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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 

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

 
  
 
 
 

А К Т 

С РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА 
 

На основание чл. 58 от Закона за съдебната власт и приетия план 
за провеждане на комплексна планова проверка от Инспектората към 
Висшия съдебен съвет на съдилищата и прокуратурите в Апелативен район 
–град Пловдив, както и на Заповед № 72/03.05.2010 год. и Заповед 
№88/10.06.2010 год. на Главния инспектор, 

 
СЕ ИЗВЪРШИ КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА на Окръжен съд – гр. 

Смолян, Районен съд – гр. Смолян, Районен съд – гр. Чепеларе, 
Районен съд – гр. Девин, Районен съд – гр. Златоград и Районен съд – 
гр. Мадан с обхват на проверката от 01.01.2009г. до 31.12.2009г. и 
задачи на проверката: 

- срочност на разгледаните дела и срокове за изготвяне на мотивите 
към обявени присъди, на решенията и определенията по обявени за 
решаване дела; 

- върнати за допълнително разследване 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; 
потвърдени, изменени и отменени съдебни актове; 

- оправдателни присъди; 
- общ контрол - извършени ревизии от Окръжен съд и Апелативен 

съд; предложения за изменение на будещи съмнение и водещи до 
противоречиво приложение текстове на отделни норми, както и до 
противоречива съдебна практика. 
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- деловодни книги. 
 

СРОК за извършване на проверката от 17.05.10г. до 21.05.2010г. и от 
14.06.2010г. до 18.06.2010г. 

 
          ПРОВЕРЯВАЩИ:  

ИНСПЕКТОР: Петър Кирилов Михайлов  
ЕКСПЕРТИ: Николай Иванов Костадинов, Миглена Веселинова 

Желева. 
 
МЕТОД НА ПРОВЕРКАТА: 
-непосредствена проверка по делата и деловодните книги; 
-анализ на документация ; 
-индивидуални беседи и разговори;  
-изискване на статистическа информация от административния 

ръководител на съда. 
 

 
КОНСТАТАЦИИ ОТ ПРОВЕРКАТА 

 
 

ОКРЪЖЕН СЪД - СМОЛЯН 
 

Щатът на съдиите през първото полугодие на 2009 година в ОС - 
Смолян е 13 съдии и 1 младши съдия, а през второто полугодие поради 
избора на нов административен ръководител щатът е 14 съдии и 1 младши 
съдия. Новоизбраният административен ръководител - Любен 
Хаджииванов встъпи в длъжност на 25.06.2009 г. От 01.07.2009г. младши 
съдия Стою Згуров е командирован в РС- Смолян, а съдия Меденка 
Недкова ползва продължителен отпуск по болест /три месеца/. 
 Щатната численост на съдебните служители в Окръжен съд – 
Смолян е 30 броя. 
 Със заповед №405 от 06.11.2009г. е направено разпределение на 
съдиите по отделения и състави. За 2009г. наказателни дела са разглеждали 
следните съдии: Елен Маламов, Володя Янков и Дафинка Чакърова. 
 Със заповед на административният ръководител на ОС – Смолян 
№109 от 09.04.2010г. на основание чл. 308, ал.1, т.1 от ЗСВ е наложено 
дисциплинарно наказание „забележка” на съдия Володя Янков Янков. 
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Мотивите за наложеното наказание са, че съдия Янков системно неспазва 
сроковете за постановяване на съдебните актове, като липсва обективна 
причина, която да обосновава неоправданото забавяне. ВСС потвърждава 
наложеното наказание /протокол №17 от 29.04.2010г., т.40.1/. 
 Със заповед №476 от 15.12.2009г. на председателят на ОС – Смолян 
е извършена проверка по организацията на дейността на съдиите по 
граждански и наказателни дела и дейността на съдебната администрация в 
РС – Чепеларе, Мадан, Златоград, Девин и Смолян. За извършената 
проверка са съставен доклади, които съдържат и препоръки за подобряване 
на дейността в съответния съд. 
 

1. Разпределение на делата на принципа на случайния подбор 
съгласно чл.9 ЗСВ. 
 - Случайният подбор чрез електронно разпределение на делата се 
извършва, съобразно поредността на постъпването им. Разпределението на 
делата е сравнително равномерно, като разликите в натовареността на 
отделните състави е незначителна. Със заповед са утвърдени „Правила за 
случайно разпределение на делата на основание чл.9 от ЗСВ, в сила от 
09.11.2009г.” В ОС – Смолян разпределението на случаен принцип се 
извършва от ръководителя на съответното отделение, съгласно заповед 
№51/14.02.2005г. Към кориците на всяко дело се прилага протокол на 
хартиен носител за избор на съдията – докладчик, подписан от 
разпределящият. 
 
 2. Деловодни книги: 
 - Книга за веществените доказателства. Води се на хартиен носител. За 
2009г. са приложени 9 протокола. В книгата се прилагат и екземпляри от 
изготвените протоколи. 
 - Книга за изпълнение на влезлите в сила присъди и определения. Води се 
на хартиен носител. Всеки месец се изготвят протоколи от проверки на 
сроковете на осн. чл. 120 от ПАРОАВАС. За проверяваният период са 
изпратени за изпълнение общо 15 акта. 
 - Книга закрити и разпоредителни заседания – 2-ра инстанция; 
- Описна книга за въззивни наказателни дела 2009г; 
- Описна книга – наказателни дела първа инстанция; 
-  Срочната книга се води съгласно изискванията.  
 Всички книги се водят стриктно и съгласно изискванията. 
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3. Образуване, движение и приключване на делата. 
 Общо постъпилите наказателни дела през проверявания период са 
247 дела, а висящи в началото на отчетния период  – 17 бр.  
Постъпилите дела през проверявания период по видове са, както следва:  
НОХД – 19 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 17 бр., ЧНД разпити – 70 бр., 
въззивни наказателни дела – 79 бр., ЧНД II-ра инстанция – 62 бр. 
Висящи по видове в началото на проверявани период са, както следва: 
НОХД – 4 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 2 бр., въззивни наказателни дела – 7 
бр., ЧНД II-ра инстанция – 4 бр. 
Общият бр. на делата за разглеждане пред проверявания период са 264, 
като от тях : НОХД – 23 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 19 бр., ЧНД разпити – 
70 бр., въззивни наказателни дела – 86 бр., ЧНД II-ра инстанция – 66 бр. 
Общо свършените дела за 2009г. са 239 бр. от тях: НОХД – 16 бр.; ЧНД I-
ва инстанция – 17 бр., ЧНД разпити – 70 бр., въззивни наказателни дела – 
71 бр., ЧНД II-ра инстанция – 64 бр. 
Общо свършени в тримесечен срок са 231 бр., със съдебен акт по същество 
са 236.  
Общо прекратените производства са 2 бр. Висящи в края на периода са 26 
бр., а 11 бр. са обжалвани и протестирани. 

 Просрочени дела: 
№ № на дело Постановяване на 

съд.акт  
чл.300-НПК 

Дата на предаване на мат. 
чл.308,ал.2- (30 дни), 
чл.340,ал.1- (30 дни). 

Забава Съдия 

1 ВНОХД№23/09г. 16.03.09г. 14.05.09г. 1м. Янков 
2 ВНЧД№21/09г. 16.03.09г. 19.05.09г. 1м. Янков 
3 ВНОХД№27/09г. 30.03.09г. 10.06.09г. 1м. Янков 
4 ВНЧХД№35/09г. 06.04.09г. 10.06.09г. 1м. Янков 
5 ВНЧХД№95/09г. 12.10.09г. 08.12.09г. 1м. Янков 
 
