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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
2019 г., както и на Заповед № ПП-01-57 от 24.09.2019 г. на главния
инспектор

СЕ ИЗВЪРШИ КОМПЛЕКСНА ПЛАНОВА ПРОВЕРКА на
Окръжен съд – Стара Загора, наказателно отделение, за периода
01.01.2017 г. - 31.12.2018 г. по следните въпроси:

- организация на административната дейност на съда;
- организацията по образуването на делата и спазването на

разпоредбата на чл.80 от Правилника за администрацията на
съдилищата (ПАС);

- деловодни книги;
-срочност на разглеждане на делата и срокове за изготвяне на

мотивите на присъдите, на решенията и на определенията;
-върнати за допълнително разследване дела - причини и

основания; спрени наказателни дела;
- общи данни за постъпилите и решени дела от всеки съдия;

потвърдени, изменени и отменени съдебни актове;
- оправдателни присъди;
- общ контрол - извършени проверки от Апелативен съд -

Пловдив.

ПЕРИОД за извършване на проверката от 07.10.2019 г. до
11.10.2019 г.

СЪСТАВ НА ПРОВЕРЯВАЩИЯ ЕКИП:
ИНСПЕКТОР: Лидия Стоянова
ЕКСПЕРТИ: Т* К* и В* Б*

МЕТОД НА ПРОВЕРКАТА:

- изискване на статистическа информация от административния
ръководител на съда;

- непосредствена проверка по делата и деловодните книги;
- анализ на документация;
- среща със съдиите по въпроси от проверката;
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I. Организационна и административна дейност:

1. Административно ръководство, вътрешна структура и щатна
осигуреност:

Председател на ОС – Стара Загора е съдия Красимир Георгиев.
Заместник – председатели са ръководителят на наказателното
отделение съдия Спасена Драготинова, ръководителят на търговското и
фирменото отделение съдия Димитър Христов и ръководителят на
гражданското отделение Даниела Телбизова.

Общият брой на съдиите по щат е 23. През проверявания период са
работили 24 съдии - 1 адм.ръководител-председател, 3 зам.-
председатели, 18 съдии и 2 младши съдии. С решение на Пленума на
ВСС от 24.01.2019 г. съгласно протокол № 2 е съкратена една щатна
длъжност „младши съдия“ в ОС- Стара Загора на основание чл.30, ал.2,
т.8 от ЗСВ. Със Заповед № 636/ 11.07.2018г. на председателя на съда е
прекратено назначението на Свилен Иванов Жеков – младши съдия в
ОС-Стара Загора, считано от 12.07.2018 г., а със Заповед № 637/
11.07.2018 г. - на Никола Динков Кънчев – младши съдия в ОС-Стара
Загора, считано от 12.07.2018 г.

В ОС - Стара Загора работят 52 служители, които са
разпределени в обща и специализирана администрация, съгласно чл. 14
от ПАС.  По щат са разпределени,  както следва:  на ръководни
длъжности – 3; в специализирана администрация – 38, в обща
администрация – 6 и на технически длъжности - 5. Съотношението
между броя на съдебните служители и съдиите е 2.13:1.

2. Материална база, техническа обезпеченост, информационно
обслужване и информационни технологии.

Съдът се помещава в  Съдебната палата - Стара Загора на адрес:
бул. „Метрополит Методий Кусев“ № 33. Разполага с 6 зали.
Предоставя на гражданите следните информационни услуги:
унифицирани електронни  табла, табели и информацонни табла.

Техническата обезпеченост на съдиите и съдебните служители в
Окръжен съд-Стара Загора е на много добро ниво. Използването на
информационните технологии позволява по-голяма прозрачност в
работата на съда и улеснява гражданите при упражняване правото на
достъп до информация.

Локалната компютърна мрежа е изградена през 1999 г. Състои се
от над 120 работни точки, от които 75 са работните места на всички
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съдии, специализираната и общата администрация и шестте съдебни
зали на съда. Пълният опис на компютърната и периферна техника
обхваща над 280 позиции - компютърни конфигурации, периферия,
сървъри, мрежови устройства и др. Компютърната мрежа се обслужва
от два физически сървъра в експлоатация съответно от  2013 г. и 2017 г.
Функциите поддържане на активна директория, деловодна програма
САС „Съдебно деловодство”, правно-информационна система АПИС,
антивирусна програма, споделени папки, архиви и др. са разпределени
между двата. Извън локалната мрежа е компютърната конфигурация в
Регистратура „Класифицирана информация”. От съображения за
сигурност част от работните места не са свързани с Интернет -
Регистратура „Класифицирана информация” и съдебните зали.

От 2012 г. в търговското отделение функционира работно място
тип отдалечено работно място на Агенция по вписванията с цел
изпращане по електронен път на съдебните актове, подлежащи на
вписване или обявяване в Търговския регистър. Всички бази-данни се
архивират всяка нощ като се създават още две копия, едно от които е
върху външен мрежов сторидж тип NAS в експлоатация от 2016 г.
Достъпът до интернет е осигурен с основен доставчик „Интернет Груп”
ООД и допълнителен - Мтел от 2016 г.

В шестте съдебни зали има звукозаписна техника и контролни
монитори пред съдебния състав. Съдът разполага със седем електронни
информационни табла от 2015 г., като шест от тях са пред съдебните
зали и едно общо, разположено във фоайето на първия етаж. От 2015 г.
в Окръжен съд-Стара Загора  е осигурена възможността за плащане на
суми по сметките на съда /сметка „Бюджет” и сметка „Депозити”/ през
две ПОС - терминални устройства, разположени в служба
„Регистратура”.

Във всички отделения на съда новопостъпилите дела се
разпределят по докладчици с програма за разпределение на дела: до 30
септември 2015 г. е използвана програмата LawChoice, разработена от
администрацията на Висшия съдебен съвет, за което са създадени и
приведени в изпълнение Вътрешни правила, съобразени с Единна
методика по приложението на принципа на случайното разпределение
на делата. От 1 октомври 2015 г. е въведена в експлоатация
Централизираната система за разпределение на делата в изпълнение на
решение от 29.09.2015 г. съгласно протокол №37 на Комисия
„Професионална квалификация, информационни технологии и
статистика” на Висшия съдебен съвет, за използването на която са
осигурени 15 квалифицирани електронни подписа. Приети са
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„Вътрешни правила за използване на Система за автоматично
разпределение на делата в Окръжен съд-Стара Загора”. С
приложението LawChoice /версия 3.3.2/ се разпределят на случаен
принцип съдебните заседатели в съответствие с чл.72, ал.2 от Закона за
съдебната власт (ЗСВ).

Във връзка с приетите Правила за отчитане на натовареността на
съдиите на 01.04.2016г. в Окръжен съд-Стара Загора на всички съдии е
осигурен достъп до Системата за изчисляване. Създадена е
организация за отразяване на информацията за решени/ прекратени
дела в СИНС: в началото на всяка седмица се въвеждат данните от
предходната.

Информационната система за управление на съдебните дела САС
„Съдебно деловодство”, разработена от „Информационно
обслужване”АД-гр.Варна, се използва от месец октомври 2004 г. и
обхваща напълно дейността на съдиите, деловодителите и секретарите
в гражданското,  наказателното и търговското отделение и общата
администрация. Постановените съдебни актове се присъединяват със
заличени лични данни в съответствие със Закона за защита на личните
данни и Закона за класифицираната информация. Ежедневно крайните
съдебни актове се публикуват на сайта на съда в съответствие с
Вътрешните  правила за присъединяване и публикуване на съдебните
актове на Интернет страницата на Окръжен съд-Стара Загора.
Изпращат се и се публикуват на Централния уеб базиран интерфейс за
публикуване на съдебните актове и се осъществява електронния
/безхартиен/ обмен на данни между съдилищата от 2010 г.

През месец декември 2011 г. с новата версия на САС „Съдебно
деловодство” е инсталиран и допълнителен модул - Информационна
система за производството по несъстоятелност /ИСПН/, чрез който
всяко събитие по тези производства се изпраща on-line на сървъра на
приложението. С допълненията в САС „Съдебно деловодство” от 2014
г.  съдът подава в реално време данни към ядрото на ЕИСПП,
регламентиран е редът и са определени лицата с права на достъп до
статистическите и типовите справки от ядрото на ЕИСПП.

През април 2016 г. е инсталирано и функционира
комуникационно приложение за осъществяване на електронен обмен на
данни между САС „Съдебно деловодство” и софтуерната система
„Служебни защити”. От ноември 2018 г. е активиран и обменът на
данни между САС „Съдебно деловодство” в Окръжен съд-Стара Загора
и Единния портал за електронно правосъдие. В съда е създаден и
работи механизъм за получаване в електронен вид на обвинителните
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актове и споразуменията от Окръжна прокуратура-Стара Загора и
“прикачването” им в електронната папка на съответното дело през САС
„Съдебно деловодство”. Използва се уеб-базиран програмен продукт
„Каса и банка”, разработен от „Информационно обслужване”АД-клон
Пловдив, за осчетоводяване дейността на вещите лица, уеб-базираната
счетоводна програма „Конто” и програма „Поликонт”. По електронен
път се подава информация от съда към НАП, НОИ, НСИ и Агенция за
обществени поръчки.

През 2017 г. са изпратени две писма-предложения до КПКИТ към
ВСС. Едното е за включване на код 22110-1-Искове по Закона за
авторското право и сродните му права в Списък предмети по
Граждански дела в САС „Съдебно деловодство”. Предложението е
прието от ВСС и реализирано от „Информационно обслужване” АД-
Варна с версия 1.7507 на САС „Съдебно деловодство”.  Второто е за
констатирани проблеми с електронен /безхартиен/ обмен между
съдилищата. Предложението е прието от ВСС с решение за
предприемане на действия от фирмата-разработчик на софтуера,
съгласно сключен договор за поддръжка. През 2018 г. са изпратени две
писма-предложения до КПКИТ към ВСС и „Информационно
обслужване”АД-Варна. Едното е за допълнение в съобщенията по
чл.367 ГПК по търговски спорове, което е реализирано в кратки
срокове, а второто - за обема справки, достъпни за потребители с
длъжност „съдия”, в САС „Съдебно деловодство”, което се очаква да
бъде осъществено.

През април 2017 г. е проведено обучение на съдебни служители
от специалисти от „Информационно обслужване”АД-Варна за
обновените функционални възможности на САС „Съдебно
деловодство”. Проведена е и консултация по конкретни казуси от
практиката им.

През 2018 г. в съда са проведени обучения с практическа
насоченост с участие на съдиите и служителите на Окръжен съд-Стара
Загора, на Административен съд-Стара Загора и на петте районни
съдилища на Старозагорски съдебен район. През м. февруари 2018 г. е
проведено обучение от специалисти от „Информационно
обслужване”АД-Варна на тема „Предимства на Windows10 и новости в
Office 2010”, което е приключило с тест и сертификат за участниците.
През март 2018 г. е проведено обучение от специалисти на Centio-
България на тема „Основи на киберсигурността”, завършило с тест и
сертификат за участниците. През октомври 2018 г. е проведен семинар
по проект „ECLI-BG: Въвеждане на идентификатор ECLI в България и
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свързване с портала e-Justice”, завършило с удостоверение за
участниците. През ноември 2018 г. е проведено обучение от
специалисти от „Информационно обслужване”АД-Варна за обновените
функционални възможности на САС „Съдебно деловодство” и е
представен Единния портал за електронно правосъдие в публичната му
част. Проведена е и консултация на съдебни служители по конкретни
казуси от практиката им.

В съда се използва мрежов вариант на правно-информационната
система Апис 7- модули Апис-Право, Апис-Практика, Евро-Право,
Апис-Време, Апис-Конструкции и EUROCASES. През м. април 2019 г.
е организиран обучителен семинар за съдиите и съдебните служители в
Съдебна палата-Стара Загора  с акценти върху основните
функционалности на АПИС7, EUROCASES-съдебна практика по
прилагане Правото на Европейския съюз и ECLI: Европейският
пътеводител за съдебна практика с лектор от „Апис Европа” АД-
София.

Интернет сайтът на съда /http://www.osstz.com/ е създаден през
2005 г. Представена е кратка историческа справка, подробна карта на
съдебния район и разнообразна информация, организирана в няколко
раздела. В раздел „Деловодство” има информация за графика на
насрочените дела за предстоящия месец. Ежедневно, в съответствие с
изискването за незабавно публикуване  се актуализира и информацията
за постановените съдебни актове. Публикувани са вътрешни правила за
присъединяване и публикуване на съдебните актове на Интернет
страницата на съда; месечна справка за влезлите в сила съдебни актове;
препратка към ЦУБИПСА /Централен уеб-базиран интерфейс за
публикуване на съдебните актове/; препратка „Достъп до съдебни
дела” за отдалечен достъп /през сайта на съда/ до движението на делата
в съда, достъпен за Адвокатска колегия-Стара Загора по силата на
Договор от 22.11.2010 г. В раздел „Информация” се съдържат списъци
на вещи лица, синдици, вътрешни правила - Вътрешни правила за
достъп до обществена информация, Вътрешни правила за публикуване
на актове в Интернет, Вътрешни правила за управление на цикъла на
обществените поръчки, Вътрешни правила за работа на съдебните
помощници, Вътрешни правила за събиране на съдебни вземания на
Окръжен съд-Стара Загора; профил на купувача; отчетния доклад на
председателя на съда за предходната година и архив на докладите от
2009 г. до 2017 г. вкл.; обявления за публична продан на частни и на
държавни съдебни изпълнители; работно време и телефони за контакт
на деловодствата; телефон за сигнали на граждани; информация за
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свободните работни места и конкурси в съда и друга полезна
информация. Разделът „Пресслужба” предоставя информационен
седмичен бюлетин за предстоящи обществено значими дела,
прессъобщения за приключени дела и за събития, организирани и/ или
проведени в Съдебна палата-Стара Загора – срещи с ученици,
симулативни процеси, ден на отворените врати и др.

Два от аспектите на сигурността /програмен и организационен/ на
работа и защита на информацията в съда са осигурени чрез
антивирусен софтуер ESET Endpoint Antivirus с лиценз, предоставен от
Висшия съдебен съвет и „Правила за използване на хардуер, програмни
продукти и Интернет в Окръжен съд-Стара Загора” в сила от 2011г.
Третият - повишаване познанията на потребителите, е реализиран през
2018 г. с проведеното  обучение на тема „Основи на киберсигурността”
с лектори от Centio-България.

3. Разпределение на делата на принципа на случайния подбор на
основание чл.9, ал.1 ЗСВ. Натовареност на съдиите. Дела, разглеждани
по време на дежурство, и графици за разпределяне на дежурствата.
Организация на работата за разглеждане на делата през съдебната
ваканция.

В Окръжен съд-Стара Загора се прилага принципът на случайния
подбор чрез програмен продукт за случайно разпределение на делата.
До 30 септември 2015 г. е използвана програмата  Law Choice,
разработена от Администрацията на Висшия съдебен съвет. От 1
октомври 2015 г. е въведена в експлоатация Централизираната система
за разпределение на делата в изпълнение на решение от 29.09.2015 г.
съгласно протокол №37 на Комисия „Професионална квалификация,
информационни технологии и статистика” на Висшия съдебен съвет.

 Разпределението на делата се извършва от председателите на
гражданското, наказателното и търговското отделения с възможност за
заменяемост от съдии от тези отделения, определени с изрична заповед
на председателя, който може да разпределя дела от всички видове.
Съдиите от наказателното отделение разпределят производствата,
които се разглеждат по време на дежурство през целия си период на
дежурство съгласно график на дежурствата, одобрен със заповед на
председателя на съда.

 В Окръжен съд-Стара Загора от 01.10.2015 г. действат Вътрешни
правила за използване на Система за автоматично разпределение на
делата в Окръжен съд-Стара Загора, утвърдени от административния
ръководител в изпълнение на решение от 29.09.2015 г. съгласно
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протокол № 37 на КПКИТС, ВСС. Последното изменение на правилата
е от месец юли 2019 г., утвърдени със Заповед № 769 от 10.07.2019 г.

Съдиите, които разглеждат наказателни дела, работят при 100%
натовареност. Председателят на съда и заместник-председателят
работят съответно при натовареност 50 % и 70 %. Съдиите дават
дежурства съобразно график за дежурствата, който се изготвя от зам.–
председателя и ръководител на наказателното отделение. Съгласно
Вътрешните правила за използване на Системата за автоматично
разпределение на делата в Окръжен съд-Стара Загора в съда по време
на дежурство се разглеждат следните видове дела:

- производства, образувани по време на дежурство, определени с
изрична заповед на председателя на съда; резолирани от председателя
на съда за дежурен съдия;

- жалби по чл.61, ал.3 от НПК срещу гаранцията, взета от органа
на ДП;

- искания по чл.62, ал.2 от НПК за вземане на МНО домашен
арест;

- производства по чл.64 и чл.65 от НПК;
- производства по чл.67, ал.1 от НПК /„забрана за доближаване

пострадалия”/;
-  производства по чл.68,  ал.4  и ал.5  от НПК /„забрана за

напускане на пределите на РБ”/;
- производства по чл.69 от НПК /„отстраняване на обвиняем от

длъжност”/;
- производства по чл.70 от НПК /„настаняване за изследване в

психиатрично заведение”/;
- производства по чл.72, ал.1 от НПК /„мерки за обезпечаване на

глобата, конфискацията и отнемането на вещи в полза на държавата”/;
- производства по чл.111, ал.3 от НПК /„обжалване на отказ на

прокурора за връщане на ВД”/;
- производства по чл.141 и чл.141а от НПК /„разпит на свидетел с

тайна самоличност и на служител под прикритие”/;
- производства по чл.146, ал.3 от НПК /„отказ за даване на

образци за сравнително изследване”/;
- производства по чл.158, ал.3 от НПК /„оглед на лице в ДП”/;
- производства по чл.159а от НПК;
-производства по чл.161, ал.1 и ал.2 от НПК /„санкциониране на

действия по претърсване и изземване в ДП”/;
- производства по чл.164, ал.1 от НПК /„обиск на лице в ДП”/;
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- производства по чл.165, ал.2 от НПК /„задържане и изземване
на кореспонденция в ДП”/;

- производства по чл.222 и чл.223 от НПК /„разпит на
обвиняем/свидетел пред съдия в ДП”/;

- производства по чл.234, ал.9 от НПК /„отмяна на мерките на
процесуална принуда в ДП”/;

-производства по чл.437 и сл. от НПК /УПО/;
-производства по ЗЕЕЗА;
- производства по УБДХ;
- по глава ХХV от НПК /„Незабавно производство”/.
За тези дела случайното разпределение се гарантира от

определянето за докладчик на дежурен съдия, съгласно допълнително
определения годишен график и предвидените в закона срокове. По
време на съдебната ваканция производствата, за които е предвиден
седемдневен или по-кратък срок за произнасяне, се възлагат на
дежурен съдия.

На основание чл.  86,  ал.1,  т.1  във вр.  с чл.  329,  ал.  3  от ЗСВ за
осигуряване на ритмична работа на съда през съдебната ваканция
председателят издава заповеди, с които определя график за дежурство
на съдии и на съдебни секретари от наказателното, гражданското и
търговското отделения. Определените дежурни съдии са на
разположение през цялата седмица и разглеждат предвидените в
чл.329, ал.3 от ЗСВ производства по НПК, ГПК и ТЗ.

През проверявания период са издадени следните заповеди, с
които административният ръководител е организирал работата на съда
през съдебните ваканции: Заповед № 907/ 02.12.2016 г. за график за
дежурства на съдии, които разглеждат наказателни дела и на секретари
през календарната 2017 г.; Заповед № 1073/ 12.12.2017 г. за
утвърждаване на график за дежурства на съдии и съдебни секретари по
НПК за 2018 г.; Заповед № 582/ 04.07.2017 г. относно график за
дежурства на съдии и съдебни секретари по ГПК и ТЗ и участието
съдиите в  разглеждане на образуваните въззивни наказателни
производства; Заповед № 632/ 21.07.2017 г. за насрочване на въззивни
наказателни производства през съдебната ваканция 2017 г.; Заповед №
582/ 21.06.2018 г. относно график за дежурства на съдии и съдебни
секретари по ГПК и ТЗ и участието на съдиите в  разглеждане на
образуваните въззивни наказателни производства; Заповед № 633/
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10.07.2018 г. за насрочване на въззивни наказателни производства през
съдебната ваканция 2018 г.

4. Организация по образуването на делата и спазването на чл. 80
от Правилника за администрацията на съдилищата.

 За проверка на организацията по образуването на делата и
спазването на чл. 80 от Правилника за администрацията в съдилищата
(ПАС) беше изискана информация за всички прекратени наказателни
дела /по видове/ през проверявания период с посочване на правното
основание, за да се установи дали има неправилно образувани дела. От
получените справки и проверка на избрани дела на случаен принцип не
се констатира нарушение  на чл. 80 от ПАС с цел повлияване върху
натовареността и статистическите данни на съда.

5. Организация на работата в деловодствата и другите служби на
съда.

Дейността на службите е организирана съгласно ПАС,
длъжностните характеристики на съдебните служители и
интегрираните в Системата за финансово управление и контрол
(СФУК) утвърдени  Вътрешни правила -  за  организация  на  работата
на съдебните служители в Окръжен съд - Стара Загора;  за
присъединяване и публикуване  на съдебните актове  на интернет
страницата  на Окръжен съд-Стара Загора; План с мерки за
отстраняване на проблемите при движение на делата,
администрирането им и приключването им в разумен срок; Вътрешни
правила за проверка и контрол на банковите преводи по дела,
образувани в Окръжен съд – Стара Загора и др.

Изготвянето на призовките и съобщенията за призованите лица
след образуване на делото и след съдебно заседание се извършва в срок
до 3 дни и по всички наказателни дела този срок е спазен. Съдебните
протоколи по делата се изготвят в срок до 3 дни след съдебното
заседание. По 6 наказателни дела този срок не е спазен. Причината е
обемът на изготвените протоколи.

Връчването на призовки и съобщения на страните се извършва до
7 дни преди съдебно заседание.

Изпращането на препис от решението на прокурора, участвал в
съдебното заседание, в случаите по чл.340, ал.4 НПК се извършва
незабавно по всички дела.
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6. Деловодни книги и регистри по наказателни дела.
Според предоставената информация в ОС – Стара Загора се водят

книгите и регистрите, посочени в чл. 39, ал. 1 от ПАС:
- на електронен носител: азбучен указател за образуваните

наказателни дела;
- на хартиен носител: книга за получени и върнати призовки и

съобщения, регистър по чл.159а, ал.1 от НПК.
- на хартиен и електронен носител: описна книга, книга за

открити заседания, книга за закрити и разпоредителни заседания, книга
за привеждане в изпълнение на влезли в сила присъди и определения;
книга за веществени доказателства; регистър на изпълнителните
листове.

Бяха проверени следните деловодни книги и регистри:
Книга за изпълнение на влезли в сила присъди, споразумения,

определения и решения – за 2017 г. Представлява разпечатка от
електронен носител. Заверена, прошнурована и прономерована с
подпис на председателя. Първото вписване е от 10.01., а последното –
от 23.12.2017 г. Книгата съдържа 80 листа. На последната страница е
заверено, че е приключена с последен № 104 на 23.12.2017 г.

Книга за изпълнение на влезли в сила присъди, споразумения,
определения и решения – за 2018 г. Представлява разпечатка от
електронен носител. Заверена, прошнурована и прономерована с
подпис на председателя. Първото вписване е от 04.01., а последното –
от 19.12.2018 г. Книгата съдържа 68 листа. На последната страница е
заверено, че е приключена с последен № 102 на 19.12.2018 г.

Регистър на отводите и самоотводите за 2017 г. –
първоинстанционни и въззивни дела. Общ за гражданските и
наказателните дела. Води се на електронен носител. Представлява
папка с разпечатани съдебни актове от деловодната програма. Вписани
са 26 отвода. Графата „мотиви за отвода“ не се попълва.

Регистър на отводите и самоотводите за 2018 г. –
първоинстанционни и въззивни дела. Общ за гражданските и
наказателните дела. Води се на електронен носител. Представлява
папка с разпечатани съдебни актове от деловодната програма. Вписани
са 15 отвода. Графата „мотиви за отвода“ не се попълва.

Описна книга първоинстанционни наказателни дела за 2017 г.
Представлява разпечатка на електронен носител, започната на
04.01.2017 г. Всички графи са попълнени надлежно. Последното
вписано ЧНД № 2322/ 2017 г. от 21.12.2017 г. Последната страница е
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заверена с подписи на съдебен деловодител, на председателя и на
съдебния администратор. Съдържа 107 листа. Прономерована и
прошнурована, заверена с печат на съда и с подпис на председателя.

Описна книга въззивни наказателни дела за 2017 г. Представлява
разпечатка на електронен носител, започната на 03.01.2017 г. Всички
графи са попълнени надлежно. Последното вписано ВЧНД № 1290/
2017 г. от 29.12.2017 г. Последната страница е заверена с подписите на
съдебен деловодител, на председателя и на съдебния администратор.
Съдържа 47 листа. Прономерована и прошнурована, заверена с печат
на съда и с подпис на председателя.

Описна книга първоинстанционни наказателни дела за 2018 г.
Представлява разпечатка на електронен носител, започната на
05.01.2018 г. Всички графи са попълнени надлежно. Последното
вписано ЧНД № 2261/ 2017 г. от 28.12.2018 г. Последната страница е
заверена с подписи на съдебен деловодител, на председателя и на
съдебния администратор. Съдържа 90 листа. Прономерована и
прошнурована, заверена с печат на съда и с подпис на председателя.

Описна книга въззивни наказателни дела за 2018 г. Представлява
разпечатка на електронен носител, започната на 03.01.2018 г. Всички
графи са попълнени надлежно. Последното вписано ВНОХД № 1288/
2018 г. от 31.12.2018 г. Последната страница е заверена с подписите на
съдебен деловодител, на председателя и на съдебния администратор.
Съдържа 48 листа. Прономерована и прошнурована, заверена с печат
на съда и с подпис на председателя.

