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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-01-55 от 18.06.15г. на Главния 

инспектор, 

 

СЕ ИЗВЪРШИ КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА на Районен съд – 

гр. Ихтиман, с обхват на проверката от 01.01.2013г. до 31.12.2014г. 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 23.06.2015г. до 

25.06.2015г. 

 

          ПРОВЕРЯВАЩИ:  

ИНСПЕКТОР: Янка Гочева  

ЕКСПЕРТИ: Миглена Веселинова Желева, Николай Иванов 

Костадинов. 

 

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. 

Щатното разписание на Районен съд - Ихтиман  за 2013 и 2014г., 

утвърдено от Висшия съдебен съвет, включва: петима съдии, един 

държавен съдебен изпълнител и един съдия по вписванията. През 

2013г. и 2014г. в съда са работили съдиите Ивайло Йорданов, 

Радослава Йорданова, Анелия Игнатова, Боряна Шомова и Ангелина 

Боева. От тях двама са били командирован в Софийски окръжен съд, 

съдия Йорданов до 26.07.2013г., а съдия Игнатова от 23.07.13г. до 

24.03.14г. и от  18.07.2014г. до момента на проверката. Със Заповед №К-

467 от 03.10.2013г.,считано от 07.10.13г.  в съда е командирован младши 

съдия Ангелина Боева от Софийски окръжен съд,която изпълнява 

длъжността  до 06.03.2014г., когато е  назначена за съдия в Софийски 

районен съд. От 18.06.2014 година една щатна бройка за съдийска 

длъжност е вакантна, тъй като съдия Илиана Станкова е назначена в 



Софийски районен съд. Със заповед №265 от 01.07.2014. на 

председателя на СОС,считано от 04.08.2014 година , в съда е 

командирована младши съдия от Софийски окръжен съд Яна 

Николова. Командироването и е прекратено със заповед № К-73 от 

12.03.15г. 

Администрацията в Районен съд – гр. Ихтиман е структурирана 

по служби, съгласно Правилника за администрацията на съдилищата и 

включва 16 съдебни служители – административен секретар, 

гл.счетоводител, трима съдебни секретари, трима деловодители, 

архивар, деловодител “Бюро съдимост”, системен администратор, 

двама служители в съдебно-изпълнителната служба (секретар и 

деловодител), призовкар, работник поддръжка сгради (огняр) и чистач. 

В РС Ихтиман няма специализация и съдиите разглеждат 

граждански и наказателни дела. 

Администрацията в Районен съд – гр. Ихтиман е структурирана 

по служби, съгласно Правилника за администрацията на  съдилищата и 

периодично издавани заповеди на административния ръководител. 

Наличният щат позволява оптимално изпълнение на функциите от 

страна на съдебните служители.  

   Административната и организационна дейност в РС Ихтиман  е 

съобразена със ЗСВ, ПАРОАВАС/отм./,ПАС,относими решения на 

ВСС и издадени или утвърдени от Председателя на съда вътрешни 

актове:правила,заповеди,графици.  

WEB-сайтът на РС Ихтиман функционира и информацията се  

обновява  периодично.Изпълнява се задължението за публикуване на 

съдебните актове,като съгласно действащите правила е определено 

това да се извършва незабавно след постановяването им. Макар да са 

утвърдени Вътрешни правила относно публикуване на графика на 

съдебните състави и актове на РС Ихтиман на интернет-страницата на 

съда,в същите н се съдържа регламент за това,а и макар самата 

страница да предлага такава възможност,информация по този въпрос 

не е налична. 

       През проверявания период от време е извършвана и годишна 

инвентаризация на делата  в РС Ихтиман. На основание заповеди 

№№86/27.12..12г.; 94/30.12.13г.; 45/19.07.13г.;  на административния 

ръководител на РС – Етрополе, комисии от състава на съда на осн. 

чл.89, ал.2 от ПАС са извършили проверка /инвентаризация на 

наличността на всички дела в съда. За извършените проверки са 



съставени протоколи. Не са установени изчезнали дела,поради което не 

са и предприемани действия по възстановяване. 

      Осигурени са условия за съхранение на веществените 

доказателства и при проверка на същите се установи спазване на 

предвидените в Правилника изисквания за тяхното опаковане  и 

обозначаване. На основание  Заповеди №86 от 27.12.13г. и №94 от 

30.12.13г. на административния ръководител на РС – Ихтиман, 

комисии от състава на съда , са извършили проверка веществените 

доказателства и делата,по които има внесени такива. Резултатите от 

проверките са обективирани в протоколи.Нарушения не са 

констатирани. 

       И през двете проверявани години по силата на заповеди на 

административния ръководител са извършвани проверки на книгата за 

изпълнение на влезли в сила присъди , резултатите от които са 

обективирани в нарочни протоколи.Нарушения и пропуски не са 

установени. 

      Съгласно Заповед №А-110/04.03.13г. на председателя на СОС, е 

извършена цялостна проверка на дейността по наказателни дела на РС-

Ихтиман, изготвен е доклад с резултатите от проверката,който е 

изпратен на проверявания орган на съдебна власт.Констатациите 

относно дейността на РС Ихтиман са изцяло положителни: 

насрочването на делата е в срока по чл.252 ал.1 от НПК и чл.376 от 

НПК;не са констатирани нарушения във връзка с насрочването на 

делата,решаването им в срок,няма спрени дела,производствата по 

чл.64-65 от НПК се образуват и разглеждат незабавно,съдебните актове 

са мотивирани и прецизни. . 

 

 2. Разпределение на делата на принципа на случайния подбор 

съгласно чл.9 ЗСВ.  

          В РС Ихтиман са утвърдени и прилагат вътрешни правила за 

случайно разпределение на делата,които периодично са 

актуализирани.Според същите по наказателни дела са обособени 10 

групи наказателни дела:”НОХД,НАХД,НЧХД,НЧД,ЧЛ.78А НК,ЧЛ.155 

от ЗЗ,НОХД по споразумения,кумулации,реабилитации и служебен 

защитник”.Предвидени са особени хипотези на разпределение, 

представляващи изключение от принципа за случайно разпределение 

на делата-определен избор,изключване от участие и по дежурство.В 

последната хипотеза са включени :обвинителни актове по бързи и 

незабавни производства,разпити пред съдия, разрешения/ одобрения по 



чл.161 от НПК,искания по чл.64 от НПК, искания по чл.65 от НПК,дела 

по УБДХ,дела по ЗООРПСМ, искания за разкриване на банкова тайна. 

          Съгласно одобрените от председателя Вътрешни правила за 

разпределението на делата на случаен принцип и Заповеди №5 от 

08.01.13г., №49 от 31.07.13г., №А-65 от 10.04.14г. на председателя на 

РС-Ихтиман, разпределението се извършва от административният 

ръководител, а при отсъствието му от съдия Йорданова или съдия 

Шомова.  

Със Заповед №50 от 31.07.13г. е определено председателя на съда 

да е на 50% натовареност по граждански дела и 70% по наказателни. 

Всички останали съдии са на 100% натовареност. 

          При така заложените вътрешни правила и в съответствие с 

изискването на закона/чл.9 от ЗСВ/ РС - Ихтиман използва софтуер за 

случайно разпределение на делата и документиране на направения 

избор Low Choice, разработен от ВСС. В РС – Ихтиман  образуваните  

дела по горепосочените групи , се разпределят на съдия по 

автоматизиран електронен път на принципа на случайния подбор. В 

съда книжата, въз основа на които се образуват граждански и 

наказателни дела се предават на административният ръководител и 

всички видове дела се разпределят между съдиите.  

При извършената проверка на системата за случайно 

разпределение на делата, не бяха констатирани нарушения.  

Постъпилите  наказателни дела през 2013г.са разпределени  по 

съдии както следва : 

-Съдия Йорданова : НОХД – 61 бр., НЧХД – 3 бр., чл.78а от НК-

15 бр., ЧНД – 77 бр. и НАХД – 89 бр. Общо 245 дела. 

-Съдия Йорданов: НОХД – 12 бр., НЧХД – 3 бр., чл.78а от НК-5 

бр., ЧНД – 12 бр. и НАХД – 23 бр. Общо 55 дела. 

-Съдия Игнатова : НОХД – 31 бр., НЧХД – 2 бр., чл.78а от НК-7 

бр., ЧНД – 50 бр. и НАХД – 38 бр. Общо 128 дела. 

-Съдия Шомова:– НОХД – 62 бр., НЧХД – 5 бр., чл.78а от НК-16 

бр., ЧНД – 64 бр. и НАХД – 91 бр. Общо 238 дела. 

-Съдия Боева : НОХД – 16 бр., НЧХД – 0 бр., чл.78а от НК-6 бр., 

ЧНД – 15 бр. и НАХД – 13 бр. Общо 50 дела. 

          Постъпилите  наказателни дела през 2014г. са разпределни по 

съдии както следва: 

-Съдия Йорданова : НОХД – 42 бр., НЧХД – 5 бр., чл.78а от НК-8 

бр., ЧНД – 29 бр. и НАХД – 41 бр. Общо 125 дела. 



-Съдия Йорданов: НОХД – 42 бр., НЧХД – 3 бр., чл.78а от НК-12 

бр., ЧНД – 56 бр. и НАХД – 59 бр. Общо 172 дела. 

-Съдия Игнатова: НОХД – 11 бр., НЧХД – 5 бр., чл.78а от НК-5 

бр., ЧНД – 21 бр. и НАХД – 22 бр. Общо 64 дела. 

-Съдия Шомова: НОХД – 44 бр., НЧХД – 2 бр., чл.78а от НК-12 

бр., ЧНД – 58 бр. и НАХД – 64 бр. Общо 180 дела. 

-Съдия Боева : НОХД – 5 бр., НЧХД – 0 бр., чл.78а от НК-1 бр., 

ЧНД – 18 бр. и НАХД – 2 бр. Общо 26 дела. 

-Съдия Николова: НОХД – 18 бр., НЧХД – 1 бр., чл.78а от НК-5 

бр., ЧНД – 32 бр. и НАХД – 27 бр. Общо 83 дела. 

Предвид голямата мобилност на част от съдиите в районния 

съд,не може да се направи категоричен извод за равномерно 

разпределение на постъпилите дела.Такъв е възможен през 2014г. за 

трима от съдиите,които  през цялата година са били на работа в РС 

Ихтиман.Данните за тях сочат,че по  основните групи –нохд,нчхд,чнд и 

нахд ,същите са получили за разглеждане  относително равен брой 

дела. 

 3. Деловодни книги. 

          Със заповед №6 от 08.01.2013. на председателя на РС Ихтиман е 

наредено на хартиен и електронен носител в деловодната програма 

„СУСД” да се водят слените книги по наказателни дела:входящ 

дневник,,изходящ дневник,азбучен указател,описни книги,книги за 

открити съдебни заседания,книга за закрити и разпоредителни 

книги,книга за веществени доказателства,книга за изпълнение на 

влезли в сила присъди,книга за получени и върнати призовки и съдебни 

книжа,архивна книга за наказателни дела,наръчник за извадените от 

архива дела,календар за насрочените наказателни дела.С цитираната 

заповед са определени съдебните служители,които следва да водят 

всяка една от книгите и обема информация,която следва да съдържат. 

          На същите се извърши проверка,при която се установи,че             

се водят съобразено  изискванията на чл.55 - 61, 68, 72 от 

ПАРОАВАС/отм./ и съответните текстове на сега действащия 

Правилник за администрацията на съдилищата и съдържат 

информацията,за която са предназначени.Всички са прономеровани и 

прошнуровани, с отбелязване на съдържащите се листа в съответната 

книга, с положен подпис на секретар и печат на съда.  

Проверка се извърши на  

Незначителни пропуски се установиха при: книгата за открити 

съдебни заседания срочни книги  за 2013г. , в  графа „защо е 



прекратено, отложено или спряно делото” на която не се вписва 

причината за отлагане на делото.  

От проверка на същата книга се установиха и дела,решени извън 

установените процесуални срокове: 

За 2013г. 
№ №  на дело Образувано  

чл. 247-НПК 

 

Постановяв

ане 

на съд.акт 

чл.300-НПК 

Дата на 

предаване 

на мат. 

Чл.308,ал.2, 

чл.340,ал. 1. 

Съдия 

1. НАХД №403/13г. 03.07.13г. 22.08.13г. 10.01.14г. Йорданов 

2. НАХД №369/13г. 20.06.13г. 12.09.13г. 27.12.13г. Йорданов 

3. НАХД №277/13г. 10.05.13г. 24.09.13г. 27.12.13г. Йорданов 

4. НАХД №428/13г. 25.07.13г. 07.11.13г. 30.12.13г. Йорданов 

 

За 2014г. 
№ №  на дело Образувано  

чл. 247-НПК 

 

Постановяване  

на съд.акт  

чл.300-НПК 

Дата на 

предаване  

на мат. 

чл.308,ал.2, 

чл.340,ал. 1. 