 Проверени дела на случаен принцип: НОХД №38/2009г. Обв. по чл. 
244, ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК. Делото е образувано на 11.06.2009г. 
Проведени са 4 съдебни заседания. В първото с.з на 02.07.2009г. ход на 
делото не е даден и с определение е назначен служебен защитник на 
подсъдимия. На второто с.з. на 17.07.2009г. ход на делото отново не е 
даден, поради неявяване на подсъдимия, който е редовно призован. Съдът 
с определение променя мярката за неотклонение на подсъдимия от 
„подписка” в „задържане под стража”. На 28.07.2009г. е получено писмо от 
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ОД на МВР – Смолян, че във връзка с мярката за неотклонение, 
подсъдимият е обявен за ОДИ. В следващото с.з. на 17.09.2009г. ход на 
делото не е даден, поради нередовна процедура по призоваване и съдът с 
определение изисква справка от Гранична полиция на РБ. На осн. чл.25, т.2 
от НПК делото е спряно. С писмо от 23.09.2009г. на МП, ГД „ИН”, 
областна служба „ИН” – гр. Смолян, съдът е уведомен, че подсъдимото 
лице е задържано и с определение от 24.09.2009г. производството по 
делото е възобновено.В следващото с.з. на 20.10.2009г. ход на делото е 
даден и е постановена присъда №24/20.10.2009г.; НОХД №44/2009г. 
Делото е постъпило в съда на 09.07.2009г. Внесен е обвинителен акт срещу 
едно обвиняемо лице за престъпление по чл.255, ал.3 във вр. с ал.1, т.2 от 
НК и по чл.255, ал.3 във вр. с ал.1, т.6 от НК. С разпореждане от 
15.07.2009г., делото е насрочено за 07.09.2009г. Проведени са 6.с.з. 
Първото с.з. е отложено поради неявяване на подсъдимото лице. Второто 
с.з. е отложено по същата причина, като съдът е изменил мярката за 
неотклонение в „задържане под стража” и обвиняемото лице е обявено за 
ОДИ. В последствие в с.с.з. е изпратено запитване за това, дали лицето е 
издирено. Проведени са още 2 с.з., въпреки, че обвиняемото лице не е 
издирено, като за тези с.з. са призовавани свидетели и вещи лица. 
Издадена е европейска заповед за арест. На 17.03.2010г. делото е 
възобновено поради задържане на обвиняемото лице, въпреки, че в 
предходния протокол липсва определение за спиране на делото. Към 
момента на проверката делото все още е висящо.; НОХД №91/2009г. 
/обвинение по чл.282, ал.2 от НК/. Делото е обр. на 02.12.2009г. и 
приключено на 09.02.2010г. По това дело е постъпила и жалба от 
подсъдимия до ИВСС, на която е отговорено, че същата е неоснователна. В 
този смисъл има и решение на АС –Пловдив.; НОХД №81/2009г. 
/обвинение по чл. 343, ал.3, пр.1, б „б” във вр. с чл. 343, ал.1, б „в” от НК/. 
Делото е обр. на 11.11.2009г. и приключено на 11.12.2009г. със 
споразумение. Постановената присъда по споразумението е три години 
ЛОС с 5 години изпитателен срок по чл.66, ал.1 от НК и две години 
лишаване от права. Споразумението е внесено в периода м/у насрочване на 
делото и първото с.з., след като има изготвен и внесен обвинителен акт.; 
НОХД №4/2009г. /обвинение по чл. 199, ал.1, т.4 във вр. с чл.29, ал.1, б „а” 
и „б” от НК/. Делото е решено в едно с.з. по реда на гл.27 от НПК. 
Наложено е наказание при условията на чл.55 от НК – 2 години ЛОС – 
ефективно. Присъдата не е обжалвана и протестирана.; НОХД №40/2009г. 
Делото е обр. на 17.06.2009г. и приключено на 22.10.2009г., като са 
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проведени 5 с.з.; НОХД№5/09г., обр. на 12.01.09г. обв. по чл.115, вр. чл.18, 
ал.1 от НК. Насрочено за 12.02.09г., пренасрочено за 24.02.09г. поради 
провеждане на годишно отчетно събрание на прокурорите. Постановена 
присъда №5 от 24.02.09г. Същата изменена в частта за присъдени 
неимуществени вреди, с Решение №92 от 11.05.09г. по ВНОХД№129/09г. 
на ПАС.  
 - Дела, разглеждани по реда на гл. XXVII от НПК:  НОХД №28 Обв. 
по чл. 343, ал.1, б „в” във вр. с чл.342, ал.1, пр.2 от НК. Делото е 
образувано на 24.04.2009г. и приключено в едно с.з. на 19.05.2009г. с 
присъда №15/19.05.2009г.; НОХД №16/2009г., обв. по чл.123, ал.1 от НК. 
Делото е образувано на 09.03.2009г. и приключено с присъда № 12 от 
16.04.2009г. Присъдата е потвърдена с Решение №171 от 13.11.2009г. на 
Апелативен съд – гр. Пловдив по ВНОХД №320/2009г.; НПК: 
НОХД№60/09г., обр. на 15.09.09.09г. обв. по чл.199, ал.1, т.4 вр. чл.198, 
ал.1 вр. чл.29, ал.1, б.”а” от НК. Насрочено 06.10.09г., присъда №22 от 
06.10.09г.; НОХД№32/09г., обр. на 11.05.09г. обв. по чл.343, ал.1, б.”в” вр. 
чл.342, ал.1 от НК и обв. по чл.343, ал.1, б.”б”, пр.2 вр. чл.342, ал.1 от НК. 
Насрочено за 11.06.09г. Постановена присъда №16 от 11.06.09г. изменена в 
частта за разноските с Решение №187 от 0.10.09г. по ВНОХД№269/09г. на 
ПАС. 
 - Дела с постановени оправдателни присъди: НОХД №29/2009г. С 
ОА с/у подсъдимия е повдигнато обвинение за престъпление по чл.354а, 
ал.1, пр.1 във вр. с чл.29, ал.1, б «а» и б «б» от НК. Делото е приключено с 
оправдателна присъда №18 от 30.06.2009г., като основен мотив на съда е, 
че установената фактическа обстановка не доказва по един несъмнен 
начин, че подсъдимото лице е извършило деянита, за които му е 
повдигнато обвинението. Присъдата е протестирана от ОП – Смолян и с 
писмо изх. 1493 от 14.07.2009г., делото е изпратено в ПАС.; НОХ 58/09г. - 
по чл. 123 ал. 1 – на основание чл.304 от НПК - 4 бр.оправдани, като 
мотива е, че подсъдимите не са извършители на деянието. 
 - Дела върнати на прокуратурата през 2010г.: НОХД №105/2009г. С 
протоколно определение от 26.01.2010г., съдът прекратява производството 
по делото и го връща на ОП за отстраняване на допуснато в досъдебното 
производство съществено процесуално нарушение – неизяснен период на 
извършване на деянието. 
 
 Съгласно, издадено удостоверение изх.№1006 от 19.05.10г. в ОС – 
Смолян, няма изгубени и спрени дела. 
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РАЙОНЕН СЪД – СМОЛЯН 
 

 За проверявания период, Районен съд - гр. Смолян е с щатната 
численост от 7 районни съдии, 6 щата са били заети - председател на съда 
– Тодор Деянов, зам. председател Гергана Кузманова и съдии Сийка 
Златанова, Райна Русева, Петя Оджакова, Ивета Антонова. Съдия Тодор 
Деянов е избран за административен ръководител на Районен съд - гр. 
Смолян, с протоколно решение на ВСС № 31/22.07.2009г. и е встъпил в 
длъжност на 06.08.2009г. Съдия Любен Хаджииванов е председател на РС 
Смолян до 24.06.2009г. С протоколно решение на ВСС №27/10.06.2009г. е 
избран за административен ръководител на Окръжен съд - гр. Смолян, и е 
встъпил в длъжност на 25.06.2009г. Съдия Ивета Антонова е 
командирована в Софийски районен съд, считано от 18.05.09 г. С решение 
на ВСС по протокол № 52/11.12.2009 г., съдия Ивета Антонова е 
преместена в Районен съд гр. София, считано от датата на встъпване в 
длъжност. Младши съдия Стою Згуров е командирован Смолянски 
районен съд, считано от 01.07.09г. със заповед № 189/01.07.2009 г. на 
председателя на Окръжен съд Смолян. През проверяваният период 
наказателни дела са разглеждали: съдия Тодор Деянов, съдия Петя 
Оджакова и съдия Стою Згуров. 
 

1. Разпределение на делата на принципа на случайния подбор 
съгласно чл.9 ЗСВ. 
- Случайният подбор чрез електронно разпределение на делата се 
извършва от председателят на съда, съобразно поредността на 
постъпването им, чрез системата за разпределяне на делата по случаен 
принцип в АСУД. Не се използва програмата „Law Choice”, предоставена 
от ВСС. В база "Съдийски профили" в АСУД за всеки съдия е настроен 
профил, включващ шифрите на делата разглеждани от съответния съдия и 
процентната натовареност на всеки от тях. Разпределението на делата е 
сравнително равномерно, като разликите в натовареността на отделните 
състави е незначителна. Във връзка с принципа на случайния подбор, при 
отсъствие на председателя на съда, за всеки конкретен случай със заповед 
се определя кой съдия да извършва разпределението. Системата се 
експлоатира коректно.  

 
 2. Деловодни книги: 

- При проверка на срочните книги, съответно за открити съдебни 
заседания по наказателни дела, срочна книга за проведени закрити 
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заседания и описната книга, се установи че се водят съгласно изискванията 
на ПАРОАВАС. За календарната година са приключени с отразяване 
началния и крайния номер и поредността на страниците. 

- Книга за веществени доказателства – води се съгласно 
изискванията, като за постъпилите в съда в.д. се съставят приемо-
предавателни протоколи, като в протокола се посочва състоянието в което 
се приемат на веществените доказателства. Всички в.д. се описват 
подробно в книгата за в.д. с всички индивидуализиращи белези.  

- Книга за изпълнение на влезли в сила присъди и определения се 
води съгласно изискванията. При проверката се установи че препис от 
присъдата си изпраща за изпълнение на прокуратурата в 
законоустановеният срок. Извършва се ежемесечна проверка на книгата, 
съгласно чл. 120 от ПАРОАВАС.  

 
3. Образуване, движение и приключване на делата. 

Постъпилите дела през проверявания период - 787 дела. Останали 
несвършени в началото на отчетния период – 99 дела. Общо дела за 
разглеждане – 886 бр. от които: НОХД – 215 бр., НЧХД – 43 бр., НАХД – 
157 бр., по чл. 78а от НК – 30 бр., ЧНД – 75 бр. и ЧНД разпити – 366 бр. 

Общо свършените дела - 790 бр. както следва: НОХД – 169 бр., НЧХД – 
31 бр., по чл.78а от НК - 24 бр., ЧНД – 71 бр., ЧНД разпити – 366 бр. и 
НАХД – 129 бр. Решени дела по същество – 715 бр. от които: НОХД – 146 
бр., НЧХД – 10 бр., по чл.78а от НК – 22 бр., ЧНД – 64 бр., ЧНД разпити – 
363 бр. и НАХД – 110 бр. 

Прекратени производства общо – 75 от които: 
Прекратени и върнати на РП–2 бр.  
Споразумения – по чл.382 НПК – 3 бр., по чл.384 НПК – 16 бр. 
Прекратени по други причини – 54 бр. 
Останали несвършени дела в края на периода – 96 бр. в т.ч. – НОХД – 

46 бр., НЧХД – 12 бр., по чл.78а от НК – 6 бр., ЧНД – 4 бр. и НАХД – 28 
бр. 

