съдия- докладчик Красимир Петракиев; 

НОХД№407/13г. и НОХД№860/12г. със съдия- докладчик Николай 

Господинов; НОХД№966/12г. и НОХД№11/13г. със съдия- докладчик 

Върбина Мълчиниколова; НОХД№242/13г. със съдия- докладчик 

Кристина Лалева; НОХД№925/12г., НОХД№74/13г. със съдия- докладчик 

Георги Грънчаров. Проверяващият екип констатира, че при тяхното 

образуване, движение и приключване не са допуснати нарушения. 

 

Едно дело е разгледано по реда на гл.25, НПК „Незабавно 

производство”. То беше инспектирано. Няма нарушение по неговото 

образуване, движение и приключване. 

 

По реда на гл.24, НПК „Бързо производство” е разгледано едно дело. 

Става дума за НОХД№189/13г. със съдия- докладчик Георги Грънчаров. 

По него не е допуснато нарушение на срока по чл. 358, ал.1,т.4 от НПК. 

Спазен е срока за изготвяне на мотивите, установен в чл. 359, ал.1 от НПК.  

 

Приложение: Справка №13 за срока, в който са насрочени бързите 

производства, приключили в периода 1. 01. 2011г. – 30. 06. 2013г.; 

Справка №17 за всички бързи производства, приключили в периода 

1. 01. 2011г.- 30. 06. 2011г., по които мотивите са написани в срок по- 

дълъг от 7-дневния срок по чл. 359, ал.1 от НПК. 

  В периода 1. 01. – 30. 06. 2013г. в ОС Плевен са разгледани 280 

частни наказателни дела първа инстанция. От тях 58бр. са свързани с 

извършени разпити. С правно основание по чл. 243 от НПК са 7 дела. 

Бяха проверени ЧНД№36/13г. и ЧНД№76/13г. с правно основание 

чл. 243, ал.4 и 5 от НПК. Установи се следното: 

 

ЧНД№36/13г. 
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 Делото е образувано на 18. 01. 2013г. въз основа на жалба срещу 

постановление за прекратяване на наказателно производство на ОП 

Плевен. Разпределено е на съдия Доротея Симеонова. С определение, 

постановено в закрито заседание на 29.01.2013г. тя отменила изцяло 

обжалваното постановление. Допуснато е нарушение на срока по чл. 243, 

ал.4 от НПК. 

 

Проверяващият екип констатира, че не са допуснати нарушение при 

образуване, движение и приключване на ЧНД№76/13г. със съдия- 

докладчик Георги Грънчаров. 

 

Приложение: Справка №19 за всички ЧНД с правно основание чл. 

243, НПК, приключили в периода 1.01. 2011г.- 30. 06. 2013г. по които 

съдът се е произнесъл в срок по- дълъг от срока по чл. 243, ал.4 от НПК с 

посочване номера на делото, датата на образуване, съдията- докладчик и 

датата на произнасяне; 

 

Бяха проверени ЧНД№429/13г. и ЧНД№499/13г. по описа на ОС 

Плевен. Установи се, че делата са с правно основание чл. 306, ал.1, т.2 от 

НПК. Както беше посочено в раздел „Управление на съда” от настоящия 

Акт за резултати от извършена проверка според т. 6 от раздел ІІІ на 

Вътрешните правила за работа с Програмата за случайно разпределение на 

делата в ОС Плевен при разпределяне на делата „ЧНД-І инстанция”, когато 

същите са с предмет чл. 306, ал.1,т.1 от НПК съдията докладчик се 

определя с опция „определен”, като се избира името на съдията постановил 

последната влязла в сила присъда, по която ще се извърши определяне на 

общото наказание. Двете дела са разпределени при спазване на принципа 

на чл.9 от ЗСВ, защото е допуснато регламентирано отклонение. 

С решение №207 от 21. 10. 2013г., постановено по ВЧНД№213 по 

описа за 2013г.  на Апелативен съд Велико Търново решаващият състав 

отменил определение по ЧНД№499/13г. с правно основание чл. 306, ал.1, 

т.1 от НПК, постановено от Плевенския окръжен съд поради нарушение на 

начина на разпределяне на делото.  