Съдия 

1.  НАХД№335/13г. 03.06.13г. 23.01.14г. 19.08.14г. Йорданов 

2.  НАХД№333/13г. 03.06.13г. 07.02.14г. 30.11.14г. Йорданов 

3.  НАХД№305/13г. 20.05.13г. 07.02.14г. 10.09.14г. Йорданов 

4.  НОХД№432/13г. 31.07.13г. 20.02.14г. 10.10.14г. Йорданов 

5.  НАХД№6/14г. 07.01.14г. 20.02.14г. 01.10.14г. Йорданов 

6.  НАХД№650/13г. 22.11.13г. 20.02.14г. 03.10.14г. Йорданов 

7.  НАХД№626/13г. 07.11.13г. 20.02.14г. 17.10.14г. Йорданов 

8.  НАХД№213/13г. 05.04.13г. 27.02.14г. 17.10.14г. Йорданов 

9.  НАХД№381/13г. 25.06.13г. 20.02.14г. 27.10.14г. Йорданов 

10.  НАХД№379/13г. 25.06.13г. 20.02.14г. 27.10.14г. Йорданов 

11.  НАХД№634/13г. 12.11.13г. 20.02.14г. 14.08.14г. Йорданов 

12.  НАХД№84/14г. 14.02.14г. 24.03.14г. 06.06.14г. Шомова 

13.  НАХД№418/13г. 22.07.13г. 28.03.14г. 17.10.14г. Йорданов 

14.  НАХД№133/14г. 14.03.14г. 30.05.14г. 03.10.14г. Йорданов 

15.  НАХД№68/14г. 12.02.14г. 30.05.14г. 17.10.14г. Йорданов 

16.  НАХД№114/14г. 

04.03.14г. 

30.05.14г.  не са из-

готвени към 

23.06.15г. 

Йорданов 



17.  НАХД№68/14г. 12.02.14г. 30.05.14г. 17.10.14г. Йорданов 

18.  НАХД№255/14г. 20.05.14г. 20.06.14г. 17.10.14г. Йорданов 

19.  НАХД№66/14г. 12.02.14г. 25.06.14г. 09.12.14г. Йорданов 

20.  НАХД№87/14г. 19.02.14г. 25.06.14г. 06.11.14г. Йорданов 

21.  НАХД№28/14г. 27.01.14г. 04.07.14г. 30.12.14г. Йорданов 

22.  НАХД№316/14г. 18.06.14г. 21.08.14г. 14.04.15г. Йорданов 

23.  НАХД№276/14г. 28.05.14г. 21.08.14г. 30.12.14г. Йорданов 

24.  НЧХД№633/13г. 12.11.13г. 11.09.14г. 23.04.15г. Йорданов 

25.  НАХД№310/14г. 11.06.14г. 19.09.14г. 09.01.15г. Йорданов 

26.  НАХД№434/14г. 18.03.14г. 19.09.14г. 14.04.15г. Йорданов 

27.  НАХД№312/14г. 16.06.14г. 19.09.14г. 14.04.15г. Йорданов 

28.  НАХД№293/14г. 04.06.14г. 19.09.14г. 17.04.15г. Йорданов 

29.  НАХД№304/14г. 12.06.14г. 19.09.14г. 14.04.15г. Йорданов 

30.  НАХД№435/14г. 19.08.14г. 31.10.14г. 27.02.15г. Йорданов 

31.  НАХД№409/14г. 04.08.14г. 31.10.14г. 19.01.15г. Йорданов 

32.  НАХД№459/14г. 03.09.14г. 04.11.14г. 24.04.15г. Йорданов 

33.  НАХД№319/14г. 19.06.14г. 21.11.14г. 17.04.15г. Йорданов 

34.  НАХД№460/14г. 04.09.14г. 28.11.14г. 17.04.15г. Йорданов 

35.  НАХД№426/14г. 11.08.14г. 12.12.14г. 17.04.15г. Йорданов 

36.  НАХД№438/14г. 19.08.14г. 12.12.14г. 17.04.15г. Йорданов 

37.  НАХД№594/14г. 25.11.14г. 20.01.15г. 02.04.15г. Николова 

38.  НАХД№549/14г. 03.11.14г. 22.01.15г. 18.05.15г. Николова 

39.  НАХД№451/14г. 02.09.14г. 30.01.15г. 12.05.15г. Йорданов 

40.  НОХД№162/14г. 

31.03.14г. 

12.02.15г. не са из-

готвени към 

23.06.15г. 

Николова 

41.  НАХД№15/15г. 16.01.15г. 10.03.15г. 18.05.15г. Николова 

 

От проверка на книгата за изпълнение на влезли в сила 

присъди и определения ,се установи,че от изпратените за изпълнение 

присъди:пред  2013г. -222 бр., през  2014г.-172 бр.,има такива ,при 

които не е спазен 7-дневния срок: 

 
№ Дело Дата на влизане в сила на 

съдебния акт 

Дата на изпращане 

1. НОХД №283/12г. 21.12.12г. 04.01.13г. 



2. НОХД №566/12г. 04.01.13г. 15.01.13г. 

3. НОХД №149/12г. 28.12.12г. 16.01.13г. 

4. НОХД №2/13г. 25.01.13г. 06.02.13г. 

5. НОХД №177/11г. 20.02.13г. /дата на 

постановяване на съд акт – 

05.06.12г./ 

12.02.13г. 

6. НОХД №460/12г. 21.02.13г. 18.03.13г. 

7. НОХД №46/12г. 27.02.13г. 18.03.13г. 

8. НОХД №15/13г. 06.03.13г. 22.03.13г. 

9. НОХД №89/13г. 20.03.13г. 04.04.13г. 

10. НОХД №70/13г. 20.03.13г. 04.04.13г. 

11. НОХД №382/11г. 25.03.13г. /дата на 

постановяване на съдебен 

акт – 19.10.12г./ 

12.04.13г. 

12. НОХД №392/11г. 29.03.13г. дата на 

постановяване на съдебен 

акт – 17.10.12г./ 

15.05.13г. 

13. НОХД №122/13г. 26.03.13г. 11.04.13г. 

14. НОХД №92/13г. 18.12.13г. /дата на 

постановяване на съдебен 

акт – 02.09.13г./ 

06.01.14г. 

15. НОХД №278/13г. 08.01.14г. /дата на 

постановяване на съдебен 

акт – 09.09.13г./ 

06.02.14г. 

16. НОХД №614/12г. 20.01.14г. /дата на 

постановяване на съдебен 

акт – 21.05.13г./ 

24.02.14г. 

17. НОХД №120/14г. 04.07.14г. /дата на 

постановяване на съдебен 

акт – 18.06.14г./ 

29.08.14г. 

18. НОХД №428/14г. 29.09.14. /дата на 

постановяване на съдебен 

акт – 11.09.14г./ 

13.10.14г. 

 

4. Образуване, движение и приключване на делата. 

          Предоставените от РС Ихтиман статистическкки данни през 

проверявания период от време са следните: 

 През 2013г. са образувани 716 . дела, а останали несвършени в 

началото на отчетния период - 92 . Постъпилите дела през 2013г. по 

видове са, както следва: - НОХД – 182 бр.; - НЧХД – 13 бр.; - по чл. 78а 

от НК – 49 бр.; - ЧНД – 140 бр.; - ЧНД разпити – 78 бр.; - НАХД – 254 

бр. Висящи в началото на периода по видове са, както следва: - НОХД 



– 27 бр.; - НЧХД – 5 бр.; - по чл. 78а от НК – 7 бр.; - ЧНД – 3 бр.; 
НАХД – 50 бр. 

 Общият брой на делата за разглеждане пред 2013г. е 808 бр., като 

от тях: НОХД – 209 бр., НЧХД – 18 бр., - по чл. 78а от НК – 56 бр.; - 
ЧНД – 143 бр.; - ЧНД разпити – 78 бр., НАХД – 304 бр. и са проведени 

1078 съдебни заседания. 

 Свършени през годината са 721 дела, от които: НОХД – 192 бр.; - 
НЧХД – 15 бр.; - по чл. 78а от НК – 49 бр.; - ЧНД – 138 бр.; - ЧНД 

разпити – 78 бр.; - НАХД – 249 бр. Общо свършени в тримесечен срок 

са 601 бр. съставляващи 83%, а тези със съдебен акт по същество са 535 

бр.  

 Свършени дела по състави: 

-Съдия Йорданова – НОХД – 65 бр., НЧХД – 6 бр., чл.78а от НК-

17 бр., ЧНД – 79 бр. и НАХД – 94 бр. 

-Съдия Йорданов – НОХД – 9 бр., НЧХД – 2 бр., чл.78а от НК-3 

бр., ЧНД – 9 бр. и НАХД – 8 бр. 

-Съдия Игнатова – НОХД – 40 бр., НЧХД – 3 бр., чл.78а от НК-9 

бр., ЧНД – 51 бр. и НАХД – 54 бр. 

-Съдия Шомова – НОХД – 65 бр., НЧХД – 4 бр., чл.78а от НК-16 

бр., ЧНД – 64 бр. и НАХД – 88 бр. 

-Съдия Боева – НОХД – 13 бр., НЧХД – 0 бр., чл.78а от НК-4 бр., 

ЧНД – 13 бр. и НАХД – 5 бр.  

 Дела, прекратени по давност – НАХД №481/13г., съдия 

Йорданова. 

Общо прекратените наказателни производства през 2013г. са 186 

бр. От тях 139 дела от общ характер са прекратени след одобрено 

споразумение по реда на чл. 382 и сл. от НПК.  

По други причини са прекратени 38 бр. дела.  

Несвършените дела в края на 2013г. са общо 87 бр. От тях НОХД -

17 бр., НЧХД – 3 бр.; по 78а от НК – 7 бр.; ЧНД – 5 бр., НАХД – 55 бр. 

 На прокуратурата с указания за отстраняване на нарушения, 

допуснати на досъдебното производство са върнати 12 дела -10 по реда 

на чл.249 във вр. с чл.248 ал.2т.3 от НПК и 2 по реда на чл.288 от 

НПК.Прекратените в открито съдебно заседание дела са на съдиите 

Йорданова и Игнатова. 

Възобновени наказателни производства няма. 

Дела с възобновено съдебно следствие са 3 бр.:НАХД№323/13г., 

НАХД№245/13г. и НАХД№351/13г.,като 2 от тях на доклад на съдия 

Йорданова и 1 на съдия Шомова. 



 Постановени са 7 оправдателни присъди,1като по 3 от тях не е 

извършвана инстанционна проверка.. 

 Делата, разгледани по реда на Глава 28 от НПК „Освобождаване 

от наказателна отговорност с налагане на административно наказание”  

са 56. 

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

съдебно следствие в производство пред първа инстанция” са общо 17. 

Със споразумение са решени 139 дела,като неодобрени са 4 

споразумения. 

Само 1 дело е разгледани по реда на Глава 25 от НПК „Незабавно 

производство”,докато .тези, разгледани по реда на Глава 24 от НПК 

„Бързо производство” са 10 .  

По искане за вземане или изменение  на мярка за неотклонение 

„задържане под стража” или за нейното изменение(чл.64 и чл.65 НПК)  

са образувани и разгледани  15 дела. 

Делата по Глава 34, Раздел 1 от НПК – „Прилагане на 

принудителни медицински мерки” са само  5..  

 Дела, образувани преди 01.01.2012г. и неприключили към 

31.12.2014г.  няма 

През 2013г. - няма дела насрочени в 3 месечен срок с разрешение по 

чл.252, ал.2 от НПК,както няма и такива,насрочени без .негово 

разрешение. 

По отношение спазване срока по чл.271, ал.10 от НПК се 

установи,че  по 7 дела – 6 на съдия Шомова и 1 на съдия Йорданова, 

насрочването е с интервал между съдебните заседания над три месеца.  

По отношение спазване на чл.308 и чл.340 от НПК резултатите са 

следните: 

- изготвяне на мотиви по НОХД: - в срок до 15 дни – 20 дела, до 

30 дни – 19 дела., над 30 дни – 1 дело. 

- изготвяне на решения по АНД: - в срок до 1 месец – 229 дела., 

до 3 месеца – 5 дела., над 3 месеца – 2 дела. 

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

дневен срок от влизане в сила са 198 бр. присъди и/или определения. В 

срок по-дълъг от 7 дни – 17 присъди. 

През 2013г. са обжалвани и протестирани общо 97 броя дела. 

През 2013г. в РС – Ихтиман няма спрени наказателни дела. 

 През 2014г. са образувани 650 бр. дела, а останали несвършени в 

началото на отчетния период - 87 бр. Постъпилите дела през 2014г. по 

видове са, както следва: - НОХД – 162 бр.; - НЧХД – 16 бр.; - по чл. 78а 



от НК – 43 бр.; - ЧНД – 106 бр.; - ЧНД разпити – 108 бр.; - НАХД – 215 

бр. Висящи в началото на периода по видове са, както следва: - НОХД 

– 17 бр.; - НЧХД – 3 бр.; - по чл. 78а от НК – 7 бр.; - ЧНД – 5 бр.; 
НАХД – 55 бр. 

 Общият брой на делата за разглеждане пред 2014г. е 737 бр., като 

от тях: НОХД – 179 бр., НЧХД – 19 бр., - по чл. 78а от НК – 50 бр.; - 
ЧНД – 111 бр.; - ЧНД разпити – 108 бр., НАХД – 270 бр. и са 

проведени 980 съдебни заседания. 

