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         На основание чл.58 във връзка с чл.56, ал.1 и 3 и чл.57, ал.1 от 

Закона за съдебната власт и приетия план  за провеждане на 

комплексни планови проверки от Инспектората към Висшия съдебен 

съвет и Заповед № ПП - 01 – 10 /28.04.2015 год. на Главния Инспектор 

на Инспектората към Висшия съдебен съвет, 

                            

             СЕ ИЗВЪРШИ КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА на Районен съд 

град Сливница по наказателни дела с обхват на проверката от 

01.01.2013 год. до 31.12.2014 год.  и задачи на проверката: 

- проверка по образуването, движението и приключването на делата;  

- срочност на разгледаните дела и срокове за изготвяне на мотивите 

към тях; 

- изпълнение на присъдите, срокове и причини за евентуално 

просрочване; 

 - общ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

и данни за постъпилите и решени дела от всеки съдия;  върнати на 

прокуратурата наказателни дела за доразследване; оправдателни 

присъди; 

- общ контрол - извършени ревизии от Окръжния съд; предложения за 

изменение на будещи съмнение и водещи до противоречиво 

приложение текстове на отделни норми, както и до противоречива 

съдебна практика; 

- проверка на деловодните книги. 

 

 

СРОК за извършване на проверката от 12.05.2015г. до 13.05.2015г. 

 

 

  С ПРОВЕРЯВАЩИ:  

 

ИНСПЕКТОР:  Албена Кирилова Костова.  

ЕКСПЕРТИ: Мариела Николаева Митева и Олег Стоймиров Велинов. 

 

 

        МЕТОД НА ПРОВЕРКАТА: 

 

       -непосредствена проверка по  делата  и деловодните книги;  

       -анализ на документация; 

       -индивидуални беседи и разговори;  

       -изискване на статистическа информация. 
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               КОНСТАТАЦИИ  ОТ  ПРОВЕРКАТА 

 

           УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДА 

 

Административен ръководител - председател на съда е Георги 

Николов. По щат няма длъжност заместник-председател. В съда няма 

обособени отделения. Общият брой на съдиите по щат е 6 (шест).  

Съдът се помещава  на четвъртия етаж в сградата на Община 

Сливница, който етаж дели с Районна прокуратура – гр. Сливница. 

Разполага с 2 (два) броя зали. Предоставя на гражданите следните 

информационни услуги: (табла, табели, брошури и др. под.) 

Към настоящия момент наличния сграден фонд се явява крайно 

недостатъчен за нормалното осъществяване на дейността на съда. 

Сериозни проблеми възникват в случаите, когато заседават едновременно 

два, или повече съдебни състава. В някой случай се е налагало съдебните 

състави да заседават в кабинетите на съдиите поради недостиг на 

помещения. Следва да се отбележи, че в два от съдийските кабинети 

работят по двама съдии, което създава допълнителни затруднения. Не 

достигат също така помещения за съдебните секретари, които са 

разположени в един кабинет. 

Районен съд Сливница не разполага със самостоятелно помещение за 

сървър и секретно деловодство, каквито указания има с писмо на ДАНС от 

30.11.2009 г. 

В районен съд Сливница не е изградено помещение за сътрудниците 

по охраната. Липсват технически средства и системи за контрол на 

достъпа. В този смисъл е и заключението на проверяващите от Главна 

дирекция „Охрана”, че сградата не отговаря на нормите за безопасност и 

охрана, съгласно Наредба № 4/10.01.2008 г. 

Районен съд Сливница не разполага и със стая за проучване на 

делата от адвокати. 

 Районен съд – гр. Сливница прилага принципа на случайния подбор 

чрез електронно разпределение на делата от 2006 година, съгласно 

програма на Висш 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 от адм. 

ръководител – председател на съда и от заместващия го съдия – Ангелина 

Гергинска-Йорджева – Заповед № РД-09-14/03.02.2012 г. и от 2014 год. 

Мариана Маркова - Заповед РД-09-38/28.03.2014 г. 

 Съдиите дават дежурства съобразно график за дежурствата, който се 

изготвя ежемесечно. 

 Съгласно Заповед №  РД-09-10/04.01.2011 Г. на дежурство се гледат 

следните видове дела : разпити; вземане на мярка за неотклонение 
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„задържане под стража” във фаза на предварителното производство; 

искания за разглеждане на дела по УБДХ. 

 

 СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ 

  

В Районен съд – гр. Сливница съдебните служители са 

структурирани съобразно чл. 14 от ПАС на обща и специализирана 

администрация. 

 Релевантна за настоящата проверка е работата на част от 

специализираната администрация, в която влизат следните служби: 

регистратура, деловодство текущи дела, съдебни секретари, деловодство 

свършени дела и архив и служба по връчване на призовките. 

  В съда на хартиен носител се водят следните книги:  описна 

наказателна книга; срочна наказателна, азбучник, архивна книга, регистър 

на издадените изпълнителни листове, книга за изпратените присъди. 

 Изготвянето на призовките и съобщенията за призованите лица след 

образуване на делото и след съдебно заседание се извършва в срок от 1 – 3 

дни. По 38 бр. наказателни дела този срок не е спазен. 

 Съдебните протоколи по делата се изготвят в срок от 3 дни след 

съдебно заседания.   

Връчването на призовки, съобщения или преписи от жалба на 

участвали в производството страни се извършва до 14 дни. По 24 брой 

наказателни дела този срок не е спазен.  

 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 архива.   

Изпращането на препис от протест или жалби на страните по тях се 

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

Изпращането на делата на по- горна инстанция става до 3 дни след 

изтичане на срока за възражения по подадена жалба или протест.   

 

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. 

Районен съд – гр. Сливница няма въведени писмени правила за 

управление на информацията и ИТ технологиите. 

