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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- 5/5.03.2013 год.на Главния Инспектор на Инспектората 

към Висшия съдебен съвет, 

 СЕ ИЗВЪРШИ КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА на Окръжен съд град 

Сливен с обхват на проверката от 01.01.2011год. до 31.12.2012 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. 

- заповедни книги. 

 

СРОК за извършване на проверката от 11. 03. 2013 г. до 

15.03.2013г. 

 

 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 – Сливен се помещава в административна сграда – Съдебна 

палата предоставена за ползване от Министерство на правосъдието. 

Намира се на адрес: гр.Сливен, пл. „Хаджи Димитър” № 2.  Съдът 

разполага с 3 бр. съдебни зали. Сградата се ползва още от РС Сливен, 

Агенцията по вписванията, ОП Сливен и РП Сливен. Охранява се от 

служители на ОЗ”Охрана” Сливен.  Предоставя на гражданите следните 

информационни услуги:  

 -унифицирани информационни табла; 

 -указателни табели; 

 -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 
 

Председател на Окръжен съд Сливен е КЪНЮ ТОДОРОВ ЖЕКОВ, а 

заместник председатели – Мартин Данчев Данчев и Снежана Димитрова 

Бакалова. В началото на 2011г. утвърдената щатна численост на 

магистратите при Окръжен съд – Сливен  била 18 бр., от които 16 бр. 

съдии и 2 бр. младши съдии. 

С Решение по Протокол № 12/31.03.2011 г. на ВСС щатната 

численост на магистратите при Окръжен съд – Сливен е намалена с една 

щатна бройка, с оглед осигуряване щатния състав на Апелативния 

специализиран наказателен съд. Така почти до края на четвъртото 

тримесечие на 2011 г. щатния състав на магистратите бил 17 бр., от които 

15 бр. съдии и 2 бр. младши съдии. През по-голямата част на 2011г., 

действително заетите магистратски бройки били: 12 бр. съдии и 2 бр. 

младши съдии, като последните встъпили в изпълнение на длъжностните 

си задължения през м.Май 2011 г. От фактически заетите 12 съдийски 

бройки, две били попълнени чрез удължаване срока на командировките на 

двама съдии от районните съдилища в градовете Сливен и Нова Загора. 

След спечелен конкурс, с Решение на ВСС по Протокол № 

30/29.09.2011 г. съдия Румяна Илиева била повишена в длъжност „Съдия в 

Апелативен специализиран наказателен съд” и считано от 24.10.2011 г. 

същата е освободена от длъжност „Съдия в Окръжен съд – Сливен”. Два 

месеца по-късно със свое Решение по Протокол № 43/22.12.2011 г. ВСС 
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намалил щатната численост на Окръжен съд – Сливен с още една 

магистратска бройка, с която е увеличен щата на Върховния 

административен съд на Република България. 

Така в края на 2011г., щатната численост на магистратите при 

Окръжен съд – Сливен е 16 бр., от които 14 бр. съдии и 2 бр. младши 

съдии. Наличния съдийски състав е разпределен по длъжности, както 

следва: 

- административен ръководител – председател; 

- зам.адм.ръководители – зам.председатели – 2 бр.; 

- съдии - 11 бр. (от които действително заети – 8 бр., в т.ч. двама 

командировани съдии, 3 от длъжностите са били вакантни към 

01.01.2012 г.); 

- младши съдии – 2 бр. 

След спечелен вътрешен конкурс и с Решение по Протокол № 

5/02.02.2012 г. на ВСС, считано от 01.03.2012 г. на две от вакантните 

съдийски бройки по щатното разписание на Окръжен съд – Сливен са 

назначени един граждански (Стефка Тодорова Михайлова) и един 

наказателен съдия (Ваня Ангелова Маркова). Съгласно Решение по 

Протокол № 10/08.03.2012 г., от 02.07.2012 г. в Сливенския окръжен съд е 

назначен още един наказателен съдия (Яница Събева – Ченалова), 

спечелила външен конкурс за длъжността „Съдия” в Окръжен съд – 

Сливен. По този начин е постигнато оптимално разпределение на 

магистратите, както по специализация на разглежданата правна материя, 

така и по състави. 

От 1.07. 2012г. в СОС е вакантна една длъжност „Съдия в Окръжен 

съд”. От 2. 11. 2012г. съдия Стефка Михайлова е излязла в отпуск за 

раждане и отглеждане на малко дете.Така в  края на 2012 г. щатната 

численост на магистратите при Окръжен съд – Сливен е 16 бр., от които 14 

бр. съдии и 2 бр. младши съдии. Към 31.12.2012 г. действително заетия 

съдийски състав е разпределен по длъжности, както следва: председател, 

двама заместник-председатели, 9 бр. съдии  и двама младши съдии.  

Отделните отделения провеждат периодични събрания, на които 

присъства Председателят на ОС- Сливен. 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 двете отделения. 

Коментират се проблеми, възникнали в отделенията, законодателна 
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практика, препоръки за решаване на текущите проблеми, в това число и 

управленски решения. 

В съда са обособени две отделения - Гражданско отделение и 

Наказателно отделение. Със Заповед №РД-13-72 от 23. 09. 2009г. на 

председателя на съда е определен следния състав на съдиите, разглеждащи 

наказателни дела: Къню Жеков, Румяна Илиева, Мартин Данчев, Радка 

Дражева, Галина Нейчева и младши съдия Мира Мирчева. През по-

голямата част на 2011 г. петима наказателни съдии са разглеждали 

постъпилите като първа инстанция наказателни дела.   

През 2012г. шестима наказателни съдии при Наказателното 

отделение на съда са разглеждали постъпилите първоинстанционни 

наказателни дела.  

И през двете проверявани години в наказателното отделение са 

функционирали два въззивни наказателни състава.  

Със Заповед №РД-13-72 от 23. 09. 2009г. на председателя на съда са 

определени въззивните състави съгласно взето единодушно решение от 

Общото събрание на съдиите от 18. 09. 2009г., както следва: 

Първи въззивен наказателен състав: 

Къню Жеков 

Галина Нейчева 

Мира Мирчева 

Втори въззивен наказателен състав: 

Румяна Илиева 

Мартин Данчев 

Радка Дражева- Първанова. 

 Със Заповед №РД-13-39/9.05.2011г. от състава на Първи въззивен 

състав е извадена младши съдия Мира Марчева, а са включени младши 

съдия Красимира Кондова и младши съдия Силвия Хазърбасанова. 

 Със Заповед №РД- 13- 75 от 4. 11. 2011г., считано от 25. 10. 2011г. са 

определени въззивните състави на наказателно отделение на ОС Сливен 

както следва: 

 Първи въззивен наказателен състав: 

 Къню Жеков- административен ръководител на ОС Сливен; 

 Галина Нейчева- съдия в ОС Сливен; 

 Красимира Кондова- младши съдия в ОС Сливен; 

 Силвия Хазърбасанова- младши съдия в ОС Сливен. 

 

 Втори въззивен наказателен състав: 

 Мартин Данчев- заместник- председател на ОС Сливен; 

 Радка Дражева- съдия в ОС Сливен; 
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 Красимира Кондова- младши съдия в ОС Сливен; 

 Силвия Хазърбасанова- младши съдия в ОС Сливен. 

 Младшите съдии, участващи като трети член в двата въззивни 

наказателни състава се редували при 50% натовареност за всяка от тях и за 

двата състава поотделно.  

 Със Заповед №РД- 13-19 от 1. 03. 2012г. младши съдиите са извадени 

от състава на първи въззивен наказателен състав, а е включена Ваня 

Ангелова- съдия в ОС Сливен. 

 Със Заповед №РД- 13- 66 от 2. 07. 2012г. младши съдиите са 

извадени от състава  и на втори въззивен състав, а  е включена Яница 

Събева- Ченалова- съдия в ОС Сливен. 

 Това разпределение на съдиите в наказателно отделение е валидно и 

при извършване на настоящата проверка. 

 Окръжен съд – Сливен 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. При извършената 

проверка се установи, че делата се образуват своевременно в деня на 

постъпване на книжата в съда, или на следващия ден. Разпределението на 

делата  се  извършва при спазване принципа на случайния подбор от зам. 

председателя на НО при ОС Сливен. Всички съдии, в това число 

заместник- председателя на съда и председател на наказателно отделение в 

Окръжен съд- Сливен са работили при 100% натоварване при 

разпределение на делата по реда на чл. 9 от ЗСВ.   

По силата на Заповед № РД- 13-122/21.12.2009г. през 2011г. 

разпределението на делата е осъществявано от деловодителите в служба 

„Деловодство” на СОС. В края на 2011г. от АС Бургас е извършена 

проверка на окръжния съд. Проверката приключила с доклад, в който са 

дадени препоръки разпределението на делата да се извършва от 

ръководителите на отделенията. Със  Заповед № РД-13-10/31.01.2012 г. на 

председателя на ОС Сливен е разпоредено разпределението на делата да се 

извършва от зам.административните ръководители на съда, на които са 

възложени функции на разпределящ. След тази дата образуването и 

разпределението на делата се извършва от ръководителя на отделението, а 

насрочването им- от съдията- докладчик.  

В Заповед№ РД-13-10/31.01.2012 г. на председателя на ОС Сливен е 

посочено, че при отсъствие на председателите на отделения функции по 

разпределянето следва да се осъществяват от съдебните деловодители, 

обработващи съответните видове дела.В резултат на препоръки дадени от 

Инспектората към ВСС с Акт за резултати от извършена комплексна 

планова проверка по граждански дела е издадена Заповед №РД-13-
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44/10.05.13г., с която се разпорежда при отсъствие на заместник- 

председателите на съда и председатели на отделения, на които са 

възложени функции на разпределящ, разпределението на делата при 

спазване на принципа на чл. 9 от ЗСВ да се извършва от наличен съдия. 

Със Заповед № РД-13-77/07.11.2011 г., издадена на основание чл.86, 

ал.1, т.6 от ЗСВ, Председателят на Окръжен съд – Сливен е разпоредил 

извършването на тематични проверки на организацията на работата и 

дейността на съдиите в районните съдилища от Сливенски съдебен окръг 

за периода: 01.11.2010 г. – 31.10.2011 г. Обхвата на проверките по 

отношение на наказателните дела е многопосочен. Той включва: 

срочността на изготвянето на съдебните актове; оправдателните присъди, 

постановени по дела, върнати за доразследване и движението на делата с 

висок обществен интерес. По отношение на гражданските дела, проверките 

включват области като: водене на регистрите на съдебните решения по 

чл.235, ал.5 ГПК; заповедното производство и срочността при размяната на 

съдебните книжа.  

Със Заповед № РД-13-86/02.11.2012 г., издадена на основание чл.86, 

ал.1, т.6 от ЗСВ, Председателят на Окръжен съд – Сливен е разпоредил 

извършването на проверки на организацията на работата и дейността на 

съдиите в районните съдилища от Сливенски съдебен окръг за периода: 

01.11.2011 г. – 31.10.2012 г. В обхвата на проверките на РС-Котел и РС- 

Нова Загора са включени:  образуването и насрочването на делата; 

изготвянето на съдебните актове в законоустановените срокове и 

организацията на съдебното изпълнение. 

 След проверките са изготвени аналитични доклади от извършените 

ревизии, които се публикувани в годишните отчетни доклади на ОС-

Сливен. 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, който се 

изготвя на основание Заповед № РД-13-67/03.07.2012 г. на Председателя на 

Окръжен съд – Сливен. Графикът се изготвя във връзка с частните 

наказателни дела по досъдебните производства и се представя за 

последващо утвърждаване на Административния ръководител на съда най-

късно три работни дни преди изтичането на периода, утвърден за  

предходния месец. По силата на Заповед №РД-13-11/1.02.2012г. в периода 

от първи февруари до първи юли 2012г., т. е. в продължение 5 месеца, в 

месечните графици за дежурства на магистратите при Наказателно 
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отделение на ОС Сливен, изготвяни във връзка с частните наказателни 

дела са били включени и магистратите от гражданското отделение на съда. 

 

ІІ. СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ  

 

 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 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 или от жалби на страните по 

тях се извършва най-късно на следващия ден след предаване на решеното 

дело в наказателното деловодство.  
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Изпращането на препис от протест или жалби на страните по тях се 

извършва най-късно на следващия ден след разпореждането на съдията-

докладчик.  

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. 

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. 

 Съгласно заповед на Председателя на ОС- Сливен 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 

Съдебните книги на хартиен носител са прошнуровани, номерирани 

и подпечатани, със съответните подписи, съобразно изискванията на 

ПАРОАВАС.  

 По повод на първоинстанционните наказателни дела в съда се водят 

две книги:описна книга и срочна книга за открити съдебни заседания. 

 Описната книга за първоинстанционните наказателни дела се води 

прегледно и четливо, без поправки и зачерквания. 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. 

 Срочната книга за открити заседания по първоинстанционните 

наказателни дела се води прегледно и четливо. В съответните графи се 
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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. 

В книгата 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 Окръжна прокуратура- гр. 

Сливен. Издадените и изпратени изпълнителни листи са описани върху 

листа  при привеждане на присъдата. 

В съда се води нарочна книга за разпоредителни заседания по 

първоинстанционните наказателни производства. В нея се вписва номера 

на делото, съдията- докладчик, резултата от решаване на спора, номера на 

съдебния акт и датата на обявяване на същия. 

 Книгата за закрити и разпоредителни заседания и книгата за 

получените и върнати призовки и други съдебни книжа се водят прецизно. 

Описната книга за въззивните дела се води прегледно, без поправки 

и зачертавания. 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. 

Срочната книга за въззивните наказателни дела се води прегледно и 

четливо. В съответните графи се вписват 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 
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присъди. Отразява се и датата на приемане на делото в деловодството. 

Описват се и причините за отлагане на всяко дело. 

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. 

 

 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 – Сливен 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 „ЕSET Endpoint Antivirus”, предоставен от Висшия 

съдебен съвет. 

Всички съдии и служители са обучени за работа с MS Office, MS 

Word и Internet Explorer, а деловодителите с внедрената автоматизирана 

деловодна система САС „Съдебно деловодство”. 

Всички работни места са оборудвани с компютърна техника, която 

перманентно се обновява. Всички работни места са свързани в локална 

компютърна мрежа с един сървър. Компютрите се поддържат в много 

добро хардуерно и софтуерно състояние и отговарят на съвременните 

изисквания. Автоматизираната деловодна програма САС „Съдебно 

деловодство” е внедрена в Окръжен съд – Сливен от 1996 г. Програмата се 

използва от специализираната съдебна администрация за управление на 

делата. Окръжен съд – Сливен използва правно-информационната система 

„Апис” с модулите: „Апис-право”; „Апис-процедури”; „Апис-финанси”; 

„Апис-време”; „Апис-практика” и „Евро-право”. Правно-информационния 

продукт е мрежов вариант и е достъпен до всички работни места на 

магистратите, съдебния администратор, административния секретар и 

главния счетоводител. 

Интернет-страницата на Окръжен съд – Сливен е на адрес: 

www.court.sliven.net и се поддържа ежедневно в актуално състояние. На 

http://www.court.sliven.net/
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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 – 

Сливен и съдилищата от Сливенския съдебен окръг, както и полезни 

контакти (адвокати, нотариуси, частни съдебни изпълнители; др.полезни 

връзки). 

 

Приложение №1, раздел „Информационни технологии” 

 

 

 ІV. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 

 

2011 г. 

 

В Окръжен съд – Сливен има формирано и самостоятелно в 

структурен план  наказателно отделение. Ръководител на отделението е 

зам.административния ръководител – зам.председателя на съда – Мартин 

Данчев Данчев. По щат съдиите, които гледат наказателни дела са 6 бр. От 

тях незаети са били 2 бр. В периода: 01.01.2011 г. – 31.12.2011 г. 

наказателни дела са гледали следните съдии:  

1. Къню Тодоров Жеков – Адм.ръководител – Председател; 

2. Мартин Данчев Данчев – Зам.адм.ръководител – Зам.председател; 

3. Румяна Господинова Илиева – Съдия в ОС-Сливен до 24.10.2011 г. 

4. Радка Димитрова Дражева-Първанова – Съдия; 

5. Галина Христова Нейчева – Съдия; 

6. Мартин Цветанов Сандулов – Съдия; 

7. Атанас Василев Славов – Съдия в Районен съд – Нова Загора, 

командирован в Окр.съд – Сливен; 

8. Петя Венциславова Петрова–Светиева – Съдия в Районен съд – 

Сливен, командирована в Окр.съд – Сливен; 

9. Красимира Делчева Кондова – Младши съдия; 

10. Силвия Стефанова Хазърбасанова – Младши съдия. 

Горепосочените магистрати са разпределени в 5 бр. състави като 

първа инстанция и 2 бр. въззивни наказателни състава. В наказателното 

отделение не са работили съдебни помощници.  

Наказателните съдии са ползвали годишен отпуск през 2011 г. , както 

следва: 

Къню Жеков- административен ръководител- 43 работни дни; 
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Мартин Данчев- заместник на административния ръководител-33 

работни дни; 

Радка Дражева- Първанова- съдия- 42 работни дни; 

Галина Нейчева- съдия- 40 работни дни; 

Красимира Кондова- младши съдия- 23 работни дни; 

Силвия Хазърбасанова- младши съдия- 35 работни дни. 

Подробна информация за периода, през който съдиите са били в 

отпуск през 2011г. се съдържа в Приложение № 1а. 

 

Приложение: Приложение №1а, представляващо Справка за съдиите от 

наказателно отделение ползвали отпуск през 2011г.; 

 

 Към наказателното отделение на Окръжен съд – Сливен 

работят 3 бр. съдебни деловодители. Общият брой на служителите, 

изпълняващи длъжността „Съдебен секретар” в ОС Сливен е 7. Няма 

определени съдебни секретари, които да обслужват само наказателното 

отделение при съда. Всички работят както по наказателните, така и по 

гражданските и търговските дела. Разпределянето на съдебните секретари 

се осъществява по предварително изготвяни месечни графици за делата, 

които ще се разглеждат в открити съдебни заседания. По щатното 

разписание на съда има 1 бр. деловодител-регистратура, който обслужва 

както наказателните, така и гражданските дела и 1 бр. съдебен архивар, 

респ.за наказателните и за гражданските дела. За веществените 

доказателства (съгл.разписаните длъжностни задължения в длъжностната 

характеристика) е отговарял съдебния служител, назначен на длъжността 

„Съдебен архивар” – Надежда Илиева Вълканова. 

 

През проверявания период съдиите са имали средно по 7,2 бр. 

съдебни заседания месечно за първоинстанционни наказателни дела 

(НОХД, НАХД и ЧНД). Средномесечния брой съдебни заседания по 

въззивните наказателни дела (ВНОХД; ВНЧХД и ВНАХД) е 4,75 бр.   

В едно заседание са разглеждани средно по 1 бр. НОХД, по 1 бр. 

НАХД и по ЧНД – 1,5 бр. В едно открито съдебно заседание са 

разглеждани средно по 4,74 бр. въззивни наказателни дела. 

 

През проверявания период съдиите от ОС Сливен са насрочили брой 

наказателни дела както следва: 

1/Къню Жеков- административен ръководител на ОС Сливен: 
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НОХД- в открито съдебно заседание 34бр., а в закрито заседание- 

3бр. 

НАХД- в открито съдебно заседание 6бр.; 

ЧНД- в открито съдебно заседание 36бр., а в закрито заседание-

10бр.; 

ВНОХД, ВНЧХД и ВЧНД- в открито съдебно заседание 52бр., а в 

закрито заседание- 29бр. 

2/ Мартин Данчев- заместник на административния ръководител: 

НОХД- в открито съдебно заседание 45бр., а в закрито заседание- 

3бр. 

НАХД- в открито съдебно заседание 13бр.; 

ЧНД- в открито съдебно заседание 45бр., а в закрито заседание- 

21бр.; 

ВНОХД, ВНЧХД и ВЧНД- в открито съдебно заседание 59бр., а в 

закрито заседание- 12бр. 

3/ Радка Дражева- Първанова- съдия: 

НОХД- в открито съдебно заседание 23бр., а в закрито заседание- 

4бр. 

НАХД- в открито съдебно заседание 12бр., в закрито заседание- 1бр.; 

ЧНД- в открито съдебно заседание 48бр., а в закрито заседание- 

14бр.; 

ВНОХД, ВНЧХД и ВЧНД- в открито съдебно заседание 54бр., а в 

закрито заседание- 15бр. 

4/ Галина Нейчева- съдия: 

НОХД- в открито съдебно заседание 36бр., а в закрито заседание- 

1бр. 

НАХД- в открито съдебно заседание 15бр.; 

ЧНД- в открито съдебно заседание 48бр., а в закрито заседание- 

35бр.; 

ВНОХД, ВНЧХД и ВЧНД- в открито съдебно заседание 49бр., а в 

закрито заседание- 8бр. 

5/Румяна Илиева- съдия: 

НОХД- в открито съдебно заседание 36бр.; 

НАХД- в открито съдебно заседание 6бр.; 

ЧНД- в открито съдебно заседание 26бр., а в закрито заседание- 

15бр.; 

ВНОХД, ВНЧХД и ВЧНД- в открито съдебно заседание 37бр., а в 

закрито заседание- 10бр. 

6/Христина Марева- съдия: 
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ВНОХД, ВНЧХД и ВЧНД- в открито съдебно заседание 1бр. 

7/Петя Светиева- съдия 

ВНОХД, ВНЧХД и ВЧНД- в открито съдебно заседание 1бр. 

8/Атанас Славов- съдия: 

ВНОХД, ВНЧХД и ВЧНД- в открито съдебно заседание 1бр. 

9/Красимира Кондова- младши съдия: 

ВНОХД, ВНЧХД и ВЧНД- в открито съдебно заседание 11бр., а в 

закрито заседание-7бр. 

10/Силвия Хазърбасанова- младши съдия: 

ВНОХД, ВНЧХД и ВЧНД- в открито съдебно заседание 7бр., а в 

закрито заседание-7бр. 

 

Приложение: Справка №3 за брой насрочени наказателни дела за 

всеки съдия от Наказателно отделение на ОС Сливен. 

 

През 2011г. съдиите са приключили наказателни дела, както следва: 

1/Къню Жеков- административен ръководител на ОС Сливен: 

НОХД- 25бр. 

НАХД-6бр. 

ЧНД- 41бр. 

 

Приложение: Справка №4 за свършените в периода 1.01.2011г.- 31. 

12. 2012г. НОХдела на съдия Къню Жеков; 

 Справка №4 за свършените в периода 1.01.2011г.- 31. 