 Свършени през годината са 675 дела, от които: НОХД – 157 бр.; - 
НЧХД – 13 бр.; - по чл. 78а от НК – 48 бр.; - ЧНД – 107 бр.; - ЧНД 

разпити – 108 бр.; - НАХД – 242 бр. Общо свършени в тримесечен срок 

са 579 бр. съставляващи 86%, а тези със съдебен акт по същество са 499 

бр.  

 Свършени дела по състави: 

-Съдия Йорданова – НОХД – 43 бр., НЧХД – 2 бр., чл.78а от НК-

8 бр., ЧНД – 27 бр. и НАХД – 46 бр.  

-Съдия Йорданов – НОХД – 37 бр., НЧХД – 2 бр., чл.78а от НК-

14 бр., ЧНД – 59 бр. и НАХД – 62 бр. 

-Съдия Игнатова – НОХД – 12 бр., НЧХД – 5 бр., чл.78а от НК-5 

бр., ЧНД – 21 бр. и НАХД – 22 бр. 

-Съдия Шомова – НОХД – 43 бр., НЧХД – 4 бр., чл.78а от НК-14 

бр., ЧНД – 58 бр. и НАХД – 82 бр. 

-Съдия Боева – НОХД – 7 бр., НЧХД – 0 бр., чл.78а от НК-3 бр., 

ЧНД – 20 бр. и НАХД – 10 бр. 

-Съдия Николова – НОХД – 15 бр., НЧХД – 0 бр., чл.78а от НК-4 

бр., ЧНД – 30 бр. и НАХД – 20 бр. 

 Дела, прекратени по давност през 2014г.няма. 

Общо прекратените наказателни производства през 2014г. са 176 

бр. От тях 118 дела от общ характер са прекратени след одобрено 

споразумение по реда на чл. 382 и сл. от НПК.  

През 2014г. 15  дела са върнати на прокурор, с указания за 

отстраняване на нарушения, допуснати в досъдебното производство:7 

по реда на чл.249 във вр. с чл.248 ал.2т.3 от НПК и  по реда на чл.288 от 

НПК.Прекратените в открито съдебно заседание дела са на съдиите 

Йорданова-1 дело,Йорданова – 2 дела,Шомова – 3 дела и Игнатова – 2 

дела. 

По други причини са прекратени 38 бр. дела.  

Несвършените дела в края на 2014г. са общо 62 бр. От тях НОХД -

22 бр., НЧХД – 6 бр.; по 78а от НК – 2 бр.; ЧНД – 4 бр., НАХД – 28 бр. 



Възобновени наказателни производства няма. 

Дела с възобновено съдебно следствие – 1 бр. НАХД№83/14г. на 

доклад на съдия Йорданова. 

 Постановени са 3 оправдателни присъди.. 

Делата, разгледани по реда на Глава 28 от НПК „Освобождаване 

от наказателна отговорност с налагане на административно наказание” 

са  50 . 

По реда на Глава 27 от НПК „Съкратено съдебно следствие в 

производство пред първа инстанция” са разгледани общо 5 дела,докато 

през 2013. са 17. 

Делата, решени със споразумение са 118 бр. Неодобрено е само 1 

споразумение. 

Продължава тенденцията от прокуратурата да не се внасят дела,  

по реда на Глава 25 от НПК „Незабавно производство” , а тези  глава 24 

от НПК „Бързо производство” са само 6. 

Трайна е тенденцията относно делата, образувани по искане за 

вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража” (чл.64 и 

чл.65 НПК) или за нейното изменение –образувани и разгледани са 15 

дела. 

Намалял е броят на делата по Глава 34, раздел 1 от НПК – 

„Прилагане на принудителни медицински мерки”  - само 1 дело.  

През 2014г. също  няма дела насрочени в 3 месечен срок с 

разрешение по чл.252, ал.2 от НПК,както и такива без разрешение. 

По отношение спазване срока по чл.271, ал.10 от НПК се 

установи,че по 8 броя дела, насрочването е с интервал между 

съдебните заседания над три месеца. От общия брой 7 дела са на съдия 

Йорданова и 1 на съдия Йорданов. 

По отношение спазване на чл.308 и чл.340 от НПК резултатите са 

следните: 

- изготвяне на мотиви по НОХД: - в срок до 15 дни – 17 бр., до 30 

дни-5 бр., над 30 дни – 5 бр. 

- изготвяне на решения по АНД: - в срок до 1 месец – 174 ., до 3 

месеца – 22 , над 3 месеца – 37 дела. 

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

дневен срок от влизане в сила са 164 бр. присъди и/или определения. В 

срок по-дълъг от 7 дни – 4 присъди. 

 През 2014г. са обжалвани и протестирани общо 94 броя дела. 

През 2014г. в РС – Ихтиман – няма спрени дела. 



В РС – Ихтиман през 2013г. и 2014г. няма разглеждани дела със 

значим обществен интерес.  

         5.Проверка на дела. 

5. 

 По всички проверени дела са приложени, протоколите за избор 

на съдия докладчик. 

По всички проверени дела, на присъдите не се поставя печат за 

влизане в сила.  

НОХД№271/13г., обр. на 08.05.13г. по ОА с обв по чл.195, ал.1, 

т.7 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.28, ал.1 вр. чл.20, ал.2 вр. чл.1 от НК срещу 

четирима подсъдими. Съдия докладчик Анелия Игнатова. С 

разпореждане от 09.05.13г. делото е насрочено за 11.06.13г. в което 

съдебно заседание дава ход, но отлага за доказателства. В съдебно 

заседание от 25.07.13г. не дава ход, заявено желание от единия от 

подсъдимите за възстановяване на щетите и сключване на 

споразумение. В съдебно заседание от 24.09.13г. дава ход, отлага за 

определяне на нови служебни защитници. В съдебно заседание от 

25.10.13г. дава ход, отлага за възстановяване на щетите. В съдебно 

заседание от 29.11.13г. одобрява постигнатото споразумение по 

отношение на трима от подсъдимите.Делото е преразпределено на 

съдия Боряна Шомова. С разпореждане от 05.12.13г. делото е 

насрочено за 03.02.14г. в което съдебно заседание дава ход, 

постановена оправдателна присъда.  

НОХД№451/10г., обр. на 23.11.10г. по ОА с обв. по чл.325, ал.3 

вр. ал.2 вр. ал.1 вр. чл.20, ал.2 вр. чл.28, ал.1 от НК срещу двама 

подсъдими. Съдия докладчик Илиян Илиев. С разпореждане от 

26.11.10г. делото е насрочено за 26.01.11г. Проведени 8 съдебни 

заседания, във всички е даван ход на делото. Постановена присъда от 

11.05.12г.,с която съдът  оправдава единия от подсъдимите. СОС с 

решение ат 19.07.12г. по ВНОХД№298/12г. отменя присъдата и връща 

за ново разглеждане. На 25.07.12г. е обр. НОХД№317/12г. и същото е 

разпределено на съдия Боряна Шомова. С разпореждане от 26.07.12г. 

делото е насрочено за 10.10.12г.с разрешение на председателя по 

чл.252, ал.2 от НПК. В съдебно заседание от 10.10.12г., 21.11.12г. и 

19.12.12г. дава ход, отлага за разпит на свидетели. В съдебно заседание 

от 11.02.13г. дава ход, постановена оправдателна присъда. Прокурора 

не подържа обвинението.  

НОХД№432/14г., обр. на 13.08.14г. по ОА с обв. по чл.325, ал.2 

вр. ал.1 вр. чл.20, ал.2 вр. ал.1 от НК срещу петима подсъдими. Съдия 



докладчик Яна Николова. С разпореждане от 11.09.14г. делото е 

насрочено за 23.10.14г. в което съдебно заседание одобрява 

постигнатото споразумение по отношение на трима от подсъдимите. 

Преразпределено на съдия  Радослава Йорданова. С разпореждане от 

27.10.14г. делото е насрочено за 26.11.14г. в което съдебно заседание 

дава ход, отлага за разпит на свидетели. В съдебно заседание от 

21.01.15г. не дава ход, неявяване на защитник поради служебна 

ангажираност. В съдебно заседание от 23.03.15г. не дава ход, неявяване 

на защитник редовно призован. В съдебно заседание от 15.04.15г. дава 

ход, отлага за разпит на свидетели. В съдебно заседание от 13.05.15г. 

дава ход, одобрява постигнатото споразумение.  

НОХД №224/12г. Първоначално в РС – Ихтиман на 26.04.11г. е 

обр. НОХД №167/11г. Протокол за избор на докладчик от същата дата 

– съдия Анелия Игнатова. ОА срещу едно лице за престъпление по 

чл.330, ал.1 от НК. С разпореждане от 27.04.11г., делото е насрочено за 

предварително изслушване на 21.06.11г. В това с.з. ход на делото е 

даден и подсъдимият е направил изявление, че желае делото да се гледа 

по общия ред. С.з. е отложено за 08.09.11г. На тази дата ход на делото е 

даден, даден е ход на съдебното следствие и са разпитвани свидетели и 

са приети заключенията на СОЕ и съдебна – пожаротехническа 

експертиза. Допуснато е изготвяне на комплексна СППЕ. Делото е 

отложено за 18.10.11г. В това с.з. ход на делото не е даден, поради 

неявяване на в.л. и неизготвяне на експертизата. Следващо с.з. е 

отложено за 06.12.11г. по делото са насрочени още две с.з. и е 

приключено с оправдателна Присъда №14 от 01.03.12г. Срещу 

присъдата е подаден протест от РП – Ихтиман на 05.03.12г. 

Уведомление до РП – Ихтиман, че мотивите са изготвени – 20.03.12г. 

Депозирано допълнение към протеста – 26.03.12г. ОС – София с 

Решение от 28.05.12г. по ВНОХД №136/12г. отменява изцяло 

постановената присъда и връща делото на РС – Ихтиман за ново 

разглеждане от друг състав. /Мотив: първоинстанционният съд не е 

изпълнил задължението си по чл.305, ал.3 от НПК/. Делото е върнато в 

РС – Ихтиман на 31.05.12г. На тази дата е обр. НОХД №224/12г. 

Протокол за избор на докладчик от 31.05.12г. – съдия Боряна Шомова. 

С разпореждане от 11.06.12г., съдия Шомова насрочва делото за о.с.з. 

на 11.07.12г. В това с.з. ход на делото не е даден, поради неявяване на 

подсъдимия – нередовно призован. Делото е отложено за 10.09.12г., 

като на тази дата отново не е даден ход на делото по същата причина. 

По сведение на роднини – лицето е в затвора в Кремиковци. С.з. е 



отложено за 22.20.12г. На тази дата ход на делото е даден, даден е ход 

на съдебното следствие и е изменен неговия ход. Изслушани са в.л. и е 

прието заключението на две експертизи, разпитвани са свидетели. 

Делото е отложено за 05.12.12г. В това с.з. ход на делото е даден. 

Прието е заключението на СППЕ, разпитвани са свидетели. Следващо 

с.з. – 30.01.13г. В това с.з., представителя на РП – Ихтиман /прокурор 

Банкова/, не подържа обвинението и пледира за постановяване на 

оправдателна присъда. Делото е приключено с оправдателно присъда 

от 30.01.13г. 

НОХД №604/13г. Делото е обр. на 29.10.13г. с с внесено 

споразумение за прекратяване на наказателното производство на осн. 

чл.381 вр. чл.383, ал.1 от НПК за извършено престъпление по чл.234, 

ал.1 от НК. Протокол за избор на докладчик от 29.10.13г. – съдия 

Ангелинка Боева. С разпореждане от 30.10.13г., делото е насрочено за 

о.с.з. на 05.11.13г. Делото е приключено с протоколно определение, с 

което съдът е одобрил постигнатото между страните споразумение и е 

прекратил производството по делото. Препис от споразумението е 

изпратено на РПУ – Костенец на 05.11.13г. ВД – съхранявани и 

унищожени, съгласно нормативните изисквания. 

Дела прекратени и върнати на прокуратурата: 

НОХД№230/14г., обр. на 29.04.14г. по ОА с обв. по чл.211, пр.3 

вр. чл.209, ал.1 вр. чл.29, ал.1, б.”б” и б.”а” от НК. Съдия докладчик 

Анелия Игнатова. С разпореждане от 07.05.14г. прекратява 

производството по делото и връща на РП поради констатирани 

съществени процесуални нарушения при  предявяване на материалите 

от разследването –извършено е без участие на защитник – чл.94, ал.1, 

т.6 от НК. След внасяне на ОА, на 11.06.14г. е обр. НОХД№302/14г. с 

разпореждане от 12.06.14г. делото е насрочено за 29.07.14г. В съдебно 

заседание на посочената дата съдът дава ход, но отлага за постигане на 

споразумение. В съдебно заседание от 18.09.14г. дава ход, отлага за 

определяне на нов служебен защитник. В съдебно заседание от 

17.10.14г. дава ход, постановена присъда. Върху присъдите не се 

отразява, че са влезли в сила.  