Приключени дела в тримесечен срок – 641 бр. съставляващи 81% от 
всички приключени дела. в т.ч. – НОХД – 130 бр., НЧХД – 10 бр., по 
чл.78а от НК – 20 бр. и НАХД – 54 бр. Неприключването на останалите 
дела в този срок се дължи на обективни причини - необходимост от 
събиране на допълнителни доказателства, неявяване на свидетели, 
подсъдими и защитници. 
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Бяха изискани и проверени дела, по които са постановени 
оправдателни присъди: НОХД№538/09г., обр. на 07.09.09г. обв по чл.206, 
ал.1 от НК. Проведени 2 с. з., оправдателната присъда е постановена 
поради липса на умисъл. Подаден е протест от прокуратурата. 
 На случаен принцип, бяха изискани и проверени следните дела: 
НЧХД№254/09г., обр. на 15.04.09г. насрочено за 15.06.09г. Проведени 2 
с.з., решено на 17.09.09г.; НЧХД№144/09г., обр. на 24.02.09г. обв. по 
чл.130, ал.2 от НК. Проведени 3 с.з., първото с.з. е отложено поради 
неявяване на адвокат, второто с.з. отложено за извършване на медицинска 
експертиза. В третото с.з. експертизата не е представена, но е постигната 
спогодба и производството е прекратено; НЧХД№256/09г., обр. на 
15.04.09г., насрочено за 22.06.09г. Делото е отложено един път за 
извършване на медицинска експертиза и събиране на писмени 
доказателства. Делото е приключило със спогодба; НЧХД№427/09г., обр. 
на 13.07.09г., насрочено за 28.09.09г. Проведени са 3 с.з., постигната 
спогодба на 21.12.09г.; НЧХД№174/09г., обр. на 12.03.09г. насрочено за 
19.05.09г., проведени 4 с.з. отлагано за призоваване на свидетели и 
извършване на медицинска експертиза. Решено на 06.10.09г.; 
НОХД№249/09г., обр. на 15.04.09г. обв. по чл.343в, ал.2 вр. ал.1 НК. 
Насрочено 09.06.09г., постановена присъда №159 от 09.06.09г.; 
НОХД№275/09г., обр. на 27.04.09г. обв. по чл.195, ал.1, т.3 и т.4 вр. чл.194, 
ал.1 вр. чл.26, ал.1 вр. чл.20, ал.2 вр. ал.1 НК за първия подсъдим и обв. по 
чл.195, ал.1, т.3 и т.4 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.26, ал.1вр. чл.20, ал.2 вр. ал.1 за 
втория. Насрочено за 16.06.09г., пренасрочено с разпореждане от 03.06.09г. 
за 14.07.09г., поради служебна ангажираност на съдията; НОХД№356/09г., 
обр. на 05.06.09г. обв. по чл.279, ал.2 вр. ал.1 НК. насрочено за 23.07.09г., 
присъда №199 от 23.07.09г.; НОХД№22/09г., обр. на 08.01.09г. обв. по 
чл.197, ал.1, т.3 вр. чл.195, ал.1, т.4, пр.2 вр. чл.194, ал.1, вр. мл.26, ал.1 НК. 
Насрочено за 02.03.09г., присъда №85 от 09.04.09г.; НОХД№57/09г., обр. 
на 26.01.09г. обв. по чл.343б, ал.1 НК. Насрочено 27.03.09г., присъда №76 
от 27.03.09г.; НОХД№666/009г., обр. на 03.12.09г. обв. па чл.343б, ал.1 НК. 
Насрочено за 17.12.09г., присъда №317 от 17.12.09г.; НАХД №373/2009г. 
/чл. 235, ал.1 от НК/. Делото е образувано на 19.06.2009г. и приключено на 
30.07.2009г. с решение №201/30.07.2009г.; НАХД №327/2009г. /чл. 235, 
ал.6 вр. с ал.1 от НК/. Делото е образувано на 27.05.2009г. и приключено на 
03.07.2009г. с решение №176/03.07.2009г.; НАХД №245/2009г. /чл. 195, 
ал.1 т.4 и т.5 във вр. с чл.194, ал.1 вр. с чл.20, ал.2 вр. с ал.1 от НК/. Делото 
е образувано на 15.04.2009г. и приключено на 11.06.2009г. с решение 
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№163/11.06.2009г.; НАХД № 198/2009г. /чл.235, ал.6 във вр. с ал.1 от НК/. 
Делото е образувано на 18.03.2009г. и са проведени 3 с.з.В първото с.з на 
19.05.2009г. ход на делото не е даден, поради неявяване на подсъдимия. 
Съдът, постановява принудително довеждане за следващото с.з. С 
разпореждане №168 от 04.06.2009г., делото е пренасрочено за с.з. на 
10.07.2009г., като причината е служебна ангажираност на съдия-
докладчика. Делото е приключено на 10.07.2009г. с решение №184.; НАХД 
№405/2009г. /чл.311, ал.2 вр. с ал.1 от НК/. Делото е обр. на 06.07.2009г. и 
първото с.з. е насрочено за 21.09.2009г. С разпореждане от 03.08.2009г., 
делото е пренасрочено за 19.1.2009г., поради обявяването на 21.09.2009г. 
за официален почивен ден. Делото е приключено на 19.10.2009г. с решение 
№253.; НАХД №409/2009г. /чл.235, ал.6 във вр. с ал.1 от НК/. Делото е обр. 
на 07.07.2009г. и приключено на 04.09.2009г. с решение № 208; ЧНД 
№302/2009г. /чл.64, ал.1 от НПК/. Делото е обр. и приключено на 
18.05.2009г. с определение №134.; ЧНД №549/2009г. /чл.89, б „б” от НК/. 
Делото е обр. на 11.09.2009г. Проведени са 2 с.з, като на първото с.з. на 
18.04.2009г. ход на делото не е даден. Причината за отлагането е неявяване 
на вещото лице /експерт психиатър/, като съдът му е наложил глоба от 100 
лв. за неявяване без уважителна причина. Делото е приключено на 
18.05.2009г. с определение № 218.; ЧНД №644/2009г. /чл. чл.158 и чл. 165 
от ЗЗ/. Делото е образувано на 27.10.2009г. и приключено на 12.11.2009г. с 
решение №283.;ЧНД №695/2009г. /чл.64, ал.1 от НК/.Делото е обр. и 
приключено на 20.11.2009г. ОС- Смолян с протоколно определение от 
25.11.2009г. по ВЧНД №125/09г. отменя протоколното определение на РС 
от 20.11.2009г., с което е взета мярка за неотклонение спрямо обвиняемото 
лице „задържане под стража”.; ЧНД №290/2009г. /кумулация/. Делото е 
обр. на 14.05.2009т., проведени са 2 с.з. и е приключено на 13.10.2009г. с 
определение №246.; ЧНД №192/2009г. /чл.64, ал.1 от НПК/. Делото е обр. 
на 17.03.09г. и приключено на 19.03.2009г. с определение №69. 
Определението е потвърдено от ОС – Смолян с протоколно определение от 
23.03.2009г. по ВЧНД №42/09г., НАХД №584/2009г. УБДХ обр. и 
приключено на 29.09.2009г. с решение №231; НАХД №393/2009г. Делото е 
обр. на 29.06.2009г. Проведени са 3 с.з. Делото е приключено на 
12.11.2009г. с решение №282. Административен съд – Смолян по КНАХД 
№ 145/09г. с Решение №146 от 22.01.10г., отменя решението на РС и 
постановява др. такова.; НАХД №279/2009г. /чл.59 от ЗАНН/.Делото е обр. 
на 20.04.09г. и приключено на 05.06.09г. с решение №155 от 06.07.09г.; 
НАХД №118/2009г. Делото е обр. на 17.02.09г., проведени са 2 с.з и е 
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приключено на 05.06.2009г. с Решение № 153/09г.; НАХД №213/2009г. 
Делото е обр. на 25.03.09г., проведени са 2 с.з.  и е приключено на 
26.06.2009г. с Решение № 169/09г.; НАХД №581/2009г. Делото е обр. на 
29.09.09г., проведени са 2 с.з.  и е приключено на 23.12.2009г. с Решение № 
300/09г. АС – Смолян с Решение № 41от 26.03.2010г. по КНАХД 
№19/2010г. оставя в сила решението на РС.; НАХД №326/2009г. Делото е 
обр. на 27.05.2009г. Решено е в 2 с.з., като първото с.з. е насрочено за 
08.09.2009г. Делото е приключено с Решение №250/05.11.2009г. АС – 
Смолян с решение №147 от 21.01.2010г. по КНАХД №146/09г., отменя 
решението на РС.; НАХД №233/2009г. Делото е обр. на 07.042009г., 
проведени са 3 с.з. и е приключено на 25.09.2009г. с Решение №225. АС – 
Смолян с решение №135 от 05.01.2009г. по КНАХД №133/09г., оставя в 
сила решението на РС. 
 Проверени дела, по които са приложени особените правила на 
съкратеното съдебно следствие по Глава двадесет и седем от НПК: 
НОХД№333/09г., обр. на 27.05.09г. обв. по чл.310, ал.1 вр. чл.308, ал.1 вр. 
чл.26, ал.1 НК. Насрочено за 07.07.09г., отложено поради неявяване на 
подсъдимия за 09.10.09г. Присъда №301 от 01.12.09г.; НОХД№246/09г., 
обр. на 15.04.09г. обв. по чл.346, ал.2 вр. ал.1 НК. Присъда №65 от 
15.06.09г.; НОХД№291/09г., обр. на 14.05.09г. обв. по чл. 343б, ал.1 
НК.Насрочено за 19.06.09г., присъда №185 от 10.07.09г.; НОХД№679/09г., 
обр. на 11.11.09г. обв. по чл.209, ал.1 вр. чл.26, ал.1 вр. чл.20, ал.2 и чл.18, 
ал.1 НК за първия обвиняем и обв. по чл.209, ал.1 вр. чл.26, ал.1 вр. чл.20, 
ал.4 и чл.18, ал.1 НК за втория. Насрочено за 22.01.10г., присъда №15 от 
22.01.10г.; НАХД№765/09г., обр. на 19.12.09г. Насрочено 04.02.10г., 
решение от 05.02.10г., потвърдено с решение №44 от 14.04.10г. по 
КНАХД№29/10г. на АС-Смолян; НАХД№485/09г., обр. на 10.08.09г., 
насрочено 26.10.09г. Решение №267 от 26.10.09г. отменя НП; 
НАХД№543/09г., обр. на 04.09.09г., насрочено 10.11.09г. Решение №280 от 
02.12.09г. изменя НП; НАХД№160/09г., обр. на 10.06.09г., насрочено 
16.10.09г. проведени 3 с.з. решение №31 от 22.02.10г.; НАХД№159/09г., 
обр. на 10.06.09г., насрочено за 16.10.09г. Проведени 3 с.з. Жалбата е 
депозирана в съда с вх.№1729 на 05.03.09г. Делото е образувано 3 месеца 
по-късно. С разпореждане №184 от 17.06.09г. съдия Оджакова оставя 
жалбата без движение, като указва в 7 дневен срок от получаване на 
съобщението да бъдат отстранени нередностите. С жалба вх.№480 от 
30.06.09г. нередностите са отстранени. С разпореждане от 10.07.09г. 
делото е насрочено за 16.10.09г. Заседанието е отложено поради нередовно 
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призоваване на жалбоподателя, насрочено за 11.12.09г. Пренасрочено за 
05.02.10г. Решение №30 от 19.02.10г.; НАХД№687/09г., обр. на 16.11.09г., 
насрочено за 28.12.09г., проведени 2 с.з., решение от 09.02.10г.; 
НАХД№688/09г., обр. на 17.11.09г., насрочено за 13.01.10г. Решение №39 
от 08.03.10г. 

Дела решени със споразумение: НОХД№526/09г., обр. на 28.08.09г. 
насрочено за 29.10.09г. обв. по чл.343б от НК. Делото е образувано по 
внесен обвинителен акт. На 08.10.09г. прокурорът внася споразумение, на 
29.10.09г. в открито с.з. споразумението е одобрено; НОХД№103/09г., обр. 
на 11.02.09г. насрочено за 24.04.09г. проведени 3 с.з.;НОХД№665/09г. обр. 
на 02.11.09г., насрочено и решено на 06.11.09г.; НОХД№279/09г., обр. 
27.04.09г. по внесен обвинителен акт, насрочено за 12.06.09г. В с.з. на 
12.06.09г. е внесено споразумение и делото решено; НОХД№676/09г., обр. 
на 10.11.09г. насрочено и решено на 23.11.09г.;  

Спрени дела: НОХД№334/07г., обр. на 18.07.07г. обв. по чл.279, ал.2 
от НК. Делото се води спряно на 29.02.08г., поради отсъствие на 
подсъдимия, макар в протокола от проведено с. з. на 29.02.08г. да липсва 
определение за спиране на делото/съдът е определил – отлага и насрочва 
делото с ново призоваване на страните след издирване на подсъдимия/. 
Извършвани са справки за отпадане основанията за „спиране” – писма от 
09.10.08г., 01.04.09г. и 01.10.09г. 