Срочна книга първоинстанционни наказателни дела 2017 г. Води
се на електронен носител, разпечатана и подвързана. Започната на
03.01.2017 г. Последно вписване на 22.12.2017 г. – ЧНД № 697/ 2017 г.
Последната страница е заверена с подписите на съдебен деловодител,
на председателя и на съдебния администратор. Съдържа 261 листа.
Прономерована и прошнурована, заверена с печат на съда и с подпис
на председателя. Всички графи са попълнени надлежно.

Срочна книга първоинстанционни наказателни дела 2018 г. Води
се на електронен носител, разпечатана и подвързана. Започната на
03.01.2018 г. Последно вписване на 21.12.2018 г. – НОХД № 496/ 2018
г. Последната страница е заверена с подписите на съдебен деловодител,
на председателя и на съдебния администратор. Съдържа 232 листа.
Прономерована и прошнурована, заверена с печат на съда и с подпис
на председателя. Всички графи са попълнени надлежно.

Срочна книга въззивни наказателни дела 2017 г. Води се на
електронен носител, разпечатана и подвързана. Започната на 06.01.2017
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г. Последно вписване на 29.12.2017 г. – ВЧНД № 1287/ 2017 г.
Последната страница е заверена с подписите на съдебен деловодител,
на председателя и на съдебния администратор. Съдържа 88 листа.
Прономерована и прошнурована, заверена с печат на съда и с подпис
на председателя. Всички графи са попълнени надлежно.

Срочна книга въззивни наказателни дела 2018 г. Води се на
електронен носител, разпечатана и подвързана. Започната на 11.01.2018
г. Последно вписване на 28.12.2018 г. – ВЧНД № 1282/ 2018 г.
Последната страница е заверена с подписите на съдебен деловодител,
на председателя и на съдебния администратор. Съдържа 67 листа.
Прономерована и прошнурована, заверена с печат на съда и с подпис
на председателя. Всички графи са попълнени надлежно.

Книга за закрити заседания наказателни дела за 2017 г. Води се на
електронен носител, разпечатана и подвързана. Започната на 03.01.2017
г. Последно вписване на 20.12.2017 г. – ЧНД № 696/ 2017 г. Последната
страница е заверена с подписите на съдебен деловодител, на
председателя и на съдебния администратор. Съдържа 278 листа.
Прономерована и прошнурована, заверена с печат на съда и с подпис
на председателя. Всички графи са попълнени надлежно.

Книга за закрити заседания наказателни дела за 2018 г. Води се
на електронен носител, разпечатана и подвързана. Започната на
04.01.2018 г. Последно вписване на 28.12.2018 г. – ЧНД № 2261/ 2018 г.
Последната страница е заверена с подписите на съдебен деловодител,
на председателя и на съдебния администратор. Съдържа 85 листа.
Прономерована и прошнурована, заверена с печат на съда и с подпис
на председателя. Всички графи са попълнени надлежно.

Книга за веществените доказателства за 2017 г. и за 2018 г. Води
се на електронен носител. Представляват разпечатка, която се
съхранява в PVC папки. Първото вписване за 2017 г. е на 05.01., а
последното е на 22.12.2017  г.  Първото вписване за 2018  г.  е на
24.01.2018 г., приключена на 04.12.2018 г. Отделно се води книга на
хартиен носител за 2016 г., 2017 г. и 2018 г. Прономерована и
прошнурована. Заверена с подпис на председателя и печат на съда, с
отбелязване, че съдържа 99 листа. Всички графи са попълнени
надлежно. Приложени са разписки за получени веществени
доказателства, приемо-предавателни протоколи, протоколи за
унищожаване на ВД, копия от съдебните актове.

Срокът на съхранение е отбелязан върху предната корица на
всяка книга.
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7. Получаване, съхраняване, предаване и унищожаване на
веществени доказателства:

В Окръжен съд-Стара Загора дейността по получаване,
съхраняване, предаване и унищожаване на веществените доказателства
се извършва съгласно разпоредбите на ПАС и съответните  заповеди на
председателя на съда. Ежегодно се извършват инвентаризации на
веществените доказателства от назначена със заповед комисия.
(Заповед № 506/ 27.06.2016 г., Заповед № 83/ 30.01.2018 г.). Съставят се
протоколи за извършените проверки.

Определени са служители от наказателното отделение, които
отговарят за получаване, съхраняване, предаване и унищожаване на
веществените доказателства (Заповед № 873/ 09.10.2017 г., Заповед №
576/ 04.07.2017 г.).

8. Заповеди и разпореждания на административния ръководител
по организацията и дейността на съда.

- Заповеди, свързани с организацията на дейността на съда:
Заповед № 534/ 05.07.2016 г. за определяне на съставите в
наказателното отделение; Заповед № 202/ 27.02.2017 г. за ползване на
платен годишен отпуск от съдии; Заповед № 334/ 20.04.2017 г. за
промяна в списъка на делата с ограничен достъп; Заповед № 565/
29.06.2017 г. за възлагане на функции; Заповед № 624/ 18.07.2017 г. и
Заповед № 113/ 07.02.2018 г. за изготвяне на съдебни актове и мотиви
от съдиите в наказателното отделение; Заповед № 940/ 30.10.2017 г. за
разпределение на младши съдии; Заповед № 962/ 06.11.2017 г. и
Заповед № 986/ 15.11.2017 г. за публикуване на съдебни актове по
наказателни дела; Заповед № 120/ 09.02.2018 г. за изменение на
Вътрешни правила за присъединяване и публикуване на съдебните
актове на интернет страницата на ОС-Стара Загора; Заповед № 404/
14.05.2019 г. за изготвяне за насрочване на заседание, на съдебни
актове и мотиви към тях в от съдия в НО; Заповед № 454/ 25.05.2018 г.
за изключване на съдия от НО от Система за автоматично
разпределение на дела; Заповед № 460/ 29.05.2018 г. за изключване на
мл.съдии от НО и ГО от Система за автоматично разпределение на дела
и участието им в заседания във вр. с изтичане на срок на назначението
им; Заповед № 508/ 11.06.2019 г. за участие на мл.съдия като член –
съдия по всички наказателни дела при осъществена хипотеза на чл.14,
предл.  2  и 3  от Вътрешните правила за използване на Системата за
вътрешно разпределение на дела в ОС-Стара Загора; Заповед № 559/
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20.06.2018 г., Заповед № 673/ 20.07.2018 г.,  Заповед № 760/ 20.08.2018
г., Заповед № 996/ 08.11.2018 г. и Заповед № 1027/ 21.11.2018 г. за
изключване на съдия от НО от Система за автоматично разпределение
на дела;  Заповед № 926/  18.10.2018  г.  за възстановяване на %
натовареност на съдия от НО след продължително отсъствие; Заповед
№ 943/ 23.10.2018 г. за участие на съдия от НО във въззивни заседания
след продължително отсъствие; Заповед № 1117/ 11.12.2018 г. относно
промяна в списък на дела с ограничен достъп.

- Заповеди за налагане на дисциплинарни наказания и
превантивни мерки:

Заповед № 51/ 19.01.2017 г., издадена на основание чл.327, ал.1
във вр. чл. 210, т.1 от ЗСВ за обръщане на внимание на съдия Татяна
Гьонева, потвърдена с решение на съдийската колегия на ВСС на
заседание, проведено на 28.02.2017 г., съгласно протокол № 9, т.2.

Заповед № 8/ 04.01.2019 г. на председателя на съда за налагане на
дисциплинарно наказание „Забележка“ на съдия Татяна Гьонева,
потвърдена с решение на Съдийската колегия на ВСС на заседание,
проведено на 28.05.2019 г., съгласно протокол № 17, т.2.

9. Извършени проверки на ОС-Стара Загора.
През 2017 г. и 2018 г. са извършени проверки на организацията

на дейността на съдиите от Окръжен съд-Стара Загора от Апелативен
съд-Пловдив въз основа на Заповед № РД- 16/ 15.02.2018 г. и  на
Заповед №  РД-20/ 20.02.2019  г. на адм.-ръководител на АС-Пловдив.

Направени са констатации, че наказателните дела се образуват в
срок и се разпределят чрез системата за случайно разпределение, за
което се прилага протокол по всички дела. Изготвят се разпореждания
по чл.248 НПК и делата се насрочват за разглеждане своевременно и
след задълбочено запознаване с материалите. Исканията по реда на
чл.64 НПК се разглеждат незабавно. Не са установени нарушения по
образуването и приключването на делата, образувани по реда на чл.64
и чл.65 НПК. Протоколите за съдебните заседания отговарят на
условията по чл.311 НПК. Делата се съхраняват в съответствие с
изискванията на ПАС. Констатирани са забавяния при изготвяне на
съдебните актове в срок от 1 до 3 месеца и са дадени препоръки да се
вземат персонални мерки по отношение на съдиите Гьонева и
Христакиева. В доклада за 2018 г. е отбелязано, че са изпълнени
препоръките от предходната проверка. Не са констатирани нарушения.

10. Анализ на дейността, отчетена в годишните доклади.
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През 2017 г. в ОС-Стара Загора са образувани 1312 наказателни
дела, а през 2018 г. – 1106. През 2017 г. делата за разглеждане са 1380,
докато през 2018 г. броят им е намалял до 1197. Свършените дела през
2017 г. са 1289, от които 1193 – със съдебен акт по същество, и 1223 – в
тримесечен срок. През 2018 г. свършените дела са 1091, от които 1005 –
със съдебен акт по същество, и 1034 – в тримесечен срок.

Останалите несвършени дела в началото на 2018 г. са 331
въззивни дела.  От тях са приключени 263  /от които 80  ВНОХД,  11
ВНЧХД, 14 ВАНД и 158 ВЧНД/. Потвърдени са присъдите /решенията
по 64 дела, изменени са присъдите /решенията по 15 дела, отменени са
присъдите /решенията – по 17 дела, отменени с произнасяне на нова
присъда /решение/ – по 6 дела и прекратени – по 3 дела. Броят на
въззивните дела за разглеждане през 2018 г. /331/ е по-висок в
сравнение с предходните години / през 2017 г. – 318, през 2016 г. – 330,
през 2015 г. – 374/. Броят на свършените въззивни наказателни дела
през 2018г. /263 бр./ е намален с 4% спрямо 2017 г., с 12% спрямо 2016
г. и с 21% спрямо 2015г. /2017 г. – 274, 2016 г. – 300, 2015 г. – 335/.

11. Взаимодействие между административния ръководител и
общото събрание на съдиите – разгледани въпроси и ролята на общото
събрание за уеднаквяване на съдебната практика по приложението на
закона.

Периодично се провеждат събрания на съдиите от наказателното
отделение, на които се обсъждат въпроси, свързани с практиката за
отменените дела, във връзка с измененията и допълненията в НК и
НПК и др.

През проверявания период след проведени събрания са изготвени
2 становища на съдиите от наказателното отделение:  по ТД №4/  2017
г., изпратено до председателя на ВКС, и във връзка с извършено
проучване на съдебната практика от наказателната колегия на ВКС,
изпратено до председателя на АС-Пловдив.

12. Повишаване на правната подготовка и на квалификацията на
съдиите и на съдебните служители.

През проверявания период съдиите от наказателното отделение
са взели участия в обучения на следните теми: „Новите разследващи
технологии и защита на фундаменталните човешки права” в Скандичи,
Флоренция, Република Италия, организиран от ЕМСО, 2018 г.;
„Актуални проблеми на съдебната практика във връзка с измененията и
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допълненията на НПК“, гр.Трявна, 2018 г.; „Актуални проблеми на
съдебната практика при прилагането на нормите на ЗИДНПК“, 2018 г.,
гр.Пловдив; „Актуални положения в защитата на личните в светлината
на общия Регламент относно защита на данните” гр.Пловдив, 2018 г;
„Мотивиране на съдебните актове с практиката на ЕСПЧ - как да се
избягват нарушения на Конвенцията”, организиран от МП, гр.София,
2017 г.; „Пътнотранспортни произшествия”, 2017 г., гр.София;
„Прилагането на принципа „ne bis in idem” при конкуренция между
наказателната отговорност и административнонаказателната
отговорност спрямо едно лице за едно и също деяние”, гр.София, 2017
г.; публично обсъждане по Дейност № 4 по проект „Подобряване на
дисциплинарното производство за съобразяване с международните
стандарти и препоръки.”, 2017 г., гр.София; Регионален форум по
киберсигурност и киберпрестъпност, гр.София, 2017 г.; „Електронно
правосъдие”, 2017 г.; „Бежанската криза в Европейския съюз и
наказателното преследване на основните международни
престъпления”, 2017 г., гр. Нюрнберг, ФРГермания; финална
конференция по проект OLAF/ 2016/D1/085 „Отговорност на
юридическите лица при злоупотреби със средства на ЕС в България:
сравнение с другите държавни”, гр.София, 2017 г.

Съдебните служители са преминали през следните форми на
обучение: Семинар „Съдебни секретари“, организиран от НИП,
гр.София -  1  служител,  2018  г.;  Регионално обучение на тема
„Актуални проблеми в работата на съдебния служител“,  2018  г.,
гр.Пловдив - 2 служители; семинар „Работа по наказателни дела” в
гр.София, 2017 г. - 1 служител.

Съдиите и съдебните служители от наказателното отделение в
периода 2017 - 2018 г. са участвали в обучения във връзка с
информационните технологии, работа с програмни продукти и
софтуерни приложения, електронни портали и др., организирани от
съда.

II. Образуване, движение и приключване на делата.

Образуването на наказателните дела се извършва в деня на
постъпването на книжата.

Всички дела се разпределят на съдиите при спазването на
изискванията по чл. 9 от ЗСВ.
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Предоставените от ОС – Стара Загора статистически данни по
образуването, движението и решаването на наказателните дела са
следните:

2017 г.
Насрочването на делата се извършва при спазване на срока по чл.

252, ал. 1/ чл.247а, ал.2 НПК. Шест дела са насрочени в тримесечен
срок с разрешение на председателя. През 2017 г. няма насрочени
съдебни заседания след едномесечния срок от разпоредителното
заседание по чл.252, ал.2 НПК (след 05.11.2017 г.).

Няма дела, по които съдът е установил очевидни фактически
грешки в обвинителния акт и е определил срок, в който прокурора да
ги отстрани на основание чл.248а, ал.1НПК, както и прекратени
съдебни производства на основание чл.248а, ал.2 НПК.

По четири дела не е спазен 3-месечния срок по чл. 271, ал. 10 от
НПК предвид отпуск поради временна неработоспособност на съдията-
докладчик.

Останалите несвършени дела в началото на отчетния период са
68 (38 първоинстанционни и 30 въззивни), съставляващи 4,9 % от
всички дела за разглеждане през годината. По видове и на всеки съдия
се разпределят, както следва:

№
по
ред

съдия

несвършени дела в началото на отчетния период

об
щ

о

по видове

НОХД ВНОХД ВНЧХД ВАНД ЧНД ВЧНД АНД

общо 68 30 19 3 0 7 8 1

1 Тоньо Тонев 9 5 2 1 - 1 - -

2 Красимир Рачев 9 5 2 - - - 2 -

3 Спасена Драготинова 4 1 1 1 - - 1 -

4 Соня Каменова 1 1 - - - - - -

5 Ива Стефанова 7 3 1 - - 3 - -

6 Мариана Христакиева 11 5 2 - - 1 2 1

7 Татяна Гьонева 13 4 5 1 - 1 2 -

8 Красимир Георгиев 3 2 1 - - - - -

9 Красимира Дончева 9 4 3 - - 1 1 -

10 Свилен Жеков 0 - - - - - - -
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11 Никола Кънчев 2 - 2 - - - - -

12 Даниела Телбизова 0 - - - - - - -

През 2017 г. са образувани 1316 дела (1028 първоинстанционни и
288 въззивни), съставляващи 95,1 % от всички дела за разглеждане през
годината. По видове и на всеки съдия се разпределят, както следва:

№
по
ред

съдия

Образувани дела през отчетния период

общо

по видове

НОХД ВНОХД ВНЧХД ВАНД ЧНД ВЧНД АНД

общо 1316 97 101 19 13 903 155 28

1 Тоньо Тонев 106 8 12 - 2 69 15 -

2 Красимир Рачев 122 11 11 3 2 72 18 5

3
Спасена
Драготинова 49 9 9 1 1 22 7 -

4 Соня Каменова 190 11 11 3 1 142 22 -

5 Ива Стефанова 119 13 11 2 1 74 18 -

6
Мариана
Христакиева 122 8 11 1 3 83 16 -

7 Татяна Гьонева 125 16 12 1 1 69 26 -

8 Красимир Георгиев 303 10 6 1 1 254 8 23

9 Красимира Дончева 94 11 8 4 1 56 14 -

10 Свилен Жеков 4 - 1 1 - - 2 -

11 Никола Кънчев 20 - 9 2 - - 9 -

12 Даниела Телбизова 62 - - - - 62 - -

Общият брой на делата за разглеждане през 2017 г. е 1384 (1066
първоинстанционни и 318 въззивни). По видове и на всеки съдия се
разпределят, както следва:

№
по
ред

съдия

дела за разглеждане през отчетния период

общо

по видове

НОХД ВНОХД ВНЧХД ВАНД ЧНД ВЧНД АНД
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общо 1384 127 120 22 13 910 163 29

1 Тоньо Тонев 115 13 14 1 2 70 15 -

2 Красимир Рачев 131 16 13 3 2 72 20 5

3
Спасена
Драготинова 53 10 10 2 1 22 8 -

4 Соня Каменова 191 12 11 3 1 142 22 -

5 Ива Стефанова 126 16 12 2 1 77 18 -

6
Мариана
Христакиева 133 13 13 1 3 84 18 1

7 Татяна Гьонева 138 20 17 2 1 70 28 -

8 Красимир Георгиев 306 12 7 1 1 254 8 23

9 Красимира Дончева 103 15 11 4 1 57 15 -

10 Свилен Жеков 4 - 1 1 - - 2 -

11 Никола Кънчев 22 - 11 2 - - 9 -

12 Даниела Телбизова 62 - - - - 62 - -

Свършените дела са 1289 (1015 първоинстанционни и 274
въззивни), които съставляват 93,1 % от всички дела за разглеждане.

По видове и на всеки съдия се разпределят, както следва:

№
по
ред

съдия

Свършени дела

общо

по видове

НОХД ВНОХД ВНЧХД ВАНД ЧНД ВЧНД АНД

общо 1289 111 96 18 9 900 151 4

1 Тоньо Тонев 111 12 12 1 1 70 15 -
2 Красимир Рачев 113 12 9 2 1 71 17 1

3
Спасена
Драготинова 51 10 8 2 1 22 8  -

4 Соня Каменова 188 11 9 3 1 142 22  -
5 Ива Стефанова 118 14 9 1 1 75 18  -

6
Мариана
Христакиева 125 11 10 1 2 82 18 1

7 Татяна Гьонева 120 16 12 1 - 66 25  -
8 Красимир Георгиев 279 11 6 1 1 253 5 2
9 Красимира Дончева 98 14 9 4 1 57 13  -

10 Свилен Жеков 22  - 11 2  -  - 9  -
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11 Никола Кънчев 2  - 1  -  -  - 1  -
12 Даниела Телбизова 62  -  -  -  - 62  -  -

Делата, решени в едно съдебно заседание, са 595, от които 438
първоинстанционни и 157 – въззивни; в две съдебни заседания – са 55:
24 първоинстанционни и 31 въззивни; в три съдебни заседания – 15, от
които 7 първоинстанционни и 8 въззивни. Делата, решени в повече от
три съдебни заседания са 28, от които 24 първоинстанционни и 4
въззивни.

Делата, свършени до 3 месеца, са 1223, от които
първоинстанционни – 989 и въззивни – 234. По видове и на всеки съдия
се разпределят, както следва:

№
по
ред

съдия

дела, свършени до 3 месеца

общо

по видове

НОХД ВНОХД ВНЧХД ВАНД ЧНД ВЧНД АНД

общо 1223 87 63 13 7 899 151 3

1 Тоньо Тонев 103 9 8  - 1 70 15 -
2 Красимир Рачев 104 7 7 1 1 70 17 1

3
Спасена
Драготинова 47 8 6 2 1 22 8  -

4 Соня Каменова 184 11 6 2 1 142 22  -
5 Ива Стефанова 112 11 7 1 - 75 18  -

6
Мариана
Христакиева 118 9 6 1 2 82 18  -

7 Татяна Гьонева 107 11 5  -  - 66 25  -
8 Красимир Георгиев 270 8 2  -  - 253 5 2
9 Красимира Дончева 96 13 8 4 1 57 13  -

10 Никола Кънчев 18  - 7 2  -  - 9  -
11 Свилен Жеков 2  - 1  -  -  - 1  -
12 Даниела Телбизова 62  -  -  -  - 62  -  -

Делата, свършени над 3 месеца, са 47, от които
първоинстанционни – 11 и въззивни – 36. По видове и на всеки съдия
се разпределят, както следва:
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№
по
ред

съдия

Дела, свършени над 3 месеца

общо

по видове

НОХД ВНОХД ВНЧХД ВАНД ЧНД ВЧНД АНД

общо 47 10 29 5 2 1 0 0

1 Тоньо Тонев 6 1 4 1  -  -  -  -
2 Красимир Рачев 6 2 2 1  - 1  -  -

3
Спасена
Драготинова 3 1 2  -  -  -  -

4 Соня Каменова 4 3 1  -  -  -  -
5 Ива Стефанова 5 2 2  - 1  -  -  -

6
Мариана
Христакиева 3  - 3  -  - -  -  -

7 Татяна Гьонева 8 2 5 1  -  -  -
8 Красимир Георгиев 7 2 3 1 1  -  -  -
9 Красимира Дончева 1  - 1  -  -  -  -  -

10 Никола Кънчев 4  - 4  -  -  -  -  -
11 Свилен Жеков 0  -  -  -  -  -  -  -
12 Даниела Телбизова 0  -  -  -  -  -  -  -

Делата, свършени над 6 месеца, са 13, от които
първоинстанционни – 10 и въззивни – 3. По видове и на всеки съдия се
разпределят, както следва:

№
по
ред

съдия

Дела, свършени над 6 месеца

общо

по видове

НОХД ВНОХД ВНЧХД ВАНД ЧНД ВЧНД АНД

общо 13 9 3 0 0 0 0 1

1 Тоньо Тонев 2 2  -  -  -  -  -  -
2 Красимир Рачев 2 2  -  -  -  -  -  -

3
Спасена
Драготинова 1 1  -  -  -  -  -  -

4 Соня Каменова 0  -  -  -  -  -  -
5 Ива Стефанова 1 1  -  -  -  -  -  -
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6
Мариана
Христакиева 4 2 1  -  -  -  - 1

7 Татяна Гьонева 2 1 1  -  -  -  -  -
8 Красимир Георгиев 1  - 1  -  -  -  -  -
9 Красимира Дончева 0  - -  -  -  - -  -

10 Никола Кънчев 0  -  -  -  -  -  -  -
11 Свилен Жеков 0  -  -  -  -  -  -  -
12 Даниела Телбизова 0  -  -  -  -  -  -  -

Делата,  свършени над 1  година,  са 6,  от които
първоинстанционни – 5 и едно въззивно. По видове и на всеки съдия се
разпределят, както следва:

№
по
ред

съдия

Дела, свършени над 1 година

общо

по видове

НОХД ВНОХД ВНЧХД ВАНД ЧНД ВЧНД АНД

общо 6 5 1 0 0 0 0 0

1 Тоньо Тонев 0  -  -  -  -  -  -  -
2 Красимир Рачев 1 1  -  -  -  -  -  -

3
Спасена
Драготинова 0  -  -  -  -  -  -  -

4 Соня Каменова 0  -  -  -  -  -  -  -
5 Ива Стефанова 0  -  -  -  -  -  -  -

6
Мариана
Христакиева 0  -  -  -  -  -  -  -

7 Татяна Гьонева 3 2 1  -  -  -  -  -
8 Красимир Георгиев 1 1  -  -  -  -  -  -
9 Красимира Дончева 1 1  -  -  -  -  -  -

10 Никола Кънчев 0  -  -  -  -  -  -  -
11 Свилен Жеков 0  -  -  -  -  -  -  -
12 Даниела Телбизова 0  -  -  -  -  -  -  -

През 2017  г.  над 3  пъти са отложени 23  дела.  Причините са
събиране на доказателства и неявяване на страни и на свидетели.

Брой съдебни заседания за всеки съдия по месеци през 2017 г.:



25

съдия I II III I V V VI VII VIII I X X XI XII

ИВА СТЕФАНОВА 7 6 8 11 6 12 18 1 13 2 10 21
КР. ГЕОРГИЕВ 1 3 6 3 3 3 1 - 2 8 3 1
КР. РАЧЕВ 8 14 11 16 2 11 13 - 12 11 2 11
КР. ДОНЧЕВА 8 6 9 8 13 5 5 7 4 5 9 5
М. ХРИСТАКИЕВА 6 5 7 18 9 7 4 6 24 10 14 6
Н. КЪНЧЕВ 2 2 4 3 3 4 3 - 3 5 - -
СВ. ЖЕКОВ - - - - - - - - - - 1 1
С. КАМЕНОВА 12 6 37 1 11 28 9 11 12 3 29 9
СП. ДРАГОТИНОВА 4 5 4 2 2 6 3 - 6 5 3 3
Т.ГЬОНЕВА 7 23 7 8 23 8 8 11 14 10 9 10
Т.ТОНЕВ 13 12 35 4 5 6 3 3 8 6 16 3

През 2017 г. са спрени 2 дела – НОХД № 372/ 2014 г. и НОХД №
71/ 2017 г. на основание чл.290, ал.1 вр чл.25, т.1, предложение второ
НПК.