 Дела с възобновено съдебно следствие: 

 НАХД №345/13г. Делото е образувано на 07.06.13г. и протокола 

за избор на докладчик е от същата дата – съдия Боряна Шомова. Жалба 

срещу НП, изд. от РДГ – София. Делото е насрочено с печат – щемпел 

за 08.07.13г. Производството е приключено в едно с.з. на 08.07.13г. и 

съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в срок. С определение от 



18.07.13г., съдия Шомова, е констатирала, че делото не е изяснено от 

фактическа страна и отменя протоколно определение от 08.07.13г., с 

което съдът е приключил съдебното следствие и насрочва делото в 

о.с.з. на 03.09.13г. По делото са насрочени още две с.з. – 21.10.13г. и 

27.11.13г. Делото е приключено с Решение от 13.12.13г., с което НП е 

отменено. Съобщението до АНО и жалбоподателя е изпратено на 

14.12.13г. 

 НАХД №351/13г. Делото е образувано на 11.06.13г. и протокола 

за избор на докладчик е от същата дата – съдия Радослава Йорданова. 

Жалба срещу НП, изд. от РДГ – София. Делото е насрочено с печат – 

щемпел за 08.07.13г. Производството е приключено в едно с.з. на 

08.07.13г. и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в срок. С 

определение от 18.07.13г., съдия Йорданова е констатирала, че 

събраните по делото доказателства не са достатъчни за разкриване на 

обективната истина и отменя протоколно определение от 08.07.13г., с 

което съдът е приключил съдебното следствие и насрочва делото в 

о.с.з. на 03.09.13г. По делото са насрочени още четири с.з. В с.з. на 

27.01.14г. – съдът докладва молба от жалбоподателя за прекратяване на 

производството. Съдът, с протоколно определение от 27.01.14г. 

прекратява производството по делото. 

 НАХД №83/14г. Делото е образувано на 14.02.14г. и  протокола 

за избор на докладчик е от същата дата – съдия Ангелина Боева. Жалба 

срещу НП, изд. от началник сектор ПП-КАТ ОДМВР -София. Делото е 

насрочено с печат – щемпел за 03.04.14г. Нов – съдия докладчик 

Радослава Йорданова. Производството е приключено в едно с.з. на 

03.04.14г. и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в срок. С 

определение от 17.04.14г., съдия Йорданова, е констатирала, че делото 

не е изяснено и отменя протоколно определение с което съдът е 

приключил съдебното следствие и насрочва делото в о.с.з. на 12.05.14г. 

Делото е приключено с Решение от 12.05.14г., с което НП е 

потвърдено. Съобщението до АНО и жалбоподателя е изпратено на 

19.05.14г. Срещу решението е подадена касационна жалба на 04.06.14г. 

АС – София област с Решение №923 от 21.10.14г. по КНАХД 

№733/14г. оставя в сила решението на РС – Ихтиман. 

Дела на съдия Ивайло Йорданов.  

НОХД№340/13г., образувано на 05.06.13г. по ОА с обв. по 

чл.206, ал.1 от НК. Съдия докладчик Анелия Игнатова. С разпореждане 

от 06.06.13г. делото е насрочено за 25.07.13г. , в което съдебно 

заседание съдът не дава ход,тъй като подсъдимата редовно призована 



не се явява. Със Заповед №53 от 12.08.13г. на председателя, делото е 

преразпределено но съдия Йорданов. В съдебно заседание от 24.09.13г. 

дава ход, отлага за запознаване на служебен защитник с делото. В 

съдебно заседание от 28.11.13г. не дава ход, неявяване на подсъдимата 

редовно уведомена. Изменя МНО в „парична гаранция”. В съдебно 

заседание от 13.12.13г. дава ход, отлага за разпит на свидетел. В 

съдебно заседание от 24.01.14г. дава ход при условията на чл.269, ал.3, 

т.3 от НПК, постановено е и принудително довеждане на подсъдимата. 

В съдебно заседание от 31.01.14г. дава ход, постановена присъда. СОС 

с решение от 26.01.15г. по ВНОХД№433/14г. потвърждава присъдата 

на РС. 

НОХД№638/14г., образувано на 16.12.14г. по внесено 

споразумение за престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. Бързо 

производство. Съдия докладчик Ивайло Йорданов. С разпореждане от 

16.12.14г. делото е насрочено за 23.12.14г. – в 7дневен срок.В съдебно 

заседание одобрява постигнатото споразумение.  

НОХД№346/14г., образувано на 04.07.14г. по внесено 

споразумение за престъпление по чл.343, ал.3, пр.1, б.”а”, пр.2 вр. ал.1, 

б.”б”, пр.2 вр. чл.342, ал.1, пр.3 от НК. Съдия докладчик Ивайло 

Йорданов. С разпореждане от 04.07.14г. делото е насрочено за 

11..07.14г. ,в което съдебно заседание одобрява постигнатото 

споразумение.  

ЧНД№145/14г., образувано на 20.03.14г. по чл.243 от НПК. 

Постановено определение от 11.04.14г. – извън определеният  7 дневен 

срок.СОС с определение от 18.06.14г. по ВЧНД№196/14г. оставя без 

разглеждане жалбата. 

ЧНД№466/14г., образувано  на 07.09.14г. по чл.161, ал.2 от НПК. 

Не е записан часа на постъпване на искането за одобряване на 

протокола за претърсване и изземване. Постановено определение от 

08.09.14г., одобрява. 

ЧНД№414/14г., образувано  на 06.08.14г. по чл.155 от ЗЗ. С 

разпореждане от 07.08.14г. делото е насрочено за 20.08.14г. в което 

съдебно заседание не дава ход, неявяване на психиатъра. В съдебно 

заседание от 25.08.14г. дава ход, отлага за изготвяне на СПЕ. В съдебно 

заседание от 27.08.14г. дава ход, постановено решение.  

ЧНД№465/14г., образувано  на 05.09.14г. по чл.381, ал.1 от НПК. 

Разпореждане от същия ден за предоставяне на пр. помощ по ЗПП. 

Разпореждане от 11.09.14г. за назначаване на сл. защитник. 



ЧНД№242/14г., образувано на 14.05.14г. по чл.61, ал.3 от НПК. 

Постановено определение от 21.05.14г.В цитираната разпоредба е 

указано незабавно разглеждане. 

ЧНД№171/14г., образувано на 02.04.14г. по чл.306 от НПК. С 

разпореждане от 30.04.14г. делото е насрочено за 23.05.14г. в което 

съдебно заседание дава ход, постановено протоколно определение. 

ЧНД№50/14г. образувано на 07.02.14г. по молба за реабилитация. 

С разпореждане от 14.03.14г. делото е насрочено за 14.03.14г. в което 

съдебно заседание дава ход, постановено определение от 29.04.14г. 

ЧНД№606/14г., образувано  на 04.12.14г. по чл.223 от НПК. С 

разпореждане от 04.12.14г.делото е насрочено за 05.12.14г. в което 

съдебно заседание разпита проведен.  

НАХД№313/14г., образувано  на 17.06.14г. по предложение за 

прилагане на чл.78а от НК за престъпление  по чл.191, ал.1 от НК. С 

разпореждане от 07.07.14г. делото е насрочено за 22.08.14г.Разгледано 

в едно съдебно заседание и постановено решение.  

НАХД№315/14г., образувано  на 17.06.14г. по предложение за 

прилагане на чл.78а от НК за престъпление  по чл.343в, ал.2 вр. ал.1 от 

НК. С разпореждане от 07.07.14г. делото е насрочено за 

22.08.14г.разгледано в едно съдебно заседание и постановено решение. 

НАХД№216/14г., образувано на 23.04.14г. по ЗТИП. В съдебно 

заседание от 20.06.14г. дава ход на делото, прекратява производството 

по делото поради процесуална недопустимост на жалбата. АССО с 

определение от 11.08.14г. по ЧКНД№829/14г. отменя определението на 

РС и връща за продължаване на съдопроизводствените действия. В 

съдебно заседание от 25.09.14г. дава ход и обявява делото за 

решаване.Постановено решение от 08.12.14г.,с което отменя НП. 

АССО с решение от 19.03.15г. по КНАД№86/15г. оставя в сила 

решението на РС Ихтиман. 

НАХД№66/14г., образувано на 12.02.14г. по ЗАДС. В съдебно 

заседание от 09.05.14г., 30.05.14г. и 25.06.14г. дава ход, отлага за 

разпит на свидетели. В съдебно заседание от 31.10.14г. дава ход, 

постановено решение от 09.12.14г. потвърждава НП. АССО с решение 

от 11.03.15г. по КНАД№85/15г. оставя в сила решението на РС. 

НАХД№310/14г., образувано  на 16.06.14г. по ЗДвП. В съдебно 

заседание от 22.08.14г. дава ход, отлага за разпит на свидетел. В 

съдебно заседание от 19.09.14г. дава ход и обявява делото за 

решаване.Постановено решение от 09.01.15г. ,с което съда потвърждава 

НП.  



НАХД№407/14г., образувано на 04.08.14г. по ЗДвП. В съдебно 

заседание от 29.08.14г. дава ход, но отлага делото за разпит на 

свидетел. В съдебно заседание от 25.09.14г. не дава ход,поради 

неявяване на свидетел.На същия е наложена глоба от 100лв.. В съдебно 

заседание от 14.11.14г. дава ход и обявява делото за решаване. 

Постановено решение от 19.01.15г.  

НЧХД№251/14г., образувано  на 19.05.14г. по тъжба за 

извършено престъпление по чл.149 от НК. С разпореждане на съдия 

Йорданов от 07.07.14г. тъжбата е оставена без движение и на тъжителя 

е даден срок за отстраняване на нередовности. С определение от 

10.09.14г. прекратява производството по делото,тъй като 

нередовностите не са отстранени.  

ЧНД№228/13г., образувано  на 10.04.13г. по реда на чл.69, ал.2 от 

НПК. Съдия докладчик Шомова. С разпореждане от 11.04.13г. делото е 

насрочено за 18.04.13г.,  в което съдебно заседание не дава ход,поради  

неявяване на обвиняемата по уважителни причини-заболяване. В 

съдебно заседание от 08.05.13г. дава ход, постановено е протоколно 

определение,с което отстранява от длъжност обв. СОС с протоколно 

определение от 17.06.13г. по ВЧНД№267/13г. отменя и връща за ново 

разглеждане. На 24.06.13г. е обр. ЧНД№374/13г. Съдия докладчик 

Игнатова. С разпореждане от 24.06.13г. делото е насрочено за 

02.07.13г., в което съдебно заседание не дава ход, разпорежда 

принудително довеждане на обв. В съдебно заседание от 30.07.13г. не 

дава ход,поради неявяване на обв. поради заболяване. Със Заповед 

№53/12.08.13г. на председателя на съда делото е преразпределено на 

съдия Йорданов. В съдебно заседание от 14.11.13г. дава ход, отлага за 

доказателства. В съдебно заседание от 29.11.13г. дава ход, постановено 

протоколно определение. 

НОХД№432/13г., образувано на31.07.13г. по ОА с обв. по чл.198, 

ал.1 от НК и по чл.216, ал.1 от НК. С разпореждане от 05.08.13г. делото 

е насрочено за 05.09.13г. , в което съдебно заседание дава ход,но отлага 

за разпит на свидетели. В съдебно заседание от 05.11.13г. не дава 

ход,поради  неявяване на подсъдимия. Изменя МНО от „Подписка”в 

„Парична гаранция”. В съдебно заседание от 12.12.13г. дава ход и 

отлага за разпит на свидетели. В съдебно заседание от 17.01.14г. дава 

ход и отлага за доказателства. В съдебно заседание от 13.02.14г. дава 

ход и отлага за разпит на свидетел. В съдебно заседание от 20.02.14г. 

дава ход и е постановена присъда. СОС с решение от 23.01.15г. по 

ВНОХД№502/14г. потвърждава присъдата на РС. 



Дела на съдия Анелия Игнатова 

ЧНД№244/14г., образувано  на 15.05.14г. по чл.155 от ЗЗ. С 

разпореждане от 15.05.14г. делото е насрочено за 29.05.14г. .В съдебно 

заседание съдът дава ход, но прекратява производството по делото, тъй 

като е оттеглено искането за настаняване на задължително лечение - 

лицето се лекува доброволно.  

ЧНД№172/14г., образувано  на 02.04.14г. по реда на чл.64, ал.1 от 

НПК.Насрочено за разглеждане в същия ден.Искането е разгледано и  

по същото е постановено протоколно определение.  

ЧНД№332/14г., образувано на 26.06.14г. по реда на чл.65 от 

НПК. Насрочено за разглеждане на  27.06.14г. В съдебно заседание е 

даден ход на делото и е  постановено протоколно определение.  

ЧНД№271/14г., образувано  на 27.05.14г. по реда на чл.306, ал.1 

от НПК. С разпореждане от  27.05.14г. делото е насрочено за 24.06.14г. 

разгледано в едно съдебно заседание и е постановено протоколно 

определение.  

ЧНД№406/14г., образувано  на 31.07.14г. по чл.161, ал.2 от НПК. 

Отбелязан е часът на постъпване на искането. С разпореждане от 

31.07.14г. съдът  одобрява извършеното претърсване и изземване.. 

ЧНД№197/14г., образувано  на 14.04.14г. по чл.381, ал.1 от НПК. 