Като цяло не бяха констатирани нарушения, относно образуване, 
движение и приключване на делата. Решенията, както и мотивите към 
постановени присъди са изготвяни в законоустановените срокове Делата 
разглеждани по реда на Глава двадесет и четвърта и двадесет и пета от 
НПК, след внасяне на обвинителния акт, са образувани, насрочвани и 
решавани в един ден.  

В РС-Смолян за периода от 01.01.2009г. до 31.12.2009г. няма 
изгубени, наказателни дела. 

 
 
 

РАЙОНЕН СЪД - ЧЕПЕЛАРЕ 
 

Щатната численост на Районен съд гр.Чепеларе е 18 души, от които - 
две щатни бройки за районни съдии, една щатна бройка за държавен 
съдебен изпълнител и една щатна бройка за съдия по вписванията. 
Щатните бройки за районни съдии са заети в края на 2007г., след 
проведени конкурси от Висшия съдебен съвет. На 01.10.2007г., в Районен 
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съд Чепеларе встъпва в длъжност съдия Славка Иванова Хебова, 
разглеждаща граждански дела, а на 06.11.2007г., встъпва в длъжност съдия 
Владимир Руменов Руменов- наказателни дела. На 11.12.2009г., съдия 
Хебова встъпва в длъжност административен ръководител-председател на 
Районен съд гр.Чепеларе /Решение № 47/ 26.11.2009г. на ВСС/. 
Утвърденият щатен състав през 2009г. наброява 14 съдебни служители. 
 

1. Разпределение на делата на принципа на случайния подбор 
съгласно чл.9 ЗСВ. 
 Със Заповед № 128 от 16.11.2009г. на председателя на РС –Чепеларе 
е възложено на съдебния служител Мария Кузмова да извършва 
техническата дейност по определяне на съдията-докладчик, съобразно вида 
на делата и специализацията на двамата магистрати, като на съдия Хебова 
се разпределят граждански дела, а на съдия Руменов – наказателни дела. 
Върнатите от по горна инстанция дела за разглеждане от друг състав на 
съда, се разпределят на съдията , който не е участвал в производството. 
Протоколите за разпределение се прилагат към съответното дело. 
 
 2. Деловодни книги: 
 - Книга за веществените доказателства. Води се на хартиен носител от 
2008г. За 2009г. са приложени общо 6 бр. протокола. Книгата се попълва 
стриктно и съгласно изискванията.  
- Книга за изпълнение на влезлите в сила присъди и определения /за 2009г. 
– общо 80 бр./. Води се на хартиен носител. Всеки месец се изготвят 
протоколи от проверки на сроковете на осн. чл. 120 от ПАРОАВАС.  
- Описна книга – наказателни дела; 
-  Срочната книга; 
 Всички книги се водят стриктно и съгласно изискванията. 
 

3. Образуване, движение и приключване на делата. 
 Общо постъпилите дела през проверявания период са 234 дела, а 
останали несвършени в началото на отчетния период - 16 бр. Постъпилите 
дела през проверявания период по видове са, както следва: - НОХД – 78 
бр.; - НЧХД – 5 бр.; - по чл. 78а от НК – 7 бр.; - ЧНД – 43 бр.; - ЧНД 
разпити – 52 бр.; - НАХД – 49 бр. Висящи в началото на периода по видове 
са, както следва: НОХД – 11 бр.; - НЧХД – 1 бр.; - по чл. 78а от НК – 1 бр.; 
- НАХД – 3 р 
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 Общият бр. на делата за разглеждане пред проверявания период са 
250 бр., като от тях : НОХД – 89 бр.; - НЧХД – 6 бр.; - по чл. 78а от НК – 8 
бр.; - ЧНД – 43 бр.; - ЧНД разпити – 52 бр.; - НАХД – 52 бр. 
 Общо свършените дела за 2009г. са 237 бр. от тях: НОХД – 83 бр.; - 
НЧХД – 5 бр.; - по чл. 78а от НК – 6 бр.; - ЧНД – 41 бр.; - ЧНД разпити – 
52 бр.; - НАХД – 50 бр. Общо свършени в тримесечен срок са 215 бр. Със 
съдебен акт по същество са 205 бр.  
Общо прекратените производства са 32 бр. Висящи в края на периода са 13 
бр., а 55 бр. са обжалвани и протестирани. 
 Проверени дела: НОХД №198/2009г. /чл.195, ал.1, т.3 и т.4 във вр. с 
чл.194, ал.1 вр. с чл.63, ал.1, т.3 от НК/. Делото е обр. на 23.10.2009. В 
първото по делото с.з. е направено искане делото да се гледа по реда на 
гл.27 от НПК. Делото е приключено на 19.11.2009г. с присъда №117.; 
НОХД №166/2009г. /чл.196, ал.1, т.2 във вр. с чл.195, ал.1, т.3, пр.2, т.4 и 
т.5 във вр. с чл.194, ал.1 вр. чл.20, ал.2 вр. с чл.29, ал.1, б „а” и „б” от НК и 
чл. 216, ал.1 вр. с чл. 20, ал.2 от НК/. Делото е обр. на 30.07.2009г. и 
приключено на 08.10.2009г. проведени са 2 с.з. В първото с.з. на 
10.09.2009г. ход на дело не е даден, поради нередовна процедура по 
призоваване на единия подсъдим. Във второто с.з. на 08.10.2009г. е 
направено искане делото да се гледа по реда на гл.27 от НПК. Съдът на 
осн. чл.369 от НПК и тълкувателно решение 1/09г. на ОС на Н.К. не 
допуска, поради факта, че единият от подсъдимите не признава 
изложеното, като факти в обвинителния акт. Делото е приключено на 
08.10.2009г. с присъда №101/09г. Присъдата е потвърдена от Окръжен съд 
– Смолян с решение №112 от 22.03.2010г. по ВНОХД №116/09г.; НОХД 
№140/2009г. /чл.195, ал.1, т.2, т.4, пр.2 и т.3 във вр. с чл.194, ал.1 във вр. с 
чл.26, ал.1 от НК/. Делото е обр. на 19.06.2009г. Проведено е едно с.з. на 
14.07.2009г. и е приключено на 15.09.2009г. с присъда №72.; НОХД 
№50/2009г. /чл.343б, ал.1от НК/. Делото е обр. на 16.02.2009г. и 
приключено на 26.03.2009г. С протоколно определение от 26.03.2009г., 
съдът е одобрил постигнато между страните споразумение и прекратява 
НП.; НОХД №3/2009г. /чл.343б, ал.2 вр. с ал.1 от НК/. Делото е обр. на 
06.01.2009г. и приключено на 05.02.2009г. С протоколно определение от 
05.02.2009г., съдът е одобрил постигнато между страните споразумение и е 
прекратил НП.; НОХД №15/2009г. /чл.331, ал.1 вр. с чл. 330, ал.1 от НК/. 
Делото е обр. на 19.01.2009г. и приключено на 24.02.2009г. с присъда 
№16.; НОХД №210/2009г. /чл.183, ал.4 във вр. с ал.1 и чл.28, ал.1 от НК/. 
Делото е обр. на 17.11.2009г., проведени са 5 с.з. Делото се отлага поради 



 15

несвоевременно изпращане на исканите от съда справки. Делото е 
приключено с присъда на 02.03.2010г.; НОХД №231/2009г. /чл.235, ал.6 
във вр. с ал.1 и чл. 26, ал.1 от НК/ Делото е обр. на 19.12.2009г. , проведени 
са 2 с.з и приключено на 11.02.2010г.; НОХД №43/2009г. /чл.235, ал.1 от 
НК/. Делото е образувано на 11.02.2009г. и приключено на 30.04.2009г. 
Проведе ни са 2 с.з, като е отлагано поради неявяване на свидетели. 
Постановена е оправдателна присъда, поради липса на субективен състав 
на деянието. Присъдата е протестирана пред ОС, като ОП не подържа 
протеста. Присъдата е потвърдена от въззивната инстанция.; НОХД 
№147/2009г. Делото е гледано по гл.29 от НПК, като процедурата е спазена 
стриктно. Към делото са приложени протоколи за унищожаване на 
веществени доказателства и справка за изтърпяно наказание, след които 
делото е архивирано.; НОХД №39/2009г./чл.343б, ал.1 от НК/. Делото е 
обр. на 04.02.2009г. и решено в едно с.з. на 19.03.2009г. Постановената 
присъда е 5м. ЛОС –ефективно.; НОХД № 9/2009г. /обвинителен акт с/у 5 
лица, за престъпление по чл.196, ал.1, т.2 във вр. с чл.195, ал.1, т.4 и чл.29, 
б „а” и „б” и чл.26, ал.1 от НК./. Делото е обр. на 12.01.2009г. и 
приключено на 04.03.2009г. по реда на гл. 27 от НПК. Всички подсъдими 
са осъдени ефективно, като присъдата е потвърдена от ОС; 
НЧХД№218/09г., обр. на 01.12.09г. обв. по чл.148, ал.1 вр. чл.146, ал.1 от 
НК. Насрочено 15.12.09г., проведени 7 с.з. отлагано за разпит на свидетели 
и събиране на доказателства. Постановена присъда №22 от 23.03.10г.; 
НАХД№125/09г., по чл.78а от НК, обр. на 30.05.09г. обв. по чл.235, ал.6 вр. 
ал.1 от НК. Решение №69 от 03.07.09г.; НАХД№227/09г., по чл.78а от НК, 
обр. на 14.12.09г. обв. по чл.343в, ал.2 вр. ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК. 
Решение №3 от 14.01.10г.; НАХД№228/09г. по чл.78а от НК, обр. на 
14.12.09г. обв. по чл.343в, ал.2 вр. ал.1 вр. чл.26, ал.1 от  НК. решение №4 
от 14.01.09г.; НАХД№151/09г., обр. на 07.07.09г. проведени 4 с.з. Решение 
№113/0212.09г. – потвърждава НП; НАХД№145/09г., обр. на 25.06.09г. 
Проведени 2 с.з. Решение №86 от 05.10.09г.; НАХД№80/09г., обр. на 
17.03.09г. проведени 3 с.з. Решение №54 то 19.06.09г., потвърдено с 
решение №111 от 05.11.09г. по КНАХД№91/09г. на АС-Смолян; 
НАХД№62/09г., обр. на 25.02.09г. проведени 3 с.з. решение №51 от 
19.06.09г.; НАХД№58/09г., обр. на 23.02.09г. Решение №28 от 24.04.09г.; 
НАХД№196/09г., обр. на 21.10.09г. Решение №120 от 18.12.09г.; 
НАХД№223/09г., обр. на 04.12.09г. проведени 4 с.з. решение №10 от 
25.02.10г.; НОХД№42/09г., обр. на 10.02.09г. обв. по чл.195, ал.1, т.4 и т.6 
вр. чл.194, ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК. Присъда №67 от 02.07.09г. 
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 - Дела решени със споразумение: НОХД№13/09г., обр. на 14.01.09г. 
обв. по чл.129, ал.2 вр. ал.1 от НК. Насрочено 12.02.09г. Споразумение от 
26.03.09г.; 
 - Дела по реда на УБДХ: - НАХД №202/2009г. Делото е обр. и 
приключено на 27.10.2009г. с решение №109.; НАХД №143/2009г. делото е 
обр. и приключено на 25.06.2009г. с решение №66. 