Поради изтекла абсолютна погасителна давност за наказателно
преследване е прекратено наказателното производство по НОХД №
436/ 2016 г.

На основание чл.289, ал.1 вр. чл.24, ал.1, т.5 НПК и на чл.289,
ал.1 вр. чл.24, ал.1, т.4 НПК са прекратени съответно НОХД № 76/ 2014
г. и НОХД № 71/ 2017 г.

По 7 дела съдебното производство е прекратено с разпореждане
на основание чл.249, ал.2 НПК и делата са изпратени на прокурор с
указания. По 4 дела съдебното производство е прекратено в съдебно
заседание на основание чл.288, т.1 НПК, а по НОХД № 463/ 2017 г.  - в
разпоредително заседание на основание чл.249, ал.2 вр. чл.248, ал.1, т.3
НПК (обн. ДВ бр.63 от 04.08.2017 г., в сила от 05.11.2017 г.) и делото е
върнато на прокурора.

По ВНОХД № 1012/ 2017 г., ВНОХД № 1124/ 2017 г. и ВАНД №
1050/ 2017 г. присъдите са отменени и делата са върнати на прокурор
на основание  чл.335, ал.1, т.1 НПК (до 05.11.2017 г.).

През 2017 г. съдебният акт по ВНОХД № 1157/ 2016 г. е отменен
по реда на гл.XXXIII НПК и делото е върнато за ново разглеждане.

По 12 дела е възобновено съдебното следствие за събиране на
доказателства.

Несвършените дела в края на 2017 г. са 91 (47
първоинстанционни и 44 въззивни), които съставляват 6,6 % от всички
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дела за разглеждане. По видове и на всеки съдия се разпределят, както
следва:

№
по
ред

съдия

Останали несвършени дела

общо

по видове

НОХД ВНОХД ВНЧХД ВАНД ЧНД ВЧНД АНД

общо 91 16 24 4 4 10 12 21

1 Тоньо Тонев 4 1 2 - 1 - - -
2 Красимир Рачев 14 4 4 1 1 1 3 -

3
Спасена
Драготинова 2 - 2 - - - - -

4 Соня Каменова 3 1 2 - - - - -
5 Ива Стефанова 8 2 3 1 2 - -

6
Мариана
Христакиева 8 2 3 - 1 2 - -

7 Татяна Гьонева 18 4 5 1 1 4 3
8 Красимир Георгиев 27 1 1 - - 1 3 21
9 Красимира Дончева 5 1 2 - - - 2 -

10 Свилен Жеков 2 - - 1 - - 1 -
11 Никола Кънчев 0 - - - - - - -
12 Даниела Телбизова 0 - - - - - - -

Постановените осъдителни присъди по глава XX от НПК са 14, а
по гл. XXI НПК - 2.

Постановена е една оправдателна присъда по всички обвинения -
по НОХД № 530/ 2016 г., с докладчик съдия Т. Тонев, поради
несъставомерност на деянието. Въззивният съд е отменил присъдата и
е прекратил наказателното производство поради смърт на подсъдимия.
По отделни обвинения – няма.

Постановени са оправдателни присъди по всички обвинения по 4
въззивни дела и по отделни обвинения – по 1 въззивно дело.  По
ВНОХД № 1020/ 2017 г. – поради несъставомерност на деянието от
субективна страна. По ВНЧХД № 1289/ 2016 г. и ВНОХД № 1065/ 2017
г.– поради недоказаност на деянието от обективна страна. По ВНОХД
№ 1004/ 2017 г. съдът е приел, че деянието е извършено при условията
на неизбежна отбрана по смисъла на чл.12, ал.1 НК. По ВНОХД №
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1142/ 2017 г. подсъдимият е оправдан по повдигнатото обвинение за
извършено престъпление по чл.354а, ал.5 вр. ал.3 НК поради
недоказаност на деянието от обективна и субективна страна.

Има образувани 5 дела, по които подсъдимият е непълнолетен:
НОХД № 239/ 2017 г., НОХД № 369/ 2017 г., НОХД № 460/ 2017 г.,
ВНОХД № 1017/ 2017 г., ВНЧХД № 1253/ 2017 г.

По искане за вземане на мярка за неотклонение задържане под
стража или за нейното изменение (чл. 64 и чл. 65 НПК) са образувани
104 дела, от които: 59 – първоинстанционни (по чл.64 НПК – 40, по
чл.65 НПК - 19) и 45 въззивни (по чл.64 НПК – 39, по чл.65 НПК - 6).

По първоинстанционните дела, образувани по чл.64 НПК, съдът е
постановил определението си в деня на образуването им. По ЧНД №
100/ 2017 г., ЧНД № 146/ 2017 г., ЧНД № 274/ 2017 г., ЧНД № 350/
2017 г., ЧНД № 354/ 2017 г. и ЧНД № 391/ 2017 г. съдът се е
произнесъл в деня, следващ деня на образуване на делото. По
образуваните по чл.65 НПК e спазен 3-дневния срок, с изключение на
делата, по които е проведено повече от 1 съдебно заседание.

По въззивните дела, образувани по чл.64 НПК, съдът се е
произнесъл в 3-дневен срок от образуване на делото, а по ВЧНД – в 10-
дневен поради проведени 2 съдебни заседания предвид необходимостта
от събиране на доказателства. По въззивните дела, образувани по чл.65
НПК, съдът е постановил определението си в 3-дневен срок от
образуването.

Делата, образувани по реда на чл. 243 НПК, са общо 57, от които
16 първоинстанционни и 41 въззивни. По реда на чл. 244 НПК са
образувани 3 дела.

По ЗЕЕЗА са образувани 17 дела.
По искания на органите на ДП са образувани 605 ЧНД, от които

71 – за провеждане на разпит, 98 – по чл.146, чл.158, чл.161 и чл.
164НПК; 60 – по чл.64и чл.65 НПК; 18 – по чл.243 НПК; 17 - по чл.159а
НПК; 19 – по искане по чл.368 НПК, по чл.244 НПК, за налагане на
обезпечения, за назначаване на служебен защитник, за връщане на
веществени доказателства; 322 – по искания по ЗСРС.

Постъпили са 322 искания за използване на СРС (262 от ОД на
МВР-Стара Загора, 15 от ОП – Стара Загора, 5 от МВР, ГДНП – София,
7 от ТДНС – Стара Загора, 15 от РП – Стара Загора, 8 от РП –
Казанлък, 9 от РП – Чирпан, 1 от РП – Гълъбово), от които 60 искания
за продължаване на срока за прилагане на СРС. По 320 са издадени
разрешения.
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По реда на глава XXIV НПК „Бързо производство” са разгледани
2 дела – НОХД № 52/ 2017 г. и НОХД № 455/ 2017 г. Мотивите са
изготвени в деня на обявяване на присъдата.

По реда на глава XXV НПК „Незабавно производство” няма
образувани дела.

По реда на глава XXVI НПК „Разглеждане на делото в съда по
искане на обвиняемия” са образувани 3 дела.

По реда на глава XXVI НПК „Ускоряване на наказателното
производство” през 2017 г. не са образувани дела.

По реда на глава XXVII НПК „Съкратено съдебно следствие в
производството пред първата инстанция” са образувани, разгледани и
приключени 32 дела. Тридесетдневният срок по чл.308, ал.2 НПК не е
спазен по: НОХД № 79/ 2017 г. (съдия – докладчик Т. Тонев); НОХД №
142/ 2017 г., НОХД № 499/ 2017 г. и НОХД № 286/ 2017 г. (съдия-
докладчик Т. Гьонева); НОХД № 585/ 2017 г. (съдия – докладчик Кр.
Рачев).

По реда на глава XXVIII НПК „Освобождаване от наказателна
отговорност с налагане на административно наказание” е разгледано и
приключено АНД № 492/ 2016 г. (съдия-докладчик М. Христакиева).
Спазен е 1-месечния срок за насрочване. Решението е изготвено със
забавяне от 4 месеца и 3 дни – на 26.09.2017 г. е проведено последното
с.з., а решението е обявено на 01.03.2018 г.

Делата, образувани по внесено от прокурора споразумение за
решаване на делото по реда на глава XXIX НПК, са 36. Седемдневният
срок по чл.382, ал.2 НПК не е спазен по: НОХД № 590/ 2017 г. и НОХД
№ 698/ 2017 г. (съдия-докладчик Т. Гьонева); НОХД № 454/2017 г.
(съдия – докладчик Кр. Рачев).

По реда на глава XXXIV НПК „Прилагане на принудителни
медицински мерки. Реабилитация” са образувани 7 дела, 1 от които по
предложение за прилагане на принудителни мерки и 6 по молби за
реабилитация.

По реда на глава XXXV  НПК „Производства във връзка с
изпълнение на наказанията” са образувани 233 дела, от които 213 по
реда на раздел I „Предсрочно освобождаване”, 14 – по реда на раздел
III „Замяна на режима за изтърпяване на наказанието лишаване от
свобода с то-тежък” и 6 – по реда на раздел VI „Замяна на наказанието
пробация с наказание лишаване от свобода”.

Средномесечното постъпление на наказателни дела на един съдия
на база утвърденото щатно разписание е 10.93, а средномесечно
свършените дела от един съдия са 10.74.
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Средномесечното постъпление на наказателни дела на един съдия
на база действителна натовареност през годината от проверявания
период е 11.12 (на база постъпили дела и действително отработени
човекомесеци в наказателно отделение), средномесечно свършените
дела от един съдия са 10.92.

В наказателното отделение са отработени 118 човекомесеци, като
изчислението на показателя става при сравнение на постъпилите и
решените дела с отработените човекомесеци. Средномесечно делата за
разглеждане от един съдия са 11.70.

Качество на съдебните актове, според данните в справките,
предоставени от съда:

Брой обжалвани и върнати от обжалване съдебни актове за периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.

Съдия

по НОХД
в.т.ч. и

разпор. за
прекр. на
съд. п-во

по
ЧНД

по
въззивн
и нак.
дела

общо: потв. измен.

измен.
по

обект.
прич.

отм.

отмен.
по

обект.
прич.

Кр. Георгиев 2 1 3 1 1
Сп.
Драготинова 1 2 1 4 3 3 1

Т. Тонев 6 5 11 7 1 1
М.
Христакиева 5 4 1 10 4 2 1

Т. Гьонева 5 10 2 17 8 2 2
С. Каменова 2 7 9 9
И. Стефанова 4 8 1 13 4 3
Кр. Рачев 3 3 6 3 3
Кр. Дончева 10 5 1 16 6 4 2 4
Общо: 38 45 6 89 45 11 5** 13 1*

Забележка:
*Смърт на подсъдимата при разглеждане на делото пред въззивната

инстанция.
**Съдебният акт е изменен единствено по отношение вида на

пенитенциарното заведение.

Брой дела върнати от обжалване с потвърдени съдебни актове

Съдия присъди

разпорежд.
за прекр. на
съд. /нак.
 п-во по
НОХД/АНД

определения/
решения по
ЧНД

въззивни
присъди Общо:

Кр. Георгиев 1 1
Сп. Драготинова 2 1 3
Т. Тонев 3 4 7
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М. Христакиева 1 3 4
Т. Гьонева 7 1 8
С. Каменова 1 2 6 9
И. Стефанова 1 3 4
Кр. Рачев 3 3
Кр. Дончева 3 2 1 6
Общо: 8 6 28 3 45

Брой дела върнати от обжалване с изменени съдебни актове

Съдия присъди

присъди
по

обект.
причин

и

опред/
решен.
по ЧНД

опред/
решен.
по ЧНД
по обект.

прич.

въззив
ни

присъди

въззив
ни

присъди
обект.
прич.

Общо:

Кр. Георгиев 1 1
Сп. Драготинова 2 1 1 4
Т. Тонев 1 1
М. Христакиева 1 1 2
Т. Гьонева 1 1 2
С. Каменова -
И. Стефанова -
Кр. Рачев -
Кр. Дончева 4 1 1 6
Общо: 8 2 2 2* 1 1* 16

Забележка: *Съдебният акт е изменен единствено по отношение вида на
пенитенциарното заведение.

Брой дела върнати от обжалване с отменени съдебни актове

Съдия
присъди
и върнати
за ново
разгл.

с пост.
нова
присъда

присъди
с
прекрат.
нак. п-во
/обект.
причини/

опред/
реш. по
ЧНД

отменени
въззивни
присъди

по реда
на
възобн.

Общо:

Кр.
Георгиев -

Сп.
Драготинова -

Т. Тонев 1 1
М.
Христакиева 1 1

Т. Гьонева 1 1 2
С. Каменова -
И.
Стефанова 2 1 3

Кр. Рачев 3 3
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Кр. Дончева 1 2 1 4
Общо: 4 - 1 5 1* 3** 14

Забележки:
*Въззивната присъда е отменена в осъдителната й част.
**По реда на възобновяване са отменени: определение, с което е одобрено

постигнато между страните споразумение; определение за прекратяване на
наказателното производство по НОХД на основание  чл.369, ал.2 и ал.5 НПК  и
въззивно решение по ВНОХД.

През 2017 г. е приключено 1 дело, образувано по ЗБППМН –
ВЧНД № 1279/ 2016 г. Няма образувани дела по Закона за опазване на
обществения ред при провеждането на спортни мероприятия.

Няма изгубени и възстановени наказателни дела.

Спазване на сроковете по чл. 308 и чл. 340 от НПК:
Сроковете за изготвяне на мотивите по първоинстанционните

наказателни дела са следните:

- през периода 01.01.2017 г. - 05.11.2017 г.

Брой НОХД с изготвени мотиви в срок :
съдия до 15 дни от 15 до 30 дни над 30 дни общо:
Кр. Георгиев 3 1 1 5
Сп. Драготинова 4 1 - 5
Т. Тонев 1 2 4 7
М. Христакиева 3 - 3 6
С. Каменова 3 1 - 4
Т. Гьонева 2 - 4 6
Ива Стефанова 2 1 1 4
Кр. Рачев - - 5 5
Кр. Дончева 3 2 - 5
Общо: 21 8 18 47

Дела, по които мотивите са изготвени след изтичане на 30 дни от обявяване на
присъдата

№ НОХД
№/ г.

Дата на
образуване

Съдия-
докладчик

Дата на
постановя

ване на
присъдата

Дата на
предаване на

мотивите

Брой дни
за

изготвяне
на

мотивите

Забавяне

1. 556/ 2016 14.11.2016 Кр. Рачев 19.01.2017 21.02.2017 33 3 дни
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2. 162/ 2016 21.04.2016 Т. Тонев 26.01.2017 28.02.2017 33 3 дни

3. 109/ 2016 21.03.2016 Т. Тонев 27.02.2017 05.04.2017 37 7 дни

4. 582/ 2016 28.11.2016 Стефанова 23.03.2017 25.04.2017 33 3 дни

5. 567/ 2016 18.11.2016 Кр. Рачев 30.06.2017 04.08.2017 35 5 дни

6. 151/2013 18.3.2013 Т. Гьонева 5.7.2017 - - -

7. 204/2016 9.5.2016 М.
Христакиева 1.2.2017 3.8.2017 183 153 дни

8. 531/2016 7.11.2016 Кр. Рачев 23.2.2017 27.4.2017 63 33 дни

9. 522/2016 31.10.2016 М.
Христакиева 27.2.2017 16.6.2017 109 79 дни

10. 608/2016 12.12.2016 Кр. Рачев 9.3.2017 12.5.2017 64 34 дни

11. 142/2017 15.3.2017 Т. Гьонева 22.3.2017 17.5.2017 56 26 дни

12. 300/2016 1.7.2016 Т. Гьонева 27.3.2017 7.9.2017 164 134 дни

13. 530/2016 4.11.2016 Т. Тонев 28.3.2017 15.5.2017 48 18 дни

14. 128/2016 31.3.2016 Кр. Рачев 3.4.2017 1.8.2017 120 90 дни

15. 79/2017 13.2.2017 Т. Тонев 6.4.2017 19.5.2017 43 13 дни

16. 573/2016 22.11.2016 Т. Гьонева 9.5.2017 20.6.2017 42 12 дни

17. 325/2017 20.6.2017 Кр. Георгиев 10.10.2017 2.2.2018 115 85 дни

18. 144/2017 15.3.2017 М.
Христакиева 19.10.2017 19.2.2018 123 93 дни

Съгласно данните в таблицата мотивите на присъдите по НОХД
№ 204/ 2016 г., НОХД № 522/ 2016 г., НОХД № 300/ 2016 г., НОХД №
128/ 2016 г., НОХД № 325/ 2017 г. и НОХД № 144/ 2017 г. са изготвени
със значително забавяне.

По НОХД № 151/ 2013 г. присъдата е постановена на 05.07.2017
г. До 26.11.2019 г.  – датата на изготвяне на справката от ОС – Стара
Загора, мотивите не са предадени. Към 26.11.2019 г. е допуснато
забавяне от 844 дни.

- След 05.11.2017 г.
Брой НОХД с изготвени мотиви в срок :

съдия до 15 дни от 15 до 60
дни над 60 дни общо:

Кр. Георгиев 1 1
Сп. Драготинова
Т. Тонев
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М. Христакиева
С. Каменова
Т. Гьонева 1 1
Ива Стефанова 2 2
Кр. Рачев 1 1
Кр. Дончева 1 1
Общо: 3 3 6

Дела, по които мотивите са изготвени след изтичане на 60 дни от обявяване на
присъдата

№ НОХД №/
г.

Дата на
образуване

Съдия-
докладчик

Дата на
постановява

не на
присъдата

Дата на
предаване на

мотивите

Брой дни
за

изготвяне
на

мотивите

Забавяне

1. 344/ 2015 05.10.2015 Кр. Георгиев 04.12.2017 28.03.2018 114 54 дни

2. 29 /2017 24.01.2017 Кр. Рачев 06.12.2017 17.08.2018 254 194 дни

3. 499/ 2017 02.10.2017 Кр. Дончева 12.12.2017 13.03.2018 91 31 дни

Сроковете за изготвяне на мотивите по въззивните наказателни
дела са следните:

Брой дела с изготвени мотиви в срок :

съдия до 15 дни от 15 до 30
дни над 60 дни общо:

Кр. Георгиев -
Сп. Драготинова 1 1
Т. Тонев 1 1
М. Христакиева -
С. Каменова 1 1
Т. Гьонева 2 2
Ива Стефанова 1 1
Кр. Рачев -
Кр. Дончева 1 1
Н. Кънчев 1 1
Общо: 4 2 2 8
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Дела, по които мотивите са изготвени след изтичане на 30 дни от обявяване на
присъдата

№ ВНОХД
№/ г.

Дата на
образуван

е

Съдия-
докладчи

к

Дата на
постановя

ване на
присъдата

Дата на
предаване

на
мотивите

Брой
дни за

произна
сяне на
мотиви

Забавя
не

1. 1064/ 2017 10.03.2017 Т. Гьонева 12.04.2017 27.06.2017 76 46 дни

2. 1004/ 2017 05.01.2017 Т. Гьонева 18.10.2017 21.02.2018 126 96 дни

Брой постановени решения по въззивни дела в срок:
съдия до 30 дни над 30 дни Общо:
Кр. Георгиев 2 7 9
Сп. Драготинова 10 - 10
М. Тонев 18 - 18
М. Христакиева 1 12 13
С. Каменова 17 - 17
Т. Гьонева 4 7 11
Ива Стефанова 7 3 10
Кр. Рачев 7 8 15
Кр. Дончева 13 - 13
Н. Кънчев 13 - 13
Св. Жеков 1 - 1
Общо: 93 37 130

Срокът по чл.340,  ал.1  НПК не е спазен по 37  дела,  които
представляват 28,5 % от всички въззивни дела, по които постановеният
съдебен акт е решение.

Брой постановени решения след изтичане на 30-дневния срок по чл.340, ал. 1
НПК

№ Дело №

Дата на с.з.,
в което
делото е

обявено за
решаване

Съдия
Дата на

постановяване на
решението

Брой дни
за

изготвяне
на

решението

Забавяне

1 ВНОХД
1174/2016 16.11.2016 М. Христакиева 9.2.2017 85 55 дни
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2 ВНОХД
1212/2016 2.11.2016  Т. Гьонева 31.1.2017 90 60 дни

3 ВНЧХД
1219/2016 2.11.2016 Т. Гьонева 27.2.2017 117 87 дни

4 ВНОХД
1229/2016 9.11.2016 М. Христакиева 6.1.2017 58 28 дни

5 ВНОХД
1257/2016 25.1.2017 Т. Гьонева 1.3.2017 35 5 дни

6 ВНОХД
1275/2016 22.2.2017 Кр. Рачев 27.4.2017 64 34 дни

7 ВНОХД
1282/2016 1.2.2017 Кр. Рачев 17.3.2017 44 14 дни

8 ВНОХД
1285/2016 15.3.2017 Т. Гьонева 5.5.2017 51 21 дни

9 ВНОХД
1012/2017 1.2.2017 Кр. Георгиев 5.4.2017 63 33 дни

10 ВНОХД
1016/2017 1.2.2017 Кр. Рачев 16.3.2017 43 13 дни

11 ВНОХД
1018/2017 15.3.2017 М. Христакиева 9.5.2017 55 25 дни

12 ВНЧХД
1023/2017 8.2.2017 Кр. Рачев 20.3.2017 40 10 дни

13 ВНЧХД
1027/2017 29.3.2017 Кр. Георгиев 7.6.2017 70 40 дни

14 ВНЧХД
1031/2017 1.3.2017 М. Христакиева 3.4.2017 33 3 дни

15 ВНОХД
1042/2017 15.3.2017 Т. Гьонева 22.6.2017 99 69 дни

16 ВНОХД
1046/2017 15.3.2017 М. Христакиева 24.4.2017 40 10 дни

17 ВАНД
1050/2017 29.3.2017 Кр. Георгиев 7.6.2017 70 40 дни

18 ВНОХД
1052/2017 17.5.2017 Т. Гьонева 22.8.2017 97 67 дни

19 ВНОХД
1054/2017 29.3.2017 Ива Стефанова 4.5.2017 36 6 дни

20 ВАНД
1057/2017 29.3.2017 Кр. Рачев 12.5.2017 44 14 дни
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21 ВНОХД
1063/2017 29.3.2017 М. Христакиева 10.5.2017 42 12 дни

22 ВНОХД
1069/2017 12.4.2017 Кр. Рачев 17.5.2017 35 5 дни

23 ВНОХД
1070/2017 20.9.2017 Кр. Георгиев 8.11.2017 49 19 дни

24 ВНОХД
1087/2017 10.5.2017 Ива Стефанова 4.7.2017 55 25 дни

25 ВНОХД
1090/2017 17.5.2017 М. Христакиева 21.6.2017 35 5 дни

26 ВАНД
1091/2017 17.5.2017 М. Христакиева 7.7.2017 51 21 дни

27 ВНОХД
1097/2017 14.6.2017 Кр. Георгиев 19.7.2017 35 5 дни

28 ВНОХД
1114/2017 7.6.2017 М. Христакиева 3.8.2017 57 27 дни

29 ВНОХД
1117/2017 21.6.2017 Т. Гьонева 23.8.2017 63 33 дни

30 ВНОХД
1124/2017 21.6.2017 М. Христакиева 4.8.2017 44 14 дни

31 ВНОХД
1139/2017 27.9.2017 М. Христакиева 8.11.2017 42 12 дни

32 ВНОХД
1144/2017 27.9.2017 М. Христакиева 22.11.2017 56 26 дни

33 ВНЧХД
1148/2017 20.9.2017 Кр. Рачев 3.11.2017 44 14 дни

34 ВНОХД
1165/2017 20.9.2017 Ива Стефанова 15.11.2017 56 26 дни

35 ВНОХД
1172/2017 4.10.2017 Кр. Георгиев 20.11.2017 47 17 дни

36 ВНОХД
1176/2017 4.10.2017 Кр. Рачев 20.11.2017 47 17 дни

37 ВНОХД
1180/2017 4.10.2017 Кр. Георгиев 20.11.2017 47 17 дни

От данните, посочени в таблицата, се констатира, че решенията
по 10 дела са изготвени със забавяне повече от 30 дни.
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От образуваните по чл.243 НПК ЧНД, по следните не е спазен 7-
дневния срок за разглеждане на делото:

Свършени дела, образувани по чл.243, ал. 4 НПК до 05.11.2017 г.

№ ЧНД №
Дата

образува
не

Съдия

Дата на
постановяване

на съдебния
акт

Брой дни
за

изготвяне
на

решението

Забавяне

1. 181/ 2017 24.03.2017 Т. Гьонева 13.04.2017 20 13 дни

2. 182/ 2017 24.03.2017  М. Христакиева 20.04.2017 27 20 дни

3. 164/ 2017 17.03.2017 Ива Стефанова 16.05.2017 60 53 дни

4. 282/ 2017 26.05.2017 Ива Стефанова 26.06.2017 31 24 дни

5. 303/ 2017 05.06.2017 Кр. Рачев 20.07.2017 45 38 дни

6. 429/ 2017 09.08.2017 Т. Тонев 21.08.2017 12 5 дни

7. 485/ 2017 20.09.2017 С. Каменова 10.10.2017 20 13 дни

8. 449/ 2017 29.08.2017 Ива Стефанова 19.10.2017 51 44 дни

Едномесечният срок не е спазен по ЧНД № 673/  2017  г.,  съдия-
докладчик Кр. Георгиев. Образувано е на 13.12.2017 г., а съдебният акт
е постановен на 26.01.2018 г., от което следва, че е допуснато забавяне
от 13 дни.

От образуваните по чл.243 НПК ВЧНД, по следните не е спазен
едномесечния срок за разглеждане на делото:
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Свършени дела, образувани по чл.243, ал. 7 НПК до 05.11.2017 г.