Постановени две определения от 16.04.14г. – с първото  предоставя 

правна помощ на обвиняем по реда на ЗПП и с второто -назначава сл. 

защитник.  

ЧНД№326/14г., образувано на 25.06.14г. по чл.223, ал.1 от НПК. 

Делото насрочено в деня на образуването му и разгледано.Разпитът е 

проведен при спазване изискванията на процесуалния закон.  

ЧНД№182/14г., образувано  на 07.04.14г. по реда на чл.432, ал.2 

от НПК. С разпореждане от  07.04.14г. делото е насрочено за 

разглеждане в осз на 10.04.14г.В съдебно заседание съдът дава ход и  

постановено определение.  

НАХД№166/14г., образувано на 01.04.14г. по предложение за 

прилагане на чл.78а от НК за престъпление по чл.343в, ал.2 вр. ал.1 от 

НК. С разпореждане от 02.04.14г. делото е насрочено за 08.05.14г. 

Разгледано в едно съдебно заседание и постановено решение.  

НАХД№224/14г., образувано на 28.04.14г. по предложение за 

прилагане на  чл.78а от НК за престъпление по чл.191, ал.2 от НК. С 

разпореждане от 30.04.14г., делото е насрочено за 29.05.14г. в което 

съдебно заседание дава ход, но отлага за разпит на свидетели. В 

съдебно заседание от 24.06.14г. прекратява производството по делото и 



връща на РП поради допуснати процесуални нарушения при изготвяне 

на предложението - в диспозитива на постановлението не е посочено 

какво е престъплението за което всеки един от тримата обвиняеми се 

предлага за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно  наказание. След внасяне на ново постановление, на 

04.07.14г. е образувано  НАХД№341/14г. С разпореждане от 04.07.14г. 

делото е насрочено за 31.07.14г. в което съдебно заседание дава ход, 

отлага за доказателства. В съдебно заседание от 19.09.14г. дава ход и е 

постановено решение. 

НАХД№156/14г., образувано на 26.03.14г. по ЗЛПХМ. Няма 

писмен акт по насрочване.В съдебно заседание от 29.04.14г. дава 

ход,но отлага за разпит на свидетел. В съдебно заседание от 29.05.14г. 

дава ход и обявява делото за решаване.Постановено решение от 

27.06.14г.,с което потвърждава НП. АССО с решение от 26.11.14г. по 

КНАД№1020/14г. отменя решението на РС. 

НАХД№217/14г., образувано на 24.04.14г. по КТ. В съдебно 

заседание от 27.05.14г. и 26.06.14г. дава ход, но отлага за разпит на 

свидетели. В съдебно заседание от 31.07.14г. дава ход и обявява делото 

за решаване, Постановено решение от 26.08.14г.,с което  изменя НП. 

АССО с решение от 11.12.14г. по КНАД№1140/14г. оставя в сила 

решението на РС. 

НАХД№219/14г., образувано на 24.04.14г. по КТ. В съдебно 

заседание от 27.05.14г. е 26.06.14г. дава ход, но отлага за разпит на 

свидетели. В съдебно заседание от 31.01.14г. дава ход и обявява делото 

за решаване.Постановено решение от 26.08.14г. , с което изменя НП. 

АССО с решение от 22.12.14г. по КАНД№1138/14г. оставя в сила 

решението на РС.  

НАХД№343/14г., образувано. на 04.07.14г. по ЗАДС. В съдебно 

заседание от 31.07.14г. и 18.09.14г. дава ход,но отлага за разпит на 

свидетели. В съдебно заседание от 10.10.14г. дава ход и обявява делото 

за решаване.Постановено решение от 29.10.14г.,с което  отменя НП. По 

постъпила молба от А. „Митници”, в открито заседание от 16.01.15г. е 

постановено определение за тълкуване на решение относно номера на 

делото – в решението е посочен №342/14г.,който следва да се чете като 

№343/14г. АССО с решение от13.03.15г. по КАНД№52/15г. отменя 

решението на РС Ихтиман  и потвърждава НП. 

НОХД№230/13г., образувано на 11.04.13г. по ОА с който е 

повдигнато обвинение за престъпление по . по чл.129, ал.2 вр. ал .1 вр. 

чл.63, ал.1, т.3 от НК. С разпореждане от 15.04.13г. делото е насрочено 



за 23.04.13г. В съдебно заседание прекратява наказателното 

производство на осн. чл.24, ал.1, т.8 от НК – освобождава дееца с 

налагане на възпитателни мерки. 

Дела на съдия Радослава Йорданова 

НЧХД№495/14г. образувано на 16.09.14г. по чл.130 от НК. С 

разпореждане от 23.09.14г. делото е насрочено за 23.09.14г. В съдебно 

заседание дава ход,но  отлага за изготвяне на СМЕ и разпит на 

свидетели. В съдебно заседание от 19.11.14г. и 10.12.14г. дава ход,но  

отлага за събиране на доказателства. В съдебно заседание от 19.01.15г. 

дава ход и е  постановена оправдателна присъда.  

НАХД№642/14г., образувано на 18.12.14г. по ЗДДС. В съдебно 

заседание от 19.01.15г. дава ход на делото,но  отлага за събиране на 

доказателства. В съдебно заседание от 18.02.15г. дава ход и обявява 

делото да решаване.Постановено решение от 05.03.15г.,с което  

потвърждава НП.  

 НОХД №583/14г. Делото е образувано на 20.11.14г. и протокола 

за избор на докладчик е от същата дата. Внесен ОА от РП- Ихтиман 

срещу едно лице за престъпление по чл.194, ал.1 от НК. С 

разпореждане от 24.11.14г., делото е насрочено за с.з. на 22.12.14г. В 

това с.з. ход на делото не е даден. Подсъдимият е редовно призован, но 

не се явява, защитника му – не се явява, служебно ангажиран пред 

СОС. Делото е отложено за 14.01.15г. По делото са насрочени още 3 

с.з. Делото е приключено с присъда №56 от 29.04.15г., с която 

подсъдимия е признат за виновен и му е наложено наказание ЛОС за 

срок от шест месеца с три години изпитателен срок. Не е изпратен 

препис на бюро съдимост. 

 НОХД №545/14г. Делото е образувано  на 31.10.14г.и  протокола 

за избор на докладчик е от същата дата – съдия Йорданова. Внесен ОА 

от РП- Ихтиман срещу едно лице за престъпление по чл.343б, ал.3 от 

НК. С разпореждане от 03.11.14г., делото е насрочено за предварително 

изслушване в с.з. на 01.12.14г. В това с.з. ход на делото е даден и 

производството е протекло по реда на гл.27 от НПК. Делото е 

приключено с Присъда №142 от 01.12.14г., с която подсъдимия е 

признат за виновен и е наложено наказание „пробация”. Присъдата е 

изпратена на РП на 22.12.14г. препис за бюро съдимост – 19.12.14г. 

 НОХД №451/13г. /БП/Делото е образувано на 09.08.13г. 

Протокол за избор на докладчик от същата дата – съдия Йорданова. ОА 

срещу едно лице за престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. С 

разпореждане от 09.08.13г., делото е насрочено за с.з. на 16.08.13г. – в 7 



дневен срок.По делото са насрочени 6 с.з./16.08.13г., 09.09.13г., 

24.10.13г., 25.11.13г., 12.12.13г. и 23.01.14г./ Приключено с присъда №4 

от 23.01.14г., с която подсъдимия е признат за виновен и му е наложено 

наказание ЛОС за срок от пет месеца с три години изпитателен срок и 

от право да управлява МПС за срок от една година. Срещу присъдата е 

подадена въззивна жалба на 29.01.14г. СОС с решение от 21.03.14г. по 

ВНОХД 78/14г. потвърждава присъдата на РС – Ихтиман. Препис от 

присъдата е изпратен на РП – Ихтиман. 

НАХД№561/14г., образувано на 13.11.14г. по ЗВД. В съдебно 

заседание от 10.12.14г. дава ход, но отлага за разпит на свидетели. В 

съдебно заседание от 19.01.15г. дава ход и обявява делото за решаване. 

Постановено решение от 28.01.15г. , с което отменя НП. 

НАХД№492/14г., образувано на 23.09.14г. по КТ. В съдебно 

заседание от 20.10.14г. дава ход,но отлага за разпит на свидетели. В 

съдебно заседание от 17.11.14г. дава ход и обявява делото за 

решаване.Постановено решение от 28.11.14г.,с което  потвърждава НП. 

АССО с решение от 11.03.15г. по КНАД№65/15г. оставя в сила 

решението на РС. 

НОХД№256/13г., образувано на 25.04.13г. по внесено 

споразумение по чл.343в, ал.2 вр. ал.1 от НК. С разпореждане от 

12.04.13г. делото е насрочено за 29.04.13г. в което съдебно заседание 

одобрява постигнатото споразумение.  

ЧНД№100/13г., образувано  на 06.02.13г. по чл.161, ал.2 от НПК. 

Не е отбелязан часът на постъпване на искането. С определение от 

05.02.13г. отказва да одобри извършеното действие по претърсване и 

изземване. 

ЧНД№99/13г., образувано на 06.02.13г. по чл. чл.161, ал.2 от 

НПК. Не е отбелязан часът на постъпване на искането. С определение 

от 05.02.13г. отказва да одобри извършеното действие по претърсване и 

изземване. 

ЧНД№95/13г., образувано  на 05.02.13г. по чл. чл.161, ал.2 от 

НПК. Не е отбелязан часът на постъпване на искането. С определение 

от 05.02.13г. отказва да одобри извършеното действие по претърсване и 

изземване. 

НОХД№535/14г., образувано на 23.10.14г. по внесено 

споразумение за престъпление по чл.194, ал.1 вр. чл.20, ал.2 вр. ал.1 от 

НК. Съдия докладчик Радослава Йорданова. С разпореждане от 

23.10.14г. делото е насрочено за 29.10.14г.В съдебно заседание 

одобрява постигнатото споразумение.  



НОХД№628/14г., образувано на 11.12.14г. по внесено 

споразумение за престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. Съдия докладчик 

Радослава Йорданова. С разпореждане от 12.12.14г. делото е насрочено 

за 17.12.14г.В съдебно заседание одобрява постигнатото споразумение.  

ЧНД №38/14г. /по чл.161 НПК/ Делото е образувано  на 

01.02.14г. /няма отбелязан час/ Протокола за избор на докладчик от 

03.02.14г. при опция „избор по дежурство” – съдия Радослава 

Йорданова. Съгласно протокола, извършените действия по 

разследването са приключили на 31.01.14г. в 17, 50 часа. Делото е 

приключено с определение в з.с.з. от 01.02.14г. 

 ЧНД №146/14г. /производство по реда на чл.243, ал.3 от НПК/. 

Делото е образувано  на 20.03.14г. Протокола за избор на докладчик е 

от тази дата – съдия Радослава Йорданова. Делото е приключено с 

определение от 24.03.14г., с което се потвърждава постановление на РП 

за прекратяване на НП. Съобщенията до РП – Ихтиман и жалбопо 

дателката са изпратени на 25.03.14г. и получени съответно на 26.03.14г. 

от РП и на 16.04.14г. от жалбоподателя. Жалба срещу определението на 

РС е подадена на 28.04.14г. СОС с Определение от 18.06.14г. по ВНЧД 

№174/14г. отменя определението на РС- Ихтиман и връща делото на 

РП – Ихтиман за продължаване на действията по разследването. 

ЧНД №259/14г. /по чл.64, ал.1 НПК/ Делото е образувано на 

22.05.14г. Протокола за избор на докладчик от същата дата при опция 

„избор по дежурство” – съдия Радослава Йорданова. С разпореждане от 

22.05.14г., делото е насрочено за с.з. същия ден. Приключено с 

протоколно определение от 22.05.14г. изпратено съобщение до ОС 

„Следствени арести” на 22.05.14г. 

ЧНД №518/14г. /по искане за назначаване на сл. защитник – 

чл.381, ал.1 НПК/ Делото е образувано на 13.10.14г. Протокола за 

избор на докладчик е от тази дата при опция „избор по дежурство” – 

съдия Радослава Йорданова. Делото е приключено с определение от 

13.10.14г.  

ЧНД №99/14г. /по искане за назначаване на сл. защитник – 

чл.381, ал.1 НПК/ Делото е образувано на 24.02.14г. Протокола за 

избор на докладчик е от тази дата при опция „избор по дежурство” – 

съдия Радослава Йорданова. Делото е приключено с определение от 

24.02.14г.  

ЧНД №649/14г. /по искане за назначаване на сл. защитник – 

чл.381, ал.1 НПК/ Делото е образувано на 30.12.14г. Протокола за 

избор на докладчик е от тази дата при опция „избор по дежурство” – 



съдия Радослава Йорданова. Делото е приключено с определение от 

30.12.14г.  

ЧНД №496/14г. /по реда на чл.223, ал.1 НПК/ Делото е 

образувано на 25.09.14г. Протокола за избор на докладчик е от тази 

дата при опция „избор по дежурство” – съдия Радослава Йорданова. 

Делото е приключено на 25.09.14г. 