12. 2012г. ЧНД на съдия Къню Жеков; 

 

2/ Мартин Данчев- заместник на административния ръководител: 

НОХД- 29бр. 

НАХД-13бр. 

ЧНД- 61бр. 

 

Приложение: Справка №4 за свършените в периода 1.01.2011г.- 31. 

12. 2012г. НОХдела на съдия Мартин Данчев; 

 Справка №4 за свършените в периода 1.01.2011г.- 31. 

12. 2012г. ЧНД на съдия Мартин Данев; 

 

3/ Радка Дражева- Първанова- съдия: 

НОХД- 25бр. 
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НАХД-15бр. 

ЧНД- 52бр. 

 

Приложение: Справка №4 за свършените в периода 1.01.2011г.- 31. 

12. 2012г. НОХдела на съдия Радка Дражева- Първанова; 

 Справка №4 за свършените в периода 1.01.2011г.- 31. 

12. 2012г. ЧНД на съдия Радка Дражева- Първанова; 

 

4/Румяна Илиева- съдия: 

НОХД-11бр.; 

НАХД- 7бр.; 

ЧНД- 35бр. 

 

Приложение: Справка №4 за свършените в периода 1.01.2011г.- 31. 

12. 2012г. НОХдела на съдия Румяна Илиева; 

 Справка №4 за свършените в периода 1.01.2011г.- 31. 

12. 2012г. ЧНД на съдия Румяна Илиева; 

 

5/Галина Нейчева- съдия: 

НОХД- 27бр.; 

НАХД- 15бр.; 

ЧНД- 73бр. 

 

Приложение: Справка №4 за свършените в периода 1.01.2011г.- 31. 

12. 2012г. НОХдела на съдия Галина Нейчева; 

 Справка №4 за свършените в периода 1.01.2011г.- 31. 

12. 2012г. ЧНД на съдия Галина Нейчева; 

 

В периода: 01.01.2011 г. – 31.12.2011 г. Окръжен съд – Сливен е 

разгледал общо 1672 бр. дела, от които наказателни дела – 753 бр. От 

общия брой наказателни дела, първоинстанционни са 436 бр., от които 

(НОХД – 118 бр.; НАХД – 56 бр.ЧНД – 220 бр. и 42 бр. ЧНД-разпити).  

Въззивните наказателни дела са общо 317 бр., от които: ВНОХД – 231 

бр.; ВЧНД – 86 бр.  

От тях образувани през 2011 г. са 396 бр. наказателни дела като 

първа инстанция и 287 бр. като въззивни дела. Останали от предишни 

периоди са 40 бр. наказателни дела като първа инстанция и 30 бр. като 

въззивни дела.  



 17 

 През 2011 г. в Окръжен съд – Сливен са разглеждани 6 бр. НОХД, 

които отговарят на критериите за дела със завишен обществен интерес:  

 

 НОХД № 337/2009 г. – чл. 321 и чл. 321а от НК; чл. 155, ал.3, вр. 

ал.1, пр. 1, вр. чл. 20, ал.2 и 4 от НК, по чл. 159в, пр.2 и 3 от НК срещу А. 

М., К. И., В. Р., С. К., И. И. и П. П., приключило с Присъда на 17.09.2011 г. 

 НОХД № 333/2010 г. – чл. 282-283а от НК срещу Д. Б., Д. И., Ж. С., 

С. Б., приключило с Присъда на 07.07.2011 г. 

 НОХД № 343/2010 г. – чл. 255, ал.3, вр. ал. 1, т. 2 и 6, пр. 1 и 2, вр. чл. 

26 ал.1 от НК; по чл. 309, ал.1, пр. 1, вр. чл. 26 ал.1 от НК; по чл. 316, вр. 

чл. 308 ал.1, вр. чл. 26, ал.1 от НК срещу Р. Р., Ж. С. и М. С., приключило с 

присъда на 14.12.2011 г. 

 НОХД № 383/2010 г. – чл. 253 ал.5, вр. ал. 3, т. 1 от НК срещу А. М., 

В. М., А. М., Г. Г., Е. Т. и С. К., приключило с Определение за 

прекратяване на 31.10.2011 г. 

 НОХД 327/2011 г. – чл. 255, ал.3, вр. ал.1, т. 2, предл.1, вр. чл. 26, 

ал.1 от НК срещу П. А. и П. Т. 

 НОХД № 638/2011 г. – чл. 116, ал.1, т. 6, предл. 2 и 3, вр. чл. 115, вр. 

чл. 20, ал.1 и 2 от НК срещу К. С. и М. В.  

От практиката на съда може да се направи извод, че разпределението 

на делата от особен обществен интерес се извършва по принципа на 

случаен подбор чрез софтуерен продукт и по този начин се постига 

равномерно натоварване на отделните наказателни съдии с разглеждане на 

този вид дела. С оглед значимостта на тези производства и за по-

прецизното провеждане на съдебни заседания по този вид дела се 

осигуряват всички необходими технически средства, като се уведомяват и 

служителите на Областно звено „Съдебна охрана” , които да предприемат 

необходимите мерки по отношение провеждане на заседанията по този вид 

дела. По отношение на по-обемните наказателни производства, 

представляващи особен обществен интерес, се сформират екипи от 

секретар-протоколисти, за да се осигури по-голяма бързина и точност при 

изготвяне на протоколите. Резултатите от този вид дела се обявяват в сайта 

на съда, а подробности представителите на средствата на масово 

осведомяване получават от говорителя на Окръжен съд – Сливен.  

 

Няма висящи наказателни дела, образувани преди 01.01.2011 г. и 

неприключили към 01.01.2013 г. 
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 Приложение: Справка №5 относно висящи наказателни дела, 

образувани преди 1. 01. 2011г. и неприключили към 1. 01. 2012г. 

 

Свършените наказателни дела са общо 699 бр., от които: 406 бр. 

наказателни дела като първа инстанция и 293 бр. като въззивни дела. От 

тях НОХД – 96 бр. наказателни дела като първа инстанция, от които с 

присъда 34 бр. дела и със споразумение за прекратяване на наказателното 

производство 49 бр. НОХД, като в тримесечен срок са приключили 76% от 

общия брой дела за разглеждане. 

През 2011г. са разгледани и приключени 212бр. ЧНД, като от тях 43 

бр. дела са свързани с извършени разпити.  

През проверяваната година са постъпили за разглеждане 43 бр. 

НАХД. Решени по същество са 53 бр. НАХД и са останали несвършени в 

края на 2011г. 3 бр. НАХД . 

Въззивни свършени дела са 207 бр., а въззивни частни наказателни 

дела са 86 бр.; От общо свършените  ОХ наказателни дела, 34 бр. дела са 

приключили с присъда, 49 бр. са приключили със споразумение, 8 бр. са за 

доразследване, 5 бр. прекратени. От общия брой разгледани НАХД 51 бр. 

са приключили с решение и 2бр. са прекратени. 

 

 І.НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ПЪРВА ИНСТАНЦИЯ 

 

 През 2011г. СОС е приключил 437 бр. наказателни дела първа 

инстанция, с индивидуални показатели както следва: 

 -НОХД – 118бр; 

 - НАХД- 56бр. 

 -ЧНД – 220бр.; 

 -ЧНД (разпити)- 43 бр.  

През 2011 г. се очертава следната структура на наказаната 

престъпност: 

По същество са разгледани 7 бр. дела относно довършени 

престъпления по чл. 115 и чл. 118 от НК, като 2 бр. от делата са 

приключени с присъда, прекратени са три броя, 2 бр. дела са останали 

несвършени към края на годината. Осъдени са общо две лица, съответно на 

доживотен затвор 1 лице и от 10 до 30 г. лишаване от свобода 1 лице. 

 Разгледани са 3 бр. дела по чл. 142 от НК, от които с присъда няма 

приключени дела, а със споразумение за прекратяване на наказателното 

производство 2 бр. дела, останало несвършено към края на годината 1 бр. 

дело. Осъдени са 3 бр. лица, от които с лишаване от свобода до 2 години 2 
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лица, едното от които условно и 1 лице е осъдено на лишаване от свобода 

от 3 до 10 години. 

 През 2011 г. няма разгледани дела по чл. 152 ал.4 от НК.  

 През същия период са разгледани 10 бр. дела за грабеж по чл. 199 от 

НК, като от тях са приключени с присъди 7 бр. НОХД, със споразумение 2 

бр. дела, 1 бр. НОХД е останало несвършено към края на годината. 

Наказани са 9 броя лица, от които с наказание до 3 години лишаване от 

свобода 2 бр. лица – условно, на лишаване от свобода от 3 до 10 г. 6 бр. 

лица и 1 лице е осъдено с присъда от 10 до 30 години лишаване от свобода. 

 

 През 2011 г. са разгледани 7 бр. НОХД по чл. 255-257 от НК, като с 

присъда са приключили 3 бр. дела, прекратени са 3 бр. НОХД, едно е 

останало несвършено в края на годината. Осъдени са 4 бр. лица, от които с 

лишаване от свобода до 3 г. – условно, 3 лица. 1 лице е наказано с 

наказание, различно от лишаване от свобода и 1 лице е оправдано.  

 

 През 2011г. са постъпили за разглеждане 6 бр. НОХД по чл. 321 от 

НК и 1 бр. НОХД останало несвършено от миналия период. С присъда е 

приключило 1 бр. дело, 5 бр. НОХД са приключени със споразумение за 

прекратяване на наказателното производство и 1 бр. НОХД е останало 

несвършено в края на годината. Осъдени са 19 бр. лица, като от тях на 

лишаване от свобода до 3 г. са осъдени 11 бр. лица; 4 лица са осъдени с 

наказание от 3 до 10 г. лишаване от свобода; и 4 бр. лица са осъдени с 

наказание от 10 до 30 г. лишаване от свобода. 

 

Най-голям брой НОХД са внесени за разглеждане по глава ХІ – 

Общо опасни престъпления, а именно 29 бр. НОХД; останали са 

несвършени от предишни години 2 бр. дела, или общо дела за разглеждане 

31 броя. Приключени са с присъда 4 бр. НОХД, 21 бр. дела са приключени 

със споразумение за прекратяване на наказателното производство., 

останали несвършени 6 бр. НОХД. Наказани са 28 бр. лица, от които с 

наказание до 3 години лишаване от свобода 27 бр. лица, от които условно 

са наказани 22 бр. лица и едно лице е наказано с наказание лишаване от 

свобода от 3 до 10 години. 

 

От общоопасните престъпления по чл. 343 от НК са били разгледани 

13 бр. НОХД, от които с присъда са приключили 2 бр. дела, а със 
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споразумение за прекратяване на наказателното производство 11 бр. 

НОХД. 

По чл. 343, ал.3, б. „б” и ал. 4 от НК, свързани с причиняване на 

смърт в пияно състояние по транспортни дела са разгледани 3 бр. НОХД, 

като 2 бр. НОХД са приключени със споразумение за прекратяване на 

наказателното производство, а 1 бр. НОХД е останало несвършено в края 

на годината. Осъдени са 4 бр. лица.  

 

През 2011 г. са разгледани 11 бр. НОХД по чл. 354а от НК. 

Приключени са 8 бр. НОХД, от които с присъда 2 бр. НОХД и със 

споразумение за прекратяване на наказателното производство 6 бр. НОХД. 

Осъдени са 11 броя лица, от които на лишаване от свобода до 3 години  - 

10 бр. лица, от които 7 лица условно и 1 лице е наказано с наказание от 3 

до 10 г. лишаване от свобода. 

От общо приключените 96 бр. НОХД, 34 бр. НОХД са приключени с 

присъда, а 49 бр. НОХД са приключени със споразумение за прекратяване 

на наказателното производство. 

 

Приложение: Годишен доклад на Окръжен съд Сливен и районните 

съдилища от Сливенския съдебен окръг за периода от 1. 01. 2011г. до 31. 

12. 2011г. 

 

Прекратените първоинстанционни наказателни дела са общо  80 

бр., в това число НОХД- 62бр., включително тези, приключили с одобрено 

споразумение за прекратяване на делото, ЧНД-14бр., ЧНД( разпити)-4бр.  

От общо прекратените НОХД едно дело е прекратено на осн. чл. 24, 

ал.1,т.1 от НПК , 3 бр. дела са прекратени и изпратени на ВКС за 

определяне на друг съд за разглеждането им поради отводи, едно дело е 

прекратено, защото съдът не одобрил внесеното споразумение, едно дело е 

прекратено и изпратено на Специализираната прокуратура.  

Според информацията, изпратена на ИВСС останалите 10 бр. дела са 

върнати на прокурора за доразследване. Те ще бъдат разгледани подробно 

по- долу. 

Няма прекратени по давност дела.  

 

Приложение: Справка №6 за НОХД и  НАХД, прекратени в периода 

1.01.2011г.- 31. 12. 2012г. и основанието за прекратяване 
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През 2011 г. Сливенският окръжен съд е върнал за допълнително 

разследване 10 бр. НОХД. От тях 8бр. са НОХД, а 2бр.- НАХД. В осем от 

случаите връщането на делата за допълнително разследване на 

прокуратурата е извършено от съдията-докладчик по реда на чл. 249 ал.1 и 

2, вр. с чл. 248, ал.2, т. 3 от НПК. В два от случаите 2 бр. НОХД са върнати 

за допълнително разследване от стадия на съдебното заседание – чл. 288 от 

НПК.  

НОХД № 360/2011г. и НОХД под № 530/2011г. са върнати за ново 

разглеждане от Бургаския апелативен съд от стадия на съдебното 

заседание. Това наложило насрочване на съответното дело и връщането му 

с протоколно определение от открито съдебно заседание.  

Конкретните причини за връщане на делата за допълнително 

разследване са: 

- неизпълнение на дадени задължителни указания на Бургаския 

апелативен съд и Сливенския окръжен съд относно съдържанието 

на обстоятелствената част на обвинителния акт – НОХД № 

250/2010 г. и НОХД № 549/2011 г.;  

- съществени процесуални нарушения, ограничаващи правото на 

защита на обвиняемия и изразяващи се в несъответствие между 

обстоятелствената част и диспозитивната част на обвинителния 

акт – НОХД № 383/2010 г., № 298/2011 г., № 360/2011 г., № 

530/2011 г.;  

- несъответствие между повдигнатото на досъдебното производство 

обвинение и посоченото във внесения за разглеждане в Окръжен 

съд – Сливен обвинителен акт – НОХД № 316/2011 г. 

 Бяха инспектирани следните дела: 

 

 НОХД№250/10г.: 

 С решение №17 /11.02.2011г. по ВНОХД№278/09г. АС Бургас е 

отменил присъда №34/27.11.2009г. по НОХД№355/2009г. на СлОС и е 

върнал делото за ново разглеждане на прокурор от ОП Сливен от стадия на 

досъдебното производство. 

 На 29. 04. 2010г. ОП Сливен внесла делото с нов обвинителен акт 

срещу подс. К. К. и А. К. за извършени от тях престъпления по чл. 253, 

ал.3,т.1 и 2 вр. с ал.2 от НК, чл. 159б, ал.2 вр. с ал.1 вр. с чл. 159а, ал.2,т.2, 

пр.1 и т.6 вр. с чл. 26 от НК. 

Делото било разпределено на съдия Иван Димов. Първото съдебно 

заседание е насрочено за 15.06.2010г.  
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На 15. 06. 2010г. делото е отложено за 13. 07. 2010г. по молба на 

повереника на гр. ищец, който бил служебно ангажиран. 

На 13.07.2010г. съдът не дал ход на делото поради неявяване на 

прокурор. По това време наблюдаващият прокурор Пл. Стефанов бил в 

отпуск. ОТ ОП Сливен заявили, че не могат да осигурят прокурор, който 

да участва в съдебното заседание по делото и съдът отложил делото за 

17.09.2010г.  

На 17.09.2010г. съдът дало ход, извършил съответните процесуални 

действия и отложил съдебното заседание за 30.09.2010г. 

На 30.09.2010г. не се явил един от защитниците на подсъдимите и съдът 

не дал ход на делото. Съдът изискал от АК Сливен адвокат за 

осъществяване на правна помощ. 

Съдебните заседания на 1,15 и 16 ноември 2010г. са отложени поради 

отсъствие на съдебните заседатели Ценка Пондева и Емил Курдов. 

Съдебният заседател Курдов е поискал отлагане на съдебното заседание на 

1. 11. 2010г. поради ангажираност. Съдията отложил съдебното заседание 

на 16. 11. 2010г., защото по същото време съдебният заседател Курдов бил 

ангажиран по друго дело. 

Съдебното заседание на 28.01.2011г. е отложено с разпореждане в 

закрито заседание. Поради продължително боледуване на съдията- 

докладчик делото се отсрочва с ново призоваване. 

Делото е разпределено на съдия Румяна Илиева, която на 9.03. 11г. се 

отвела от разглеждане на делото. 

Делото е разпределено на съдия Галина Нейчева. С разпореждане от 

13.04.2011г., постановено по НОХД №250/10г.  съдия Галина Нейчева 

констатирала, че указанията, дадени от АС Бургас не са изпълнени и на 

осн. чл. 249, ал.1 и 2 вр. с чл. 248, ал.2, т.3 от НПК отново върнала делото 

на прокурора. 

Срещу така постановеното разпореждане ОП Сливен подала протест. 

С определение №21/16.05.2011г., постановено по ВНОХД№104/11г. 

решаващият състав на АС Бургас потвърдил разпореждането на ОС 

Сливен. 

Проверяващият екип намира,че по това дело е допуснато нарушение 

на разумния срок по смисъла на чл.22, ал.1 от НПК и чл. 6 от 

Европейската конвенция за защита правата на човека и основните 

свободи.В периода от 29.04. 2010г. до 28.01.2010г. с обща 

продължителност 9 месеца по делото е проведено едно съдебно 

заседание- на 17.09.2010г. Адвокатите са станали причина за отлагане на 
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две от съдебните заседания- на 15.06. и 30.09. 2010г.  Четири съдебни 

заседания са отложени поради лоша организация на органите на 

съдебната власт- прокуратурата е станала причина за отлагане на 

съдебното заседание на 13. 07. 2010г. , а съдът – за отлагане на 

съдебните заседания на 1, 15 и 16 ноември 2010г. Лошата организация на 

органите на съдебната власт е станала причина разглеждането на 

делото да продължи повече от необходимото за осъществяване на 

правосъдието. 

 

НОХД№549/10г. 

Делото е образувано въз основа на обвинителен акт, внесен от ОП 

Сливен срещу Й. К. за престъпление по чл. 255, ал.1,т.2, предл. 1,т.5, 

предл. 2 и т.7 НК. Делото било разпределено на съдия Радка Дражева. 

С разпореждане от 25. 11. 2011г., постановено по  НОХД№549/11г., 

съдията- докладчик върнал делото на прокурора поради допуснати 

отстраними съществени нарушения на процесуалните правила, довели до 

ограничаване правото на защита на пострадалото лице по смисъла на чл. 

248, ал.2,т.3 от НПК. В мотивите си посочила, че разследването е за 

престъпление против данъчната система, което налага извода, че 

държавата притежава качеството на пострадало лице по смисъла на НПК. 

Разследването е предявено само на обвиняемия, но не и на 

Министерството на финансите, което съгласно чл. 31, ал.1 от ГПК 

представлява държавата. Обстоятелството, че НАП при МФ е посочена 

като пострадало лице не санира това нарушение, изразяващо се в 

непредявяване на разследването. 

Срещу така постановеното разпореждане ОП Сливен подала протест. С 

определение №62/9.01.2012г., постановено по ВЧНД№324/11г. АС Бургас 

отменил разпореждането на СлОС. В мотивите си посочил, че „държавата 

като ощетено лице, може да встъпи в едно наказателно производство само 

като граждански ищец, но не и като частен обвинител. В чл. 255 ал.1 от 

НПК се прави много ясно разграничение за пострадал/ или негови 

наследници/ или ощетено юридическо лице, което по принцип може да 

встъпи в процеса само като граждански ищец. В този смисъл, нарушение 

на чл. 227, ал.1 от НПК не е допуснато и връщането на делото на 

прокурора е незаконосъобразно.” ВЧНД№324/11г. е разгледано от следния 

съдийски състав: председател Асен Гюзелев, членове: Иван Иванов, 

Димитър Димитров. Съдия- докладчик по делото бил Асен Гюзелев. 

Правата на пострадалия са уредени в чл. 75 от НПК. Правото да се 
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конституира като частен обвинител или граждански ищец са права на 

пострадалия, които той упражнява по реда и при условията, предвидени 

в закона съобразно собствената си воля. Когато регламентира фигурата 

на пострадалия законът не диференцира правата му в зависимост от 

това дали той ще участва в наказателното производство като частен 

обвинител или граждански ищец.Съгласно чл. 75, ал.2 от НПК органът, 

който образува досъдебното производство, уведомява незабавно 

пострадалия за това, ако той е посочил адрес за призоваване в страната. 

Правата на пострадалия възникват, ако той изрично поиска да участва в 

досъдебното производство и посочи адрес за призоваване. Според чл. 227, 

ал.2 от НПК пострадалият и неговият повереник се призовават за 

предявяването на разследването, ако са поискали това. Според закона 

участието на пострадалия и неговия повереник при предявяване на 

разследването е обусловено от тяхната  активност. В същото време, за 

да може пострадалият да вземе информирано решение да не участва при 

предявяване на разследването, органът  на досъдебното производство 

следва да го уведоми за образуването на това производство, за правата, 

които има и да го призове за датата на предявяване на разследването. 

Намирам, че в случая това са релевантните въпроси и евентуалната 

липса на действия в тази насока представлява отстранимо съществено 

нарушение на процесуалните правила, което води до ограничаване на 

процесуалните права на пострадалия. 

 

НОХД№383/10г. 

 С разпореждане №465 / 31. 10. 2011г., постановено по 

НОХД№383/10г. съдията- докладчик М. Данчев върнал делото на 

Софийска окръжна прокуратура, защото на досъдебното производство, 

включително и при изготвяне на обвинителния акт са допуснати 

отстраними съществени нарушения на процесуалните правила, които са 

довели до ограничаване на процесуалните права на обвиняемите.В 

разпореждането съдията е извършил проверка дали делото е подсъдно на 

ОС Сливен, но не се е произнесъл дали има основание за неговото 

прекратяване или спиране съгласно чл. 248, ал.2,т.2 от НПК. Наред с 

това така постановеното разпореждане не съдържа всички реквизити 

на съдебен акт визирани в чл. 34 от НПК. В него не е посочен номера на 

делото, по което се издава. 