№ ВЧНД №
Дата

образува
не

Съдия

Дата на
постановяване

на съдебния
акт

Брой дни
за

изготвяне
на

решението

Забавяне

1. 1074/ 2017 21.03.2017 М. Христакиева 17.05.2017 57 26 дни

2. 1080/ 2017 03.04.2017  Кр. Рачев 11.05.2017 38 8 дни

3. 1175/ 2017 17.07.2017 Т. Тонев 15.09.2017 60 29 дни

4. 1186/ 2017 31.07.2017 Кр. Рачев 02.10.2017 63 32 дни

5. 1197/ 2017 15.08.2017 М. Христакиева 19.10.2017 65 34 дни

6. 1205/ 2017 23.08.2017 Кр. Георгиев 14.11.2017 83 52 дни

Няма ВЧНД,  по които съдебният акт е постановен след 2-
месечния срок след 05.11.2017 г.

От образуваните по чл.244 НПК определението по ЧНД № 300/
2017 г., съдия-докладчик Кр. Дончева, е постановено със забавяне от 6
дни. Делото е образувано на 01.06.2017 г., а съдебният акт е обявен на
14.06.2017 г.

В срока по чл. 416, ал.6 от НПК преписи от присъдите/
определенията/ решенията са изпратени за изпълнение по 70 дела. В
срок по-дълъг от 7 дни - по 18 дела, по 13 от които поради забавяне
връщането на делото от въззивната инстанция и по 5 - изготвени
мотиви след законоустановения срок: НОХД № 556/ 2016 г., НОХД №
531/ 2016 г., НОХД № 608/ 2016 г., НОХД № 142/ 2017 г. и НОХД №
573/ 2016 г.

2018 г.
Насрочването на делата се извършва при спазване на срока по

чл.247а, ал.2 НПК. Три дела са насрочени след тримесечния срок, тъй
като са образувани преди началото на съдебната ваканция. През 2018 г.
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след едномесечния срок от разпоредителното заседание по чл.252, ал.2
НПК са насрочени две дела – НОХД № 71/ 2018 г. и НОХД № 429/
2018 г. съответно поради ангажимент на страна и невъзможност да се
яви и здравословен проблем на подсъдимия.

По пет дела съдът е установил очевидни фактически грешки в
обвинителния акт и е определил срок,  в който прокурора да ги
отстрани на основание чл.248а, ал.1НПК. Няма прекратени съдебни
производства на основание чл.248а, ал.2 НПК.

По едно дело не е спазен 3-месечния срок по чл. 271, ал. 10 от
НПК предвид съдебната ваканция.

Останалите несвършени дела в началото на отчетния период са
91 (47 първоинстанционни и 44 въззивни), съставляващи 7,6 % от
всички дела за разглеждане през годината. По видове и на всеки съдия
се разпределят, както следва:

№
по
ред

съдия

несвършени дела в началото на отчетния период

об
щ

о

по видове

НОХД ВНОХД ВНЧХД ВАНД ЧНД ВЧНД АНД

общо 91 16 24 4 4 10 12 21
1 Тоньо Тонев 4 1 2 - 1 - - -
2 Красимир Рачев 15 4 5 1 1 1 3 -
3 Спасена Драготинова 2 - 2 - - - - -
4 Соня Каменова 3 1 2 - - - - -
5 Ива Стефанова 8 2 3 1 - 2 - -
6 Мариана Христакиева 8 2 3 - 1 2 - -
7 Татяна Гьонева 17 4 4 1 1 4 3 -
8 Красимир Георгиев 27 1 1 - - 1 3 21
9 Красимира Дончева 5 1 2 - - - 2 -
10 Свилен Жеков 2 - - 1 - - 1 -
11 Даниела Телбизова 0 - - - - - - -
12 Димитър Христов 0 - - - - - - -

През 2018 г. са образувани 1106 дела (819 първоинстанционни и
287 въззивни), съставляващи 92,4 % от всички дела за разглеждане през
годината. По видове и на всеки съдия се разпределят, както следва:
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№
по
ред

съдия

образувани дела през отчетния период

общо

по видове

НОХД ВНОХД ВНЧХД ВАНД ЧНД ВЧНД АНД

общо 1106 102 90 17 13 716 167 1
1 Тоньо Тонев 130 15 11 3 1 75 24 1
2 Красимир Рачев 83 13 11 3 1 38 17 -

3 Спасена
Драготинова 50 10 5 3 1 19 12 -

4 Соня Каменова 130 13 13 - 1 79 24 -
5 Ива Стефанова 96 7 5 - - 74 10 -

6 Мариана
Христакиева 100 15 10 3 1 49 22 -

7 Татяна Гьонева 105 10 12 3 3 54 23 -
8 Красимир Георгиев 230 7 6 1 1 207 8 -
9 Красимира Дончева 115 12 12 1 2 66 22 -
10 Свилен Жеков 12 - 5 - 2 - 5 -
11 Даниела Телбизова 49 - - - - 49 - -
12 Димитър Христов 6 - - - - 6 - -

Общият брой на делата за разглеждане през 2018 г. е 1197 (866
първоинстанционни и 331 въззивни). По видове и на всеки съдия се
разпределят, както следва:

№
по
ред

съдия

дела за разглеждане през отчетния период

общо

по видове

НОХД ВНОХД ВНЧХД ВАНД ЧНД ВЧНД АНД

общо 1197 118 114 21 17 726 179 22
1 Тоньо Тонев 134 16 13 3 2 75 24 1
2 Красимир Рачев 98 17 16 4 2 39 20 -

3 Спасена
Драготинова 52 10 7 3 1 19 12 -

4 Соня Каменова 133 14 15 - 1 79 24 -
5 Ива Стефанова 104 9 8 1 - 76 10 -
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6 Мариана
Христакиева 108 17 13 3 2 51 22 -

7 Татяна Гьонева 122 14 16 4 4 58 26 -
8 Красимир Георгиев 257 8 7 1 1 208 11 21
9 Красимира Дончева 120 13 14 1 2 66 24 -
10 Свилен Жеков 14 - 5 1 2 - 6 -
11 Даниела Телбизова 49 - - - - 49 - -
12 Димитър Христов 6 - - - - 6 - -

Свършените дела са 1091 (828 първоинстанционни и 263
въззивни), които съставляват 91,1 % от всички дела за разглеждане.

По видове и на всеки съдия се разпределят, както следва:

№
по
ред

съдия

Свършени дела

общо

по видове

НОХД ВНОХД ВНЧХД ВАНД ЧНД ВЧНД АНД

общо 1091 94 80 11 14 712 158 22
1 Тоньо Тонев 124 14 11 - 2 74 22 1
2 Красимир Рачев 75 10 9 1 2 37 16  -

3 Спасена
Драготинова 44 8 4 3 1 16 12  -

4 Соня Каменова 130 12 15 - 1 78 24  -
5 Ива Стефанова 95 5 6 1 - 73 10  -

6 Мариана
Христакиева 95 14 7 2 2 51 19  -

7 Татяна Гьонева 99 14 8 2 1 56 18  -
8 Красимир Георгиев 248 7 4 - 1 207 8 21
9 Красимира Дончева 112 10 11 1 2 65 23  -
10 Свилен Жеков 14 - 5 1 2 - 6  -
11 Даниела Телбизова 49  - -  -  - 49 -  -
12 Димитър Христов 6  -  -  -  - 6  -  -

Делата, решени в едно съдебно заседание, са 516, от които 383
първоинстанционни и 133 – въззивни; в две съдебни заседания – 52: 34
първоинстанционни и 18 въззивни; в три съдебни заседания – 16, от
които 10 първоинстанционни и 6 въззивни. Делата, решени в повече от
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три съдебни заседания, са 15, от които 7 първоинстанционни и 8
въззивни.

Делата, свършени до 3 месеца, са 1034, от които
първоинстанционни – 810 и въззивни – 224. По видове и на всеки съдия
се разпределят, както следва:

№
по
ред

съдия

дела, свършени до 3 месеца

общо

по видове

НОХД ВНОХД ВНЧХД ВАНД ЧНД ВЧНД АНД

общо 1034 80 51 7 10 709 156 21
1 Тоньо Тонев 118 12 9  - 2 74 21  -
2 Красимир Рачев 67 9 5  - 1 36 16  -

3 Спасена
Драготинова 42 8 3 2 1 16 12  -

4 Соня Каменова 125 11 11 - 1 78 24  -
5 Ива Стефанова 92 5 3 1  - 73 10  -

6 Мариана
Христакиева 87 11 4 1 1 51 19  -

7 Татяна Гьонева 86 10 3 1 - 54 18  -
8 Красимир Георгиев 242 6 1  -  - 207 7 21
9 Красимира Дончева 106 8 7 1 2 65 23  -
10 Свилен Жеков 14 - 5 1 2 6  -
11 Даниела Телбизова 49  -  -  -  - 49  -  -
12 Димитър Христов 6  -  -  -  - 6  -  -

Делата, свършени над 3 месеца, са 38, от които
първоинстанционни – 11 и въззивни – 27. По видове и на всеки съдия
се разпределят, както следва:

№
по
ред

съдия

дела, свършени над 3 месеца

общо

по видове

НОХД ВНОХД ВНЧХД ВАНД ЧНД ВЧНД АНД

общо 38 7 20 2 3 3 2 1
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1 Тоньо Тонев 3 1  -  -  -  - 1 1
2 Красимир Рачев 8 1 4 1 1 1  -  -

3 Спасена
Драготинова 1  -  - 1  -  -  -  -

4 Соня Каменова 5 1 4  -  -  -  -  -
5 Ива Стефанова 1  -  -  -  -  -  -  -

6 Мариана
Христакиева 4 1 2  - 1  -  -  -

7 Татяна Гьонева 6 1 3  -  - 2  -  -
8 Красимир Георгиев 5 1 2  - 1 - 1  -
9 Красимира Дончева 5 1 4  -  -  -  -  -
10 Свилен Жеков 0  -  -  -  -  -  -  -
11 Даниела Телбизова 0  -  -  -  -  -  -  -
12 Димитър Христов 0  -  -  -  -  -  -  -

Делата, свършени над 6 месеца, са 14, от които
първоинстанционни – 3 и въззивни – 11. По видове и на всеки съдия се
разпределят, както следва:

№
по
ред

съдия

дела, свършени над 6 месеца

общо

по видове

НОХД ВНОХД ВНЧХД ВАНД ЧНД ВЧНД АНД

общо 14 3 8 2 1 0 0 0
1 Тоньо Тонев 2 - 2  -  -  -  -  -
2 Красимир Рачев 0 -  -  -  -  -  -  -

3 Спасена
Драготинова 1 - 1  -  -  -  -  -

4 Соня Каменова 0  -  -  -  -  -  -
5 Ива Стефанова 1 1 1  -  -  -  -  -

6 Мариана
Христакиева 3 1 1 1  -  -  - -

7 Татяна Гьонева 6 2 2 1 1  -  -  -
8 Красимир Георгиев 1  - 1  -  -  -  -  -
9 Красимира Дончева 0  - -  -  -  - -  -
10 Свилен Жеков 0  -  -  -  -  -  -  -
11 Даниела Телбизова 0  -  -  -  -  -  -  -
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12 Димитър Христов 0  -  -  -  -  -  -  -

Делата,  свършени над 1  година,  са 5,  от които
първоинстанционни – 4 и едно въззивно. По видове и на всеки съдия се
разпределят, както следва:

№
по
ред

съдия

Дела, свършени над 1 година

общо

по видове

НОХД ВНОХД ВНЧХД ВАНД ЧНД ВЧНД АНД

общо 5 4 1 0 0 0 0 0
1 Тоньо Тонев 1  1  -  -  -  -  -  -
2 Красимир Рачев 0 -  -  -  -  -  -  -

3 Спасена
Драготинова 0  -  -  -  -  -  -  -

4 Соня Каменова 0  -  -  -  -  -  -  -
5 Ива Стефанова 1  - 1  -  -  -  -  -

6 Мариана
Христакиева 1 1  -  -  -  -  -  -

7 Татяна Гьонева 1 1 -  -  -  -  -  -
8 Красимир Георгиев 0 -  -  -  -  -  -  -
9 Красимира Дончева 1 1  -  -  -  -  -  -
10 Свилен Жеков 0  -  -  -  -  -  -  -
11 Даниела Телбизова 0  -  -  -  -  -  -  -
12 Димитър Христов 0  -  -  -  -  -  -  -

През 2018  г.  над 3  пъти са отложени 21  дела.  Причините са
събиране на доказателства и неявяване на страни и на свидетели.

Брой съдебни заседания за всеки съдия по месеци през 2018 г.:

съдия I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

ИВА СТЕФАНОВА 21 14 36 7 6 - - - - - 7 7
КР. ГЕОРГИЕВ - 1 2 1 3 7 4 - 6 6 3 2
КР. РАЧЕВ 8 12 5 8 13 6 11 6 9 7 12 7
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КР. ДОНЧЕВА 11 4 10 5 3 25 14 8 2 17 13 10
М. ХРИСТАКИЕВА 7 10 5 11 13 6 4 3 22 12 8 2
Н. КЪНЧЕВ - - - - - - - - - - - -
СВ. ЖЕКОВ 2 1 1 3 - 1 - - - - - -
С. КАМЕНОВА 6 7 5 14 3 25 19 - 9 13 7 8
СП. ДРАГОТИНОВА 1 2 3 3 2 5 6 - 5 7 1 -
Т. ГЬОНЕВ 18 4 9 4 2 8 16 8 10 13 10 8
Т. ТОНЕВ 9 7 5 10 7 20 10 4 7 9 19 13

През 2018 г. няма спрени дела.
Поради изтекла абсолютна погасителна давност за наказателно

преследване е прекратено наказателното производство по ВНОХД №
1111/ 2017 г.

На основание чл.289, ал.1 вр. чл.24, ал.1, т.5 НПК е прекратено
НОХД № 372/ 2014 г.

По 11 дела съдебното производство е прекратено в
разпоредително заседание – на основание чл.249, ал.2 вр. чл.248, ал.1,
т.3 НПК (обн. ДВ бр.63 от 04.08.2017 г., в сила от 05.11.2017 г.) и
делата са върнати на прокурора.

През 2018 г. по реда на гл. XXXIII НПК са отменени съдебните
актове по НОХД № 243/ 2016 г., ВНОХД № 1252/ 2016 г., НОХД №
173/ 2017 г., ЧНД № 246/ 2017 г., НОХД № 353/ 2017 г. и НОХД № 338/
2018 г.

По 3 дела е възобновено съдебното следствие за събиране на
доказателства, а по НОХД № 372/ 2014 г. след като наказателното
производство е било спряно.

Несвършените дела в края на 2018 г. са 106 (38
първоинстанционни и 68 въззивни) и съставляват 8,9 % от всички дела
за разглеждане. По видове и на всеки съдия се разпределят, както
следва:

№
по
ред

съдия

Останали несвършени дела

общо

по видове

НОХД ВНОХД ВНЧХД ВАНД ЧНД ВЧНД АНД

общо 106 24 34 10 3 14 21 0
1 Т. Тонев 10 2 2 3 - 1 2 -
2 Кр. Рачев 23 7 7 3 - 2 4 -
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3 Сп. Драготинова 8 2 3 - - 3 - -
4 С. Каменова 3 2 - - - 1 - -
5 Ива Стефанова 9 4 2 - - 3 - -
6 М. Христакиева 13 3 6 1 - - 3 -
7 Т. Гьонева 23 - 8 2 3 2 8
8 Кр. Георгиев 9 1 3 1 - 1 3 21
9 Кр. Дончева 8 3 3 - - 1 1 -
10 Св. Жеков 0 - - - - - - -
11 Д. Телбизова 0 - - - - - - -
12 Д. Христов 0 - - - - - - -

Постановените осъдителни присъди по глава XX от НПК са 4, а
по гл. XXI - 5.

Постановена е оправдателна присъда по НОХД № 236/ 2018 г.
поради несъставомерност на деянието.

Има образувани 7 дела, по които подсъдимият е непълнолетен:
НОХД № 110/ 2018 г., НОХД № 406/ 2018 г., ВАНД № 1065/ 2018 г.,
ВНОХД № 1131/ 2018 г., ВНОХД № 1165/ 2018 г., ВНОХД № 1240/
2018 г., ВНОХД № 1275/ 2018 г.

По искане за вземане на мярка за неотклонение задържане под
стража или за нейното изменение (чл. 64 и чл. 65 НПК) са образувани
104 дела, от които: 55 – първоинстанционни (по чл.64 НПК – 22, по
чл.65 НПК - 23) и 49 въззивни (по чл.64 НПК – 36, по чл.65 НПК - 13).

По първоинстанционните дела, образувани по чл.64 НПК, съдът е
постановил определението си в деня на образуването им, с изключение
на ЧНД № 25/ 2018 г., ЧНД № 26/ 2018 г., ЧНД № 94/ 2018 г., ЧНД №
177/ 2018 г., ЧНД № 271/ 2018 г. и ЧНД № 484/ 2018 г., по които се е
произнесъл в деня, следващ деня на образуване на делото. По
образуваните по чл.65 НПК e спазен 3-дневния срок, с изключение на
делата, по които е проведено повече от 1 съдебно заседание поради
необходимост от събиране на доказателства.

По въззивните дела, образувани по чл.64 НПК, съдът се е
произнесъл в 3-дневен срок от образуване на делото. По въззивните
дела, образувани по чл.65 НПК, съдът е постановил определението си в
3-дневен срок от образуването, с изключение на ВЧНД № 1144/ 2018 г.,
тъй като първото съдебно заседание е отложено за изготвяне на
експертиза.
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Делата, образувани по реда на чл. 243 НПК, са общо 56, от които
14 първоинстанционни и 42 въззивни. По реда на чл. 244 НПК няма
образувани дела.

По ЗЕЕЗА са образувани 5 дела.
По искания на органите на ДП са образувани 492 ЧНД, от които

87 – за провеждане на разпит, 15 – по чл.146, чл.158, чл.161 и чл. 164
НПК; 45 – по чл.64 и чл.65 НПК; 60 – по чл.243 НПК; 20 - по чл.159а
НПК; 4 – по искане за издаване на разрешение за принудително
извършване на полицейска регистрация, за изменение на размера на
МНО парична гаранция, по искане за глоба/ конфискация; 261 – по
искания по ЗСРС.

Постъпили са 261 искания за използване на СРС (215 от ОД на
МВР Стара Загора, 7 от ОП – Стара Загора, 7 от МВР, ГДНП – София,
10 от ТДНС – Стара Загора, 5 от РП – Стара Загора, 5 от РП –
Казанлък,  4 от РП – Чирпан,  2 от ДАНС – София,  2  от МВР ГДБОП-
София, 4 от МВР ДВС-София), от които 43 искания за продължаване на
срока за прилагане на СРС. По 259 са издадени разрешения.

По реда на глава XXIV НПК „Бързо производство” са разгледани
2 дела – НОХД № 388/ 2018 г. и НОХД № 416/ 2018 г. Мотивите са
изготвени в деня на постановяване на присъдата.

По реда на глава XXVI НПК „Ускоряване на наказателното
производство” през 2018 г. не са образувани дела.

По реда на глава XXVII НПК „Съкратено съдебно следствие в
производството пред първата инстанция” са образувани, разгледани и
приключени 34 дела. По всички е спазен срокът по чл.308, ал.2 НПК.

По реда на глава XXVIII НПК „Освобождаване от наказателна
отговорност с налагане на административно наказание” е разгледано и
АНД № 305/ 2018 г. С определение от 25.09.2018 г. съдебното
производство е прекратено.

Делата, образувани по внесено от прокурора споразумение за
решаване на делото по реда на глава XXIX НПК, са 32. Седемдневният
срок по чл.382, ал.2 НПК не е спазен по НОХД № 6/ 2018 г. (съдия –
докладчик Кр. Рачев).

По реда на глава XXXIV НПК „Прилагане на принудителни
медицински мерки. Реабилитация” са образувани 4 дела по молби за
реабилитация.

По реда на глава XXXV  НПК „Производства във връзка с
изпълнение на наказанията” са образувани 164 дела, от които 126 по
реда на раздел I „Предсрочно освобождаване”, 1 по раздел II „Отмяна
на зачитането на работните дни”, 34 - по раздел III „Замяна на режима
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за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода с по-тежък” и 3 –
по реда на раздел VI „Замяна на наказанието пробация с наказание
лишаване от свобода”.

Средномесечното постъпление на наказателни дела на един съдия
на база утвърденото щатно разписание е 9.22, а средномесечно
свършените дела от един съдия са 9.09.

Средномесечното постъпление на наказателни дела на един съдия
на база действителна натовареност през годината от проверявания
период е 10.53 (на база постъпили дела и действително отработени
човекомесеци в наказателно отделение), а средномесечно свършените
дела от един съдия са 10.39.

В наказателното отделение са отработени 105 човекомесеци, като
изчислението на показателя става при сравнение на постъпилите и
решените дела с отработените човекомесеци. Средномесечно делата за
разглеждане от един съдия са 11.40.

Качество на съдебните актове според данните в справките,
предоставени от съда:

Брой обжалвани и върнати от обжалване съдебни актове за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018
г.

Съдия

по
НОХД
в.т.ч. и
разпор.

за
прекр.
на  съд.

п-во

по
ЧНД

по
въззив-
ни нак.

дела

общо потв. измен.

измен.
по

обект.
прич.

отм.

Кр. Георгиев 2 1 - 3 4 - - 2
Сп. Драготинова 2 3 1 6 4 2 - 2
Т. Тонев 4 8 - 12 5 2 2 2
М. Христакиева 6 9 - 15 10 3 - 1
Т. Гьонева 2 6 1 9 7 3 - 2
С. Каменова 2 - - 2 1 - - -
И. Стефанова 2 5 - 7 5 - - 4
Кр. Рачев 3 3 - 6 2 1 - 2
Кр. Дончева 3 3 - 6 6 - - -
Общо: 26 38 2 66 44 11 2* 15

Забележка: *Съдебният акт е изменен единствено по отношение вида на
пенитенциарното заведение.
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Брой върнати дела от обжалване с потвърдени съдебни актове

Съдия присъди

разпорежд.
за прекр. на
съд. /нак.

 п-во по
НОХД/АНД

определения
/ решения по
ЧНД

въззивни
присъди Общо:

Кр.
Георгиев 1 1 2 - 4

Сп.
Драготинова 1 1 2 - 4

Т. Тонев 1 - 4 - 5
М.
Христакиева - 3 7 - 10

Т. Гьонева 2 - 4 1 7
С. Каменова - - 1 - 1
И.
Стефанова 3 1 1 - 5

Кр. Рачев - - 2 - 2
Кр. Дончева 1 1 4 - 6
Общо: 9 7 27 1 44

Брой върнати дела от обжалване с изменени съдебни актове

Съдия присъди
присъди
по обект.
причини

опред/
решен.  по

ЧНД

въззивни
присъди Общо:

Кр. Георгиев - - - -
Сп. Драготинова 1 - 1 2
Т. Тонев 1 2 1 4
М. Христакиева 2 - 1 3
Т. Гьонева 1 - 2 3
С. Каменова - - - -
И. Стефанова - - - -
Кр. Рачев 1 - - 1
Кр. Дончева - - - -
Общо: 6 2* 5 - 13

Забележка: *Съдебният акт е изменен единствено по отношение вида на
пенитенциарното заведение.

Брой върнати дела от обжалване с отменени съдебни актове

Съдия присъди,
върнати за
ново разгл.

с пост.
нова
присъда

присъди
с прекрат.
нак. п-во
/обект.
причини/

опред/
реш.
по
ЧНД

отменени
въззивни
присъди

по реда
на
възобн.

Общо:

Кр. Георгиев 1 - - 1 2
Сп.
Драготинова 1 1 - 2
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Т. Тонев 2 - - 2
М.
Христакиева 1 - - - 1

Т. Гьонева 1 - - 1 2
С. Каменова - - - -
И. Стефанова 1 1 2 4
Кр. Рачев 1 1 - - 2
Кр. Дончева - - - -
Общо: 4 - - 5 2* 4** 15

Забележки:
*Въззивните присъди са отменени и делата са върнати за ново разглеждане.
**По реда на възобновяване са отменени: определение, с което е одобрено

постигнато между страните споразумение; определение по ЧНД и въззивно
решение по ВНОХД.

Няма дела, образувани по ЗБППМН и по Закона за опазване на
обществения ред при провеждането на спортни мероприятия.

Няма изгубени и възстановени наказателни дела.

Спазване на сроковете по чл. 308 и чл. 340 от НПК:
Сроковете за изготвяне на мотивите по първоинстанционните

наказателни дела са следните:

Брой НОХД с изготвени мотиви в срок :
съдия до 15 дни от 15 до 60 дни над 60 дни общо:
Георгиев 1 2 - 3
Драготинова 3 2 - 5
Тонев 2 5 - 7
Христакиева - 5 1 6
Каменова 6 1 - 7
Гьонева 3 4 1 8
Стефанова - - - -
Рачев 1 2 1 4
Дончева 4 1 - 5
Общо: 20 22 3 45

Дела, по които мотивите са изготвени след изтичане на 60 дни от обявяване на
присъдата

№ НОХД №/
г.

Дата на
образуване

Съдия-
докладчик

Дата на
обявяване на

присъдата

Дата на
предаване на

мотивите

Брой дни
за

изготвяне
на мотиви

Забавяне

1. 289/ 2017 29.05.2017 Т. Гьонева 30.01.2018 08.05.2018 98 38 дни
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2. 585/ 2017 16.11.2017 Кр. Рачев 05.04.2018 14.06.2018 70 10 дни

3. 432/ 2017 14.08.2017 М.
Христакиева 31.05.2018 16.01.2019 230 170 дни

Сроковете за изготвяне на мотивите по въззивните наказателни
дела са следните:

Брой дела с изготвени мотиви в срок :

съдия до 15 дни от 15 до 60
дни над 60 дни общо:

Георгиев
Драготинова 1 1
Тонев
Христакиева 2 2
Каменова
Гьонева
Стефанова 1 1
Рачев 1 1
Дончева
Общо: 2 1 2 5

Дела, по които мотивите са изготвени след изтичане на 60 дни от обявяване на
присъдата

№ ВНОХД
№/ г.