Не бяха констатирани нарушения, относно образуване, движение и 
приключване на делата.  

РС-Чепеларе, няма изгубени, спрени и върнати за доразследване 
дела. 

 
 
 

РАЙОНЕН СЪД – ДЕВИН 
 

 За проверявания период, Районен съд - гр. Девин е с щатната 
численост от двама районни съдии. Всички щатове са били заети – 
председател на съда Елка Хаджиева и съдия Илияна Зелева. Съдиите са 
разглеждали дела, образувани по всички подсъдните на районния съд 
производства.  
 

1. Разпределение на делата на принципа на случайния подбор 
съгласно чл.9 ЗСВ. 
 Случайният подбор чрез електронно разпределение на делата се 
извършва от председателят на съда, съобразно поредността на 
постъпването им, чрез системата за разпределяне на делата по случаен 
принцип в АСУД. Разпределението на делата е сравнително равномерно, 
като разликите в натовареността на отделните състави е незначителна. 
Съгласно, утвърдените правила за случайно разпределение на делата на 
осн. чл.9 ЗСВ в сила от 02.12.08г., при отсъствие на председателя на съда, 
разпределението на делата се извършва от съдия Зелева. Системата се 
експлоатира коректно.  

 
 2. Деловодни книги: 

- При проверка на срочните книги, съответно за открити съдебни 
заседания по наказателни дела, срочна книга за проведени закрити 
заседания и описната книга, се установи че се водят съгласно изискванията 
на ПАРОАВАС. За календарната година са приключени с отразяване 
началния и крайния номер и поредността на страниците. 
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- Книга за веществени доказателства – води се съгласно 
изискванията, като за постъпилите в съда в.д. се съставят приемо-
предавателни протоколи, като в протокола се посочва състоянието в което 
се приемат на веществените доказателства. Всички в.д. се описват 
подробно в книгата за в.д. с всички индивидуализиращи белези.  

- Книга за изпълнение на влезли в сила присъди и определения се 
води съгласно изискванията. При проверката се установи че препис от 
присъдата си изпраща за изпълнение на прокуратурата в 
законоустановеният срок. Извършва се ежемесечна проверка на книгата, 
съгласно чл. 120 от ПАРОАВАС.  

 
3. Образуване, движение и приключване на делата. 

Постъпилите дела през проверявания период - 282 дела. Останали 
несвършени в началото на отчетния период – 60 дела. Общо дела за 
разглеждане – 342 бр. от които: НОХД – 113 бр., НЧХД – 23 бр., НАХД – 
83 бр., по чл. 78а от НК – 12 бр., ЧНД – 31 бр. и ЧНД разпити – 80 бр. 

Общо свършените дела - 305 бр. както следва: НОХД – 93 бр., НЧХД – 
18 бр., по чл.78а от НК - 11 бр., ЧНД – 29 бр., ЧНД разпити – 80 бр. и 
НАХД – 74 бр. 

Решени дела по същество – 263 бр. от които: НОХД – 76 бр., НЧХД – 3 
бр., по чл.78а от НК – 11 бр., ЧНД – 23 бр., ЧНД разпити – 80 бр. и НАХД 
– 70 бр. 

Прекратени производства общо – 42 дела. от които: 
Прекратени и върнати на РП– 0 бр.  
Споразумения – по чл.382 НПК – 0 бр., по чл.384 НПК – 22 бр. 
Прекратени по други причини – 20 бр. 
Останали несвършени дела в края на периода – 37 бр. в т.ч. – НОХД – 

20 бр., НЧХД – 5 бр., по чл.78а от НК – 1 бр., ЧНД – 2 бр. и НАХД – 9 бр. 
Приключени дела в тримесечен срок – 272 бр. съставляващи 89% от 

всички приключени дела, в т.ч. – НОХД – 76 бр., НЧХД – 13 бр., по чл.78а 
от НК – 11 бр., ЧНД – 27 бр. и НАХД – 65 бр. Неприключването на 
останалите дела в този срок се дължи на обективни причини - 
необходимост от събиране на допълнителни доказателства, неявяване на 
свидетели, подсъдими и защитници. 
 На случаен принцип, бяха изискани и проверени следните дела: 
НАХД№216/08г., обр. на 04.12.08г., насрочено 28.01.09г. Решение №13 от 
13.02.09г. потвърдено с решение №48 от 26.05.09г. по КНАХД№41/09г. на 
АС-Смолян; НАХД№102/08г., обр. на 22.07.08г., насрочено 06.10.08г. 
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Проведени 5 с.з., решение №7 от 04.02.09г., потвърдено с решение №46 от 
28.05.09г. по КНАХД№30/09г. на АС-Смолян; НОХД№24/08г., обр. на 
11.02.08г. обв. по чл.345 НК и чл.345а, ал.1, пр.2 НК за единия обвиняем и 
обв. по чл.345 НК за другия. Проведени 9 с.з. отлаганията са поради 
неявяване на защитници, подсъдими, извършване на тех. експертиза. 
Постановена присъда №12 от 22.01.09г. ОС-Смолян с решение №39 от 
13.04.09г. по ВНОХД№22/09г. изменя присъдата. ВКС с решение №501 от 
04.12.09г. по КНД№520/09г. отменя реш. №39 от 13.04.09г. по 
ВНОХД№22/09г. См.ОС и връща за разглеждане от друг състав. С присъда 
№7 от 25.01.10г.по ВНОХД№133/09г., См.ОС отменя присъдата на РС-
Девин и признава подсъдимите за невинни; НОХД№128/09г., обр. на 
28.08.09г. обв. по чл.343, ал.1, б.”а” вр. чл.342, ал.1 НК. Насрочено за 
28.10.09г., проведени 5 с.з. отлагано за разпит на свидетели, събиране на 
доказателства, извършване на експертиза. Присъда №46 от 31.03.10г.; 
НОХД№133/09г., обр. на 31.08.09г. обв. по чл.346, ал.2, т.1 вр. ал.1 НК. 
Насрочено 04.11.09г., присъда №150 от 04.11.09г., изменена с решение №2 
от 16.02.10г. на См.ОС; НОХД№24/09г., обр. на 16.02.09г. обв. по чл.343, 
ал.1, б.”б”, пр.2 вр. чл.342, ал.1 от НК. Насрочено 23.03.09г., проведени 3 
с.з. Спогодба от 04.06.09г.; НОХД№108/09г., обр. на 16.07.09г. обв. по 
чл.216, ал.1 от НК, проведени 3 с.з., решено 07.12.09г.; НАХД 
№00025/2009г. /производство по чл.59 и сл. от ЗАНН/. Делото е 
образувано на 16.02.2009г., проведени са 2 с.з. и е приключено с решение 
№73 от 15.05.2009г.; НАХД №00020/2009г. Делото е образувано на 
05.02.2009г. и приключено в едно с.з. на 16.03.09г. Решение №55 от 
06.04.2009г.; НАХД №00016/2009г. /чл.63, ал.2 от КТ/. Делото е 
образувано на 29.01.2009г. и приключено на 04.03.09г. Решение №46 от 
16.03.2009г. Административен съд – гр.Смолян с Решение №64 от 
16.06.2009г. по КНАХД №56/09г. оставя в сила решението на РС – 
гр.Девин.; НАХД №00010/2009г. Делото е образувано на 27.01.2009г., 
проведени са 2 с.з. на 04.03.09г. и на 11.03.2009г. Делото е  приключено с 
решение №52 от 17.03.2009г.; НАХД №00009/2009г. Делото е образувано 
на 27.01.2009г., проведени са 2 с.з. на 05.03.09г. и на 11.03.2009г. Делото е  
приключено с решение №51 от 06.04.2009г.; НАХД №00008/2009г. /по 
реда на УБДХ/. Делото е образувано и приключено на 22.01.2009г. с 
решение №11.; НАХД №00007/2009г. Делото е образувано и приключено 
на 22.01.2009г. и приключено на 09.03.2009г. Решение №47 от 13.03.2009г. 
Административен съд – гр.Смолян с Решение №63 от 18.06.2009г. по 
КНАХД №58/09г. оставя в сила решението на РС – гр.Девин.
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 Проверени дела, по които са приложени особените правила на 
съкратеното съдебно следствие по Глава двадесет и седем от НПК: 
НОХД№58/09г., обр. на 23.04.09г. обв. по чл.195, ал.1, т.4 вр. чл.194 от НК, 
присъда от 17.06.09г.; НОХД№61/09г.обв. по чл.343б, ал.1 от НК; 
НОХД№46/09г., обв. по чл.343б, ал.1 от НК; НОХД№102/09г., обв. по 
чл.323, ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК; НОХД №119/2009г. /чл.195, ал.1, т.3, 4, 5 
и чл.194, ал.1 от НК/. Делото е образувано на 03.08.2009г. Проведени са 3 
с.з. В първото с.з. на 01.10.2009г. ход на делото не е даден, като причината 
е, че единият от подсъдимите е непълнолетен и се явява без защитник. 
Съдът определя да бъде направено искане за определяне на служебен 
защитник от АК – гр.Смолян. Във второто с.з. на 12.11.2009г. ход на 
делото отново не е даден, поради неявяване на един подсъдим, редовно 
уведомен от предходното с.з., както и молба от защитника на подсъдимия 
за отлагане, поради заболяване. В третото с.з. на 14.12.2009г. ход на делото 
е даден и е направено искане за гледане на делото по реда на гл.27 от НПК. 
Делото е приключило с присъда №178 от 14.12.2009г. Присъдата е 
протестирана от РП и ОС-гр.Смолян с решение №15 от 29.03.2010г. по 
ВНОХД №2/2010г. изменя присъдата.; НОХД №115/2009г. /чл.346, ал.2, 
т.1 вр. ал.1 от НК/. Делото е образувано на 31.07.2009г. Проведени са 2 
съдебни заседания. В първото с.з. на 15.10.2009г. ход на делото не е даден 
поради неявяване на подсъдимия. Във второто с.з. на 05.11.2009г. ход на 
делото е даден и е направено искане за гледане на делото по реда на гл.27 
от НПК. Делото е приключило с присъда №154 от 05.11.2009г. ОС-
гр.Смолян с решение №20 от 18.02.2010г. по ВНОХД №124/2010г. изменя 
присъдата.; НОХД №110/2009г. /чл.201, ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 от 
НК/.Делото е образувано на 17.07.2009г. и приключено в едно с.з. на 
23.09.2009г. Присъда №123 от 23.09.2009г.; 
 Дела решени със споразумение: НОХД№22/09г., обр. на 11.02.09г. 
обв. по чл.313, ал.2 вр. ал.1 НК. Споразумение от 19.02.09г.; 
НОХД№173/09г., обв. по чл.194, ал.1 вр. чл.20, ал.2 от НК; 
НОХД№172/09г., обв. по чл.215, ал.1 вр. чл.26, ал.1 НК; НОХД№171/09г., 
обв. по чл.215, ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК; НОХД№109/09г., обв. по чл.216, 
ал.1 от НК; НОХД№93/09г., обв. по чл.235, ал.6 от НК;НОХД№79/09г., 
обв. по чл.311 от НК; НОХД№60/09г., обв. по чл.197, т.3 вр. чл.195, ал.1, 
т.2, 4 и 5 от НК; НОХД№17/09г., обв. по чл.313, ал.2 от НК; 
НОХД№12/09г., обв. по чл.313, ал.2 от НК; 
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Спрени дела: НЧХД№23/09г., обр. на 12.02.09г. обв. по чл.148, ал.2 
вр. чл.148, ал.1, т.2 и т.3 НК. Проведени 5с.з., спряно на 26.04.10г. на осн. 
чл.25, т.1 хипотеза 2 от НПК. 