 С определение от 20. 01. 2012г., постановено по ВЧНД№9/ 2012г. по 

описа на АС Бургас разпореждането е потвърдено. 
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НОХД№298/11г. 

 Делото е образувано въз основа на обвинителен акт, внесен на 31. 05. 

2011г. от ОП Сливен срещу Х. К. за това, че на 1. 12. 2010г. в с. Ябланово, 

общ. Котел „по особено мъчителен начин и с особена жестокост, 

умишлено умъртвил Х. Ч., от същото село- престъпление по чл. 116, ал.1, 

т.6 , предл. 2 и 3 вр. с чл. 115 от НК”(вж. диспозитива на обвинителния 

акт). 

 С разпореждане от 9.06. 2011г., постановено от Радка Дражева- 

съдия- докладчик по НОХД№298/11г. на СлОС делото е върнато на 

прокурора. В мотивите си съдията посочил, че при разпита на подс. К. след 

привличането му като обвиняем на досъдебното производство същият се е 

признал за виновен, но е заявил, че нищо не си спомня от вечерта на 01/02 

декември 2010г. При предявяване на разследването подс. К. чрез 

упълномощения от него защитник е поискал да бъде назначена комплексна 

съдебно психиатрична и психологическа експертиза, с която да се 

отговори на подробно посочени въпроси. Защитникът е мотивирал 

искането си с твърдението, че през 2008г. подсъдимият е претърпял 

оперативна интервенция, при която е загубил много кръв, няколко дни е 

бил в състояние на кома и след този период при употреба на алкохол имал 

проблеми с паметта.С постановление от 18. 05. 2011г. ОП Сливен 

отхвърлила искането с бланкетни мотиви. Според съда немотивираното 

произнасяне се приравнява на липса на произнасяне и следователно е 

допуснато отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила, 

което е ограничило правото на защита на обвиняемия. 

На второ място съдът посочил, че на подсъдимия е повдигнато 

обвинение за извършено от него престъпление по чл. 116 от НК на 2. 12. 

2010г. В обстоятелствената част на обвинителния акт инкриминираната 

дата е посочена като 1. 12. 2010г., а в диспозитива- като 2. 12. 2010г. 

Според съда това противоречие поставя подсъдимия в невъзможност да 

разбере параметрите на обвинението и да организира адекватно защитата 

си. 

На трето място съдия Дражева посочила, че пострадалият Х. е оставил 

за наследници внуци- деца на починалия през 2003г. негов син и една 

дъщеря. Разследването е предявено на дъщерята на пострадалия, но не е 

предявено на внуците му. Според съда по този начин внуците на 

пострадалия са лишени от възможността да упражнят правата си по чл. 76 

и чл. 84 от НПК.Кръгът на лицата, които имат право да предявят 
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граждански иск за причинени от престъплението вреди е очертан в много 

решения на ВКС, сред които и Решение №498 от 10. 11. 1980г по 

н.д.№510/1980г., І н.о. на ВС .Според него граждански иск за 

неимуществени вреди в наказателни процес могат да предявят само най- 

близките роднини на починалия, а именно съпруг, възходящи и низходящи. 

Срещу така постановеното разпореждане ОП Сливен подала протест, 

който е уважен в частта, с която се протестира срещу указанието на съда 

разследването да бъде предявено на внуците на пострадалия. 

 

Беше констатирано, че при постановяване на разпорежданията, 

които бяха предмет на настоящата проверка, съдиите не са посочили, че 

са извършили проверка дали делото е подсъдно на ОС Сливен по 

правилата на подсъдността и дали има основание за прекратяване или 

спиране на наказателното производство съгласно изискванията на чл. 

248,ал.2,т.1 и 2 от НПК.  

 

Процентът на върнатите за допълнително разследване дела на 

прокуратурата спрямо общия брой дела за разглеждане, е 7,6 %, а спрямо 

общия брой на решените дела – 9,3 %.  

От посочените по-горе цифри може да се направи извода, че е налице 

увеличение на върнатите за доразследване  дела спрямо предходната 2010 

г. В тази връзка през 2012 г. се провело съвместно съвещание между 

Окръжна прокуратура – гр. Сливен и Окръжен съд – гр. Сливен на тема 

върнати дела за допълнително разследване.  

 

Приложение: Справка №8 за делата, върнати на прокурора за 

доразследване в периода 1.01. 2011г.- 31. 12. 2012г. 

 

През 2011г. от общо решени 96 бр. НОХД по 2  бр. НОХД са били 

постановени оправдателни присъди, което в процент е 1.92%. Едната 

оправдателна присъда по НОХД № 302/2009 г. с докладчик съдия Марин 

Данчев. Делото е за обвинение по чл. 149, ал.5, вр. ал.1 от НК срещу М. М. 

Втората оправдателна присъда е по НОХД № 490/2010 г. със съдия- 

докладчик Галина Нейчева. Делото е за обвинение по чл. 199, ал.2, т.2, 

пр.1, вр. чл. 198, ал.1, вр. чл. 20, ал.2 от НК срещу Ж. М., Р. М. и Д. М.  

Двете оправдателни присъди са протестирани и същите са отменени 

от Бургаския апелативен съд, като по НОХД № 302/09 г. М. М. е признат за 

виновен по чл. 149, ал.5, вр. ал.1 от НК и му е наложено наказание 1 г. 
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лишаване от свобода, а НОХД № 490/2010 г. е отменено поради допуснати 

съществени процесуални нарушения и върнато за ново разглеждане от 

друг състав на Окръжен съд – гр. Сливен. Преобразувано е в 

НОХД№493/11г.  

 

Приложение: Справка №7 за делата, приключили с оправдателна 

присъда в периода 1. 01. 2011г.- 31. 12. 2012г. 

 

По 4 бр. дела подсъдимият е бил непълнолетен. 

 

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

със споразумение”. Всички дела, образувани въз основа на внесени 

споразумения са образувани в 7- дневния срок по чл. 382, ал.2 от НПК. 

Както беше посочено и по- горе от общо приключените 96 бр. НОХД, 49 

бр. НОХД са приключени със споразумение за прекратяване на 

наказателното производство. Най-много споразумения за прекратяване на 

наказателното производство са били сключени по глава ХІ – Общоопасни 

престъпления, а именно 21 бр. споразумения, от които предимно за 

престъпления по транспорта – 13 бр. НОХД; за извършени деяние по чл. 

354а от НК – 6 бр. НОХД са приключени със споразумения. По глава VІ – 

Престъпления против стопанството са приключени със споразумения за 

прекратяване на наказателното производство 11 бр. НОХД. По глава V – 

Престъпления против собствеността са приключени със споразумения за 

прекратяване на наказателното производство 3 бр. НОХД. По чл. 321 от 

НК са приключени със споразумение 5 бр. НОХД. 

 

 По делата, приключили със споразумения за прекратяване на 

наказателното производство са осъдени 64 бр. лица. 

 

В рамките на проверката бяха инспектирани следните дела: 

НОХД 259/11г. 

Делото е образувано на 16.05. 2011г. въз основа на споразумение, 

сключено между ОП Сливен от една страна и обвиняемите О. С. и Д. И., 

както и техния адвокат- от друга за прекратяване на наказателното 

производство, образувано за извършено от тях престъпление по чл.142, 

ал.2,т.2 вр. с ал.1 от НК. Съдия- докладчик по делото е Румяна Илиева.  

Липсва съдебен акт за насрочване на делото. 

Съдебното заседание се е състояло на 19.05.2011г. Със Споразумението е 

предложено на двамата подсъдими да бъде наложено наказание Лишаване 
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от свобода в размер на 2 год. при строг режим. В съдебно заседание съдът 

предложил на подс. О. С. и на подс. Д. И. наказание лишаване от свобода в 

размер на 3г. и те се съгласили. Съдът одобрил постигнатото 

споразумение. Проверяващият екип намира, че така наложените наказания 

са занижени. За престъпление по чл. 142, ал.2,т.2 от НК е предвидено 

наказание лишаване от свобода от 7 до 15 год. С. е осъждан, И. също, но е 

съдебно  реабилитиран. Това обстоятелство според мен изключва налагане 

на наказание, чийто размер слиза съществено под предвидения минимум. 

Присъдата е изпратена на ОП Сливен за изпълнение на 20.05. 2011г. 

 

НОХД№123/11г. 

Делото е образувано на 2.03.2011г. въз основа на споразумение, 

сключено между ОП Сливен от една страна и обв. С. М. и неговия 

защитник- от друга за прекратяване на наказателното производство, 

образувано за извършено от него престъпление по чл. 343, ал.1,б.”в” вр. с 

чл. 342, ал.1 от НК. Съдия- докладчик по делото е Румяна Илиева. 

Липсва съдебен акт за насрочване на делото. 

Съдебното заседание било на 8. 03. 11г. Съдът одобрил постигнатото 

споразумение. По силата на одобреното споразумение подсъдимият следва 

да изтърпи наказание лишаване от свобода за срок от една година. На осн. 

чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наказанието е отложено за срок от 3 

години. Не е посочено на кого да се възложи възпитателната работа и по 

този начин е допуснато нарушение на чл.381, ал.5,т.4 от НПК. 

Присъдата е изпратена за изпълнение на 9.03. 2011г. 

Беше проверено и НОХД№246/11г., което е приключило със 

споразумение. По него съдия- докладчик е Румяна Илиева.Проверяващият 

екип констатира, че и по това дело няма съдебен акт за насрочване на 

делото. 

НОХД№128/11г. 

Делото е образувано на 2.03.2011г. въз основа на споразумение, 

сключено между ОП Сливен от една страна и обв.Я. Я. и неговия 

защитник- от друга за прекратяване на наказателното производство, 

образувано за извършено от него престъпление по чл. 343, ал.1,б.”в” вр. с 

чл. 342, ал.1 от НК. Съдия- докладчик по делото е Къню Жеков. 

Съдебното заседание било на 8. 03. 11г. Съдът одобрил 

споразумение, по силата на което подсъдимият следва да изтърпи 

наказание лишаване от свобода за срок от шест месеца. На осн. чл.66, ал.1 

от НК изпълнението на наказанието е отложено за срок от 3 години. В 
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споразумението не е посочено на кого да се възложи възпитателната 

работа и по този начин е допуснато нарушение на чл.381, ал.5,т.4 от 

НПК. 

НОХД№125/11г. 

Делото е образувано на 2.03.2011г. въз основа на споразумение, 

сключено между ОП Сливен от една страна и обв. И. А. и неговия 

защитник- от друга за прекратяване на наказателното производство, 

образувано за извършено от него престъпление по чл. 343, ал.1,б.”в” вр. с 

чл. 342, ал.1 от НК. Съдия- докладчик по делото е Къню Жеков. 

Съдебното заседание било на 6. 04. 11г. Съдът одобрил 

споразумение, по силата на което подсъдимият следва да изтърпи 

наказание лишаване от свобода за срок от седем месеца. На осн. чл.66, ал.1 

от НК изпълнението на наказанието е отложено за срок от 3 години. В 

споразумението не е посочено на кого да се възложи възпитателната 

работа и по този начин е допуснато нарушение на чл.381, ал.5,т.4 от 

НПК. 

Беше проверено и НОХД№89/11г., което е приключило със 

споразумение. По него съдия- докладчик е Къню Жеков. Проверяващият 

екип констатира, че няма допуснати нарушения при неговото образуване, 

движение и приключване. 

 

Предмет на проверка бяха също НОХД№106/11г., НОХД№148/11г., 

НОХД№82/11г., НОХД№47/11г., които са приключили със споразумение. 

По всички тези дела съдия- докладчик е била Галина Нейчева. Проверени 

бяха също НОХД№465/11г. и НОХД№468/11г. по тях съдия- докладчик  е 

бил Мартин Данчев. В споразуменията, одобрени 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. 

Беше проверено НОХД№225/11г., разпределено на съдия Радка 

Дражева, което е приключило със споразумение. С него Д. И. се признала 

за виновна за извършено от нея престъпление по чл. 343, ал.1,б.”в” вр. с чл. 

342, ал.1 от НК. Подсъдимата е причинила по непредпазливост смъртта на 
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М. И., която била на 61г. Наложено е наказание лишаване от свобода за 

срок от една година. На осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на 

наказанието е отложено за изпитателен срок от 3 години. Според чл.381, 

ал.5, т.4 от НПК споразумението съдържа съгласие на кого да се 

възложи възпитателната работа в случаите на условно 

осъждане.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 по 

чл. 382, ал.7 от НПК съдът следва да следи и за спазването на 

чл.381,ал.5,т.4 от НПК. 

 

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

„Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание”. Всички дела, образувани през 2011г. въз 

основа на внесени постановления на прокуратурата, съдържащи 

предложения за прилагане на чл. 78а от НК са насрочвани в едномесечния 

срок по чл. 376, ал.1 от НПК. 

 

Бяха инспектирани следните дела: 

НАХД№495/11г. 

Делото е образувано на 5.10.2011г. въз основа на постановление по 

чл. 375 НПК на ОП Сливен, с което се предлага, на осн. чл. 78А от НК, 

обв. М. М. да бъде освободен от наказателна отговорност за престъпление 

по чл. 248а, ал.2 вр. с ал.1 от НК и да му се наложи административно 

наказание. 

В деня на образуването делото е разпределено на съдия Радка 

Дражева. 

С разпореждане от 13. 10. 2011г. съдия Дражева насрочила делото за 

28.10.2011г.  

На 28. 10. 2011г. делото приключило с решение,с което подсъдимият 

е признат за виновен в извършването на престъпление по чл. 248а, ал.2 вр. 

с ал.1 от НК, на осн. чл. 78а от НК е освободен от наказателна отговорност 

и му е наложено административно наказание глоба в размер на 500лв. 

 

НАХД№597/11г. 

Делото е образувано на 14.11.2011г. въз основа на постановление по 

чл. 375 НПК на ОП Сливен, с което се предлага, на осн. чл. 78А от НК, 
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обв. Х. Б. да бъде освободен от наказателна отговорност за престъпление 

по чл. 248а, ал.2 вр. с ал.1 от НК и да му се наложи административно 

наказание. 

В деня на образуването делото е разпределено на съдия Радка 

Дражева. 

С разпореждане от 16. 11. 2011г. съдия Дражева насрочила делото за 

6.12.2011г.  

На 6. 12. 2011г. делото приключило с решение,с което подсъдимият е 

признат за виновен в извършването на престъпление по чл. 248а, ал.2 вр. с 

ал.1 от НК, на осн. чл. 78а от НК е освободен от наказателна отговорност и 

му е наложено административно наказание глоба в размер на 1000лв. 

Проверяващият екип констатира, че няма нарушение по 

образуването, движението и приключването на горепосочените НАХД с 

докладчик съдия Дражева. 

 

НАХД№656/10г. 

Делото е образувано на 22.12.2010г. въз основа на постановление по 

чл. 375 НПК на ОП Сливен, с което се предлага, на осн. чл. 78А от НК, 

обв. Б. Р. да бъде освободена от наказателна отговорност за престъпление 

по чл. 248а, ал.2 вр. с ал.1 вр. с чл. 26, ал.1 от НК и да й се наложи 

административно наказание. 

В деня на образуването делото е разпределено на съдия Галина 

Нейчева. 

Първото заседание по делото било на 11.02.2011г. Съдът извършил 

съответните процесуални действия. Съдебното заседание е отложено за 

28.02.2011г. за разпит на свидетел. 

На 28. 02. 2011г. делото приключило с решение, с което подсъдимата 

е оправдана по предявеното й обвинение за престъпление по чл. 248а, ал.2 

вр. с ал.1 вр. с чл. 26, ал.1 от НК. 

Мотивите към решението са предадени на 17.03.2011г.  

Решението е потвърдено от АС- Бургас и е влязло в сила на 

20.05.2011г. 

НАХД№665/10г. 

Делото е образувано на 29.12.2010г. въз основа на постановление по 

чл. 375 НПК на ОП Сливен, с което се предлага, на осн. чл. 78А от НК, 

обв. Ф. К. да бъде освободена от наказателна отговорност за престъпление 

по чл. 248а, ал.2 вр. с ал.1 от НК и да й се наложи административно 

наказание. 
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В деня на образуването делото е разпределено на съдия Галина 

Нейчева. 

Първото заседание по делото било насрочено за 28.01.2011г. В деня 

преди заседанието защитникът на подсъдимата подал молба за отлагане на 

делото поради заболяване. Същият ден делото било пренасрочено за 

24.03.2011г. 

На 24. 03. 2011г. делото приключило с решение, с което подсъдимата 

е оправдана по предявеното й обвинение за престъпление по чл. 248а, ал.2 

вр. с ал.1 от НК. 

Мотивите към решението са предадени на 12.04.2011г.  

Решението е потвърдено от АС- Бургас и е влязло в сила на 

31.05.2011г. 

НАХД№10/11г. 

Делото е образувано на 6.01.2011г. въз основа на постановление по 

чл. 375 НПК на ОП Сливен, с което се предлага, на осн. чл. 78А от НК, 

обв. Н. М. да бъде освободена от наказателна отговорност за престъпление 

по чл. 248а, ал.2 вр. с ал.1 от НК и да й се наложи административно 

наказание. 

В деня на образуването делото е разпределено на съдия Галина 

Нейчева. 

С разпореждане от 12. 01. 2011г. съдия Нейчева насрочила делото за 

3.02.2011г.  

На 3. 02. 2011г. делото приключило с решение,с което подсъдимата е 

призната за виновна в извършването на престъпление по чл. 248а, ал.2 вр. с 

ал.1 от НК, на осн. чл. 78а от НК е освободена от наказателна отговорност 

като е наложено административно наказание глоба в размер на 500лв. 

Проверяващият екип констатира, че няма нарушение по 

образуването, движението и приключването на горепосочените НАХД с 

докладчик съдия Нейчева. 

НАХД№631/10г. 

Делото е образувано на 19.01.2011г. въз основа на постановление по 

чл. 375 НПК на ОП Сливен, с което се предлага, на осн. чл. 78А от НК, 

обв. Г. С. да бъде освободена от наказателна отговорност за престъпление 

по чл. 248а, ал.2 вр. с ал.1 от НК и да й се наложи административно 

наказание. 

В деня на образуването делото е разпределено на съдия Румяна 

Илиева. В материалите на делото не се намира протокол за избор на 

съдия- докладчик. 
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Липсва съдебен акт за насрочване на делото.  

Съдебното заседание е проведено на 19.01.2011г. Същият ден делото 

приключило с решение,с което подсъдимата е призната за виновна в 

извършването на престъпление по чл. 248а, ал.2 вр. с ал.1 от НК, на осн. 

чл. 78а от НК е освободена от наказателна отговорност като е наложено 

административно наказание глоба в размер на 500лв. 

Предмет на проверка бяха също НАХД№38/11г., НАХД№17/11г. и 

НАХД№9/11г. По  тези дела съдия- докладчик е бил Мартин Данчев. 

Проверяващият екип констатира, че няма нарушение по образуването, 

движението и приключването на горепосочените НАХД с докладчик съдия 

Данчев. 

Предмет на проверка бяха също НАХД№529/11г., НАХД№447/11г., 

НАХД№14/11г. и НАХД№2/11г. По  тези дела съдия- докладчик е бил 

Къню Жеков. Проверяващият екип констатира, че няма нарушение по 

образуването, движението и приключването на горепосочените НАХД с 

докладчик съдия Жеков. 

 

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

следствие в производство пред първата инстанция”. 

Бяха проверени НОХД№11/2011г. и НОХД№571/11г. със съдия- 

докладчик Радка Дражева, както и НОХД№713/09г.  със съдия- докладчик 

Мартин Данчев 

Проверяващият екип констатира, че няма нарушение по 

образуването, движението и приключването на горепосочените дела. 

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

производство”. 

Няма разгледани дела по реда на гл.24, НПК „Бързо производство”. 

Разгледани са 47 бр.дела, образувани по искане за вземане на мярка 

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

изменение(чл.65 от НПК). От тях 24 бр. дела по чл.64 от НПК съдът е 

постановил определението си в деня на образуването. По 12 бр. дела с 

правно основание чл. 65 от НПК съдът е постановил определението си в 3 

дневен срок от деня на образуването. По 8бр. дела с правно основание чл. 

65 от НПК съдът е постановил определението си в срок по-дълъг от 3 дни. 

В повече от едно заседание са решение 3 бр. ЧНД, както следва: 

ЧНД№16/11г.  със съдия- докладчик Г. Нейчева и ЧНД№419/11г. със 

съдия- докладчик Р. Дражева са разгледани и решени в 2 съдебни 

заседания, а ЧНД№208/11г. със съдия- докладчик Р. Дражева е решено в 3 
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съдебни заседания. Установи се, че е спазено изискването на чл. 92, ал.5 от 

ПАРОАВАС делата, които се разглеждат в кратки процесуални срокове да 

се обозначават с жълт етикет. 

Предмет на проверка бяха всички дела по чл. 64 НПК. 

Проверяващият екип констатира, че няма нарушение по образуването, 

движението и приключването на проверените дела. 

 

Приложение: Справка №15 за наказателните дела с правно основание 

чл. 64 и чл. 65 от НПК, които са решени в повече от едно заседание. 

 

През 2011 г. в Сливенският окръжен съд са били образувани и 

приключени 7 бр. наказателни производства, свързани с Европейски 

заповеди за арест. От тях по 2 бр. дела съдия- докладчик е бил Къню 

Жеков, по 2 бр. дела съдия- докладчик е бил Мартин Данчев и по 3 бр. дела 

съдия- докладчик е била Галина Нейчева. 

 От образуваните и приключени 7 бр. производства, свързани с 

европейска заповед за арест, в шест случая производствата са били за 

предаване на исканите лица за започване спрямо тях на наказателно 

производство. В един от случаите исканото лице е било свързано с влязла в 

сила осъдителна присъда на чуждестранен съд. По едно от производствата, 

свързани с ЕЗА, е отказано предаването на исканото лице по ЧНД № 

446/2011 г.,  на основание чл. 40, ал.1 т. 1 от ЗЕЕЗА, тъй като спрямо 

същото лице за същото деяние е била постановена присъда от съд на 

Република България. 

 В един от случаите по ЧНД № 364/2011 г. е допуснато отложено 

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

ЗЕЕЗА.  

 По ЧНД № 551/2011 г. исканото лице не е намерено на посочения 

адрес и производството е прекратено.  

В останалите четири случая исканото лице е било предадено на 

съответните власти на молещата страна.  

Предмет на проверка бяха всички дела по Европейска заповед за 

арест. Проверяващият екип констатира, че няма нарушение по 

образуването, движението и приключването на проверените дела. 