С определение по ВЧНД№ 208/13г. състав на АС –Велико Търново 

отменил и определението, постановено по ЧНД№429/13г. В мотивите си 

посочил, че систематичното място на чл. 306, ал.1 от НПК показва, че 

съставът на съда разгледал наказателното дело и постановил присъда би 

бил компетентен да се произнесе по въпросите, визирани в горепосоченият 

текст от закона, само ако присъдата не е влязла в сила. Следователно 
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съставът на съда, който разглежда дела за кумулация би следвало да се 

състои от един съдия и двама съдебни заседатели. Според 

ВТАС”изначално погрешно е отъждествяването на съда като институция, 

постановил последната в сила присъда(по см. На чл. 39, ал.1 от НПК) и 

съставът от съдии и съдебни заседатели на този съд, постановил 

последната присъда. Ето защо, като е разгледал делото за кумулация в 

разширен състав от двама съдии и трима съдебни заседатели, Съдът е 

заседавал в незаконен състав.” 

Съдебните актове на въззивния съд са постановени от един и същ 

съдебен състав. Това становище на ВТАС не е споделяно от други 

въззивни състави. То не е изразявано през 2011г. и 2012г. Горепосоченото 

мнение е ново и по същество влиза в противоречие с досегашната практика 

на съда по тези дела. Проверяващият екип намира за необходимо да 

сигнализира Председателя на ВТАС, който с оглед правомощията му по 

чл. 106, ал.1, т.7 от ЗСВ да  анализира и обобщава съдебната практика на 

апелативния съд и на окръжните съдилища от съответния съдебен 

район, следва да предприеме необходимите мерки за уеднаквяване на 

практиката. 

 

Разгледани са 26 бр.дела, образувани по искане за вземане на мярка 

за неотклонение „Задържане под стража”(чл.64) или за нейното изменение 

(чл.65 от НПК). От тях 13 бр. дела са по чл.64 от НПК и 13бр. дела- по чл. 

65, НПК. В деня на образуването са постановени определенията по 13бр. 

дела с правно основание по чл. 64, НПК. В тридневен срок са постановени 

определенията по 13 бр. дела с правно основание чл. 65 от НПК. 

Няма дела, разгледани в срок по- дълъг от 3 дни.  

В едно съдебно заседание са разгледани 26 бр. дела. Няма дела, 

разгледани в повече от едно съдебно заседание. 

 

Беше инспектирано ЧНД№70/13г. със съдия- докладчик Върбина 

Мълчиниколова. Проверяващият екип констатира, че при неговото 

образуване, движение и приключване не са допуснати нарушения. 

 

Приложение: Справка №26 за наказателни дела, с правно основание 

чл. 64 от НПК, които са насрочени в срок по- дълъг от срока по чл. 64, ал.3 

от НПК и са решени в повече от едно заседание по състави; 
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Справка №27 за наказателните дела с правно основание 

чл. 65 от НПК, които са насрочени в срок по- дълъг от срока по чл. 65, ал.3 

от НПК; 

 

Образувани са 6 бр. дела по ЗЕЕЗА. От тях приключени са 6 бр. 

производства, свързани с европейска заповед за арест.  Всички 

производства са били за предаване на исканите лица за започване спрямо 

тях на наказателно производство. По 6 бр. дела исканото лице е било 

свързано с влязла в сила осъдителна присъда на чуждестранен съд.    

Няма дела, по които е допуснато отложено изпълнение на 

Европейска заповед за арест на основание чл. 52, ал. 1 от ЗЕЕЗА. 

  Няма дела, по които производството е прекратено. 

  По 6 бр. дела исканото лице е предадено на съответните власти на 

молещата страна.  

 

Бяха инспектирани следните дела: ЧНД№555/13г. със съдия- 

докладчик Доротея Симеонова; ЧНД№670/13г. със съдия- докладчик Емил 

Банков; ЧНД№491/13г. и ЧНД№488/13г. със съдия- докладчик Георги 

Грънчаров; ЧНД№426/13г., ЧНД№79/12г., ЧНД№304/13г., ЧНД№428/13г. 

и ЧНД№595/13г. със съдия- докладчик Румен Лазаров; ЧНД№347/13г. и 

ЧНД№347/13г. със съдия- докладчик Красимир Петракиев; ЧНД№346/13г. 

със съдия- докладчик Кристина Лалева; ЧНД№669/13г. и ЧНД№594/13г. 