ЧНД №494/14г. /по реда на чл.223, ал.1 НПК/ Делото е 

образувано на 24.09.14г. Протокола за избор на докладчик е от тази 

дата при опция „избор по дежурство” – съдия Радослава Йорданова. 

Делото е приключено на 24.09.14г. 

ЧНД №589/14г. /по реда на чл.223, ал.1 НПК/ Делото е 

образувано на 24.11.14г. Протокола за избор на докладчик е от тази 

дата при опция „избор по дежурство” – съдия Радослава Йорданова. 

Делото е приключено на 24.11.14г. 

ЧНД №633/14г. Делото е обр. на 15.12.14г. с искане от РП на 

основание  чл.155 от ЗЗ. Протокола за избор на докладчик е от тази 

дата – съдия Радослава Йорданова. С разпореждане от 16.12.14г., 

делото е насрочено за с.з. на 05.01.15г. По делото са насрочени четири 

с.з. , назначена е комплексна СППЕ. Делото е приключено с Решение 

от 19.02.15г. 

 НАХД №147/14г. Делото е образувано на 24.03.14г., като 

протокола за избор на докладчик е от тази дата – съдия Радослава 

Йорданова. Внесено от РП – Ихтиман постановление за освобождаване 

от наказателна отговорност с налагане на административно наказание 

по реда на чл.78а НК за престъпление по чл.191, ал.1 от НК. С 

разпореждане от 25.03.14г., делото е насрочено за с.з. на 17.04.14г. 

Приключено с решение от 17.04.14г. Бюлетини за съдимост изпратени 

на РС – Ихтиман, бюро „съдимост” на 14.05.14г. Няма произнасяне по 

МН,взета на досъдебното производство. 

 НАХД №560/14г. Делото е образувано на 12.11.14г., като 

протокола за избор на докладчик е от тази дата – съдия Радослава 

Йорданова. Внесено от РП – Ихтиман постановление за освобождаване 

от наказателна отговорност с налагане на административно наказание 

по реда на чл.78а НК за престъпление по чл.343в, ал.2 от НК. С 

разпореждане от 13.11.14г., делото е насрочено за с.з. на 08.12.14г. 

Приключено с решение от 18.12.14г. Бюлетини за съдимост изпратени 

на РС – Котел, бюро „съдимост” на 14.01.15г. Няма произнасяне по 

МН,взета на досъдебното производство. 



 НАХД №510/14г. Делото е образувано на 08.10.14г., като 

протокола за избор на докладчик е от тази дата – съдия Радослава 

Йорданова. Внесено от РП – Ихтиман постановление за освобождаване 

от наказателна отговорност с налагане на административно наказание 

по реда на чл.78а НК за престъпление по чл.345 от НК. С разпореждане 

от 10.10.14г., делото е насрочено за с.з. на 29.10.14г. Приключено с 

решение от 29.10.14г. Бюлетини за съдимост изпратени на РС – 

Самоков, бюро „съдимост” на 17.11.14г. Няма произнасяне по 

МН,взета на досъдебното производство. 

 НАХД №523/14г. Делото е образувано  на 16.10.14г. изпратено 

по подсъдност от СРС. Протокола за избор на докладчик е от тази дата 

– съдия Радослава Йорданова. Жалба срещу НП, изд. от началник РПУ 

- Костенец. В кориците на делото няма акт за насрочване на делото. 

Делото е насрочено с печат - щемпел в о.с.з. на 10.11.14г. 

Производството по делото е приключено в две с.з. Решение от 

18.12.14г., с което НП е изменено. Съобщението до АНО и 

жалбоподателя е изпратено на 22.12.14г.  

 НАХД №514/14г. Делото е образувано на 10.10.14г., като 

протокола за избор на докладчик е от същата дата – съдия Радослава 

Йорданова. Жалба срещу НП, изд. от началник на РУ на МВР– 

Ихтиман. В кориците на делото няма акт за насрочване на делото. 

Първо с.з. -10.11.14г. По делото са проведени две с.з. и е приключено с 

решение от 18.12.14г., с което НП е потвърдено. Съобщение до РП – 

Ихтиман е изпратено на 22.12.14г.а до жалбоподателя на 22.12.14г., 

16.02.15г. /с известие за доставяне/. 

НОХД №480/13г. Делото е образувано на 16.08.13г., като 

протокола за избор на докладчик е от същата дата – Йорданова. ОА 

срещу едно лице за престъпление по чл.234, ал.1 от НК. С 

разпореждане от 19.08.13г., делото е насрочено за о.с.з. на 01.10.13г. По 

делото са насрочени 5 с.з. – 01.10.13г., 14.11.13г., 16.12.13г., 30.01.14г. 

и 24.02.14г. Приключено е с Присъда №19 от 24.02.14г., с която 

подсъдимият е признат за виновен и му е наложено наказание ЛОС за 

срок от една година с три години изпитателен срок и глоба в размер на 

1548 лв. Срещу присъдата е подадена жалба от адвоката на 

подсъдимия. Съобщение до адвоката на подсъдимия, че мотивите към 

присъдата са изготвени е изпратено на 18.03.14г. Допълнение към 

въззивната жалба – 27.03.14г. Окръжен съд – София с решение от 

26.05.14г. по ВНОХД №151/14г. потвърждава присъдата на РС – 

Ихтиман. 



Дела на съдия Боряна Шомова 

НЧХД№256/14г., образувано  на 21.05.14г. по чл.148, ал.1 от НК. 

С разпореждане от 22.05.14г. делото е насрочено за 16.06.14г. С 

разпореждане от 25.06.14г. поради заболяване на съдията, делото е 

пренасрочено за 14.07.14г. в което съдебно заседание, не дава ход, за 

постигане на спогодба. В съдебно заседание от 29.09.14г. прекратява 

производството по делото, поради постигната спогодба. 

НОХД№307/13г., образувано на 21.05.13г. по ОА с обв. по 

чл.343в, ал.2 вр. ал.1 от НК. С разпореждане от 28.05.13г. делото е 

насрочено за 01.07.13г. в което съдебно заседание дава ход, по реда на 

Глава 27 от НПК, постановена присъда.  

 НАХД №505/14г. Делото е образувано на 07.10.14г. изпратено по 

подсъдност от СРС. Протокола за избор на докладчик е от тази дата – 

съдия Боряна Шомова. Жалба срещу НП, изд. от началник ОО „КД - 

ДАИ” - София. В кориците на делото няма акт за насрочване на делото. 

Видно от списъка на призованите лица, делото е насрочено в о.с.з. на 

05.11.14г. Производството по делото е приключено в едно с.з. Решение 

от 04.12.14г., с което НП е потвърдено. Съобщението до АНО и 

жалбоподателя е изпратено на 04.12.14г. Решението е потвърдено с 

Решение №170 от 11.03.15г. на АС – София област по КНАХД 

№87/15г. 

 НАХД №354/14г. Делото е образувано  на 08.07.14г. изпратено 

по подсъдност от СРС. Протокола за избор на докладчик е от тази дата 

– съдия Боряна Шомова. Жалба срещу НП, изд. от КЗП. С ръкописно 

разпореждане от 09.07.14г., делото е оставено без движение и е указан 

седем дневен срок за представяне на доказателства, че жалбата е 

подадена в срок. Съобщението е връчено на жалбоподателя на 

15.07.14г. Указанията са изпълнени на 21.07.14г.  В кориците на делото 

няма акт за насрочване на делото. Видно от списъка на призованите 

лица, делото е насрочено в о.с.з. на 01.10.14г. Производството по 

делото е приключено в едно с.з. Решение от 24.10.14г., с което НП е 

потвърдено. Съобщението до АНО и жалбоподателя е изпратено на 

24.10.14г. АС – София-област с Решение №301 от 15.04.15г. по КНАХД 

№81/15г. оставя в сила решението на РС. 

 НАХД №344/14г. Делото е образувано  на 04.07.14г. Протокола 

за избор на докладчик е от тази дата – съдия Боряна Шомова. Жалба 

срещу НП, изд. от началника на Митница столична. С ръкописно 

разпореждане от 25.06.14г., е указано на АНО да представи 

админ.наказ.преписка. Съобщението е връчено на жалбоподателя на 



01.07.14г. Указанията са изпълнени на 04.07.14г.  В кориците на делото 

няма акт за насрочване на делото. Видно от списъка на призованите 

лица, делото е насрочено в о.с.з. на 17.09.14г. Производството по 

делото е приключено в две с.з. Решение от 20.11.14г., с което НП е 

потвърдено. Съобщението до АНО и жалбоподателя е изпратено на 

21.11.14г. АС – София-област с Решение №172 от 11.03.15г. по КНАХД 

№76/15г. оставя в сила решението на РС. 

 НАХД №519/14г. Делото е образувано  на 14.10.14г. Протокола 

за избор на докладчик е от тази дата – съдия Боряна Шомова. Жалба 

срещу НП, изд. от началник сектор ПП-КАТ към ОДМВР София 

област. В кориците на делото няма акт за насрочване на делото. Видно 

от списъка на призованите лица, делото е насрочено в о.с.з. на 

17.11.14г. Производството по делото е приключено в едно с.з. Решение 

от 13.12.14г., с което НП е изменено. Съобщението до АНО и 

жалбоподателя е изпратено на 15.12.14г.  

 НАХД №526/14г. Делото е образувано  на 20.10.14г. изпратено 

по подсъдност от СРС. Протокола за избор на докладчик е от тази дата 

– съдия Боряна Шомова. Жалба срещу НП, изд. от началник ИА „АА” - 

София. Делото е насрочено с печат – щемпел от 20.10.14г. за 19.11.14г. 

По делото са проведени три с.з. Решение от 18.02.15г., с което НП е 

отменено. Съобщението до АНО и жалбоподателя е изпратено на 

19.02.15г.  

 ЧНД №394814г. /по чл.61, ал.3 от НПК/. Делото е образувано на 

18.07.14г. Протокола за избор на докладчик е от тази дата при опция 

„избор по дежурство” – съдия Боряна Шомова. Делото е приключено с 

определение от 21.07.14г. 

ЧНД №478/14г. Делото е образувано  на 16.09.14г. с искане от РП 

на осн. чл.155 от ЗЗ. Протокола за избор на докладчик е от тази дата – 

съдия Боряна Шомова. С разпореждане от 16.09.14г., делото е 

насрочено за с.з. на 29.08.14г. По делото са проведени две с.з. и е 

приключено с решение от 15.10.14г. Съобщение до ЦПЗ – София е 

изпратено на 28.10.14г. 

ЧНД №381/14г. Делото е образувано   на 17.07.14г. с искане от 

РП на осн. чл.155 от ЗЗ. Протокола за избор на докладчик е от тази дата 

– съдия Боряна Шомова. С разпореждане от 18.07.14г., делото е 

насрочено за с.з. на 30.07.14г. По делото са насрочени три с.з., 

назначена е тройна СПЕ. Делото е приключено с решение от 09.09.14г.  

ЧНД №272/14г. Делото е образувано  на 27.05.14г. с искане от РП 

на осн. чл.155 от ЗЗ. Протокола за избор на докладчик е от тази дата – 



съдия Боряна Шомова. С разпореждане от 29.05.14г., делото е 

насрочено за с.з. на 09.06.14г. По делото са проведени две с.з. и е 

приключено с решение от 12.06.14г. Решението е изпратено по факс на 

ЦПЗ –Враца на 12.06.14г. 

 ЧНД №340/14г. /по искане за назначаване на сл. защитник – 

чл.381, ал.1 НПК/ Делото е образувано на 03.07.14г. Протокола за 

избор на докладчик е от тази дата– съдия Боряна Шомова. Делото е 

приключено с определение от 03.07.14г.  

 ЧНД №246/14г. /производство по реда на чл.62 вр. чл.64, ал.1 от 

НПК/. Делото е оброзувано на 15.05.14г. Протокола за избор на 

докладчик е от тази дата при опция „избор по дежурство” – съдия 

Боряна Шомова. С ръкописно разпореждане, делото е насрочено в о.с.з. 

на 15.05.14г. Делото е приключено с протоколно определение от 

15.05.14г. Препис от определението е изпратен на ОД МВР – Бургас на 

15.05.14г. 

 ЧНД №612/14г. /производство по реда на чл.223 от НПК/. Делото 

е образувано  на 08.12.14г. Протокола за избор на докладчик е от тази 

дата при опция „избор по дежурство” – съдия Боряна Шомова. Делото 

е приключено на 08.12.14г. 

 ЧНД №611/14г. /производство по реда на чл.223 от НПК/. Делото 

е образувано  на 08.12.14г. Протокола за избор на докладчик е от тази 

дата при опция „избор по дежурство” – съдия Боряна Шомова. Делото 

е приключено на 08.12.14г. 

 ЧНД №355/14г. /производство по реда на чл.223 от НПК/. Делото 

е образувано  на 09.07.14г. Протокола за избор на докладчик е от тази 

дата при опция „избор по дежурство” – съдия Боряна Шомова. Делото 

е приключено на 09.07.14г. 