 

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

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

принудителни медицински мерки”.  
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От свършените дела,  601 бр. наказателни дела са приключили в едно 

съдебно заседание. От тях НОХД – 66 бр., НАХД – 49 бр. и ЧНД – 230 бр. 

Делата са с правно основание, както следва:  

- Гл.ІІ от НК „Престъпления против личността (чл.115 – чл.118 НК; 

чл.142 НК чл.149, ал.5 от НК); 

- Гл.V от НК „Престъпления против собствеността” (чл.199 НК; 

чл.203, 206, ал.4 НК; чл.213а, ал.3 и 4 и чл.214, ал.2 от НК); 

- Гл.VІ. от НК „Престъпления против стопанството” (чл.243-250 

НК); 

- Гл.VІІ от НК „Престъпления против финансовата, данъчната и 

осигурителната системи” (чл.255-257 НК); 

- Гл.VІІІ от НК „Престъпления против дейността на Д.О.О.О.” 

(чл.282-283а НК; чл.304, ал.1 и 2 от НК; чл.304а от НК); 

- Гл.Х от НК „ Престъпления против общественото спокойствие” 

(чл.321, чл.321а); 

- Гл.ХІ от НК „Общоопасни престъпления” (чл.330, ал.2 и 3 НК; 

чл.342 от НК; чл.343 от НК; чл.354а, чл.354б и чл.354в, ал.2-4 от 

НК. 

Наказателните дела, приключили до три съдебни заседания са 70 бр. 

От тях НОХД - 17 бр. като първа инстанция и 31 бр. въззивни дела, ЧНД – 

22 бр. Тяхното правно основание по НОХ дела е следното: 3 бр. – чл.244 

ал.1 НК, 3 бр. по чл.116 ал.1 НК, 2 бр. по чл. 199 ал.1 т.4 НК, 3 бр. по 

чл.343 ал.1 б.”В” НК, 2 бр. по чл.249 ал.1 НК, 1 бр. по чл.252 ал.1 НК, 1 бр. 

по чл.149 ал.5 НК, 1 бр. по чл.149 ал.5 НК, 1 бр. чл.248а/78а/ НК.  

Наказателните дела, приключили с повече от три съдебни заседания 

са 16 бр. От тях НОХД – 13 бр., ЧНД - 3 бр. Тяхното правно основание по 

НОХ дела е следното  2 бр. по чл.203 ал.1 , чл.210 ал.1, чл.26 НК; 2 бр. по 

чл.253 ал.3, ал.5 НК; 1 бр. по чл.252 ал.2 НК, 2 бр, по чл.255 ал.3 НК; 1 бр. 

по чл.282 ал.2; 2 бр. по чл. 199 ал.1 т.4, по чл.199 ал.2 НК; 1 бр. по чл.116 

НК, 1 бр. по чл.321, чл.159, чл.155 ал.3 НК; 1 бр. по чл.219 ал.3 НК. 

Причините за отлагане на делата и разглеждането им в повече от три 

съдебни заседания са: поради висока фактическа и правна сложност на 

делата; поради неявяване на страни и свидетели по уважителни и по 

неуважителни причини; поради проблеми с призоваването на страни, 

свидетели и вещи лица; поради необходимост от събирането на 

допълнителни доказателства по искане на страните и по преценка на съда. 

 

По спазването на чл.252 от НПК: 

- 89 бр. НОХД са насрочени в двумесечния срок. 
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- 8 бр. НОХД са насрочени в тримесечен срок с разрешение на 

председателя на съда. 

 - 2 бр. НОХД са насрочени в тримесечен срок без разрешение на 

председателя на съда.Това са НОХД№326/11г. и НОХД№345/11г. със 

съдия- докладчик Румяна Илиева. 

 

Приложение: Справка №13 за делата насрочени в тримесечен срок 

без разрешение на председателя на съда; 

 

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

По всички НОХД, приключили в повече от едно съдебно заседание 

интервалът между съдебните заседания е до три месеца. Няма НОХД по 

които съдебните заседания да са отлагани за срок по- дълъг от три месеца. 

 

Приложение :Приложение№1 

 

По спазването на чл.22 от НПК относно общия срок за 

разглеждане и решаване на  делото с вид на съдебния акт - ПРИСЪДА. 

По 25 бр. НОХД срокът от образуване на делото до постановяване на 

присъдата по делото е до 7 месеца. По 1 бр. НОХД този срок е до 9 месеца, 

а по  10 бр. НОХД този срок е над 9 месеца. Причините за това са: 

фактическа и правна сложност на разглежданите дела;  поради неявяване 

на страни и свидетели по уважителни и по неуважителни причини; поради 

проблеми с призоваването на страни, свидетели и вещи лица; поради 

необходимост от събирането на допълнителни доказателства по искане на 

страните и по преценка на съда, както и поради установената със ЗСВ 

съдебна ваканция. 

Предмет на проверка бяха следните дела: 

НОХД№524/10г. 

Делото е образувано на 19. 10. 2010г. въз основа на обвинителен акт, 

внесен от ОП Сливен срещу С. С. за престъпление срещу финансовата, 

данъчната и осигурителната системи по чл. 255, ал.3 вр. ал.1,т.2 и 6 НК. 

Разпределено е на съдия Румяна Илиева. 

Първото съдебно заседание е насрочено за 23. 11. 10г. Тогава съдът 

не дал ход на делото поради неявяване на защитника на подсъдимия. 

Причината за неявяване на адвоката е заболяване, което не му позволява да 

участва в съдебно заседание. Делото е отложено за 11. 01. 11г. 
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Съдебното заседание на 11. 01. 2011г. не се състояло, защото 

заболяването на защитника на подсъдимия продължило. Подсъдимия 

оттеглил пълномощията на своя защитник. Съдебното заседание било 

отложено за 22. 02. 11г. 

Съдебното заседание от 22. 02. 11г. е отложено за 9. 03. 2011г. 

поради неявяване на подсъдимия С. 

На четвъртото заседание, състояло се на 9. 03. 2011г. съдът дал ход 

на делото, извършил съответните процесуални действия и отложил делото 

за 10. 05. 2011г. за изслушване на съдебно- оценителна експертиза. 

На 10. 05. 2011г. съдът приключил делото и постановил осъдителна 

присъда. Мотивите са предадени в канцеларията на съда на 26. 05. 2011г. 

Срещу така постановената присъда е подадена въззивна жалба. 

АС Бургас отменил присъдата изцяло и върнал делото за ново 

разглеждане на същия съд от друг съдебен състав.Делото е 

преобразувано в НОХД№360/11г. 

 

НОХД№644/10г. 

Делото е образувано на 16. 12. 2010г. въз основа на обвинителен акт, 

внесен от ОП Сливен срещу трима за престъпление против личността по 

чл. 116, ал.1,т.11 вр. чл.115 вр. с чл.18 НК. Призовани са 17 свидетели. 

Разпределено е на съдия Румяна Илиева. 

Първото съдебно заседание е насрочено за 15. 02. 11г. Тогава съдът 

не дал ход на делото поради неявяване на защитника на подсъдимия. 

Причината за неявяване на адвоката на подсъдимия И. е удостоверен 

служебен ангажимент пред СГС.Защитата на този подсъдим не е 

задължителна, но той държал на присъствието на адвоката си. Делото било 

отложено за 17. 03. 2011г.  

Съдебното заседание на 17. 03. 2011г. не се състояло, защото 

подсъдимият П. не се явил поради заболяване, което не му позволява да 

участва в него. Адв. Начков също подал молба за отлагане на делото 

поради наличие на други ангажименти. Наложена е глоба на редовно 

призованите и неявили се свидетели и е  постановено е принудителното им 

довеждане за следващото съдебно заседание. Съдът задължил адв.Начков 

да представи доказателства за ангажиментите попречили му да се яви в 

съдебното заседание. Делото било отложено за 17. 05. 2011г. 

Съдебното заседание на 17. 05. 2011г. е отложено за 21.06.11г. за 

разпит на неявили се свидетели и вещо лице.  
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На съдебното заседание на 21. 06. 2011г. съдът дал ход на делото, 

извършил съответните процесуални действия и отложил делото за 8. 07. 

2011г. за допълнителна съдебно медицинска експертиза за кръвно- групова 

принадлежност. 

На петото съдебно заседание, състояло се на 8. 07. 2011г. делото 

приключило с частично оправдателни присъди. Мотивите са предадени на 

28.07.2011г. По отношение на подс. И. И. и на подс. Д. В. присъдата е 

влязла в законна сила на 25.07.2011г. 

Срещу присъдата е подадена въззивна жалба. АС Бургас потвърдил 

присъдата изцяло в наказателната част. Изменена е само в гражданската 

част за неимуществените вреди по отношение на пострадалия Р. Р. По 

отношение на подс. П. присъдата е влязло в сила на 22. 03. 2012г. 

Изпратена за изпълнение на ОП Сливен на 3.04.2012г. Допуснато е 

нарушение на 7-дневния срок по чл. 416, ал.5 от НПК. 

    Проверяващият екип констатира, че съдия Илиева се запознава 

внимателно с делата преди насрочването им. Разпорежданията за 

насрочване, които постановява са изчерпателни. По постъпилите молби и 

искания, както и при призовки с нередовно призоваване  произнасянето е 

своевременно. 

 

 НОХД№44/10г. 

Делото е образувано на 22. 01. 2010г. въз основа на обвинителен акт, 

внесен от ОП Сливен срещу С. Я.  за престъпление против собствеността 

по чл. 203, ал.1 вр. чл.201 вр. с чл.26 вр. с чл.  20, ал.4 и за престъпление по 

чл. 210, ал.1,т.3, предл. 2 вр. с чл. 209, ал.1,вр. с чл. 26, ал.1 вр. с чл. 20, 

ал.4 НК. Разпределено е на съдия Иван Димов. 

Първото съдебно заседание е насрочено за 5. 02. 10г. На 22. 01. 

2010г. подсъдимият подал молба за изменение на мярка за неотклонение 

„задържане под стража”. На 27. 01. 2010г. съдия Димов се отвел от 

разглеждането на делото. При спазване изискванията на чл. 9 от ЗСВ 

делото било разпределено на съдия Мартин Данчев. 

На 5.02.2010г. съдът дал ход на делото и оставил без уважение 

искането на защитата на подсъдимия за изменение на мярка за 

неотклонение „задържане под стража” в по- лека. Определението било 

обжалвано. АС Бургас потвърдил съдебният акт на първоинстанционния 

съд.  

По делото са насрочвани още 11бр. съдебни заседания както следва: 

на 25.03.2010г., 20.05. 2010г., 2.06.2010г., 9.06.2010г., 16.07.2010г., 
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23.09.2010г., 13. 10. 2010г., 22. 10. 2010г., 10.11.2010г., 9.12. 2010г. и 3. 02. 

2010г. 

На 25. 03. 2010г. съдът не дал ход на делото, защото назначил 

съдебно психиатрична експертиза, която да даде заключение дали 

подсъдимият е в състояние да възприема фактите правилно и да дава 

достоверни обяснения относно тях. 

Съдебното заседание от 20. 05. 2010г. е отменено поради заболяване 

на съдебен заседател. 

Съдебното заседание от 2. 06. 2010г. е отложено за изготвяне на нова 

тройна съдебно психиатрична и психологична експертиза. 

Съдебното заседание от 16.07. 2010г. е отменено, защото 

заключението на вещите лица по назначената експертиза не било 

изготвено. 

На 20. 07. 2010г. в ОС Сливен е получено писмо от АС Бургас, че 

мярката за неотклонение „Задържане под стража” наложена на подс. Я. е 

заменена с по- лека- „домашен арест”. 

Съдебното заседание на 23.09. 2010г. е отложено, защото вещото 

лице не се явило в съдебно заседание поради заболяване. 

Съдебното заседание на 22. 10. 2010г. също е отложено по молба на 

вещото лице. 

Съдебното заседание на 10. 12. 2010г. е отложено поради заболяване 

на защитника на подсъдимия. 

Съдията е вземал дисциплиниращи мерки спрямо вещите лица, 

станали причина за отлагане на делото. 

Присъдата е постановена на 3.02. 2011г.Мотивите са предадени на 

18. 02. 2011г.  

По отношение на една част присъдата е влязла в сила на 18. 02. 

2011г., а в останалата част- на 29.12.2011г. 

 

Проверени бяха също НОХД№656/11г., което е приключило в едно 

съдебно заседание и НОХД№673/11г., което е приключило в 2 съдебни 

заседания. По двете дела съдия- докладчик е бил Мартин Данчев. 

Проверяващият екип констатира, че съдия Данчев проучва внимателно 

делата преди насрочването им. Постановява изчерпателни разпореждания 

по чл. 248 от НПК. Произнася се своевременно по постъпилите молби и 

искания, както и при призовки с нередовно призоваване.  Използва 

възможностите на НПК за дисциплиниране на страната. Проявява отлични 
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професионални умения за управление на делата с оглед тяхното 

своевременно приключване. 

Беше проверено и НОХД№609/10г. със съдия- докладчик Галина 

Нейчева. Делото е приключило в рамките на 4 месеца, като са проведени 4 

съдебни заседания. Присъдата е постановена на 18.04. 2011г. Мотивите са 

предадени на 9.06. 2011г. Налице е нарушение на срока по чл. 308, ал.2 от 

НПК. Присъдата е потвърдена от горната инстанция. Влязла  е в законна 

сила на 19. 10. 2011г. Изпратена на Окръжна прокуратура на 7. 11. 2011г. 

Налице е нарушение на чл. 416, ал.5 от НПК.  

Предмет на проверка бяха НОХД№337/09г. и НОХД№491/10г. със 

съдия- докладчик Къню Жеков. 

 

По спазването на чл. 308 от НПК: 

По 24 бр. НОХД мотивите на присъдата са изготвени до 15 дни. По 6 

бр. НОХД мотивите на присъдата са изготвени до 30 дни. По 4 бр. НОХД 

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

ва са: 

- НОХД№337/09г. с докладчик съдия К. Жеков. Присъдата е 

постановена на 17.09.11г., а мотивите са предадени в 

канцеларията на съда на 29.11.2011г. 

- НОХД№490/10г. с докладчик съдия Галина Нейчева. Присъдата е 

постановена на 20.05.2011г., а мотивите са предадени в 

канцеларията на съда на 20. 07. 2011г.; 

- НОХД№609/10г. с докладчик съдия Галина Нейчева. Присъдата е 

постановена на 18.04.2011г., а мотивите са предадени в 

канцеларията на съда на 9. 06. 2011г.; 

- НОХД№486/11г. с докладчик съдия Галина Нейчева. Присъдата е 

постановена на 25.10.2011г., а мотивите са предадени в 

канцеларията на съда на 9. 01. 2012г.; 

  Причините за това са фактическата и правна сложност на 

първоинстанционните наказателен общ характер дела.  

 

Приложение: Приложение №1; 

      Справка № 9 за НОХД, по които мотивите са написани 

след срока по чл. 308, ал.1 от НПК за периода 1. 01. 2011г. до 31. 12. 

2012г.; 
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      Справка №9 за НОХД, по които мотивите са написани 

след срока по чл. 308, ал.2 от НПК за периода 1. 01. 2011г. до 31. 12. 

2012г.; 

 

По спазването на чл. 416 от НПК: 

По 95 бр. дела препис от присъдата е изпратен на съответния орган в 

7-дневен срок от влизането й в сила. По 14 бр. препис от присъдата е 

изпратен на съответния орган в срок по-дълъг от 7 дни от влизането й в 

сила. Причината за неспазването на срока по чл. 416, ал.5 от НПК е в 

несъвършенството 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. 

Видно от Справката, предоставена от ОС Сливен, всички присъди по 

посочените по- горе 14 дела са изпратени за изпълнение на Окръжната 

прокуратура в срок от 2 до 3 дни след получаването на делото от горната 

инстанция. 

 

Приложение : Справка №12 за всички НОХдела, по които присъдите 

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

чл. 416 НПК; 

 

През 2011 г. са постъпили за разглеждане 43 бр. НАХД. Решени по 

същество са 53 бр. НАХД. В края на проверявания периода са останали 

несвършени 3 бр. НАХД. За сравнение през 2010 г. са били поставени за 

разглеждане 45 бр. НАХД; през 2009 г. – 5 бр. НАХД, през 2008 г. – 4 бр. 

НАХД. 

 

Изложените цифри сочат за значително увеличение броя на 

разглежданите НАХД през 2011 г. спрямо 2009 и 2008 г., което увеличение 

се дължи преди всичко на увеличения брой НАХД, внесени с обвинение по 

чл. 248а, ал.2 от НК.  

През 2011г. са разгледани 212 бр. частни наказателни дела първа 

инстанция, като от тях 43 бр. дела са свързани с извършени разпити. През 
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2010 г. са били разгледани 313 бр. частни наказателни дела първа 

инстанция, от които 77 бр. дела са били свързани с разпити; през 2009 г. са 

разгледани 378 бр. частни наказателни дела, от които свързани с разпити 

95 бр.; през 2008 г. са били разгледани 229 бр. частни наказателни дела, от 

които свързани с разпити 39 бр. 

От изложеното е видно, че е налице известно намаление на частните 

наказателни дела първа инстанция спрямо предходните 2010 и 2009 г. и 

известно увеличение спрямо 2008 г. 

 

От образуваните и останали от предишни периоди дела до 31.12.2011 г. не 

са приключили 30 бр. първоинстанционни наказателни дела. 

 

 През 2011 г. са дадени 224 броя разрешения за ползване на 

специални разузнавателни средства спрямо 182 лица. Постъпили са 34 

бр. изготвени веществени доказателствени средства, което в процент 

спрямо дадените разрешения е 15.18 %, а спрямо общия брой на лицата – 

18.68 %. За сравнение през 2010 г. са дадени 177 бр. разрешения спрямо 

140 лица, постъпили са 29 бр. ВДС, което в процент спрямо дадените 

разрешения е 16.39%, а спрямо лицата – 20.72 %. През 2009 г. са дадени 

175 бр. разрешения спрямо 149 лица, а през 2008 г. 81 бр. разрешения 

спрямо 73 лица. 

 

 Приложение: Годишен доклад за дейността на ОС Сливен и 

районните съдилища от Сливенския съдебен окръг за периода 1.01.- 31. 12. 

2011г.; 

 

ІІ.ВЪЗЗИВНИ НАКАЗАТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА 

 

През 2011 г. в Окръжен съд – Сливен са постъпили за разглеждане 

206 бр. въззивни наказателни дела. Останали са несвършени към 

01.01.2011 г. 25 бр. въззивни наказателни дела или общо въззивни 

наказателни дела за разглеждане през 2011 г. – 231 бр. ВНОХД. 

За сравнение през 2010 г. броят на въззивните дела за разглеждане е 

232 бр.; през 2009 г. – 275 бр. и през 2008 г.- 305 бр. дела. 

През 2011 г. са приключени общо 207 бр. въззивни наказателни дела. 

За сравнение през 2010 г. са приключени 207 бр. въззивни наказателни 

дела; през 2009 г. са приключени 245 бр. дела, през 2008 г. – 256 бр. 

въззивни наказателни дела.  
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От изложените цифри може да се направи извод, че е налице 

устойчивост на въззивните наказателни дела спрямо разгледаните такива 

през 2010 г. и минимално намаление спрямо 2009 и 2008 г.  

 

          Таблица 4 

 

ГОДИНА Висящи към 

01.01. 

Постъпили през 

годината 

Всичко за 

разглеждане 

2008 г. 50 255 305 

2009 г. 49 226 275 

2010 г. 30 202 232 

2011 г. 25 206 231 

 

Постъпленията на въззивни наказателни дела от районните съдилища 

в съдебния окръг са следните: 

 През 2011 г. от РС – гр. Котел са постъпили за разглеждане 17 бр. 

въззивни наказателни дела, останали са несвършени от предишни години 2 

бр. дела или общо въззивни наказателни дела за разглеждане 19 бр. 

Свършени са 17 бр. въззивни наказателни дела. Присъдата е била 

потвърдена по 9 бр. дела; 1 бр. дело са с промяна на наказателната част на 

присъдата (извън наказанието), при 2 бр. дела присъдата е отменена изцяло 

и делото върнато за ново разглеждане. По 2 бр. дела присъдата е отменена 

и постановена нова присъда. В два случая делото е прекратено.  

 През 2011 г. от РС – гр. Нова Загора са постъпили за разглеждане 37 

бр. въззивни наказателни дела; останали са несвършени от предишни 

години 4бр. въззивни наказателни дела, или общо за разглеждане 41 бр. 

въззивни наказателни дела. Свършени са 38 бр. въззивни наказателни дела. 

По 21 бр. въззивни наказателни дела присъдата е потвърдена. По 3 бр. дела 

наказанието е намалено; по 2 бр. въззивни наказателни дела присъдата е 

променена в наказателната част (без промяна в наказанието); по 7 бр. 

въззивни наказателни дела присъдата е отменена и делото върнато за ново 

разглеждане; по 3 бр. въззивни наказателни дела присъдата е отменена и е 

постановена нова присъда; в два случая делото е прекратено. 

 През 2011 г. от РС – Сливен са постъпили за разглеждане 129 бр. 

въззивни наказателни дела; останали са несвършени от предишни години 

17 бр. въззивни наказателни дела, или общо за разглеждане 146 бр. 

въззивни наказателни дела. Приключени са 127 бр. дела, като при 57 бр. 

дела присъдата е потвърдена; по 10 бр. въззивни наказателни дела 
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наказанието е намалено; по 3 бр. дела наказанието е увеличено; по 4 бр. 

дела присъдата е изменена в наказателната част (без промяна в 

наказанието); по 3 бр. дела присъдата е изменена в гражданската й част; по 

19 бр. дела присъдата е отменена и делото върнато за ново разглеждане; по 

5 бр. дела присъдата е отменена и е постановена нова присъда; в 23 случая 

делото е прекратено.  

 През 2011 г. са разгледани по частни жалби и протести 86 бр. дела. С 

решение са приключени 80 бр. частни наказателни въззивни дела. 

Прекратени са  6 бр. частни наказателни въззивни дела. Няма останали 

несвършени в края на отчетния период частни наказателни въззивни дела. 

 Както беше посочено и по- горе през 2011г. в ОС Сливен са 

правораздавали два въззивни състава. На единия въззивен състав 

председател е съдия Къню Жеков, а на другия- до края на м. октомври 

2011г. председател била съдия Румяна Илиева, а след това- съдия Мартин 

Данчев. 

