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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, прокуратурите и следствените отдели към окръжните 

прокуратури за 2015г., както и на Заповед № ПП-01-70 от 10.09.15г. на Главния 

инспектор, 

 

СЕ ИЗВЪРШИ КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА на Районен съд – гр. Елин 

Пелин, с обхват на проверката от 01.01.2013г. до 30.06.2015г. 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; 

- деловодни книги; 

- общ контрол - извършени ревизии от Окръжен съд, предложения за изменение 

на будещи съмнение и водещи до противоречиво приложение текстове на отделни 

норми, както и до противоречива съдебна практика. 

 

СРОК за извършване на проверката от 15.09.2015г. до 16.09.2015г. 

 

            ПРОВЕРЯВАЩИ:  

ИНСПЕКТОР: Янка Гочева  

ЕКСПЕРТИ: Николета Петкова, Николай Иванов Костадинов. 

 



2 

 

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 

 

1. Административна и организационна дейност.Кадрова обезпеченост. 

Щатът на Районен съд – Елин Пелин по щатно разписание за 2013г. утвърдено 

от Висшия съдебен съвет включва: шестима съдии, един държавен съдебен изпълнител 

и един съдия по вписванията. През 2013г. и 2014г. в съда са работили: съдия Росица 

Тодорова – определена за изпълняващ функцията административен ръководител до 

11.07.2013 г. и избрана за административен ръководител с протокол № 47 от 

28.11.2013г. но ВСС, съдия Георги Мулешков, съдия Борислав Чернев, съдия Недко 

Петров и съдия Петко Георгиев. През 2013г., съдът е работил в намален състав с не 

повече от трима съдии, поради командироването на останалите в други съдилища, 

съдия Мулешков е командирован в Софийски окръжен съд; съдия Петров в Софийски 

районен съд. През 2014 година щатът на съда е намален на четирима съдии: Росица 

Тодорова – административен ръководител, съдия Борислав Чернев, съдия Недко 

Петров и районен съдия Петко Георгиев. През 2014 година, съдът е работи постоянно в 

намален състав с не повече от трима съдии, поради командироването на съдия Петров 

в Районен съд – Сливница.  

 Администрацията в Районен съд – гр. Елин Пелин е структурирана по служби, 

съгласно Правилника за администрацията на съдилищата и включва за 2013г. - 13/по 

щат 14/ съдебни служители – административен секретар, главен счетоводител, трима 

съдебни секретари, трима съдебни деловодители, съдебен архивар, съдебен 

деловодител – СИС, призовкар, чистач и работник, поддръжка сграда-огняр. През 

2014г. щатът е зает изцяло, назначен е още един съдебен секретар. 

Със Заповед №А-22 от 19.03.14г. е възложено на административния секретар да 

извършва ежемесечни проверки на Книгата за изпълнение на влезлите в сила присъди 

и определения, като на всяко тримесечие изготвя доклад за резултатите от 

извършените проверки, който да се докладва на административния ръководител. 

 Със Заповед № А-99 от 05.08.15г. е разпоредено на служителите в служба 

„съдебно деловодство” и „съдебни секретари” да спазват стриктно  разпоредбите на : - 

чл.38, т.10 от ПАС; - чл. 78, ал.5 от ПАС и чл.86 от ПАС. В РС – Елин Пелин на 

01.04.14г. са утвърдени са утвърдени „Правила за работа на служба Архив”. На 

04.12.13г. са утвърдени „Вътрешни правила за механизмите на обработване на лични 

данни и защитата им от незаконни форми на обработване”. Утвърдени са и действат 

още: „Вътрешни правила за достъп до обществена информация”, „Правила за 

използване на програмни продукти и интернет”, „Вътрешни правила за организацията 

на публикуването на съдебните актове”, „Вътрешни правила за начина на заместване 

на отсъстващ съдия докладчик, съгласно т.4.1.4. от Единната методика по 

приложението на принципа за случайно разпределение на делата в районните, 
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окръжните, административните, военните, апелативните и специализираните 

съдилища”. 

 В проверявания период от време  на основание заповеди на административния 

ръководител на РС – Елин Пелин №№ А-113 от 20.12.12г.; А-100 от 20.12.13г.; А-64 от 

30.07.14г.; А-115 от 17.12.14г., са извършвани  пълна инвентаризация в деловодството 

на съда.Не са установени изчезнали или унищожени дела.  

 Със заповеди административния ръководител на РС – Елин Пелин №№ А-1 от 

07.01.13г.; А-101 от 20.12.13г. и А-123 от 17.12.14г., комисии от състава на съда са 

извършили проверка на веществените доказателства. 

В РС – Елин Пелин е извършена проверка по наказателни дела /Заповед №КА-

373 от 23.09.14г. на Председателя на ОС - София. За резултатите от проверката е 

представен доклад,според който: не е констатирано нарушение във връзка със спазване 

на срока по чл.271, ал.10 от НПК; - при нохд, които се образуват по внесено от 

прокурора споразумение за решаване на делото по реда на чл.381 от НПК по две дела е 

установено насрочването им извън срока по чл.382, ал.2 от НПК; по отношение 

срочността на изготвяне на мотиви по постановени по нохд присъди е установено, че 

същите се изготвят в срок около 2 месеца; констатиране са пропуски при попълване на 

описните книги, както и по отношение срока на архивиране на делата.  

          2. Деловодни книги. 

          В Районен съд Елин Пелин се водят книгите и регистрите, посочени в чл.50 ал.1 

т.1-7, чл.67,т.4  от ПАРОАВАС.Проверка се извърши на : 

- Описна книга, 

- Книга на открити заседания, 

- Книга за закрити и разпоредителни заседания, 

- Книга за веществените доказателства,  

- Регистър на изпълнителните листа, издадени за държавни такси, присъдени в 

полза на съдебната система за 2015г.  

- Книга за привеждане в изпълнение на влезлите в сила присъди и определения 

по Глава 20 от НПК.  

 Книгите се водят съгласно изискванията на чл.55 - 61, 68, 72 от ПАРОАВАС: 

всички са прономеровани и прошнуровани, с отбелязване на съдържащите се листа в 

съответната книга, с положен подпис на секретар и печат на съда. Описната книга е 

проверявана от председателя на съда. 

От проверката на книгите за открити съдебни заседания се установи неспазване 

на процесуалните срокове за изготвяне на съдебни актове по следните дела: 

За 2013г. и 2014г. 

№ №  на дело Образувано  

чл. 247-НПК 

 

Постановява

не  

на съд.акт  

чл.300-НПК 

Дата на 

предаване  

на мат. 

чл.308,ал.2

, 

чл.340,ал. 

1. 

Забава Съдия 

1. НОХД№246/11г. 17.08.11г. 17.01.13г. 08.03.13г. 19д. Тодорова 

2. НАХД№339/12г. 22.10.12г. 21.01.13г. 20.03.13г. 27д. Тодорова 
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3. НОХД№11/12г. 12.01.12г. 28.01.13г. 20.03.13г. 20д. Тодорова 

4.  НАХД№391/12г. 30.11.12 06.02.13г. 19.03.13г. 13д. Тодорова 

5. НАХД№385/12г. 28.11.12г. 06.02.13г. 19.03.13г. 13д. Георгиев 

6. НАХД№398/12г. 07.12.12г. 07.03.13г. 09.05.13г. 1м.2д. Тодорова 

7.  НАХД№395/12г. 06.12.12г. 07.03.13г. 09.05.13г. 1м.2д. Тодорова 

8. НАХД№36/13г.  11.03.13г. 09.05.13г. 28д. Тодорова 

9. НАХД№306/12г. 28.09.12г. 24.04.13г. 12.06.13г. 19д. Георгиев 

10. НАХД№307/12г. 28.09.12г. 24.04.13г. 12.06.13г. 19д. Георгиев 

11.  НАХД№308/12г. 28.09.12г. 24.04.13г. 12.06.13г. 19д. Георгиев 

12. ВЧХД№155/12г. 16.05.12г. 27.06.13г. 03.09.13г. 1м.7д. Тодорова 

13. НАХД№140/13г.  04.09.13г. 29.10.13г. 25д. Тодорова 

14. НОХД№312/10г. 01.10.12г. 30.10.13г. 17.12.13г. 17д. Чернев 

15. НАХД№300/13г. 09.03.13г. 03.04.14г. 26.05.14г. 23д. Чернев 

16. НАХД№93/14г. 08.04.14г. 20.10.14г. 23.12.14г. 1м.3д. Тодорова 

17. НАХД№122/14г.  27.10.14г. 04.02.15г. 2м.8д. Тодорова 

18. НАХД№132/14г. 19.05.14г. 27.10.14г. 10.02.15г. 2м.14д. Тодорова 

19. НАХД№122/14г.  27.10.14г. 04.02.15г. 2м.8д. Тодорова 

20. НАХД№132/14г. 19.05.14г. 27.10.14г. 10.02.15г. 2м.14д. Тодорова 

 

От книгата за изпълнение на влезли в сила присъди и определения ,водена общо 

за 2013г., 2014г. и 2015г. се установи,че за 2013г. има записи от 1 до 116 /л.1-л.16/. По 

НОХД№321/12г. присъдата постановена на 28.01.2013г., влязла в сила на 13.02.2013г. 

изпратена присъдата на 21.02.2013г.; НОХД№91/11г. присъдата постановена на 

19.02.2013г., влязла в сила на 07.03.2013г., мотивите предадени на 20.03.2013г., 

изпратена за изпълнение на 26.03.2013г.; НОХД№29/11г. присъдата постановена на 

08.11.2012г., влязла в сила на 21.03.2013г., върнато от СОС на 02.04.2013г., изпратена 

за изпълнение на 10.04.2013г. НОХД№232/12г. присъдата постановена на 11.03.2013г., 

влязла в сила на 27.03.2013г., мотивите предадени на 16.04.2013г., изпратена за 

изпълнение на 18.04.2013г.; НОХД№291/12г. присъдата постановена на 18.04.2013г., 

влязла в сила на 02.10.2013г. изпратена присъдата на 10.10.2013г.; НОХД№230/13г. 

присъдата постановена на 07.10.2013г., влязла в сила на 23.10.2013г., мотивите 

предадени на 05.11.2013г.,  изпратена за изпълнение на 05.11.2013г.  

За 2014г. има записи от 1 до 109 проверявана е ежемесечно от съдия Тодорова и 

от гл.специалист Лена Николчева. По НОХД№250/14г. определението за одобряване 

на споразумение е постановено на 15.10.2014г., влязло в сила на 15.10.2014г., с 

определение влязло в сила на 31.10.2014г. постановяване на определение по чл.68, ал.2 

НК – 9м.ЛОС, изпратена за изпълнение на 04.11.2014г./протокол от с.з. от 15.10.2014г. 

За 2015г. има записи от 1 до 50 проверявана е ежемесечно от съдия Тодорова и 

от гл.специалист Лена Николчева. Присъдите и определенията се изпращат 

преимуществено още същия ден или в рамките на няколко дни. 
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 3. Образуване и разпределение на делата на принципа на случайния подбор 

съгласно чл.9 ЗСВ.  

           Дейността по образуване и разпределение на делата е съобразена с 

ПАРОАВАС/отм./ , ПАС и Вътрешните правила за случайно разпределение на делата в 

РС Елин Пелин, утвърдени от председателя на съда и актуализирани с последващи 

заповеди. 

Съгласно разписаните правила, в регистратурата на РС – Елин Пелин се водят 

входящ и изходящ дневник на електронен и на хартиен носител. Във входящия 

дневник се описват всички документи и дела, постъпващи в съда, като се отбелязва 

дата и час на приемането им. Книжата, по които се образуват дела, се предават най – 

късно на следващия ден от постъпването им на административния ръководител на съда 

или на определени от него съдии, който образува дело, ако са налице процесуалните 

изисквания за това, като определя вида му и съдията докладчик, съобразно принципа 

на случайния подбор. Новообразуваните дела се вписват в съответната описна книга, 

най-късно на следващия работен ден след приемането им в деловодството и се 

докладват на определения съдия – докладчик за насрочване в деня на вписване. Съдия 

- докладчик може да бъде заменен само при отвод или отсъствие при спазване на 

принципа на случайния подбор. При продължително отсъствие на съдия - докладчик и 

при изтичане на законоустановените срокове за произнасяне по делата, същите се 

преразпределят под същия номер на друг съдия. Работата с програмата за случайно 

разпределение се извършва от съдия Тодорова – административен ръководител, а при 

отсъствие - от съдия Чернев и съдия Георгиев, определени със заповед на 

административния ръководител. С вътрешните правила са определени групите дела, 

както и тези, които се разпределят на дежурните съдии.  

           В съответствие с изискването на закона РС – Елин Пелин използва софтуерния 

продукт за случайно разпределение на делата /Low Choice/, инсталиран през 2006г., 

като през годината системата за случайно разпределение на делата е свързана със 

сървъра на Висшия съдебен съвет, като гаранция за прилагане принципите на 

прозрачност, случайност и равномерна натовареност на магистратите. През месец 

декември 2013 год. в регистратурата на РС - Елин Пелин е въведена и тествана 

ЕИСПП, чието използване продължава и през 2014г. Всички магистрати участват със 

100 % натовареност в разпределението на делата. 

При проверка по образуването на делата се установи разминаване между 

номера на делото,отразен в протокола от разпределението му чрез системата,и 

този,отразен върху корицата на делото:  НАХД№99/14г. в протокола посочен №103, 

НАХД№106/13г. в протокола посочен №109, ЧНД№65/14г. посочено №67, 

ЧНД№80/14г. в протокола №84. Като причина за това се посочи от проверявания орган 

неотразяване на всички дела,разпределяни по дежурство в системата „Low 

Choice”,който проблем през 2015г. е отстранен. 

При извършената проверка  на компютърната програма се установи, че делата 

се разпределят по реда на постъпването им:входящите номера са съответни на 

номерата  на  образуваните и разпределени дела.Не се установиха разминавания между 

съхраняваната в програмата информация относно извършеното разпределение на 
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избрани от екипа дела -кога,между кои лица,кой е определен за докладчик и наличната 

такава в протокола,приложен към делото. 

           При така разписаните правила през проверявания период от време постъпилите 

в РС Елин Пелин са били разпределени по следния начин: 

За 2013г.: 

Постъпили наказателни дела през 2013г. по съдии: 

- Съдия Борислав Чернев :НОХД – 49 бр., НЧХД – 2 бр., по чл.78а от НК – 6 бр, 

ЧНД – 27 бр., НАХД – 41 бр.,общо 125 дела; 

- Съдия Петко Георгиев : НОХД – 43 бр., НЧХД – 4 бр., по чл.78а от НК – 7 бр, 

ЧНД – 29 бр., НАХД – 44 бр.,общо 127 дела; 

- Съдия Росица Тодорова : НОХД – 49 бр., НЧХД – 2 бр., по чл.78а от НК – 6 

бр, ЧНД – 27 бр., НАХД – 40 бр. ,общо 124 дела. 

За 2014г.: 
Постъпили наказателни дела през 2014г. по съдии: 

- Съдия Борислав Чернев – НОХД – 45 бр., НЧХД – 3 бр., по чл.78а от НК – 6 

бр, ЧНД – 25 бр., НАХД – 38 бр. Общо 117 дела.; 

- Съдия Петко Георгиев – НОХД – 42 бр., НЧХД – 2 бр., по чл.78а от НК – 7 бр, 

ЧНД – 28 бр., НАХД – 33 бр. Общо 112 дела.; 

- Съдия Росица Тодорова – НОХД – 41 бр., НЧХД – 4 бр., по чл.78а от НК – 5 

бр, ЧНД – 26 бр., НАХД – 39 бр. Общо 115 дела.; 

Изложените данни позволяват извод за равномерно разпределение и за двете 

години  на постъпващите в съда дела. 

4. Движение и приключване на делата. 

           От РС Елин Пелин бяха изискани данни от проверявания период от време за 

образувани,разглеждани и приключени дела. 

 През 2013г. са образувани 377  дела, а броят на останалите несвършени в 

началото на отчетния период е 92 . Постъпилите дела през 2013г. по видове са, както 

следва: - НОХД – 142 бр.; - НЧХД – 8 бр.; - по чл. 78а от НК – 19 бр.; - ЧНД – 69 бр.; - 

ЧНД разпити – 14 бр.; - НАХД – 125 бр. Висящите в началото на периода по видове са, 

както следва: - НОХД – 21 бр.; - НЧХД – 7 бр.; - по чл. 78а от НК – 1 бр.; - ЧНД – 5 

бр.; НАХД – 58 бр. 

 Общият брой на делата за разглеждане пред 2013г. е 469 , като от тях: НОХД 

– 163 , НЧХД – 15 , - по чл. 78а от НК – 20 ; - ЧНД – 74 ; - ЧНД разпити – 14 , НАХД – 

183 .Проведени са 620 съдебни заседания. 

 Общо делата  за разглеждане по състави са: 

-съдия Борислав Чернев – НОХД – 59 бр., НЧХД – 4 бр., по чл.78а от НК – 6 бр, 

ЧНД – 32 бр., НАХД – 65 бр.,т.е. общо 166 дела; 

-съдия Петко Георгиев:НОХД – 46 бр., НЧХД – 6 бр., по чл.78а от НК – 7 бр, 

ЧНД – 29 бр., НАХД – 58 бр.,т.е. общо 146 дела; 

-съдия Недко Петров : НОХД – 3 бр., НЧХД – 1 бр., по чл.78а от НК – 0 бр, 

ЧНД – 0 бр., НАХД – 1 бр.,т.е. общо 5 дела; 

-съдия Росица Тодорова : НОХД – 54 бр., НЧХД – 4 бр., по чл.78а от НК – 7 бр, 

ЧНД – 27 бр., НАХД – 59 бр.,т.е. общо 151 дела; 

-Съдия Радослава Йорданова – НОХД – 1 бр., НЧХД – 0 бр., по чл.78а от НК – 0 

бр, ЧНД – 0 бр., НАХД – 0 бр. ,т.е. общо 1 дело. 
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 Свършени през годината са 404 дела, от които: НОХД – 138 бр.; - НЧХД – 12 

бр.; - по чл. 78а от НК – 17 бр.; - ЧНД – 71 бр.; - ЧНД разпити – 14 бр.; - НАХД – 152 

бр. Общо свършени в тримесечен срок са 313 бр., а тези със съдебен акт по същество 

са 276 бр.  

 Свършени дела по състави са както следва: 

-съдия Борислав Чернев : НОХД – 47 бр., НЧХД – 2 бр., по чл.78а от НК – 5 бр, 

ЧНД – 32 бр., НАХД – 52 бр.,т.е.общо 138 дела; 

-съдия Петко Георгиев : НОХД – 41 бр., НЧХД – 5 бр., по чл.78а от НК – 6 бр, 

ЧНД – 27 бр., НАХД – 49 бр.,т.е. общо 128 дела; 

-съдия Недко Петров – НОХД – 3 бр., НЧХД – 1 бр., по чл.78а от НК – 0 бр, 

ЧНД – 0 бр., НАХД – 1 бр.,те.общо 5 дела; 

-съдия Росица Тодорова :НОХД – 46 бр., НЧХД – 4 бр., по чл.78а от НК – 6 бр, 

ЧНД – 26 бр., НАХД – 50 бр. ,т.е. общо 132 дела; 

-съдия Радослава Йорданова – НОХД – 1 бр., НЧХД – 0 бр., по чл.78а от НК – 0 

бр, ЧНД – 0 бр., НАХД – 0 бр. ,т.е. общо 1 дело.; 

 През 2013г. едно дело е прекратено по давност – НОХД №39/2002г. ,на доклад 

на съдия Чернев. 

Общо прекратените наказателни производства през 2013г. са 128 . От тях 92 

дела от общ характер са прекратени след одобрено споразумение по реда на чл. 382 и 

сл. от НПК и 18. по чл.384 от НПК или спогодби. През 2013г. 2 дела са върнати на 

прокурор, с указания за отстраняване на нарушения, допуснати в досъдебното 

производство. 

По други причини са прекратени 16  дела.  

Несвършените дела в края на 2013г. са общо 65 дела. От тях НОХД - 25 бр., НЧХД 

– 3 бр.; ЧНД – 3 бр., НАХД – 31 бр. по чл.78а от НК – 3 бр. 