Дата на
образуване

Съдия-
докладчик

Дата на
обявяване на

присъдата

Дата на
предаване на

мотивите

Брой дни
за

изготвяне
на мотиви

Забавяне

1261/ 2017 29.05.2017 М.
Христакиева 31.10.2018 18.03.2019 138 78 дни

Брой обявени решения по въззивни дела в срок:
съдия до 30 дни над 30 дни Общо:
Георгиев - 5 5
Драготинова 5 1 6
Тонев 11 4 15
Христакиева 3 9 12
Каменова 16 1 17
Гьонева 4 7 11
Стефанова 8 1 9
Рачев 5 10 15
Дончева 18 - 18
Свилен Жеков 8 - 8
Общо: 78 38 116
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Брой обявени решения след изтичане на 60-дневния срок по чл.340, ал. 1 НПК

№ Дело №

Дата на с.з.,
в което
делото е

обявено за
решаване

Съдия
Дата на

обявяване на
решението

Брой дни
за

изготвяне
на

решението

Забавяне

1 ВНОХД
1161/2017 18.10.2017 Т. Гьонева 12.02.2018 117 57 дни

2 ВНЧХД
1164/2017 13.09.2017  Т. Гьонева 15.02.2018 155 95 дни

3 ВНОХД
1168/2017 04.10.2017 Кр. Рачев 05.01.2018 93 33 дни

4 ВАНД
1183/2017 04.10.2017 М.

Христакиева 12.01.2018 100 40 дни

5 ВНОХД
1196/2017 04.10.2017 М.

Христакиева 10.01.2018 98 38 дни

6 ВНОХД
1201/2017 15.11.2017 М.

Христакиева 16.01.2018 62 2 дни

7 ВНЧХД
1253/2017 13.12.2017 Кр. Рачев 21.02.2018 70 10 дни

От образуваните по чл.243 НПК ЧНД, по следните не е спазен
едномесечния срок за разглеждане на делото:

Свършени дела, образувани по чл.243, ал. 5 НПК

№ ЧНД №
Дата

образува
не

Съдия
Дата на

обявяване на
съдебния акт

Брой дни
за

изготвяне
на

решението

Забавяне

1. 66/ 2018 06.02.2018 М. Христакиева 30.03.2018 52 21 дни

2. 331/ 2018 12.07.2018  Кр. Георгиев 21.09.2018 71 40 дни
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3. 398/ 2018 15.08.2018 Т. Тонев 03.10.2018 49 18 дни

4. 428/ 2018 21.09.2018 М. Христакиева 29.10.2018 38 7 дни

От образуваните по чл.243 НПК ВЧНД, по следните не е спазен
двумесечния срок за разглеждане на делото:

Свършени дела, образувани по чл.243, ал. 8 НПК

№ ВЧНД № Дата на
образуване Съдия

Дата на
обявяване на
съдебния акт

Брой дни
за

изготвяне
на

решението

Забавяне

1. 1149/ 2018 06.07.2018 Кр. Георгиев 27.09.2018 83 21 дни

2. 1173/ 2018 13.08.2018 Т. Гьонева 08.04.2019 238 177 дни

3. 1188/ 2018 04.09.2018 Кр. Рачев 18.02.2019 167 106 дни

През 2018 г. няма дела, образуваните по чл.244 НПК.
В срока по чл. 416, ал.6 от НПК преписи от присъдите/

определенията/ решенията са изпратени за изпълнение по 71 дела. В
срок по-дълъг от 7 дни - по 12 дела, от които по 8 поради забавяне
връщането на делото от въззивната инстанция и по 4 поради изготвени
мотиви след законоустановения срок: НОХД № 449/ 2017 г., НОХД №
93/ 2018 г., НОХД № 174/ 2018 г., НОХД № 455/ 2018 г.

През 2017 г. и 2018 г. няма дела, наблюдавани от ИВСС съгласно
чл. 8, т.15 от ПОДИВССДАЕ, както и дела с висок обществен интерес.

НОХД № 609/ 2016 г. и НОХД № 381/ 2017 г. са образувани
съответно на 12.12.2016 г. и на 17.07.2017 г. - две и повече години
преди проверката. Причините за продължителното им разглеждане са,
че представляват дела с фактическа и правна сложност. – за двете
години.
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III. Проверени дела, предоставени на случаен принцип.

За всеки съдия от ОС – Стара Загора бяха изискани и проверени
дела от различни видове, както следва: НОХД, разгледани по общия
ред по глава XX НПК; ВНОХД, разгледани по реда на глава XXI НПК;
дела, разгледани по реда на глава XXVII НПК - съкратено съдебно
следствие; дела, разгледани по реда на глава XXIX НПК; ВАНД - по чл.
78а от НК; ЧНД и ВЧНД – всички видове.

Дела, разгледани от съдия Тоньо Тонев
НОХД № 692/2016 г. – образувано на 28.12.2016 г. по внесен ОА

за извършено престъпление по чл. 124, ал. 1, пр. 2, вр. чл. 129, ал. 2, вр.
ал. 1 НК. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата.
Разпореждане от 20.01.2017 г. за насрочване за предварително
изслушване по реда на гл. 27 НПК. Изискана е актуална справка за
съдимост. Призовките са изпратени на същата дата. Приложен
протокол от 31.01.2017 г. за призоваване по телефона на пострадалата.
В с.з. на 06.02.2017 г. не е даден ход на делото, докладвана е молба от
защитника, с която уведомява съда за невъзможност да се яви поради
внезапно заболяване. Представени са доказателства. Призовките са
изпратени на 06.02.2017 г. и на 28.02.2017 г. В с.з. на 06.03.2017 г. е
даден ход. Защитникът е заявил, че подсъдимият не желае делото да се
разгледа по реда на гл. 27 НПК и е отложено с указания да се призоват
всички лица по списъка за призоваване от ОА. Призовките са
изпратени на 06.03. и на 14.03.2017 г. В с.з. на 30.03.2017 г. е даден ход
на делото след мотивиран отказ за отвод на всички съдии от съда по
направеното искане на частния обвинител и граждански ищец.
Разпитани са свидетели, прието е заключението на СМЕ, прочетени са
показанията на свидетели, дадени на ДП, и за разпит на призованите и
неявили се свидетели делото е отложено. Дадени са указания да се
доведат принудително и да се изискат писмени доказателства. В с.з. на
04.05.2017 г. е даден ход, разпитани са свидетели, прието е
заключението на СПЕ. Назначена е съдебно-психологична експертиза
по искане на защитника за отговор на въпроси за относими
обстоятелства. Делото е отложено. В с.з. на 15.06.2017 г. не е даден ход
поради неявяване на защитника на подсъдимия и на нередовно
призованите свидетели. От получените справки от ОД МВР – Стара
Загора за задгранични пътувания на свидетелите е установено, че са
напуснали страната и няма регистрирано връщане. Делото е отложено
за изискване на актуални справки за свидетелите, обявени за ОДИ. В
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с.з. на 29.06.2017 г. поради неявяване на защитника предвид служебна
ангажираност в РС – Стара Загора и изявлението на подсъдимия,че
желае да бъде представляван от него, делото е отложено. Съдът не е
дал указания на защитника да представи доказателства за явяване в
друго съдебно заседание (съдебно удостоверение или протокол от
съдебно заседание). В с.з. на 12.09.2017 г. не е даден ход на делото
поради невъзможност да бъдат извършени съдебно-следствени
действия. Не се е явило вещото лице, редовно призования свидетел и
двамата нередовно призовани свидетели. Делото е отложено с указания
да се призоват свидетелите и да се доведе принудително неявилия се,
редовно призован, свидетел. Съдът не е приложил разпоредбата на чл.
271, ал. 11 НПК по отношение на него, независимо, че не е представил
доказателства за наличие на уважителни причини. В с.з. на 11.10.2017
г. не е даден ход на делото. Съдът е докладвал молба от защитника за
отлагане на делото, с приложен болничен лист. Поради изявление на
подсъдимия, че желае да бъде защитаван от него съдът е отложил
делото.  В с.з.  на 06.12.2017  г.  не е даден ход на делото поради
неявяване на защитника на подсъдимия, от когото е постъпила молба за
отлагане поради невъзможност за явяване предвид участието му по
друго дело в друг съд.  Съдът е отложил делото без указания за
защитника да представи доказателства, че се е явил в същия ден в друг
съд.  В с.з.  на 06.12.2017  г.  е даден ход на делото,  прието е
заключението на съдебно-психологичната експертиза. Поради
несъгласие на защитника да бъдат прочетени показанията на нередовно
призованите свидетели,  дадени на ДП,  съдът е отложил делото с
указания за призоваването им и е постановил принудително довеждане,
както и да се изиска справка за резултатите от междудържавното
издирване.  В с.з.  на 29.01.2018  г.  е даден ход на делото.  След
изслушване становището на страните, съдът е заличил от списъка за
призоваване нередовно призованите свидетели. Предявени са
веществените доказателства и е приключено съдебното следствие. След
упражнено право на лична защита и на последна дума от подсъдимия
съдът е обявил постановената присъда, с която го е признал за виновен
и е приложил чл. 68, ал.1 НК. (В диспозитива на присъдата неправилно
са описани фактически обстоятелства, които са задължителна част само
за мотивите, но са извън предвидените в чл. 305, ал. 4 НПК.) Мотивите
са изготвени на 26.02.2018 г. По жалба на подсъдимия срещу присъдата
делото е изпратено в АС – Пловдив на 09.03.2018 г. На 14.03.2018 г. е
образувано ВНОХД № 170/2018 г. С решение от 18.05.2018 г.
присъдата е потвърдена. По касационна жалба на частния обвинител
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във ВКС е образувано н.д. № 682/2018 г. С решение от 02.10.2018 г.
решението на АС-Пловдив е оставено в сила. Заверени преписи от
влязлата в сила присъда са изпратени на съответните институции на
08.10.2018 г.

НОХД № 569/2017 г. – образувано на 10.11.2017 г. по внесено от
прокурора споразумение между страните за решаване на делото за
извършено престъпление по чл. 199, ал. 1, т. 4, вр. чл. 198, ал. 1, вр. чл.
29,  ал.  1,  б.  „а“  и „б“  НК.  Протокол от избор на докладчик от същата
дата – съдия Спасена Драготинова. С протокол от 13.11.2017 г. делото е
преразпределено на съдия Тоньо Тонев поради продължителен отпуск
на съдия Драготинова. Разпореждане от същата дата за насрочване и
указания. Призовките са изпратени на 13.11.2017 г. В с.з. на 17.11.2017
г. е даден ход и съдът е изпълнил процесуалните си задължения по
чл.382, ал.4 НПК. Подсъдимият е заявил, че разбира обвинението,
признава се за виновен, разбира последиците от споразумението,
съгласен е с тях и доброволно го е подписал и при условията по чл.382,
ал.7 НПК е одобрено. Преписи от споразумението са изпратени на ОП
– Стара Загора и на Бюро „Съдимост“ при РС – Казанлък на същата
дата. Има поставен стикер, удостоверяващ броя на листовете, които
делото съдържа.

НОХД № 79/2017 г. – образувано на 13.02.2017 г. по внесен ОА
за престъпление по чл. 343, ал. 4, вр. ал. 3, пр. второ, б. „б“, пр. първо,
вр. ал. 1, вр. чл. 342, ал. 1, пр. трето НК. Протокол от избор на съдия-
докладчик от същата дата. Разпореждане от 09.03.2017 г. за насрочване
за предварително изслушване и указания. Призовките са изпратени на
същата дата. В с.з. на 06.04.2017 г. е даден ход на делото по реда на гл.
27 – чл. 371, т.2 НПК по искане на подсъдимия. Съдът е изпълнил
процесуалните задължения по чл.372, ал.1 НПК и е разяснил правата
му по чл.371 НПК. Подсъдимият е заявил, че признава изцяло фактите,
изложени в обстоятелствената част от обвинителния акт и е дал
съгласие да не се събират доказателства за тези факти и при условията
на чл.371, т.2 НПК делото е разгледано. Приел е доказателствата,
приложени по ДП (включително и справка за нарушенията по ЗДвП) и
след упражнено право на лична защита и на последна дума на
подсъдимия съдът е обявил постановената присъда, с която е признал
подсъдимия за виновен и му е наложил наказание лишаване от свобода
3 г. с приложение на чл. 66, ал. 1 НК, както и наказание лишаване от
право да управлява МПС за срок от 4 години. Неправилно в
съдържанието на диспозитива е отразено съдържанието на текстовете
по ЗДвП. По жалба на повереника на частния обвинител срещу
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присъдата на 01.06.2017 г. е образувано ВНОХД № 304/2017 г. по
описа на АС – Пловдив. /Делото е изпратено на АС- Пловдив на
30.05.2017 г./ С решение от 17.07.2017 г. присъдата на ОС е
потвърдена. Преписи от присъдата са изпратени на 31.08.2017 г.

НОХД № 116/2018 г. – образувано на 20.03.2018 г. по внесено от
прокурора споразумение между страните за решаване на делото за
извършено престъпление по чл. 252, ал.1 НК. Приложен протокол от
избор на съдия-докладчик от същата дата. Разпореждане от 21.03.2018
г. за насрочване и указания. Призовките са изпратени на същата дата. В
с.з. на 23.03.2018 г. е даден ход. Съдът е изпълнил процесуалните си
задължения по чл.382, ал.4 НПК. Подсъдимият е заявил, че разбира
обвинението, признава се за виновен, разбира последиците от
споразумението, съгласен е с тях и доброволно го е подписал и при
условията по чл.382, ал.7 НПК е одобрено. Преписи от споразумението
са изпратени на ОП – Стара Загора и на Бюро „Съдимост“ на същата
дата. Има поставен стикер, удостоверяващ броя на листовете, които
делото съдържа.

НОХД № 421/2018 г. – образувано на 13.09.2018 г. по внесен ОА
за извършено престъпление по чл. 199, ал.1, т. 4, вр. чл. 198, ал. 1, вр.
чл. 29, ал.1, б. „б“ НК. Протокол от избор на съдия-докладчик от
същата дата. Разпореждане от 17.09.2018 г. за насрочване на
разпоредително заседание и указания. В с.з. на 08.10.2018 г. е даден ход
на разпоредителното заседание. Обсъдени са въпросите по чл. 248, ал. 1
НПК и на осн.  чл.  252,  ал.1  НПК съдът е постановил делото да бъде
разгледано по реда на гл. 27 НПК. Изпълнил е процесуалните
задължения по чл.372, ал.1 НПК и е разяснил правата му по чл.371
НПК. Подсъдимият е заявил, че признава изцяло фактите, изложени в
обстоятелствената част от обвинителния акт и е дал съгласие да не се
събират доказателства за тези факти и при условията на чл.371, т.2
НПК делото е разгледано. След изслушване на съдебните прения,
упражнено право на лична защита и последна дума на подсъдимия,
съдът е обявил постановената присъда, с която признал подсъдимия за
виновен. (В диспозитива на присъдата неправилно са описани
фактически обстоятелства, които са задължителна част само за
мотивите, но са извън кръга на предвидените в чл.305, ал.4 НПК.)
Заверени преписи от влязлата в сила присъда са изпратени на ОП –
Стара Загора и на Бюро „Съдимост“  при РС –  Стара Загора на
26.10.2018 г. Писмо от НБПП от 21.05.2019 г. с искане за присъждане
на разноските по делото. Определение от 23.05.2019 г., с което
подсъдимият е осъден да заплати направените по делото разноски за
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служебен защитник. Издаден изпълнителен лист на 19.06.2019 г. Има
поставен стикер, удостоверяващ броя на листовете, които делото
съдържа.

ВНОХД № 1077/ 2017 г. - образувано на 31.03.2017 г. по жалба от
подсъдимия срещу присъдата по НОХД № 25/2017 г. Протокол от
избор на съдия-докладчик от същата дата - Драготинова. Приложени са
протоколи от 03.04. за избор на членове на съдебния състав.
Определение от 03.04.2017 г. за насрочване и указания за страните.
Призовките са изпратени на 04.04.2017 г. В с.з. на 26.04.2017 г. е даден
ход на делото и съдът е обявил, че ще се произнесе със съдебен акт в
законоустановения срок. С решение от 10.05.2017 г. присъдата на РС –
Стара Загора е потвърдена. На 23.06.2017 г. е образувано НД (В) №
353/ 2017 г. по описа на АС – Пловдив по искане за възобновяване на
осъдения на НОХД № 25/  2017  г.  по описа на РС –  Стара Загора.  С
решение от 02.10.2017 г. искането е оставено без уважение.

ВНЧХД № 1257/ 2018 г. – образувано на 22.11.2018 г.  по жалба
от 26.10.2018 г. срещу присъдата по НЧХД № 668/ 2018 г. по описа на
РС –  Стара Загора.  Протокол от избор на съдия-докладчик от същата
дата. Определение за насрочване от 29.11.2018 г. Призовките са
изпратени на същата дата. В с.з. на 23.01.2019 г. е даден ход на делото,
назначена е комплексна психолого-психиатрична експертиза (КППЕ) и
е отложено за 13.03.2019 г. Призовките са изпратени на 30.01.2019 г. В
с.з.  е даден ход на делото,  докладвана е молба от вещите лица за
невъзможност да изготвят експертизата поради служебна натовареност
и са направили искане да им бъде дадена възможност да изпълнят
задачата за следващото с.з. Подсъдимият е дал обяснения и делото е
отложено. Призовките са изпратени на 14.03.2018 г. В с.з. на 10.04.2019
г.  е даден ход на делото,  прието е заключението на КППЕ и съдът е
обявил, че ще се произнесе със съдебен акт в срок. (Не е отразено, че
съдът се оттегля на тайно съвещание). С определение от 20.05.2019 г. е
отменено протоколното определение от 10.04.2019 г., с което е даден
ход на съдебните прения и е възобновено съдебното следствие поради
необходимост от провеждане на разпит на подсъдимия. (Пропуск в
подготовката по делото за с.з.) Призовките са изпратени на 21.05.2019
г. В с.з. на 05.06.2019 г. е даден ход на делото, разпитан е подсъдимия и
е назначена допълнителна СМЕ. В с.з. на 03.07.2019 г. е даден ход на
делото, приета е СМЕ и съдът е обявил, че ще се произнесе със съдебен
акт в срок. С решение от 23.07.2019 г. присъдата на РС е потвърдена.
Делото е изпратено на РС на същата дата.
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ЧНД № 43/ 2017 г., образувано на 30.01.2017 г. по искане от
прокурор от ОП – Стара Загора за вземане МНО задържане под стража
по отношение на Х.Б. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата
дата. С определение от 31.01.2017 г. делото е насрочено с указания.  С
разпореждане от 03.02.2017 г. на зам.-председателя, изписано
саморъчно на втората страница на определението, за участие в състава
на съда вместо съдия Христакиева, която е в отпуск, е определен
младши съдия. Призовките са изпратени на 31.01.2017 г. В с.з. на
03.02.2017 г. е даден ход на делото, приет е представен оригинал на
ЕЗА с превод на български език. След изслушване становищата на
страните по доказателствата и последната дума на исканото лице съдът
е провел тайно съвещание,  обявил е постановеното решение и е
разяснил на страните реда и срока за обжалване. Отказал е да изпълни
ЕЗА, издадена по повод прилагане заповед за изпълнение на
наказанието лишаване от свобода по присъда на съд от Република
Румъния. Указал е реда и срока за обжалване. Препис от решението е
изпратен на ОП – Стара Загора, на ВКП и на МВР на 09.02.2017 г.

ЧНД № 429/ 2017 г., образувано на 09.08.2017 г. по жалба на
пострадал срещу постановлението на прокурор от ОП – Стара Загора за
прекратяване на ДП. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата
дата. С определение от 21.08.2017 г. постановлението е отменено и
делото е върнато на прокурор с указания. По протест на прокурор от
ОП – Ст . Загора е образувано ВЧНД № 540/ 2017 г. по описа на АС –
Пловдив, който с определение от 09.10.2017 г. е потвърдил
определението на ОС.

ЧНД № 167/2017 г. – образувано на 20.03.2017 г. по внесено
искане за изменение на мярката за неотклонение задържане под стража
по реда на чл. 43, ал. 2 от ЗЕЕЗА, взета по ЧНД № 165/2017 г. по описа
на ОС –  Стара Загора.  Протокол от избор на съдия-докладчик и
определение за насрочване от същата дата. Призовките са изпратени на
20.03.2017 г. В с.з. на 24.03.2017 г. е даден ход, приети са
представените писмени доказателства. Съдът е изменил взетата по
отношение на исканото лице мярка за неотклонение задържане под
стража в домашен арест. Неправилно в определението е формулирано,
че „подлежи на съдебен контрол пред ПАС”, вместо „на обжалване и
на протестиране”. Указан е реда и срока за обжалване и е насрочено за
съдебно заседание на 29.03.2017 г. в ПАС. На 27.03.2017 г. са
изпратени писма до институциите според определението на съда от
24.03.2017 г. за представяне на гаранции, че след изслушване исканото
лице, ще бъде върнато в Република България за изтърпяване на
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наложеното наказание и за изпълнение на взетата мярка. Заверен
препис от определението е изпратен на ОС „Изпълнение на
наказанията“ сектор „Арести“ Стара Загора на 28.03.2017 г. В с.з. на
29.03.2017 г. е даден ход, приключено е съдебното следствие,
изслушана е последната дума на исканото лице. След проведено
съвещание съдът е отложил делото за постановяване на съдебния акт
съгласно разпоредбата на чл. 45, ал. 3 от ЗЕЕЗА. В с.з. на 03.04.2017 г. е
обявил постановеното решение, с което е допуснал изпълнение на ЕЗА,
издадена от прокуратура в гр. Хоф, Германия. Преписи от
определението и от решението са изпратени на 03.04.2017 г. на ОП –
Стара Загора, ОС „ИН“ сектор „Арести“ – Стара Загора, ВКП, МП и
МВР. Протокол за предаване на лицето от 13.04.2017 г. Има поставен
стикер, удостоверяващ броя на листовете, които делото съдържа.

ЧНД № 618/ 2017 г., образувано на 24.11.2017 г. по искане на
прокурор от ОП – Стара Загора на осн. чл.64, ал.1 НПК. Протокол от
избор на съдия-докладчик от същата дата. В с.з. на същата дата е даден
ход и е взета МНО задържане под стража. Указан е реда и срока за
обжалване и делото е насрочено за разглеждане във въззивния съд. По
жалба на обвиняемия е образувано ВЧНД № 656/ 2017 г. в АС –
Пловдив, състав на който с протоколно определение от 30.11.2017 г. е
потвърдил определението на ОС – Стара Загора.

ЧНД № 536/ 2018 г., образувано на 04.12.2018 г. по предложение
на началника на Затвора – Стара Загора за замяна на режима по реда на
чл.445 НПК. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата - Т.
Тонев. Делото е насрочено от председателя на съда с печата за
образуване на делото  за 05.12.2018 г. В с.з. е  даден ход на делото и
съдът с определение го е преместил от затворническо общежитие от
открит тип в корпуса на Затвора - Стара Загора за изтърпяване на
остатъка от наложеното му наказание лишаване от свобода. Заверен
препис от влязлото в сила определение е изпратен на началника на
затвора на 07.12.2018 г. Има поставен стикер, удостоверяващ броя на
листовете, които делото съдържа.

ЧНД № 483/ 2018 г., образувано на 31.10.2018 г. по предложение
на прокурор от ОП – Стара Загора на основание чл. 306, ал.1, т.1 НПК.
Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. Разпореждане
от 02.11.2018 г. за насрочване и указания до началника на затвора, до
служба „Бюро съдимост“ и до АК за определяне на адвокат.
Призовките са изпратени на 05.11. и 06.11.2018 г. Приложеният
протокол от избор на съдебни заседатели (лист 20) неправилно е
озаглавен „протокол за избор на докладчик”. В с.з. на 21.11.2018 г. е
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даден ход на делото и с определение съдът е наложил едно общо
наказание от определените по влезли в сила присъди и на основание
чл.24 НК го е увеличил. Заверен препис от влязлото в сила определение
е изпратен на ОП – Стара Загора на 22.02.2019 г. Има поставен стикер,
удостоверяващ броя на листовете, които делото съдържа. С решение от
18.02.2019 г. на АС-Пловдив по ВЧНД № 643/ 2018 г., образувано по
жалба на осъдения, определението на ОС – Стара Загора е потвърдено.

ЧНД № 166/ 2018 г., образувано на 07.04.2018 г. по искане на
прокурор от ОП – Стара Загора за вземане на МНО задържане под
стража на обвиняем на осн. чл.64, ал.1 НПК. Протокол от избор на
съдия-докладчик от същата дата. В с.з. е даден ход на делото,
изслушани са становищата на страните и съдебните прения. Упражнено
е правото на лична защита и последна дума на обвиняемия. В
присъствие на страните съдът е обявил постановеното определение, с
което е взел МНО задържане под стража. Указал е реда и срока за
обжалване и протестиране и датата на с.з.  в АС –  Пловдив.  ВЧНД №
227/ 2018 г. е образувано по частна жалба на защитника на обвиняемия.
С определение от 24.04.2018 г. състав на АС – Пловдив по съображения
за неоснователност на жалбата е потвърдил протоколното определение.
Преписи от влязлото в сила определение са изпратени на ОП – Стара
Загора,  на директора на ОД МВР и ОС ИН сектор „Арести“  –  Стара
Загора на 27.04.2018 г.