Не бяха констатирани нарушения, относно образуване, движение и 
приключване на делата.  

Съгласно издаденото удостоверение в РС-Девин, няма изгубени и 
върнати за доразследване дела. 

 
 
 

РАЙОНЕН СЪД – ЗЛАТОГРАД 
 

 За проверявания период, Районен съд - гр. Златоград е с щатната 
численост от 2 районни съдии, Всички щатове са били заети - председател 
на съда Веселин Юрчиев, считано от 02.11.2009г. и съдия Ирина Кюртева. 
Съдиите са разглеждали дела, образувани по всички подсъдните на 
районния съд производства.  
 

1. Разпределение на делата на принципа на случайния подбор 
съгласно чл.9 ЗСВ. 

- Случайният подбор чрез електронно разпределение на делата се 
извършва, съобразно поредността на постъпването им. Разпределението на 
делата е сравнително равномерно, като разликите в натовареността на 
отделните състави е незначителна. Системата се експлоатира коректно. 

 
 2. Деловодни книги: 

- При проверка на срочните книги, съответно за открити съдебни 
заседания по наказателни дела, срочна книга за проведени закрити 
заседания и описната книга, се установи че се водят съгласно изискванията 
на ПАРОАВАС. За календарната година са приключени с отразяване 
началния и крайния номер и поредността на страниците. 

- Книга за веществени доказателства – води се съгласно 
изискванията, като за постъпилите в съда в.д. се съставят приемо-
предавателни протоколи, като в протокола се посочва състоянието в което 
се приемат на веществените доказателства. Всички в.д. се описват 
подробно в книгата за в.д. с всички индивидуализиращи белези.  

- Книга за изпълнение на влезли в сила присъди и определения се 
води съгласно изискванията. При проверката се установи че препис от 
присъдата си изпраща за изпълнение на прокуратурата в 
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законоустановеният срок. Извършва се ежемесечна проверка на книгата, 
съгласно чл. 120 от ПАРОАВАС.  

 
3. Образуване, движение и приключване на делата. 

Постъпилите дела през проверявания период - 219 дела. Останали 
несвършени в началото на отчетния период – 17 дела. Общо дела за 
разглеждане – 236 бр. от които: НОХД – 65 бр., НЧХД – 11 бр., НАХД – 85 
бр., по чл. 78а от НК – 24 бр., ЧНД – 11 бр. и ЧНД разпити – 40 бр. 

Общо свършените дела - 217 бр. както следва: НОХД – 61 бр., НЧХД – 
9 бр., по чл.78а от НК - 24 бр., ЧНД – 11 бр., ЧНД разпити – 40 бр. и НАХД 
– 72 бр. 

Решени дела по същество – 184 бр. от които: НОХД – 46 бр., НЧХД – 2 
бр., по чл.78а от НК – 24 бр., ЧНД – 7 бр., ЧНД разпити - 38 и НАХД – 67 
бр. 

Прекратени производства общо – 33 дела. от които: 
Прекратени и върнати на РП – 0 бр.  
Споразумения – по чл.382 НПК – 0 бр., по чл.384 НПК – 18 бр. 
Прекратени по други причини – 15 бр. 
Останали несвършени дела в края на периода – 19 бр. в т.ч. – НОХД – 4 

бр., НЧХД – 2 бр., по чл.78а от НК – 0 бр., ЧНД – 0 бр. и НАХД – 13 бр. 
Приключени дела в тримесечен срок – 204 бр. съставляващи 94 % от 

всички приключени дела. в т.ч. – НОХД – 59 бр., НЧХД – 4 бр., по чл.78а 
от НК – 24 бр. и НАХД – 66 бр. Неприключването на останалите дела в 
този срок се дължи на обективни причини - необходимост от събиране на 
допълнителни доказателства, неявяване на свидетели, подсъдими и 
защитници. 
 На случаен принцип, бяха изискани и проверени следните дела: 
НОХД№129/09г., обр. на 29.07.09г. обв. по чл235, ал.1 от НК. Насрочено 
08.10.09г., присъда №237 от 12.11.09г.; НОХД№82/09г., обр. на 21.05.09г. 
обв. по чл.279, ал.1 от НК, присъда №127 от 22.06.09г.; НАХД№180/08г., 
обр. на 10.12.08г., насрочено 04.02.09г., проведени  3 с.з. решение №52 от 
14.04.09г. отменя НП; НЧХД№87/08г., обр. на 17.06.08г., обр. на 17.06.08г. 
насрочено за 18.09.08г. обв. по чл.130, ал.1 от НК. Проведени 4 с.з., делото 
прекратено на 21.01.09г. на осн. чл.24, ал.1, т.6 от НПК. Определението за 
прекратяване потвърдено от См.ОС – определение №33 от 24.03.09г. по 
ВЧНД№29/09г.; НАХД№2/09г., по чл.78а от НК, обв. по чл.343в от НК; 
НАХД№11/09г., обр. на 28.01.09г., решено 24.02.09г.; НАХД№18/09г., по 
чл. 78а от НК, обв. по чл.207, ал.1 от НК, обр. на 19.02.09г., решено 
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18.03.09г.; НАХД№25/09г., по чл.78а от НК, обв. по чл.325, ал.1 от НК. 
Обр. на 16.03.09г., решено на 14.04.09г.;НАХД№26/09г., по чл.78а от НК, 
обв. по чл.343в, ал.2 от НК; НАХД№30/09г., чл.416 от КТ, обр. на 
20.03.09г. реш. 21.04.09г.;НЧХД№171/08г., обр. на 18.11.08г. обв. по 
чл.130, ал.1 от НК. Проведени 9 с.з., на първото по делото заседание е 
даден ход на същото – отложено за призоваване на свидетели и 
назначаване на в.л. Второто заседание отложено по искане на защитата за 
ангажиране на нови доказателства. Третото заседание, отл. за писмена 
справка от РПУ. Делото отлагано два пъти и затова че съдията е в отпуск. 
Отлагано и поради неявяване на адвокатите на страните; НАХД№178/08г., 
обр. на 04.12.08г., проведени 4 с.з. решено на 09.03.09г. Два пъти 
съдебните заседания- първото и второто/12.01.09г. и 27.01.09г./, са 
отлагани поради неявяване на процесуалните представители на страните. 
Третото с.з. отложено за изискване на писмени доказателства; ЧНД 
№75/2009г. /чл.306, ал.1, т.1 и т.3 от НПК/. Делото е образувано на 
12.05.2009г. и приключено с определение №41 на 12.05.2009г.; НЧХД 
№104/2009г. /чл.161, ал.1 вр.с чл.130, ал.1 и ал.2 от НК  вр. с чл.20, ал.2 от 
НК/. Делото е образувано на 26.06.2009г. с определение №114 от 
14.09.2009г. на основание чл.24, ал.4, т.4 от НПК производството е 
прекратено.; ЧНД №113/2009г. /чл.87 вр. с чл.85, ал.1 от НК/. Делото е 
образувано на 13.07.2009г. и приключено с определение №86 на 
14.07.2009г.; ЧНД №144/2009г. Делото е образувано на 15.07.2009г. и е 
приключено на 27.07.2009г. проведени са 3 съдебни заседания. С 
протоколно определение от 12.08.2009г. на основание чл.161, ал.1 вр. чл. 
159, ал.4, пр.2 от ЗЗ, производството по делото е прекратено.; ЧНД 
№131/2009г. Делото е образувано на 04.08.2009г. и приключено с 
определение 0105 от 12.08.2009г. ОС – гр.Смолян с определение №23 от 
14.09.2009г. по ВЧНД №96/2009г. е потвърдил определението на РС – 
гр.Златоград.; НАХД №22/2009г. /чл.174, ал.3 от ЗДвП/. Делото е 
образувано на 05.03.2009г. и приключено с решение №58 от 29.04.2009г. , с 
което е потвърдено НП 09/2009г. изд. от началника на РУ на МВР – 
гр.Златоград.; НАХД №21/2009г. /чл.62, ал.4 от КТ/.Делото е образувано 
на 05.032009г. Проведени са 5 съдебни заседания. Делото е приключено на 
10.09.2009г. с решение №173 от 1610.2009г., с което се отменя НП 
№21/2100041 от 2009г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда – 
гр. Смолян”.; НАХД №20/2009г. /чл.313, ал.1 от НК/. Делото е образувано 
на 05.03.2009г. и приключено с решение №61 от 16.05.2009г.; ЧНД 
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№23/2009г. /чл.87 от НК/. Делото е образувано на 09.03.2009г. Проведени 
са 4 с.з. Делото е приключено с определение №133 от 03.07.2009г.;  
 Незабавно производство по Глава двадесет и пета от НПК: 
НОХД№108/09г., обв. по чл.343б, ал.1 от НК, обр. на 08.07.09г. насрочено 
и решено в същия ден, присъда №147 от 08.07.09г.; НОХД№120/09г., обр. 
на 20.07.09г. обв. по чл.279, ал.1 вр. чл.20, ал.2 от НК за единия обвиняем и 
обв. по чл.279, ал.1 вр. чл.20, ал.2 вр. чл.63, ал.1, т.4 ат НК за втория. 
Постановена присъда №196 от 07.10.09г.; НОХД№121/09г., обв. по 
чл.343б, ал.1 от НК, обр. на 21.07.09г. насрочено и решено в същия ден, 
присъда №150 от 21.07.09г.; НОХД№126/09г., обв. по чл.343б, ал.1 от НК, 
обр. на 28.07.09г. насрочено и решено в същия ден, присъда №154 от 
28.07.09г.; НОХД№127/09г., обв. по чл.343б, ал.1 от НК, обр., насрочено и 
решено на 28.07.09г., присъда №155 от 28.07.09г.;  
 Бързо производство по Глава двадесет и четвърта от НПК: 
НОХД119/09г., обр. на 20.07.09г. насрочено за 27.07.09г. обв. по чл.343б, 
ал.1 от НК. Споразумение от 27.07.09г.; НОХД№128/09г., обр. 29.07.09г. 
обв. по чл.346, ал.2, т.2, пр.1 вр. ал.1 от НК. Присъда №157 от 03.08.09г.; 
 Проверени дела, по които са приложени особените правила на 
съкратеното съдебно следствие по Глава двадесет и седем от НПК: 
НОХД№161/09г., обр. на 11.09.09г. обв. по чл.216, ал.1 от НК. Присъда 
№218 от 22.10.09г. 
 Дела по УБДХ: НАХД №130/2009г. Делото е образувано и 
приключено на 30.07.2009г. с решение №156/30.07.2009г.; НАХД 
№117/2009г. Делото е образувано и приключено на 18.07.2009г. с решение 
№148/20.07.2009г.; НАХД №98/2009г. Делото е образувано и приключено 
на 21.06.2009г. с решение №124/21.06.2009г.; НАХД №95/2009г. Делото е 
образувано и приключено на 14.06.2009г. с решение №118/14.06.2009г.; 
НАХД №76/2009г. Делото е образувано и приключено на 14.05.2009г. с 
решение №89/14.05.2009г.; 