Несвършените дела са разпределени по състави както следва: 

-съдия Борислав Чернев: НОХД – 12 бр., НЧХД – 2 бр., по чл.78а от НК – 1 бр, 

ЧНД – 0 бр., НАХД – 13 бр.,т.е. общо 28 дела.; 

-съдия Петко Георгиев:НОХД – 5 бр., НЧХД – 1 бр., по чл.78а от НК – 1 бр, 

ЧНД – 2 бр., НАХД – 9 бр.,т.е. общо 18 дела; 

-съдия Недко Петров – няма; 

-съдия Росица Тодорова : НОХД – 8 бр., НЧХД – 0 бр., по чл.78а от НК – 1 бр, 

ЧНД – 1 бр., НАХД – 9 бр.,т.е. общо 19 дела; 

-съдия Радослава Йорданова няма такива дела. 

 Делата, върнати на прокуратурата с указания за отстраняване на съществени 

нарушения на процесуалните правила, допуснати на досъдебното производство са  2 . 

От съдебно заседание по чл.288, т.1 от НПК е върнато 1 - НОХД №112/13г.,на доклад 

на съдия  Георгиев. 

Дела с възобновено съдебно следствие и възобновени наказателни производства 

през годината няма. 

 Постановени са 5 оправдателни присъди за периода : Чернев – 1; съдия 

Георгиев – 3  и съдия Тодорова – 1. 

 Делата, разгледани по реда на гл.28 от НПК „Освобождаване от наказателна 

отговорност с налагане на административно наказание” са общо 20  /по съдии: Чернев 

– 6; Георгиев – 7  и Тодорова – 7/. 
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Делата, разгледани по реда на Глава 27 от НПК „Съкратено съдебно следствие в 

производство пред първа инстанция” са общо 6  /по съдии: Чернев – 2 ; Георгиев – 3  и 

Тодорова – 1 /. 

Делата, решени със споразумение са 110 /по съдии: Чернев – 38 ; Георгиев – 34  

и Тодорова – 37 , Йорданова – 1 /. 

Неодобрени споразумения – няма. 

Няма и дела разгледани по реда на Глава 25 НПК „Незабавно производство”. По 

реда на гл.24 НПК „Бързо производство” са разгледани общо 5 дела /по съдии: Чернев 

– 1 ; Георгиев – 2  и Тодорова – 3 дела/. 

Делата, образувани по искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане 

под стража” (чл.64 и чл.65 НПК) или за нейното изменение са само 2 . 

Дела по гл.34, раздел 1 от НПК – „Прилагане на принудителни медицински 

мерки” не са образувани.  

 В РС Елин Пелин са налични дела , образувани преди 01.01.2012г. и 

неприключили към 30.06.2014г.: НОХД №210/11г., НОХД №205/11г. , НОХД 

№289/11г. на доклад на съдия Чернев и НОХД №387/10г. на доклад на  съдия 

Тодорова. 

През 2013г.  няма дела насрочени в 3 месечен срок с разрешение по чл.252, ал.2 от 

НПК,както и такива , насрочени в 3-месечен срок без разрешение на председателя на 

съда. 

По отношение спазване срока по чл.271, ал.10 от НПК бяха установени  40 дела 

с интервал между съдебните заседания над три месеца. От тях 31 дела на доклад на 

съдия Чернев и 9  на съдия Тодорова. 

По отношение спазване на чл.308 и чл.340 от НПК данните са следните: 

- изготвяне на мотиви по НОХД: - в срок до 15 дни – 5 дела, в срок до 30 дни – 

18 дела , над 30 дни – 3 дела; 

- изготвяне на решения по АНД: - в срок до 1 месец – 148 дела, в срок до 3 

месеца – 21 дела; след изтичане на срок от три месеца – няма. 

По отношение спазването на чл.416 от НПК: изпратени в 7-дневен срок от 

влизане в сила са 116 присъди и/или определения. В срок по-дълъг от 7 дни само  3 . 

През 2013г. са обжалвани и протестирани общо 28 броя дела. 

През 2013г. в РС – Елин Пелин има едно спряно наказателно дело –  

През 2014г. е намалял броят на образуваните дела - 344 , а останалите 

несвършени в началото на отчетния период са 65 дела. Постъпилите дела през 

2014г. по видове са, както следва: - НОХД – 128 бр.; - НЧХД – 9 бр.; - по чл. 78а от НК 

– 18 бр.; - ЧНД – 61 бр.; - ЧНД разпити – 18 бр.; - НАХД – 110 бр. Висящите в 

началото на периода по видове са, както следва: - НОХД – 25 бр.; - НЧХД – 3 бр.; - по 

чл. 78а от НК – 3 бр.; - ЧНД – 3 бр.; НАХД – 31 бр. 

 Общият брой на делата за разглеждане през 2014г. е 409 , като от тях: НОХД 

– 153 , НЧХД – 12 , - по чл. 78а от НК – 21 ; - ЧНД – 64 ; - ЧНД разпити – 18 , НАХД – 

141 .Проведени са 672 съдебни заседания. 

 Общо делата  за разглеждане по състави са : 

-съдия Борислав Чернев: НОХД – 57 бр., НЧХД – 5 бр., по чл.78а от НК – 7 бр, 

ЧНД – 25 бр., НАХД – 51 бр. ,т.е. общо 145 дела; 

-съдия Петко Георгиев:НОХД – 47 бр., НЧХД – 3 бр., по чл.78а от НК – 8 бр, 

ЧНД – 30 бр., НАХД – 42 бр.,т.е. общо 130 дела; 
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-съдия Росица Тодорова : НОХД – 49 бр., НЧХД – 4 бр., по чл.78а от НК – 6 бр, 

ЧНД – 27 бр., НАХД – 48 бр. ,т.е. общо 134 дела. 

 Свършени през годината са 343 дела, от които: НОХД – 125 бр.; - НЧХД – 4 

бр.; - по чл. 78а от НК – 17 бр.; - ЧНД – 63 бр.; - ЧНД разпити – 18 бр.; - НАХД – 116 

бр. Общо свършени в тримесечен срок са 293 , а тези със съдебен акт по същество са 

203 бр.  

 Свършените дела по състави са: 

-съдия Борислав Чернев: НОХД – 40 бр., НЧХД – 1 бр., по чл.78а от НК – 5 бр, 

ЧНД – 25 бр., НАХД – 41 бр.,т.е. общо 112 дела; 

-съдия Петко Георгиев: НОХД – 41 бр., НЧХД – 2 бр., по чл.78а от НК – 7 бр, 

ЧНД – 30 бр., НАХД – 35 бр.,т.е. общо 115 дела; 

-съдия Росица Тодорова : НОХД – 44 бр., НЧХД – 1 бр., по чл.78а от НК – 5 бр, 

ЧНД – 26 бр., НАХД – 40 бр.,т.е. общо 116 дела. 

 Дела, прекратени по давност няма. 

Общо прекратените наказателни производства през 2014г. са 140 дела.От тях 91 

дела от общ характер са прекратени след одобрено споразумение по реда на чл. 382 и 

сл. от НПК и 17 бр. по чл.384 от НПК или спогодби. През 2014г. няма дела върнати на 

прокурор, с указания за отстраняване на нарушения, допуснати в досъдебното 

производство. 

По други причини са прекратени 32  дела.  

Несвършените дела в края на 2014г. са общо 66 . От тях НОХД - 28 бр., НЧХД – 

8 бр.; ЧНД – 1 бр., НАХД – 25 бр.; по чл.78а от НК – 4 бр. 

Несвършените дела по състави са както следва: 

-съдия Борислав Чернев :НОХД – 17 бр., НЧХД – 4 бр., по чл.78а от НК – 2 бр, 

ЧНД – 0 бр., НАХД – 10 бр.,т.е. общо 33 дела; 

-съдия Петко Георгиев :НОХД – 6 бр., НЧХД – 1 бр., по чл.78а от НК – 1 бр, 

ЧНД – 0 бр., НАХД – 7 бр. ,т.е. общо 15 дела; 

-съдия Росица Тодорова : НОХД – 5 бр., НЧХД – 3 бр., по чл.78а от НК – 1 бр, 

ЧНД – 1 бр., НАХД – 8 бр.,т.е. общо 18 дела. 

Възобновени наказателни производства и дела с възобновено съдебно следствие 

няма. 

 Постановените оправдателни присъди за периода са 4 /по съдии: Георгиев – 3  и 

Тодорова – 1/. 

 Делата, разгледани по реда на гл.28 от НПК „Освобождаване от наказателна 

отговорност с налагане на административно наказание” са общо 21 /по съдии: Чернев – 

7 бр.; Георгиев – 8 бр. и Тодорова – 6 бр./. 

Делата, разгледани по реда на Глава 27 от НПК „Съкратено съдебно следствие в 

производство пред първа инстанция” са общо 5  /по съдии: Чернев – 1 бр. и Тодорова – 

4 бр./ 

Делата, решени със споразумение са 108  /по съдии: Чернев – 37 бр.; Георгиев – 

35 бр. и Тодорова – 36 бр./. 

Неодобрени споразумения през годината няма. 

Няма дела разгледани по реда на Глава 25 НПК „Незабавно производство”. По 

реда на гл.24 НПК „Бързо производство” са разгледани общо 10 дела /по съдии: 

Чернев – 3 бр.; Георгиев – 3 бр. и Тодорова – 4 бр./. 
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Делата, образувани по искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане 

под стража” (чл.64 и чл.65 НПК) или за нейното изменение са увеличени– 5 дела. 

Дела по гл.34, раздел 1 от НПК – „Прилагане на принудителни медицински 

мерки” не са образувани.  

 И през 2014г. все още не са приключени четирите дела,описани през 

2013г.,които са образувани преди 01.01.2012г. и неприключили към 30.06.2014г.  

През 2014г. – няма дела са насрочени в 3 месечен срок с разрешение по чл.252, 

ал.2 от НПК,както и такива , насрочени в 3-месечен срок без разрешение на председателя 

на съда. 

По отношение спазване срока по чл.271, ал.10 от НПК бяха установени  9  дела 

с интервал между съдебните заседания над три месеца. От тях 1 дело на доклад на 

съдия Чернев , 5 дела на съдия Тодорова и 3  на съдия Георгиев. 

По отношение спазване на чл.308 и чл.340 от НПК данните са следните: 

- изготвяне на мотиви по НОХД: - в срок до 15 дни – 5 дела, в срок до 30 дни – 

12 дела /, над 30 дни – няма; 

- изготвяне на решения по АНД: - в срок до 1 месец – 120 бр., в срок до 3 месеца 

– 13 бр.; след изтичане на срок от три месеца – няма. 

По отношение спазването на чл.416 от НПК: изпратени в 7-дневен срок от 

влизане в сила са 109  присъди и/или определения. В срок по-дълъг от 7 дни  не бяха 

установени. 

През първото шестмесечие на 2015г. са образувани 150  дела, а останалите 

несвършени в началото на отчетния период са 66 дела. Постъпилите дела през 

периода по видове са, както следва: - НОХД – 48 бр.; - НЧХД – 1 бр.; - по чл. 78а от 

НК – 3 бр.; - ЧНД – 43 бр.; - ЧНД разпити – 10 бр.; - НАХД – 45 бр. Висящи в началото 

на периода по видове са, както следва: - НОХД – 28 бр.; - НЧХД – 8 бр.; - по чл. 78а от 

НК – 4 бр.; - ЧНД – 1 бр.; НАХД – 25 бр. 

 Общият брой на делата за разглеждане през периода е 216 , като от тях: 

НОХД – 76 бр., НЧХД – 9 бр., - по чл. 78а от НК – 7 бр.; - ЧНД – 44 бр.; - ЧНД разпити 

– 10 бр., НАХД – 70 бр. Проведени са 257 съдебни заседания. 

 Общо дела за разглеждане по състави са: 

-съдия Борислав Чернев: НОХД – 32 бр., НЧХД – 4 бр., по чл.78а от НК – 3 бр, 

ЧНД – 19 бр., НАХД – 27 бр.,т.е. общо 85 дела; 

-съдия Петко Георгиев : НОХД – 23 бр., НЧХД – 1 бр., по чл.78а от НК – 2 бр, 

ЧНД – 17 бр., НАХД – 19 бр.,т.е. общо 62 дела; 

-съдия Росица Тодорова : НОХД – 21 бр., НЧХД – 4 бр., по чл.78а от НК – 2 бр, 

ЧНД – 18 бр., НАХД – 24 бр.,т.е. общо 69 дела. 

 Свършени през периода са 160 дела, от които: НОХД – 56 бр.; - НЧХД – 4 бр.; 

- по чл. 78а от НК – 5 бр.; - ЧНД – 41 бр.; - ЧНД разпити – 10 бр.; - НАХД – 44 бр. 

Общо свършени в тримесечен срок са 133 бр., а тези със съдебен акт по същество са 

106 бр.  

 Свършените дела по състави са: 

-съдия Борислав Чернев: НОХД – 19 бр., НЧХД – 1 бр., по чл.78а от НК – 1 бр, 

ЧНД – 17 бр., НАХД – 14 бр.,т.е. общо 52 дела; 

-съдия Петко Георгиев : НОХД – 21 бр., НЧХД – 1 бр., по чл.78а от НК – 2 бр, 

ЧНД – 17 бр., НАХД – 13 бр. ,т.е. общо 54 дела.; 
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-съдия Росица Тодорова – НОХД – 16 бр., НЧХД – 2 бр., по чл.78а от НК – 2 бр, 

ЧНД – 17 бр., НАХД – 17 бр.,т.е. общо 54 дела.; 

 Дела, прекратени по давност няма. 

Общо прекратените наказателни производства през периода са 54.От тях 43 

дела от общ характер са прекратени след одобрено споразумение по реда на чл. 382 и 

сл. от НПК и 6 бр. по чл.384 от НПК или спогодби. През периода 1 дело е върнато на 

прокурор, с указания за отстраняване на нарушения, допуснати в досъдебното 

производство. 

По други причини са прекратени 4  дела.  

Несвършените дела в края на периода са общо 56  От тях НОХД - 20 бр., НЧХД 

– 5 бр.; ЧНД – 3 бр., НАХД – 26 бр., по чл.78а от НК – 2 бр. 

Несвършените дела по състави са: 

-съдия Борислав Чернев: НОХД – 13 бр., НЧХД – 3 бр., по чл.78а от НК – 2 бр, 

ЧНД – 2 бр., НАХД – 13 бр.,т.е. общо 33 дела.; 

-съдия Петко Георгиев: НОХД – 2 бр., НЧХД – 0 бр., по чл.78а от НК – 0 бр, 

ЧНД – 0 бр., НАХД – 6 бр.,т.е. общо 8 дела; 

-съдия Росица Тодорова : НОХД – 5 бр., НЧХД – 2 бр., по чл.78а от НК – 0 бр, 

ЧНД – 1 бр., НАХД – 7 бр.,т.е. общо 15 дела.; 

 През първото полугодие на 2015г. само едно дело е върнато на прокуратурата с 

указания за отстраняване на нарушения, допуснати на досъдебното производство и 

това е сторено в съдебно заседание по реда на чл.288, т.1 от НПК: НОХД №209/14г. на 

доклад на  съдия Георгиев. 

Възобновени наказателни производства и дела с възобновено съдебно следствие 

няма. 

 Делата, разгледани по реда на гл.28 от НПК „Освобождаване от наказателна 

отговорност с налагане на административно наказание” са общо 12  /по съдии: Чернев 

– 7 бр.; Георгиев – 3 бр. и Тодорова – 2 бр./. 

Делата, разгледани по реда на Глава 27 от НПК „Съкратено съдебно следствие в 

производство пред първа инстанция” са общо 4 бр. /по съдии: Чернев – 2 бр. и 

Тодорова – 2 бр./ 

Делата, решени със споразумение са 46 бр. /по съдии: Чернев – 17 бр.; Георгиев 

– 17 бр. и Тодорова – 12 бр./.Неодобрени споразумения няма. 

Няма и дела,разгледани по реда на Глава 25 НПК „Незабавно производство”. По 

реда на гл.24 НПК „Бързо производство” са разгледани  общо 2 дела /по съдии: Чернев 

– 1 бр. и Тодорова – 1 бр./ 

Делата, образувани по искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане 

под стража” (чл.64 и чл.65 НПК) или за нейното изменение са 5 ,а тези  по гл.34, 

раздел 1 от НПК – „Прилагане на принудителни медицински мерки” – 4  /по съдии: 

Георгиев – 2 бр. и Тодорова – 2 бр./. 

 И през 2015г. продължават да са на производство 4-те дела, образувани преди 

01.01.2012г. и неприключили към 30.06.2014г.  

През периода  няма дела,които да са насрочени в 3 месечен срок с разрешение по 

чл.252, ал.2 от НПК.,както и такива , насрочени в 3-месечен срок без разрешение на 

председателя на съда . 
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При проверка по спазване срока по чл.271, ал.10 от НПК се установи,че по  15 

дела не е спазено изискването за насрочване в срок до 3 месеца. От тях 14 дела са на 

доклад на съдия Чернев и 1 дело на съдия Тодорова. 

По отношение спазване на чл.308 и чл.340 от НПК данните са следните: 

- изготвяне на мотиви по НОХД: - в срок до 15 дни – 8 дела, в срок до 30 дни – 1 

дело /, над 30 дни – няма; 

- изготвяне на решения по АНД: - в срок до 1 месец – 42 дела, в срок до 3 

месеца – 7 дела; след изтичане на срок от три месеца – няма. 

По отношение спазването на чл.416 от НПК: изпратени в 7-дневен срок от 

влизане в сила са 43  присъди и/или определения. В срок по-дълъг от 7 дни не бяха 

установени. 

През периода са обжалвани и протестирани общо 26 броя дела. 

5.Проверени дела. 

В хода на проверката се извърши проверка на делата,върнати на прокурор 

поради допуснати в досъдебното производство съществени нарушения на 

процесуалните правила,спрените дела,прекратените поради изтекла давност дела,както 

и делата с прекомерна продължителност.Наред с това бе извършена проверка по равен 

брой дела от всеки вид /нохд,нахд,по чл.78а от НК,чнд/на всеки от 

съдиите,разглеждащ наказа- телни дела.  

 По всички проверени дела са приложени протоколи за избор на съдия 

докладчик от извършено електронно разпределение на пирнципа на случайния подбор. 

5.1.Прекратени по давност дела. 

В проверявания период от време 2013-2015г. е установено само едно 

дело,прекратено поради изтичане на предвидената в закона абсолютна погасителна 

давност. 

НОХД№39/02г.Делото е  образувано  на 27.06.02г. по обвинителен акт за 

престъпление по чл.195, ал.1, т.3, пр.1 и т.4, пр.1 и 2 и т.7 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.28 от 

НК,извършено през 1997г.. Разпределено на доклад на съдия Иван Айдаров. С 

разпореждане от 27.06.02г. делото е насрочено за 02.10.12г., в което съдебно заседание 

съдът не дава ход и го отлага за назначаване на служебен защитник. В следващото с.з. 

от 06.11.02г. отново не е даден ход на делото поради неявяване на упълномощен 

защитник на подсъдимия поради служебна ангажираност.В с. з.,насрочени за 

22.01.03г., 19.02.03г. и 02.04.03г. е даван ход на делото и е отлагано за събиране на 

доказателства.В съдебно заседание от 22.05.03г. не дава ход, неявяване на подсъдимия, 

редовно уведомен. Изменя МНО в „Парична гаранция”. В съдебно заседание от 

17.09.03г. не дава ход, поради неявяване на подсъдимия,нередовно призован. В 

съдебно заседание от 05.11.03г. изменя МНО в „Задържане под стража”. В съдебно 

заседание от 19.01.04г. не дава ход, поради неявяване на подсъдимия. В съдебно 

заседание от 02.03.04г. спира производството по делото, до установяване на 

подсъдимия.Постановява разпореждане периодично да се изисква информация за 

резултатите от издирването.Същото не е изпълнявано в продължение на две 

години,след което от 2006г. е изисквана информация по установяване на подсъдимия - 

справки от 23.10.06г.,21.06.07г., 24.10.07г., 29.02.08г., 20.10.08г., 10.02.09г., 

26.09.11г.Отново следва период на бездействие в продължение на две години и едва с 

протокол от 10.01.13г. за съдия докладчик е определен Борислав Чернев. Първата 

справка с резултати от издирването на подсъдимия е от 04.02.13г. С разпореждане от 
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22.02.13г.съдът  прекратява наказателното производство  поради изтичане на 

абсолютната давност.  