 

По спазването на чл.340 от НПК: 

По 138 бр. въззивни НОХД решенията са изготвени в срок до един 

месец от обявяване на делото за решаване. По 16 бр.въззивни НОХД 

решенията са изготвени до три месеца от обявяване на делото за решаване. 

При по- голямата част от делата забавянето е в рамките на няколко дни. 

По- голямо забавяне в сравнение с останалите дела се наблюдава в 

следните случаи: 

- ВНОХД№34/11г. със съдия- докладчик Галина Нейчева. Делото е 

обявено за решаване в заседанието на 14. 02. 2011г., а решението е 

предадено в канцеларията на 18.04.2011г.; 

- ВНОХД№220/11г. със съдия- докладчик Христина Марева. 

Делото е обявено за решаване на 8. 06. 2011г., а решението е 

предадено в канцеларията на съда на 12. 08. 2011г.; 

- ВНОХД№385/11г. със съдия- докладчик Румяна Илиева. Делото е 

обявено за решаване на 10.10.2011г., а решението е предадено в 

канцеларията на 23.12.2011г.; 

- ВНОХД№412/2011г.със съдия- докладчик Радка Дражева. Делото 

е обявено за решаване на 24. 10. 2011г., а решението е предадено в 

канцеларията на 3.01.2012г. 

- ВНОХД№423/11г. със съдия- докладчик Галина Нейчева. Делото 

е обявено за решаване на 3. 10. 2011г., а решението е предадено в 

канцеларията на 19. 12. 2011г.; 
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Причините за това са фактическа и правна сложност на делата. 

По 0 бр. въззивни НОХД решенията са изготвени след изтичане на 

срок от три месеца.  

 

Приложение: Справка №10 за въззивни дела- ВНОХД, ВНЧХД, 

ВНАХД, по които решението е написано след едномесечния срок за 

периода 1. 01. 2011г.- 31. 12. 2012г. 

 

По спазването на чл.345 от НПК: 

От свършените въззивни ЧНД 23 бр. са приключили в 7-дневен срок, 

а след този срок са приключили 21 бр. въззивни ЧНД. Закъснението при 

съдебните актове, постановени в закрито заседание по значителна част от 

делата е в рамките на 1 до 3 дни. Закъснение с повече от 7 дни се 

наблюдава при следните дела: 

ВЧНД№593/11г. със съдия докладчик Галина Нейчева. Делото е 

образувано на 11. 11. 2011г. и е приключило с определение, постановено в 

закрито заседание на 8. 12. 2011г.; 

ВЧНД№559/11г. със съдия- докладчик Къню Жеков. Делото е 

образувано на 2. 11. 2011г. и е приключило с определение, постановено в 

закрито заседание на 28.11.2011г.; 

ВЧНД№95/11г. със съдия- докладчик Мартин Данчев. Делото е 

образувано на 23. 02. 2011г. и е приключило с определение, постановено в 

закрито заседание на 23.03.2011г.; 

ВЧНД№55/11г. със съдия- докладчик Радка Дражева. Делото е 

образувано на 1. 02. 2011г. и е приключило с определение, постановено в 

закрито заседание на 18.02.2011г.; 

ВЧНД№392/11г. със съдия- докладчик Радка Дражева. Делото е 

образувано на 22. 07. 2011г. и е приключило с определение, постановено в 

закрито заседание на 8.08.2011г.; 

ВЧНД№496/11г. със съдия- докладчик Радка Дражева. Делото е 

образувано на 5. 10. 2011г. и е приключило с определение, постановено в 

закрито заседание на 1.11.2011г.; 

ВЧНД№19/11г. със съдия- докладчик Румяна Илиева. Делото е 

образувано на 13. 01. 2011г. и е приключило с определение, постановено в 

закрито заседание на 31.01.2011г.; 

ВЧНД№25/11г. със съдия- докладчик Румяна Илиева. Делото е 

образувано на 14. 01. 2011г. и е приключило с определение, постановено в 

закрито заседание на 9.02.2011г.; 
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ВЧНД№415/11г. със съдия- докладчик Силвия Хазърбасанова. 

Делото е образувано на 2. 08. 2011г. и е приключило с определение, 

постановено в закрито заседание на 30.08.2011г.; 

  

 Приложение:Справка №11 за въззивни ЧНД решени в периода 1. 01. 

2011г. до 31. 12. 2012г., по които определението е написано след срока по 

чл. 345 от НПК. 

 

От образуваните и останали от предишни периоди дела до 31.12.2011 

г. не са приключили 24 бр. въззивни дела. 

 

В рамките на проверката бяха инспектирани следните въззивни дела: 

ВНОХД№162/11г.- инспектиращият екип констатира, че по делото 

няма допуснати нарушение във връзка образуването, движението и 

приключването на делото. 

В протоколите от съдебните заседания по ВНОХД№216/11г. със 

съдия- докладчик Г.Нейчева и ВНОХД357/11г. със съдия- докладчик Р. 

Илиева е посочено, че делото се докладва от председателя на състава, а не 

от съдията- докладчик. В конкретните случаи горепосочените съдии са 

членове, а не председатели на въззивните състави. Не е спазено 

изискването на чл.331, ал.2 от НПК, според който разглеждането на 

делото започва с доклад от съдията- докладчик. 

Установи се, че ВНОХД№357/11г. е образувано на 6. 07. 2011г. По 

делото е приложен протокол за избор на съдия- докладчик от същата дата. 

Разпределено е на съдия Р. Илиева. Делото е насрочено за 24. 10. 2011г., а 

в закрито заседание е пренасрочено за 7. 11. 2011г. Според чл. 317 от НПК 

в производството пред въззивната инстанция се прилагат правилата за 

производството пред първата инстанция доколкото не е предвидено 

друго. Следователно делото следва да се насрочи в срока по чл. 252 от 

НПК. Срокът започва да тече от постъпването на делото във въззивния 

съд. В конкретния случай съдия Илиева е насрочила разглеждането на 

делото за след повече от 3 месеца и 14 дни. 

Проверяващият екип констатира, че когато страната е направила 

изрично искане за разпит на подсъдимия, ОС Сливен се произнася по 

допускането на исканите доказателства. В случаите, когато няма 

изрично искане в този смисъл въззивният съд не постановява съдебен акт, 

с който да се произнесе по необходимостта от разпит на подсъдимия 

съгласно чл. 327, ал.2 от НПК. 
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През проверявания период има няма изгубени дела. 

 

Средното постъпление на съдия за месец е 5,28 бр. наказателни дела 

като първа инстанция и 5,19 бр. дела като въззивни. Същевременно средно 

месечно един съдия е свършвал 4,91 бр. наказателни дела като първа 

инстанция и 4,81 бр. дела като въззивни.  

През проверявания период Председателя на Окръжен съд – Сливен -

Къню Жеков е имал за разглеждане общо 145 бр. дела, от които 25 бр. 

НОХД, 52 бр. въззивни наказателни дела, 4 бр. ВАНХ дела, 41 бр. частни 

наказателни дела, 17 бр. въззивни частни наказателни дела и 6 бр. 

административни наказателни дела. За отчетния период е свършил общо 

143 бр. дела, от които 25 бр. НОХД, 50 бр. въззивни наказателни дела, 4 бр. 

ВАНХ дела, 41 бр. частни наказателни дела и 17 бр. въззивни частни 

наказателни дела и 6 бр. административни наказателни дела. В края на 

периода са останали несвършени 2 бр. въззивни наказателни дела.  През 

отчетния период са обжалвани общо 4 бр. присъди, постановени от съдия 

Жеков по първоинстанционни наказателни дела, от които трите са 

потвърдени изцяло, една е изменена. Обжалвани са 5 бр. определения, като 

и петте са потвърдени изцяло.  

Зам.председателя на Окръжен съд – Сливен и ръководител на 

Наказателното отделение - съдия Мартин Данчев е имал общо 160 бр. дела 

за разглеждане, от които 29 бр.  НОХД, 31 бр.  въззивни наказателни дела, 

3 бр. ВАНХ дела, 61 бр. ЧНД, 23 бр. въззивни частни наказателни дела и  

13 бр. административно-наказателни дела. Съдия Данчев е приключил 

общо 145 бр.  дела, от които 23 бр.  НОХД, 25 бр.  въззивни наказателни 

дела, 3 бр. ВАНХ дела, 58 бр.  частни наказателни дела, 23 бр. въззивни 

частни наказателни дела и 13 бр. административно-наказателни дела. 

Останалите несвършени дела в края на периода са общо 15 бр., от които 6 

бр.  НОХД, 6 бр.  въззивни наказателни дела и 3 бр. ЧНД.  За периода са 

обжалвани 3 бр. присъди по НОХД, постановени от съдия Данчев, като и 

трите са изцяло потвърдени. Атакувани са и 5 определения,  като 4 са 

потвърдени, а едното е отменено.   

Съдия Румяна Илиева е имала за разглеждане общо 92 бр. дела, от 

които 11 бр. НОХД, 24 бр. въззивни наказателни дела, 2 бр. ВАНХ дела, 35 

бр. ЧНД, 13 бр. въззивни частни наказателни дела и 7 бр. 

административно-наказателни дела. Към датата на напускане на Окръжен 

съд – Сливен е приключила всички дела.  През периода е обжалвана една 
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присъда,  която е отменена, като делото е върнато за ново разглеждане на 

първоинстанционния съд. Обжалвани са 11 определения, от които 9 са 

потвърдени и 2 са изменени.  

Съдия Радка Дражева е разглеждала през 2011 г. общо 148 бр. 

наказателни дела, от които 25 бр. НОХД, 32 бр. въззивни наказателни дела, 

4 бр. ВАНХ дела, 52 бр. ЧНД, 20 бр. въззивни частни наказателни дела и 

15 бр. административно-наказателни дела. От общо 129 бр. приключени 

наказателни дела, 17 бр. са НОХД, 26 бр. – въззивни наказателни дела, 4 

бр. ВАНХ дела, 50 бр. ЧНД, 20 бр. въззивни частни наказателни дела и 12 

бр. административно-наказателни дела. Останали несвършени към края на 

периода са общо 19 бр. наказателни дела, от които 8 бр. НОХД, 6 бр. 

въззивни наказателни дела, две частни наказателни дела и 3 бр. 

административно-наказателни дела. Атакувани са четири присъди и десет 

определения. Три от присъдите са потвърдени, а едната присъда е 

отменена и делото е върнато за ново разглеждане от първоинстанционния 

съд. Девет от обжалваните определения са потвърдени и едно е изцяло  

отменено.   

 През 2011 г. съдия Галина Нейчева е  имала за разглеждане общо 171 

бр. наказателни дела, от които 27 бр. наказателни – първа инстанция, 32 бр. 

въззивни наказателни, 3 бр.  ВАНД, 73 бр.частни наказателни дела, 21 бр. 

въззивни частни наказателни дела и 15 бр. административно-наказателни 

дела. Приключила е общо 158 бр.  дела, от които 19 бр. НОХД, 27 бр. 

въззивни наказателни дела, 3 бр. ВАНД, 73 бр. частни наказателни дела, 21 

бр. въззивни частни наказателни дела и  15 бр. въззивни  административно-

наказателни дела. Останалите несвършени дела в края на периода са 13 бр., 

от които 8 бр.  НОХД и  5 бр.  въззивни наказателни дела. През периода са 

обжалвани 12 бр. присъди. Четири от тях са изцяло потвърдени, три са 

отменени и по една от тях делото е върнато за ново разглеждане от 

първоинстанционния съд. Четири от обжалваните присъди са изменени.  

Атакувани са 7 бр. определения, като шестте са потвърдени, а едното е 

изменено. 

Като член на въззивен наказателен състав мл.съдия Кондова е имала 

за разглеждане 17 бр. въззивни наказателни дела, от които 10 бр. въззивни 

НОХД, едно въззивно административно наказателно дело и 6 бр. въззивни 

частни наказателни дела. Свършените към края на 2011 г. наказателни дела 

са общо 16 бр., от които – 9 бр. въззивни НОХД, едно въззивно 

административно наказателно дело и 6 бр. въззивни частни наказателни 

дела. Останало несвършено към края на периода е едно въззивно НОХД.  
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Обжалвано е едно определение, постановено от мл.съдия Кондова, което е 

оставено изцяло в сила.  

Младши съдия Силвия Хазърбасанова е имала за разглеждане 9 бр. 

въззивни наказателни дела, едно въззивно административно наказателно 

дело и 6 бр. въззивни частни наказателни дела като член на въззивен 

наказателен състав. Към края на 2011 г. е приключила общо 12 бр. 

наказателни дела, от които: 5 бр. въззивни наказателни дела, едно въззивно 

административно наказателно дело и 6 бр. въззивни частни наказателни 

дела. Няма обжалвани съдебни актове. 

Съдия Мартин Сандулов е разгледал едно НОХД, което към края на 

периода е приключено. През периода е обжалвана една присъда, 

постановена по НОХД, която е потвърдена от по-горната инстанция. 

Съдия Атанас Славов – командирован в Окръжен съд - Сливен е 

имал за разглеждане и едно въззивно наказателно дело, което към края на 

2011 г. е приключило. 

Командированата в Окръжен съд – Сливен съдия Петя Светиева е 

имала за разглеждане едно въззивно наказателно дело, което към края на 

2011 г.е приключено. 

 

 

2012 г. 

 

И през 2012 г. в Окръжен съд – Сливен има обособено наказателно 

отделение. Ръководител на отделението е Мартин Данчев Данчев – 

Зам.административен ръководител – Зам.председател на Окръжен съд – 

Сливен. Съдиите, които разглеждат наказателни дела по щат са 6 бр. От 

тях до края на м.Февруари 2012 г. 2 щатни бройки са били незаети, а до 

края на първото полугодие на годината, незаета е била една щатна бройка. 

В периода: 01.01.2012 г. – 31.12.2012 г. наказателни дела са гледали 

следните съдии: 

1. Къню Тодоров Жеков – Адм.ръководител – Председател на ОС-

Сливен; 

2. Мартин Данчев Данчев – Зам.адм.ръководител – Зам.председател 

на ОС – Сливен; 

3. Радка Дражева-Първанова – Съдия в ОС-Сливен; 

4. Галина Христова Нейчева – Съдия в ОС-Сливен; 

5. Ваня Ангелова Маркова – Съдия в ОС – Сливен, считано от 

01.03.2012 г.; 
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6. Яница Събчева Събева – Ченалова – Съдия в ОС-Сливен, считано 

от 02.07.2012 г.; 

7. Красимира Делчева Кондова – Младши съдия; 

8. Силвия Стефанова Хазърбасанова – Младши съдия. 

Горепосочените магистрати са разпределени в 4 бр. състави като 

първа инстанция до 29.02.2012 г. Считано от 01.03.2012 г. 

първоинстанционните наказателни състави са 5 бр., а от 02.07.2012 г. към 

наказателното отделение са обособени 6 бр. наказателни състави като 

първа инстанция. За целия период, въззивните наказателни състави са били 

2 бр., като за известен период от време мл.съдии са били включени  в тях 

като трети член. В наказателното отделение не са работили съдебни 

помощници.  

Подробна информация за периода, през който съдиите от 

наказателното отделение са ползвали годишен отпуск през 2012 г. се 

съдържа в Приложение №2а. 

През 2012г. няма промени в численият състав и организацията на 

работа на специализираната администрация, работеща  с Наказателно 

отделение на ОС Сливен. И през втората година от проверявания период, 

за веществените доказателства (съгл.разписаните длъжностни задължения 

в длъжностната характеристика) е отговарял съдебния служител, назначен 

на длъжността „Съдебен архивар” – Надежда Илиева Вълканова. 

През втората година от проверявания период, съдиите са имали 

средно по 5,78 бр. съдебни заседания месечно по първоинстанционните 

наказателни дела (НОХД, НАХД и ЧНД). Броят на съдебните заседания по 

въззивните наказателни дела за един месец е 4,75 бр. В едно заседание са 

разглеждани средно по 1 бр. НОХД, НАХД – 1 бр. и ЧНД – 1,5 бр.  В едно 

открито съдебно заседание са разглеждани по 4,10 бр. въззивни 

наказателни дела. 

1/Къню Жеков- административен ръководител на ОС Сливен: 

НОХД- в открито съдебно заседание 22бр., а в закрито заседание- 

2бр. 

НАХД- в открито съдебно заседание 2бр.; 

ЧНД- в открито съдебно заседание 29бр., а в закрито заседание-

10бр.; 

ВНОХД, ВНЧХД и ВЧНД- в открито съдебно заседание 32бр., а в 

закрито заседание- 6бр. 

2/ Мартин Данчев- заместник на административния ръководител: 

НОХД- в открито съдебно заседание 35бр., а в закрито заседание- 

2бр. 
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НАХД- в открито съдебно заседание 4бр.; 

ЧНД- в открито съдебно заседание 25бр., а в закрито заседание- 

18бр.; 

ВНОХД, ВНЧХД и ВЧНД- в открито съдебно заседание 42бр., а в 

закрито заседание- 5бр. 

3/ Радка Дражева- Първанова- съдия: 

НОХД- в открито съдебно заседание 43бр., а в закрито заседание- 

2бр. 

НАХД- в открито съдебно заседание 6бр., в закрито заседание- 1бр.; 

ЧНД- в открито съдебно заседание 33бр., а в закрито заседание- 

51бр.; 

ВНОХД, ВНЧХД и ВЧНД- в открито съдебно заседание 39бр., а в 

закрито заседание- 7бр. 

4/ Галина Нейчева- съдия: 

НОХД- в открито съдебно заседание 54бр., а в закрито заседание- 

2бр. 

НАХД- в открито съдебно заседание 4бр.; 

ЧНД- в открито съдебно заседание 24бр., а в закрито заседание- 9бр.; 

ВНОХД, ВНЧХД и ВЧНД- в открито съдебно заседание 35бр., а в 

закрито заседание- 11бр. 

5/ЯницаЧеналова- съдия: 

НОХД- в открито съдебно заседание 11бр., а в закрито заседание-

1бр; 

НАХД- в открито съдебно заседание 2бр.; 

ЧНД-  в открито съдебно заседание 10бр., а в закрито заседание- 1бр. 

6/ Ваня Ангелова- съдия: 

НОХД- в открито съдебно заседание 19бр., а в закрито заседание- 3 

бр. 

НАХД- в открито съдебно заседание 4бр.; 

ЧНД- в открито съдебно заседание 15бр., а в закрито заседание- 

11бр.; 

ВНОХД, ВНЧХД и ВЧНД- в открито съдебно заседание 28бр., а в 

закрито заседание- 6бр. 

7/Снежана Бакалова- съдия: 

ЧНД-  в открито съдебно заседание 7бр., а в закрито заседание- 2бр.; 

8/Мария Блецова- съдия: 

ЧНД-  в открито съдебно заседание 6бр., а в закрито заседание- 9бр.; 

ВНОХД, ВНЧХД и ВЧНД- в открито съдебно заседание 3бр.; 
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9/ Светослава Костова- съдия: 

ЧНД-  в открито съдебно заседание 1бр.; 

ВНОХД, ВНЧХД и ВЧНД- в открито съдебно заседание 1бр; 

 

10/Христина Марева- съдия: 

ЧНД-  в открито съдебно заседание 2бр., а в закрито заседание- 1бр.; 

 

11/Стефка Михайлова- съдия: 

ЧНД-  в открито съдебно заседание 3бр., а в закрито заседание- 5бр.; 

 

12/Мартин Сандулов- съдия: 

ЧНД-  в открито съдебно заседание 5бр., а в закрито заседание- 7бр.; 

 

13/Петя Светиева- съдия: 

ЧНД-  в открито съдебно заседание 5бр., а в закрито заседание- 2бр.; 

ВНОХД, ВНЧХД и ВЧНД- в открито съдебно заседание 1бр.; 

 

14/Атанас Славов- съдия: 

ЧНД-  в открито съдебно заседание 7бр., а в закрито заседание- 1бр.; 

ВНОХД, ВНЧХД и ВЧНД- в открито съдебно заседание 2бр.; 

 

15/Надежда Янакиева- съдия: 

ЧНД-  в открито съдебно заседание 3бр., а в закрито заседание- 1бр.; 

 

16/Красимира Кондова- младши съдия: 

ВНОХД, ВНЧХД и ВЧНД- в открито съдебно заседание 11бр., а в 

закрито заседание-1бр.; 

 

17/Силвия Хазърбасанова- младши съдия: 

ВНОХД, ВНЧХД и ВЧНД- в открито съдебно заседание 13бр., а в 

закрито заседание-2бр.; 

 

Приложение: Справка №3 за брой насрочени наказателни дела за 

всеки съдия от Наказателно отделение на ОС Сливен. 

 

През 2012г. съдиите са приключили наказателни дела, както следва: 

1/Къню Жеков- административен ръководител на ОС Сливен: 

НОХД- 19бр. 
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НАХД-2бр. 

ЧНД- 35бр. 

 

Приложение: Справка №4 за свършените в периода 1.01.2011г.- 31. 

12. 2012г. НОХдела на съдия Къню Жеков; 

 Справка №4 за свършените в периода 1.01.2011г.- 31. 

12. 2012г. ЧНД на съдия Къню Жеков; 

 

2/ Мартин Данчев- заместник на административния ръководител: 

НОХД- 21бр. 

НАХД-3бр. 

ЧНД- 35бр. 

 

Приложение: Справка №4 за свършените в периода 1.01.2011г.- 31. 

12. 2012г. НОХдела на съдия Мартин Данчев; 

 Справка №4 за свършените в периода 1.01.2011г.- 31. 

12. 2012г. ЧНД на съдия Мартин Данев; 

 

3/ Радка Дражева- Първанова- съдия: 

НОХД- 21бр. 

НАХД- 4бр. 

ЧНД- 72бр. 

 

Приложение: Справка №4 за свършените в периода 1.01.2011г.- 31. 

12. 2012г. НОХдела на съдия Радка Дражева- Първанова; 

 Справка №4 за свършените в периода 1.01.2011г.- 31. 

12. 2012г. ЧНД на съдия Радка Дражева- Първанова; 

 

4/Галина Нейчева- съдия: 

НОХД- 20бр.; 

НАХД- 2бр.; 

ЧНД-  31бр. 

 

Приложение: Справка №4 за свършените в периода 1.01.2011г.- 31. 

12. 2012г. НОХдела на съдия Галина Нейчева; 

 Справка №4 за свършените в периода 1.01.2011г.- 31. 

12. 2012г. ЧНД на съдия Галина Нейчева; 

 



 54 

5/Яница Ченалова- съдия: 

НОХД- 7бр.; 

НАХД- 1бр.; 

ЧНД- 11бр. 