Сигурността на информацията в локалната мрежа се осигурява от 

използването на антивирусен лицензиран програмен продукт „NOD 32”, 

предоставен от Висш съдебен съвет. 
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Всички съдии и служители са обучени за работа с MS Office, MS 

Word, Internet Explorer, Outlook Express, Acrobat Reader. Всички работни 

места са оборудвани с компютърна техника. Всички работни места са 

свързани в локална компютърна мрежа с 3 (три) сървъра. Компютрите се 

поддържат в много добро хардуерно и софтуерно състояние. От 01.04.2006 

година е в експлоатация деловодната програма „СУСД”. Програмата се 

използва от специализираната администрация на съда и съдиите за 

управление на делата. Съдът използва правно-информационните продукти 

„Апис- Право”, „Апис- Евопрактика” и „Апис- Евоправо”. Правно-

информационните продукти са мрежови вариант и са достъпни от всички 

работни места. 

Web-сайтът на Районен съд – гр. Сливница се поддържа ежедневно в 

актуално състояние. 

 

  

         ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА ПРЕЗ 2013 год. 

 

През 2013 г. наказателни дела са разглеждали съдиите : съдия Георги 

Николов, съдия Ангелина Гергинска, съдия Аксиния Атанасова, съдия 

Христо Христов, който е командирован от Районен съд гр. Ботевград в РС 

Сливница от 10.01.2013 г., съдия Ивайло Родопски и съдия Мариана 

Маркова. 

Постъпването на съдебните книжа и документирането им е 

съобразено с изискванията на ПАРОАВАС/ПАС. 

В Районен съд Сливница е инсталирана програма „Система за 

управление на съдебни дела” и всички постъпващи документи, 

протоколите от съдебните заседания и съдебните актове, се обработват по 

електронен начин.  

В деня на постъпването им или на следващия ден исковите молби, 

обвинителни актове, тъжби и книжата по делата се докладват на 

председателя, който разпорежда движението им и определя съдията 

докладчик, чрез програма „Разпределение на дела”. 

 

         ОБЩО ПОСТЪПЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА . 

През 2013 г. общия брой на постъпилите за разглеждане в Районен 

съд Сливница дела е 1534 бр., от които 708 бр. граждански и 826 бр. 

наказателни. 

 

       ПОСТЪПЛЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА. 

       Постъпилите наказателните дела през 2013 год. са 826 броя, от които : 

НОХД – 369 бр.; НЧХД – 8 бр.;  НЧД – 256 бр. и НАХД- 193 бр. Останали 

от предходния период 101 бр. дела.  
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През 2013 год. са поставени за разглеждане 927  наказателни 

дела/ новообразувани и останали от предишен период/ от които: НОХД 

– 399 бр.;  НЧД – 263 бр.; НАХД  – 253 бр. и 12 бр. НЧХД. 

През 2013 год. предвид бежанската вълна, съществено се е 

увеличило постъплението на дела по чл. 279 от НК –„ Незаконно 

преминаване на границата на РБ” – 228 бр., като за сравнение  през 

2012 г. са били – 43 бр. дела, а през 2011 г. – 25 бр. дела. 

  

За 2013 год. на РП Сливница е върнато за доразследване едно дело- 

НОХД № 699/2013 год. с разпореждане от ЗРЗ. Прието е, че е налице 

противоречие между обстоятелствената част и диспозитива на ОА.  

 

 
ПРИКЛЮЧЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА. 

 

През 2013 г. са приключени 844 бр. наказателни дела, от които в 

тримесечен срок 792 дела или  93,8 %. 

Делата по съдии се разпределят по следния начин: 

 

Съдия Свършени 

дела 

Свършени 

до 3 м 

Николов 242 217 

Атанасова 159 151 

Гергинска 227 209 

Христов 173 171 

Маркова 11 11 

Родопски 32 32 

 

 По видове делата се разпределят по следния начин: 

- НОХД – 370 бр.; НЧХД – 6 бр.;  ЧНД – 259 бр.; НАХД  - 209 бр. 

От общо приключените дела : 

- 23 бр. дела са приключени с присъда; 

- 348 бр. дела са разгледани и приключени по реда на Гл. 29 от НПК 

– „Решаване на делото със споразумение”; 

- 5 бр. дела са разгледани и приключени  по реда на Гл. 27 от НПК – 

„Съкратено съдебно следствие в производство пред първата инстанция”; 

-  45 бр. дела са разгледани и приключени по реда на Гл. 25 от НПК – 

„Незабавно производство”; 

- 166 бр. дела са разгледани и приключени по реда на Гл. 24 от НПК 

– „Бързо производство”. 

Разгледани са 80 бр. дела, образувани по искане за вземане на мярка 

за неотклонение „задържане под стража” (чл.64 от НПК) или за нейното 
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изменение (чл.65 от НПК). От тях 73 бр. дела са по чл. 64 от НПК и 7 бр. 

дела са по чл. 65 от НПК. 

От общия брой ЧНД с правно основание чл. 64 и чл. 65 от НПК, 

съдът е постановил определението си в дена на образуването по 77 бр. 

дела. От тях 73 бр. дела са по чл. 64 от НПК и 4 бр. дела са по чл. 65 от 

НПК, като по три дела по чл.65 от НПК съдът се е произнесъл в тридневен 

срок. 

 Делата със значим обществен интерес в Районен съд гр. Сливница, са 

тези по чл. 251, чл. 279 и чл. 280 НК. Общо за разглеждане са били 

поставени 11бр. дела, като всички са приключили със споразумение.  

От осъдените 387 лица, 298 лица са с наложени наказания лишаване 

от свобода до 3 години, като при 271 от тях изтърпяването на наказанието 

е отложено на основание чл. 66, ал. 1 от НК. 

Едно лице е осъдено на 8 години лишаване от свобода. 

На 59 лица са наложени наказания „пробация”; на 6 лица е наложено 

наказание „глоба” и на 23 лица са наложени други наказания. 