 ЧНД №612/14г. /производство по реда на чл.306, ал.1, т.1 от 

НПК/. Делото е образувано на 30.06.14г. с предложение от РП – 

Ихтиман. Протокола за избор на докладчик е от тази дата – съдия 

Боряна Шомова. С разпореждане от 30.06.14г., делото е насрочено за 

разглеждане в о.с.з. на 16.07.14г. По делото са насрочени четири 

съдебни заседания и е приключено с протоколно определение от 

27.08.14г. Препис от определението е изпратен на РП – Ихтиман на 

18.09.14г. 

 НАХД №480/14г. Делото е образувано на 16.09.14г., като 

протокола за избор на докладчик е от тази дата – съдия Боряна 

Шомова. Внесено от РП – Ихтиман постановление за освобождаване от 

наказателна отговорност с налагане на административно наказание по 



реда на чл.78а НК за престъпление по чл.191, ал.2 вр. чл.20, ал.2 вр. 

ал.1 от НК. С разпореждане от 16.09.14г., делото е насрочено за с.з. на 

15.10.14г. Приключено с решение от 15.10.14г. Бюлетини за съдимост 

изпратени на РС – Ихтиман, бюро „съдимост” на 06.11.14г. 

 НАХД №449/14г. Делото е образувано на 29.08.14г., като 

протокола за избор на докладчик е от тази дата – съдия Боряна 

Шомова. Внесено от РП – Ихтиман постановление за освобождаване от 

наказателна отговорност с налагане на административно наказание по 

реда на чл.78а НК за престъпление по чл.191, ал.1 от НК. С 

разпореждане от 29.08.14г., делото е насрочено за с.з. на 17.09.14г. 

Приключено с решение от 17.09.14г. Бюлетини за съдимост изпратени 

на РС – София, бюро „съдимост” на 08.10.14г. 

 НАХД №393/14г. Делото е образувано на 23.07.14г., като 

протокола за избор на докладчик е от тази дата – съдия Боряна 

Шомова. Внесено от РП – Ихтиман постановление за освобождаване от 

наказателна отговорност с налагане на административно наказание по 

реда на чл.78а НК за престъпление по чл.191, ал.1 от НК. С 

разпореждане от 24.07.14г., делото е насрочено за с.з. на 10.09.14г. 

Приключено с решение от 10.09.14г. Бюлетини за съдимост изпратени 

на РС – София, бюро „съдимост” на 02.10.14г. 

 НОХД №533/13г. Делото е образувано на 20.09.13г., като 

протокола за избор на докладчик е от същата дата – Шомова. ОА срещу 

едно лице за престъпление по чл.195, ал.1, т.7 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.28, 

ал.1 от НК. С разпореждане от 23.09.13г., делото е насрочено за о.с.з. 

на 11.11.13г. По делото са насрочени 5 с.з. – 11.11.13г., 09.12.13г., 

05.02.14г., 12.03.14г. и 14.04.14г. Приключено е с Присъда №52 от 

14.04.14г., с която подсъдимият е признат за виновен в извършване на 

престъпление по чл.194, ал.3 във вр. с ал.1 от НК и е оправдан по 

обвинението за престъпление по чл.195, ал.1, т.7 във вр. с чл.194, ал.1 

вр. чл.28, ал.1 от НК. Срещу присъдата е подаден протест от РП – 

Ихтиман на 17.04.14г. Съобщение до РП – Ихтиман, че мотивите към 

присъдата са изготвени е изпратено на 14.05.14г. Допълнение към 

протеста – 16.05.14г. Окръжен съд – София с Присъда от 27.10.14г. 

отменя присъдата на РС – Ихтиман и го признава за виновен, но в 

условията на повторност и немаловажен случай, като му налага 

наказание ЛОС за срок от една година при първоначален строг режим. 

На осн. чл.68, ал.1 от НК СОС е постановил подсъдимият да изтърпи 

наказанието ЛОС за срок от две години, наложено му с присъда от 

29.05.12г. по нохд №247811г. на РС – Ихтиман, при същите условия. 



Срещу присъдата е подадена жалба от адвоката на подсъдимия. ВКС, II 

– ро НО, с Решение №31 от 09.02.15г. по КНОХД №1881/14г. изменява 

присъдата на СОС, като преквалифицира деянието за което 

подсъдимия е признат за виновен от престъпление по чл.195, ал.1, т.7 

във вр. с чл.194, ал.1 вр. с чл.28, ал.1 от НК в престъпление по чл.194, 

ал.3 от НК и заменя наложеното наказание ЛОС за срок от една година 

с „пробация” и отменя частта от присъдата, с която на осн. чл.68, ал.1 

от НК е постановено изтърпяване на наказанието ЛОС, наложено му с 

присъда по нохд №247/11г. по описа на РС – Ихтиман. 

 НОХД №504/13г. Делото е образувано на 30.08.13г. с с внесено 

споразумение за прекратяване на наказателното производство на осн. 

чл.381 вр. чл.383, ал.1 от НПК за извършено престъпление по чл.182, 

ал.1 от НК. Протокол за избор на докладчик от 30.08.13г. – съдия 

Шомова. С разпореждане от 03.09.13г. делото е насрочено за о.с.з. на 

05.09.13г. Делото е приключено с протоколно определение, с което 

съдът е одобрил постигнатото между страните споразумение и е 

прекратил производството по делото. Има произнасяне по МНО. 

Препис от споразумението е изпратено на РП – Ихтиман на 05.09.13г. 

НОХД №415/13г. Делото е образувано на 15.07.13г. с внесено 

споразумение за прекратяване на наказателното производство на осн. 

чл.381 вр. чл.383, ал.1 от НПК за извършено престъпление по чл.346, 

ал.1, т.2 пр.3 вр. ал.1 вр. чл.63, ал.1, т.3 вр. чл.28, ал.1 от НК. Протокол 

за избор на докладчик от 15.07.13г. – съдия Шомова. С ръкописно 

разпореждане делото е насрочено за о.с.з. на 15.07.13г. Делото е 

приключено с протоколно определение, с което съдът е одобрил 

постигнатото между страните споразумение и е прекратил 

производството по делото. Препис от споразумението е изпратено на 

РП – Ихтиман на 03.10.14г. 

Дела на съдия Яна Николова. 

НЧХД№235/14г., образувано на 07.05.14г. по чл.148 от НК. 

Съдия докладчик Анелия Игнатова. С разпореждане от 08.05.14г. 

делото е насрочено за 05.06.14г. в което съдебно заседание не дава ход, 

подсъдимия нередовно призован не се явява. В съдебно заседание от 

29.07.14г. не дава ход, подсъдимия нередовно призован не се явява. Със 

Заповед №А-139/04.08.14г. делото е преразпределено на съдия 

Николова. В съдебно заседание от 18.09.14г. прекратява 

производството по делото, поради оттеглена тъжба.  

НОХД№552/14г., образувано на 03.11.14г. по ОА с обв. по 

чл.183, ал.1 от НК. Съдия докладчик Боряна Шомова. С разпореждане 



от 06.11.14г. делото е насрочено за 26.11.14г. в което съдебно заседание 

не дава ход, неявяване на подсъдимия, редовно призован/постановено 

принудително довеждане/. В съдебно заседание от 17.12.14г. дава ход, 

отлага като дава възможност на подсъдимия да плати сумата. В 

съдебно заседание от 11.02.15г. не дава ход, неявяване на подсъдимия. 

В съдебно заседание от 11.03.15г. дава ход, постановена присъда.  

 НОХД №429/14г. Делото е образувано  на 12.08.14г. Протокол за 

избор на докладчик от същата дата – съдия Яна Николова. ОА срещу 

едно лице за извършено престъпление по чл.129, ал.2 вр. ал.1 от НК. С 

разпореждане от 15.08.14г., делото е насрочено за 25.09.14г. По делото 

са проведени три с.з. и е приключено с оправдателна присъда №140 от 

27.11.14г. Срещу присъдата е подаден протест от РП – Ихтиман. СОС с 

решение от 15.05.15г. по ВНОХД №163/15г. потвърждава присъдата на 

РС – Ихтиман. 

 НОХД №415/14г. /БП/ Делото е образувано на 06.08.14г. 

Протокол за избор на докладчик от същата дата – съдия Яна Николова. 

Внесено споразумение за прекратяване на наказателното производство 

на осн. чл.381 вр. чл.383, ал.1 от НПК за извършено престъпление по 

чл.343б, ал.2 от НК. С разпореждане от 07.08.14г., делото е насрочено 

за с.з. на 14.08.14г. Делото е приключено с протоколно определение от 

14.08.14г., с което съдът е одобрил постигнатото между страните 

споразумение и е прекратил производството по делото. Препис от 

споразумението е изпратен на РП –Ихтиман и бюро „съдимост” на РС – 

Ихтиман на 14.08.14г. 

 НОХД №504/14г. /БП/ Делото е образувано на 07.010.14г. 

Протокол за избор на докладчик от същата дата – съдия Яна Николова. 

ОА срещу едно лице за извършено престъпление по чл.343б, ал.1 от 

НК. С разпореждане от 07.10.14г., делото е насрочено за 14.10.14г. В 

това с.з., съдът, с протоколно определение е одобрил постигнатото 

между страните споразумение и е прекратил производството по делото. 

/споразумението без писмена форма!/. Препис от споразумението е 

изпратен на РП – Ихтиман на 15.10.14г. 

 НОХД №562/14г. /БП/ Делото е образувано на 13.11.14г. 

Протокол за избор на докладчик от същата дата – съдия Яна Николова. 

Внесено споразумение за прекратяване на наказателното производство 

на осн. чл.381 вр. чл.383, ал.1 от НПК за извършено престъпление по 

чл.343в, ал.2 вр. ал.1 от НК. С разпореждане от 14.11.14г., делото е 

насрочено за с.з. на 20.11.14г. Делото е приключено с протоколно 

определение от 20.11.14г., с което съдът е одобрил постигнатото между 



страните споразумение и е прекратил производството по делото. 

Препис от споразумението е изпратен на РП –Ихтиман и бюро 

„съдимост” на РС – Ихтиман на 20.11.14г.  

 ЧНД №640/14г. /по чл.161 НПК/ Делото е образувано на 

17.12.14г. в 13,17 часа. Протокола за избор на докладчик е от тази дата 

при опция „избор по дежурство” – съдия Яна Николова. Съгласно 

протокола, извършените действия по разследването са приключили на 

16.12.14г. в 20, 40 часа. Делото е приключено с определение в з.с.з. от 

17.12.14г. 

 ЧНД №641/14г./производство по реда на чл.66 вр. чл.64 от НПК/ 

Делото е образувано  на 18.12.14г. Протокола за избор на докладчик е 

от тази дата при опция „избор по дежурство” – съдия Яна Николова. 

Делото е насрочено за същата дата с ръкописно разпореждане на 

докладчика. Делото е приключено с протоколно определение от 

18.12.14г. Препис от определението е изпратен на ОЗ „Следствени 

арести” – София на 18.12.14г. 

 ЧНД №507/14г. /по чл.161 НПК/ Делото е образувано на 

08.10.14г. в 11,58 часа. Протокола за избор на докладчик е от тази дата 

при опция „избор по дежурство” – съдия Яна Николова. Съгласно 

протокола, извършените действия по разследването са приключили на 

07.10.14г. в 16, 30 часа. Делото е приключено с определение в з.с.з. от 

08.10.14г. 

 ЧНД №470/14г. /по искане за назначаване на сл. защитник – 

чл.381, ал.1 НПК/ Делото е образувано на 12.09.14г. Протокола за 

избор на докладчик е от тази дата при опция „избор по дежурство” – 

съдия Яна Николова. Делото е приключено с разпореждане  

 ЧНД №405/14г. Делото е образувано  на 30.07.14г. с искане от РП 

на осн. чл.155 от ЗЗ. Протокола за избор на докладчик е от тази дата – 

съдия Яна Николова. С разпореждане от 05.08.14г., делото е насрочено 

за с.з. на 14.08.14г. по делото са проведени две с.з. и е приключено с 

решение от 09.09.14г. 

 ЧНД №413/14г. /производство по реда на чл.243, ал.3 от НПК/. 

Делото е образувано  на 06.08.14г. Протокола за избор на докладчик е 

от тази дата – съдия Яна Николова. Делото е приключено с 

определение от 08.09.14г., с което се отменя постановление на РП за 

прекратяване на НП и делото се връща на РП – Ихтиман. Съобщенията 

до жалбоподателя и РП – Ихтиман са изпратени на 09.09.14г. 

 ЧНД №629/14г. /производство по реда на чл.243, ал.3 от НПК/. 

Делото е образувано  на 12.12.14г. Протокола за избор на докладчик е 



от тази дата – съдия Яна Николова. Делото е приключено с 

определение от 18.02.15г., с което се отменя постановление на РП за 

прекратяване на НП и делото се връща на РП – Ихтиман. Съобщенията 

до жалбоподателя и РП – Ихтиман са изпратени на 18.02.15г. 

Определението е потвърдено с определение на СОС от 20.04.15г. по 

ВЧНД №229/15г. 

 НЧД№632/14г. /по чл.223, ал.1 от НПК/. Делото е обазувано на 

15.12.14г. Протокола за избор на докладчик е от тази дата при опция 

„избор по дежурство” – съдия Яна Николова. Делото е приключено с 

протоколно определение от 16.12.14г. 