 

Приложение: Справка №4 за свършените в периода 1.01.2011г.- 31. 

12. 2012г. НОХдела на съдия Яница Ченалова; 

 Справка №4 за свършените в периода 1.01.2011г.- 31. 

12. 2012г. ЧНД на съдия Яница Ченалова; 

 

6/Ваня Ангелова- съдия: 

НОХД- 15бр.; 

НАХД- 3бр.; 

ЧНД- 25бр. 

 

Приложение: Справка №4 за свършените в периода 1.01.2011г.- 31. 

12. 2012г. НОХдела на съдия Ваня Ангелова; 

 Справка №4 за свършените в периода 1.01.2011г.- 31. 

12. 2012г. ЧНД на съдия Ваня Ангелова; 

 

7/Снежана Бакалова- съдия: 

ЧНД- 10бр. 

 

Приложение: Справка №4 за свършените в периода 1.01.2011г.- 31. 

12. 2012г. ЧНД на съдия Снежана Бакалова; 

 

8/Мария Блецова- съдия: 

ЧНД- 14бр. 

 

Приложение: Справка №4 за свършените в периода 1.01.2011г.- 31. 

12. 2012г. ЧНД на съдия Мария Блецова; 

 

9/Надежда Янакиева- съдия: 

ЧНД- 3бр. 

 

Приложение: Справка №4 за свършените в периода 1.01.2011г.- 31. 

12. 2012г. ЧНД на съдия Надежда Янакиева; 
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10/Светослава Костова- съдия: 

ЧНД- 1бр. 

 

Приложение: Справка №4 за свършените в периода 1.01.2011г.- 31. 

12. 2012г. ЧНД на съдия Светослава Костова; 

 

11/Христина Марева- съдия: 

ЧНД- 3бр. 

 

Приложение: Справка №4 за свършените в периода 1.01.2011г.- 31. 

12. 2012г. ЧНД на съдия Христина Марева; 

 

12/Стефка Михайлова- съдия: 

ЧНД- 8бр. 

 

Приложение: Справка №4 за свършените в периода 1.01.2011г.- 31. 

12. 2012г. ЧНД на съдия Стефка Михайлова; 

 

13/Мартин Сандулов- съдия: 

ЧНД- 12бр. 

 

Приложение: Справка №4 за свършените в периода 1.01.2011г.- 31. 

12. 2012г. ЧНД на съдия Мартин Сандулов; 

 

14/Петя Светиева- съдия: 

ЧНД- 7бр. 

 

Приложение: Справка №4 за свършените в периода 1.01.2011г.- 31. 

12. 2012г. ЧНД на съдия Петя Светиева; 

 

В периода: 01.01.2012 г. – 31.12.2012 г. Окръжен съд – Сливен е 

разгледал общо 1771 бр. дела, от които наказателни дела – 659 бр. От общо 

разгледаните наказателни дела 424бр. са първоинстанционни , а 235бр.- 

въззивни наказателни дела. 

От общо разгледаните наказателни дела през 2012 г. са образувани 

605 бр. От тях 394 бр. са наказателни дела първа инстанция, а 211 бр. 

въззивни наказателни дела. От делата, останали от предишни периоди 30 

бр. са първоинстанционни наказателни дела, а 24 бр. са въззивните 
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наказателни дела. От тях с висок обществен интерес е едно наказателно 

дело като първа инстанция, както следва: 

НОХД № 541/2012 г. водено по чл.253 ал.5 предл.1 и предл.2 във вр. 

с ал.4 предл.1 във вр. с ал.3 т.1 предл.2, 3 и 6 във вр. с чл.26 ал.1 от НК 

срещу лицата А. М., В. М., А. М., Г. Г., Е. Т. и С. К. 

Добрата организация за своевременно разглеждане и приключване на 

делото с висок обществен интерес, както и за информиране на 

обществеността за хода и резултатите от него, констатирани в работата на 

съда през 2011г. са запазени в пълнота и са съществували и през 2012г. 

  

Няма висящи наказателни дела, образувани преди 01.01.2011 г. и 

неприключили към 01.01.2013 г. 

 

Към 1.01.2013г. няма спрени дела. 

 

 Приложение: Справка №5 относно висящи наказателни дела; 

 

Свършените наказателни дела са общо 613 бр., от които като първа 

инстанция са 405 бр. и 208 бр. са въззивните наказателни дела. От общия 

брой дела за разглеждане са приключени 115 бр. НОХД, от които с 

присъда 55 бр. дела, със споразумение за прекратяване на наказателното 

производство 47 бр. НОХД, 8 бр. са върнати за доразследване, а 5 бр. са 

прекратени. В тримесечен срок са приключили 82% от общия брой дела за 

разглеждане. 

През 2012 г. са постъпили за разглеждане 15 бр. НАХД, като три броя 

НАХД са останали несвършени от 2011г. Решени по същество са 18 бр. 

НАХД . До края на 2012г. са приключили всички дела от този вид. 

Статистиката води до извода за значително намаление броя на 

разглежданите НАХД през 2012 г. спрямо 2011, преди всичко на 

намаления брой НАХД, внесени с обвинение по чл. 248а, ал.2 от НК.  

През 2012г. са разгледани 424 бр. частни наказателни дела първа 

инстанция, като от тях 23 бр. дела са свързани с извършени разпити. 

През 2012 г. са приключени общо 151 бр. въззивни наказателни дела. 

За сравнение през 2011 г. са приключени 207 бр. въззивни наказателни 

дела; през 2010 г. са приключени 207 бр. дела, през 2009 г. – 245 бр. 

въззивни наказателни дела.  

Следователно налице е намаление на въззивните наказателни дела 

спрямо разгледаните такива през предишни периоди.  
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І.НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ПЪРВА ИНСТАНЦИЯ 

 

 През 2011г. СОС е приключил 437 бр. наказателни дела първа 

инстанция, с индивидуални показатели както следва: 

 -НОХД – 115бр; 

 - НАХД- 18бр. 

 -ЧНД – 424бр.; 

 -ЧНД (разпити)- 23 бр.  

 

През 2012 г. се очертава следната структура на наказаната 

престъпност: 

По същество са разгледани 11 бр. дела относно довършени 

престъпления по чл.115 и чл.118 от НК, като 8 бр. от делата са приключени 

с присъда, прекратени са два броя, 1 бр. дела е останало несвършено към 

края на отчетния период. Осъдени са общо девет лица, съответно на 

лишаване от свобода от 10 до 30 г. 6 бр. лица и от 3 до 10 г. – 3 бр. 

 Разгледани са 4 бр. дела по чл.142 от НК, от които с присъда 2 бр. 

прекратени – 2 бр. Осъдени са 9 бр. лица, от които с лишаване от свобода 

до 3 години – 7 лица, от които ефективно 4 бр. и 3 бр. условно; от 3 до 10 

години – едно лице. С други наказания – 1  лице. 

 През 2012 г. има разгледано едно дело по чл.152, ал.4 от НК, като 

едно лице е осъдено на лишаване от свобода от 3 до 10 години.  

 През отчетния период са разгледани 7 бр. дела за грабеж по чл.199 от 

НК, като от тях са приключени с присъди 3 бр. НОХД, със споразумение 3 

бр. дела, осъдени са 6 лица като са оправдани 3 лица; 3 лица са осъдени до 

3 години лишаване от свобода, като от тях условно – 2 лица; от 3 до 10 

години са осъдени 3 лица. 

 През 2012 г. са разгледани 13 бр. НОХД по чл.255-257 от НК, като с 

присъда са приключили 5 бр. дела, прекратени са 2 бр. НОХД, останали 

несвършени – 6 бр. дела, осъдени 7 лица, от които на лишаване от свобода 

до 3 години – 5 лица, като изпълнението на наказанието е отложено на осн. 

чл. 66 от НК, 2 лица са наказани с други видове наказания. 

 През отчетния период е постъпило за разглеждане 1 бр. НОХД по 

чл.321 от НК, като същото е било прекратено.  

 Най-голям брой НОХД са внесени за разглеждане по глава ХІ – 

Общо опасни престъпления, а именно 35 бр. НОХД; останали са 

несвършени от минал отчетен период 6 бр. дела, или общо дела за 

разглеждане 41 броя. Приключени са с присъда 13 бр. НОХД, 27 бр. дела 
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са приключени със споразумение за прекратяване на наказателното 

производство, останало несвършено 1 бр. НОХД. Наказани са 49 бр. лица, 

от които с наказание до 3 години лишаване от свобода 42 бр. лица, от 

които условно са наказани 32 бр. лица и 5 лица са наказани с наказание 

лишаване от свобода от 3 до 10 години. 

 От общоопасните престъпления по чл.343 от НК са били разгледани 

10 бр. НОХД, от които с присъда са приключили 4 бр. дела, а със 

споразумение за прекратяване на наказателното производство 4 бр. НОХД. 

Осъдени са 8 лица, от които на лишаване от свобода до 3 години – 5 лица. 

От тях условно 3 лица.  С наказание лишаване от свобода от 3 до 10 години 

– 1 лице; Други наказания са наложени на 2 лица. 

 През 2012 г. са разгледани 24 бр. НОХД по чл.354а от НК. 

Приключени са 23 бр. НОХД, от които с присъда 4 бр. НОХД и със 

споразумение за прекратяване на наказателното производство 19 бр. 

НОХД. Към края на отчетния период е останало несвършено 1 бр. дело. 

Осъдени са 34 броя лица, от които на лишаване от свобода до 3 години  - 

32 бр. лица, от които 24 лица условно и 2 лица са наказани с наказание от 3 

до 10 г. лишаване от свобода.  

 

Приложение: Годишен доклад на Окръжен съд Сливен и районните 

съдилища от Сливенския съдебен окръг за периода от 1. 01. 2012г. до 31. 

12. 2012г. 

 

Прекратените първоинстанционни наказателни дела са общо  80 

бр., в това число НОХД- 60бр., включително тези, приключили с одобрено 

споразумение за прекратяване на делото, ЧНД-11бр., ЧНД( разпити)-1бр.  

От общо прекратените НОХД 4бр. дела са прекратени и изпратени на 

ВКС за определяне на друг съд за разглеждането им поради отводи.  

Според информацията, изпратена на ИВСС останалите 8бр. дела са 

върнати на прокурора за доразследване. Те ще бъдат разгледани подробно 

по- долу. 

Няма прекратени по давност дела.  

 

Приложение: Справка №6 за НОХД и  НАХД, прекратени в периода 

1.01.2011г.- 31. 12. 2012г. и основанието за прекратяване 

 

През 2012 г. Сливенският окръжен съд е върнал за допълнително 

разследване 8 бр. НОХД. В седем от случаите връщането на делата за 
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допълнително разследване на прокуратурата е извършено от съдията-

докладчик по реда на чл. 249 ал.1 и 2, вр. с чл. 248, ал.2, т. 3 от НПК. В 

един от случаите 1 бр. НОХД е върнато за допълнително разследване от 

стадия на съдебното заседание – чл. 288 от НПК.  

Конкретните причини за връщане на делата за допълнително 

разследване са допуснати съществени процесуални нарушения при 4 бр. от 

делата, а в останалите случаи делата са върнати поради факта, че 

обвинителния акт не отговаря на изискванията на чл. 246 от НПК.   

Процентът на върнатите за допълнително разследване дела на 

прокуратурата спрямо общия брой дела за разглеждане, е 6,1 %, а спрямо 

общия брой на решените дела – 6,9 %.  В три случая делата са обжалвани и 

потвърдени от Бургаския апелативен съд. В четири случая разпореждането 

за връщане на допълнително разследване не са обжалвани, а в един случай 

разпореждането за прекратяване, връщане  за допълнително разследване е 

обжалвано и висящо пред Бургаския апелативен съд. 

Посочените данни водят до извода, че е налице устойчивост на 

върнатите за доразследване  дела спрямо предходната 2011 г.  

 

Бяха инспектирани следните дела: 

НОХД№651/11г. 

Делото е образувано въз основа на обвинителен акт от 9.12.2011г., 

внесен от ОП Сливен срещу С. С. за престъпление по чл. 248а , ал.3, вр. с 

ал.2 вр. с ал.1 от НК. Разпределено е на съдия Мартин Данчев. 

В съдебното заседание на 26. 01. 2012г. съдът постановил 

протоколно определение, с което прекратил съдебното производство и 

изпратил делото на прокурора на осн. чл.288, т.1 от НПК. В мотивите си 

посочил, че както в обстоятелствената част, така и в диспозитива на 

обвинителния акт процесните парцели са изброени общо, без да е 

конкретизирано за всеки един от тях в землището на кое населено място се 

намира. Според съда в обстоятелствената част на обвинителния акт не е 

посочено за всеки един от парцелите в какво точно се състои 

констатираната недопустимост за субсидиране, което обстоятелство 

несъмнено затруднява подсъдимия да разбере в какво се състои 

обвинението срещу него и да организира защитата си. 

В диспозитива на обвинителния акт е посочено, че подсъдимият е 

извършил деянието по  чл. 248а , ал.3, вр. с ал.2 вр. с ал.1 от НК както 

лично в качеството си на собственик и управител на търговско дружество, 

така и при условията на посредствено извършителство чрез упълномощено 
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от него лице. В обстоятелствената част обаче, не са изложени фактически 

обстоятелства свързани с действията на това упълномощено лице, като не е 

обосновано по какъв начин тези действия представляват посредствено 

извършителство. Съдът посочил и други аргументи в подкрепа на 

действията си. 

Проверяващият екип констатира, че действително внесеният  

обвинителен акт страда от посочените по- горе пороци. В същото време 

съдът е следвало да констатира тези нарушения още при проверката на 

делото по реда на чл. 248, ал.2, т.3 от НПК. 

 

НОХД№138/12г. 

Делото е образувано въз основа на обвинителен акт от 15.03.12г., 

внесен от ОП Сливен срещу К. М. за престъпление по чл. 116, ал.1,т.6 вр. с 

чл.115 вр. с чл. 20, ал.2,вр. ал.1 НК и срещу Б. К. за престъпление по  чл. 

116, ал.1, т.6 вр. с чл.115 вр. с чл. 20, ал.2,вр. ал.1 НК и за прест. По чл. 

129, ал.2, предл. 2, алт. 2 вр. с ал.1 от НК. Съдия- докладчик е Галина 

Нейчева. 

 С разпореждане №72 от 23.03.12г., постановено на осн. чл.249, ал.1 

вр. чл.248, ал.2, т.3 от НПК съдът прекратил съдебното производство и 

върнал делото на ОП Сливен. В мотивите си съдът посочил, че в 

постановленията за привличане на обвиняемите и в обвинителния акт има 

противоречие между словесното описание на разследваното престъпление 

и неговото цифрово обозначаване със законовите текстове. В 

заключителния част на обвинителния акт е описано с думи  убийство „по 

особено мъчителен начин за убития „ и „с особена жестокост”, което е 

подведено под хипотезиса на чл. 116, ал.1, т.6 от НК, но без да се 

конкретизира, че се касае до предл. 2 и предл. 3 на посочената разпоредба. 

 Срещу така постановеното разпореждане е подаден протест. С 

определение №25 от 27. 04. 2012г., постановено по ВЧНД№104/12г. от АС 

Бургас разпореждането на СлОС е потвърдено. 

 Обвинителният акт е внесен от заместник окръжния прокурор при 

ОП Сливен В. Гангалов.При изготвяне на обвинителните актове прокурор 

Гангалов следва да проявява по- голяма прецизност. 

 

 НОХД№290/12г. 

 Делото е образувано въз основа на обвинителен акт от 5. 06. 12г., 

внесен от ОП Сливен срещу П. Д. за престъпление по чл. 199, ал.1,т.4 вр. с 

чл. 198, ал.1 от НК и за престъпление по чл. 354а, ал.3, предл.2, т.1 от НК. 
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С протоколно определение,постановено от ОС Сливен на 20.01. 12г.на 

обвиняемият е наложена мярка за неотклонение „задържане под стража”. 

Съдия- докладчик е Радка Дражева. 

 С разпореждане от 13. 06. 12г., постановено на осн. чл. 249, ал.1,вр. с 

чл. 248, ал.2, т.3 от НПК съдът прекратил съдебното производство и 

върнал делото на ОП Сливен. В мотивите си съдът посочил, че на 

досъдебното производство е установено, че на 18.01.12г. св. К. е работил 

като крупие в казино „А”.Парите, които обвиняемият отнел от св. К. са 

оборотни пари, собственост на дружеството- собственик на казиното. На 

досъдебното производство е разпитан св. Г., който заявил, че към датата на 

престъплението бил управител и МОЛ на казиното към „А” АД София, 

клон Сливен. Това твърдение не е подкрепено с писмени доказателства и 

не изяснява въпроса относно собствеността върху  парите. Не е изяснено 

кое е ощетеното ЮЛ, не е разпитан неговият представител, не са му 

разяснени правата по чл. 75 и чл. 87 от НПК, не е предявено разследването. 

 Срещу така постановеното разпореждане не е подаден протест.  

Обвинителният акт е внесен от заместник окръжния прокурор при ОП 

Сливен В. Гангалов. Според трайната практика на Европейския съд по 

правата на човека делата, по които има задържани лица изискват проява 

на особено усърдие и бързина при тяхното разследване и разглеждане. 

Тези дела са с „приоритет”. Действията на прокурора, наблюдаващ 

досъдебното производство не са пример за особено усърдие. При 

проверката по чл. 242, ал.2 от НПК прокурор Гангалов следва да проявява 

по- голяма прецизност. 

 

НОХД№397/12г. 

 Делото е образувано въз основа на обвинителен акт от 13. 08. 2012г., 

внесен от ОП Сливен срещу М. Д. за престъпление по чл.253, ал.4 вр. ал.2 

предл. 5 вр. ал.1 вр. чл. 26, ал.1 НК. Съдия- докладчик е Ваня Ангелова. 

 С разпореждане №212 постановено на 14. 09. 12г., на осн. чл. 249, 

ал.1,вр. с чл. 248, ал.2, т.3 от НПК, съдът прекратил съдебното 

производство и върнал делото на ОП Сливен. В мотивите си съдът 

посочил, че делото е върнато от ВКС. Съответно АС Бургас отменил 

присъдата на ОС Сливен по НОХД№439/10г. и върнал делото на 

прокурора за отстраняване на посочените в мотивите на решението 

процесуални нарушения. Според съдия Ангелова АС Бургас е дал 

конкретни указания за събиране на нови доказателства с оглед 

констатирания доказателствен дефицит , а именно издирване на нови 
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свидетели и назначаване на нова комплексна, разширена икономическо- 

счетоводна и данъчно- финансова експертиза. АС Бургас е счел, че 

издирването на нови свидетели, проверката на всички възможни версии 

чрез назначаване на нови комплексни експертизи е отстранимо 

процесуално нарушение и е задача на досъдебното производство. Според 

съдия Ангелова указанията на съда, които са задължителни за прокурора 

не са изпълнени. 

 Срещу така постановеното разпореждане е подаден протест. 

 С определение №49/ 16. 10. 2012г., постановено по ВЧНД №216/12г. 

АС Бургас потвърдил разпореждането на ОС Сливен. 

 Проверяващият екип напомня на решаващите състави, че според 

т.1 от ТР №2 от 7. 10. 2002г. на ВКС по т.н.д. №282002г., ОСНК, 

докладчик зам.- председателят на ВКС Румен Ненков процесуалните 

нарушения, допуснати при събирането и проверката на доказателствата 

не съставляват основание за прекратяване на съдебното производство и 

връщане на делото на прокурора.В мотивите си ВКС е посочил, че „тази 

практика води до неоснователно възстановяване на отменената вече 

възможност съдът, в полза на една от бъдещите или вече 

конституираните страни в съдебния процес, съответно във вреда на 

друга, да преценява пълнотата на събраните на досъдебното 

производство доказателства”.Съгласно чл. 130, ал. 2 от ЗСВ 

тълкувателните решения са задължителни за органите на съдебната 

власт. 

 

През 2012г. от общо решени 115 бр. НОХД по 4  бр. НОХД са били 

постановени оправдателни присъди, което в процент е 3,4%.  

И четирите оправдателни присъди са били протестирани и 

обжалвани пред Бургаския апелативен съд като едното от тях е прекратено 

поради оттегляне на жалбата. През 2012г. се наблюдава увеличение на 

оправдателните присъди в сравнение с 2011г. 

 

Приложение: Справка №7 за делата, приключили с оправдателна 

присъда в периода 1. 01. 2011г.- 31. 12. 2012г. 

 

По 6 бр. дела подсъдимият е бил непълнолетен. 

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

със споразумение”. Всички дела, образувани през 2012г. въз основа на 
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внесени споразумения са насрочени в 7- дневния срок по чл. 382, ал.2 от 

НПК. 

 В рамките на проверката бяха проверени следните дела : 

 

 НОХД№39/12г. Делото е образувано въз основа на споразумение, 

сключено между ОП Сливен от една страна и обв. Д. К. и нейния 

защитник- от друга, за прекратяване на наказателното производство, 

образувано за извършено от нея престъпление по чл. 343, ал.1,б.”в” вр. с 

чл. 342, ал.1 от НК. Подсъдимата е причинила смъртта на К. К., който бил 

на 25 години. Съдия- докладчик по делото е Радка Дражева. 

Липсва съдебен акт за насрочване на делото. 

Съдебното заседание било на 27. 01. 12г. Съдът одобрил 

постигнатото споразумение. По силата на одобреното споразумение 

подсъдимият следва да изтърпи наказание пробация, включваща 

пробационните мерки-„задължителна регистрация по настоящ адрес за 

срок от 1 г. с периодичност 2 пъти седмично” и „задължителни 

периодични срещи с пробационен служител” за срок от 1 година.  

 

 НОХД№341/12г. 

Делото е образувано въз основа на споразумение, сключено между 

ОП Сливен от една страна и обв. Т. И. и неговия защитник- от друга, за 

прекратяване на наказателното производство, образувано за извършено от 

него престъпление по чл. 244, ал.1,предл. 1 и 2, вр. с чл. 26, ал.1 от НК. 

Съдия- докладчик по делото е Яница Събева. 

Съдебното заседание било на 13. 07. 12г. Съдът одобрил 

постигнатото споразумение. По силата на одобреното споразумение 

подсъдимият следва да изтърпи наказание „лишаване от свобода” за срок 

от 1 година и 8 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. 
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НОХД№441/12г. 