5.2.Спрени дела. 

През проверявания период от време е спряно производството по едно дело. 

НОХД №440/08г. е  образувано  на 15.12.08г. по ОА за престъпление по чл.196, 

ал.1, т.2, пр.1 вр. чл.195, ал.1, т.2 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.20, ал.2 вр. ал.1 вр. чл.29, ал.1, 

б.”а” и б.”б” от НК срещу двама подсъдими. Разпределено на съдия Борислав Чернев. 

С разпореждане от 15.12.08г. делото е насрочено за 30.01.09г. , в което съдебно 

заседание съдът не дава ход на делото поради неявяване на подсъдимия Д. , редовно 

призован. В следващото с.з. от 19.03.09г. отново не дава ход,този път поради  

неявяване на подсъдимия Т. Делото отново е отложено и насрочено за  14.05.09г.И в 

това с.з. не дава ход поради неявяване на подсъдимите редовно призовани/Д. чрез 

началника на ареста/. В съдебното заседание от 02.07.09г. причина за отлагане е 

неявяване на защитниците на подсъдимите.Следващото с.з. е насрочено  за 13.10.09г. 

,но с  разпореждане делото е пренасрочено за 15.10.09г. поради служебна  

ангажираност на съдията. В това с.з. съдът не дава ход на делото поради  неявяване на 

подсъдимия Т. с твърдения за влошено здравословно състояние. Това е причина за 

отлагане делото и в съдебно заседание от 17.11.09г. За изясняване на въпросите със 

здравословното му състояние е назначена СМЕ.И с.з. от 16.02.10г. е отложено поради 

неявяване на подсъдимия Т. с твърдение за заболяване. И в следващото съдебно 

заседание от 08.04.10г. делото е отложено поради неявяване на подсъдимия Т., редовно 

призован.Съдът изменя МНО,като увеличава размера на „ Парична гаранция” от 500 

на 1000лв. Резултат не е постигнат и в съдебно заседание от 22.06.10г.  подсъдимият  

Т. отново не се явява. Постановено е принудителното му  довеждане и делото е 

отложено. В съдебно заседание от 19.10.10г. подсъдимия Т. редовно призован,не се 

явява,не е изпълнено и принудителното довеждане.Съдът изменя МНО в „Задържане 

под стража”. В съдебно заседание от 14.10.10г. дава ход на делото в отсъствие на 

подсъдимия Т. при условията на чл.269 от НПК и го отлага за разпит на свидетел. В 

съдебно заседание от 15.02.11г. не дава ход поради неявяване на подсъдимия Д. , 

редовно уведомен. Изменя МНО от „подписка в „парична гаранция” . Изменя МНО на 

подсъдимия Т./явил се в съдебното заседание/ от „Задържане под стража” в „Домашен 

арест”. В съдебно заседание от 01.04.11г. не дава ход, тъй като не се явява подсъдимия 

Т. , редовно уведомен. Изменя МНО в „Задържане под стража”. В съдебно заседание 

от 26.05.11г. не дава ход –отново не се явява подсъдимия Т. В съдебно заседание от 

20.09.11г.  дава ход на делото при условията на чл.269 от НПК. Разглеждането на 

делото е приключило с  присъда,която по жалба СОС с решение от 10.04.12г. 

отменя.След връщане на делото  на 28.05.12г. е обр. НОХД№171/12г. Делото е 

разпределено на съдия  Росица Тодорова. С разпореждане от 30.05.12г. е насрочено за 

разглеждане в о.с.з. за 20.09.12г. В съдебно заседание не дава ход на делото поради  

неявяване на подсъдимия Т. ,нередовно призован. В следващото съдебно заседание от 

11.03.13г. дава ход в отсъствието на подсъдимия Т. и одобрява постигнатото 

споразумение по отношение на подсъдимия Д. Съдия Тодорова се отвежда от 

разглеждането му и за съдия докладчик е определен съдия Петко Георгиев. С 

разпореждане от 02.04.13г. делото е насрочено за 15.05.13г. Проведени са 5 съдебни 

заседание , в които ход не е даван поради неявяване на подсъдимия, нередовно 

призован. В съдебно заседание от 27.11.13г. спира производството по делото поради 
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отсъствие на подсъдимия. Справка с резултати от издирването е получена с дата 

08.05.14г. Следващото действие е разпореждане за изискване на справка от 30.01.15г. 

,след което не са извършвани други действия. 

          5.3.Дела с прекомерна продължителност на разглеждане. 

        При проверката бяха установени 4 дела,образувани преди 01.01. 

2012г.,разглеждането на които продължава и през 2015г. 

         НОХД 289/2011г.Образувано е на 11.10.2011г. и разпределено на съдия Чернев. С 

Р. От 08.11.2011г. е насрочено в о.с.з. за 24.04.2012г., с резервни дати 22.05.13г. и 

26.06.12г.Пострадалите от престъплението са граждани на Конфедерация Швейцария, 

както и други двама от свидетелите.Изготвена е съдебна поръчка до Министерство на 

правосъдието/МП/ ,която е изпратена с дата 15.02.2012г. за извършване на действия-

връчване на препис от разпореждане и призовка.На 27.02.12г. е получен отговор от 

МП ,че поръчките  са получени и изпълнени.На 10.03.12г. е върната поръчката за 

св.З.М. ,че ще се яви за с.з. на 22.05.12г.С писмо от 05.04.12г. МП е уведомило съда,че 

и по отношение на другите свидетели поръчката е изпълнена .В с.з. на 24.04.12г. 

подсъдимият се явява,не се явяват двамата пострадали швейцарски граждани и 

двамата свидетели с адресна регистрация там,но всички редовно уведомени. 

Подсъдимият представя на съда молба за упълномощаване на защитник Д.М. и иска 

отлагане на делото поради служебната му ангажираност по дело в САС.Делото е 

отложено за 22.05.2012г.За това с.з. адв.М. депозира молба за отлагане поради 

служебна ангажираност в СГС по чл.64 от НПК ,а и твърди ,че подзащитния му е в 

болница.Към молбата е приложено само медицинско направление.Съдът отлага 

делото, без да задължи защитника и подсъдимия да представят документи , 

удостоверяващи уважителни причини за неявяването си.В с.з. за 26.06.12г. е 

депозирана  молба за отлагане поради хоспитализация на подсъдимия в болницата в 

Елин Пелин,като е представено само медицинско направление,което е нечетливо. 

Делото е отложено поради неявяване на подсъдимия и не са предприети  действия по 

проверка на основанието за неявяване.За следващите дати – 20.11.13г.,20.12.13г. и 

24.01.13г.  отново е изготвена съдебна поръчка за 4 свидетели и изпратена на 26.06.12г. 

С писмо от 19.09.12г. МП уведомява съда че поръчката е получена.На 16.10.12г. е 

получен отговор -изпълнена е с изключение на един от пострадалите и един от 

свидетелите.На 19.11.12г. по факс е получена молба от адв.М.,че служебен ангажимент 

го препятства да се яви в с.з.В с.з. подсъдимият се явява с друг адвокат,съдът не дава 

ход на делото поради нередовно призоваване на един от пострадалите и отлага за 

другата резервна дата 20.12г.Междувременно е получена изпълнена и другата молба за 

правна помощ.В с.з. на 20.12.12г. е даден ход на делото ,проведен е разпит на вещото 

лице ,съдът се произнася по МН и отлага делото за разпит на свидетелите за 

21.03.13г.С писмо от 24.01.13г. е изпратена нова поръчка за 4-та свидетели.В с.з. не се 

явява защитникът на подсъдимия адв.К-в,по твърдение на подсъдимия заболял.Съдът 

отлага делото  за 20.06., и 05.07.13г.,като задължава да представи доказателства за 

причините за неявяването си.Отново е изпратена поръчка за свидетелите до 

Швейцария на 21.03.13г.С писмо от 24.04.13г. са върнати обратно от МП ,тъй като са 

нечетливи направените преводи.На същата дата са изпратени отново.На 10.05.13г. МП 

уведомява,че са получени и изпратени за изпълнение.На 19.06.13г.  е получен отговор 

с изпълнена поръчка-не живее на адреса за един от свидетелите,за другите трима не е 

върната.В с.з. на 20.06.13г. не се явява никой от призованите лица/4 сви-ли от 
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Швейцария и 1 вещо лице/.Даден ход на делото ,но с оглед изявление на страните ,че 

държат на личен разпит на свидетелите е отложено за 05.07.13г.,15.10. и 17.12.13г.На 

25.06.13г. е получена поръчката за един от св-те –редовно уведомен.На 05.07.13г. 

делото е отложено за  непосредствен разпит.На същата дата нова съдебна поръчка за 

всички свидетели за новите дати.За с.з. на 15.10.13г. не са върнати поръчките и делото 

е отложено за 17.12.За това с.з. всички свидетели са редовно призовани ,но не се явява 

адв.К-в, болен,но документи,удостоверяващи състоянието му не са представени.Съдът 

отлага делото за други три дати-06.03.,17.04.,20.05.2014г. , без да задължи защитника 

да представи доказателства.Изготвена е нова поръчка за свидетелите и е 

изпратена.Същата е върната изпълнена.В с.з. на 06.03. и 17.04. не се явява защитника 

на подсъдимия,свидетелите редовно призовани,също.Съдът не дава ход поради 

неявяване на защитника и отлага делото,без да предприеме никакви дисциплиниращи 

действия.По делото е наличен телефон за връзка с един от пострадалите чрез неговата 

майка ,но не са предприети действия по провеждане на разпит на телефонна 

конференция. Същото се повтаря и в с.з. на 20.05.13г. –по телефона защитника  е 

уведомил, че е на стационарно лечение във ВМА .Съдът отлага за нови 3 дати 

30.09.14г.,27.11.14г. и 27.01.15г.Следва нова поръчка до Швейцария.На 30.09.14г. 

защитника отново не се явява,не представя доказателства и съдът налага глоба. 

Свидетелите отново са редовно призовани.Съдът постановява назначаването на 

служебен защитник.На 27.11.14г. подсъдимият се явява с упълномощения си 

защитник.Даден е ход на делото и е разпитано вещото лице. В с.з. на 27.01.15г. отново 

не се явяват  защитника поради влошено здравословно състояние,без да са 

представени доказателства за това , и свидетелите-редовно  призовани. Отложено за 

31.03.15г. с резервни дати -28.04. и 30.06.15г.Изготвена е нова съдебна поръчка до 

Швейцария.На 31.03.15г. е докладвана молба от защитника за отлагане на делото 

поради заболяване.Уважена,без да го задължи да представи доказателства за 

заболяването си, за 28.04.15г.В това с.з. не се явява защитника,свидетелите редовно 

призовани не се явяват.Отново е отправено искане до САК за определяне на служебен 

защитник/преди не е определен поради явяване на упълномощения/.Отложено за 

следващата дата.С определение от 12.05.15г. е назначен служебен защитник.В с.з. на 

30.05.15г. отново не се явява защитника и подсъдимият твърди че е болен,но съда 

констатира отсъствие на медицински документи и предвид явяването на служебния 

защитник дава ход на делото.Едва в това съдебно заседание постановява разпит по 

делегация на свидетелите в Швейцария и утвърждава въпросник към всеки от 

тях.Новата съдебна поръчка е изпратена с дата 30.06.2015г.Датите за които са 

насрочени делото са :08.10.,22.12. е 28.01.2016г.Към датата на проверката няма 

отговор от МП ,че съдебната поръчка е получена и изпратена в Швейцария. 

        НОХД 210/2011г. 

       Първоначално е образувано под №359/2010г. по обвинителен акт срещу 2 лица за 

престъпление по чл.152 ал.3 във вр. с ал.1 т.2 от НК и чл.20 ал.2 от НК и по чл.150 ал.1 

от НК във вр. с чл.20 ал.2 от НК, на  доклад на съдия Чернев .С Р. от 17.11.2010г. е 

насрочено в о.с.з. да 21.01.11г.Проведени са три съдебни заседания и в  с.з. на 

17.05.2011г. по искане на защитниците на подсъдимите  е прекратено съдебното 

производство поради непълнота на обвинителния акт относно време,място и 

извършени действия,чрез които е осъществен престъпния състав.Към делото няма 

писмо,с което делото е внесено отново в съда.Подреждането на делото е проблем-
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първото образувано дело не е в самостоятелна корици,а двете корици по двете дела са 

поставени в началото,а двете дела като материали са обособени като едно.След 

протокола от заседанието ,когато делото е прекратено следва протокол от случайно 

разпределение на новообразуваното  дело- нохд №210 от 2011г.С Р. От 08.07.11г. е 

насрочено от съдия Чернев в о.с.з за 04.10.2011г.Според приложението към 

обвинителния акт лицата за призоваване,освен двамата подсъдими , са  16 свидетели и 

5 вещи лица.Проведени са следните с.з.: 

-04.10.2011г. отложено поради искане на един от подсъдимите да уведоми 

защитниците си;  

-24.11.11г.докладвана е молба от подс.Й.П. с приложен болничен лист от 02.11. до 

02.12.2011г.Съдът изисква от посочения в него медицински център да го уведоми  за 

възможността на подсъдимия да се яви пред него.Приложено е писмо ,но отговор 

няма.; 

-27.01.12г.Даден е ход  на делото,конституирана е пострадалата като ЧО ,но е 

отхвърлено искането и за конституиране в качеството и на  ГИ ,тъй като предвид 

размера на претендираното обезщетение , ще бъде затруднено разглеждането на 

наказателното производство.Даден ход на съдебното следствие,проведен разпит на 

пострадалата,на явилите се свидетели.Отложено за разпит на 7 свидетели и вещите 

лица; 

-12.04.12г.Явяват се 4 свидетели .Не се явяват вещите лица, нередовно призовани 

,призовките не са върнати.В списъка е отразено, че са изпратени на 27.01.12г.Проведен 

разпит на явилите се свидетели,допуснати са док.искания-разпит на оперативен 

дежурен и запис на обаждането на свидетел до РУП.Отложено за разпит на 1 

свидетел,вещите лица и новите док-ва.Назначени са психолого-психологическа и 

сексологична експертизи на подсъдимите;  

-18.05.2012г.Явява се едно от вещите лица по ДНК експертизата.Не се явяват 

останалите нередовно призовани.Изслушано е  явилото се вещо лице.Отлага за 

25.09.12г. –допусната е очна ставка между двама свидетели.В протокола е отбелязано 

да бъдат призовани единствено свидетелите,за вещите лица няма указания,но в 

списъка все пак са включени. 

-25.09.12г. В с.з. е докладвана молба от вещо лице –намира се извън страната ,а 

другите трима не се явяват.Даден е ход, проведен разпит на 2 свидетели.Уважено 

док.искане за изискване на справка от М-тел за конкретно посочени номера и е 

отложено; 

-09.11.12г.Явяват се двамата свидетели и две от вещите лица.Съдът не дава ход на 

делото предвид искане на защитник вещите лица да се изслушат последни; 

-29.01.13г.Отложено по молба на един от защитниците на подсъдимите,който не може 

да се яви  поради служебна ангажираност.Като доказателство е  приложен списък на 

дела , по които е ангажиран без подпис.Съдът отлага делото без да изиска 

доказателства за неявяването на адвоката , независимо че  е единствена причина за 

отлагане на делото; 

-22.03.13г.даден е ход на делото ,проведена очна ставка,проведен разпит на вещите 

лица по психолого и сексологичните експертизи,uакто и техническа експертиза. 

Допусната е комплексна психолого-психиатрична и сексологична експертиза на 

пострадалата.Отложено за разпит на 2 свидетели и 2 вещи лица; 
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На 18.05.2013г. е депозирана молба от определените вещи лица за замяна поради 

предубеденост в резултат на проведени разговори с един от защитниците по делото. 

--04.06.13г.В с.з. молбата на вещите лица е докладвана.Даден е ход на делото, 

проведена е очната ставка между свидетелите,изслушани са вещите лица.Отложено за 

изслушване само на две вещи лица; 

-17.09.13г.Не е осигурен един от съдебните заседатели и съдът отлага делото;  

-29.10.13г. Съд.заседател е служебно ангажиран и не се явява и отново го отлага; 

-19.12.13г.докладвана молба от вещото лице,сл.ангажирана.съдът отлага делото; 

-18.02.14г.Вещото лице е със счупена ръка и не може да се яви.Една от страните държи 

на явяването му; 

-19.03.14г.Даден ход ,изслушана СПП и сексологична експертиза.Направено е искане 

за допускане на тройна комплексна ДНК,морфлогична и сексологична експертиза. 

Съдът отлага произнасянето си за следващото с.з.Поискан е допълнителен разпит на 

пострадалата,която е в с.з.,но защитата иска това да се извърши в следващо с.з. и съдът 

уважава искането му и отлага делото; 

-13.05.14г.отново не се явява същия съдебен заседател; 

-10.06.14г.Проведен разпит на 1 свидетел и допуснат допълнителен въпрос към ДНК 

експертизата и допуска допълнителни въпроси към пострадалата; 

-30.09.14г.Молба от вещото лице да се допусне още един експерт.Включено е  и делото 

е отложено; 

-04.12.14г. отново не се явява същия съдебен заседател; 

-30.01.15г.не се явява подсъдимият, задържан в НСлСл; 

-13.03.15г. Не се явява другия съдебен заседател поради влошено здравословно 

състояние; 

-15.05.2015г.Не се явява  един от защитниците на единия подсъдим,защитника на 

другия подсъдим и повереника.Само от последния име телефонно обаждане за 

служебна ангажираност.Вещите лица не се явяват,до този момент няма и представено 

заключение по назначената експертиза.Не са предприети никакви дисциплиниращи 

действия  спрямо защитниците; 

-24.06.15г. Отново молба от съд.заседател за служебна ангажираност.Отложено за 

02.10.2015г.. Заключение по допълнителната експертиза  е представено на 21.11.2014г. 

и само за това действие делото се отлага до момента. 

            НОХД 387/2010г. на доклад на съдия Тодорова.Предмет престъпление по чл. 

195 ал.2 във вр. с ал.1 т.2,т.4,,т.5 във вр. с чл.20 НК и чл.26 НК срещу 4 лица. Според 

приложението към обвинителния акт следва да бъдат призовани  17 свидетели и 4 

вещи лица.Проведени са следните съдебни заседания: 

 - даден ход на делото в първото с.з. на 07.02.11г.; 

- 28.03.11г. Явяват се 16 свидетели и 3 вещи лица .Разпитани са вещите лица и с оглед 

изявлението на подсъдим, който е без защитник ,че на разпита на свидетелите иска 

защитник,делото е отложено; 

--13.05.11г. отложено поради неявяване на едни от подсъдимите редовно уведомен,но 

не взети никакви дисциплиниращи мерки; 

-22.06.11г. Не се явява назначеният служебен защитник служебна ангажираност,не са 

представени  доказателства.Съдът го  задължава да представи; 
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-19.10.11г. с.з. е отложено, тъй като не се явява един от подсъдимите, редовно 

уведомен и защитник-кандидат за общински съветник.Не са взети никакви мерки 

спрямо неявилият се подсъдим; 

-19.12.11г. отсрочено в з.з. поради пътуване в чужбина на подсъдим; 

-02.02.12г. отсрочено в з.з. по молба на съд.заседател; 

-21.03.12г. молба от съд.заседател за освобождаване като такава за 02.04.12.Уважена и 

отсрочено за 08.06.12г.; 

-08.06.12г. Делото започва с нов съдебен заседател и не са призовани пострадалите 

лица –отново се отлага; 

-28.09.12г. не се явява защитник на един от подсъдимите и е направено искане за 

служебен защитник.Отложено за осигуряването му; 

-29.11.12г. отсрочено в з.з. по молба на адвокат за служебна ангажираност в друг 

районен съд при положение,че е присъствал лично при отлагане на делото и същото е 

съобразено с ангажираността му; 

-31.01.13г.-отложено по молба на адвокат поради ангажираност със сесия на общински 

съвет.Междуверменно на 12.10.12г. е получено писмо от САК, че на този подсъдим е 

определен служебен защитник,който е призован за с.з.,с определение е назначен за 

служеб.защитник  ,но с оглед молбата на упълномощения защитник, отлага делото; 

-11.03.13г., отложено поради искане за договаряне на споразумение; 

-30.05.13г.,докладвана молба от същия защитник , че не може да се яви поради 

ангажираност като общински съветник.За това с.з. не е призован 

служ.защитник.Отлага делото ,но без да се призовават свидетели и вещи лица; 

-26.09.13г.  Даден ход на съдебното следствие , само е прочетен ОА и делото е 

отложено; 

-28.11.13г. отсрочено в з.з. поради служебна ангажираност на председателя на състава; 

-16.12.13г. отсрочено в з.з. поради служебна ангажираност на защитника общински 

съветник; 

-10.02.14г.,отложено поради неявяване на защитник,уведомен по телефона.Задължен е 

да представи доказателства; 

-14.03.14г.явяват се 12 свидетели и 4 вещи лица,проведени са разпитите им,допусната 

експертиза; 

-16.05.14г.Разпитани са 4 –ма свидетели.Отложено за разпит на 1 вещо 

лице.Заключението не е изготвено; 

-06.06.14г. отложено по  молба на вещото лице се установява ,че  късно е уведомен и 

са му предадени материалите по делото.В с.з. съдът отменя определението си,  с което 

експертизата е допусната на 14.03.14г. с посочените задачи и поставя на вещото лице  

нови задачи; 

-29.09.14г. Изслушано е заключението на вещото лице.Уважено е искане на защитата 

за допускане до разпит на двете поемни лица по протокол за прeтърсване и 

изземване,одобрен от съда; 

-17.11.14г. отложено ,не се явява защитник на един от подсъдимите,двамата свидетели 

се явяват.Съдът отлага делото и задължава защитника да представи доказателства за 

ангажираност .Не са предприети дисциплиниращи мерки,макар  че е единствена 

причина за отлагане на делото; 

-29.01.15г. отсрочено в з.з. по молба на защитника,общински съветник; 
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-12.03.15г.Свидетелите не се явяват,даден ход ,изслушани са обяснения на един от 

подсъдимите; 

29.04.15г.-проведен разпит на двамата свидетели,обяснения на двама от 

подсъдимите.Допуснати в режим на довеждане са нови двама свидетели; 

-08.06.15г. не се явяват двама от подсъдимите без уважителни причини ,постановено 

принудителното им  довеждане.Отложено за 24.09.15г. 