ВЧНД № 1119/ 2017 г. - образувано на 02.06.2017 г. по жалба с
искане за отмяна на определението по ЧНД № 1077/2017 г. по описа на
РС – Стара Загора, с което постановлението на прокурор за
прекратяване на наказателното производство е потвърдено. Протокол
от избор на съдия-докладчик от същата дата. С решение от 08.06.2017
г. определението е потвърдено като законосъобразно. Делото е върнато
на 09.06.2017 г.

ВЧНД № 1113/ 2018 г.  – образувано на 28.05.2018 г. по жалба на
защитника на обвиняемия срещу определението по ЧНД № 1392/ 2018
г. по описа на РС – Стара Загора, с което искането за изменение на
взетата МНО е оставено без уважение. Протокол от избор на съдия-
докладчик от същата дата. Призовките са изпратени на същата дата. В
с.з. е даден ход на делото и съдът е потвърдил определение на РС.
Делото е върнато на 05.06.2018 г. Заверен препис от влязлото в сила
определение е изпратен на РП – Стара Загора на 06.06.2018 г.

ВЧНД № 1080/ 2018 г. – образувано на 18.04.2018 г. по жалба
срещу определението по ЧНД № 255/2018 г. по описа на РС – Стара
Загора, с което производството по делото е прекратено и жалбата е
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върната поради недопустимост. Протокол от избор на съдия-докладчик
от същата дата. С определение от 22.05.2018 г. определението на РС е
потвърдено. Съобщенията са изпратени на 23.05.2018 г. Делото е
получено в РС на 28.05.2018 г. На 29.05.2018 г. е изпратен препис от
влязлото в сила определение на РП-Стара Загора. Има поставен стикер,
удостоверяващ броя на листовете, които делото съдържа.

Дела, разгледани от съдия Спасена Драготинова
НОХД № 511/2017 г. – образувано на 09.10.2017 г. по внесено от

прокурора споразумение между страните за решаване на делото при
условията на чл.381 НПК за извършени престъпления по чл. 354а, ал.1,
предл. 1 НК и чл. 354а, ал. 3, т.1 НК. Приложен протокол от избор на
съдия-докладчик от същата дата. Няма разпореждане за насрочване и
указания. Призовките са изпратени на 10.10.2017 г. В с.з. на 12.10.2017
г. е даден ход. Съдът е изпълнил процесуалните си задължения по
чл.382, ал.4 НПК. Подсъдимият е заявил, че разбира обвинението,
признава се за виновен, разбира последиците от споразумението,
съгласен е с тях и доброволно го е подписал и при условията по чл.382,
ал.7 НПК е одобрено. Съдът се е произнесъл по въпроса за мярката за
неотклонение. Преписи от споразумението са изпратени на ОП и на
Бюро „Съдимост“ на същата дата. Има поставен стикер, удостоверяващ
броя на листовете, които делото съдържа.

НОХД № 12/2017 г. – образувано на 10.01.2017 г. по внесен ОА
за извършено престъпление по чл. 343, ал. 3, предл. 7, б. „б“, пр. 1-во,
вр.  ал.  1,  б.  „в“,  вр.  чл.  342,  ал.1  НК.  Протокол от избор на съдия –
докладчик от същата дата. Разпореждане от 17.01.2017 г. за насрочване
на  предварително изслушване и указания. Призовките са изпратени на
17.01.2017 г., на 01.02.2017 г. и на 06.02.2017 г. В с.з. на 21.02.2017 г. е
даден ход на делото по реда на гл. 27  НПК по искане на подсъдимия.
Съдът е изпълнил процесуалните задължения по чл.372, ал.1 НПК и е
разяснил правата по чл.371 НПК. Подсъдимият е заявил, че признава
изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния
акт и е дал съгласие да не се събират доказателства за тези факти. При
условията по чл.371, т.2 НПК делото е разгледано. Приключено е
съдебното следствие и след изслушване са съдебните прения,
упражнено право на лична защита и на последна дума, съдът е обявил
постановената присъда, с която е признал подсъдимия за виновен,
осъдил го е на лишаване от свобода за срок от 3 г. и лишаване от право
да управлява МПС за срок от 4 години. По жалби на защитниците на
подсъдимия и на частните обвинители на 30.03.2017 г. в АС - Пловдив
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е образувано ВНОХД № 165/2017 г. Делото е изпратено на 28.03.2017
г. С решение от 17.07.2017 г. присъдата на ОС – Стара Загора е
потвърдена. Решението на АС – Пловдив е обжалвано от защитниците
на подсъдимите и от частните обвинители пред ВКС. С решение от
19.02.2017 г. по КНД № 1114/2017 г. решението на АС – Пловдив е
оставено в сила. Писмата до съответните институции са изпратени на
23.02.2018 г.

НОХД № 355/2017 г. – образувано на 28.06.2017 г. по внесен ОА
за извършени престъпления по чл.  118,  вр.  чл.  115,  вр.  чл.  18,  ал.  1,
пр.2-ро НК и по чл. 339, ал. 1 НК. Протокол от избор на съдия-
докладчик от същата дата. Разпореждане от 04.07.2017 г. за насрочване
за предварително изслушване по реда на гл. 27 НК и указания.
Призовките са изпратени на 05.07.2017 г. В с.з. на 19.09.2017 г. не е
даден ход поради неявяване на подсъдимия и делото е отложено.
Докладвана е молба от служебния защитник с искане за отлагане с
приложени медицински документи и искане за разглеждане на делото
по реда на чл. 371, т. 2 НПК. Призовките са изпратени на същата дата.
В с.з.  на 02.10.2017 г.  е даден ход на делото по реда на гл.  27 НПК по
искане на подсъдимия. Съдът е изпълнил процесуалните задължения по
чл.372, ал.1 НПК и е разяснил правата по чл.371 НПК.  Подсъдимият е
заявил, че признава изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част
на обвинителния акт и е дал съгласие да не се събират доказателства за
тези факти. Делото е разгледано при условията по чл.371, т.2 НПК.
Приети са писмени доказателства, предявени са веществените
доказателства, приключено е съдебното следствие и след упражнено
право на лична защита и последна дума е обявена постановената
присъда, с която подсъдимият е признат за виновен, наложени са му
наказания лишаване от свобода с приложение на чл. 23, ал. 1 НК.
Заверени преписи са изпратени на ОП – Стара Загора и на служба Бюро
„Съдимост“ при РС – Харманли  на 17.10. и 18.10.2017 г. Има поставен
стикер, удостоверяващ броя на листовете, които делото съдържа.

ВНОХД № 1077/ 2017 г. - образувано на 31.03.2017 г. по жалба от
подсъдимия срещу присъдата по НОХД № 25/ 2017 г. Протокол от
избор на съдия-докладчик от същата дата. Приложени са протоколи от
03.04. за избор на членове на съдебния състав и определение от
03.04.2017 г. за насрочване и указания за страните. Призовките са
изпратени на 04.04.2017 г. В с.з. на 26.04.2017 г. е даден ход на делото
и съдът е обявил, че ще се произнесе със съдебен акт в
законоустановения срок. С решение от 10.05.2017 г. присъдата на РС –
Стара Загора е потвърдена. На 23.06.2017 г. е образувано НД (В) №
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353/ 2017 г. по описа на АС – Пловдив по искане на осъдения за
възобновяване на НОХД № 25/ 2017 г. по описа на РС – Стара Загора.
С решение от 02.10.2017 г. искането е оставено без уважение.

НОХД № 309/2018 г. – образувано на 25.06.2018 г. по внесен ОА
за извършено престъпление по чл. 304а, предл. трето, вр. с чл. 304, ал. 1
от НК. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата.
Разпореждане от 02.07.2018 г. за насрочване на р.з. и указания. На
17.07.2018 г. е даден ход  на разпоредителното заседание, страните са
изразили становища по въпросите по чл. 248, ал. 1 от НК и при
условията по чл. 252, ал. 2 НПК по искане на подсъдимия делото е
разгледано по реда на гл. 27 НПК. Съдът е изпълнил процесуалните
задължения по чл.372, ал.1 НПК и е разяснил правата по чл.371 НПК.
Подсъдимият е заявил, че признава изцяло фактите, изложени в
обстоятелствената част от обвинителния акт и е дал съгласие да не се
събират доказателства за тези факти. Делото е разгледано при
условията по чл.371, т.2 НПК. Приети са писмените доказателства,
предявени са веществените доказателства, приключено е съдебното
следствие и след упражнено право на лична защита и последна дума е
обявена постановената присъда, с която подсъдимият е признат за
виновен и му е наложено наказание пробация с посочени пробационни
мерки. Препис от влязлата в сила присъда е изпратен на 02.08.2018 г.
на ОП-Стара Загора и на служа Бюро „Съдимост“ при РС – Габрово.

НОХД № 153/2018 г. – образувано на 27.03.2018 г. по внесено от
прокурора споразумение между страните за решаване на делото при
условията на чл.381 НПК за извършено престъпление по чл. 199, ал. 1,
т.  4,  вр.  чл.  198,  ал.1,  вр.  чл.  20,  ал.  2,  вр.  чл.  29,  ал.  1,  б.  „а“  НК.
Приложен протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. Няма
разпореждане за насрочване и указания. Призовките са изпратени на
същата дата. В с.з. на 02.04.2018 г. е даден ход. Съдът е изпълнил
процесуалните си задължения по чл.382, ал.4 НПК. Подсъдимият е
заявил,  че разбира обвинението,  признава се за виновен,  разбира
последиците от споразумението, съгласен е с тях и доброволно го е
подписал и при условията по чл.382, ал.7 НПК е одобрено. Преписи от
споразумението са изпратени на ОП и на Бюро „Съдимост“ на същата
дата. Има поставен стикер, удостоверяващ броя на листовете, които
делото съдържа.

ЧНД № 658/ 2017 г., образувано на 11.12.2017 г. по жалба на
юрисконсулт на ТД на НАП-Пловдив срещу постановление на
прокурор от ОП – Стара Загора за прекратяване на ДП. Протокол от
избор на съдия-докладчик от същата дата. С определение от 19.12.2017
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г. постановлението е отменено и делото е върнато на ОП – Стара
Загора с указания. Съобщенията за изготвеното определение са
изпратени на същата дата.

ЧНД №13/2017 г. – образувано на 11.01.2017 г. по искане от
Районния съд в гр. Любляна, Р. Словения, за изразяване на съгласие за
наказателно преследване по отношение на исканото лице. Протокол от
избор на съдия-докладчик от същата дата. Определение от 13.01.2017 г.
за насрочване, предоставяне на правна помощ и указания. Призовките
са изпратени на същата дата. В с.з. на 30.01.2017 г. не е даден ход. Не
са получени исканите документи – гаранциите по чл. 41, ал. 3 от ЗЕЕЗА
и писменият отговор на издаващата държава. В с.з. на 07.02.2017 г. е
даден ход на делото,  приключено е съдебното следствие и съдът е
обявил постановеното по чл. 44, ал. 7 от ЗЕЕЗА решение, с което е дал
съгласие за провеждане на наказателно преследване срещу българския
гражданин. Преписи от влязлото в сила решение са изпратени на МП и
на ВКП на 14.02.2017 г.

ЧНД № 474/2018 г. – образувано на 15.10.2018 г. по молба на
осъден с искане за реабилитация на основание чл. 87 от НК. Протокол
от избор на съдия-докладчик от същата дата. Разпореждане от
17.10.2018 г. за насрочване и указания. Членовете на съдебния състав
са определени съгласно протокол от избор на докладчик. Призовките са
изпратени на 17.10. и 18.10.2018 г. С разпореждане на председателя на
съда от 08.11.2018 г. с.з., насрочено за 12.11.2018 г., е отсрочено без
дата поради заболяване на съдията-докладчик с указания след
завръщането му делото да се докладва за насрочване.  В с.з.  на
10.01.2019 г. е даден ход, приети са писмените доказателства,
приключено е съдебното следствие. С определение от същата дата
съдът е допуснал съдебна реабилитация. Препис от влязлото в сила
определение е изпратен на ОП на 18.01.2019 г. Има поставен стикер,
удостоверяващ броя на листовете, които делото съдържа.

ВЧНД № 1140/ 2018 г. - образувано на 27.06.2018 г. по частна
жалба от защитника на обвиняемия срещу определението по ЧНД №
1714/2018 г. по описа на РС – Стара Загора, с което е взета МНО
задържане под стража. Протокол от избор на съдия-докладчик от
същата дата, начин на разпределение ръчно – на дежурен съдия
Драготинова. В с.з. на 27.06.2018 г. е даден ход на делото, приети са
писмени доказателства и след изслушване на съдебните прения и
последната дума на обвиняемия съдът е обявил с протоколното
определение, с което е потвърдил определението на
първоинстанционния съд. Делото е върнато на РС на 28.06.2018 г.
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Дела, разгледани от съдия Татяна Гьонева
НОХД № 401/2017 г. – образувано на 21.07.2017 г. по внесен ОА

за извършени престъпления по чл. 304а, пр. 3-то, вр. чл. 304, ал. 1 и по
чл.  131,  ал.  1,  т.  12,  пр.  1-во във вр.  с чл.  129,  ал.  2,  вр.  ал.  1  НК.
Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. Разпореждане
от 25.07.2017 г. за насрочване на предварително изслушване и
указания. Призовките са изпратени на 26.07.2017 г. В с.з. на 02.08.2017
г. е даден ход. Предвид изявлението на пострадалия, че с подсъдимия
са постигнали съгласие за размера на обезщетението, което да изплати
за причинените неимуществени вреди и изплащане на сумата, съдът е
отложил делото за 08.08.2017 г. В с.з. е даден ход на делото. Поради
изплащане на уговореното обезщетение пострадалият е оттеглил
искането си да бъде конституиран като частен обвинител и граждански
ищец. По искане на подсъдимия съдът е дал ход на делото по реда на
гл. 27 НПК. Изпълнил е процесуалните задължения по чл.372, ал.1
НПК и е разяснил правата по чл.371 НПК. Подсъдимият е заявил, че
признава изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част от
обвинителния акт и е дал съгласие да не се събират доказателства за
тези факти. Делото е разгледано при условията на чл.371, т.2 НПК.
След приключване на съдебното следствие, упражнено право на лична
защита и последна дума съдът е обявил постановена присъда, с която е
признал подсъдимия за виновен, наложил му е наказания лишаване от
свобода и глоба, като е приложил чл. 23, ал. 1 НК. Препис от влязлата в
сила присъда е изпратен на ОП-Стара Загора на 25.08.2017 г.

НОХД № 272/2017 г. – образувано на 22.05.2017 г. по внесен ОА
за извършени престъпления по чл. 170, ал. 2, пр. първо, вр. ал. 1, пр.
четвърто и по чл.  330,  ал.  2,  т.  2,  вр.  чл.  330,  ал.  1,  пр.  първо НК.
Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. Разпореждане
от 13.06.2017 г. за насрочване на предварително изслушване и
указания. Призовките са изпратени на същата дата. В с.з. на 27.06.2017
г. не е даден ход. От върнатата разписка на призовката за подсъдимия
съдът е констатирал, че преписи от разпореждането и от обвинителния
акт са връчени преди да изтече 7-дневния срок за отговор и го е
отложил. В с.з. на 05.09.2017 г. е даден ход и съдът е постановил
разглеждане на делото по реда на гл. 27 НПК по искане на подсъдимия.
Съдът е изпълнил процесуалните задължения по чл.372, ал.1 НПК и е
разяснил правата му по чл.371 НПК. Подсъдимият е заявил, че
признава изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на
обвинителния акт и е дал съгласие да не се събират доказателства за
тези факти. Делото е разгледано при условията на чл.371, т.2 НПК.



67

Приети са писмени доказателства, упражнено е правото на лична
защита и на последна дума. Съдът е обявил постановената присъда, с
която е признал подсъдимия за виновен и му е наложил е наказание
лишаване от свобода. Приложил чл. 25, ал. 1, вр. с чл. 23, ал. 1 от НК.
Неправилно първо е приложен чл. 23 НК за наложените с присъдата
наказания и с определение. Преписи до ОП-Стара Загора и до служба
„Бюро съдимост” са изпратени на 25.09.2017 г.

НОХД № 460/2017 г. – образувано на 05.09.2017 г. по внесено от
прокурор споразумение между страните за решаване на делото при
условията на чл.381 НПК за извършено престъпление по чл. 249, ал.1,
вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 НК по отношение на трима
обвиняеми, като по отношение на двама от тях обвинението е във вр. с
чл. 63, ал. 1, т. 3, предл. 1 НК. Приложен протокол от избор на съдия-
докладчик от същата дата. Няма разпореждане за насрочване и
указания. Призовките са изпратени на 07.09.2017 г. В с.з. на 14.09.2017
г. е даден ход. Съдът е изпълнил процесуалните си задължения по
чл.382, ал.4 НПК. Подсъдимият е заявил, че разбира обвинението,
признава се за виновен, разбира последиците от споразумението,
съгласен е с тях и доброволно го е подписал и при условията по чл.382,
ал.7 НПК е одобрено. Съдът се е произнесъл по въпроса за мярката за
неотклонение. Преписи от споразумението са изпратени на ОП и на
Бюро „Съдимост“ на същата дата. Има поставен стикер, удостоверяващ
броя на листовете, които делото съдържа.

НОХД № 8/2018 г. – образувано на 09.01.2018 г. по внесен ОА за
извършено престъпление по чл. 343, ал. ,, б. „в”, вр. с чл. 342, ал.1 от
НК. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата.
Разпореждане от 08.02.2018 г. за насрочване на разпоредително
заседание и указания. Разпореждане от 12.02.2018 г. за изискване на
справка за съдимост и от ОД на МВР,  сектор ПП,  за наложени
наказания за допуснати нарушения по Закона за движение по пътищата
(ЗДвП).  Призовките са изпратени на 09.02.2018  г.  Указанията са
изпълнени на 21.02.2018 г. В с.з. на 26.02.2018 г. е даден ход на
разпоредителното заседание, обсъдени са въпросите по чл. 248, ал.1
НПК, и при условията на чл.252, ал.2 НПК по искане на защитника за
разглеждане на делото по реда на гл. 27 НПК съдът е дал ход на делото
по реда на чл. 371, т. 2 НПК. Изпълнил е процесуалните задължения по
чл.372, ал.1 НПК и е разяснил правата на подсъдимия по чл.371 НПК.
Подсъдимият е заявил, че признава изцяло фактите, изложени в
обстоятелствената част на обвинителния акт и е дал съгласие да не се
събират доказателства за тези факти. Делото е разгледано при
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условията по чл.371, т.2 НПК. След изслушване на съдебните прения,
упражнено право на лична защита и последна дума на подсъдимия
съдът е обявил постановената присъда, с която е признал подсъдимия
за виновен, като го е осъдил на лишаване от свобода, изпълнението на
наказанието е отложил при условията на чл. 66, ал. 1 НК и го е лишил
от право да управлява МПС за срок от 1  г.  и 4  м.  В мотивите на
присъдата не са посочени индивидуализиращи обстоятелства за
наложеното наказание лишаване от право да управлява МПС, въз
основа на които съдът е определил срока. Преписи от влязлата в сила
присъда са изпратени на ОП-Стара Загора и на служба „Бюро
съдимост”, РС-Смолян на 20.03.2018 г. Има поставен стикер,
удостоверяващ броя на листовете, които делото съдържа.

НОХД № 111/2018 г. – образувано на 19.03.2018 г. по внесено от
прокурора споразумение между страните за решаване на делото при
условията на чл.381 НПК за извършено престъпление по чл. 277а, ал.7
НК. Приложен протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата.
Разпореждане от 20.03.2018 г. за насрочване и указания. Призовките са
изпратени на същата дата. В с.з. на 21.03.2018 г. е даден ход. Съдът е
изпълнил процесуалните си задължения по чл.382, ал.4 НПК.
Подсъдимият е заявил, че разбира обвинението, признава се за виновен,
разбира последиците от споразумението, съгласен е с тях и доброволно
го е подписал и при условията по чл.382, ал.7 НПК е одобрено. На
02.04.2018 г. препис от споразумението и ДП са върнати на ОП-Стара
Загора. Има поставен стикер, удостоверяващ броя на листовете, които
делото съдържа.

НОХД № 420/2018 г. – образувано на 12.09.2018 г. по внесен ОА
за извършено престъпление по чл. 343, ал. 3, пр. първо и трето, б. „а“,
пр. второ и б. „б“ пр. първо, вр. ал. 4, пр. първо, алт. първа и пр. второ,
алт.  първа във вр.  ал.  1,  вр.  чл.  342,  ал.  1  от НК.  Разпореждане от
19.09.2018 г. за насрочване на 06.11.2018 г. и указания. Призовките са
изпратени на 20.09.2018 г. С разпореждане от 06.11.2018 г. на зам.-
председателя на съда делото е отсрочено без дата поради заболяване на
докладчика. С разпореждане от 12.11.2018 г. е насрочено
разпоредително заседание на 11.12.2018 г. Призовките са изпратени на
15.11.2018 г. В р.з. е даден ход, обсъдени са въпросите по чл. 248, ал. 1
НПК и при условията на чл. 252, ал. 1 НПК по искане на подсъдимата
съдът е постановил делото да се разгледа по реда на гл. 27 НПК. Съдът
е изпълнил процесуалните задължения по чл.372, ал.1 НПК и е
разяснил правата по чл.371 НПК. Подсъдимият е заявил, че признава
изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част от обвинителния
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акт и е дал съгласие да не се събират доказателства за тези факти.
Делото е разгледано при условията по чл.371, т.2 НПК. Приети са
писмените доказателства, даден е ход на съдебните прения и съдът е
обявил постановената присъда, с която е признал подсъдимата за
виновна. Наложено е наказание лишаване от свобода за срок от три
години и лишаване от право да управлява МПС за срок от 5  г.
Мотивите са предадени на 15.01.2019 г. По жалби на подсъдимата и
повереника на частните обвинители срещу присъдата на ОС на
08.02.2019 г. е образувано ВНОХД № 66/ 2019 г. по описа на АС –
Пловдив /Делото е изпратено на АС на 06.02.2019 г./. С решение от
22.04.2019  г.  присъдата на ОС е изменена като подсъдимата е
оправдана по отношение на нарушението на чл. 5, ал.3, т. 1, пр. първо и
на чл.  20,  ал.  2,  изр.  2  от ЗДвП.  В останалата част присъдата е
потвърдена. По жалби на частните обвинители и на подсъдимата във
ВКС е образувано КНД № 615/2019 г. С решение № 153 от 25.09.2019 г.
е оставено в сила решението на въззивния съд. Преписи са изпратени
на 03.10.2019 г.

НОХД № 105/2018 г. е образувано на 15.03.2018 г. по внесен ОА
за извършени престъпления по чл. 199, ал. 1, т. 4, вр. чл. 198, ал. 1, вр.
чл. 29, ал. 1, б. „а“ и „б“ НК и по чл. 150, ал.1, вр. чл. 18, ал.1 НК.
Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. Разпореждане
от 19.03.2018 г. за насрочване на разпоредително заседание и указания.
Призовките са изпратени на същата дата. В р.з. на 03.04.2018 г. съдът е
дал ход на делото. Обсъдени са въпросите по чл. 248, ал.1 НПК и при
условията на чл. 252, ал. 1 НПК и по искане на подсъдимия съдът е
постановил делото да се разгледа по реда на гл. 27 НПК. Изпълнил е
процесуалните задължения по чл.372, ал.1 НПК и е разяснил правата по
чл.371 НПК. Подсъдимият е заявил, че признава изцяло фактите,
изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и е дал
съгласие да не се събират доказателства за тези факти. Делото е
разгледано при условията по чл.371, т.2 НПК. След изслушване на
съдебните прения, упражнено право на лична защита и последна дума
съдът е обявил постановената присъда, с която е признал подсъдимия
за виновен и са му е наложил наказания лишаване от свобода с
приложение на чл. 23, ал. 1 от НК. В диспозитива на присъдата
неправилно са описани фактически обстоятелства, които са
задължителна част само за мотивите, но са извън кръга на
предвидените в чл.305, ал.4 НПК. По жалби на защитника и на
подсъдимия на 03.05.2018 г. е образувано ВНОХД № 269/2018 г. по
описа на АС – Пловдив. /Делото е изпратено на 30.04.2018 г./ С
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решение от 06.07.2018 г. присъдата е потвърдена. По жалби на
подсъдимия и защитника му на 07.08.2018 г. е образувано КНД №
828/2018 г. С решение от 29.11.2018 г. състав на ВКС е оставил в сила
решението на АС – Пловдив. Преписи са изпратени на 06.12.2018 г.

 ВНОХД № 1278/2018 г. – образувано на 18.12.2018 г. по
протест на прокурор от РП – Стара Загора срещу присъдата по НОХД
№ 2696/2018 г. по описа на РС – Стара Загора. Протокол от избор на
съдия-докладчик от същата дата. Определение от 16.01.2019 г. за
насрочване. С решение от 06.03.2019 г. присъдата на РС е потвърдена.
Делото е върнато на РС на 07.03.2019 г.

ЧНД № 192/2017 г. – образувано на 07.04.2017 г. по молба на
осъден за налагане на едно общо наказание от определените с две
влезли в сила присъди.Протокол от избор на съдия-докладчик от
същата дата. Разпореждане от 03.05.2017 г. за насрочване и указания.
Призовките са изпратени на същата дата. В с.з. на 17.05.2017 г. е даден
ход, приети са писмени доказателства. Съдът е обявил постановеното
определение, с което е оставил без уважение молбата на осъдения като
неоснователна. На 12.06.2017 г. преписи от влязлото в сила
определение са изпратени на ОП-Стара Загора и на началника на
Затвора – Стара Загора.