По 7 бр. дела съдът е постановил оправдателна присъда. Бяха 

проверени всички тези дела : НОХД № 16/2013 год.; НОХД № 149/2013 

год.; НОХД № 143/12 год. - дела на съдия Атанасова ; НОХД № 90/2011 

год.; НОХД № 262/2012 год.; НОХД № 512/2011 год. – дела на съдия 

Гергинска; и НОХД № 447/2012 год. на съдия Николов. 

С изключение на двете дела на съдия Гергинска, по които се 

констатира, че е налице закъснение при изготвянето и предаването на 

мотивите, по другите дела не се констатираха нарушения на сроковете 

свързани с организацията на работа по образуването, движението и 

приключването на делата. 

Във връзка с организацията на работа по образуването, движението и 

приключването на делата бяха проверени следните дела по съдии : 

 

Дела на съдия Георги Николов :  

НОХД № 269/2012 год.; НОХД № 72/ 2012 год.; НАХД № 253/2013 

год.; НАХД № 212/2013 год.; НЧХД № 284/2013 год.- при едно от 

насрочванията е нарушен срока по чл.271,ал.10 от НПК; НОХД № 397/2013 

год.- делото е насрочено извън двумесечния срок; не е приложен приемо-

предевателен протокол за веществените доказателства; НОХД № 695/2013 

год.- приключено със споразумение; не прилага разпоредбата на 

чл.381,ал.5,т.4 от НПК; НАХД № 144/2013 год.- делото е насрочено в 

нарушение на срока по чл.376,ал.1 от НПК; НАХД № 603/2013 год.; НОХД 

№ 611/2013 год.; НОХД № 397/2013 год.- насрочено извън двумесечния 

срок; няма приложен приемателно-предавателен протокол; приключено  

със споразумение, като не е приложена разпоредбата на чл.381,ал.4,т.5 от 

НПК; НЧХД№ 533/2012 год.; НОХД № 372/2013 год. ; ЧНД № 74/2013 год.; 

НОХД № 447/2013 год.; НОХД № 554/2013 год.; НОХД № 372/13 год.; по 
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НАХД № 212/2013 год.; по НАХД № 253/2013 год.; по НАХД № 199/2013 

год.- решенията са изготвени след изтичане на едномосечния срок; 

 

Дела на съдия Аксиния Атанасова : 

 НОХД № 149/2013 год.- при насрочването на делото е нарушена 

разпоредбата на чл. 252,ал.1 от НПК; НЧХД № 210/2012 год.; НОХД № 

201/2012 год./Сп./  и НОХД № 186/2013 год./СП./ - не е приложена 

разпоредбата на чл.381,ал.4,т.5 от НПК; НОХД № 1/2012 год.- при 

насрочването е нарушена разпоредбата на чл.252, ал.1 от НПК; при 

одобряването на постигнатото споразумение не е приложена разпоредбата 

на чл.381,ал.5,т.4 от НПК; НОХД № 141/2013 год.; НАХД № 706/2013 

год.НАХД № 548/2013 год.; НОХД № 141/2013 год.; НАХД № 235/2013 

год.; НЧХД № 80/2013 год.; НАХД № 602/2013 год.; НЧД № 256/2013 год.; 

НЧХД № 95/2013 год.; НАХД № 490/2012 год.; НОХД № 141/2013 год.; 

НОХД № 16/2013 год.; 

 

Дела на съдия Ангелина Гергинска : 

НОХД № 714/2013 год./Сп./ - не е приложена разпоредбата на 

чл.381,ал.51т.4 НПК; НАХД № 445/2012 год.- решението е изготвено и 

предадено след три месеца; НОХД  № 603/2013 год.; НОХД № 90/2011 год.; 

НОХД № 262/2013 год.; НОХД № 669/2013 год.; НОХД № 534/2012 год.; 

НОХД № 135/2012 год.; НОХД № 121/2012 год.- мотивите са изготвени със 

закъснение; НОХД № 233/ 2012 год.; НАХД № 542/2012 год.; НАХД № 

542/2012 год.; НЧД № 230/2013 год.; по НАХД № 435/2013 год.; по НАХД 

№ 449/2013 год. ; по НАХД № 2/2013 год.- решенията са изготвени след 

изитичане на едномесечния срок; НАХД № 306/2013 год. 

 

Дела на съдия Христо Христов: 

НОХД № 155/2013 год./Сп./- при одобряване на споразумението не е 

приложена разпоредбата на чл.381,ал.5,т.4 от НПК; НЧД № 53/2013 год.; 

НАХД № 773/2013 год.; НОХД № 664/2013 год.- приключено със 

споразумение- не прилага разпоредбата на чл.381,ал.5,т.4 от НПК; НОХД 

№ 549/2013 год.; НАХД № 712/2013 год.; НАХД № 30/2013 год.; НАХД 

№563/2013 год.; НЧД № 49/2013 год.; НАХД № 30/2013 год.; НАХД № 

445/2012 год.- има известно закъснение при изготвянето на решението; 

НОХД № 113/2013 год.- мотивите са предадени с известно закъснение;  

НОХД № 699/2013 год.; НАХД № 306/2013 год.;  НАХД № 620/2013 год.; 

НЧД № 49/2013 год.; 

С изключение на посочените дела, по другите не се констатираха  

пропуски и нарушения свързани с организацията на работа по образуване, 

движение и приключване на делата. 

 Делата се образуват и насрочват от съдиите-докладчици ритмично и 

своевременно. 
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Отложените в първото заседание дела се насрочват в максимално 

кратки срокове. 

Основните причини за отлагане на делата, обикновено са идентични: 

несвоевременно връчване на призовките, неявяване по уважителни 

причини на страни, подсъдими, служебни защитници, вещи лица и 

свидетели. В някои случай има отлагане на делата поради неявяване на 

редовно призовани подсъдими, свидетели, в.л., защитници. По принцип на 

база на проверените дела не се констатираха случай на неоснователно 

отлагане на делата. 