5.4.Дела,по които съдебното производство е прекратено и делата са 

върнати на прокурор за отстраняване на съществени нарушения на 

процесуалните правила,допуснати в досъдебното производство. 

Проверка се извърши на делото,прекратено в открито съдебно заседание: 

 НОХД№114/2014г. / настоящ номер на делото/.Първоначално е образувано 

като НОХД №10153/09г., 108 с-в по описа на СРС, обр. на 10.09.2009г. по внесен 

обвинителен акт от СРП на 09.09.2009г. – прокурор Д.Петров /пр.пр.№35482/07г. по 

описа на СРП, дознание №341/2007г. по описа на СДВР/ за престъпление по чл.206, 

ал.3, пр.1 вр. с ал.2, алт.2 вр. ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК, 1 подсъдим, 3 тома. С 

разпореждане от 19.10.2009г. на съдия Мирослав Георгиев на основание чл.249, ал.1 

вр. чл.248, ал.2 т.3 НПК е прекратено съдебното производство и делото е върнато на 

прокурора поради допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Съдът 

е приел, че не е отразено в ОА и в обвинението елемент от обективната страна на 

престъплението предмет на обвинението, а именно, принадлежността на 

инкриминираните вещи на дееца. В ОА никъде не е посочено, че ю.л. е заложен 

кредитор спрямо обвиняемата. Съдът е приел, че описаното в ОА по-скоро сочи на 

деяние, осъществяващо друг престъпен състав, а не този, по който е повдигнато 

обвинението. Констатирано е противоречие между обвинението, съгласно диспозитива 

на ОА и постановлението за привличане, досежно датите, на които е извършено 

второто деяние, влизащо в състава на продължаваното престъпление – в ОА –дата 

26.02.2007г., а в постановлението - 27.02.2007г. Съдът е констатирал, че никъде в ОА 

не е посочено какви са били паричните суми, които обвиняемата е получила при 

продажбата на ремаркетата, за да може да се приеме, че именно, посочените в 

обвинението са тези, които според прокуратурата е следвало обвиняемата да предаде 

на ощетеното юридическо лице и поради факта на непредаването им, тя е осъществила 

обсебване на инкриминираните полуремаркета.  

Внесено отново и обр. НОХД№4907/12г. 108 с-в, по описа на СРС на 

14.03.2012г. по внесен обвинителен акт от СРП/пр.пр.НСН№528/2009г. за 

престъпление по чл.210, ал.1, т.5 вр. чл.209, ал.1 вр. чл.26, ал.1 НК. С разпореждане от 

18.04.2012г. съдия Мирослав Георгиев е прекратил съдебното производство и е 

изпратил делото по подсъдност на РС-Елин Пелин, тъй като съгласно изложеното в 

ОА обвиняемата е извършила деянието в с.Лесново, общ. Елин Пелин. В РС Елин 

Пелин на 24.04.2012г. е образувано НОХД№132/12г. Протокол за избор на докладчик 

от същата дата, разпределено на съдия Петков. С разпореждане от 26.04.2012г. съдия 

Н.Петков на основание чл.249, вр. чл.248, ал.2, т.3 вр. чл.75, вр. чл.15, ал.2 НПК е 

прекратил съдебното производство и върнал делото на прокуратурата за отстраняване 

на допуснати съществени процесуални нарушения: на едно от пострадалите лица не е 

предявено наказателното производство, въпреки, че същото изрично е заявило, че 

желае да му бъде предявено ДП/л.27, т.4/; ОА не отговаря на изискванията на чл.246 от 

НПК: разминаване на данните за самоличността на обвиняемата в обстоятелствената 
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част и диспозитива на ОА. А в постановлението за привличане л.131, т.ІV  е посочено 

за обвиняемо съвсем друго лице; разминаване в диспозитива и обстоятелствената част 

на ОА на стойността на инкриминираните вещи: в обстоятелствената част – 212 000лв., 

в диспозитива- 223000лв., а съгласно СОЕ – 212642,30лв.; в обстоятелствената част не 

е посочено къде и как пострадалите са превели парите на обвиняемата. 

Внесено отново с обвинителен акт  и образувано НОХД №386/2012г. по описа 

на РС-Елин Пелин, на 28.11.2012г. за престъпление по чл.210, ал.1, т.5 вр. чл.209, ал.1 

вр. чл.26, ал.1 от НК. Протокол за избор на съдия-докладчик от 28.11.2012г., 

разпределено на съдия Чернев. С разпореждане от 21.12.2012г. съдия Борислав Чернев 

делото е насрочено за 01.02.2013г. на основание чл.370, ал.4 от НПК за предварително 

изслушване на страните. Указано е да се призоват прокуратурата , подсъдимата, 

защитата и пострадалите лица. Разяснени са подробно разпоредбите на чл.371, т.1 и 

чл.371, т.2 НПК. Указано е на подсъдимата, че следва да носи личната си карта. 

Потвърдена е МН „Парична гаранция в размер на 3000лв.”, разяснени са правата на 

пострадалите. Не е разяснена разпоредбата на чл.269 от НПК. Призовките за 

прокуратурата, обвиняемата и пострадалите лица и адвоката са изпратени на 

10.01.2013г. На 01.02.2013г. ход на делото не е даден поради нередовно призоваване на  

подсъдимата и 3-та пострадали лица – призовките липсват по делото или не са 

върнати. Явява се защитника й - адв.Г. Делото е отложено за 02.04.2013г. На 

19.03.2013г. в РС-Елин Пелин е депозирана жалба от подсъдимата срещу 

разпореждането от 21.12.2012г. в частта относно МН. На 01.04.2013г. жалбата ведно с 

делото е изпратена  на СОС. С определение от 10.04.2013г.  по ВЧНД№189/13г. СОС е 

потвърдил разпореждането на РС от 21.12.2012г. по отношение на МН. С 

разпореждане от 16.04.2013г. след връщане на делото от СОС е насрочено за 

18.06.2013г. на основание чл.370, ал.4 НПК. В с.з. на 18.06.2013г. по искане на 

адвоката на подсъдимата и прокурора съдът е прекратил съдебното производство 

поради допуснати съществени процесуални нарушения: в ОА не е формулирана 

специалната цел на дееца с оглед повдигнатото обвинение, а само е „получила 

описаните пари”; в обстоятелствената част на ОА, на стр.2, абз.2 са посочени 

„възбудила и поддържала”, а в диспозитива само „възбудила заблуждение”; 

разминаване в обстоятелствена част и диспозитива на общия размер на стойността на 

инкриминираните вещи; липсва постановление за частично прекратяване за 

повдигнатото обвинение по чл.206 от НК. СРП внася на 17.04.2014г. ОА в СРС. Не е 

образувано дело в СРС, а с резолюция е посочено, че ОА е адресиран до РС-Елин 

Пелин, поради което незабавно следва да се изпрати на него. Изпратено и обр. на 

29.04.2014г. НОХД №114/2014г., С протокол за избор от същата дата е разпределено 

на съдия Чернев. С разпореждане от 07.05.2014г. делото е насрочено за 01.07.2014г. на 

основание чл.370, ал.4 от НПК. Потвърдена е МН парична гаранция в размер на 

3000лв. Указва чл.269 НПК. Призовките са изпратени на 22.05.2014г. На 26.06.2014г. е 

депозирана молба от подсъдимата срещу разпореждането относно МН. В нея е 

посочено, че с постановление от 17.01.2014г. на наблюдаващия прокурор МН е била 

отменена на основание чл.234, ал.8 от НПК, приложено и копие от постановлението. С 

определение написано върху молбата съдията на основание чл.344 от НПК е отменил 

разпореждането от 07.05.14г. досежно МН. На 01.07.2013г. е даден ход на делото. 

Искането на защитата за прекратяване на съдебното производство поради допуснати 

процесуални нарушения е оставено без уважение. Даден е ход на делото. 
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Производството е по чл.371, т.1 от НПК- иска се само разпит на пострадалите лица и 

представителя на юридическото лице. Разпитан е един от пострадалите свидетели. 

Делото е отложено за 29.09.2014г. На 29.09.2014г. не се явяват тримата свидетели. 

Единият е редовно призован, а другите двама нередовно призовани.Делото е отложено 

за 02.12.2014г.  На 02.12.2014г.  единият свидетел редовно призован не се явява. 

Другите двама нередовно призовани не се явяват. Съдът е наложил глоба на редовно 

призования свидетел. Делото е отложено за 05.02.2015г. На 05.02.2015г. явява се 

единия свидетел. Не се явяват другите двама, като единия е нередовно призован /не е 

върната призовката в съда/. Даден е ход и е разпитан явилия се свидетел. Отложено за 

02.04.2015г. На 02.04.2015г. не се явяват двамата свидетели, единият редовно 

призован, за другия не е върната призовката в съда. Съдът налага глоба на редовно 

призования свидетел. Отлага за 02.06.2015г. На 02.06.2015г. се явява единия свидетел, 

а другия е нередовно призован. Даден е ход и е разпитан свидетеля. Адвоката е поскал 

от съда да му бъде дадена възможност с допълнителна молба да посочи адрес за 

призоваване на св.П. П. в чужбина в случай, че същия не може да бъде призован  на 

адрес в България, поискано е да се направи справка в НБДН за настоящ и постоянен 

адрес на лицето. Делото е насрочено за 29.09.2015г. В направената справка в НБДН е 

посочено, че този свидетел живее в Австрия от 08.04.2013г. По делото на 02.06.2015г. е 

постъпила молба от  адвоката, в която е посочен адрес във гр.Виена, от който да бъде 

призован свидетеля и е приложено копие от протокол за разпит на св.Петър Пенков от 

дата 18.03.2013г., в който са посочени освен адреса в гр. София и адреса в гр. Виена, 

посочен е и мобилен телефон. В самия разпит лицето сочи, че от една година е 

пенсионер и живее на посочения адрес в Австрия. Върната е в цялост призовката за 

него с посочване от съсед, че лицето живее в Австрия. Съдът е изпратил призовка до 

Австрия за лицето. Постъпило е известие за получаване /Виена 18.06.2015г. –печат/. 

НБДН от 05.12.2014г.     справка е посочено, че от 08.04.2013г. лицето живее в 

Австрия. 

5.5.Проверени дела по съдии. 

Проверени дела на съдия Росица Тодорова  

          НОХД 53/2014Г.На 18.02.2014г. е внесен обвинителен акт срещу едно лице за 

престъпление по чл.149 ал.1 от НК.Образувано същия ден и разпределено на принципа 

на случаен подбор с участие на всички съдии с натовареност 100% .За съдия докладчик 

е определена съдия Тодорова и протокол от разпределението е приложен по делото.С 

Р. От 21.02.2014г. делото е насрочено в о.с.з за    07.04.2014г. по реда на глава 27 от 

НПК.Р. покрива изискванията на процесуалния закон.Развита е процедура за 

осигуряване на защитник по реда на ЗПП. Призовките и съобщенията са изпратени на 

04.03.2014г.В първото по делото с.з. ход на делото не  е даден поради искане на 

подсъдимия да си упълномощи защитник,независимо  от явяване на определения 

служебен защитник.Следващото с.з. е насрочено за 12.05.2014г. ,но делото отново е 

отложено  поради неявяване на сл.защитник,редовно призована.Не се явява и 

договорен такъв, като подсъдимият прави изявление,че не си е упълномощил 

защитник , защото няма финансова възможност за това.Съдът задължава защитника да 

представи доказателства за причините за неявяването си.Разпореждането на съда е 

изпълнено-представена е сл.бележка за служебна ангажираност от Пловдивски 

районен съд.В с.з. на 30.05.2014г.  е даден ход на делото,пострадалата е конституирана 

като ЧО и ГИ чрез назначения и особен представител и съдът допуска  за съвместно 
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разглеждане в наказ.производство предявеният  граждански иск.Даден е ход на 

съдебното следствие по реда на чл.371 т.2 от НПК-спазени са процесуалните 

изисквания за разглеждане на делото по диференцираната процедура.Постановена 

присъда - на основание чл.58а от НК съдът  налага наказание ЛОС за срок от 1 

година,намалява с една трета и определя 8 месеца ЛОС.На основание чл.66 ал.1 от НК 

отлага изпълнението за срок от 3 години. С присъдата има произнасяне по 

разноските.Същата е изпратена на РП Елин Пелин за сведение на 01.07.2014г.на 

същата дата препис е изпратен на Бюро съдимост .На 03.10.2014г. е получено писмо от 

НБПП за издаване на ИЛ за разноски за възнаграждение на служебния защитник.С 

определение от 17.10.2014г. съдът се е произнесъл.Съобщения до страните за 

определението са изпратени на 24.10.2014г. 

          НОХД 95/2014г.На 07..04.2014г. е внесен обвинителен акт срещу едно лице за 

престъпление по чл.183 ал.1 от НК.Образувано същия ден и разпределено на принципа 

на случаен подбор с участие на всички съдии с натовареност 100% .За съдия докладчик 

е определена съдия Тодорова и протокол от разпределението е приложен по делото.С 

Р. От 07.04.2014г. делото е насрочено в о.с.з. за    19.05.2014г. по реда на глава 27 от 

НПК.Р. покрива изискванията на процесуалния закон/ по отношение на чл.269 от НПК 

следва да се отбележи,че е  посочена само нормата,но не е разяснено съдържанието и/. 

Призовките и съобщенията за с.з. са изпратени на 23.04.2014г.В първото по делото с.з. 

ход на делото не  е даден поради искане на подсъдимия да му бе определен служебен 

защитник. Развита е процедура за осигуряване на защитник по реда на ЗПП.В с.з. на 

02.06.2014г. е даден ход на делото, пострадалите са  конституирана като ЧО  чрез 

тяхната майка и законна представителка и е даден ход на съдебното следствие по реда 

на чл.371 т.2 от НП-спазени са процесуалните изисквания за разглеждане на делото по 

диференцираната процедура .Постановена присъда и на основание чл.42  от НК  и 

чл.58а ал. 5 във вр. с чл.54 НК– налага наказание пробация с двете задължителни 

пробационни мерки за по 6 месеца. Върху присъдата има отбелязване /ръкописно/ за 

дата на влизане в сила,изпращането и на ЕПРП,Бюро съдимост и дата на издаване на 

изпълнителен лист за разноските.С присъдата има произнасяне по разноските.Същата 

е изпратена на РП Елин Пелин за сведение на 01.07.2014г.На същата дата препис е 

изпратен на Бюро съдимост с дата 27.06.2014г. 

НАХД№138/14г., образувано на 22.05.14г. по жалба срещу наказателно 

постановление/НП/,издадено за констатирано нарушение по Закона за хазарта. С 

разпореждане от 23.05.14г. делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. за 17.06.14г., в 

което съдебно заседание дава ход, но го отлага за разпит на свидетел. В съдебно 

заседание от 01.09.14г. дава ход,приема делото за изяснено от фактическа страна и го 

обявява за решаване.Постановено решение,с което  потвърждава НП.По касационна 

жалба АССО с решение 1215 от 22.12.14г. по КНАД №1180/14г. оставя в сила 

решението на РС Елин Пелин.  

НОХД №436/13г., образувано  на 27.12.13г. по внесено споразумение за 

решаване на делото. С разпореждане от 27.12.13г. делото е насрочено за 06.01.14г.-

извън 7 дневния срок.Разгледано в едно  съдебно заседание.С едно определение съдът 

одобрява споразумението и отменя взетите по отношение на подсъдимите мерки за 

неотклонение.В протокола е посочено,че  определението не подлежи на обжалване.  

НОХД№229/14г., образувано на 04.08.14г. по внесено споразумение. С 

разпореждане от 04.08.14г. делото е насрочено за 08.08.14г. Разгледано в едно  съдебно 
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заседание.С едно определение съдът одобрява споразумението и отменя взетите по 

отношение на подсъдимите мерки за неотклонение.В протокола е посочено,че  

определението не подлежи на обжалване.  

 НОХД№4/14г.Делото е образувано  на 07.01.14г. по обвинителен акт/ОА/ за 

престъпление  по чл.195, ал.1, т.3, пр.1 и т.4, пр.1 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.26, ал.1 вр. 

чл.20, ал.2 вр. ял.1 ат НК срещу двама подсъдими. С разпореждане от 09.01.14г. делото 

е насрочено за 24.02.14г. В първото  съдебно заседание съдът дава ход на делото и 

съдебното следствие,но го  отлага за събиране на доказателства В следващите съдебни 

заседания на 10.04.14г., 02.06.14г., 18.09.14г., 03.11.14г., 17.12.14г., 09.02.15г. е даван 

ход,но е отлагано за събиране и проверка на присъда.Приключено с присъда, 

постановена на 23.03.15г.  

НОХД№75/15г., образувано  на 04.05.15г. по  ОА за престъпление по чл.343б, 

ал.1 от НК. С разпореждане от 05.05.15г. делото е насрочено за 25.05.15г. В съдебно 

заседание съдът дава ход на делото и съдебното следствие,но го отлага за разпит на 

свидетели. В съдебно заседание от 22.06.15г. дава ход,обявява за съдебното следствие 

за приключено и постановява присъда. 

НОХД №11/12г., образувано  на 12.01.12г. по ОА за престъпление  по чл.196, 

ал.1, т.2 вр. чл.195, ал.1, г.4 и пр.2 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.20, ал.2 вр. ал.1 вр. чл.29, ал.1, 

б.”а от НК. С разпореждане от 17.01.12г. делото е насрочено за 05.03.12г. В съдебно 

заседание не дава ход поради изявление на  подсъдимите,че желаят да си ангажират 

защитници. В съдебно заседание от 10.05.12г. съдът не дава ход и го отлага за 

назначаване на служебен защитник на единия подсъдим с оглед изявление,че не може 

да си ангажира договорен такъв. В следващите съдебни заседания на 19.06.12г., 

26.09.12г. и 19.11.12г. е даден  ход на делото и съдебното следствие,но е отлагано за 

събиране на доказателства. В съдебно заседание от 28.01.13г. постановена присъда. По 

въззивни жалби от подсъдимите е образувано ВНОХД№198/13г. по описа на 

Софийски окръжен съд/СОС/. С определение от 15.04.13г. е прекратено въззивното 

производство пред СОС, тъй като ЕПРС не са изпратили преписи от изготвените 

мотиви на всички заинтересовани страни. След изпълнение на дадените указания от 

ЕПРС,делото ведно с жалбите отново е изпратено на СОС,където  е образувано  

ВНОХД№26/14г. СОС с решение от 19.05.14г. изменя присъдата на РС Елин Пелин. 