със съдия- докладчик Върбина Мълчиниколова; ЧНД№554/13г. със съдия- 

докладчик Калоян Гергов; ЧНД№227/13г. със съдия- докладчик Весела 

Сахатчиева; ЧНД№303/13г. и ЧНД№302/13г. със съдия- докладчик Татяна 

Бетова. 

 

Проверяващият екип констатира, че съдиите, които са взели мярка 

за неотклонение „задържане под стража” на лице, спрямо което е 

издадена европейска заповед за арест са включени и в електронното 

разпределение на делото, в което се разглежда Европейската заповед за 

арест. 

 

Приложение: Справка №14 за всички дела по ЗЕЕЗА, образувани в 

срок по- дълъг от срока по чл. 44, ал.1 от ЗЕЕЗА с посочване на номера на 

делото, съдията- докладчик и датата, за която са насрочени; 

Справка №18 за всички дела по ЗЕЕЗА, приключили в периода 1. 01. 

2011г.- 30. 06. 2013г. с посочване на датата на която исканото лице е 
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задържано от полицията, датата, на която е постановено решението  и 

съдията- докладчик; 

 

През първото полугодие на 2013 г. в Окръжен съд – Плевен не са 

разглеждани като първа и въззивна инстанция дела по глава 34, раздел І от 

НПК „Прилагане на принудителни медицински мерки”.  

 

По спазването на чл.252 от НПК: 

42 бр. НОХД са насрочени в двумесечния срок. 

Няма дела, насрочени в тримесечен срок с разрешение на 

председателя на съда. 

Няма дела, които да са насрочени в тримесечен срок без разрешение 

на председателя на съда. 

 

Приложение: Справка №11 за първоинстанционните и въззивни дела, 

насрочени в тримесечен срок без разрешение на председателя на съда, с 

посочване на съдия- докладчика в периода 1. 01. 11г.- 30. 06. 2013г.;  

 

По спазването на чл.271, ал.10 от НПК: 

По 103 НОХД интервалът между съдебните заседания е до три 

месеца. Няма дела, по които интервалът между съдебните заседания да е 

повече от три месеца. 

 

Приложение :Приложение№1 

 

По спазването на чл. 308 от НПК: 

По 11бр. НОХД мотивите на присъдата са изготвени до 15 дни. По 

19  НОХД мотивите на присъдата са изготвени до 30 дни. По 2бр. НОХД 

мотивите на присъдата са изготвени след изтичане на повече от 30 дни. 

Това са: 

НОХД№1148/11г. Както беше посочено и по- горе присъдата е 

постановена на 17. 04., а мотивите са изготвени на 5. 08. 2013г. 

НОХД№740/11г. със съдия- докладчик Николай Господинов. 

Присъдата е постановено на 24. 06. 2013г., а мотивите са предадени на 29. 

07. 2013г. 

  

Приложение: Приложение №1; 

      Справка №15 за всички НОХдела, приключили в 

периода 1. 01.11г. - 30. 06. 2013г., по които мотивите са написани след 
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срока по чл. 308 от НПК  с посочване на номера на делото, датата на 

обявяване на присъдата и датата на написване на мотивите към нея и 

съдията- докладчик. 

 

 По спазването на чл. 416 от НПК: 

През първото полугодие на 2013г. по 24бр. дела препис от присъдата 

е изпратен за изпълнение на съответния орган в 7- дневен срок от 

влизането й в сила. 

Видно от Справката, предоставена от ОС Плевен, препис от 

присъдите по 22бр. дела са изпратени за изпълнение на Окръжната 

прокуратура след срока по чл. 416, ал.5 от НПК. От тях по 16 бр. дела 

причина за нарушение на срока по чл. 416, ал.5 от НПК е несъвършенство 

на законодателната уредба. При определяне на срока за изпращане на 

присъдата за изпълнение законодателят не е съобразил, че присъдата се 

изпраща за изпълнение от първоинстанционния съд. Когато присъдата е 

обжалвана и горната инстанция я потвърди, присъдата влиза в сила, но 

времето за връщане на делото от горната инстанция до 

първоинстанционния съд, който трябва да я изпрати за изпълнение 

понякога е повече от 7 дни. В този случай срокът по чл. 416, ал.5 от НПК е 

нарушен, но първоинстанционния съд не е виновен за това. 