ЧНД № 519/ 2017 г., образувано на 17.10.2017 г. по искане на
прокурор от ОП – Стара Загора за вземане на МНО домашен арест на
искано от испанските съдебни власти лице при условията на чл.43, ал.3
ЗЕЕЗА вр. чл.64 НПК. Протокол от избор на съдия-докладчик от
същата дата. Няма приложено разпореждане за насрочване и указания.
В с.з. на 25.10.2017 г. не е даден ход на делото поради неявяване на
исканото лице. Според упълномощения защитник съгласно
представено медицинско удостоверение са налице уважителни
причини. В с.з. на 13.12.2017 г. е даден ход на делото, разяснени са
правата на страните. След изслушване становищата на страните съдът
след тайно съвещание е постановил определение с указания да се
изискат от съда от Първа инстанция, Антверпен гаранции, че след
изслушване на лицето ще бъде върнато на Р България на неин граничен
КППП за изтърпяване на наказание или вземане на МНО. Уведомяване
на същия съд, че исканото лице е станала майка с оглед възможността
за изслушването от български съд. С оглед възможността да направят
други искания защитникът е мотивирал необходимостта от вземане на
МНО подписка поради необходимостта за отглеждане на детето.
Изслушано е становището на прокурора и след тайно съвещание съдът
е оставил без уважение искането за промяна на МНО домашен арест в
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по-лека по съображения, че раждането и полагането на грижи за
новороденото не са от обстоятелствата за изменение на мярката.
Указанията са изпълнени на 18.12.2017 г. В с.з. на 23.01.2018 г. е даден
ход на делото, приети са представените гаранции в оригинал на
нидерландски и в легализиран превод на български език. След
изслушване пренията на страните и тайно съвещание съдът е
възобновил съдебното следствие, разяснил е на исканото лице смисъла
и съдържанието на съгласието по чл.19 ЗЕЕЗА и принципа на
особеността по чл.61 ЗЕЕЗА. След заявеното становище на исканото
лице и на страните, че нямат нови искания, съдът е приключил
съдебното следствие, дал е ход на съдебните прения и след
проведеното тайно съвещание е обявил постановеното решение.
Допуснал е изпълнение на ЕЗА, взел е МНО задържане под стража.
ВЧНД № 87/  2018 г.  е образувано по протест на прокурор в частта за
предаване на задържаното лице с малолетното й дете. С решение от
19.02.2018 г. АС – Пловдив е отменил решението на
първоинстанционния съд в частта, в която е разпоредено детето на
исканото лице да бъде предадено заедно с майката в изпълнение на
ЕЗА, както и да пребивава заедно с нея в Затвора – Сливен. Преписи от
влязлото в сила решение са изпратени на МП и на ВКП.

ЧНД № 17/2017 г. – образувано на 13.01.2017 г. по молба на
обвиняем на осн.  чл.  65,  ал.  1  НПК.  Протокол от избор на съдия-
докладчик от същата дата. Призовките са изпратени на същата дата.
Разпореждане от 13.01.2017 г. за насрочване и указания. В с.з. на
18.01.2017 г. е даден ход и с определение е потвърдена взетата мярка за
неотклонение по отношение на обвиняемия. Указан е реда и срока за
обжалване, като делото е насрочено за разглеждане в АС – Пловдив. По
жалба на обвиняемия срещу определението на ОС на 25.01.2017 г. е
образувано ВЧНД № 3417/2017 г. С определение от 26.01.2017 г. е
потвърдено протоколното определение на ОС – Стара Загора. Преписи
от влязлото в сила определение са изпратени на началника на ОЗ
„Следствени арести“ и на РУ на МВР – Казанлък на 30.01.2017 г.

 ЧНД № 181/ 2017 г., образувано на 24.03.2017 г. по жалба на
пострадалия срещу постановление на прокурор от ОП – Стара Загора за
прекратяване на ДП. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата
дата. С определение от 13.04.2017 г. постановлението е отменено и
делото е върнато на ОП – Стара Загора с указания. Съобщенията за
изготвеното определение са изпратени на 21.04.2017 г. По протест на
прокурор от ОП – Стара Загора срещу определението на ОС на
31.05.2017 г. е образувано ВЧНД № 298/2017 г. по описа на АС –
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Пловдив /Делото е изпратено на 29.03.2017  г./.  С определение от
26.06.2017 г. определението на ОС – Стара Загора е потвърдено.
Препис от влязлото в сила определение е изпратен на ОП-Стара Загора
на 28.06.2017 г.

ЧНД № 379/ 2018 г., образувано на 01.08.2018 г. по предложение
на началника на Затвора – Стара Загора за преместване на лишен от
свобода от затворническо общежитие от открит тип в корпуса на
Затвора – Стара Загора по реда на чл.64, ал. 2 от ЗИНЗС. Протокол от
избор на съдия-докладчик от същата дата.  Делото е насрочено с
разпореждане от 03.08.2018 г. Дадени са указания. В с.з. на 07.08.2018
г. е  даден ход на делото, приети са писмени доказателства и съдът с
определение е постановил лишения от свобода да бъде преместен от
затворническо общежитие от открит тип в корпуса на Затвора - Стара
Загора за изтърпяване на остатъка от наложеното му наказание
лишаване от свобода. Заверен препис от влязлото в сила определение е
изпратен на началника на затвора на 07.08.2018 г. Има поставен стикер,
удостоверяващ броя на листовете, които делото съдържа.

ЧНД № 20/2018 г. – образувано на 22.01.2018 г. по искане на
прокурор от ОП – Стара Загора за вземане на мярка за неотклонение
задържане под стража на обвиняем на осн. чл. 64, ал. 1 НПК. Протокол
от избор на съдия-докладчик от същата дата. В с.з. на същата дата е
даден ход, приети са писмени доказателство и след упражнено право на
лична защита и на последна дума на обвиняемия съдът е взел мярка за
неотклонение задържане под стража. Указал е реда и срока за
обжалване и е определил дата на с.з. в АС – Пловдив. По жалба на
защитника на обвиняемия на 29.01.2018 г. в АС – Пловдив е образувано
ВЧНД № 63/2018 г. В с.з. на 30.01.2018 г. е потвърдено определението
на ОС.

ЧНД № 354/2018 г. – образувано на 24.07.2018 г. на осн. чл. 32 от
ЗПИИРКОРНФС. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата
дата. Разпореждане от 25.07.2018 г. за насрочване и указания. В с.з. на
07.08.2018  г.  е даден ход,  приети са писмени доказателства и е
приключено съдебното следствие. С решение от същата дата съдът е
признал решението, постановено от РС Пфорцхайм, Германия, с което
е наложена финансова санкция за нарушение на НК на Германия от
българския гражданин И.И. и е постановил изпращането му за
изпълнение на ТД на НАП-Пловдив. Препис от решението е изпратено
на ОП-Стара Загора и на ТД на НАП-Пловдив на 16.08.2018 г.

ВЧНД № 1112/ 2017 г. – образувано на 25.05.2017 г. по жалба
срещу определението по ЧНД № 1532/ 2017 г. по описа на РС - Стара
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Загора, с което по отношение на обвиняемия е взета МНО задържане
под стража. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. В
с.з. на 26.05.2017 г. е даден ход на делото и с определение от същата
дата е потвърдено определението на РС. Делото е изпратено на РС на
същата дата.

 ВЧНД № 1211/ 2017 г. - образувано на 31.08.2017 г. по частна
жалба на защитника срещу определението по ЧНД № 2558/ 2017 г. по
описа на РС – Стара Загора с искане за изменение на взетата МНО в по-
лека. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. В с.з. на
01.09.2017 г. е даден ход на делото и съдът с определение от същата
дата е потвърдил определението на първоинстанционния съд. Препис
от определението е изпратен на ОЗ „ИН“ на 28.08.2017 г., а на РП – на
05.09.2017 г.

ВЧНД № 1209/ 2017 г. – образувано на 29.08.2017 г. по жалба на
защитника на обвиняемия срещу определението по ЧНД № 2519/2017
г. по описа на РС – Стара Загора, с което по отношение на обвиняемия
е взета МНО задържане под стража. Протокол от избор на съдия-
докладчик от същата дата. В с.з. на 30.08.2017 г. е даден ход на делото
и с определение от същата дата е потвърдено определението на РС.
Делото е изпратено на РС на 04.09.2017 г. Препис от влязлото в сила
определение е изпратено на РП – Стара Загора на 05.09.2017 г.

Дела, разгледани от съдия Ива Стефанова
НОХД № 527/2017 г. – образувано на 20.10.2017 г. по внесен ОА

за извършено престъпление по чл. 199, ал. 1, т. 4, вр. чл. 198, ал.1, вр.
чл.  29,  ал.1,  б.  „а“  и „б“  НК и по чл.  150,  ал.  1,  пр.  първо и второ НК.
Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. С мотивирано
разпореждане от 24.10.2017  г.  съдия Т.  Гьонева се е отвела от
разглеждане на делото на осн. чл. 29, ал. 2 НК. Протокол от избор на
съдия-докладчик от същата дата. С разпореждане от 06.11.2017 г.
делото е насрочено за разпоредително заседание и са дадени указания.
Призовките са изпратени на същата дата. В р.з. на 23.11.2017 г. е даден
ход, обсъдени са въпросите по чл. 248 от НПК и при условията на чл.
252, ал.2 НПК по искане на подсъдимия делото е разгледано по реда на
гл. 27 НПК. Съдът е изпълнил процесуалните задължения по чл.372,
ал.1 НПК и е разяснил правата му по чл.371 НПК. Подсъдимият е
заявил, че признава изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част
на обвинителния акт, и е дал съгласие да не се събират доказателства за
тези факти. Делото е разгледано при условията на чл.371, т.2 НПК.
Слез изслушване на съдебните прения, упражнено право на последна
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дума и лична защита съдът е обявил постановената присъда, с която е
признал подсъдимия за виновен и му е наложил наказание лишаване от
свобода, като е приложил чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 НК. Неправилно
в диспозитива на присъдата са описани подробни фактически
обстоятелства, които са задължителна част само за мотивите, но са
извън кръга на предвидените в чл.305, ал.4 НПК. По жалби на
подсъдимия и на защитника на 12.12.2017 г. е образувано ВНОХД №
679/2017 г. по описа на АС – Пловдив. /Делото е изпратено на
08.12.2017г./ С решение от 15.02.2018 г. присъдата на ОС е потвърдена.
Заверени преписи са изпратени на ОП-Стара Загора и на служба „Бюро
съдимост“, РС – Чирпан на 30.03.2018 г. Има поставен стикер,
удостоверяващ броя на листовете, които делото съдържа.

НОХД № 455/2017 г. /БП - няма поставен жълт стикер съгласно
чл. 82, ал.5 ПАС/ – образувано на 01.09.2017 г. по внесен ОА за
извършено престъпление по чл. 304а, вр. чл. 304, ал.1 НК. Протокол от
избор на съдия-докладчик от същата дата. Разпореждане от 05.09.2017
г. за насрочване за предварително изслушване и указания. В с.з. на
07.09.2017 г. е даден ход на делото. По искане на подсъдимия делото е
разгледано по реда на гл. 27 НПК. Съдът е изпълнил процесуалните
задължения по чл.372, ал.1 НПК и е разяснил правата по чл.371 НПК.
Подсъдимият е заявил, че признава изцяло фактите, изложени в
обстоятелствената част на обвинителния акт и е дал съгласие да не се
събират доказателства за тези факти. Делото е разгледано при
условията на чл.371, т.2 НПК. След изслушване пренията на страните,
упражнено право на последна дума и лична защита съдът е обявил
постановената присъда, с която е признал подсъдимия за виновен и му
е наложил наказание лишаване от свобода с приложение на чл. 66 НК.
Преписи от влязлата в сила присъда са изпратени на 15.09.2017 г. Има
поставен стикер, удостоверяващ броя на листовете, които делото
съдържа.

НОХД № 193/2017 г. – образувано на 07.04.2017 г. по внесено от
прокурора споразумение между страните за решаване на делото за
извършено престъпление по чл. 354а, ал.1, пр. четвърто, алт. първа от
НК. Приложен протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата.
Разпореждане от 10.04.2017 г. за насрочване и указания. Призовките са
изпратени на същата дата. В с.з. на 12.04.2017 г. е даден ход. Съдът е
изпълнил процесуалните си задължения по чл.382, ал.4 НПК.
Подсъдимият е заявил, че разбира обвинението, признава се за виновен,
разбира последиците от споразумението, съгласен е с тях и доброволно
го е подписал и при условията по чл.382, ал.7 НПК е одобрено.
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Преписи от споразумението са изпратени на ОП-Стара Загора, РС
„ИН“, сектор „Арести“ Стара Загора и на служба „Бюро съдимост“ –
Стара Загора на същата дата.

НОХД № 537/2018 г. – образувано на 04.12.2018 г. по внесен ОА
за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 1, пр. първо вр. чл. 26, ал.1
НК. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. С
разпореждане от 07.12.2018 г. делото е насрочено за разпоредително
заседание и са дадени указания. Призовките са изпратени на същата
дата.  В р.з.  на 17.01.2019 г.  е даден ход,  обсъдени са въпросите по чл.
248 от НПК и при условията на чл. 252, ал.2 НПК делото е разгледано
по реда на гл. 29 НПК. Съдът е изпълнил процесуалните си задължения
по чл.382, ал.4 НПК. Подсъдимият е заявил, че разбира обвинението,
признава се за виновен, разбира последиците от споразумението,
съгласен е с тях и доброволно го е подписал и при условията по чл.382,
ал.7 НПК е одобрено. Заверени преписи на ОП и на служба „Бюро
съдимост“, РС – Стара Загора на 18.01.2019 г. Има поставен стикер,
удостоверяващ броя на листовете, които делото съдържа.

ВНОХД № 1203/ 2017 г. - образувано на 18.08.2017 г. по въззивна
жалба на подсъдимия срещу присъдата по НОХД № 941/2017 г. по
описа на РС – Стара Загора, съдържаща искане за признаването му за
невинен и оправдаване. Протокол от избор на съдия-докладчик от
същата дата. Определение от 04.09.2017 г. за насрочване и указания. В
с.з. на 27.09.2017 г. не е даден ход на делото и е отложено поради
оттегляне на пълномощното от защитника. В с.з. на 22.11.2017 г. е
даден ход на делото, разпитани са свидетели, проведена е очна ставка и
за разпит на двама свидетели, допуснати до повторен разпит при
условията по чл.327 НПК делото е отложено. В с.з. на 20.12.2017 г. не е
даден ход на делото поради неявяване на подсъдимия по уважителни
причини – отпуск по болест. В с.з. на 24.01.2018 г. е даден ход на
делото, разпитани са свидетели и след изслушване на съдебните прения
и упражнено право на защита от подсъдимия съдът е обявил, че ще се
произнесе със „съдебен акт в законен срок”. В протокола не е отразено
дали съставът се е оттеглил на тайно съвещание и дали е обявил вида
на съдебния акт, с който ще се произнесе. С решение от 22.02.2018 г.
присъдата на РС е потвърдена. Делото е върнато на РС на същата дата.
С решение от 09.07.2018 г. по НД (В) № 243/ 2018 г. състав на АС-
Пловдив е оставил без уважение искането на осъдения за
възобновяване на въззивното дело.

ВНОХД № 1275/ 2018 г. – образувано на 14.12.2018 г. по жалба
на подсъдимия срещу присъдата по НОХД № 1581/ 2018 г. по описа на
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РС –  Стара Загора.  Протокол от избор на съдия-докладчик от същата
дата. Определение от 18.12.2018 г. за насрочване и указания за
призоваване на страните. Призовките са изпратени на 19.12.2018 г. В
с.з.  на 23.01.2019  г.  е даден ход  на делото.  След изслушване на
пледоариите на страните, упражнено право на защита от подсъдимия и
на последна дума съдът е обявил, че ще се произнесе със съдебен акт в
законния срок. В протокола не е отразено дали съставът дали съдът е
обявил вида на съдебния акт, с който ще се произнесе.  С решение от
01.02.2019 г. съдът е приел жалбата за неоснователна и е потвърдил
присъдата на първоинстанционния съд. Делото е върнато на РС на
12.02.2019 г. На 13.02.2019 г. е изпратен препис от присъдата на РП –
Стара Загора. На 08.03.2019 г. е образувано НД (В) №122/ 2019 г. по
описа на АС – Пловдив по искане на защитника на подсъдимия за
възобновяване. С решение № 75/ 19.04.2019 г. искането е оставено без
уважение.

ЧНД № 682/2016 г. – образувано на 21.12.2016 г. по молба на
осъден с искане за реабилитация на осн.  чл.  87  от НК.  Протокол от
избор на съдия-докладчик от същата дата.  Няма разпореждане за
насрочване и указания. Призовките са изпратени на 29.12.2016 г. В с.з.
на 11.01.2017 г. е даден ход, приети са писмените доказателства и е
приключено съдебното следствие. С определение от същата дата съдът
е постановил съдебна реабилитация на молителя. Препис от влязлото в
сила определение е изпратен на ОП-Стара Загора и на служба „Бюро
съдимост“ на 19.01.2017 г. Има поставен стикер, удостоверяващ броя
на листовете, които делото съдържа.

ЧНД № 509/2017 г. – образувано на 06.10.2017 г. по молба на
осъден за налагане на общо наказание от определените с влезли в сила
присъди.  Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата.
Определение от 13.10.2017 г. за насрочване и указания. Призовките са
изпратени на същата дата. В с.з. на 01.11.2017 г. е даден ход, назначен е
посочения от АК – Стара Загора адвокат за служебен защитник, приети
са писмени доказателства и след проведено тайно съвещание съдът е
обявил постановеното определение, с което е оставил молбата без
разглеждане, като процесуално недопустима (наказанията, наложени с
присъдите по посочените в молбата дела са групирани). Препис от
определението е изпратен на ОП – Стара Загора на 17.11.2017 г.

ЧНД № 677/2017 г. – образувано на 15.12.2017 г. по искане на
прокурор от ОП – Стара Загора за вземане на мярка за неотклонение
задържане под стража на обвиняем на осн. чл. 64, ал. 1 НПК. Протокол
от избор на съдия-докладчик от същата дата. Призовките са изпратени
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на същата дата. В с.з. на същата дата е даден ход, приети са писмени
доказателства, изслушани са пренията на страните и след упражнено
право на лична защита и последна дума на обвиняемия съдът е взел
мярка за неотклонение задържане под стража. Указал е реда и срока за
обжалване. Определил е дата за разглеждане на делото в АС – Пловдив.
Преписи от влязлото в сила определение са изпратени на ОП-Стара
Загора и на ОЗ ИН „Следствени арести“ - Стара Загора на 15.12.2017 г.

ЧНД № 109/2018 г. – образувано на 19.03.2018 г. по искане на
прокурор от ОП – Стара Загора за вземане на мярка за неотклонение
задържане под стража на обвиняем на осн. чл. 64, ал. 1 НПК. Протокол
от избор на съдия-докладчик от същата дата. В с.з. на същата дата е
даден ход, приети са писмени доказателства, изслушани са пренията на
страните и след упражнено право на лична защита и последна дума на
обвиняемия съдът е взел мярка за неотклонение задържане под стража.
Указал е реда и срока за обжалване.  Насрочил е делото в АС –
Пловдив. Препис от влязлото в сила определение е изпратено на ОП-
Ст. Загора на 23.03.2018 г.

ЧНД № 206/2018 г. – образувано на 09.05.2018 г. по искане на
прокурор от ОП – Стара Загора за вземане на мярка за неотклонение
задържане под стража на обвиняем на осн. чл. 64, ал. 1 НПК. Протокол
от избор на съдия-докладчик от същата дата. Призовките са изпратени
на същата дата. В с.з. на същата дата е даден ход, приети са писмени
доказателства, изслушани са пренията на страните и след упражнено
право на лична защита и последна дума на обвиняемия съдът е взел
мярка за неотклонение домашен арест. Указал е реда и срока за
обжалване. Насрочил е делото за разглеждане в АС – Пловдив.
Преписи от влязлото в сила определение са изпратени на ОЗ ИН
„Следствени арести“ - Стара Загора и на ОП-Стара Загора на
09.05.2018 г. на 15.05.2018 г.

ЧНД № 1540/ 2018 г., образувано на 10.12.2018 г. по жалба на
пострадалите срещу постановление на прокурор от ОП – Ст. Загора за
прекратяване на ДП. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата
дата – Т. Тонев. Протокол от избор на съдия – докладчик от 12.12.2018
г. – Ива Стефанова. Причина за преразпределението – т. 17б „d“ от
Вътрешните правила за разпределение. С определение от 09.01.2019 г.
постановлението на ОП – Стара Загора е потвърдено. Съобщенията за
изготвеното определение са изпратени на 10.01.2019 г. По жалба на
пострадалите срещу определението на ОС на 30.01.2019 г. е образувано
ВЧНД № 48/2019 г. по описа на АС – Пловдив /Делото е изпратено на
28.01.2019 г./. С определение от 01.03.2019 г. определението на ОС –
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Стара Загора е потвърдено. Делото е върнато на ОС на 05.03.2019 г.
Препис от влязлото в сила определение е изпратен на ОП-Ст. Загора на
06.03.2019 г.

ЧНД № 488/ 2018 г., образувано на 06.11.2018 г. след отмяна на
разпореждане по ЧНД № 419/2018 г., с което ОС е оставил без
разглеждане жалбата против постановление за прекратяване на ДП.
Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. С определение
от 04.12.2018 г. е потвърдено постановлението на ОП – Стара Загора.
Съобщенията за изготвеното определение са изпратени на 05.12.2018 г.
и на 18.12.2018 г. Препис на ОП – Стара Загора е изпратен на
11.01.2019 г. По жалба на пострадалия срещу определението на ОС на
03.01.2019 г. е образувано ВЧНД № 4/2019 г. по описа на АС – Пловдив
/Делото е изпратено на 31.12.2018 г./. С определение от 09.01.2019 г.
определението на ОС – Стара Загора е потвърдено. Делото е върнато на
ОС на същата дата. Препис от влязлото в сила определение заедно с ДП
са изпратени на ОП на 11.01.2019 г.

ВЧНД № 1235/ 2017 г. - образувано на 10.10.2017 г. по протест на
прокурор от РП – Стара Загора срещу определение по ЧНД № 2491/
2017 г. по описа на РС – Стара Загора, с което постановлението за
прекратяване на наказателното производство е отменено. Протокол от
избор на съдия-докладчик от същата дата. С определение от 10.11.2017
г. е потвърдено определението на РС – Ст. Загора. Делото е върнато на
РС на 13.11.2017 г.

Дела, разгледани от съдия Красимир Георгиев
НОХД № 53/2017 г. – образувано на 06.02.2017 г. по внесен ОА

за извършено престъпление по чл. 343а, ал. 1, б. „б”, вр. чл. 343, ал.1, б.
„в”, пр. 1, вр. чл. 342, ал. 1, пр. 3 от НК. Протокол от избор на съдия-
докладчик от същата дата. Разпореждане от 17.02.2017 г. за насрочване
и указания. Призовките са изпратени на 17.02.2017 г. и на 23.02.2017 г.
В с.з на 20.03.2017  г.  е даден ход на делото,  конституирани са
пострадалите като частни обвинители. Съдът е постановил
предварителното изслушване на страните и делото е разгледано по реда
на гл. 27 НПК – чл. 371, т.2 НПК. Изпълнил е процесуалните
задължения по чл.372, ал.1 НПК и е разяснил правата по чл.371 НПК.
Подсъдимият е заявил, че признава изцяло фактите, изложени в
обстоятелствената част на обвинителния акт и е дал съгласие да не се
събират доказателства за тези факти. При условията на чл.371, т.2 НПК
делото е разгледано. С присъда от същата дата подсъдимият е признат
за виновен и му е наложено наказание лишаване от свобода за срок от
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шест месеца, изпълнението на което е отложено за срок от три години.
На основание чл. 343г, вр. чл. 37, ал.1 ,т. 7 НК е лишен от право да
управлява МПС за срок от 1  година.  Преписи от присъдата са
изпратени на ОП и на бюро Съдимост - Пловдив на 06.04.2017 г. Има
стикер.

НОХД № 510/2017 г. - образувано на 09.10.2017 г. по внесен ОА
за извършено престъпление по чл. 255, ал. 3 вр. ал. 1, т. 2, пр. първо, т.
6 и т. 7 вр. чл. 26, ал. 1 НК. Протокол от избор на съдия-докладчик от
същата дата. С безмотивно разпореждане от 09.10.2017 г., написано
върху писмото на ОП за изпращане на ОА, председателят на съда на
осн. чл. 252, ал. 2 НПК е разрешил насрочване на делото в тримесечен
срок. Разпореждане от 11.12.2017 г. за насрочване на разпоредително
заседание на 18.01.2018 г. и указания. Ръкописно разпореждане на зам.-
председателя от 16.01.2018 г. върху списъка на лицата за призоваване
за насрочване на р.з. на 18.01.2018 г. Върху същия лист с разпореждане
от 23.01.2018 г. на съдията-докладчик делото е насрочено за р.з. на
20.02.2018 г. Призовките са изпратени на 23.01.2018 г. Приложен е
протокол от избор на съдия-докладчик от 15.02.2018 г., а информацията
в протокола е за избор на съдебни заседатели. В р.з. на 20.02.2018 г. е
даден ход на делото, обсъдени са въпросите по чл. 248, ал. 1 от НПК и
при условията на чл. 252, ал. 2 НПК по искане на подсъдимата делото е
разгледано по реда на гл. 27 НПК. Съдът е изпълнил процесуалните
задължения по чл.372, ал.1 НПК и е разяснил правата му по чл.371
НПК. Подсъдимата е заявила, че признава изцяло фактите, изложени в
обстоятелствената част от обвинителния акт и е дала съгласие да не се
събират доказателства за тези факти. Делото е разгледано при
условията на чл.371, т.2 НПК. Съдът е обявил постановената присъда, с
която е признал подсъдимата за виновна и е наложил наказание
лишаване от свобода с приложение на чл. 66 НК. Неправилна редакция
на диспозитива. Препис от влязлата в сила присъда е изпратен на ОП-
Стара Загора на 21.03.2018 г. Има поставен стикер, удостоверяващ броя
на листовете, които делото съдържа.