НОХД №40/12г. е образувано  на 03.02.12г. по ОА за престъпление по чл.209, 

ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК. С разпореждане от 20.02.12г. делото е насрочено за 

20.04.12г.В първото съдебно заседание съдът не дава ход на делото,поради неявяване 

на  пострадалия , нередовно призован.И в следва щото съдебно заседание на 11.06.12г. 

не дава ход по същите причини.В съдебно заседание от 21.09.12г. не дава ход поради 

неявяване на защитника на подсъдимия,служебно ангажиран. В съдебно заседание от 

15.1.12г. дава ход, по реда на чл.371, т.2 от НПК и постановява присъда. СОС с 

решение от 05.12.14г. по ВНОХД №525/13г. потвърждава присъдата на РС Елин 

Пелин.  

НОХД №177/11г.Делото е  образувано  на 13.06.11г. по ОА за престъпление по 

чл.183, ал.1 от НК. С разпореждане от 13.06.11г. делото е насрочено за 01.09.11г.В 

първото съдебно заседание съдът  не дава ход на делото поради неявяване на 

подсъдимата, нередовно призована. За следващото съдебно заседание на 07.11.11г. е 

редовно призована,но не се явява.Съдът отлага делото и постановява принудително 

довеждане. В съдебно заседание от 19.01.12г. дава ход на делото и съдебното 
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следствие,но го отлага за да даде възможност на подсъдимия за възстановяване на 

сумата,предмет на престъпление. В съдебно заседание от 19.03.12г. дава ход, отлага за 

доказателства. В съдебно заседание от 11.05.12г. дава ход,но отлага като отново дава 

възможност за възстановяване на вредите. В съдебно заседание от 20.09.12г. не дава 

ход, тъй като не се явява подсъдимата, редовно уведомена. Постановено е 

принудителното и довеждане. В следващото съдебно заседание е даден ход на 

делото,съдебното следствие е приключено и е постановена присъда.  

ЧНД№223/14г., образувано  на 21.01.14г. по искане за провеждане на разпит по 

чл.223 от НПК. Насрочено в деня на постъпване и исканият разпит е проведен същия 

ден.  

ЧНД №249/14г.,образувано на 03.09.14г. по искане по реда на чл.64, ал.1 от 

НПК.С разпореждане от 03.09.14г. делото е насрочено за 03.09.14г. Разгледано в едно 

съдебно заседание .Постановено протоколно определе ние,потвърдено от  СОС с 

определение от 15.09.14г. по ВЧНД№368/14г.           

ЧНД №320/13г.Делото е  образувано  на 26.09.13г. по искане по реда на чл.61, 

ал.3 от НПК.При изискване за незабавно разглеждане съдът  е разгледал искането и се 

е произнесъл с определение от 07.10.13г. 

ЧНД№140/14г., образувано  на 23.05.14г. по молба с искане за допускане на 

реабилитация по реда на чл.87 от НК. С разпореждане от 26.05.14г. делото е насрочено 

за 17.06.14г. Разгледано в едно съдебно заседание.  

НАХД №5/15г.Делото е образувано  на 20.01.15г. по преписка по Указа за борба 

с дребното хулиганство. Делото насрочено и разгледано в деня на образуването му. 

Постановено решение,в което е разяснена възможността за обжалване пред окръжен 

съд.  

НЧХД№96/13г.Делото е  образувано  на 09.04.13г. по частна тъжба за 

престъпление по чл.130, ал.1 от НК. С разпореждане от 22.04.13г. делото е насрочено 

за 06.06.13г. В първото съдебно заседание не дава ход на делото ,тъй като не се 

неявява подсъдимия поради заболяване. Проведени са още 7 съдебни заседания, от 

които в 2 не е даден ход, а останалите заседания са отлагани за изготвяне на 

експертизи и събиране на други доказателства. Постановена присъда от 05.06.14г. СОС 

с решение от 05.11.14г. по ВНЧХД №302/14г. потвърждава присъдата на РС Елин 

Пелин. 

НАХД №76/15г., образувано  на 07.05.15г. по предложение на РП Елин Пелин 

за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на наказание по реда на 

чл.78а от НК за извършено престъпление  по чл.131, ал.1, т.12, хип.3, пр.1 вр. чл.130, 

ал.1 от НК. С разпореждане от 08.05.15г. делото е насрочено за 08.06.15г. Разгледано в 

едно съдебно заседание и приключено с  решение.  

НАХД №124/14г. образувано  на 10.05.14г. по жалба срещу НП,издадено за 

нарушение по  ЗДвП. С разпореждане от 14.05.14г. делото е насрочено за 05.06.14г.В 

първото съдебно заседание съдът  не дава ход на делото предвид постъпила молба от 

жалбоподателя за отлагане. Проведени са още две с.з. - 02.09.14г. и 09.10.14г.,в които е 

даден ход на делото и съдебното следствие,но го  отлага за събиране на доказателства. 

В съдебно заседание от 20.11.14г. дава ход и обявява делото за решаване.Постановено 

решение от 19.02.14г. – 2 месеца извън 30 дневният срок за решаването му.  

НАХД №329/14г., образувано на 21.11.14г. по жалба срещу наказателно 

постановление,издадено за нарушение по ЗОБВВПИ. С разпореждане от 10.12.14г. 
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делото е насрочено за 19.01.15г. Разгледано в 2 съдебни заседания  и на 26.02.15г. е 

обявено за решаване.Постановено решение от 24.03.15г. в определения едномесечен 

срок 

НАХД№83/14г., образувано  на 24.03.14г. по жалба срещу наказателно 

постановление за нарушение по  ЗАП. С разпореждане от 25.03.14г. делото е 

насрочено за 23.04.14г. Разгледано в едно съдебно  заседание. Постановено решение от 

21.05.14г. в определения 30 дневен срок. 

НАХД №109/13г., образувано  на 22.04.13г. по жалба срещу наказателно 

постановление,издадено за нарушение по КТ. С разпореждане от 23.04.13г. делото е 

насрочено за 03.06.13г. Разгледано в 2 съдебни заседания и на 23.09.13г. обявено за 

решаване. в което съдебно заседание дава ход, отлага за доказателства.Постановено 

решение на 22.10.13г. АССО с решение №266 от 17.03.14г. по КАНД№38/14г. оставя в 

сила решението на РС Елин Пелин. 

          НОХД 374/13г. Образувано е на 08.11.2013г. по внесено в същия ден 

споразумение за престъпление по чл.343б ал.2 от НК.Разпределено на съдия Чернев.С 

Р. От 0.11.2013г. е насрочено в осз за 14.11.13г.Разгледано в 1 с.з.В протокола от 

съдебното заседание не е обективирано определение,с което съдът да впише в 

протокола от съдебното заседание постигнатото между страните споразумение,а само 

е отбелязано,че на основание чл.382 ал.6 от НПК е постигнато споразумение и същото 

е възпроизведено.Наложено наказание пробация с двете задължителни пробационни 

мерки за по 6 месеца и безвъзмезден труд в полза на обществото от по 120 часа 

годишно за 2 години и 100лв. глоба и лишаване от право да управлява МПС за срок от 

1г. и 6 месеца..Видно от бюлетина за съдимост обвиняемият има 2 предходни 

осъждания:по чл.343б ал.1 от НК и по чл.343 б ал.2 от НК,като и в двата случая му е 

налагано наказание пробация. 

           НОХД 223/2014Г.На 01.08.2014г. е внесен обвинителен акт срещу едно лице за 

престъпление по чл.195 ал.1 т.4 във вр. с чл.26 ал.2 НК.Образувано същия ден и 

разпределено на принципа на случаен подбор с участие на всички съдии с 

натовареност 100% .За съдия докладчик е определена съдия Тодорова и протокол от 

разпределението е приложен по делото.С Р. От 04.08.2014г. делото е насрочено в осз за    

06.10.2014г. по реда на глава 27 от НПК.Р. покрива изискванията на процесуалния 

закон/ по отношение на чл.269 от НПК само е  посочена като нормата,но не е 

разяснено какво означава/. Делото е подредено по вече описания начин.Веществените 

доказателства не следват делото и са оставени на съхранение в РУП.Призовките и 

съобщенията са изпратени на 06.08.2014г.Разгледано в едно заседание.Ощетеното 

юридическо лице е конституиран като ГИ и е допуснат до съвместно разглеждане 

ГИ.Даден ход на съдебното следствие по реда на чл.371 т.2 от НПК.Съдът се 

произнася с определение по реда на чл.372 ал.4 от НПК.Постановена присъда на 

основание  чл.58а – налага наказание ЛОС за срок от 1 година , което редуцира 

на 8 месеца и отлага изпълнението за срок от 3 години. Върху присъдата има 

отбелязване ръкописно за дата на влизане в сила,изпращането и на ЕПРП,Бюро 

съдимост и дата на издаване на изпълнителен лист за разноските.С присъдата има 

произнасяне по разноските и ВД –отнема ги в полза на държавата . С писмо от 

27.10.2014г. на РУП Елин Пелин е изпратен препис от присъдата с отнемане на ВД и 

указания за предприемане на необходимите действия.Проблеми:в ОА навсякъде 

обвинението е във вр. с чл.26 ал.2 от НК,но явно се има предвид чл.20 ал.2 от НК.Тази 
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макар и техническа грешка не е отстранена и констатирана,просто съдът с присъдата 

си е посочил чл.20 ал.2 от НК-текстово е изписано че е в съучастие с неизвестни 

лица.Наложеното наказание е лишаване от свобода,въпреки че подсъдимият е осъждан 

на лишаване от свобода два пъти .По едното е реабилитиран ,но по другото  влязло в 

сила на 17.08.2007г. /6 месеца и 7 дни лишаване от свобода/ няма произнасяне.В 

мотивите на съда няма и коментар дали приема наличие на реабилитация по чл.88 а от 

НК,няма и данни кога е изтърпяно това наказание.По отношение на ВД – в протокола 

от с.з. е отразено,че ВД са предявени на страните,но по делото не се установява да са 

изисквани от РУП  и да са връщани,а и и указано те да предприемат действия по 

постановеното отнемане.ВД не са описани и в книгата за ВД като постъпвали и 

съхранени.За постановеното отнемане не е уведомена НАП. 

         НОХД 60/2013Г. 

         Първоначално е образувано под №152/2012г. на доклад на съдия 

Тодорова.Делото е  с предмет престъпление по чл.196 ал.1 т.2 от НК във вр. с чл.195 

ал.1 т.3 от Нк  т.5 и т.10 от НК във вр.  с чл.29 и чл.20 ал.2 НК и по чл.339 от 

НК.Разгледано по реда на чл.371 т.2 от НПК и на 18.06.2012г. приключено с присъда. 

По жалба на подсъдимия присъдата е отменена- въззивния съд е приел,че на 

досъдебното производство в обема на обвинението неправилно не са включени вещи 

на пострадалия, които са били идентифицирани и това е попречило да предяви 

граждански иск в съдебното производство.Приема че съдията в подготвителните 

действия е следвало да констатира това и да върне делото за доразследване.Отменява 

присъдата и връща делото на първоинстанционния съд от фазата „подготвителни 

действия за разглеждане на делото в съдебно заседание” от друг съдия-

докладчик.Делото е върнато в РС на 10.12.2013г.С Р. от 13.02.2013г. съдебното 

производство е прекратено и върнато на прокурор предвид отменителното решение на 

ОС София. Делото е внесено отново на 06.03.2013г. с обвинителен акт.Разпределено на 

съдия Георгиев в хипотеза определен избор.С Р.от 12.03.2013г. е насрочено 

предварително изслушване на страните.Р.покрива изискванията на процесуалния 

закон,включително разпоредбата на чл.269 от НПК е разяснена в хипотези.Призовките 

и съобщенията са изпратени на 13.03.2013г.Разгледано в 1 с.з. Пострадалият е 

конституиран като ЧО и ГИ и ГИ е допуснат за съвместно разглеждане.Даден ход на 

съдебното следствие по реда на чл.371 т.2 от НПК.Съдът е постановил определение ,че 

ще ползва самопризнанията на на подсъдимия без да се събират доказателства за това 

,но не е посочил правното основание за това чл.372 ал.4 от НПК.В присъдата ,макар да 

е постановена на основание чл..58а от НК е посочен единствено  редуцирания размер  

на наказанието-3г. и 4 месеца лишаване от свобода.В мотивите отново не е посочен 

размера на наложеното наказание,който е редуциран до 3 години и 4 месеца.На 

практика и в диспозитива и в мотивите няма определено наказание ,което се редуцира 

на 3 години и 4 месеца.На 19.04.2013г. е депозирана въззивна жалба от подсъдимия 

срещу постановената присъда.С Р. от същата дата съдът е указал да се изпратят 

преписи на другите страни и да се разясни правото на възражения.Съобщения на 

страните са изпратени на 29.04.2013г. и са върнати връчени съответно на 

30.04.13г.,14.05.13г. и 21.05.13г.С писмо от 10.06.2013г. делото е изпратено в ОС 

София ведно с жалбите.Получено е на 17.06.2013г.върху писмото има ръкописно 

разпореждане да се образува внохд.Същия ден е извършено и разпределение на 

принципа на случайния подбор и е разпределено от Грозданова на съдия Боева.С 
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определение от 13.08.2013г.  съдебен състав е насрочил делото за разглеждане в осз за 

23.09.2013г. Постановеният акт покрива изискванията на процесуалния 

закон.Призовките и съобщенията са изпратени на 13.08.13г.Разгледано в едно с.з. и 

обявено за решаване.Решението е с дата 03.02.2014г. – просрочено.Към същото няма 

приложени документи удостоверяващи съобщаване на решението на 

страните.Отразено е, че същото е окончателно. 

            НОХД №116/2013г. на доклад на съдия Тодорова.Делото е с предмет 

престъпление по чл.343в ал.2 от НК.Одобрено споразумение в с.з. по реда на чл.384 от 

НПК,като същото не е представено в писмена форма пред съда.Докладвано е от съда с  

параметри: пробация с двете задължителни пробационни мерки за по 2 години и 

безвъзмезден труд в полза на обществото 200 часа годишно за срок от 2 години.Със 

същото определение ,с което одобрява споразумението,прекратява производството ,се 

произнася и  по мярката за неотклонение .Вписано е в протокола,че определението не 

подлежи на обжалване.. 

           НАХД 228/2013г. Образувано на 21.08.2013г. по внесено същия ден 

предложение по чл.78а от НК за престъпление по чл.354а ал.5 от НК.Разпределено на 

съдия Тодорова.С Р. От 22.08.2013г. е насрочено за разглеждане за 07.10.13г.Призовки 

и съобщения са изпратени на 03.09.2013г.Разгледано в 1 с.з.,решението е обявено 

публично- признава за виновна и налага глоба от 1000лв.Отнема в полза на държавата 

ВД-наркотични вещества и постановява унищожаването им.Произнася се по 

разноските-без такса от 5 лв.За отнемането е уведомена Агенция Митници.Налична е 

датирана бележка за издаден ИЛ за глобата и разноските ,но без държавна такса .По 

отношение на разноските не се прави разграничение по чия сметка следва да бъдат 

платени-в случая са направени на досъдебното производство. 

Проверени дела на съдия Борислав Чернев  

            НОХД 73/13г. на доклад на съдия Чернев.Делото е с предмет престъпление по 

чл.195 ал.1 т.3,т.4 НК във вр. с чл.26 НК/ 8 деяния ,изразяващи се във влизане чрез 

повреждане в 8 вили и кражба на наличното имущество/.Разгледано по реда на чл.371 

т.2 от НПК и при условията на чл.58а от НК е определено наказание от 1 година 

ЛОС,редуцирано на 8 месеца,изпълнението на което е отложено за срок от 3 години.С 

присъдата е постановена кумулация с две предходни осъждания – отново по чл.194 

ал.1 от НК за кражба от дом и наложено наказание от 6 месеца ЛОС условно и по 

чл.195 ал.1 т.3 от НК във вр. с чл.26 от НК/две деяния –кражби от две къщи/ пробация 

за по 6 месеца двете задължителни пробационни мерки.В присъдата са посочени 

единствено номерата на делата,но не и наложените наказания,като само е посочено,че 

налага най-тежкото от тях 8 месеца. В мотивите това отново не е изяснено.Наред с 

това мотивите са непрецизни.В тях е  посочено , че подсъдимият не е осъждан,а 

всъщност той не е осъждан към момента на извършване на деянията,инкриминирани 

по настоящето дело.В ОА са описани множество ВД на съхранение в РУП Елин 

Пелин.Същите не са предявяване в съдебно заседание.С присъдата няма произнасяне 

по ВД,няма и последващо произнасяне.По отношение на разноските е постановено да 

се внесат по сметка на съда,а същите са направени в досъдебното производство от 

МВР. 

          НОХД 327/13г. Образувано е на 05.10.2013г. по внесено в същия ден 

споразумение за престъпление по чл.339 от НК.Разпределено на съдия Чернев.С Р. От 

04.10.2013г. е насрочено в осз за 10.10.13г.Разгледано в 1 с.з.В протокола не  е 
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обективирано определение,по силата което съдът да впише в протокола от съдебното 

заседание постигнатото между страните споразумение,като само е отбелязано,че на 

основание чл.382 ал.6 от НПК е постигнато споразумение и същото е възпроизведено 

.Наложено наказание 3 месеца лишаване от свобода с 3 годишен изпитателен 

срок.Постановено е отнемане на ВД – патрони в полза на държавата и подсъдимият е 

осъден да заплати разноските по делото.Не е прецизирано в полза на кого следва да 

бъдат преведени.На 14.10.2013г. препис от споразумението е изпратен на НАП София 

за предприемане на действия с оглед постановеното отнемане.Приложена е 

разписка,че разноските са внесени по сметка на РС Елин Пелин,а същите са направени 

в досъдебното производство от МВР.По исканията на НБПП за произнасяне по 

разноските за служебен защитник съдът се е произнесъл с определение ,за което 

страните са  уведомени в срок . 

           НОХД 106 / 2014г.На 22..04.2014г. е внесен обвинителен акт срещу едно лице за 

престъпление по чл.183 ал.1 от НК.Образувано същия ден и разпределено на принципа 

на случаен подбор с участие на всички съдии с натовареност 100% .За съдия докладчик 

е определена съдия Чернев и протокол от разпределението е приложен по делото.С Р. 

От 24.04.2014г. делото е насрочено в осз за    05.06.2014г. Р. покрива изискванията на 

процесуалния закон.Призовките и съобщенията са изпратени на 29.04.2014г.По делото 

са проведени 7 съдебни заседания: първото на 05.06.2014г. е отложено по искане на 

подсъдимия за осигуряване на защитник, второто на 24.06.14г.-поради неявяване на сл. 

определеният защитник ,служебно ангажиран в СГС и неявяване на подсъдимия 

редовно уведомен.В тази връзка е постановено  принудителното му довеждане.Третото 

с.з.  на 02.09.2014г. е отложено  поради промяна в професионалния статус на 

служ.защитник –междувременно е назначен като юрисконсулт,поради което е развита 

нова процедура за определяне на служебен защитник.Писмото до САК от 

02.09.14г.Отговор няма до 11.11.2014г. когато е насрочено с.з.,но действия не са 

предприети.Едва в с.з. е указано повторно изпращане за определяне на 

сл.защитник.С.з. на 11.12.14г. е отложено по искане на защитника с оглед сключване 

на споразумение.С.з. на 12.02.2015г.  не се явява подсъдимият редовно призован 

,постановено е принудително довеждане.На 02.04.14г.е даден ход на делото и 

съдебното следствие по реда на чл.371 т.2 от НПК и постановена присъда– при 

обвинителен акт само за едно престъпление по чл.183 ал.1 от НК по отношение на 

двете деца,съдът с присъдата си чете два диспозитива за две престъпления по чл.183 

ал.1 от НК:за едното дете налага наказание пробация с двете задължителни 

пробационни мерки за по 6 месеца,за другото за друго престъпление по чл.183 НК 

пробация с двете задължителни мерки с продължителност от  8 месеца и на основание 

чл.23 ал.1 от НК определя общо най-тежко наказание от 8 месеца пробация с двете 

задължителни пробационни мерки. Има произнасяне по разноските,но без 5 лв.  