При неявяване на подсъдимите без уважителни причини е изменяна 

мярката за неотклонение в по-тежка и са довеждани принудително от 

органите на съдебната власт. На редовно призованите и неявили се 

свидетели са налагани глоби и са довеждани принудително.  

 

ОБОБЩЕНИ КОНСТАТАЦИИ ПО СПАЗВАНЕТО НА СРОКОВЕТЕ : 

 

По спазването на чл.252 от НПК:  

Насрочването на делата за разглеждане в съдебно заседание е 

ставало съгласно процесуално определеният двумесечен срок. Има малък 

брой дела по които този срок не е спазен. 

 

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

 Делата са отсрочвани и насрочвани в рамките на до три месеца, като 

има няколко дела по които интервалът е повече от три месеца. 

 

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

решаване на делото. 

 Преобладаващата част от наказателните дела са приключвали в 

рамките на едно-две  открити съдебни заседания и в срок до три месеца. 

 

По спазването на чл. 308 от НПК:  

 

Мотивите към постановените присъди са изготвяни в срок до 

петнадесет дни.  

По няколко дела на съдия Гергинска се констатира нарушение на 

този срок:  

По НОХД № 307/2011 год. присъдата е обявена на 11.02.2013 

год., като мотивите са изготвени и предадени на 19.04.2013 год.;  

По НОХД № 370/2012 год. присъдата е обявена на 18.02.2013 

год., като мотивите са изготвени и предадени на 09.04.2013 год.; 
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По НОХД № 5/2013 год. присъдата е обявена на 27.02.2013 год., 

като мотивите са изготвени и предадени на 27.05.2013 год.; 

По НОХД № 486/2012 год. присъдата е обявена на 18.04.2013 

год., като мотивите са изготвени и предадени на 10.06.2013 год.;  

По НОХД № 262/2012 год. присъдата е обявена на 05.06.2013 

год., като мотивите са изготвени и предадени на 12.08.2013 год.;  

По НОХД № 512/2011 год. присъдата е обявена на 10.06.2013 

год., като мотивите са изготвени и предадени на 29.07.2013 год.;  

По НОХД № 121/2012 год. присъдата е обявена на 10.06.2013 

год., като мотивите са изготвени и предадени на 01.08.2013 год.  

 

По НАХД-та бе констатирано, че по девет дела/ видно от справка 

№15/ не е спазен срока за постановяване на решението – чл.172 от 

АПК, като делата са на съдия Николов и съдия Гергинска. 

Закъсненията варират в рамките на до тридесет дни след изтичане на 

срока. По голямо закъснение има по : НАХД №435/2013 год. е обявено 

за решаване на 14.10.2013 год., като решението е изготвено и 

предадено на 14.01.2014 год.; НАХД № 449/2013 год. е обявено за 

решаване на 16.10.2013 год., като решението е изготвено и предадено 

на 20.01.2014 год.; НАХД № 2/2013 год. е обявено за решаване на 

14.10.2013 год., като решението е изготвено и предадено на 15.01.2014 

год.; НАХД № 442/2013 год. е обявено за решаване на 14.10.2013 год., 

като решението е изготвено и предадено на 20.01.2014 год. Съдия 

докладчик по тези дела е била съдия Гергинска.  

Не се констатираха нарушения на сроковете по движение и 

приключене на наказателните производства по реда на чл. 356 и сл. от 

НПК- бързо производства; чл.362 и сл. от НПК- незабавно 

производство; чл.370 и сл. от НПК- съкратеното съдебно следствие; чл. 

381 и сл. от НПК- решаване на делото със споразумение, с изключение 

на случаите по делата , когато се налага наказание лишаване от свобода и 

изпълнението на наказанието се отлага при условията на чл.66,ал.1 от НК, 

не се определя на кого се възлага възпитателната работа по отношение на 

осъдения – чл.381,ал.5,т.4 от НПК. 

Не се констатираха нарушения на сроковете по образуване и 

разглеждане на делата по чл. 64 и чл. 65 от НПК. 

 

По спазването на чл. 416 от НПК. 
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С малки изключения : НОХД № 334/2013 год. ; НОХД № 269/2011 

год. ; НОХД № 534/2012 год.; НОХД № 135/2013 год.; НОХД № 

370/2012 год. по които е допуснато закъснение, влезлите в сила 

присъди се изпращат на РП за изпълнение в законоустановения срок.  

Книгата за изпълнение на присъдите ежемесечно е проверявана от 

председателя на съда,като са оформяни протоколи в които е отразявано 

констатираното при проверката.  

       През проверявания период няма изгубени дела. 

 

 

                                          ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА ЗА 2014 год. 
 

 Щатната численост на магистратите в Районен съд гр. Сливница и 

през 2014 год. е шест съдии . 

Административен ръководител – председател на Районен съд гр. 

Сливница е съдия Георги Николов. 

Съдия Кристина Тодорова – е командирована в СОС от 23.01.2012 г.,  

Съдия Дора Михайлова – е командирована в Софийски районен съд 

от 01.12.2010 г. до 08.01.2013 г., а от 09.01.2013 г. е командирована в СОС.  

Съдия Аксиния Атанасова - е командирована в Районен съд гр. 

Костинброд, считано от 18.11.2013 г.  

Съдия Ангелина Гергинска - Йорджева – е командирована в 

Софийски градски съд от 15.01.2014 г. 