Делото е образувано въз основа на споразумение, сключено между 

ОП Сливен от една страна и обв. М. Н. и нейния защитник- от друга, за 

прекратяване на наказателното производство, образувано за извършено от 

нея престъпление по чл. 330, ал.2, т. 1 вр. с чл. 18, ал.1 от НК. Съдия- 

докладчик по делото е Мартин Данчев. 

Съдебното заседание било на 16. 11. 12г. Съдът одобрил 

постигнатото споразумение. По силата на одобреното споразумение 

подсъдимата следва да изтърпи наказание „лишаване от свобода” за срок 

от 1 година и 2 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. 

Беше инспектирано НОХД№231/12г. със съдия- докладчик Къню 

Жеков. Проверяващият екип констатира, че по него не са допуснати 

нарушения, свързани с образуването, движението и приключването на 

делото. 

18 бр. дела са разгледани по реда на гл.28 от НПК „Освобождаване 

от наказателна отговорност с налагане на административно 

наказание”. Всички дела, образувани през 2012г. въз основа на внесени 

постановления на прокуратурата, съдържащи предложения за прилагане на 

чл. 78а от НК са насрочвани в едномесечния срок по чл. 376, ал.1 от НПК. 

Бяха инспектирани следните дела: 

НАХД№214/12г. със съдия- докладчик Мартин Данчев; 

НАХД№104/12г. със съдия- докладчик Къню Жеков; НАХД№338/12г. със 

съдия- докладчик Галина Нейчева; НАХД№410/12г. и НАХД№527/12г. със 

съдия- докладчик Яница Събева.  

Проверяващият екип констатира, че по тях не са допуснати 

нарушения, свързани с образуването, движението и приключването на 

делата. 



 65 

 

18 бр. дела са разгледани по реда на гл.27 от НПК „Съкратено 

съдебно следствие в производство пред първата инстанция”. 

Бяха инспектирани следните дела: НОХД№363/12г. със съдия- 

докладчик Яница Събева; НОХД№125/12г. със съдия- докладчик Радка 

Дражева; НОХД№29/12г., НОХД№143/12г. и НОХД№33/12г. със съдия- 

докладчик Къню Жеков; НОХД№13/12г. със съдия- докладчик Мартин 

Данчев. 

Проверяващият екип констатира, че по тях не са допуснати 

нарушения, свързани с образуването, движението и приключването на 

делата. 

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

производство”. 

2 бр. дела са разгледани по реда на гл.24 от НПК „Бързо 

производство”. 

Разгледани са 47 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 25 бр. дела по чл.64 от НПК съдът е постановил 

определението си в деня на образуването; 18 бр. дела е постановил 

определението си в 3 дневен срок от деня на образуването като 0 бр. дела 

са по чл.64 от НПК, а 18 бр.дела по чл.65 от НПК, а 4 бр. дела е постановил 

определението си в срок по-дълъг от 3 дни като 0 бр. дела са по чл.64 от 

НПК и 4 бр. дела по чл.65 от НПК. В повече от едно заседание са решение 

3 бр. ЧНД, както следва:ЧНД№46/12г. със съдия- докладчик Г. Нейчева е 

разгледано и решено в 3 съдебни заседания, а ЧНД№172/12 със съдия- 

докладчик Къню Жеков и ЧНД№377/12г. със съдия- докладчик Радка 

Дражева са разгледани и решени в 2 съдебни заседания. 

Установи се, че е спазено изискването на чл. 92, ал.5 от ПАРОАВАС 

делата, които се разглеждат в кратки процесуални срокове да се 

обозначават с жълт етикет. 

Предмет на проверка бяха всички дела по чл. 64 НПК. 

Проверяващият екип констатира, че няма нарушение по образуването, 

движението и приключването на проверените дела. 

 

Приложение: Справка №15 за наказателните дела с правно основание 

чл. 64 и чл. 65 от НПК, които са решени в повече от едно заседание. 
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През 2012 г. в Сливенският окръжен съд са били образувани и 

приключени 11 бр. наказателни производства, свързани с Европейски 

заповеди за арест. За сравнение през 2011 г. са разгледани 7 бр. такива 

производства, през 2010 са разгледани 5 бр. такива производства; през 

2009 г. са разгледани 11 бр. такива производства. 

 От образуваните и приключени 11 бр. производства, свързани с 

европейска заповед за арест, в шест случая производствата са били за 

предаване на исканите лица за започване спрямо тях на наказателно 

производство. В пет случая исканото лице е било с влязла в сила 

осъдителна присъда на чуждестранен съд. По едно от тези дела- 

ЧНД№409/12г. съдът е прекратил образуваното екстрадиционно 

производство, тъй като исканото лице не е намерено и не е имало известно 

местонахождение в България. По 6 дела с решенията си съдът е постановил 

предаване на исканите лица на компетентните органи на съответната 

държава- членка, издала конкретната Европейска заповед за арест.  В един 

случай- по ЧНД № 315/2012г. за едното от лицата не е дадено съгласие за 

образуване на наказателно производство. В един случай по ЧНД № 

560/2012г. е отказано предаване на лицето за изтърпяване на наказание по 

задочна присъда, тъй като спрямо същото лице за същото деяние е имало 

постановена присъда от съд на Република България. 

 През 2012г. са постъпили 6 искания от държави – членки на 

Европейския съюз по Закона за признаване, изпълнение и изпращане на 

решение за конфискация или отнемане и решение за налагане на 

финансови санкции. В четири случая исканията са били уважени, а в два 

случая спрямо едно и също лице искането е било отказано поради изтекла 

давност.  

Предмет на проверка бяха всички дела по Европейска заповед за 

арест. Проверяващият екип констатира, че няма нарушение по 

образуването, движението и приключването на проверените дела. Делата 

са образувани в деня на постъпване на ЕЗА и са насрочвани от съдиите- 

докладчици за разглеждане в открито заседание в регламентирания в чл. 

44, ал.1 ЗЕЕЗА 7- дневен срок за задържането на исканото лице от 

полицията. Съдът се е произнесъл както по искането за вземане на мярка за 

неотклонение спрямо исканото лице, така и по искането за предаване на 

претендираното лице. Делата са разглеждани с приоритет и в максимално 

кратки срокове, за да се приключат по- бързо и да се постановят съдебни 

решения при спазване на 60- дневния срок от задържането на лицето от 
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полицията, визиран в чл. 48 ал.3 от ЗЕЕЗА. Постановените по тези дела 

съдебни актове се публикуват в интернет. 

 

 

В Окръжен съд – Сливен не са разглеждани като първа и въззивна 

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

принудителни медицински мерки”.  

От свършените дела, 530 бр. наказателни дела са приключили в едно 

съдебно заседание. От тях НОХД – 81 бр., НАХД – 15 бр. и ЧНД - 257 бр. 

Делата са с правно основание: 

- Гл.ІІ от НК „Престъпления против личността (чл.115 – чл.118 НК; 

чл.142 НК чл.149, ал.5 от НК; чл.152, ал.4 от НК); 

- Гл.V от НК „Престъпления против собствеността” (чл. 196а НК 

чл.199 НК; чл.203, 206, ал.4 НК; чл.212, ал.5 НК; чл.213а, ал.3 и 4 

и чл.214, ал.2 от НК); 

- Гл.VІ. от НК „Престъпления против стопанството” (чл.243-250 

НК); 

- Гл.VІІ от НК „Престъпления против финансовата, данъчната и 

осигурителната системи” (чл.253, ал.4 от НК; чл.255-257 НК); 

- Гл.VІІІ от НК „Престъпления против дейността на Д.О.О.О.” 

(чл.282-283а НК; чл.304, ал.1 и 2 от НК; чл.304а от НК); 

- Гл.Х от НК „ Престъпления против общественото спокойствие” 

(чл.321, чл.321а); 

- Гл.ХІ от НК „Общоопасни престъпления” (чл.330, ал.2 и 3 НК; 

чл.342 от НК; чл.343, ал.1 НК; чл.343, ал.3, б.”б” и ал.4 от НК; 

чл.354а, чл.354б и чл.354в, ал.2-4 от НК. 

 

Наказателните дела, приключили до три съдебни заседания са 68 бр. 

От тях НОХД – 24 бр., ЧНД - 12 бр., ВНОХД - 32 бр. Тяхното правно 

основание:  за НОХД делата е:  3 бр. по чл. 116 ал.1 т.1, т.6 НК;  5 бр. по 

чл.354 а. ал.1 НК; 3 бр.  по чл. 248а, ал.3 НК,; 2 бр. по чл. 249 ал. 1 от НК,;  

3 бр. по чл. 343 ал.1, чл. 343 ал.3 от НК, ; 3 бр. по чл. 255 ал. 3,  ал. 4 от 

НК,; 1 бр. по чл. 142 ал. 3 НК, 1 бр. по чл. 199 ал.1 т. 4 НК и НАХД 3 бр. по 

чл. 248 а/чл. 78А/ НК. За ЧНД делата е: 7 бр. по чл. 451 т.2 от НПК – 

пробации, ;  3 бр. – ЗЕЗА, ; 1 бр. по чл. 87 НК- реабилитация, 1 бр. по чл. 

65 НПК. 

Наказателните дела, приключили с повече от три съдебни заседания 

са 15 бр. От тях НОХД – 10 бр., ЧНД – 2 бр. , ВНОХД – 3 бр. Тяхното 

правно основание за НОХ делата е:  1 бр. по чл. 213 а, ал.3, чл.325 НК; 1 

бр. по чл.142 ал.3 НК, 1 бр. по чл.253 ал.1, чл.26 НК, 1 бр. по чл.199 ал.2 
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НК, 1 бр. по чл.343 ал.1 б.”В”, ; 1 бр. по чл. 124 ал.1 от НК, ; 1 бр. по чл. 

237 ал.1, чл. 304 ал. 1 от НК, 1 бр. по чл. 255 ал.1, чл. 26 НК, 1 бр. по чл. 

116 ал.1 т. 4 НК и 1 бр. по чл. 283 НК, ;  за ЧН делата -  2 бр. по чл.  451 т.2 

от НПК. Причините за отлагане на делата и разглеждането им в повече от 

три съдебни заседания са: поради висока фактическа и правна сложност на 

делата; поради неявяване на страни и свидетели по уважителни и по 

неуважителни причини; поради проблеми с призоваването на страни, 

свидетели и вещи лица; поради необходимост от събирането на 

допълнителни доказателства по искане на страните и по преценка на съда. 

 

По спазването на чл.252 от НПК: 

 89 бр. НОХД са насрочени в двумесечния срок. 

10 бр. НОХД са насрочени 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 №13 за делата насрочени в тримесечен срок 

без разрешение на председателя на съда; 

 

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

По 109 бр. НОХД интервалът между съдебните заседания е до три 

месеца. Няма НОХД, по които интервалът между съдебните заседания е 

повече от три месеца. 

 

Приложение :Приложение№1 

 

По спазването на чл.22 от НПК, относно общия срок за 

разглеждане и решаване на делото: 

По 47 бр. НОХД срокът от образуване на делото до постановяване на 

присъдата по делото е до 7 месеца. По 3 бр. НОХД този срок е до 9 месеца, 

а по 5 бр. НОХД този срок е над 9 месеца. Причините за това са високата 

фактическа и правна сложност на делата; неявяване на страни и свидетели 

по уважителни и по неуважителни причини; проблеми с призоваването на 

страни, свидетели и вещи лица; необходимост от събирането на 

допълнителни доказателства по искане на страните и по преценка на съда, 

както и поради законно установения срок на съдебната ваканция. 
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Предмет на проверка бяха следните дела: 

 

НОХД№302/09г. 

Делото е образувано на 16. 06. 2009г. въз основа на обвинителен акт, 

внесен от ОП Сливен срещу обв. М. М. за престъпление по 149, ал.5 от НК. 

Съдия- докладчик по делото е Мартин Данчев. 

Първото съдебно заседание било насрочено за 23. 07.2009г. 

Защитникът на подсъдимия адв. Мънев подал молба за отлагане на делото 

поради отсъствието му от страната. Съдът пренасрочил делото за 18. 09. 

2009г. 

Съдебното заседание от 18.09. 2009г. било отменено по молба на 

вещото лице и делото е пренасрочено за 15.10.2009г. 

На 15. 10. 2009г. съдът дал ход на делото и разпитал част от 

свидетелите. Назначена е съдебно психиатрична и психологична 

експертиза и делото е отложено за 11. 11. 2009г. 

В съдебното заседание на 11. 11. 09г. съдът дал ход на делото, 

изслушал заключението на експертизата и възложил допълнителни задачи. 

Делото бил отложено за 18. 12. 2009г. 

На 14. 12. 2009г. в съда постъпило уведомление, че експертизата не е 

изготвена, поради късното определяне на трето вещо лице. С оглед на това 

делото било пренасрочено за 4. 02. 2010г. 

На 25. 01. 2010г. в съда постъпила молба за отлагане на делото, 

защото заключението на назначените експертизи не е изготвено. Делото 

било пренасрочено за 5. 03. 2010г. в закрито заседание. 

Съдебното заседание на 5. 03. 2010г. също е отменено, а делото е 

пренасрочено за 15.04.2010г. 

Мандатът на единия съдебен заседател изтекъл. С оглед на това 

съдът отменил съдебното заседание поради невъзможност член от състава 

на съда да участва в съдебното заседание, като постановил, че датата на 

следващото заседание ще бъде посочена по- късно.  

Следващото съдебно заседание е насрочено за 22. 07. 2010г.С 

разпореждане в закрито заседание от 20.07. 2010г. съдът отменил и това 

заседание поради това, че и към онзи момент въпросът със съдебните 

заседатели не бил разрешен. Делото било насрочено за 7. 10. 2010г. 

Двамата защитници подали молба за отлагане на делото поради 

служебна ангажираност и съответно поради отсъствие от страната. 

Това наложило да бъде отменено и съдебното заседание от 7. 10. 

2010г. Делото било пренасрочено за 26.11.2010г. 
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Съдебното заседание от 26. 11. 2010г. е отменено поради 

невъзможност член на състава на съда да участва в съдебно заседание. 

Делото е пренасрочено за м. декември. 

С разпореждане от 22. 12. 2010г. делото е отсрочено за 18. 02. 2011г. 

На 15. 02. 2011г. едно от вещите лица подало молба за отлагане на 

делото поради заболяване. Съдът отменил съдебното заседание от 18. 02. 

2011г. и насрочил делото за 25. 03. 2011г., когато постановил оправдателна 

присъда. 

Мотивите бил предадени в канцеларията на съда на 12.04. 2011г. 

Срещу оправдателната присъда ОП Сливен подала протест.АС 

Бургас отменил присъдата на ОС Сливен и постановил осъдителна 

присъда. ВКС потвърдил присъдата на АС Бургас. 

Поне три от съдебните заседания са отсрочени по вина на 

органите на съдебна власт.Съдебните заседания от 15. 04. 2010г., 22. 07. 

2010г. и 26. 11. 2010г. са отменени поради това, че въпросът със 

съдебните заседатели не е решен и това довело до невъзможност член на 

състава да участва в съдебното заседание. 

 

НОХД№493/11г. 

Делото е образувано на 4. 10. 2011г. въз основа на обвинителен акт, 

внесен от ОП Сливен срещу трима подсъдими за извършено престъпление 

по чл. 199, ал.2, т.2, пр.1 вр. с чл. 198, ал.1 вр. с чл. 20, ал. 2 от НК. Съдия- 

докладчик по делото е Радка Дражева. 

С разпореждане от 16. 11. 2011г. делото е насрочено за 16. 12. 

2011г.Първото заседание е насрочено след изтичане на срока по чл. 252, 

ал.1, НПК. Председателят на съда е дал разрешение за насрочване на 

делото в срока по чл. 252, ал.2 от НПК. 

Съдебното заседание заседание от 16. 12. 2011г. е отложено без 

даване на хода на осн. чл. 271, ал.8 от НПК. 

Следващите съдебни заседания са били на 19.01., 23.02. и 28. 02. 

2012г. по тях съдът дал ход, извършил съответните процесуални действия 

и ги отложил за събиране на доказателства.  

На 23. 03. 2012г. съда бил уведомен, че вещото лице е починало и не 

е възможно да бъде изготвена исканата морфологична експертиза. 

Съдебното заседание от 24. 04. 2012г. е отложено, поради 

неизготвяне на съдебно- морфологична и биологична експертиза. 

Определени са нови вещи лица. 
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На 18.06.2012г. съдът бил уведомен от експертите от НИКК, че 

поради голямо натоварване в сектор експертизата ще бъде готова в края на 

месец юли. 

Съдебното заседание от 19. 06. 2012г. е отложено, поради 

неизготвяне на съдебно- морфологична и биологична експертиза. Делото е 

пренасрочено за 11.09.12г. 

Съдебното заседание от 11. 09. 2012г. е отложено  за допълнителна 

ДНК експертиза. Делото е пренасрочено за 6. 11. 2012г., когато 

подсъдимите са оправдани. 

Мотивите са предадени в канцеларията на съда на 30. 11. 2012г. 

Срещу оправдателната присъда ОП Сливен подала протест. 

 

НОХД№304/12г. 

Делото е образувано на 15.06.12г. въз основа на обвинителен акт, 

внесен от ОП Сливен срещу Й. Л. за престъпление по чл. 283 от НК.Делото 

е разпределено на петима съдии, които последователно се отвели от 

разглеждането на делото. Отводите са постановени в периода от 18.06. 12г. 

до 22. 06. 2012г. След отвода на съдия Ваня Ангелова делото било 

разпределено на съдия Яница Събева. 

С  разпореждане от 5. 07. 12г. тя насрочила делото за 3. 09. 2012г.  

Първото заседание е насрочено след изтичане на срока по чл. 252, ал.1, 

НПК. Председателят на съда е дал разрешение за насрочване на делото в 

срока по чл. 252, ал.2 от НПК. 

Съдебното заседание от 3. 09. 2012г. е отложено за 4. 10., защото 

подсъдимият Л. поискал възможност да ангажира защитник. 

На 18. 09. 12г. защитникът на подсъдимия подал молба за отлагане 

на делото за друга дата поради служебна ангажираност. 

Съдия Събева отменила съдебното заседание от 4. 10. и отложила 

делото за следващия ден- 5. 10. 2012г. 

Съдебните заседания от 5. 10. и от 20.11. 2012г. са отложени за 

събиране на доказателства. 

Последното съдебно заседание е на 18. 12. 2012г., когато делото 

приключило с оправдателна присъда. 

Мотивите са предадени в канцеларията на съда на 10. 01. 2013г. 

Срещу така постановената присъда ОП Сливен подала протест. 
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От образуваните и останали от предишни периоди към 31. 12. 2012г. 

не са приключили общо 19бр. дела, от които 16 бр. НОХД, 3 бр. ЧНД 19бр. 

дела, от които 16 бр. НОХД и 3 бр. ЧНД. 

 

По спазването на чл.308 от НПК: 

По 36 бр. НОХД мотивите на присъдата са изготвени до 15 дни. По 

14 бр. НОХД мотивите на присъдата са изготвени до 30 дни. По 5 бр. 

НОХД мотивите на присъдата са изготвени след изтичане на повече от 30 

дни. Това са НОХД№462/11г., НОХД№588/11г., НОХД№40/12г. и 

НОХД№270/12г. Съдия- докладчик по четирите дела е Галина Нейчева. 

Малко по- голямо е закъснението то НОХД№462/11г. Присъдата е 

постановена на 12.06.2012г., а мотивите са предадени в канцеларията на 

съда на 30. 07. 2012г. По останалите дела закъснението е в рамките на 2- 5 

дни. 

Причините за това са фактическата и правна сложност на 

първоинстанционните НОХД.  

 

 Приложение: Приложение №1; 

      Справка № 9 за НОХД, по които мотивите са написани 

след срока по чл. 308, ал.1 от НПК за периода 1. 01. 2011г. до 31. 12. 

2012г.; 

      Справка №9 за НОХД, по които мотивите са написани 

след срока по чл. 308, ал.2 от НПК за периода 1. 01. 2011г. до 31. 12. 

2012г.; 

 

  По спазването на чл.416 от НПК: 

По 127 бр. дела препис от присъдата е изпратен на съответния орган 

в 7-дневен срок от влизането й в сила. По 25 бр. препис от присъдата е 

изпратен на съответния орган в срок по-дълъг от 7 дни от влизането й в 

сила. Причината за неспазването на срока по чл. 416, ал.5 от НПК е в 

несъвършенството 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. 
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Видно от Справката, предоставена от ОС Сливен, всички присъди по 

посочените по- горе 25 дела са изпратени за изпълнение на Окръжната 

прокуратура в срок от 2 до 3 дни след получаването на делото от горната 

инстанция. 

 

Приложение : Справка №12 за всички НОХдела, по които присъдите 

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

чл. 416 НПК; 

 

Както беше посочено и по- горе през 2012г. са били разгледани 424 бр. 

частни наказателни дела първа инстанция, като от тях 23 бр. дела са 

свързани с извършени разпити. През 2011 г. са били разгледани 212 бр. 

частни наказателни дела първа инстанция, от които 43 бр. дела са били 

свързани с разпити; през 2010 г. са разгледани 313 бр. частни наказателни 

дела, от които свързани с разпити 77 бр.; през 2009 г. са били разгледани 

378 бр. частни наказателни дела, от които свързани с разпити 95 бр. 

От изложеното е видно, че е налице известно увеличение на частните 

наказателни дела първа инстанция спрямо предходните 2011 и 2010 г.  

ЧНД се разглеждани в закрито заседание освен тези, за които 

процесуалният закон предписва изрично разглеждане в открито заседание, 

както и тези, за които съдът е преценил, че следва да се разгледат в 

открито заседание, най- вече с оглед събиране на допълнителни 

доказателства. 

По частните жалби и частните протести, подадени срещу 

разпореждането на първоинстанционния съд, с което се връща въззивна 

жалба или въззивен протест на някое от основанията, посочени в чл. 323, 

ал.1 от НПК, съдебният състав се произнася след провеждане на открито 

съдебно заседание и изслушване на страните, спазвайки указаното в чл. 

323 ал.2 от НПК, който изрично препраща към процедурата на Глава 21 от 

НПК, регламентираща открито съдебно заседание. 

Относно производствата по чл. 243 от НПК, образувани по повод 

жалби на пострадалите и техните наследници против постановленията на 

прокуратурата за прекратяване на наказателните производства, следва да 

се отбележи, че съдиите- докладчици са съблюдавали установения в чл. 

243 ал.4 от НПК 7- дневен срок за произнасяне в закрито заседание и 

изготвяне на определението, с което преценяват законосъобразността и 

обосноваността на постановлението, с което прокурора е прекратил 
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делото. Определенията и разпорежданията по частните наказателни дела се 

публикуват редовно в интернет. 