такса.Такава не е включена и в ИЛ. 

             НОХД 64/2014Г.На 28.02.2014г. е внесен обвинителен акт срещу едно лице за 

престъпление по чл.129 ал.2 от НК.Образувано същия ден и разпределено на принципа 

на случаен подбор с участие на всички съдии с натовареност 100% .За съдия докладчик 

е определен съдия Чернев и протокол от разпределението е приложен по делото.С Р. 

От 10.03.2014г. делото е насрочено в осз за    22.04.2014г. по реда на глава 27 от 

НПК.Р. покрива изискванията на процесуалния закон, с две изключения: по отношение 

изпълнение на задължението по чл.254 ал.4 от НПК следва да се отбележи,че е 
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посочена само нормата на чл.269 от НПК,но не е разяснено съдържанието и; налице e 

противоречие мeжду двете части на разпореждането относно наличието на основание 

по разглеждане на делото по реда на глава 27 от НПК. Призовките и съобщенията са 

изпратени на 12.03.2014г.Разпореждането е подредено на л.2 след протокола за 

разпределение,следвано от писмото на прокуратурата с обвинителния акт с датата на 

постъпване и след тях  е списъка на призоваване.Делото е разгледано в 3 с.з.-на 

22.04.2014г. когато е отложено поради искане за служ.защитник ,на 03.06.2014г. 

поради неявяване на подсъдимия,по отношение на когото е постановено принудително 

довеждане,но след постъпила молба от същия , че само е закъснял за с.з. поради 

транспортни проблеми е отменено.В с.з. на 24.06.2014г. е даден ход на делото , 

пострадалите са  конституирана като ЧО  .Даден ход на съдебното следствие по реда 

на чл.371 т.2 от НПК.Съдът се произнася с определение по реда на чл.372 ал.4 от 

НПК.Постановена присъда на основание чл.42  от НК  и чл.58а ал. 5 във вр. С чл.54 

НК– налага наказание пробация с двете задължителни пробационни мерки за срок от 

по 8 месеца и безвъзмезден труд от 120 часа годишно..С отделно протоколно 

определение се произнася по мярката за неотклонение. Върху присъдата има 

отбелязване за дата на влизане в сила,изпращането и на ЕПРП,Бюро съдимост и дата 

на издаване на изпълнителен лист за разноските.С присъдата има произнасяне по 

разноските.Същата е изпратена на РП Елин Пелин за сведение на 17.07.2014г.на 

същата дата препис е изпратен на Бюро съдимост с дата 27.06.2014г. В мотивите чл.55 

ТК е обоснован с признанията на подсъдимия и съдействие за разкриване на 

обективната истина. 

НОХД№71/12г., образувано  на 02.03.12г. по обвинителен акт за престъпление  

по чл.196, ал.1, т.1 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.29, ал.1, б.”а” от НК. С разпореждане от 

12.03.12г. делото е насрочено за 03.05.12г. В първото съдебно заседание съдът дава ход 

на делото и съдебното следствие,но го отлага за разпит на свидетели. В съдебно 

заседание от 22.06.12г. не дава ход поради неявяване на подсъдимия, нередовно 

призован. В съдебно заседание от 16.10.12г.-насрочено извън тримесечния срок, не 

дава ход на делото поради  отсъствие на съдебен заседател. В съдебно заседание от 

11.12.12г. не дава ход,тъй като не се  явяват защитниците  на подсъдимия поради 

служебна ангажираност.Не се явява и подсъдимия, редовно уведомен,без да се 

предприемат дисциплиниращи мерки спрямо него. В съдебно заседание 19.02.13г. 

съдът не дава ход на делото поради неявяване на съдебен заседател. В съдебно 

заседание от 11.04.13г. приключва делото с обявяване на  оправдателна присъда. По 

бланкетен протест е образувано  ВНОХД№372/13г. по описа на СОС.С определение от 

06.08.13г. е прекратено въззивното производство пред окръжния съд,тъй като  ЕПРС 

не са изпратили препис от протеста и допълнително писмено изложение по протеста, 

на подсъдимия. След изпълнение на дадените указания от ЕПРС, е обр. ВНОХД 

№422/13г. СОС с решение от 25.11.13г. потвърждава присъдата на РС Елин Пелин. 

НОХД №362/12г..Делото е  образувано на 02.11.12г. по ОА за престъпление по 

чл.196, ал.1, г.1 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.29, ал.1, б.”а” и б.”б” от НК. С разпореждане от 

05.11.12г. делото е насрочено за 22.12.12г. В първото съдебно заседание съдът не дава 

ход  на делото и го отлага за определяне на служебен  защитник на подсъдимия. В 

съдебно заседание от 21.02.13г. отново не дава ход,тъй като не се явява подсъдимия, 

редовно уведомен. Постановено е принудителното му довеждане. В съдебно заседание 

от 11.04.13г. дава ход на делото и съдебното следствие,но го  отлага за възстановяване 
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на вредите предвид възможността за постигане на споразумение между страните. В 

съдебно заседание от 13.06.13г. дава ход,но го отлага по същите причини. В 

следващото съдебно заседание от 01.10.13г. не се явява подсъдимия,редовно 

уведомен.Съдът отлага делото за 31.10.13г.В това с.з. дава ход по реда на чл.371, ал.1 

от НПК и го приключва с присъда.СОС с решение от 24.02.14г. по ВНОХД №23/14г. 

потвърждава присъдата на РС Елин Пелин. 

ЧНД№148/14г.Делото е образувано  на 31.05.14г. по молба по реда на чл.65, 

ал.2 от НПК. С ръкописно разпореждане от 31.05.`4г. делото е насрочено за 03.06.14г. 

В съдебно заседание е даден ход на делото,допусната е експертиза за установяване 

здравословното състояние на задържания и  отлага за извършването и. В съдебно 

заседание от 12.06.14г. дава ход и го приключва с определение. СОС с протоколно 

определение от 23.06.14г. по ВЧНД№237/14г. потвърждава определението на РС Елин 

Пелин.  

ЧНД№169/14г.Делото е образувано  на 27.06.14г. по жалба срещу 

постановление на прокурор за спиране на наказателно производство по реда на  чл.244, 

ал.5 от НПК.Разгледано в 7 –дневен срок и е постановено определение на  02.07.14г. 

НОХД №199/14г.Делото е  образувано  на 23.07.14г. по ОА за престъпление по  

чл.183, ал.4 вр. ал.1 от НК. С разпореждане от 04.08.14г. делото е насрочено за 

29.09.14г.В първото  съдебно заседание не се явява подсъдимата редовно призована и 

съдът отлага делото,като постановява принудителното и  довеждане. В съдебно 

заседание от 27.11.14г. дава ход и приключва делото с  присъда.  

НАХД№3/15г..Образувано на 19.01.15г. по предложение на РП Елин Пелин за 

освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание 

по реда на чл.78а от НК за престъпление по   чл.343, ал.1, б.”б”, пр.2вр. чл.342, ал.1 от 

НК. С разпореждане от 20.01.15г. делото е насрочено за 17.02.15г.-спазен е 

едномесечния срок.Разгледано в едно съдебно заседание и постановено решение.  

НЧХД №183/13г.Делото е  образувано на 04.07.13г. по частна тъжба за 

престъпление по чл.130 от НК. С разпореждане от 05.07.13г. делото е насрочено за 

24.09.13г. В първото съдебно заседание подсъдимия не се явява,нередовно 

призован.съдът отлага делото,но с определение от 07.10.13г. прекратява наказателното 

производство поради оттеглена тъжба.  

НАХД №365/13г.Делото е  образувано  на 02.11.13г. по внесена същия ден 

преписка за нарушение по  УБДХ.Насрочено и разгледано в деня на постъпването му. 

Постановено решение,в което е разяснена възможността за обжалването му пред 

окръжен съд. 

НАХД№227/14г. Делото е  образувано  на 04.08.14г. по внесена същия ден 

преписка за нарушение по  УБДХ.Насрочено и разгледано в деня на постъпването му. 

Постановено решение,в което е разяснена възможността за обжалването му пред 

окръжен съд. 

ЧНД №80/14г.Образувано  на 19.03.14г. в деня на постъпване на искане за 

провеждане на разпит по чл.223 от НПК. Насрочено за 20.03.2014г. ,когато е проведен 

разпита.  

ЧНД №65/14г., образувано на 28.02.14г. по искане за вземане на мярка 

задържане под стража по реда на чл.64 от НПК. Делото насрочено и разгледано на 

01.03.14г. СОС с протоколно определение от 10.03.14г. по ВЧНД№111/14г. 

потвърждава определението на РС Елин Пелин.  
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НАХД №106/13г.Делото е образувано  на 22.04.13г. по жалба срещу 

наказателно постановление,издадено за констатирано нарушение по КТ. С 

разпореждане от 25.04.13г. делото е насрочено за 07.06.13г.Разгледано в две съдебни 

заседания и  24.09.13г. е обявено за решаване.Постановено решение от 25.10.13г. 

АССО с решение №371 от 16.04.14г. по КНАХД №280/14г. оставя в сила решението на 

РС.  

НАХД №67/14г.Образувано на 04.03.14г. по жалба срещу наказателно 

постановление ,издадено за констатирано нарушение по КТ. С разпореждане от 

07.03.14г. делото е насрочено за 03.04.14г. Разгледано в две съдебни заседания и 

08.05.14г. е обявено за решаване.Постановено решение от 26.06.14г.  

НОХД №63/15г.,Делото е образувано  на 14.04.15г. по внесено споразумение за 

престъпление по чл144, ал.3, пр.1 вр. ал.1 от НК. Разгледано в едно съдебно заседание 

на 21.04.15г. Споразумението е одобрено с протоколно определение.  

НОХД №121/13г., образувано на 10.05.13г. по внесено споразумение за 

престъпление по чл.195, ал.1, т.3, т.5 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.20, ал.2 вр. ал.1 вр. чл.63, 

ал.1, т.3 от НК. Насрочено за разглеждане в деня на постъпване. Споразумението е 

одобрено с протоколно определение.  

НАХД №188/13г., образувано  на 10.07.13г. по предложение на РП Елин Пелин 

за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно 

наказание по реда на чл.78а от НК за престъпление по чл.324, ал.1 от НК. С 

разпореждане от 11.07.13г. делото е насрочено за 17.09.13г. Разгледано в едно съдебно 

заседание и приключено с  решение.  

            НОХД 12/2013г. на доклад на съдия Чернев.Образувано по внесено 

споразумение за престъпление по чл. 234 ал.1 от НК.Разгледано в 1 с.з.С едно 

определение съдът одобрява споразумението,прекратява производ ството и се 

произнася по МН.ВД-цигари са отнети в полза на държавата и за отнемането е 

уведомена АМитници. 

              НОХД389/13г. с предмет престъпление по чл.354в ал.1 от НК.Препис от 

споразумението относно постановеното отнемане на наркотични вещества е изпратено 

на РУП Елин Пелин.Оттам съда е уведомен,че същите са на съхранение в Агенция 

Митници.Не са предприети други действия и на Агенция Митници  не е изпратен 

препис.Към делото са приложени документи ,неотносими към същото и вероятно 

представени по друго дело-спрямо друго лице по чнд 122/13г. и нохд 378/12г. 

           НОХД 396/13г.Одобрено споразумение по реда на чл.384 от НПК ,като пред 

съда не е представено споразумение в писмена форма. 

НЧХД 191/2014г.Образувано е с разпореждане на съдия-докладчика в отклонение на 

разпоредбата на чл.249 ал.  . 

            АНД № 185/2014Г.Образувано на 10.07.2014г. по жалба срещу НП на ОДМВР 

София за допуснато нарушение по Кодекса за застраховане-управление на МПС без 

гражданска застраховка.Разпределено на съдия Чернев на 10.07.14г.С Р. от 14.07.14г. е 

насрочено за 26.08.14г.Указано е призоваване на РП ЕП.В първото с.з. не се явява 

жалбоподателя, нередовно призован на посочения от него адрес.В жалбата е посочен и 

телефон,но не е потърсен на него.На призовката е отбелязано, че е в чужбина.Второто 

с.з. насрочено за 16.10.14г.,но  е отсрочено за 09.12.14г. поради заболяване на 

съдията.За това с.з. жалбоподателят отново е нередовно призован-в чужбина.Не е 

търсен на телефон.За следващото с.з. на 05.02.15г. е редовно призован,но не се явяват 
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свидетелите, редовно призовани-до този момент се явяват в с.з.В следващото на 

24.03.15г. жалбоподателят е  нередовно призован-призовката не е върната, а е 

изпратена  на 06.02.15г. В с.з. на 19.05.15г. отново не се явява нередовно призован – в 

чужбина за неопределено време.Всички призовки са оформени от „балдъзата на 

жалбоподателя” , но по тях така и не е  изяснено дали същата е член на домакинството. 

В с.з. на 03.07.15г. жалбоподателят  отново не се явява.В протокола от съдебното 

заседание няма отразяване  дали същият е редовно призован.Призовката е отразено че 

е връчена на пълнолетно лице от адреса,а същият е в чужбина и работи там.Делото е 

отложено за 15.10.15г.и за тази дата призовката е върната със същото отбелязване за 

жалбоподателя. 

Проверени дела на съдия Петко Георгиев 

            Нохд 49/2013г. на доклад на съдия Георгиев.Образувано по внесено 

споразумение за престъпление по чл.354а ал.3 НК.Насрочено с ръкописно 

разпореждане  в 7-дневен срок.Разгледано в едно с.з.С едно определение съдът се е 

произнесъл по одобряване на споразумението,прекратяване на производството и 

мярката за неотклонение.На основание чл.354а ал.6 от НК е постановено отнемане на 

ВД-наркотични вещества на съхранение в АМитници,но след влизане в сила на 

съдебния акт не е изпратил препис от същото на митниците. 

          НОХД 377/2013г. на доклад на съдия Георгиев.Образувано по споразумение за 

престъпление по чл.129 от НК.С ръкописно разпореждане е насрочено в 7-дневен 

срок.Наложено наказание пробация с двете задължителни порбационни мерки за срок 

от по 6 месеца.Налице е произнасяне по разноските,без да се посочи по чия сметка да 

бъдат внесени.Изпълнено  е задължението да се съобщи на пострадалия за правата му 

по граждански ред.Налична е датирана бележка за датата на влизане в сила и 

изпратените преписи от споразумението. Всички произнасяния-одобряване, 

прекратяване и произнасяне по мярката за неотклонение са с едно определение,което е 

отбелязано, че не подлежи на обжалване.Издаден ИЛ само за сумата за разноските  без 

такса от 5 лв. 

НЧД №116/2014г., обр. на 07.05.2014г. по реда чл.243 от НПК, по жалба на 

Ив.Р. срещу постановление от 17.04.2014г. за прекратяване на пр.пр.№363/13г. на 

РПЕП, ДП №15/13г. по описа на ОДМВР-гр.София  - престъпление по чл.325 НПК. 

Протокол за избор на съдия от 07.05.2014г.  С разпореждане от 08.05.2014г. съдът е 

разпоредил да се изиска незабавно ДП от РПЕП. На 09.05.2014г. РПЕП изпраща ДП на 

съда. С определение от 16.05.2014г. на основание чл.243, ал.4 и 5 НПК потвърждава 

постановлението за прекратяване на НП. Съобщение за определението до 

жалбоподателя и РПЕП изпратени на 19.05.14г . С разпореждане от 07.07.14г. съдът е 

постановил да се изпрати ново съобщение до жалбоподателя, да се изискат обяснения 

от връчителя за причините за несвоевременното връчване. На 08.07.2014г. изпратено 

писмо да ръководителя на бюро призовки при СГС. С разпореждане от 10.09.2014г. 

съдът е постановил да се изискат повторно обяснения от връчителя за причините за 

несвоевременното връчване на съобщението от 08.07.14г. с оглед налагане на глоба по 

чл.182, ал.1 НПК На същата дата е изпратено на ръководителя на бюро призовки при 

СГС. На 17.09.14г. постъпило обяснение от връчителя –  лицето не живее на адреса.На 

23.09.14г. справка от НБДН. На 29.09.14г. съобщение връчено на жалбоподателя в 

съда. От дата 10.07.2014г. жалбоподателя е поискал да му бъде издаден заверен препис 

от определение по делото. На 11.07.2014г. съдът е разпоредил да се издаде искания 
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препис след влизане в сила на определение. На молбата има – получих заверен препис 

от определението на 21.11.2014г. 

НОХД №95/2015г. е обр. на 26.05.2015г. по внесен ОА от РП-

Костинброд/прокурор Л.Микова/ за престъпление по чл. 215, ал.2, т.1 вр. ал.1 НК и 

чл.216, ал.5 пр.1 вр. ал.1 НК. /1 обвиняем /. Протокол за разпределение от същата дата 

- делото е разпределено на конкретен докладчик – съдия Георгиев. С разпореждане от 

02.06.2015г. е насрочено за 30.06.2015г. На 30.06.2015г. не е даден ход на делото, тъй 

като са нередовно призовани двама от пострадалите. Делото е отложено за 23.09.2015г. 

НОХД№209/2014г./първоначално/ обр. по внесен ОА от РП-Костинброд, 

образувано е 25.07.2014г. с протокол от същата дата е разпределено на съдия Чернев/1 

обвиняем, свидетели 29/ от тях 5-ма пострадали/, вещи лица 5/. По делото има 

приложен протокол за предаване на веществени доказателства от РП-Костинброд  на 

РС-Елин Пелин. С определение от 11.08.2014г. съдия Чернев се е отвел от разглеждане 

на делото, тъй като се намирал в лични приятелски отношения с родителите на 

подсъдимия. С протокол за избор от 11.08.14г. делото е разпределено на съдия 

Георгиев. С разпореждане от 02.09.14г. делото е насрочено за разглеждане по реда на 

чл.370, ал.4 НПК за 08.10.2014г. /чл.269 само бланкетно/. На 08.10.2014г. нередовно 

призован един от пострадалите свидетели. Защитата на подсъдимия е направила 

възражение, че подсъдимият не е получил ОА преди повече от 7 дни. Делото е 

отложено за 18.11.2014г. На 18.11.2014г. даден ход;съдът е разяснил реда на 

съкратеното съдебно следствие и споразумението. Подсъдимият е заявил, че  иска 

делото да се разгледа по общия ред. Пострадалите редовно призовани не се явяват. 

Делото отложено за 14.01.2015г. С разпореждане от 07.01.2015г. делото е 

пренасрочено за 18.02.2015г. от съдия Петко Георгиев, тъй като е постъпила молба от 

защитника на подсъдимия с приложен болничен лист. На 18.02.2015г. Даден ход на 

делото и е прекратено и върнато на прокурора по искане на адвокат на подсъдимия за 

допуснати нарушения. 

НЧД№382/13г., обр. на искане за вземане на МН ”ЗС” от 14.11.13г. за три лица, 

чл.64, ал.1 от НПК. Протокол за избор от 14.11.2013г. по дежурство. С ръкописно 

разпореждане от 15.11.2013г. делото е насрочено за 15.11.13г., за което да се призоват 

защитниците и обвиняемите и РПЕП./с постановление от 14.11.14г. за задържани за 72 

часа/. На 15.11.14г. РПЕП е изпратила ДП№434813г. РУП-ЕП, пр.пр.№1342/13г. С 

разпореждане от 15.11.13г. съдията е разпоредил да се конвоират тримата обвиняемия 

от ареста на НСлС за с.з. Преписи са изпратени на ГД-Охрана и на началника на ареста 

на НСлС по факса. Протокол от с.з. от 15.11.2013г. С определение за единия обвиняем 

искането е оставено без уважение и взета МН парична гаранция в размер на 300лв., а  

за другите двама съдът е взел МН”ЗС”.  Делото е насрочено за 25.11.13г. пред СОС в 

случай на жалба или протест, като лицата да бъдат конвоирани от ареста, другия да се 

освободи след внасяне на гаранцията на основание чл.64, ал.9 НПК. Препис от 

определението да се изпратят на РУП-ЕП и на началника на ареста на НСлС – 

изпратени на същата дата. По частен протест/15.11.13г./ и ч.ж./18.11.13г./ от единия 

обвиняем в СОС е обр. ВНЧД№529/22.11.13г. протокол за избор от същата дата. РСЕП 

е изпратил делото в СОС на 19.11.14г. С писмо от 18.11.13г. РСЕП е уведомил 

началника на ареста, че срещу определението на 15.11.13г. са постъпили частен 

протест и частна жалба и следва да осигури явяването на обвиняемите лица в с.з. на 

25.11.13г. в СОС. В с.з. на 25.11.13г. СОС отменя определението и по отношение на 
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двата обвиняеми взема МН ”домашен арест”. В останалата част определение е влязло в 

сила преписа от определението на СОС да се изпратят на РУП-ЕП за сведение и 

изпълнение и да се освободят, ако не се задържат на друго основание. Същия ден 

съобщенията са изпратени на РУП - ЕП и на началника на ареста на НСлС. На 

26.11.13г. делото е върнато на РС-ЕП. 