Присъдите по 6бр. дела са изпратени за изпълнение на Окръжната 

прокуратура след срока по чл. 416, ал.5 от НПК, въпреки че не са 

обжалвани или протестирани.Отговорност за това нарушение на закона 

носи ОС Плевен.  

 

Приложение : Справка №22 за всички НОХдела и НАХдела, 

разглеждани по глава 28 от НПК по които присъдите и решенията са 

влезли в сила и преписи от тях са изпратени на прокурора след изтичане на 

срока по чл. 416, НПК с посочване на датите на които присъдите и 

решенията са влезли в сила, датата на която делото се е върнало от горната 

инстанция и на датата, на която са изпратени преписи от тях; 

 

ІІ.ВЪЗЗИВНИ НАКАЗАТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА 

 

Както беше посочено и по- горе в периода 1. 06. – 30. 06. 2013г. в 

ОС- Плевен са стояли на разглеждане 262бр. въззивни наказателни дела. 

От тях образувани през 2013г. са 225 въззивни дела, а 37 бр. са останали от 

предишни периоди. 

Свършените въззивни наказателни дела са 218бр., включително: 

ВНОХД- 113бр.; 
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ВЧНД- 93бр.; 

ВНАХД- 12бр. 

 

Както беше посочено и по- горе през първото полугодие на 2013г. са 

разгледани 93бр. частни наказателни дела. От тях с правно основание по 

чл. 243, ал.7 са 22бр. дела. Констатира се, че по 6 бр. въззивни ЧНД 

съдебният акт е постановен след срока по чл. 243, ал.7 от НПК.От тях 3бр. 

ВЧНД са на съдия Мълчиниколова; по 1 бр. ВЧНД имат съдиите Банков, 

Грънчаров, Йосифова. 

 

Приложение: Справка №25 за всички въззивни ЧНД с правно 

основание чл. 243, НПК, приключили в периода 1.01. 2011г.- 30. 06. 2013г. 

по които съдът се е произнесъл в срок по- дълъг от срока по чл. 243, ал.7 от 

НПК с посочване номера на делото, датата на образуване, съдията- 

докладчик и датата на произнасяне; 

 

 

По спазването на чл.340 от НПК: 

По 113 въззивни НОХД решенията са изготвени в срок до един месец 

от обявяване на делото за решаване. Няма Въззивни НОХД решенията са 

изготвени в нарушение на срока по чл. 340 от НПК. 

  

Приложение:Справка №20 за всички въззивни дела, решени в 

периода 1. 01. 11г. - 30. 06. 2013г., по които решението е написано след 

едномесечния срок с посочване на датата на обявяване на делото за 

решаване и постановяване на решението за всеки съдия и съдията- 

докладчик; 

 

По спазването на чл.345 от НПК: 

От свършените въззивни ЧНД 6 бр. са приключили в 7-дневен срок. 

В съдебно заседание с призоваване на страните в едномесечен срок са 

приключили 3 дела.Нарушение на срока по чл. 345 от НПК е допуснато 

по едно дело. Това е: 

ВЧНД№476/13г. със съдия- докладчик Доротея Симеонова. 

Частната жалба или протест е подадена на 25. 06. 2013г. Делото е 

образувано на 26. 06. 2013г. Разгледано е в закрито заседание. Съдебният 

акт е постановен на 9. 07. 2013г.  

  

Приложение:Справка №21 за всички въззивни ЧНД , решени в 

периода 1. 01. 11г. - 30. 06. 2013г., по които определението е написано след 
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срока по чл. 345 от НПК с посочване на датата на постъпване на частната 

жалба или протест, датата на образуване на делото и датата на 

постановяване на определението за всеки съдия- докладчик.В случай, че 

съответното дело е гледано в открито заседание следва да се посочат и 

датите на съдебните заседания;  

 

През първото полугодие на 2013г. ОС Плевен е върнал 26бр. дела за 

ново разглеждане от друг състав. 

 

Приложение: Справка №23 за всички въззивни наказателни дела, 

които ОС е върнал за ново разглеждане от друг състав на 

първоинстанционния съд в периода 1. 01. 2011г. – 30. 06. 2013г. с 

посочване номера на въззивното дело, съдията- докладчик и 

първоинстанционния съд, на който е върнато делото; 

 

 В периода 1. 06. – 30. 06. 2013г. ОС Плевен не е постановявал 

оправдателни присъди по въззивни наказателни дела. 