Мариана Маркова – съдия в РС Сливница, е командирована в СОС от 

01.02.2013 г. до 18.02.2014 г.; 

През 2014 год. в съда са работили  : 

Съдия Христо Христов - съдия в Районен съд гр. Ботевград,  

командирован в РС гр. Сливница от 14.01.2013 г. до 17.10.2014;  

Съдия Ивайло Родопски - съдия в РС гр. Костинброд,   командирован 

в РС гр. Сливница от 17.10.2013 г. до 31.03.2014 г.; 

Съдия Недко Петров - съдия в Районен съд гр. Елин Пелин,  

командирован в РС Сливница от 24.01.2014 г.;  

Съдия Мария Златарева – съдия в РС гр. Пирдоп,  командирована в 

РС гр. Сливница от 17.10.2014 г. 

 

През 2014 год. наказателни дела са разглеждали съдиите : 

Съдия Георги Николов и  съдия Марияна Маркова – през цялата 

година; 

  Съдия Ангелина Гергинска- до 14.01.2014 год.;  

 Съдия Христо Христов - до 17. 10.2014 год.; 

 Съдия Недко Петров - от 24.01.2014 год.; 

 Съдия Ивайло Родопски – до 31.03.2014 год.; 
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 Съдия Мария Златарева- от 17.10.2014 год.  

 

През 2014 г. общия брой на постъпилите за разглеждане в Районен 

съд Сливница дела е 1574 бр. – от които 700 бр. граждански и 874 бр. 

наказателни. 

Постъпилите наказателните дела през 2014 год. са 874 броя, от 

които:  НОХД – 332 ; НЧХД – 5 бр. ;  ЧНД-  315 бр. и  НАХД – 222 бр. 

Останали от предходния период 83 бр. дела.  

Общо през 2014 год. съдиите от РС Сливница са разгледали 957 бр. 

наказателни дела от които:   НОХД – 361 бр.;  ЧНД – 319 бр. и НАХД – 266 

бр. и 11 бр. НЧХД. 

През 2014 год. поради констатирани съществени процесуални 

нарушения, допуснати на ДП на РП Сливница са върнати за доразследване 

три дела: НОХД № 314/2014 год. на съдия Христов, е върнато от 

разпоредително заседание; НОХД № 527/2014 год. и НОХД № 125/2014 

год. на съдия Николов са върнати от ОСЗ, като не са одобрени внесените 

споразумения. 

 Общият брой на приключените дела за 2014 г. е 1615 

дела/граждански и наказателни дела/. 

 По съдии се разпределят по следния начин: 

  

Съдия Свършени 

дела 

Свършени 

до 3 м 

Николов 410 383 

Маркова 313 300 

Гергинска до 14.01.14 г. 18 11 

Христов до 17.10.14 г. 303 284 

Недко Петров от 24.01.2014 г. 322 311 

Златарева от  17.10.14 г. 112 108 

Родопски до 31.03.2014 г. 137 107 

  

 

ПРИКЛЮЧЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 

 

През 2014 г. са приключени 892 бр. наказателни дела, от които в 

тримесечен срок 820 дела . 

По съдии делата се разпределят по следния начин : 

 

Съдия Свършени 

дела 

Свършени 

до 3 м 

Николов 234 216 

Маркова 185 172 

Гергинска до 14.01.14 г. 13 6 
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Христов до 17.10.14 г. 163 146 

Недко Петров от 

24.01.2014 г. 

164 158 

Златарева от  17.10.14 г. 76 48 

Родопски до 14 г. 57 73 

 

През проверявания период 3 бр. дела са върнати на прокурора с 

указания за отстраняване на нарушения, допуснати на досъдебното 

производство, като и трите са върнати  с разпореждане от ЗСЗ на съдия-

докладчик. 

От приключените наказателни дела : 

- 24 бр. дела са приключили с присъда; 

- 322 бр. дела са решени по реда на Гл. 29 от НПК – „Решаване на 

делото по споразумение”; 

- 5 бр. дела са разгледани по реда на Гл. 27 от НПК – „Съкратено 

съдебно следствие в производство пред първата инстанция”; 

- 33 бр. дела са разгледани по реда на Гл. 25 от НПК – „Незабавно 

производство”; 

- 106 бр. дела са разгледани по реда на Гл. 24 от НПК – „Бързо 

производство”. 

- приключени са 232 бр. дела от административен характер; 

Образувани и приключени са 319 бр. ЧНД от които,178 бр. дела 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 173 бр. дела са по чл. 64 от НПК и 5 брой дела са по чл. 65 от 

НПК. 

От общия брой ЧНД с правно основание чл. 64 и чл. 65 от НПК, 

съдът е постановил определението си в дена на образуването по 178 бр. 

дела. От тях 173 бр. дела са по чл. 64 от НПК и 5 брой дела са по чл. 65 от 

НПК. 

 Осъдени са 344 лица, като на 273 са с наложени наказания лишаване 

от свобода до 3 години, като при 248 от тях изтърпяването на наказанието 

е отложено на основание чл. 66, ал. 1 от НК. 

Наказаните лица по споразумение /чл. 381 - 384 НПК/ са 332.  

На 65 лица са наложени наказания „пробация”, на 1 лице е наложено 

наказание „глоба” и на 3 лица са наложени други наказания. 

По четири дела съдът е постановил оправдателни присъди :  

- НОХД № 158/2012 год. на съдия Атанасова; НОХД № 233/2012 год. 

на съдия Гергинска; НОХД № 594/2013 год. и НОХД № 803/2013 год. на 

съдия Николов. 

При проверката на тези дела, не се констатираха пропуски и 

нарушения свързани с организацията на работа по образуването, 

движението и приключването им. 