ЧНД№72/2014г. обр. на основание чл.223 НПК разпит пред съдия на свидетел 

на 12.03.14г. протокол за избор от същата дата по дежурство на съдия Георгиев. С 

ръкописно разпореждане делото е насрочено за 18.03.2014г., за което органът по 

чл.223, ал.2 НПК да осигури явяването на свидетеля, както и негов родител. В 

искането е посочено, че на 30.01.2013г. в РУП-Елин Пелин е постъпило постановление 

за РУП-Левски за възлагане на действия по разследването по делегация - да се разпита 

пред съдия пострадало лице /родено 1999г./; да се определи съдия ида се проведе 

разпита на 18.03.14, в присъствието на родител, посочено е че няма привлечен като 

обвиняем. Приложен болничен лист за съдия Георгиев/17.03.14г-19.03.14г./ С 

протокол за избор от 17.03.14г. делото е преразпределено на съдия Чернев. В с.з. на 

18.03.2015г. е проведен разпита на свидетеля в присъствието на майка му. 

НЧД№117/14г., чл.306, ал.1 НПК обр. на 08.05.2014г. протокол от същата дата 

Георгиев - кумулация. По искане на искане на РП ЕП за групиране на наказания след 

получаване на протоколно определение от 22.04.2014г. по НОХД№17/2006г.С 

разпореждане от 09.05.2014г. делото е насрочено за 27.05.14г.-да се изпрати препис от 

искането на РП-ЕП на осъденото лице; да се изготви актуална справка за съдимост; да 

се изискат препис от бюлетините за съдимост, да се изиска справка от ГД”ИН” 

относно търпените наказания, както и за задържанията му в арестите и от НСлС за 

задържанията в арестите. Писмата за справки са изпратени на 12.05.14г. и призовките 

на 12.05.14г. В с.з. на 27.05.2014г. определение с което са групирани наказанията.  

НАХД№132/13г. Образувано по внесена на 17.05.13г. преписка по 

УБДХ.Протокол от същата дата по дежурство на съдия Георгиев. С разпореждане от 

17.05.13г. насрочено за същия ден  да се призоват чрез РПУ; нарушителя да се яви с 

лична карта и право на адв. и свидетелите. На 17.05.13г. даден ход на делото-

разпитани свидетели. Отделно решение, с което извършителят е признат за виновен и 

му е наложа глоба в размер на 200лв. в полза на държавата по бюджета на съдебната 

власт. Указано, че решението подлежи на обжалване в срок 24 часа, в случай на жалба 

делото е насрочено за 20.05.13г. мотиви към решението. На 21.05.3г. молба от 

нарушителя за получаване на препис от протокола, решението и мотивите - издадени. 

На 31.05.13г. по делото е депозирана заявление от нарушителя, с приложено платежно 

нареждане за внесената глоба. 

НЧХД №186/13г. /на протокола дело № 2013 182 02 00193 рег.№763/09.07.13г.- 

наказателно частен характер дело/ от дата 09.07.2013г. от вх.№ 762 до 767/. 

Образувано по тъжба депозирана в съда на 09.07.13г. на същата дата протокол за избор 

съдия Георгиев. С разпореждане от 19.07.2013г. прекратява производството на 

основание чл.24, ал.4, т.1 от НПК, тъй като приема, че за да се образува дело от частен 

характер е необходимо пострадалият от престъплението да подаде тъжба пред 

компетентния съд. Правото да подаде тъжба от името на малолетното дете принадлежи 

на родителя,упражняващ родителските права, а доколкото по делото липсва такава от 

майка производството следва де се прекрати/подадена  от бащата/ разпореждането 

може да се обжалва пред СОС в 15-дн срок от връчването му на тъжителя. Срещу 



35 

 

разпореждането на 14.08.13г. е депозирана жалба от тъжителя. На 13.09.14г. е 

изпратено на СОС, където е образувано ВНЧД№436/13г. С определение от 16.10.13г. 

СОС насрочено за 11.11.2013г. по реда на гл.ХХІ ПНК в с.з. ще се произнесе в срок. С 

определение от 14.11.13г.  съдът отменя разпореждането от 19.07.2013г. и връща 

делото за продължаване на съдопроизводствените действия при спазване на 

разпоредбата на чл.101, ал.1 НПК. С разпореждане от 21.11.13 съдия Георгиев дава ход 

на тъжбата предава на съд Т.Н. съобразно обвинението по тъжбата чл.130, ал.1 НК, 

назначава особен представител, разяснява правата на детето за пострадалата  и 

упражняването им чрез особения представител; насрочва за 17.12.2013г. чл.269 НПК 

само е посочен,но е и разяснен. С определение от 25.11.13г. съдът назначава особения 

представител на детето определен от САК. На 12.12.2013г. не е даден ход на делото, не 

се явява особения представител и адвоката на подсъдимата - служебно ангажирани; 

отлага за 04.02.14г. На 04.02.14г. даден ход на делото, ход на съдебно следствие за 

събиране на доказателства и отлага за 18.03.14г. Поради заболяване на съдията- 

докладчик председателя на съда е отсрочел делото за 16.04.2014г./болничен лист за 

съдията/. На 16.04.14г. поради молба и самолетен билет на адвоката на подсъдимата 

делото отложено за 21.05.14г. На 21.05.14г. дава ход на делото; за събиране на 

доказателства насрочва за 24.06.14г. На 24.06.14г.  дава ход; за събиране на 

доказателства за 16.09.14г. На 16.09.14г. – присъда признава подсъдимата за невиновна 

и оправдава по чл.131, ал.,, т.4, пр.2 вр. чл.130, ал.2 НК, мотиви. С молба от 

08.10.2014г. иска възлагане на разноските на тъжителя и произнасяне по чл.306, ал.1, 

т.4 НПК. С определение от 16.10.2014г. осъжда тъжителя да заплати 700лв. за 

адвокатско възнаграждение и 100лв. по сметка на съда за вещо лице. На 30.10.2014г. 

тъжителят е подал жалба срещу определението от 16.10.14г. делото е изпратено на 

СОС на 14.11.14г. , на 11.11.2014г. възражение от Т.Н. срещу жалбата на Ан.Я. С 

определение от 21.11.2014г. по ВНЧД№512/2014г.  е потвърдено определението от 

16.12.2013г. 

НЧХД №13/2014г. образувано на 16.01.14г. Приложен протокол за случайно 

разпределение на делото от същата дата - съдия Георгиев. С разпореждане от 

04.02.2014г. съдът е указал на тъжителката да посочи, часа на извършеното деяние, да 

уточни кога е получила постановлението за прекратяване на ДП – за проверка на срока 

по чл.81, ал.3 НПК, да се внесе д.т. указано е, че ако не бъдат изпълнени указанията в 

срок тъжбата ще бъде оставена без разглеждане и делото прекратено. Изпълнени 

указания с молба от 19.02.14г. С разпореждане от 20.02.14г. дава ход на тъжбата , 

предава на съд М.П.Б. за престъпление по чл.216, ал.6 вр.ал.1 НК. Разпоредбата на 

чл.269 НПК е посочена,но не и разяснена.Насрочва делото за 26.03.14г. с указание да 

се призоват подсъдимия, ч.т. и защитника. На 26.03.14г. делото е отложено поради 

заболяване на подсъдимия-депозирана е молба,която е уважена и делото отложено за 

23.04.14г. На 23.04.14г. делото е отложено 14.05.14г. – дадена е възможност на 

подсъдимия да ангажира адвокат. На 14.05.14г. –отложено за 03.06.24г.,тъй като не се 

явява подсъдимия. На 03.06.14г. даден ход на делото, приет граждански иск , даден ход 

на съд.следствие, за събиране на доказателства и отлага за 17.09.14г. На 17.09.14г. 

отлага за 30.09.14г., поради служебна ангажираност на адвоката. На 30.09.14г., допуска 

две експертизи и отлага за 04.11.14г.  На 04.11.2014г. отлага за доказателства за 

02.12.14г. На 02.12.14г. отлага за събиране на доказателства за 28.01.15г. На 28.01.15г. 

тъжителката на основание чл.24, ал.4, т.4 от НПК оттегля тъжбата и съдът с 
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определение прекратяване производството по  делото, определението подлежи на 

обжалване. Отбелязване влязло в сила на 13.02.15г. само с положен подпис. 

НАХД №170/14г., образувано на 27.06.14г. по жалба срещу НП.Разпределено на 

съдия Георгиев с протокол от същата дата.С разпореждане от 01.07.2014г. делото е 

насрочено за 17.09.14г.: да се призоват жалбоподателя, въззиваемата страна, РП ЕП, 

актосъставителя и свидетелите по акта. Призовките са изпратени на 07.07.14г. На 

17.09.14г. даден ход на делото за събиране на доказателства и отложено за 08.10.14г. 

На тази дата дава ход,продължава съд. следствие ,събира доказателства и постановява, 

че ще се произнесе с решение в срок. С решение от 06.11.2014г. е отменено НП. 

Съобщенията за решението са изпратени на 10.11.2014г. РПЕП получено на 

11.11.2014г. ОДМВР София -17.11.2014г., на жалбоподателя на 17.11.2014г. 

отбелязване влязло в сила на 02.12.2014г. ръкописно на първа страница на решението. 

НАХД№151/2014г., образувано на 05.06.2014г. по жалба срещу НП на 

КАТ.Приложен протокол за избор от същата дата - съдия Георгиев.С разпореждане от 

06.06.14г. съдът е разпоредил да се изиска преписката от РУП ЕП в три дневен срок от 

съобщението в оригинал и цялост, ведно с доказателства за връчване на НП; да се 

издаде на жалбоподателя искането съдебно удостоверение до СДВДР-Пътна полиция 

със справка за дата на спиране и пускане в движение на лекия автомобил. С 

разпореждане от 19.06.2014г. делото е насрочено за 10.09.14г. На 10.09.2014г. даден 

ход; за събиране на доказателства отложено за 08.10.2014г., наложена глоба 200лв. на 

неявил се свидетел/отменена на 08.10.14г./ На 08.10.2014г. е даден ход,но за събиране 

на доказателства е отложено за 12.11.14г. На тази дата за събиране на доказателства 

отлага делото за 17.12.2014г. На 17.12.2014г. го обявява за решаване. С решение от 

19.01.2015г. Съобщенията изпратени на 29.01.2015г. РУП-Елин Пелин и РПЕП 

получили на 30.01.15г., жалбоподателя на 03.02.12015г. Влязло в сила на 18.02.15г.-

този запис е ръкописен на първа страница на решението. 

Няма подпис и печат кога решението е влязло в сила и по двете дела, няма 

записан номер на решението. 

НАХД №275/2014г., образувано на 03.10.2014г. и разпределено на същата дата 

на съдия Георгиев.Предмет – жалба срещу НП на ОДБХ-София. С разпореждане от 

03.10.2014г. съдът е указал на жалбоподателя в 7-дневен срок от съобщението да 

представи писмени доказателства кога е подадена жалбата му до ОДБХ-София област 

за проверка спазен ли е срока по чл.59 ЗАНН. Съобщението е изпратено на 07.10.14г. 

С молба от 09.10.14г. жалбоподателя е представил копие от обратна разписка. С 

разпореждане от 13.10.2014г. делото е насрочено за 12.11.2014г. - да бъдат призовани 

жалбопадателя, въззиваемата страна , РП ЕП, актосъставителя и свидетелите по акта. 

Указано е на въззиваемата страна в три дневен срок  от съобщението да представи 

доказателства за датата на подаване на жалбата – пощенски плик, ако е наличен , а на 

жалбоподателя в същия срок да представи оригинала на известието за доставяне, тъй 

като копието е нечетливо. На 12.11.14г.  обявено за решаване. С решение от 

11.12.2014г. е потвърдено НП. Съобщенията изпратени на 13.12.14г. РПЕП получила 

на 15.12.14г.; ОДБХ-София област на 22.12.14г., жалбоподателя на 13.12.14г. На 

21.01.15г. е постъпила жалба от А.А. Касационната жалба е изпратена на 

Административен съд-София област на 11.02.15г.  С разпореждане от 21.01.15г. – да се 

изпрати на страните препис от жалбата, като в 14-дн срок могат да представят писмен 

отговор; след връщана на съобщенията да се докладва за изпращане в АдмС – София 
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област. Изпратени на РПЕП /получили на 23.01.15г./и на ОДПХ-София област на 

22.01.15г./получено на 26.01.15г. върнато на 29.01.15г/ На 30.01.15г. отговор от ОДПХ-

София област. Разпореждане от 10.01.15г. да се изпрати на АдмС-София област. В 

АдмС-София област,  обр. касационно дело №124/15г. на 16.02.15г. С разпореждане от 

20.02.15г. насрочено за 18.03.15г. - да се призове и ОП-София. На 18.03.15г. обявено за 

решаване явява се прокурор от ОП-София. С решение от 15.04.15г.  оставя в сила 

обжалваното решение. С писмо от същата дата делото е върнато на РС-ЕП. С 

резолюция от 17.04.15г. за архив, да се изпрати съобщение до жалбоподателя, че може 

да получи оригинала на дневника, да се изпратят оригиналите на АНО- АУАН и НП. 

На 15.05.15г. си е получил дневника. На 27.07.15г. до ОДБХ-София област са 

изпратили заверени копия от решенията НП, АУАН и констативен протокол. 

НАХД №137/14г. / в протокола за избор рег./вх.№559/14г. тип на делото – 

адмнистративнонаказателно дело № 2014 182 02 00141/.С разпореждане от 

23.05.2014г. делото е насрочено за 25.06.13г. На 25.06.14г. даден ход и обявено за 

решаване. Решение от 16.07.14г. ,с което потвърждава НП , издадено от ОДБХ-София 

област. На 18.07.14г. са изпратени съобщения до жалбоподателката и ОДБХ-София 

област. На 30.07.14г. е депозирана жалба срещу решението. С разпореждане от 

30.07.14г.  е указано препис от к.ж. да се изпрати на насрещната страна и в 14-дневен 

срок да представи отговор, след връщането делото да се изпрати на АССО. На 

31.07.14г. жалбата е изпратена на ОДБХ-София и на РП ЕП. Постъпил отговор на к.ж. 

от ОДБХ-София. С писмо от 22.08.14г. делото изпратено на АССО на 01.09.14г.,където 

е образувано КНАД№946/14г. С разпореждане от 05.09.14г. делото е насрочено за 

05.11.14г. На тази дата е обявено за решаване. Решение от 02.12.14г. остава в сила 

обжалваното решение. Делото е върнато на 04.12.14г.  

НОХД №58/15г. обр. на 03.04.2015г. на осн. чл.382, ал.1 от НПК по внесено 

споразумение от досъдебното производство/ДП/, разпределено на съдия Георгиев. С 

ръкописно разпореждане делото е насрочено за разглеждане в о. с.з на 08.04.15г., за 

която дата да се призоват страните. /На 07.04.15г. РПЕП-съобщение, адвоката и 

обвиняемия по телефона на 07.04.15г./ Споразумението има за предмет престъпление 

по чл.198, ал.1 вр. чл.20, ал.2 вр ал.1 НК ,за което и на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК 

е договорено наказание ЛОС 6 м. на осн. чл.66, ал.1 НК отложено за срок от 3г. В с.з. 

на 08.04.15г. РП-ЕП нередовно призована, подс. и адв. редовно призовани не се явяват. 

Насрочено за 14.04.15г. По факса е постъпила молба от адвоката, че поради взривове в 

Иганово пътят е затворен, отложено за 21.04.15г.  На 21.04.15г. отложено поради 

постъпване в болница на подсъдимия /в последствие приложена експертиза/, отложено 

за 13.05.15г.  На 13.05.15г. даден ход , докладва с прочитане внесения проект на 

споразумение за решаване на НОХД№58/15г., ДП №201/13г. по описа на РУП-ЕП, 

пр.пр.№547/13г. по описа на РП-ЕП; поддържат, разбират последиците от 

споразумението; вписва в протокола съдържанието на споразумението; след висването 

съдът го обявил и страните го подписали.На основание чл.382, ал.7 вр. чл.381 съдът с 

определение одобрява споразумението ,отменя МН подписка и  прекратява 

наказателното производство на основани чл.24, ал.3 НПК,като вписва,че  

определението е окончателно и неподлежи на обжалване.  С писмо от 21.05.15г. съдът 

връща на прокуратурата ДП №201/13г. по описа на РУП-ЕП, пр.пр.№547/13г. по описа 

на РП-ЕП. Изпълнителния лист е изпратен на НАП с обр. разписка получена на 

20.05.15г. С писмо от 15.05.2015г. изпращат на РП-ЕП заверено препис от 
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определението от 13.05.15г. за сведение. На 15.05.15г. изпратен  бюлетин за съдимост 

на РС-Карлово. На 21.07.15г. е постъпило от РП-ЕП  писмо от НБПП, с което се иска 

присъждане на разноските за служебен адв. на осъденото лице по ДП/в с.з. се явява с 

упълномощен защитник/. С определение от 22.07.15г. съдия Тодорова е осъдила Г.Л да 

заплати 150лв. адв. възнаграждение в полза на НПБП. Определението подлежи на 

обжалване. Няма върнато съобщение за връчване на осъдения Г.М. 

НАХД №299/2014г. с предмет предложение по 78а  НК .Образувано е на на 

22.10.14г. Приложен е протокол от същата дата,според който делото е разпределено на  

съдия Георгиев.С разпореждане от 23.10.14г. след като обсъжда условията за 

разглеждане на делото по реда на гл.27 от НПК, го насрочва за 12.11.14г. и  

потвърждава подписката.Предложението е внесено за престъпление по  чл.343в, ал.2 

вр.ал.1 НК.Разгледано е в едно съдебно заседание и съдът  обявява решение на 

12.11.14г. – признава за виновен и налага глоба 1000лв.Мотиви към решението са 

предадени на 03.12.14г. Изпраща решението и мотивите на РП-ЕП на осн. чл.416, ал.2 

НПК ,до НАП –изп. лист и до Бюро съдимост за прилагане към бюлетина за съдимост. 

НОХД №74/2014г., /в протокола за избор е посочено „рег.№/вх.290/13-03-2014г. 

тип дело – НОХД –бързо производство чл.356 от НПК дело № 2014 182 02 

00077”/.Образувано е на 13.03.14г. по внесен ОА за престъпление по чл.343б, ал.1 НК. 

С разпореждане от 13.03.14г. го насрочва по реда на гл.26 НПК за разглеждане в  с.з. 

на 18.03.14г.,като указва на наблюдаващия прокурор на осн.чл.358, ал.2 НПК да връчи 

незабавно препис от ОА и разпореждането, разяснява и права по чл.358, ал.3 НПК. С 

разпореждане от 17.03.14г. на председателя на състава  делото е пренасрочено за 

25.03.15г. поради заболяване на съдия Георгиев –представен болничен лист. В с. з. на 

25.03.15г. е постановена присъда,с която съдът  признава обвиняемия за виновен и на 

осн. чл. 343б, ал. 1 вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б. “б” НК му налага наказание „пробация”, 

като замяна на наказанието „Лишаване от свобода”, като определя следните 

пробационни мерки по чл. 42, ал. 2, т. 1, 2 и 6 НК: 1. Задължителна регистрация по 

настоящ адрес с явяване и подписване пред пробационен служител с периодичност два 

пъти седмично за срок от осем месеца. 2. Задължителни периодични срещи с 

пробационен служител за срок от 8 месеца. 3. Безвъзмезден труд в полза на 

обществото в размер на 100 часа за една година.     Постановено е лишаване от права 

на основание чл.343г за срок от 8 м., като приспада на осн. чл.59, ал.4  НК времето, 

през което е бил лишен по административен ред от възможността да управлява МПС, 

считано от фактическото му отнемането Присъдата е в сила от 02.04.14г. На  

03.04.2014г. изпратена на РП Елин Пелин и Бюро Съдимост. Уведомление от РП ЕП от 

23.04.14г., че наказанието пробация е приведено в изпълнение с начало 14.04.14г. 