Дела решени със споразумение: НОХД№54/09г., обр. на 15.04.09г. 
обв. по чл.279, ал.1 от НК. Проведени 4 с.з., споразумение от 27.10.09г.; 
НОХД№41/09г., обр. на 02.04.09г. обв. по чл.316 вр. чл.308, ал.2 пр.2 вр. 
ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК. Споразумение от 14.05.09г.; НОХД№4/09г., обр. 
на 16.01.09г. обв. по чл.129, ал.1 вр. ал.2 вр. чл.20, ал.2 от НК. 
Споразумение от 16.01.09г.; НОХД№17/09г., обр. на 23.02.09г. обв. по 
чл.129, ал.1 вр. ал.2 вр.чл.20, ал.2 от НК. Споразумение от 15.05.09г.;  
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Не бяха констатирани нарушения, относно образуване, движение и 
приключване на делата. Прави впечатление, че преобладаващата част 
административно – наказателни дела се решават в максимум 2 с.з. 
Мотивите към присъдите по-голяма част от делата, са изготвяни в 
седмичен срок от постановяването на присъдата. Делата разглеждани по 
реда на Глава двадесет и четвърта и двадесет и пета от НПК, след внасяне 
на обвинителния акт, са образувани, насрочвани и решавани в един ден.  

 
Съгласно издаденото удостоверение за периода от 01.01.2009г. до 

31.12.2009г. в РС-Златоград, няма изгубени, спрени и върнати за 
доразследване наказателни дела. 

 
 
 

РАЙОНЕН СЪД - МАДАН 
 

Щатната численост на Районен съд гр.Мадан през 2009г. е 18 души, 
като реално са заети 17 щатни бройки - председател, съдия в районен съд, 
държавен съдебен изпълнител, съдия по вписванията и съдебни служители. 
Правораздавателната дейност в съда се осъществява от двама съдии - 
Председателя на съда -Динко Хаджиев и съдия Петър Маргаритов. През 
2007г. ВСС по предложение на Председателя на Районен съд Мадан е 
отпуснал трета бройка за „съдия в районен съд”, която е включена през 
2009г. в конкурс по атестация на съдии. Съгласно решение на ВСС по 
протокол №52/11.12.2009г. Здравко Събинов Делиев - прокурор в РП 
гр.Пловдив е преместен на длъжност съдия в районен съд гр.Мадан. В 
предвидения едномесечния срок за встъпване в длъжност същият не е 
встъпил и не е представил доказателства за отлагане на назначението му. 
Щатната численост на съдебните служители през 2009г. е 13 съдебни 
служители. 
 

1. Разпределение на делата на принципа на случайния подбор 
съгласно чл.9 ЗСВ. 
 Със Заповед на председателя на РС –Мадан е възложено на 
административния секретар – Снежана Тотанова да извършва 
разпределението на делата на принципа на случайния подбор по 
определяне на съдия – докладчик в програма „Лотос”. Разпределението на 
делата е сравнително равномерно, като разликите в натовареността е 
незначителна. 
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 2. Деловодни книги: 
 - Книга за веществените доказателства. Води се на хартиен носител от 
2008г. За 2009г. са приложени общо 9 бр. протокола. Книгата се попълва 
стриктно и съгласно изискванията.  
- Книга за изпълнение на влезлите в сила присъди и определения /за 2009г. 
– общо 89 бр./. Води се на хартиен носител. 
 -Книга за откритите заседания; 
- Описна книга – не се попълват графа 8 - дата на обявяване делото за 
решаване и графа 9 - дата на постановяване на съдебния акт. След 
извършване на ревизия от ОС-Смолян е започнало попълване на графите.; 
 При проверката на делата на случаен принцип се установи, че по 
кориците на някои от делата, неправилно се отбелязва датата на 
приключване им.  
 

3. Образуване, движение и приключване на делата. 
 Общо постъпилите дела през проверявания период са 206 дела, а 
останали несвършени в началото на отчетния период - 31 бр. Постъпилите 
дела през проверявания период по видове са, както следва: - НОХД – 61 
бр.; - НЧХД – 2 бр.; - по чл. 78а от НК – 3 бр.; - ЧНД – 26 бр.; - ЧНД 
разпити – 59 бр.; - НАХД – 55 бр. Висящи в началото на периода по видове 
са, както следва: НОХД – 20 бр.; - НЧХД – 1 бр.; - по чл. 78а от НК – 2 бр.; 
ЧНД – 2бр.; - НАХД – 6бр. 
 Общият бр. на делата за разглеждане пред проверявания период са 
237 бр., като от тях : НОХД – 81 бр.; - НЧХД – 3 бр.; - по чл. 78а от НК – 5 
бр.; - ЧНД – 28 бр.; - ЧНД разпити – 59 бр.; - НАХД – 61 бр. 
 Общо свършените дела за 2009г. са 216 бр. от тях: НОХД – 65 бр.; - 
НЧХД – 2 бр.; - по чл. 78а от НК – 4 бр.; - ЧНД – 27 бр.; - ЧНД разпити – 
59 бр.; - НАХД – 59 бр. Общо свършени в тримесечен срок са 191 бр. Със 
съдебен акт по същество са 177 бр.  
Общо прекратените производства са 39 бр. Висящи в края на периода са 21 
бр., а 13 бр. са обжалвани и протестирани. 
 Проверени дела: 
 - НОХД №196/2007г. /чл.343а, ал.1, б „в” вр. чл.343, ал.3, б „а” вр. 
чл.343, ал.1, б „б” вр. чл.342, ал.1 от НК/. Делото е образувано на 
28.12.2007г. Проведени са 7 с.з. Първото с.з. е насрочено за 13.03.2008г., 
като на тази дата ход на делото не е даден и е определено да се изиска ат 
АК-гр.Смолян да бъде определен служебен защитник на подсъдимия. На 
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второто с.з. на 23.04.2008г. отново не е даден ход на делото и е дадена 
възможност на страните да постигнат споразумение. Следващите три с.з. 
са на 21.05.2008г., 24.06.2008г. и на 30.09.2008г. В с.з от 30.09.2008г. е 
поставена допълнителна задача на в.л. и е определено следващото с.з. да 
бъде допълнително насрочено. Авто-техническата експертиза е депозирана 
от в.л. в деловодството на съда на 28.01.2009г. Следват още 2 с.з. – на 
06.03.2009г. и на 28.05.2009г. Производството по делото е прекратено с 
протоколно определение №196, поради влязъл в законна сила Закон за 
амнистията от 22.04.2009г.; НАХД №149/2008г. /чл.416, ал.1 от КТ/. 
Делото е образувано на 29.12.2008г. Проведени са 3 с.з. Решение №56 от 
28.05.2009г.; НАХД №16/2009г. /чл.53 и сл. от ЗААН/. Делото е образувано 
на 26.01.2009г. и насрочено за 17.02.2009г. Делото е приключено с 
решение №23 от 11.03.2009г. С решение № 58 от 08.06.2009г. по КНАХД 
№55/2009г. Административен съд – гр.Смолян оставя в сила решението на 
РС – Мадан.; НАХД №15/2009г. Делото е образувано на 26.01.2009г. и 
насрочено за 17.02.2009г. Делото е приключено с решение №22 от 
13.03.2009г. С решение № 61 от 09.06.2009г. по КНАХД №54/2009г. 
Административен съд – гр.Смолян оставя в сила решението на РС – 
Мадан.; НАХД №14/2009г. /чл.53 във вр. с чл.27 и чл.3, ал.2 от ЗАНН/ 
Делото е образувано на 26.01.2009г. и насрочено за 17.02.2009г. Делото е 
приключено с решение №21 от 21.03.2009г. С решение № 56 от 
08.06.2009г. по КНАХД №53/2009г. Административен съд – гр.Смолян 
оставя в сила решението на РС – Мадан.; НАХД №13/2009г. Делото е 
образувано на 26.01.2009г. и насрочено за 17.02.2009г. Делото е 
приключено с решение №20 от 10.03.2009г. С решение № 60 от 
08.06.2009г. по КНАХД №52/2009г. Административен съд – гр.Смолян 
оставя в сила решението на РС – Мадан.; НАХД №7/2009г. Делото е 
образувано на 19.01.2009г. и насрочено за 19.02.2009г. Делото е 
приключено с решение №27 от 16.03.2009г. С решение № 62 от 
23.06.2009г. по КНАХД №59/2009г. Административен съд – гр.Смолян 
оставя в сила решението на РС – Мадан.; НАХД №13/2009г. Делото е 
образувано на 26.01.2009г. и насрочено за 17.02.2009г. Делото е 
приключено с решение №20 от 10.03.2009г. С решение № 60 от 
08.06.2009г. по КНАХД №52/2009г. Административен съд – гр.Смолян 
оставя в сила решението на РС – Мадан.; НОХД№121/09г., обр. на 
30.07.09г. обв. по чл.343б, ал.1 от НК. Присъда №92 от 14.08.09г.; 
НОХД№118/09г., обр. на 20.07.09г. обв. по чл.194, ал.1 от НК. Присъда 
№109от 13.10.09г.; НОХД№114/09г., обр. на 10.07.09г. обв. по чл.279, ал.1 
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НК. Присъда №101 от 17.03.09г.; НОХД№201/09г., обр. на 23.12.09г. обв. 
по чл.183, ал.1 НК. Присъда №32 от 17.03.10г.; НОХД№93/09г., обр. на 
16.06.09г. обв. по чл.343б НК. Присъда №86 от 13.07.09г.; 
НОХД№150/09г., обр. на 01.10.09г. обв. по чл.343б, ал.1 НК. Присъда 
№122 от 02.11.09г.; НОХД№85/09г., обр. на 05.06.09г. обв. по чл.195, ал.1, 
т.3, т.4 и т.5 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.26, ал.1 вр.чл.20, ал.2 от НК. Присъда 
№84 от 06.07.09г.; НОХД№155/09г., обр. на 09.10.09г. обв. по чл.234в, ал.1 
вр. чл.26, ал.1 от НК. Присъда №5 от 14.01.10г.; НОХД№122/09г., обр. на 
30.07.09г. обв. по чл.345 НК. Присъда №118 от 30.10.09г.; 
НОХД№133/09г., обр. на 31.08.09г. обв. по чл.197, т.3 вр. чл.195, ал.1 , т.6 
вр. чл.194, ал.1 вр. чл.26, ал.1 НК. Присъда №108 от 08.10.09г.; 
НАХД№72/09г., обр. на 11.05.09г. постановено решение №100 от 
29.09.09г., потвърдено с решение №133 от 08.01.10г. по КНАХД№131/09г. 
на АС-Смолян; НАХД№65/09г., обр. на 24.04.09г. Решение №77 от 
21.07.09г., потвърдено с решение №125 от 24.11.09г. по КНАХД№120/09г. 
на АСС; НАХД№55/09г., обр. на 13.04.09г.. Решение №60 от 05.06.09г.; 
НАХД№54/09г., обр. на 13.04.09г. Решение №70 от 05.06.09г. отменя НП; 
НАХД№52/09г., обр. на 08.04.09г. Решение №67 от 26.06.09г. отменя НП; 
НАХД№50/09г., обр. на 01.04.09г. Решение №53 от 30.04.09г. отменя НП.; 
ЧНД №26/2009г. Делото е образувано на 09.02.2009г., проведени са 3 с.з. и 
е приключено на 19.03.2009г.; ЧНД №20/2009г. /кумулация/. Делото е 
образувано на 27.01.2009г. и е приключено с определение 
№31/13.04.2009г.; ЧНД №8/2009г. Делото е образувано и приключено на 
19.01.2009г. с определение №4/19.01.1009г.; ЧНД №18/2009г. Делото е 
образувано на 27.01.2009г., проведени са 2 с.з. и е приключено с 
определение №38/19.03.2009г.; ЧНД №43/2009г. Делото е образувано и 
приключено на 19.03.2009г.; НОХД №130/2009г. /чл.129, ал.1 от НК/. 
Постановена е оправдателна присъда, която е потвърдена от въззивната 
инстанция.; НОХД №150/2009г. Делото е образувано на 29.12.2008г. и 
приключено на 09.06.2010г. Проведени са 9 с.з. Делото е с фактическа и 
правна сложност и всички отлагания на с.з. са по обективни причини.; 
НОХД №125/2009г. /чл.195, ал.1 във вр. с чл.194, ал.1 във вр. чл.28, ал.1 
във вр. с чл.26, ал.1 и чл.63, ал.1 от НК/. Делото е обр. на 13.08.2009г. 
Проведени са 4 с.з. В хода на с.з., прокурорът на осн. 287, ал. от НПК 
повдига ново обвинение за по-тежко наказуемо престъпление по единия 
пункт от обвинението /от чл. 195, ал.1 от НК на чл. 198, ал.1 от НК/. Съдът 
е допуснал изменение на обвинението и е дал възможност на страните да 
се подготвят по новото обвинение. Делото е приключило със 
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споразумение.; НОХД №86/2008г. /чл. 194, ал.1 от НК/. Делото е обр. на 
27.08.2008г. Проведени са 7 с.з. Всички отлагания на с.з. са по искане на 
прокурора, за разпит на нови или преразпит на свидетели. С оглед 
оттеглени самопризнания на подсъдимият, обвинителната теза не издържа. 
Съдът е признал подсъдимия за невинен по предявеното му обвинение. 
Присъдата е потвърдена от въззивна инстанция.; НАХД №148/2008г. 
Делото е обр. на 29.12.2008г., проведени са 3 с.з. и е приключено на 
25.05.2009г.; НАХД №101/2007г. /чл.59, ал.1 от ЗАНН/. Делото е обр. на 
05.07.2007г. и приключено на 17.11.2009г. Проведени са 5 с.з. Делото е 
отлагано по обективни причини. Административно наказателното 
производство е прекратено поради изтичане на абсолютна давност.; НАХД 
№118/2008г. Делото е обр. на 22.10.2008г., проведени са 5 с.з. и е 
приключено на 28.07.2009г.; НАХД №93/2007г. /чл.195, ал.1 във вр. с 
чл.194, ал.1 във вр. чл.20, ал.2 във вр. с чл.28, ал.1 от НК/. Делото е обр. на 
25.06.2007г., проведени са 14 с.з. и е приключено на 10.05.2009г. 