 14 

Във връзка с организацията на работа по образуването, движението и 

приключването на делата, бяха проверени следните дела по съдии : 

 

Дела на съдия Георги Николов : 

НОХД № 381/2014 год. ; НОХД № 447/2012 год.; НОХД № 554/2014 

год./Бп./Сп./- не прилага чл.381,ал.5,т.4 от НПК; НОХД № 594/2013 год.; 

НОХД № 803/2013 год.; НЧХД № 284/2013 год.- има насрочване от ОСЗ за 

срок от повече от три месеца; ЧНД № 125/2014 год.; НАХД № 137/2014 

год.; НАХД № 138/2014 год.; НАХД № 534/2014 год. НАХД № 57/2014 

год.; НАХД № 478/2014 год.- по последните три дела има известно 

закъснение при изготвянето и предаването на решенията; НОХД № 

504/2013 год. и НОХД № 561/2014 год.- по тези две дела е налице 

просрочване при изготвянето и предаването на мотивите към постановения 

съдебен акт; ЧНД № 664/2014 год.;  

 

Дела на съдия Мариана Маркова : 

НОХД № 314/2014 год.; НОХД № 1/2014 год.- има известно 

закъснение при изготвянето и предаването на мотивите; НОХД № 247/2014 

год.; НОХД № 831/2014 год.; НОХД № 352/2014 год.- има известно 

закъснение при изготвянето и предаването на мотивите; НАХД № 594/2014 

год.; НАХД № 484/2014 год.- налице е нарушение на срока при насрочване 

на делото; НАХД № 123/2014 год.; НАХД № 414/2014 год.; НАХД № 

211/2014 год.; НАХД № 439/2014 год.; НАХД № 480/2014 год.- по 

последните пет дела от административен характер е налице закъснение при 

изготвянето и обявяването на решението; НЧД № 318/2014 год.; НАХД № 

136/2014 год.; 

 

Дела на съдия Христо Христов : 

НОХД № 475/2014 год.; НОХД № 549/2014 год.- има известно 

закъснение при изготвяне и предаване на мотивите; НОХД № 823/2013 

год.- има известно закъснение при изготвяне и предаване на мотивите; 

НОХД № 177/2014 год.; НОХД № 143/2012 год.; НЧХД № 685/2013 год.; 

НЧХД № 83/2013 год.- има известно закъснение при изготвяне на 

мотивите; НАХД № 773/2013 год.; НАХД № 418/2014 год.; НЧД № 

495/2014 год.; НЧД № 628/2013 год.; 

 

Дела на съдия Мария Златарева: 

НОХД № 474/2014 год.; НОХД № 610/2014 год.; НОХД № 720/2014 

год.; НОХД № 851/2014 год.; НОХД № 708/2014 год.; НОХД № 475/2014 

год.; НОХД № 667/2014 год.- приключено със споразумение- не прилага 

разпоредбата на чл.381,ал.5,т.4 от НПК; НЧД № 631/2014 год.; НЧД № 

627/2014 год.; НАХД № 624/2014 год.; НАХД № 634/2014 год.; НАХД № 
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644/2014 год.; НЧД № 648/2014 год.; НЧД № 630/2014 год.; НЧД № 

627/2014 год.; 

 

Дела на съдия Недко Петров: 

НОХД № 146/2014 год. ; НОХД № 662/2014 год.- не прилага 

разпоредбата на чл.381,ал.5,т.4 от НПК; НОХД № 538/2014 год.; НОХД № 

227/2014 год.; НОХД № 772/2014 год.; НОХД №792/2014 год.;НОХД № 

780/2014 год.; НОХД № 578/2014 год.; НАХД № 223/2014 год.; НАХД № 

225/2014 год.; НАХД № 457/2014 год.; НЧД № 612/2014 год.; НЧД № 

619/2014 год.; НЧД № 617/2014 год.; НЧД № 612/2014 год.; 

 

Дела на съдия Гергинска : 

НОХД № 41/2013 год.- има закъснение при придаването на 

мотивите; НОХД № 233/2012 год.- на двъ пъти делото е насрочвано от ОСЗ 

за срок по дълъг от три месеца, като и в двата случая е изготвяна съдебна 

поръчкаима, като са определяни и резервни дати/ има закъснение при 

изготвянето и предаването на мотивите; НОХД № 222/2013 год.; НОХД № 

730/2014 год.; НОХД № 99/2014 год.; НОХД № 3/2014 год.; НАХД № 

546/2013 год.; НАХД № 704/2013 год.; НАХД № 307/2013 год.; НАХД 

№702/2013 год.; НАХД № 280/2013 год.; НАХД № 105/2013 год. – по 

последните четири дела от административен характер има закъснение при 

изготвянето и предаването на решението;  

С малки изключения/ по посочените дела/, не се констатираха други 

пропуски и нарушения свързани с организацията на работа по образуване, 

движение и приключване на делата. 

Поради малкия брой дела разгледани в началото на годината и 

обстоятелството, че не работи в РС Сливница не бяха проверявани дела на 

съдия Родопски. 

 Делата са образувани и насрочвани ритмично и своевременно. 

Отложените в първото заседание дела са насрочвани в максимално 

кратки срокове. 

Основните причини за отлагане на делата, когато са налице такива, 

обикновено са идентични: неявяването на подсъдимите или на 

жалбоподателите, като в повечето случаи се сочат основателни причини за 

това; неявяването на упълномощените от тях защитници; липса на редовна 

процедура по призоваване на подсъдимите и  свидетелите; несвоевременно 

връчване на призовките. По принцип, на база на проверените дела не се 

констатираха случай на неоснователно отлагане на делата. 

По делата които са образувани и приключени по реда на чл.381 и 

сл.от  НПК,когато е налагано наказание лишаване от свобода и 

изпълнението е отлагано при условията на чл.66,ал.1 от НПК не е 

прилагана разпоредбата на чл.381,ал.5,т.4 от НПК.  

При неявяване на подсъдимите без уважителни причини е изменяна 
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мярката за неотклонение в по-тежка и са довеждани принудително от 

органите на съдебната власт. На редовно призованите и неявили се 

свидетели са налагани глоби и са довеждани принудително.  

 

   ОБОБЩЕНИ КОНСТАТАЦИИ ПО СПАЗВАНЕТО НА СРОКОВЕТЕ : 

 

По спазването на чл.252 от НПК.  