 НЧД№631/14г. /по чл.223, ал.1 от НПК/. Делото е образувано на 

15.12.14г. Протокола за избор на докладчик е от тази дата при опция 

„избор по дежурство” – съдия Яна Николова. Делото е приключено с 

протоколно определение от 16.12.14г. 

 НЧД№632/14г. /по чл.223, ал.1 от НПК/. Делото е образувано на 

16.12.14г. Протокола за избор на докладчик е от тази дата при опция 

„избор по дежурство” – съдия Яна Николова. Делото е приключено с 

протоколно определение от 16.12.14г. 

-НАХД № 421/14г. Делото е образувано на 07.08.14г. Протокола за 

избор на докладчик е от тази дата – съдия Яна Николова. Жалба срещу 

НП, изд. от началник РПУ на МВР – град Костенец. Делото е 

насрочено с печат – щемпел за 14.10.14г. Производството е 

приключено в две с.з. Решение от 05.01.15г. Съобщението до АНО и 

жалбоподателя е изпратено на 06.01.15г. 

 НАХД № 296/14г. Делото е образувано  на 05.06.14г. Протокола 

за избор на докладчик е от тази дата – съдия Яна Николова. Жалба 

срещу НП, изд. от директора на дирекция ИТ – София-област. С 

ръкописно разпореждане от 06.06.14г., делото е оставено без движение 

и е указано жалбата да бъде подписана. Делото е насрочено с печат – 

щемпел за 31.07.14г. Производството е приключено в три с.з. Решение 

от 09.12.14г. Съобщението до АНО и жалбоподателя е изпратено на 

15.12.14г. 

 НАХД №537/14г. Делото е образувано  на 24.10.14г. Протокола 

за избор на докладчик е от тази дата – съдия Яна Николова. Жалба 

срещу НП, изд. от началник РПУ -Костенец. Делото е насрочено с 

разпореждане от 27.10.14г. за 18.11.14г. Производството е приключено 

в едно с.з. Решение от 05.01.15г. Съобщението до АНО и 

жалбоподателя е изпратено на 06.01.15г. 



 НАХД №417/14г. Делото е образувано  на 07.08.14г. Протокола 

за избор на докладчик е от тази дата – съдия Яна Николова. Жалба 

срещу НП, изд. от началник РПУ - Костенец. Делото е насрочено с 

печат - щемпел за 02.10.14г. По делото са насрочени три с.з. Решение 

от 05.01.15г. Съобщението до АНО и жалбоподателя е изпратено на 

06.01.15г. 

НАХД №418/14г. Делото е образувано  на 07.08.14г. Протокола за 

избор на докладчик е от тази дата – съдия Яна Николова. Жалба срещу 

НП, изд. от началник РПУ - Костенец. Делото е насрочено с печат - 

щемпел за 02.10.14г. По делото са насрочени три с.з. Решение от 

05.01.15г. Съобщението до АНО и жалбоподателя е изпратено на 

06.01.15г. 

НАХД №477/14г. Делото е образувано на 15.09.14г. Протокола за 

избор на докладчик е от тази дата – съдия Яна Николова. Внесено от 

РП – Ихтиман постановление за освобождаване от наказателна 

отговорност с налагане на административно наказание по реда на 

чл.78а НК за престъпление по чл.191, ал.1 от НК. С разпореждане от 

25.09.14г., делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. на 16.10.14г. По 

делото са насрочени две с.з. Делото е приключено с решение от 

13.11.14г. Препис е изпратен на РП – 18.11.14г. Бюлетина за съдимост е 

изпратен на РС - София, бюро „съдимост” на 02.12.14г.  

НАХД №469/14г. Делото е образувано на 10.09.14г. Протокола за 

избор на докладчик е от тази дата – съдия Яна Николова. Внесено от РП – 

Ихтиман постановление за освобождаване от наказателна отговорност с 

налагане на административно наказание по реда на чл.78а НК за 

престъпление по чл.343в, ал.2 от НК. С разпореждане от 11.09.14г., 

делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. на 07.10.14г. Делото е 

приключено с решение от 07.10.14г. Препис е изпратен на РП – 06.11.14г. 

Бюлетина за съдимост е изпратен на РС - Ихтиман, бюро „съдимост” на 

06.11.14г. 

НАХД №603/14г. Делото е образувано  на 02.12.14г. Протокола 

за избор на докладчик е от тази дата – съдия Яна Николова. Внесено от 

РП – Ихтиман постановление за освобождаване от наказателна 

отговорност с налагане на административно наказание по реда на 

чл.78а НК за престъпление по чл.343, ал., б „б” вр. чл.342, ал.1 от НК. С 

разпореждане от 04.12.14г., делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. 

на 16.12.14г. По делото са насрочени две с.з. Делото е приключено с 

решение от 22.01.15г. Препис е изпратен на РП – 11.02.15г. Бюлетина 

за съдимост е изпратен на РС - Ихтиман, бюро „съдимост” на 11.02.15г.  



 

ИЗВОДИ: 

 

1. В проверяваният съд е създадена добра организация на 

административната дейност,независимо от факта,че за продължителен 

период от време председателят на съда Ивайло Йорданов е бил 

командирован в ОС София.В този период длъжността е била 

изпълнявана от съдия Инатова. Процесът на обслужване на гражданите 

е оптимизиран с функционирането на . Интернет страница ,която  

предоставя  информация относно правилата за разпределение и 

публикуване на  делата,за избор на съдебни заседатели,образци на най-

често подаваните молби до съда,приключените дела.Макар да са 

утвърдени Вътрешни правила относно публикуване на графика на 

съдебните състави и актове на РС Ихтиман на интернет-страницата на 

съда,в същите не се съдържа регламент за това,а и макар самата 

страница да предлага такава възможност,информация по този въпрос 

не е налична. 

2. Водените съдебни книги за наказателните дела са по утвърден 

образец и съгласно изискванията на ПАС. Всички графи се попълват 

коректно и съдържат необходимата информация. Изключение правят 

водените две книги за открити съдебни заседания за 2013г.,при които 

бяха констатирани пропуски при попълване на графата относно 

причините за отлагане на делата.  

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. 

 Не бяха констатирани нарушения, при разпределението на 

делата на принципа на случайния подбор, съгласно чл.9 от ЗСВ. 

Възприета е практика при командироване на съдии от РС Ихтиман в 

други органи на съдебната власт,преразпределението на техните дела 

да се извършва със заповеди на председателя на съда,а не чрез 

електронната система на принципа на случайния подбор. Новообразу 

ваните дела се разпределят между всички съдии,които са с 

натовареност от 100 %,с изключение на председателя на съда,който от 

31.07.2013г. е включен с натовареност 50% за гражданските дела и 70 



% за наказателните дела. Дежурствата се определят с ежемесечен 

график. 

Спазва се изискването за прилагане на протокол от проведеното 

разпределение по делата. Проверка в архива на ползваната софтуерна 

програма за разпределение не установи разминаване и/или 

несъответствие между съхраняваната информация и отразената в 

приложените по делата протоколи.  

Чрез използваната програма за случайно разпределение на делата 

е осигурено относително равномерно натоварване на съдиите с 

разглеждане на наказателни дела. 

3.2. Призовките и съобщенията 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./ ред и 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. Делата образувани като 

бързи производства не се отбелязват със стикер.  

  3.4. Подготвителните действия за разглеждането на делото в 

съдебно заседание се извършват от определените докладчици с 

необходимата задълбоченост и пълнота с малки изключения.         През 

2013г. само 2 дела са прекратени в открито съдебно заседание поради 

допуснати в досъдебната фаза съществени процесуални нарушения 

/чл.288 от НПК/,докато през 2014г. броят им е нараснал на 8:С най-

много 3 дела е съдия Шомова,следвана от съдиите Йорданов и 

Игнатова с по 2 дела и съдия Йорданова с 1 дело.Като се има предвид 

малкия брой дела,разглеждани по общия ред,следва да се отчете ,че 

тази тенденция буди притеснение . Разпореждания за насрочване на 

делата в открито заседание се постановяват по нохд и нахд по чл.78 а 

от НК.по отношение на останалите видове дела практиката на 

отделните съдии е различна.  С редки незначителни изключения  

съдържанието на самите разпореждания покрива изискванията на 

процесуалния закон.  
  3.5. Като цяло, делата са насрочвани при спазване на сроковете 

предвидени в чл.252 от НПК. При отлагане на дела, насрочването е 

ставало в рамките на срока предвиден в чл.271, ал.10 от НПК с 

незначителни изключения: съдия Шомова по 6 дела през 2013г.,съдия 



Йорданова по 1 дело през 2013г. и 7 през 2014г. и съдия Йорданов по 1 

дело през 2014г. По проверените дела не се констатира безпричинно 

отлагане и забавяне на производството. Съдиите са използвали 

предоставените им от процесуалния закон способи за дисциплиниране 

на участниците в процеса и това се е отразило благоприятно на 

продължителността  на производствата Към момента на проверката в 

РС -  Ихтиман няма дела на производство, образувани преди 

01.01.2012г.  

         3.6.Малък е и броят на делата с възобновено следствие:3 през 

2013г./2 на съдия Йорданова и 1 на съдия Шомова/ и едно през 2014г. 

на съдия Йорданова.При проверка на делата се установи,че причина за 

възобновяване на съдебното следствие е извършена от съда преценка за 

непълнота на  доказателствата,след като е обявил делото за изяснено от 

фактическа страна и решаване. 

3.7. Не бяха констатирани нарушения, относно образуване, 

движение, ред за разглеждане и приключване на делата, по които са 

приложени особените правила на съкратеното съдебно следствие по 

Глава двадесет и седем от НПК. 

3.8.Такива,макар и в изолирани случаи ,бяха установени при 

разглеждане на дела по глава 29 от НПК „Решаване на делото със 

споразумение”. Изразяват се в това,че при разглеждане на 

споразумения  по реда на чл. чл.384 от НПК съдът не изисква от 

страните представяне на споразумението в писмена форма. Възприета е 

практика на устно възпроизвеждане на договореното между страните, 

което съдът вписва в протокола съдържанието на споразумението и 

едва тогава  страните го подписват.Тази практика на държи сметка на 

факта, че споразумението,постигнато в съдебна фаза не изключва 

изискванията за форма и съдържание на споразумението, уредени в 

чл.381 от НПК. Съгласно изискването на чл.381, ал.5 от НПК 

споразумението се изготвя в писмена форма и трябва да съдържа 

съгласието, постигнато между прокурора и защитника на подсъдимия 

по въпросите, изброени от т.1 до т.6 на тази норма/Р.535/11г.1III н.о. 

ВКС/.  

  3.9. През проверявания период РС – Ихтиман няма 

възобновените наказателни производство. 

        3.10.    Прекратено по давност е  само едно дело,като проверката 

не установи  поведение от страна на съдия докладчика,допренесло за 

крайния резултат. 

   



   

3.11. Постигнатото съотношение между постъпили и свършени 

през всяка от проверените години дела е отлично. През 2013г. от общо 

за разглеждане 806 дела са свършени 721 дела, като в тримесечен срок  

са 83% от тях. През 2014г. от общо за разглеждане 737 дела са 

свършени 675 дела, като в тримесечен срок са 86  %. И през двете 

години броят свършени дела надхвърля новопостъпилите дела,което не 

позволява кумулиране на допълнителна натовареност в резултат на 

останали от предходни години дела. 

 3.11. Резултатите относно спазване на предвидените в 

процесуалния закон срокове за изготвяне и предаване на съдебните 

актове са добри.Установени бяха обаче нарушения при  съдия Ивайло 

Йорданов – по  36 дела,съдия Николова по 2 дела  и съдия Шомова по 

едно дело.Най-значителни като брой и продължителност на забавата са 

тези,на съдия Йорданов. 

 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./. Съставят се приемо -

предаватели протоколи, които се прилагат по делата. 

3.14. Констатациите относно организацията по привеждане в 

изпълнение на влезлите в сила присъди и определения са обусловени от 

тези,относно спазване на процесуалните срокове за решаване на 

делата.Предвид констатираното забавяне при предаван на мотиви 

към постановени присъди,бяха установени и нарушения на 7-дневния 

срок за изпращане на присъдите за изпълнение.  

 

 

 

ПРЕПОРЪКИ: 

 

Административния ръководител на РС –Ихтиман във връзка с 
правомощията си по чл.80 от ЗСВ, да предприеме мерки за 
отстраняване на допуснатите пропуски в работата, изложени в точки – 
6 от „Изводи” на настоящия Акт. 
 Относно констатираните нарушения от съдия Ивайло Йорданов, 

административния ръководител на РС -Ихтиман да извърши проверка 

по чл.210 от ЗСВ за второто полугодие на 2015г. и с оглед резултатите 

да прецени необходимостта от прилагане на дисциплинираща мярка по 



реда на чл.327 от ЗСВ. Проверка със същия обхват да бъде извършвана 

периодично на три месеца до окончателно решаване на проблема. 

 
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 – Ихтиман, Председателя на Софийски окръжен съд и на 

Висшия съдебен съвет. 

 

                                          ИНСПЕКТОР: 

 

                                                                                     /ЯНКА ГОЧЕВА/ 