Не бяха констатирани нарушения, относно образуване, движение и 
приключване на делата. 
 Бързо производство по Глава двадесет и четвърта от НПК: 
НОХД№57/09г., обр. на 15.04.09г. обв. по чл.343б, ал.1 от НК. 
Споразумение от 17.04.09г.;  
 Дела решени със споразумение: НОХД№47/09г., обр. на 30.03.09г. 
обв. по чл.310, ал.1 вр. чл.308, ал.1 от НК. Споразумение от 13.04.09г.; 
НОХД№177/09г., обр. на 11.11.09г. обв. по чл.195, ал.1, т.4 вр. чл.194, ал.1 
НК. Споразумение от 17.11.09г.; НОХД№193/09г., обр. на 16.12.09г. обв. 
по чл.195, ал.1, т.4 вр. чл.194, ал.1 НК. Споразумение от 18.01.10г.; 
НОХД№124/09г., обр. на 31.07.09г. обв. по чл.196, ал.1, т.2 вр. чл.195, ал.1, 
т.2 и т.4 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.29, ал.1 б.”б” от НК. Проведени 8 с.з. делото 
отлагано поради неявяване на подсъдимия и извършване на експертиза. 
Споразумение от 04.03.10г.;  
 Приключилите със споразумение по чл.381-384 от НПК дела за 
проверявания период са 22 броя, като върнати за доразследване са 2броя и 
15 броя са прекратени по други причини. 
 Проверени дела по реда на УБДХ: НАХД №612009г. Делото е 
образувано и приключено на 17.04.2009г.; НАХД №138/2009г. Делото е 
образувано на 09.09.2009г. и приключено с решение №94 на 10.09.2009г.; 
НАХД №178/2009г.Делото е образувано и приключено на 12.11.2009г. с 
решение №125.; НАХД №202/2009г. Делото е образувано и приключено на 
28.12.2009г. с решение №147.; НАХД №181/2009г. Делото е образувано и 
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приключено на 21.11.2009г. с решение №131.; НАХД №190/2009г. Делото 
е образувано и приключено на 09.12.2009г. с решение №138.;
 Проверени дела, по които са приложени особените правила на 
съкратеното съдебно следствие по Глава двадесет и седем от НПК: 
НОХД№45/09г., обр. на 24.03.09г. обв. по чл.216, ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК. 
Проведени 4 с.з. присъда №78 от 23.06.09г.; НОХД№113/09г., обр. на 
09.07.09г. обв. по чл.196, ал.1, т.2 вр. чл.195, ал.1, т.3, т.4 и т.5 вр. чл.194, 
ал.1 вр. чл.29, ал.1 б.”а” вр. чл.26, ал.1 вр. чл.20, ал.2 от НК. Присъда №97 
от 15.09.09г.; НОХД№91/09г., обр. на 16.06.09г. обв. по чл.194, ал.1 вр. 
чл.26, ал.1 от НК. Присъда №106 от 01.10.09г.; НОХД№192/09г., обр. на 
11.12.09г. обв. по чл.195, ал.1, т.3 вр. чл.194, ал.1 НК. Присъда №11 от 
22.01.10г.;  
 От проверените на случаен принцип дела, се установи, че в Районен 
съд – гр.Мадан е създадена добра организация на работата по 
образуването, движението и приключването на наказателните дела. От 
общо за разглеждане пред проверявания период – 237 бр. наказателни 
дела, в тримесечния срок са свършени 191 бр. или 88%. 

РС-Мадан, няма изгубени наказателни дела. 
 
 

ИЗВОДИ 
 
1. В проверяваните съдилища е създадена добра организация на 

административната дейност. Процесът на обслужване на гражданите е 
максимално оптимизиран. Осигурена е откритост, достъпност и 
прозрачност на действията на съда. 

2. Не бяха констатирани нарушения, при разпределението на делата 
на принципа на случайния подбор, съгласно чл.9 от ЗСВ. 

3. Всички проверени съдебни книги за наказателните дела от 2009г. 
са по утвърден образец и са водени съгласно изискванията на ПАРОАВАС, 
с изключение на допуснатите пропуски при водене на описната книга от 
РС- Мадан. 

4. Относно образуване, движение и приключване на делата се налага 
извода, че преобладаващата част от делата са насрочвани своевременно от 
съдия-докладчика, при спазване на сроковете предвидени в чл.252 от НПК. 
Делата са разглеждани и свършвани в кратки срокове. С редки 
изключения, не се констатира безпричинно отлагане и забавяне на 
производствата. Съдебните актове, с изключение на допуснатото забавяне 
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Володя Янков съдия в ОС-Смолян, са изготвяни в законоустановените 
срокове. 
 5. При спиране на делата, са извършвани редовни справки, 
относно отпадане на основанията за спиране. 
 6. От направената проверка на върнатите за допълнително 
разследване дела, се налага извода, че процентът е много нисък, като в 
ОС-Смолян, РС-Чепеларе, РС-Девин и РС-Златоград няма прекратени и 
върнати дела на прокуратурата.  

7. Не бяха констатирани нарушения, относно образуване, движение, 
ред за разглеждане и приключване на делата, по които са приложени 
особените правила на съкратеното съдебно следствие по Глава двадесет и 
седем от НПК, бързите производства по Глава двадесет и четвърта от НПК, 
незабавните производства по реда на глава Двадесет и пета НПК, при 
решаване на делото със споразумение по Глава двадесет и девета НПК, 
както и делата гледани по реда на УБДХ. 

 
 
 
 
 
 
 
                                      ИНСПЕКТОР: 
 
                                                                 /ПЕТЪР МИХАЙЛОВ/ 