Насрочването на делата за разглеждане в съдебно заседание е 

ставало съгласно процесуално определеният двумесечен срок.  

 

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

 Делата са отсрочвани и насрочвани в рамките на до три месеца. 

 

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

решаване на делото. 

 Преобладаващата част от наказателните дела са приключвали в 

рамките на едно-две  открити съдебни заседания и в срок до три месеца. 

 Видно от приложената справка №5- за висящите наказателни дела 

към края на 2014 год., прави впечатление, че има само три дела, 

образувани преди 01.01.2013 год. и неприключени към края на 

проверявания период: НОХД № 55/2012 год.; НОХД № 503/2011 год.; 

НОХД №1/2012 год. 

 

По спазването на чл. 308 от НПК:  

 

С малки изключения,мотивите към постановените присъди са 

изготвяни в срок до петнадесет дни.  

 

По НАХД-та отново бе констатирано, че по двадесет и осем дела/ 

видно от справка №15/ не е спазен срока за постановяване на 

решението – чл.172 от АПК, като делата са на съдия Николов, съдия 

Гергинска, съдия Маркова. Закъсненията варират в рамките на до 

тридесет дни след изтичане на срока. 

По голямо закъснение има по : НАХД № 123/2014 год. е обявено 

за решаване на 31.03.2014 год., като решението е обявено на 12.06.2014 

год.; НАХД № 414/2014 год. е обявено за решаване на 15.10.2014 год., 

като решението е обявено на 15.01.2015 год.; НАХД № 211/2014 год. е 

обявено за решаване на 22.10.2014 год., като решението е обявено на 

20.01.2015 год.; НАХД № 439/2014 год. е обявено за решаване на 
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03.11.2014 год., като решението е обявено на 08.01.2015 год.; НАХД № 

480/2014 год. е обявено за решаване на 24.11.2014 год., като решението 

е обявено на 25.03.2015 год. Съдия докладчик по тези дела е била  

Маркова. 

   С малки изключения, не се констатираха нарушения на сроковете по 

образуване, движение и приключене на наказателните производства по 

реда на : 

- чл. 356 и сл. от НПК- бързо производство / по две дела НОХД№ 504/2014 

год. и НОХД № 561/2014 год. на съдия Николов е нарушена разпоредбата 

на чл.359,ал.1 от НПК, като съдебните актове са предадени с известно 

закъснение/;  чл. 362 и сл. от НПК- незабавно производство ;  чл. 370 и сл. 

от НПК- съкратеното съдебно следствие;  

Не се констатираха нарушения на сроковете по образуване и 

разглеждане на делата по чл. 64,ал.3 от НПК и по чл. 65,ал.3 от НПК.  

В случайте на чл. 381 и сл. от НПК- решаване на делото със 

споразумение, когато се налага наказание лишаване от свобода и 

изпълнението на наказанието се отлага за определен период от време, не се 

определя на кого се възлага възпитателната работа по отношение на 

осъдения – чл.381,ал.5,т.4 от НПК. 

 

          По спазването на чл. 416 от НПК. 

С малки изключения/по шест дела/, видно от протоколите за 

проверка на книгата за привеждане в изпълнение на влезлите в сила 

присъди, е нарушен срока при изпращането на присъдите за 

изпълнение. Причините за закъсненията са в по късното изписване и 

предаване на мотивите към постановените присъди. 

       През проверявания период няма изгубени дела. 

 

 Деловодните книги се водят съгласно изискванията на ПАС. 

В азбучния указател по наказателни дела се вписва номера на 
делото и трите имена на физическите лица, а на юридическите- 
наименованието на фирмата. 

Описната книга по наказателни дела се разпечатва от 
деловодната програма ежедневно, като в нея е отразено : номера на 
делото,вид на делото, състав,дата на образуване, предмет, 
статистически код,съдия докладчик,страни по делото, дата на 
обявяване на делото за решаване,дата на постановяване на 
съдебния акт, резултат от делото, продължителност на разглеждане, 
номер на архивното дело. При изпращане на делото на въззивна 
инстанция се отразява номер и дата на писмото с което делото се 
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изпраща,номер и дата на писмото с което е получено,както и 

резултат от инстанционната проверка или новия номер на делото в 
случаите когато е върнато за ново разглеждане. 

В срочната книга за открити съдебни заседания се отразява 
дата на заседанието, номер на делото, номер и дата на образуване, 
състав на съда, докладчик и прокурор, секретар и име на 
обвиняемия. В същата се вписва номер и дата на присъдата или 
решението, дата на определението, както и резултата по делото. 
При отлагане на делата се вписват причините за отлагане и дата и 
час на насрочване. Отразява се дата на предаване на делото в 
канцеларията, както и подпис на служителя, приел делото. 

Книгата за закрити разпоредителни заседания също се 
разпечатва от деловодната програма, като в нея е отразено : номер 

по ред, номер на делото,състав, съдия-докладчик, резултат - вписва 
се определението или разпореждането на съдията, вид на съд.акт и 
дата на обявяване на съдебния акт. 

Книгата  за изпълнение на присъдите се води съгласно 
изискванията. Книгата се е проверявала ежемесечно от председателя на 
съда и съдебния администратор. За извършените проверки се съставя 
протокол, екземпляр от който се прилага към книгата. 

Книгата за веществените доказателства се води съгласно 
изискванията.  

В книгите за открити и закрити заседания, както и в заповедната 
книга не бяха констатирани слабости, водят се коректно и съгласно 
изискванията. 

През 2013 год. съгласно Заповед № А-110/04.03.2013 год. и през 2014 

год. съгласно Заповед№ А-363/16.09.2014 год. на Административният 

ръководител на Софийски окръжен съд са извършени две проверки на РС 

Сливница от страна на ОС София във връзка с организацията на работа по 

образуването, движението и приключването на наказателните дела.  