 

Бяха проверени следните дела: 

 

ВНОХД№135/13г. 

По делото няма съдебен акт по чл. 327, ал.2 от НПК. Председателят 

на състава не е разяснил правото им на отводи. Липсва съдебен акт за 

приобщаване на доказателствата от първата инстанция. 

 

ВНОХД№16/13г. 

По делото няма съдебен акт по чл. 327, ал.2 от НПК. Председателят 

на състава не е разяснил правото им на отводи. Липсва съдебен акт за 

приобщаване на доказателствата от първата инстанция. 

 

ВНОХД 142/13г. 

По делото няма съдебен акт по чл. 327, ал.2 от НПК. Председателят 

на състава не е разяснил правото им на отводи. Липсва съдебен акт за 

приобщаване на доказателствата от първата инстанция. 

 

ВНОХД№374/13г. 

По делото няма съдебен акт по чл. 327, ал.2 от НПК. Председателят 

на състава не е разяснил правото им на отводи. Липсва съдебен акт за 

приобщаване на доказателствата от първата инстанция. 
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Бяха проверени и следните дела: ВНОХД№294/06г., 

ВНОХД№357/13г. и ВНОХД№48/13г. със съдия- докладчик Георги 

Грънчаров; ВНОХД№77/13г. и ВНОХД№337/13г. със съдия- докладчик 

Николай Господинов; ВНОХД№78/13г. и ВНОХД№361/13г. със съдия- 

докладчик Красимир Петракиев; ВНОХД№152/13г. и ВНОХД№341/13г. 

със съдия- докладчик Доротея Симеонова; ВНОХД№66/13г. и 

ВНОХД№135/13г. със съдия- докладчик Кристина Лалева; 

ВНОХД№217/13г. и ВНОХД№251/13г. със съдия- докладчик Калоян 

Гергов; ВНОХД№5/13г. и ВНОХД№144/13г. със съдия- докладчик Емил 

Банков; ВНОХД№235/13г. и ВНОХД№62/13г. със съдия- докладчик 

Александър Григоров; ВНОХД№45/13г. и ВНОХД№165/13г. със съдия- 

докладчик Върбина Мълчиниколова; ВНОХД№142/13г. и 

ВНОХД№374/13г. със съдия- докладчик Румен Лазаров; ВНОХД№436/13г. 

и ВНОХД№393/13г. със съдия- докладчик Цветелина Костова. 

 

По спазването на чл.22 от НПК относно общия срок за 

разглеждане и решаване на  делото: 

Наказателните дела, приключили до три съдебни заседания са 290 бр. 

От тях НОХД – 27 бр., ЧНД – 171 бр., НАХД – 1 бр., ВНОХД – 35 бр., 

ВЧНД – 53 бр., ВНАХД – 3 бр. 

Наказателните дела, приключили с повече от три съдебни заседания 

са – 13 бр.:  НОХД: 11 бр., НАХД – 1бр. и ВНОХД – 1бр. Причините за 

отлагане на делата и разглеждането им в повече от три съдебни заседание 

са:   
- за писмени  доказателства;  

- поради служебна ангажираност на защитника на 

подсъдимия; 

- за разпит на свидетел; 

- нередовно призоваване на осъденото лице; 

- неявяване на осъденото лице; 

- допусната СМЕ и  разпит на свидетели;  

- неявяване на свидетели;  

- очна ставка; 

- поради заболяване на защитника на осъденото лице 

; 

- поради нередовно призоваване на жалбоподателя ; 
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Наказателните дела, чието разглеждане е продължило в срок до 3 

месеца са 502 бр. Наказателните дела с обща продължителност от 3-6 

месеца са 29 бр. Наказателните дела, чиято продължителност е с повече от 

9 месеца са 6 бр. Това са: 

 

№ 

по 

ре

д 

№ на 

дело 

съдия -

докладчик 

правн

о 

основ

ание- 

НК 

Обща 

продължи

-телност 

дата на 

образуване 

дата на 

присъда 

1. НОХД 

765/2011 

Грънчаров Чл. 

243 

1 г. и 6 м. 20.07.2011 24.01.2013 

2 НОХД 

24/2012 

Мълчиниколова 

Гергов 

Чл. 