НОХД №98/2014г. /в протокола е посочено „дело № 2014 182 02 00102/, а вх.№ 

403/10.04.2014г./ Образувано  по внесено споразумение от досъдебното 

производство/ДП/ на 10.04.14г. на основание чл.381 НПК. Протокол за разпределение 

от същата дата-съдия Георгиев. Ръкописно насрочва делото за разглеждане за 

15.04.14г. и указва да се призове РПЕП, защитата и обвиняемия. Разгледано в едно 

съдебно заседание и го одорява с параметри –за престъпление по чл.129, ал.2, пр.3 и 

пр.5 вр. ал.1 НК и чл.381, ал.4 НПК във вр. чл.55, ал.1, т.2 б.”б” от НК наказание  

пробация, като замяна на ЛОС при следните пробационни мерки по чл.42а, ал.2, т.1 и 

т.6 от НК – задължителна регистрация по настоящ адрес с периодичност два пъти 

седмично за срок от 1г. и 6м.;задължителни срещи  за 1г. и 6м., безвъзмезден труд в 
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полза на общ. 120ч. годишно за срок от 1година. Отменя мярката за неотклонение 

подписка; прекратява производството на осн. чл.24, ал.3 НПК; разпорежда да се 

съобщи на пострадалия на осн.чл.382, ал.10 НПК, че може да предяви  граждански иск 

за неимущ.вреди пред гражданския съд – съобщението изпратено на 16.04.14г. 

Отбелязано е ,че определението е окончателно и не подлежи на обжалване.На 

22.04.14г. изпратено на осн.чл.416, ал.2 НПК на РП Елин Пелин. В споразумението 

няма произнасяне по разноските. В ДП с постановление от 20.09.13г. на вещото лице 

по назначената СМЕ е определено възнаграждение в размер на 40 лв. По молба на 

НБПП от 29.05.15г. и решение от 26.06.14г. е определено да се изплати на адв. 

възнаграждение 200лв.  С определение от 09.06.2015г. съдия Георгиев на основание 

чл.306, ал.1, т.4 НПК е осъдил ГВК да заплати на НБПП сумата от 200лв. 

представляващо адв. възнаграждение на назначения му сл.защитник по 

НОХД№98/14г. указано, че може да се обжалва и след влизането му в сила да се 

издаде изпълнителен лист и заверен препис от определението да бъдат изпратени на 

НБПП. На 22.06.15г. изпратени съобщения на РПЕП и осъдения. Определението в сила 

от 25.07.15г. , издаден изпълнителен лист. С писмо от 01.09.15г. до НБПП са изпратени 

заверен препис от влязлото в сила определение и един брой изпълнителен лист за 

изплатеното адвокатско възнаграждение на сл.защитник. 

НОХД №43/2015г., обр. на 21.03.2015г. /протокола за избор дата 21.03.15г. 

рег./вх./№ 248/21.03.15г. тип на делото – НОХД дело № 2015 182 02 00043/  по внесен 

ОА  за престъпление по чл.183, ал.1 от НК  Разпореждане от 01.04.2015г., насрочено за 

12.05.2015г. На 20.04.2015г. е постъпил отговор от подсъдимата, че на 25.02.2015г. 

след като е била привлечена е привела цялата сума по сметка на ДСИ при РС-ЕП 

4340лв. и иска да се приложи чл.183, ал.3 от НК, прилага и банково известие за 

превода. На 12.05.15г. даден ход и  постановена присъда. Признава подсъдимата за 

виновна в това, че в периода от месец февруари 2008 г. до месец март 2013г. 

/включително/, в с. Г. М. , Софийска област, след като е осъдена с влязло в законна 

сила на 11.03.2010 г. решение на Районен съд Е. П.  № 106 от 14.08.2009 г. по 

гражданско дело № 32/2009 г., да заплаща месечна издръжка на свой низходящ - 

дъщеря си С. С. Х., родена на 14.08.1996 година в гр. Е. П. , в размер на 70 /седемдесет/ 

лева, считано от 01.02.2008 г., чрез нейния баща и законен представител С. С. Х., 

съзнателно не е изпълнила задължението си в размер на повече от две месечни вноски, 

а именно - на 62 пълни месечни вноски, всяка в размер на 70.00 лева, на обща стойност 

4340.00 / четири хиляди триста и четиридесет/ лева и не са настъпили други вредни 

последици за пострадалата С. С. Х., поради което и на основание чл. 183, ал. 3 вр. ал. 1 

НК не й налага наказание, като предупреждава А. Т. В., че разпоредбата на чл. 183, ал. 

3 НК не се прилага повторно. Разноските са разделени на досъдебно и съдебно. 

Служебно разгледал МН и отменил подписката взета на 09.02.15г. Определението 

подлежи на обжалване, мотиви от 27.05.15г. В сила от 28.05.15г. На 29.05.15г. на 

осн.чл.416, ал.2 изпраща на прокуратурата заверен препис от присъдата за сведение, на 

НАП- изп.л. -2бр. На 01.06.  бюлетин за съдимост до РС-Свищов. С определение по 

чл.306 от 17.07.15г.  осъжда А. да заплати 150лв. адв. възнаграждение за досъдебната 

фаза и с определение от 04.08.15г. осъжда да заплати 200лв. за сл.защитник в съд.фаза 

и двете влезли в сила.  Писмо от НАП до ТД на НАП В.Търново с копие до РС 

Ел.Пелин, че са изпратени изпълнителните листове.  
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         НОХД 302/2014Г.По делото има ВД на съхранение в полицията , макар че вида и 

размера на същите позволяват да следват делото.С определението, с което е одобрено 

споразумението е постановено отнемането им на основания чл.53 ал.1б.а от НК в полза 

на държавата и с писмо от 29.12.14г. препис от същото е изпратен на РУП Елин Пелин 

за предприемане на действия с оглед постановеното отнемане и е указано уведомяване 

за предприетите действия.Отговор така и не е получен.НDM не е уведомена за 

постановеното отнемане. 

       НОХД 287/2014г.Разгледано споразумение по реда на чл.384 от НПК.Същото не е 

представено на съда  в писмена форма в нарушение на процесуалния закон. 

 

ИЗВОДИ: 

 

1. Административната дейност в РС Елин Пелин е съобразена с изискванията на 

ПАРОАВАС/отм./ и  ПАС,както и  утвърдените  вътрешни правила и практики. 

Кадровото обезпечаване на съда е съответно на  натовареността му  и всички осигурени щатове през 

проверявания период от време са заети. 

Администрацията е структурирана по служби, съгласно Правилника за 

администрацията на съдилищата. Всяка от службите се придържа към вменените и 

задължения и ги изпълнява с необходимата прецизност. Интернет страницата 

функционира и предоставя необходимата информация относно графика на 

насрочените заседания и постановените от съда решения, подлежащи на публикуване. 

2. Деловодните книги по наказателните дела за 2013г., 2014г. и 2015г са по 

утвърден образец и са водени съгласно изискванията на ПАРОАВАС /отм./ / ПАС.  

3.  Образуване, движение и приключване на делата. 

3.1. Постъпващите в съда книжа по наказателни дела се вписват, 

обработват,подготвят за доклад и се докладват своевременно и с необходимата 

прецизност.  Книжата , по които се образуват наказателни дела се докладват в срока по 

чл.46 от ПАРОАВАС /отм./чл. 36 ал.4 от ПАС, на председателя на съда,а в негово 

отсъствие от определен със заповед съдия.  

РС – Елин Пелин използва софтуерния продукт за случайно разпределение на 

делата /Low Choice/, инсталиран през 2006г., като през настоящата година системата за 

случайно разпределение на делата е свързана със сървъра на Висшия съдебен съвет, 

като гаранция за прилагане принципите на прозрачност, случайност и равномерна 

натовареност на магистратите. Всички магистрати участват със  100 % натовареност в 

разпределението на делата.Чрез използваната програма за случайно разпределение на 

делата е осигурено сравнително равномерно натоварване на съдиите, разглеждащи 

наказателни дела. 

Констатирано бе разминаване между номерата на делата от протокола за 

проведен избор и тези ,отбелязани  върху кориците на делото и вписани в деловодните 

книги : по дело НАХД № 99/14г. в протокола е посочен №103, НАХД №106/13г. в 

протокола е посочен №109, ЧНД№65/14г. посочено №67, ЧНД№80/14г. в протокола 

№84. През 2015г.Проверката установи,че причина за разминаването е неотразяване на 

всички дела,разпределени по дежурство в системата за случайно разпределение,който 

проблем през 2015г. е отстранен. 
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3.2. Призовките и съобщенията по делата се изготвят и изпращат своевременно. 

Постъпилите по делата молби и книжа се  докладват на съдия-докладчика в деня на 

завеждането или най-късно на следващия ден. 

Върнатите призовки и съобщения също се проверяват и докладват 

своевременно. Делата се подреждат по предвидения в ПАРОАВАС/ отм./ /ПАС ред,с 

изключение на едно от проверените дела /64/2014г./,по което се установи 

непоследователност на подредените в него документи,а по нохд 389/13г. бяха 

приложени материали,касаещи друго дело.Върху кориците на папките се отбелязват 

задължителните реквизити - наименование на съда, номера, предмет, страни по делото, 

дата на образуване и свършване, определен съдия - докладчик, датите на насрочените 

открити съдебни заседания. Новообразуваните дела се докладват своевременно на 

съдията-докладчик.  

  3.3. Подготвителните действия за разглеждането на делото в съдебно заседание 

се извършват от определените докладчици с необходимата задълбоченост и пълнота. 

Разпореждания за насрочване на делата в открито заседание се постановяват 

преимуществено по всички видове дела. Съдържанието на самите разпореждания 

покрива изискванията на процесуалния закон с незначителни изключения. Установени 

бяха дела,по които при изпълнение на задължението по чл.254 ал.4 от НПК съдия-

докладчика цитира нормата на чл.269 от НПК,без да разясни съдържанието и.Това сочи 

на формално изпълнение на предвиденото в цитираната норма задължение и не 

осигурява изпълнение на преследваните със същата цели-подсъдимия да бъде 

информиран за хипотезите на разглеждане на делото в негово отсъствие с оглед 

преодоляване на възможността за възобновяване на дела,разгледани по този ред/нохд 

386/2012г.,95/2014г.,223/2014г./. 

           3.4. Проверката на делата,по които съдебното производство е прекратено  и са 

върнати на прокурор установи,че броят им през проверявания период от време е нисък 

–общо 2 дела,по едно в закрито и открито заседание и не позволява извод за допускани 

системни пропуски и нарушения в тази връзка.   

            3.5. Новообразуваните дела изцяло са  насрочвани при спазване на сроковете, 

предвидения в чл.252  от НПК двумесечен срок.Не бяха установени и дела,по които 

насрочването да е извършвано без разрешение на председателя на съда по реда на 

чл.252 ал.2 от НПК.   

         3.6. За разлика от насрочване на новообразувани дела,при  отлагане на делата, 

бяха установени нарушения на срока предвиден в чл.271, ал.10 от НПК. За 2013г. 

делата с интервал между съдебните заседания над три месеца са 40/31 на съдия Чернев 

и 9 на съдия Тодорова/ ; за 2014г. – 9/съдия Тодорова -5,съдия Георгиев -3,съдия 

Чернев-1/ , а за полугодието на 2015 г. - 15./14 на съдия Чернев и 1 на съдия 

Тодорова/.За съществуващата в РС Елин Пелин натовареност,броят е твърде 

голям,особено тези, на съдия Чернев. По проверените дела не се констатира 

безпричинно отлагане и забавяне на производствата с някои изключения.Установени 

бяха  дела,по които съдът не е бил критичен към поведението на страни в процеса и 

членове на съдебния състав,отсъствието на което е ставало причина за отлагане на 

дела,допускал е многократно отлагане на дела поради служебна ангажираност на 

съдебен заседател/нохд 210/2011г.,71/12г./, на защитник поради  качеството му на 

общински съветник/нохд 387/2010г.Не винаги съдът е изисквал и е задължавал 

страните да представят доказателства за наличие на уважителни причини за 
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неявяването им в съдебни заседания,а при отсъствие при твърдения за влошено 

здравословно състояние не е  изисквал удостоверение по образец по Наредба за 

медицинската експертиза.По едно от проверените дела-нохд177/2011г. се установи,че 

в 3 с.з. делото е отлагано за да се предостави възможност на подсъдимия да възстанови 

причинените с деянието вреди,а друго-185/2014г. е отлагано поради нередовно 

призоваване на жалбоподателя в продължение на една година,без да се използват 

всички възможни способи за това/в жалбата до съда е посочен телефон/. 

    Такова и подобно поведение се установи и по 4 –те дела с неразумен срок на 

разглеждане,от които 3 на доклад на съдия Чернев /НОХД №210/11г. , НОХД 

№205/11г., НОХД №289/11г./ и 1 на съдия Тодорова/НОХД №387/10г./.По тях  

ръководно-решаващия орган на този етап на наказателното производство –съда ,е 

допринесъл за прекомерната им продължителност и забавяне.Тези дела все още не са 

приключени,което с оглед предмета на делата,общата им продължителност и 

поведение на страните и съда, е в нарушение на чл.22 от НПК и чл.6 от КЗПЧОС. 

             3.7. През 2013г. в РС – Елин Пелин има едно спряно наказателно дело – НОХД 

№171/12г. на доклад на съдия Георгиев.Спирането е обосновано с отсъствието на 

подсъдимия,но от 17.11.2013г. до извършване на проверката 2015г./почти две години/ 

е извършена само една проверка по отпадане основанието за спирането му.  

         3.8. През проверявания период от време няма дела с отменен ход по същество и 

възобновени наказателни производства. 

3.9. През 2013г. едно дело е прекратено по давност – НОХД №39/2002г. на 

доклад на съдия Чернев към този момент.Същото е в съдебна фаза 11 години,период  

който определено е неразумен по смисъла на чл.22 от НПК и чл.6 от КЗПЧОС и който 

е резултат от една страна от  смяната на съдия-докладчика през годините,предполагащ 

започването на делото отначало всеки път,а от друга от бездействието на съда по 

проверка на основанието за неговото спиране.  

3.10. Постигнатото съотношение между постъпили и свършени през всяка от 

проверените години дела е добро. През 2013г. от общо за разглеждане 469 дела са 

свършени 404 дела, в тримесечен срок са свършени 313 или 77 % През 2014г. от общо 

за разглеждане 409 дела са свършени 343, като в тримесечен срок са 293 или 85%. През 

проверявания период от време броят на решените дела надхвърля този на 

новообразуваните,което не позволява кумулиране на лична натовареност.  

3.11. Резултатите относно спазване на предвидените в процесуалния закон 

срокове за изготвяне и предаване на съдебните актове са много добри. С малки 

изключения / няколко дела на съдия Тодорова,по които  съдебните актове са изготвени 

със забава до 2 месеца/ съдебните актове са изготвяни в законоустановените срокове. 

 3.12. Делата се съхраняват в деловодството, а свършените дела се предават в 

архив в определените за това срокове. 

 3.13. Приемането, съхраняването и разпореждането с веществени доказателства 

е съобразено с ПАРОАВАС /отм./ / ПАС с малки изключения.  

3.14. По проверените приключени дела не бяха констатирани нарушения на 

материалния и процесуалния закон, отклонения от тълкувателната практика на ВКС 

или пропуски по ПАРОАВАС /отм./, сега ПАС, със следните изключения:  

- по отношение на делата,разглеждани по реда на глава 29 от НПК 

/споразумения/:по нохд 374/13г. и 327/13г.,двете на доклад на съдия Чернев се 
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установи непрецизност на протокола от съдебното заседание при изпълнение на 

задълженията по чл.382 ал.6 от НПК / няма изричен съдебен акт-определение,по 

силата на който  споразумението да се впише в протокола/,по други  дела: нохд 

116/13г. ,396/13г.,287:14г.,се установи,че при разглеждане на споразумения по реда на 

чл.384 от НПК съдът не изисква постигнатото между страните споразумение да бъде 

облечено в предвидената в чл381 от НПК писмена форма ; по всички проверени дела 

по глава 29 от НПК се установи,че съдът се произнася с едно определение по 

въпросите-одобряване на споразумение,мярката за неотклонение и прекратяване на 

производството, за което изрично отбелязва,че не подлежи на обжалване; 

- по нохд 73/2013г. при определяне на общо най-тежко наказание по реда на 

чл.25 НК във вр. с чл.23 от НК не е посочен размера на всяко от наказанията,измежду 

които се извършва кумулация,което не позволява въз основа на съдебния акт да се 

прецени неговата правилност.По същото дело няма и произнасяне по веществените 

доказателства,които и не следват делото; 

-по нохд 389/2013г. за постановено отнемане на веществени доказателства – 

наркотични вещества е уведомена полицията,а не органа,който е определен със Закона 

за контрол върху наркотичните вещества и прекурсори и ПАС –Агенция Митници; 

-по нохд №98/2014г. съдът е пропуснал да се произнесе по разноските от 

досъдебното производство; 

-по нохд 223/2014г. съдът е определил наказание лишаване от 

свобода,изпълнението на което е отложил по реда на чл.66 ал.1 от НК на 

подсъдим,който е осъждан на лишаване от свобода,без да изясни в мотивите си 

наличието на предпоставки за това/евентуално реабилитация по чл.88а от НК/; 

-противоречива практика между съдии в РС Елин Пелин по отношение на 

престъплението по чл.183 от НК:по нохд 106/2013г. е прието,че деяние неплащане на 

издръжка на две деца следва да се квалифицира като две отделни престъпления/в тази 

връзка не е приета квалификацията на прокурора за извършено едно престъпление/ ,а 

по дело 95/2015г. е застъпено обратното становище. 

3.15. По проверените дела с депозирани жалби и протести не бяха установени 

значителни отклонения при регистрирането, докладването, изпращането на страните и 

на адресата. Само по едно от проверените дела се установи пропуск при изпращане на 

преписи на жалбите на страните по делото,което е станало причина за връщането му от 

окръжен съд/нохд №11/2012г./. 

4. Организацията по привеждане в изпълнение на влезлите в сила присъди и 

определения и резултатите от същата са много добри.  

 

 

ПРЕПОРЪКИ: 

 

1. Административният ръководител да упражнява контрол по движението на 

делата с неразумна продължителност,посочени в пункт 3.6. от Акта,а съдия-

докладчиците по същите да съобразят разглеждането и решаването им  с чл.22 от 

НПК.Протокол от всяко провеждано съдебно заседание по тези дела да се изпраща на 

ИВСС до тяхното решаване. 

2. С оглед установения брой дела,отложени извън приетия за разумен в чл.271 

ал.10 от НПК срок ,Административният ръководител да извършва проверка по 
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спазването му за всяко предходно шестмесечие,считано от второто полугодие на 

2015г.,за резултатите от която да уведомява ИВСС. 

3. Констатациите по пункт 3.3.,3.6.,3.7,3.9  и 3. 14  да бъдат обсъдени от съдиите 

в РС Елин Пелин и съобразени в дейността им. 

 

 

За предприетите мерки, с оглед направените препоръки, Инспектората 

към ВСС, да бъде уведомен в едномесечен срок. 

 

На основание чл. 58, ал. 3 от Закона за съдебната власт, настоящият акт да се 

изпрати на Административния ръководител на Районен съд – Елин Пелин,. който в 7 

дневен срок да уведоми ИВСС за датата ,на която е предоставен за запознаване на 

съдиите.  Възражения могат да се правят в 7-дневен срок  от получаването му пред 

Главния инспектор на ИВСС. 

След изтичане на срока за възражения акта да се изпрати на Председателя на 

ОС - София и на Висшия съдебен съвет. 

 

 

 

                                                    ИНСПЕКТОР: 

                                                                        /ЯНКА ГОЧЕВА/ 

 