Направен е пълен и обективен анализ на работата на съда.  Тези доклади 

би следвало да изиграят важна роля в бъдещата работа на съдиите 

разглеждащи наказателни дела поради изтъкнатото по горе, и преди всичко 

от обстоятелството, че са изготвени от съдии, който осъществяват 

инстанционен контрол и най добре виждат и оценяват работата на 

проверяваните съдии и съпътстващите ги проблеми.  

 

ИЗВОДИ: 

 

         Организационното и административно ръководство в РС - Сливница,  

осъществявано от председателя Георги Николов  е на много добро ниво.  

 Полагани се усилия за установяване на правилна наказателна 

практика, съответстваща на динамиката на престъпността и за бързото 



 19 

решаване на делата, за правилното и точно приложение на законите в 

наказателното правораздаване, създадена е много добра организация на 

работа.  

 Делата се разпределят чрез електронната програма за 

разпределение на делата, като не се констатираха нарушения. 

Системата се експлоатира коректно. 

       Насрочването на делата преимуществено е ставало съгласно 

разпоредбата на чл.252,ал.1 от НПК в двумесечен срок.  

  С малки изключения, съдиите изготвят подробни разпореждания по 

чл. 248,ал.2 от НПК, в които предварително решават въпроса за 

осигуряване на служебна защита, уведомяването на пострадалия за правата 

му, както и за своевременното събиране и представяне на нови 

доказателства. Почти във всички случай, чрез това разпореждане се 

решават предварително и въпроса налице ли са условията за приложението 

на чл.370 и сл. от НПК или чл.381 и сл. от НПК. В тези случаи на 

подсъдимия и защитникът му се дава определено време за да уведоми съда 

дали ще се възползва от тези облекчени процедури, а в определени случаи 

докладчикът сам насрочва дело за предварително изслушване на страните, 

като разпорежда да не се призовават свидетелите и вещите лица. Тези 

предварителни действия на докладчиците дисциплинират страните, дават 

им ясни указания за начина, по който ще се провежда наказателното 

производство, спестяват време и средства за призоваване на свидетели и 

вещи лица и като цяло допринасят особено много за приключване на 

делата в рамките на определените времеви стандарти.  
Отлагането на делата, когато се е налагало такова, се е дължало 

основно на неявяване на страните и поради необходимост от събиране 

на нови доказателства съгласно чл.107, ал.2 и ал.3 от НПК. В малко 

случаи предпоставка за отлагане е било неявяване на подсъдими, 

процесуални представители без уважителна причина, на вещи лица. 

Отлагането на делата и насрочването за следващо съдебно заседание е 

ставало съобразно процесуалните срокове предвидени в чл.271,ал.10 от 

НПК. Съдиите от РС - Сливница, с оглед дисциплинирането на страните и 

участниците в процеса, прилагат санкцията по чл. 271, ал. 11 от НПК.  

Съдиите са разглеждали дела образувани по всички от 

подсъдните на съда производства. 

           Делата преимуществено са  приключвали в рамките на до 3м. 

           Констатираха се известни закъснения при изготвянето и 

предаването на мотивите към постановените присъди и решенията към 

постановените съдебни актове по административни дела. 

 Приемо-предавателни протоколи за веществените доказателства 

не са прилагани по делата. 

 Положителна роля за подобряване работата на съда са изиграли 

извършваните от СОС проверки на организацията на работата и 
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дейността на съдиите и дадените препоръки и проведените след това 

общи събрания на съдиите с оглед предприемане на мерки за 

изпълнение на дадените препоръки. 

 Деловодните книги са водени съгласно изискванията на 

ПАРОАВАС и ПАС. 

         Във връзка с организацията на административната дейност и 

контрол се констатира, че са извършвани проверки на деловодните 

книги в съда. 

           

           Въз основа на направените констатации и изводи, и на основание 

чл.58,ал.2 от ЗСВ,Инспекторатът към висшия съдебен съвет дава 

следните,  

 

           П Р Е П О Р Ъ К И: 

 

 Препоръчва на административния ръководител на РС Сливница  и на 

съдиите да предприемат необходимите мерки за подобряване 

организацията по движението на делата, изготвянето и предаването на 

съдебните актове по делата.  

Да се спазва разпоредбата на чл. 248 от НПК, като се изготвят 

подробни разпореждания при насрочването на делата. 

Да се спазва стриктно разпорадбата на чл.308 от НПК и чл.172 от 

АПК във връзка с изготвянето и предаването на мотивите и решенията 

към постановените съдебни актове. 
Приемо-предавателните протоколи за веществените доказателства 

да се прилагат по делата. 

Присъдите да се изпращат своевременно на РП за изпълнение.  

По внесените за разглеждане дела със споразумение, когато се налага 

наказание чието изпълнение се отлага при условията на чл.66, ал.1 от НК 

да се определя на кого се възлагат възпитателните мерки – чл.381, ал.5, т. 4 

от НПК.  

 

Спазването на дадените по горе препоръки следва да бъде 

постоянна практика. 

 

           Препоръчва на председателя на РС Сливница да упражни 

правомощията се по чл.80,ал.1,т.9 от ЗСВ и да свика общо събрание на 

съдиите, на което да се анализира  Акта с резултатите от извършената 

от ИВСС проверка.  

На основание чл.58,ал.3 от ЗСВ екземпляр от настоящия акт да се 

изпрати на Председателя на РС Сливница . 
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          Настоящият акт на електронен носител да се изпрати на  Висшия 

съдебен съвет. 

         

 За предприетите действия по изпълнение на дадените препоръки да 

бъде уведомен Главния Инспектор на Инспектората към Висшия съдебен 

съвет в срок от тридесет дни след провеждане на Общо събрание и  

анализиране на Акта с резултатите от извършената проверка. 

 

 
ов                                                ИНСПЕКТОР  : 

                                                   /АЛБЕНА КОСТОВА/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