 

През 2012 г. са дадени 233 броя разрешения за ползване на специални 

разузнавателни средства спрямо 198 лица. Постъпили са 66 бр. изготвени 

веществени доказателствени средства, което в процент спрямо дадените 

разрешения е 28.33 %, а спрямо общия брой на лицата – 33.33 %. За 

сравнение през 2011 г. са дадени 224 бр. разрешения спрямо 182 лица, 

постъпили са 34 бр. ВДС, което в процент спрямо дадените разрешения е 

15.18%, а спрямо лицата – 18.68 %. През 2010 г. са дадени 177 бр. 

разрешения спрямо 140 лица, постъпили са 29 бр. ВДС, което в % спрямо 

дадени разрешения е 16,39, а спрямо лицата – 20,72%. През 2009 г. са 

дадени 175 бр. разрешения спрямо 149 лица. 

 

Приложение: Годишен доклад за дейността на ОС Сливен и районните 

съдилища от Сливенския съдебен окръг за периода 1.01.- 31. 12. 2012г.; 

 

ІІ.ВЪЗЗИВНИ НАКАЗАТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА 

 

През 2012 г. в Окръжен съд – Сливен са постъпили за разглеждане 

150 бр. въззивни наказателни дела. Останали са несвършени към 

01.01.2012 г. 24 бр. въззивни наказателни дела или общо въззивни 

наказателни дела за разглеждане през 2012 г. – 174 бр. ВНОХД. 

За сравнение през 2011 г. броят на въззивните дела за разглеждане е 

206 бр.; през 2010 г. – 232 бр. и през 2009 г.- 275 бр. дела. 

Въззивните наказателни дела са образувани в дена на постъпването 

на делото в съда или най- късно на следващия работен ден и са насрочвани 

в съдебно заседание в двумесечен срок по чл. 317 във вр. с чл. 252, ал.1 от 

НПК. 

През 2012 г. са приключени общо 151 бр. въззивни наказателни 

дела. За сравнение през 2011 г. са приключени 207 бр. въззивни 

наказателни дела; през 2010 г. са приключени 207 бр. дела, през 2009 г. – 

245 бр. въззивни наказателни дела.  

От изложените цифри може да се направи извод, че е налице 

намаление на въззивните наказателни дела спрямо разгледаните такива 

през 2011 г. и  намаление спрямо 2010 и 2009 г.  

 

           Таблица 4 
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ГОДИНА Висящи към 

01.01. 

Постъпили през 

годината 

Всичко за 

разглеждане 

2009 г. 49 226 275 

2010 г. 30 202 232 

2011 г. 25 206 231 

2012 г. 24 150 174 

 

 Постъпленията на въззивни наказателни дела от районните съдилища 

в съдебния окръг са следните: 

 През 2012 г. от Районен съд – гр. Котел са постъпили за разглеждане 

11 бр. въззивни наказателни дела, останали са несвършени от предишни 

години 2 бр. дела или общо въззивни наказателни дела за разглеждане 13 

бр. Свършени са 13 бр. въззивни наказателни дела. Присъдата е била 

потвърдена по 3 бр. дела; 2 бр. дела са с промяна на наказателната част на 

присъдата (извън наказанието), при 5 бр. дела присъдата е отменена изцяло 

и делото върнато за ново разглеждане. По 2 бр. дела присъдата е отменена 

отчасти и делото върнато за ново разглеждане. 

 През 2012 г. от Районен съд – гр. Нова Загора са постъпили за 

разглеждане 27 бр. въззивни наказателни дела; останалите несвършени към 

01.01.2012 г. въззивни наказателни дела са  3 бр., или общо за разглеждане 

са 30 бр. въззивни наказателни дела. Свършени са 26 бр. въззивни 

наказателни дела. По 12 бр. въззивни наказателни дела присъдата е 

потвърдена. По 3 бр. дела наказанието е намалено; по 3 бр. въззивни 

наказателни дела присъдата е променена в наказателната част (без промяна 

в наказанието); по 6 бр. въззивни наказателни дела присъдата е отменена и 

делото върнато за ново разглеждане; по 1 бр. въззивни наказателни дела 

присъдата е отменена и е постановена нова присъда; в един случай делото 

е прекратено. 

 През 2012 г. от Районен съд – гр.Сливен са постъпили за разглеждане 

112 бр. въззивни наказателни дела; останали са несвършени към 01.01.12г. 

19 бр. въззивни наказателни дела, или общо за разглеждане 131 бр. 

въззивни наказателни дела. Приключени са 112 бр. дела, като при 71 бр. 

дела присъдата е потвърдена; по 4 бр. въззивни наказателни дела 

наказанието е намалено; по 2 бр. дела наказанието е увеличено; по 6 бр. 

дела присъдата е изменена в наказателната част (без промяна в 

наказанието); по 4 бр. дела присъдата е изменена в гражданската й част; по 

16 бр. дела присъдата е отменена и делото върнато за ново разглеждане; по 

1 бр. дела присъдата е отменена отчасти и върната за ново разглеждане; в 5 
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случай присъдата е отменена с произнасяне на нова присъда; в три случая 

делото е прекратено.  

 През 2012 г. са разгледани по частни жалби и протести 61 бр. дела. С 

решение са приключени 57 бр. частни наказателни въззивни дела. 

Прекратени са  3 бр. частни наказателни въззивни дела. Няма останали 

несвършени в края на отчетния период частни наказателни въззивни дела. 

 Както беше посочено по- горе през 2012г. в ОС Сливен са 

правораздавали два въззивни наказателни състав Председател на единият 

въззивен състав бил административният ръководител на ОС Сливен съдия 

Къню Жеков, а на втория- заместникът на административния ръководител 

на ОС Сливен- съдия Мартин Данчев. До 1. 03. 2012г. в състава на І 

въззивен състав се редували младши съдиите Силвия Хазърбасанова и 

Красимира Кондова. След тази дата в състава участвала съдия Ваня 

Ангелова. 

До 2. 07. 2012г. в състава на ІІ въззивен състав се редували младши 

съдиите Силвия Хазърбасанова и Красимира Кондова. След тази дата в 

състава участвала съдия Яница Събева- Ченалова. 

По- голямата част от въззивните наказателни дела са приключвани и 

се били обявени за решаване в първото насрочено съдебно заседание. 

Отлагането на съдебни заседания по делата, които не са приключили в 

едно съдебно заседание е по обективни причини. В преобладаващите 

случаи отлагането е поради нередовно призоваване на страните, неявяване 

на страна по уважителни причини, съчетано с изрично искане за отлагане 

на делото или назначаване на служебен защитник. 

 

По спазването на чл.340 от НПК: 

По 139 бр. въззивни НОХД решенията са изготвени в срок до един 

месец от обявяване на делото за решаване. По 6 бр. Въззивни НОХД 

решенията а изготвени до три месеца от обявяване на делото за решаване. 

Прави впечатления, че в сравнение с 2011г. делата, по които решението е 

изготвено в срок до 3 месеца са намалели с 2/3. При по- голямата част от 

тях забавянето е в рамките на няколко дни.  

По 1бр. въззивни НОХД решенията са изготвени след изтичане на 

срок от три месеца. Причините за това са фактическа и правна сложност на 

делата. 

Съдебните актове по въззивните наказателни дела са изготвени в 

съответствие с изискванията на процесуалния закон. Съдържат обстойни 

мотиви, написани са старателно, четливо, не съдържат правописни и 

стилни грешки. Същите се публикуват в интернет страницата на съда. 
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Приложение: Справка №10 за въззивни дела- ВНОХД, ВНЧХД, 

ВНАХД, по които решението е написано след едномесечния срок за 

периода 1. 01. 2011г.- 31. 12. 2012г. 

 

По спазването на чл.345 от НПК: 

От свършените въззивни ЧНД 16 бр. са приключили в 7-дневен срок, 

а след този срок са приключили 19 бр. въззивни ЧНД. Закъснението при 

съдебните актове, постановени в закрито заседание по значителна част от 

делата е в рамките на 1 до 3 дни. Закъснение с повече от 7 дни се 

наблюдава при следните дела: 

ВЧНД№№367/12г. със съдия докладчик Ваня Ангелова. Делото е 

образувано на 20. 07. 2012г. и е приключило с определение, постановено в 

закрито заседание на 10. 12. 2012г.; 

ВЧНД№412/12г. със съдия докладчик Къню Жеков. Делото е 

образувано на 31. 08. 2012г. и е приключило с определение, постановено в 

закрито заседание на 26. 09. 2012г.; 

ВЧНД№439/12г. със съдия докладчик Ваня Ангелова. Делото е 

образувано на 4. 10. 2012г. и е приключило с определение, постановено в 

закрито заседание на 2. 11. 2012г.; 

ВЧНД№41/12г. със съдия докладчик Силвия Хазърбасанова. Делото 

е образувано на 26. 01. 2012г. и е приключило с определение, постановено 

в закрито заседание на 16. 02. 2012г.; 

ВЧНД№546/12г. със съдия докладчик Яница Събева. Делото е 

образувано на 19. 11. 2012г. и е приключило с определение, постановено в 

закрито заседание на 12. 12. 2012г.; 

 

Приложение:Справка №11 за въззивни ЧНД решени в периода 1. 01. 

2011г. до 31. 12. 2012г., по които определението е написано след срока по 

чл. 345 от НПК. 

 

От образуваните и останали от предишни периоди към 31. 12. 2012г. 

не са приключили общо 27бр. дела, от които 23 бр. въззивни НОХД и 4 бр. 

въззивни ЧНД. 

В рамките на проверката бяха инспектирани следните въззивни дела: 

В протоколите от съдебните заседания по ВНОХД№113/12г., 

ВНОХД№368/12г. и ВНОХД№79/12г. със съдия- докладчик Г.Нейчева и 

ВНОХД370/12г. със съдия- докладчик В. Ангелова е посочено, че делото 
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се докладва от председателя на състава, а не от съдията- докладчик. В 

конкретните случаи горепосочените съдии са членове, а не председатели 

на въззивните състави. Не е спазено изискването на чл.331, ал.2 от НПК, 

според който разглеждането на делото започва с доклад от съдията- 

докладчик. 

 

И през 2012г. когато страната е направила изрично искане за 

разпит на подсъдимия, ОС Сливен се произнася по допускането на 

исканите доказателства. В случаите, когато няма изрично искане в този 

смисъл въззивният съд не постановява съдебен акт, с който да се 

произнесе по необходимостта от разпит на подсъдимия съгласно чл. 327, 

ал.2 от НПК. 

 

През проверявания период няма спрени дела. 

 

През проверявания период има няма изгубени дела. 

Средното постъпление на съдия за месец е 9,15 бр. наказателни дела, 

като от тях средномесечното постъпление на първоинстанционни 

наказателни дела на един съдия е:  5,63 бр., а 3,52 бр. са въззивните 

наказателни дела на един съдия. Същевременно средно месечно един 

съдия е свършвал 5,38 бр. наказателни дела като първа инстанция и 3,14 

бр. дела като въззивни.   

През проверявания период Председателят на Окръжен съд – Сливен 

Къню Жеков е имал за разглеждане общо 99 бр. дела, от които 21 бр. 

НОХД, 27 бр. въззивни наказателни дела, 1 бр. ВАНХ дела, 35 бр. частни 

наказателни дела, 10 бр. въззивни частни наказателни дела, 2 бр. 

административни наказателни дела, едно първоинстанционно гражданско 

дело и 2 бр. частни жалби. За отчетния период е свършил общо 93 бр. дела, 

от които 20 бр. НОХД, 23 бр. въззивни наказателни дела, 1 бр. ВАНХ дела, 

35 бр. частни наказателни дела и 9 бр. въззивни частни наказателни дела, 2 

бр. административни наказателни дела, едно първоинстанционно 

гражданско дело и 2 частни жалби. В края на периода са останали 

несвършени 6 бр. дела, от които: едно НОХД, 4 бр. въззивни наказателни 

дела и едно въззивно частно наказателно дело.  През отчетния период са 

обжалвани общо 5 бр. присъди, постановени от съдия Жеков, една от които 

е потвърдена, 3 бр. са изменени в наказателната им част, като по едната 

първоначално наложеното наказание „Доживотен затвор” е намалено на 
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„Двадесет години лишаване от свобода при първоначален строг режим”. 

Обжалвани са и 4 бр. определения, като и четирите са изцяло потвърдени.  

 Зам.председателя на Окръжен съд – Сливен и ръководител на 

Наказателното отделение - съдия Мартин Данчев е имал общо за 

разглеждане 106 бр. дела, от които 27 бр.  НОХД, 30 бр.  въззивни 

наказателни дела, 1 бр. ВАНХ дела, 37 бр. ЧНД, 8 бр. въззивни частни 

наказателни дела и  3 бр. административно-наказателни дела. Съдия 

Данчев е приключил общо 97 бр.  дела, от които 24 бр.  НОХД, 25 бр.  

въззивни наказателни дела, 1 бр. ВАНХ дела, 36 бр.  частни наказателни 

дела, 8 бр. въззивни частни наказателни дела и 3 бр. административно-

наказателни дела. Останалите несвършени дела в края на периода са общо 

9 бр., от които 3 бр.  НОХД, 5 бр.  въззивни наказателни дела и 1 бр. ЧНД.  

За периода са обжалвани 8 бр. присъди по НОХД, постановени от съдия 

Данчев, от които 4 бр. са потвърдени, 2 бр. присъди са изменени в 

наказателната им част, като първоначално наложеното наказание е 

намалено от по-горната инстанция, една от обжалваните присъди е 

изменена в гражданската й част и една присъда е отменена изцяло. 

Атакувани са и 4 определения по ЧНД,  като всичките са потвърдени.  

Съдия Радка Дражева е разглеждала през 2012 г. общо 147 бр. 

наказателни дела, от които 27 бр. НОХД, 27 бр. въззивни наказателни дела, 

1 бр. ВАНХ дела, 75 бр. ЧНД, 11 бр. въззивни частни наказателни дела и 6 

бр. административно-наказателни дела. От общо 142 бр. приключени 

наказателни дела, 25 бр. са НОХД, 25 бр. – въззивни наказателни дела, 1 

бр. ВАНХ дела, 74 бр. ЧНД, 11 бр. въззивни частни наказателни дела и 6 

бр. административно-наказателни дела. Останали несвършени към края на 

периода са общо 5 бр. наказателни дела, от които 2 бр. НОХД, 2 бр. 

въззивни наказателни дела и едно частно наказателно дело. Атакувани са 

шест присъди и две определения. Три от присъдите са потвърдени, а 

останалите три са изменени в наказателната им част, като първоначално 

наложените наказания са намалени от по-горната инстанция. Едно от 

обжалваните определения е потвърдено, а второто е изцяло отменено.  

 През 2012 г. съдия Галина Нейчева е  имала за разглеждане общо 104 

бр. наказателни дела, от които 29 бр. НОХД, 29 бр. въззивни наказателни, 

1 бр.  ВАНД, 29 бр.частни наказателни дела, 14 бр. въззивни частни 

наказателни дела и 2 бр. административно-наказателни дела. Приключила 

е общо 94 бр.  дела, от които 25 бр. НОХД, 25 бр. въззивни наказателни 

дела, 1 бр. ВАНД, 28 бр. частни наказателни дела, 13 бр. въззивни частни 

наказателни дела и  2 бр. въззивни  административно-наказателни дела. 
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Останалите несвършени дела в края на периода са 10 бр., от които 4 бр.  

НОХД, 4 бр.  въззивни наказателни дела, едно ЧНД и едно въззивно частно 

наказателно дело. Обжалвани са 4 бр. присъди, едно решение и 5 бр. 

определения. Три от присъдите, решението и четирите определения са 

потвърдени изцяло. Една от присъдите е отменена и делото е върнато на 

прокуратурата за отстраняване на допуснатите нарушения. Едно от 

определенията е отменено.  

Съдия Ваня Ангелова Маркова е имала за разглеждане общо 79 бр. 

дела, от които 19 бр. НОХД, 19 бр. въззивни наказателни дела, 3 бр. ВАНХ 

дела, 25 бр. ЧНД, 10 бр. въззивни частни наказателни дела и 3 бр. 

административно-наказателни дела. Към края на отчетния период съдия 

Маркова е приключила 70 бр.дела, от които: 15 бр.НОХД, 15 бр. въззивни 

наказателни дела, 3 бр. въззивни административно-наказателен характер 

дела, 25 бр. ЧНД, 9 бр. ВЧНД и 3 бр. административно-наказателни дела. 

Останали несвършени в края на отчетния период са общо 9 бр. дела, от 

които: 4 бр. НОХД, 4 бр. въззивни наказателни дела и едно въззивно 

частно наказателно дело.  През периода са обжалвани две присъди и едно 

решение, постановени по НОХД, които са изцяло потвърдени. Атакувани 

са и 4 бр. определения, постановени по ЧНД, които също са потвърдени от 

по-горната инстанция.   

От началото на м.Юли 2012 г. до края на отчетния период, съдия 

Яница Събева- Ченалова е имала за разглеждане общо 35 бр. наказателни 

дела, от които: 8 бр. НОХД, 9 бр. въззивни наказателни дела, едно ВАНХ, 

11 бр. ЧНД, 4 бр. въззивни частни наказателни дела, 2 бр. 

административно-наказателни дела. В края на 2012 г. са приключени общо 

28 бр. дела – 6 бр.НОХД, 5 бр. въззивни наказателни дела, едно ВАНХ 

дело, 11 бр. ЧНД-та, 3 бр. ВЧНД и 2 бр. административно-наказателни 

дела. От останалите несвършени общо 7 бр. дела, 2 бр. са НОХД, 4 бр. – 

въззивни наказателни дела и едно въззивно частно наказателно дело. През 

периода е обжалвано едно определение, което е изцяло потвърдено от по-

горната инстанция. 

 

ІІІ. ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА 

  

Книгата за веществени доказателства се води съгласно изискванията 

на ПАРОАВАС.Тя се води подробно и прегледно с точното и пълно 

описание на вида веществено доказателство. Посочено е на коя дата е 

постъпило в съда, по кой номер следствено дело, имената на обвиняемите 

и последвалите разпоредителни действия. 
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 Не винаги се спазва изискването на чл. 141, ал.2 от ПАРОАВАС, 

според който 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. 

 

Във връзка с изпълнение Плана за работа на Апелативен съд Бургас и в 

изпълнение на Заповед №АД- 06- 134/7. 11. 2012г. на административния 

ръководител на АС Бургас екип от апелативния съд извършил проверка на 

ОС Бургас. Проверката е извършена на 13 ноември 2012г. ревизионния 

период  е от 1 януари до 1 ноември 2012г.  Проверката приключила с 

Резултати от комплексна проверка за дейността на ОС Сливен за периода 1 

януари 2012г- 1 ноември 2012г. Констатациите за работата на съдиите и 

съдебните служители   са добри. АС Бургас дал препоръки за подобряване 

работата на гражданско и наказателно отделения. Препоръките, които се 

отнасят до работата на наказателно отделение са следните: 

Периодично да се извършват анализи относно причините довели до 

отлагане, просрочените над три месеца и отменените съдебни актове в 

гражданско и наказателно отделения. 

На съвместни съвещания с прокурорите от ОП Сливен да се анализират 

причините за връщане на делата за доразследване, за да се преодолеят 

допусканите слабости. 

В протоколите за електронно разпределение на делата да се вписват 

всички съдии, между които е извършено разпределението за деня, а не само 

съдията- докладчик. 

  

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 председателя на Окръжен съд Сливен съвместно с  

Окръжния прокурор на Окръжна прокуратура Сливен да предприеме 

необходимите мерки за свикване на съвещание с участието на съдиите 
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по наказателни дела и прокурорите на което да се обсъдят причините 

за връщане на делата за доразследване и за наличието на 

оправдателни присъди и се преодолеят спорните въпроси по 

приложението на закона; 

 

ІІ.Препоръчва на съдиите в ОС Сливен: 

1/ При разглеждането на делата да използват по-често запасни 

съдебни заседатели; 

2/При постановяване на разпорежданията за предаване 

обвиняемия на съд да посочват изрично:  

а/подсъдно ли е делото на съда; 

б/има ли основание за прекратяване или спиране на 

наказателното производство; 

3/да материализират в съдебен акт насрочването на делата, 

внесени със споразумение ; 

4/да следят за спазването на чл. 381, ал.5,т.4 от НПК; 

5/при изготвяне на протоколите от съдебно заседание по въззивни 

дела да следят за отразяване изискването на чл.331, ал.2 от НПК. 

 

ІІІ.Препоръчва на съдия Галина Нейчева да спазва стриктно 

срока по чл. 308,чл.340 и чл. 345, НПК. 

 

ІV.Препоръчва на съдия Радка Дражева да спазва стриктно срока 

по чл.340 и чл. 345 от НПК 

 

V. Препоръчва на Окръжния прокурор при Окръжна 

прокуратура- Сливен да предприема своевременно необходимите 

организационни мерки за осигуряване участие на прокурор по НОХД, 

за да не се отлагат делата поради тази причина; 

 

Препоръките по т. І следва да се изпълнят в срок от един месец, 

считано от датата на връчване на настоящия Акт за резултатите от 

извършена проверка. Изпълнението на останалата част от препоръките 

следва да бъде постоянна практика. 

  

На осн.чл. 58, ал.3 от ЗСВ екземпляр от настоящия Акт да се 

изпрати на председателя на ОС- Сливен, който да запознае с него съдиите 

и съдебните служители в ОС- Сливен в едномесечен срок от неговото 

получаване. Председателят на ОС- Сливен да уведоми Главния инспектор 

на Инспектората към ВСС за изпълнението на това свое задължение. 
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На осн. чл. 54, ал.1, т.5 от ЗСВ да се сигнализира  Окръжния 

прокурор при Окръжна прокуратура- Сливен за нарушенията, 

констатирани в работата на прокурорите като му се изпрати копие от 

настоящия Акт с резултати от извършена проверка. 

  

На осн. чл. 54, ал.1, т.5 от ЗСВ да се сигнализира ВСС и АС Бургас 

като им се изпрати копие от настоящия Акт за резултати от извършена 

проверка. 

        

 

      ИНСПЕКТОР:                                                                                                                                                  

                                       

                                                      …………….…….……………                                     

                                                        АЛБЕНА КОСТОВА 

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

Жеков- Председател на Окръжен съд- Сливен. 

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 Галина 

Нейчева- съдия в Окръжен съд Сливен. 

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 Радка 

Дражева- съдия в Окръжен съд Сливен. 

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 