255 

1 г. 11.01.2012 24.01.2013 

3. НОХД 

394/2012 

Лазаров Чл. 

255 

10 м. 31.05.2012 11.03.2013 

4. НОХД 

1148/2011 

Мълчиниколова 

Грънчаров 

Чл. 

243 

1 г. и 4 м. 06.12.2011 17.04.2013 

5. НОХД 

740/2011 

Господинов Чл. 

115 

1 г. и 11 

м. 

12.07.2011 24.06.2013 

6. ВНОХД 

494/2013 

Господинов Ж-ба 

срещу 

присъ

да 

10 м. 27.06.2012 24.04.2013 

 

От образуваните и останали от предишни периоди дела до 

30.06.2013г. не са приключили 39 бр. наказателни дела като първа 

инстанция (26 бр. НОХД, 13 бр.ЧНД) и  44 бр. дела като въззивни(ВНОХД 

– 32 бр., ВНАХД – 3 бр., ВЧНД 9 бр.). 

Спрените дела са 1 бр. ВНОХД (поради заболяване).  

През проверявания период няма дела, които да са погасени по 

давност. 

През проверявания период няма изгубени дела. 

 

Бяха инспектирани следните дела: НОХД№3/2013г., 

НОХД№390/12г., НОХД№121/12г., ЧНД№20/13г. и ЧНД№37/13г. със 

съдия- докладчик Красимир Петракиев; НОХД№1127/11г., 

НОХД№76/12г., ЧНД№328/13г. и НОХД№223/12г. със съдия- докладчик 
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Николай Господинов; НОХД№312/10г., НОХД№482/09г. и ЧНД№9/13г. 

със съдия- докладчик Емил Банков; НОХД№37/12г. със съдия- докладчик 

Румен Лазаров; НОХД№539/12г., НОХД№569/12г. и ЧНД№127/13г. със 

съдия- докладчик Калоян Гергов; ЧНД№270/13г. със съдия- докладчик 

Кристина Лалева; НОХД№493/12г. и ЧНД№98/13г. със съдия- докладчик 

Георги Грънчаров; НОХД№157/13г. и НОХД№334/12г. със съдия- 

докладчик Доротея Симеонова;ЧНД№440/13г. със съдия- докладчик 

Цезарина Йосифова. 

Проверяващият екип констатира, че при тяхното образуване, 

движение и приключване не са допуснати нарушения. 

 

Приложение: Приложение 1 

 Справка за наказателните дела с продължителност повече от 12 

месеца; 

 

През проверявания период на съдия са разпределени и решени 

делата както следва:  

 
НАСРОЧЕНИ ДЕЛА ПРЕЗ 2013г. НОХД  І - ВА ИНСТАНЦИЯ/ първо шесмес./ 

НОХД – 127 броя      

ЧНД -   352 броя      

НАХД  - 6 броя      

ОБЩО: 485 броя       

        

ПО СЪДИИ І ва ИНСТАНЦИЯ      

СЪДИЯ НОХД ЧНД НАХД ОБЩО    

ГРИГОРОВ 0 38 0 38    

МЪЛЧИНИКОЛ. 13 48 0 61    

ГРЪНЧАРОВ 23 19 1 43    

БАНКОВ 0 27 2 29    

ПЕТРАКИЕВ 18 33 0 51    

ЛАЛЕВА 8 24 0 32    

ГОСПОДИНОВ 22 22 2 46    

ЛАЗАРОВ 21 50 1 72    

ЙОСИФОВА 0 21 0 21    

ГЕРГОВ 10 34 0 44    

СИМЕОНОВА 12 36 0 48    

ОБЩО: 127 352 6 485    

        
ВЪЗЗИВНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА - 2013 г.- по състави/ първо 
шестмес./   

ВНОХД - 217 броя       

ВНЧД -121 броя        

ВНАХД – 14броя        

        

ОБЩО: 352 броя       

1-ви състав        
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СЪДИЯ ВНОХД ВНЧД ВНАХД ОБЩО    

ГРИГОРОВ 17 7 1 25    

ЙОСИФОВА 17 4 0 21    

БАНКОВ  17 6 1 24    

ГЕРГОВ 17 9 3 29    

ОБЩО: 68 26 5 99    

             

2 - ри състав            

МЪЛЧИНИКОЛ. 18 7 1 26    

ГРЪНЧАРОВ 15 8 2 25    

ЛАЗАРОВ 20 9 1 30    

ОБЩО: 53 24 4 81       

                

3 - ти състав               

ПЕТРАКИЕВ  22 12 2 36       

ГОСПОДИНОВ 22 11 0 33       

ЛАЛЕВА 18 10 2 30       

СИМЕОНОВА 16 14 0 30       

мл.с..ИВАНОВА 18 24 1 43       

ОБЩО: 96 71 5 172       

 

 

ІІІ. ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА 

  

Книгите за веществени доказателства се водят съгласно 

изискванията на ПАРОАВАС. 

 Спазва се изискването на чл. 143, ал.1 от ПАРОАВАС за съхранение 

на веществените доказателства. 

Спазва се изискването на чл. 141, ал.2 от ПАРОАВАС- при 

приемането на веществените доказателства в съда се изготвя протокол, 

който се прилага към делото. 

Спазва се изискването на чл. 150 от ПАРОАВАС- при 

унищожаването на веществените доказателства да се изготвя протокол. 

Унищожаването е отбелязвано и в книгата за веществени доказателства. 
 

 

Въз основа на направените констатации и на основание чл. 58, ал. 2 

от Закона за съдебната власт, Инспекторатът към Висшия съдебен 

съвет дава следните  

 

                                           ПРЕПОРЪКИ: 

І. Препоръчва на Илияна Попова- председател на АС –Велико Търново 

с оглед правомощията и по чл. 106, ал.1т.7 от ЗСВ да предприеме 
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необходимите мерки за уеднаквяване на практиката на ръководения от 

нея апелативен съд. 

 

ІІ. Препоръчва на Александър Григоров – председател на ОС Плевен 

в рамките на общото организационно и административно 

ръководство: 

 1/да предприеме необходимите мерки за спазване на срока по чл. 

416, ал.5 от НПК; 

2/да създаде необходимата организация съдията, който е взел 

мярка за неотклонение „задържане под стража” на лице, спрямо което 

е издадена европейска заповед за арест да бъде изключван от 

електронното разпределение на делото, в което се разглежда 

Европейската заповед за арест. 

 

ІІІ. Препоръчва на съдиите в ОС Плевен: 

 1/ да следят за спазването на чл. 381, ал.5, т.4 от НПК. 

 2/ да преустановят практиката при която необосновано се  

отменят определението, с което е приключено съдебното следствие, 

даден е ход за прения и делото е обявено за решаване и се възобновява 

съдебното следствие. 

 

ІV. Препоръчва на Георги Грънчаров съдия в ОС- Плевен да спазва 

стриктно сроковете по НПК; 

  

Изпълнението на препоръките по т. І и т. ІІ следва да се извърши в 

срок от 1 месец от получаване на настоящия Акт за резултати от 

извършена проверка, изпълнението на останалите препоръки следва да 

бъде постоянна практика. 

  

На осн.чл. 58, ал.3 от ЗСВ екземпляр от настоящия Акт да се 

изпрати на председателя на ОС- Плевен, който да запознае с него съдиите 

в ОС- Плевен в едномесечен срок от неговото получаване. Председателят 

на ОС- Плевен да уведоми Главния инспектор на Инспектората към ВСС 

за изпълнението на това свое задължение. 

  

На осн. чл. 54, ал.1, т.5 от ЗСВ да се сигнализира председателя на 

АС Велико Търново като му се изпрати копие от настоящия Акт за 

резултати от извършена проверка. 
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На осн. чл. 54, ал.1, т.5 от ЗСВ да се сигнализира ВСС като му се 

изпрати копие от настоящия Акт за резултати от извършена проверка. 

 

На осн. чл. 54, ал.1, т.5 от ЗСВ да се сигнализира окръжния 

прокурор на ОП Плевен като му се изпрати копие от настоящия Акт за 

резултати от извършена проверка. 

 

 

 

      ИНСПЕКТОР:                                                                                                                                                  

                                                     …………….…….……………                                   

 

                                                        АЛБЕНА КОСТОВА 

 

 

 

 

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

Григоров- Председател на Окръжен съд- Плевен. 

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 Георги 

Грънчаров- съдия в Окръжен съд Плевен. 

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 