НОХД № 504/2017 г. - образувано на 03.10.2017 г. по внесен ОА
за извършено престъпление по чл. 199, ал. 1, т. 4, вр. чл. 198, ал. 1, вр.
чл.  29,  б.  „а“  и „б“  НК.  Протокол от избор на съдия-докладчик от
същата дата. Разпореждане от 05.10.2017 г. за насрочване на
предварително изслушване. Призовките са изпратени на 06.10.2017 г. В
с.з. на 24.10.2017 г. е даден ход на делото по реда на гл. 27 НПК по
искане на подсъдимия. Съдът е изпълнил процесуалните задължения по
чл.372, ал.1 НПК и е разяснил правата му по чл.371 НПК. Подсъдимият
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е заявил, че признава изцяло фактите, изложени в обстоятелствената
част от обвинителния акт и е дал съгласие да не се събират
доказателства за тези факти. Делото е разгледано при условията на
чл.371, т.2 НПК. Съдът е обявил постановената присъда, с която е
признал подсъдимия за виновен и му е наложил наказание лишаване от
свобода. Неправилно е формулирано съдържанието на диспозитива,
включени са фактически обстоятелства от задължителните в мотивите.
Препис от влязлата в сила присъда е изпратен на ОП-Ст. Загора на
10.11.2017 г. Има поставен стикер, удостоверяващ броя на листовете,
които делото съдържа.

НОХД № 190/2017 г. – образувано на 04.04.2017 г. по внесено от
прокурора споразумение между страните за решаване на делото при
условията по чл.381 НПК за извършено престъпление по чл. 354а, ал.1,
изр. 1, пр. четвърто от НК. Приложен протокол от избор на съдия-
докладчик от същата дата. С разпореждане от 05.04.2017 г. върху
писмото на ОП за изпращане на споразумението делото е насрочено за
11.04.2017 г. Призовките са изпратени на същата дата. В с.з. е даден
ход. Съдът е изпълнил процесуалните си задължения по чл.382, ал.4
НПК. Подсъдимият е заявил, че разбира обвинението, признава се за
виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен е с тях и
доброволно го е подписал и при условията по чл.382, ал.7 НПК е
одобрено. Преписи от споразумението са изпратени на ОП и на служба
„Бюро съдимост“, РС – Раднево на същата дата.

НОХД № 174/2018 г. – образувано на 12.04.2018 г. по внесен ОА
за извършено престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 4, пр. първо и последно
вр.  чл.  115  вр.  чл.  18  НК.  Протокол от избор на съдия-докладчик от
същата дата. Разпореждане от 27.04.2018 г. за насрочване на р.з. и
указания. Призовките са изпратени на 27.04. и на 30.04.2018 г. С
ръкописно разпореждане от 08.05.2018 г. върху молбата на служебния
защитник от същата дата с искане за отлагане и  за невъзможност да се
яви поради завръщане от чужбина на същата дата, съдията-докладчик е
пренасрочил делото за 04.06.2018 г. Призовките са изпратени на
същата дата. В разпоредителното заседание е даден ход, обсъдени са
въпросите по чл. 248, ал. 1 НПК и при условията на чл. 252, ал. 2 НПК
по искане на подсъдимия делото е разгледано по реда на гл. 27 НПК.
Съдът е изпълнил процесуалните задължения по чл.372, ал.1 НПК и е
разяснил правата по чл.371 НПК. Подсъдимият е заявил, че признава
изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния
акт и е дал съгласие да не се събират доказателства за тези факти.
Делото е разгледано при условията на чл.371,  т.2  НПК.  След
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изслушване на съдебните прения, упражнено право на лична защита и
последна дума съдът е обявил постановената присъда, с която е
признал подсъдимия за виновен и го е осъдил на лишаване от свобода
за срок от 26 години и определил режима на изтърпяване. Преписи от
влязлата в сила присъди са изпратени на ОП, на служба „Бюро
съдимост” при РС – Стара Загора на 10.07.2018 г.

ВНОХД № 1180/ 2017 г. - образувано на 20.07.2017 г. по протест
от прокурор от РП – Стара Загора срещу присъдата по НОХД №
1344/2017 г. по описа на РС – Стара Загора, съдържащ искане за отмяна
в оправдателната й част и за осъждане на подсъдимия по
първоначалното обвинение, подробно развито в допълнителните
съображения. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата.
Определение от 21.07.2017 г. за насрочване и указания. Призовките са
изпратен на 24.07.2017 г. В с.з. на 04.10.2017 г. е даден ход на делото,
изслушани са пренията на страните и след упражнено право на лична
защита и последна дума съдът е обявил, че ще се произнесе със съдебен
акт съобразно разпоредбите на НПК,  без да е отразил проведено ли е
тайно съвещание и вида на съдебния акт. С решение от 20.11.2017 г.
присъдата на първоинстанционния съд е потвърдена. От съдържанието
на съдебния акт не се установява съдът да е упражнил правомощията
си по чл.313 и чл.314 НПК.  Делото е върнато в РС на 21.11.2017 г. Има
поставен стикер, удостоверяващ броя на листовете, които делото
съдържа.

ЧНД № 505/2017 г. – образувано на 03.10.2017 г. по внесено
предложение от председателя на пробационния съвет при съдебен
район – Раднево за замяна на наложеното наказание пробация с
наказание лишаване от свобода по отношение на осъден. Протокол от
избор на съдия-докладчик от същата дата. Разпореждане от 06.10.2017
г. за насрочване и указания. Призовките са изпратени на същата дата.
Приложеният протокол от избор на съдебни заседатели неправилно е
озаглавен „протокол за избор на докладчик”. В с.з. на 23.10.2017 г. е
даден ход, определеният от АК – Стара Загора адвокат е назначен за
служебен защитник и са приети писмени доказателства. След
изслушване пренията на страните съдът е обявил постановеното
определение, с което на основание чл. 43а, т. 2 от НК е заменил
наложеното наказание пробация с посочени пробационни мерки с
наказание лишаване от свобода. По жалба на осъдения на 06.11.2017 г.
е образувано ВЧНД № 607/2017 г. по описа на АС – Пловдив./Делото е
изпратено на 02.11.2017 г./ С решение от 10.01.2018 г. е потвърдено
определението на ОС. Делото е върнато на същата дата. Преписи от



82

влязлото в сила определение са изпратени на Пробационния съвет –
Стара Загора, на ОП-Стара Загора и на служба „Бюро съдимост“ в РС -
Стара Загора на 16.01.2018 г.

ЧНД № 54/2017 г. – образувано на 07.02.2017 г. по предложение
на прокурор от ОП – Стара Загора за налагане на общо наказание на
осъден от определените с влезли в сила присъди по посочените в
предложението дела. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата
дата. Разпореждане от 10.02.2017 г. за насрочване и указания.
Призовките са изпратени на същата дата, на 14.02. и на 20.02.2017 г. В
с.з.  на 01.03.2017  г.  е даден ход,  приети са доказателства.  Съдът по
съображения, че са налице основанията по чл.25 вр. чл.23 НК с
определение е наложил общо наказание от определените по посочените
НОХД, приложил е чл.24 и чл.25, ал.2 НК. Заверени преписи са
изпратени на 20.03.2017 г. на ОП-Ст. Загора, на началника на Затвора –
Бургас и на служба „Бюро съдимост“, РС – Сливен. Има поставен
стикер, удостоверяващ броя на листовете, които делото съдържа.

ЧНД № 312/2018 г. – образувано на 25.06.2018 г. по молба на
осъден с искане за реабилитация на осн. чл. 87 от НК. Протокол от
избор на съдия-докладчик от същата дата. Разпореждане от 10.07.2018
г. за насрочване и указания, изпълнени на 11.07.2018 г. Приложеният
протокол от избор на съдебни заседатели неправилно е озаглавен
„протокол за избор на докладчик”. Призовките са изпратени на
11.07.2018 г. В с.з. на 31.07.2018 г. е даден ход, приети са писмените
доказателства и за събиране на писмени доказателства делото е
отложено. В с.з. на 20.09.2018 г. е даден ход на делото и са изслушани
пренията на страните. С определение от същата дата съдът е допуснал
съдебна реабилитация по отношение на молителя. Преписи от влязлото
в сила определение са изпратени на ОП-Стара Загора и на служба
„Бюро съдимост“, РС - Казанлък на 01.10.2018 г. Има поставен стикер,
удостоверяващ броя на листовете, които делото съдържа.

ЧНД № 458/2018 г. – образувано на 03.10.2018 г. на осн. чл. 32 от
ЗПИИРКОРНФС. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата
дата. Разпореждане от 04.10.2018 г. за насрочване и указания.
Разпореждане от 09.10.2018 г. за предоставяне на правна помощ на
засегнатото лице на осн. чл. 16, ал. 3 от ЗПИИРКОРНФС, тъй като
призовката за него е върната в цялост с отбелязване, че не живее на
посочения адрес. Протокол от избор на член на състава от 09.10.2018 г.
В с.з. на 11.10.2018 г. е даден ход, приети са писмени доказателства и
са изслушани пренията на страните. С решение от същата дата съдът е
признал решението, постановено на Окръжно управление Филах-Ланд,
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Австрия, с което е наложена финансова санкция за нарушение на
Правилата за движение по пътищата от българския гражданин В.В. и е
постановил изпращането му за изпълнение на ТД на НАП Пловдив.
Разпореждане от 17.10.2018 г. за възлагане на превод на постановеното
решение. Препис от решението е изпратен на ОП-Ст. Загора и на ТД на
НАП Пловдив на 19.10.2018 г., а на 22.10.2018 г. на МП.

ВЧНД № 1072/ 2017 г. - образувано на 21.04.2017 г. по жалба на
осъдения срещу определението по чл.306, ал.1 НПК по ЧНД №
694/2017 г. по описа на РС – Стара Загора. Протокол от избор на съдия-
докладчик от същата дата. Определение от 04.05.2017 г. за насрочване
и указания. В с.з. на 14.06.2017 г. е даден ход на делото, приети са
писмени доказателства, изслушани са пренията на страните и
последната дума на осъдения и съдът е обявил, че ще се произнесе със
съдебен акт в законоустановен срок. В протокола не е отразено дали
съставът се е оттеглил на тайно съвещание и какъв е видът на съдебния
акт. С решение от същата дата е потвърдено определението на РС.
Делото е върнато на 16.06.2017 г.

ВЧНД № 1237/2018 г. – образувано на 06.11.2018 г. по жалба от
пострадалия срещу определение по ЧНД № 1226/2018 г. по описа на РС
– Стара Загора. Протокол от избор на докладчик от същата дата. С
определение от 15.01.2019 г. е потвърдено определението на РС.
Съобщение е изпратено на жалбоподателя на 15.01.2019 г. Делото е
върнато на РС на 17.01.2019 г. Има поставен стикер, удостоверяващ
броя на листовете, които делото съдържа.

Дела, разгледани от съдия Соня Каменова
НОХД № 28/2017 г. – образувано на 24.01.2017 г. по внесен ОА

за извършено престъпление по чл. 343а, ал.1, б. „б”, вр. чл. 343, ал.1, б.
„в”, вр. чл. 342, ал.1 НК. Протокол от избор на съдия-докладчик от
същата дата – Каменова. Разпореждане от 30.01.2017 г. за насрочване и
указания. Призовките са изпратени на 31.01.2017 г. В с.з. на 23.02.2017
г.  е даден ход на делото по реда на гл.  27  НПК.  Съдът е изпълнил
процесуалните задължения по чл.372, ал.1 НПК и е разяснил правата по
чл.371 НПК. Подсъдимият е заявил, че признава изцяло фактите,
изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и е дал
съгласие да не се събират доказателства за тези факти. Делото е
разгледано при условията на чл.371, т.2 НПК. След изслушване на
съдебните прения, упражнено право на лична защита и последна дума
съдът се е оттеглил на тайна съвещание. Обявил е постановената
присъда, с която е признал подсъдимия за виновен и му е наложил
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наказание лишаване от свобода за срок от две години, изтърпяването на
което е отложил на осн. чл. 66, ал.1 НК за срок от 4 години.  На осн. чл.
343г, вр. с чл. 37, т.7 НК го е лишил от право да управлява МПС за срок
от три години. Преписи от влязлата в сила присъда са изпратени на
ОП-Стара Загора и на служба „Бюро съдимост” РС – Стара Загора на
13.03.2017 г. и на 14.03.2017 г.

НОХД № 172/2017 г. - образувано на 21.03.2017 г. по внесен ОА
за извършено престъпление по чл. 115, вр. чл. 18, ал. 1 НК. Протокол от
избор на съдия-докладчик от същата дата. Разпореждане от 27.03.2017
г. за насрочване и указания. Призовките са изпратени на 28.03.2017 г. В
с.з. на 20.04.2017 г. е даден ход на делото и по искане на подсъдимия
делото е разгледано по реда на гл. 27 НПК. Съдът е изпълнил
процесуалните задължения по чл.372, ал.1 НПК и е разяснил правата по
чл.371 НПК. Заявил е, че признава изцяло фактите, изложени в
обстоятелствената част от обвинителния акт и е дал съгласие да не се
събират доказателства за тези факти. Делото е разгледано при
условията на чл.371, т.2 НПК. След изслушване на съдебните прения,
упражнено право на лична защита и последна дума съдът е обявил
постановената присъда, с която е признал подсъдимия за виновен и му
е наложил наказание лишаване от свобода. Препис от влязлата в сила
присъда е изпратен на ОП и на служба „Бюро съдимост“, РС-Казанлък
на 10.05.2017 г. Има поставен стикер, удостоверяващ броя на
листовете, които делото съдържа.

НОХД № 501/2017 г. – образувано на 03.10.2017 г. по внесен ОА
за извършени престъпления по чл. 249, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 НК и по
чл. 196, ал. 1, т. 1, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1 б. „б“ НК. Протокол
от избор на съдия-докладчик от същата дата. Разпореждане от
04.10.2017 г. за насрочване и указания. Призовките са изпратени на
същата дата и на 16.10.2017 г. В с.з. на 20.10.2017 г. е даден ход по реда
на гл. 27 НПК по искане на подсъдимия и защитника. Съдът е изпълнил
процесуалните задължения по чл.372, ал.1 НПК и е разяснил правата
му по чл.371 НПК. Подсъдимият е заявил, че признава изцяло фактите,
изложени в обстоятелствената част от обвинителния акт и е дал
съгласие да не се събират доказателства за тези факти. Делото е
разгледано при условията на чл.371, т.2 НПК. След изслушване на
съдебните прения, упражнено право на лична защита и последна дума
съдът е обявил постановената присъда, с която го е признал за виновен
и му е наложил наказание лишаване от свобода. Преписи от влязлата в
сила присъда са изпратени на ОП-Стара Загора и на началника на
Затвора – Стара Загора на 07.11.2017 г.



85

    НОХД № 369/2017 г. – образувано на 04.07.2017 г. по внесено
от прокурора споразумение между страните за решаване на делото по
отношение на трима обвиняеми при условията на чл.381 НПК за
извършени престъпления по чл. 249, ал.1, вр. чл. 63, ал. 1, т. 3, вр. чл.
20, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 НК и по чл. чл. 249, ал.1, вр. чл. 20,
ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 НК. Приложен протокол от избор на
съдия-докладчик от същата дата.  Разпореждане от 05.07.2017  г.  за
насрочване и указания. Призовките са изпратени на същата дата. В с.з.
на 11.07.2017 г. е даден ход. Съдът е изпълнил процесуалните си
задължения по чл.382, ал.4 НПК. Подсъдимите са заявили, че разбират
обвинението, признават се за виновни, разбират последиците от
споразумението, съгласни са с тях и доброволно са го подписали.
Съдът не е одобрил споразумението, прекратил е съдебното
производство и е върнал само ДП на ОП на същата дата. Има поставен
стикер, удостоверяващ броя на листовете, които делото съдържа.

НОХД № 49/2018 г. – образувано на 30.01.2018 г. по внесено от
прокурора споразумение между страните за решаване на делото при
условията на чл.381 НПК за извършено престъпление по чл. 213а, ал.1,
т.  6,  вр.  ал.  2,  т.  1,  пр.  първо,  вр.  ал.  1,  пр.  първо,  вр.  чл.  26,  ал.  1  НК.
Приложен протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата.
Разпореждане от 31.01.2018 г. за насрочване и указания. Призовките са
изпратени на 01.02.2018 г. В с.з. на 06.02.2018 г. е даден ход. Съдът не
е одобрил споразумението. прекратил е съдебното производство и е
върнал ДП на ОП на същата дата. Неправилно в нарушение на чл. 382,
ал. 8 НПК съдът е върнал само ДП на ОП – Стара Загора. Има поставен
стикер, удостоверяващ броя на листовете, които делото съдържа.

НОХД № 115/2018 г. – образувано на 20.03.2018 г. по внесено от
прокурора споразумение между страните за решаване на делото при
условията на чл.381 НПК за извършено престъпление по чл. 354а, ал.1,
пр. първо НК. Приложен протокол от избор на съдия-докладчик от
същата дата. Разпореждане от 21.03.2018 г. за насрочване и указания.
Призовките са изпратени на същата дата. В с.з. на 26.03.2018 г. е даден
ход. Съдът е изпълнил процесуалните си задължения по чл.382, ал.4
НПК. Подсъдимият е заявил, че разбира обвинението, признава се за
виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен е с тях и
доброволно го е подписал и при условията по чл.382, ал.7 НПК е
одобрено. Преписи от споразумението са изпратени на ОП и на служба
„Бюро съдимост“, РС-Стара Загора на същата дата. Има поставен
стикер, удостоверяващ броя на листовете, които делото съдържа.
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НОХД № 303/2018 г. – образувано на 19.06.2018 г. по внесен ОА
за извършено престъпление по чл. 199, ал. 1, т. 4, вр. чл. 198, ал. 1, вр.
чл. 29, ал. 1 б. „б“ НК. Протокол от избор на съдия-докладчик от
същата дата. Разпореждане от 20.06.2018 г. за насрочване на
разпоредително заседание и указания. Призовките са изпратени на
същата дата. В р.з. на 05.07.2018 г. е даден ход, страните са изразили
становище по въпросите на чл. 248, ал. 1 НПК. На осн. чл. 248а, ал. 1
НПК след констатиране на очевидни фактически грешки (ОФГ)  в ОА
съдът е определил 7-дневен срок, в който прокурорът да ги отстрани и
е отложил делото за 16.07.2018 г. С разпореждане от 06.07.2017 г.
съдията-докладчик е разпоредил препис от внесения коригиран ОА да
се изпрати на подсъдимия и на защитника му. В р.з. е даден ход и при
условията на чл.252, ал.1 НПК разглеждането на делото е продължило
незабавно по реда на гл. 27 НПК по искане на подсъдимия. Съдът е
изпълнил процесуалните задължения по чл.372, ал.1 НПК и е разяснил
правата му по чл.371 НПК. Подсъдимият е заявил, че признава изцяло
фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и е
дал съгласие да не се събират доказателства за тези факти. Делото е
разгледано при условията на чл.371, т.2 НПК. След изслушване
пренията на страните, упражнено право на лична защита и на последна
дума съдът е обявил постановената присъда, с която го е признал за
виновен и му е наложил наказание лишаване от свобода. Неправилно в
диспозитива на присъдата са описани подробни фактически
обстоятелства, които са задължителна част само за мотивите, но са
извън кръга на предвидените в чл.305, ал.4 НПК.  Препис от влязлата в
сила присъда е изпратен на ОП-Стара Загора и на служба „Бюро
съдимост“, РС - Стара Загора.

НОХД № 230/2018 г. – образувано на 18.05.2018 г. по внесен
обвинителен акт за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 2, т. 4, вр.
ал. 1, изр. първо, пр. 4-то, вр. чл. 29, б. „а“ и „б“ НК. Протокол от избор
на съдия-докладчик от същата дата. Разпореждане от 21.05.2018 г. за
насрочване на разпоредително заседание и указания. Призовките са
изпратени на същата дата. В р.з. е даден ход, изслушани са
становищата на страните по въпросите по чл.  248,  ал.  1  НПК и е
насрочено с.з. за 10.07.2018 г. На основание чл. 248а, ал. 1 НПК е
определен 7-дневен срок, в който прокурорът да отстрани допуснатите
ОФГ в заключителната част на ОА.  Разпореждане от 25.06.2018  г.  с
указания за връчване на внесения коригиран ОА на подсъдимия и
защитника. В с.з. на 10.07.2018 г. е даден ход по общия ред, разпитани
са свидетели, прието е заключението на физико-химична експертиза и
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фармацевтична експертиза. За събиране на доказателства делото е
отложено. В с.з. на 17.07.2018 г. е даден ход, събрани са писмени
доказателства, приключено е съдебното следствие и след изслушване
на съдебните прения, упражнено право на лична защита и последна
дума на подсъдимия съдът е обявил постановената присъда, с която е
признал подсъдимия за виновен и му е наложил наказание лишаване от
свобода. Указан е реда и срока за обжалване. По жалба на подсъдимия
на 02.08.2018 г. е образувано ВНОХД  № 454/2018 г. по описа на АС –
Пловдив. /Делото е изпратено на 31.07.2018 г./ С решение от 14.05.2019
г. присъдата на ОС е изменена в частта за квалификацията на деянието
и за наказанията, като е намален срока на наказанието лишаване от
свобода и размера на глобата. Преписи от влязлата в сила присъда са
изпратени на 20.06.2018 г. на ОП- Стара Загора, и на служба „Бюро
съдимост“, РС – Варна.

ЧНД № 40/ 2017 г., образувано на 26.01.2017 г. по искане на
прокурор от ОП – Стара Загора за вземане на МНО задържане под
стража по реда на чл.43, ал.2 ЗЕЕЗА по отношение на искано лице.
Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. Разпореждане
от 26.01.2017 г. за насрочване и указания за призоваване и за изискване
на справка за лицето от Затвора –  Ст .  Загора.  В с.з.  на 27.01.2017  г.
съдът е разяснил правата на страните, дал е ход на производството по
чл.43, ал.3 ЗЕЕЗА вр. чл.64 НПК,  приел е писмените доказателства и е
упражнил правомощията си по чл.43, ал.4 ЗЕЕЗА. След изслушване
пренията на страните, упражнено право на лична защита и последна
дума на исканото лице и след проведено тайно съвещание съдът е
обявил постановеното определение. Разяснил е реда и срока за
обжалване и е указал определението да се докладва на председателя на
съда. Постановил е незабавно освобождаване на исканото лице и е
указал реда и срока за обжалване и датата на с.з. в АС – Пловдив.
Препис от влязлото в сила определение е изпратено на 31.01.2017 г. на
ОП – Стара Загора и на началника на ОС ИН сектор „Арести“ – Стара
Загора.

ЧНД № 316/2017 г. – образувано на 19.06.2017 г. по искане на
прокурор от ОП – Стара Загора за вземане на мярка за неотклонение
задържане под стража на обвиняем на осн. чл. 64, ал. 1 НПК. Протокол
от избор на съдия-докладчик от същата дата. Призовките са изпратени
на същата дата. В с.з. на същата дата е даден ход, приети са писмени
доказателства. След изслушване на съдебните прения, упражнено
право на лична защита и на последна дума на обвиняемия съдът е взел
мярка за неотклонение домашен арест. Указал е реда и срока за
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обжалване. Насрочил е делото в АС – Пловдив. Преписи от влязлото в
сила определение са изпратени на ОП-Стара Загора, на ОД на МВР –
Стара Загора и на началника на II-ро РУП – Стара Загора на 23.06.2017
г.

ЧНД № 287/ 2017 г., образувано на 29.05.2017 г. по жалба на
наследниците на пострадалия срещу постановление на прокурор от ОП
– Ст. Загора за прекратяване на ДП след прекратяване на
производството по ЧНД № 247/2017 г. по описа на ОС – Стара Загора и
връщане на делото на ОП за връчване на постановлението на всички
наследници на пострадалия.  Протокол от избор на съдия-докладчик от
същата дата. С определение от 06.06.2017 г. постановлението е
отменено поради липса на извършено престъпление. По протест на
прокурор от ОП – Ст . Загора на 22.06.2017 г. е образувано ВЧНД №
540/ 2017 г. по описа на АС – Пловдив, който с определение от
29.06.2017 г. е потвърдил определението на ОС. ДП, заедно със заверен
препис от определението, е върнато на ОП-Стара Загора на 04.07.2017
г.

ЧНД № 203/2017 г. – образувано на 18.04.2017 г. по предложение
на прокурор от ОП на осн. чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК. Протокол от избор
на съдия-докладчик от същата дата. Разпореждане от 19.04.2017 г. за
насрочване и указания. Призовките са изпратени на същата дата. В с.з.
на 16.05.2017 г. е даден ход и с определение от същата дата съдът е
присъединил изцяло наказанието лишаване от свобода, наложено с
присъдата по НОХД № 191/2017 г. на ОС – Стара Загора, към
неизтърпяната част от наказанието лишаване от свобода, наложено по
НОХД № 51/2016  г.  по описа на РС –  Казанлък.  Заверен препис от
влязлото в сила определение е изпратено на ОП - Стара Загора на
01.06.2017 г.

 ЧНД № 422/2017 г. – образувано на 08.08.2017 г. по искане на
прокурор на ОП – Стара Загора за вземане на мярка за неотклонение
задържане под стража на обвиняем на осн. чл. 64, ал. 1 НПК. Протокол
от избор на съдия-докладчик от същата дата. Призовките са изпратени
на същата дата. В с.з. на същата дата е даден ход, приети са писмени
доказателства. След изслушване пренията на страните, упражнено
право на лична защита и последна дума на обвиняемия, съдът е взел
мярка за неотклонение задържане под стража. Указал е реда и срока за
обжалване.  Насрочил е делото в АС –  Пловдив.  По жалба на
обвиняемия на 15.08.2017 г. е образувано ВЧНД № 450/2017 г. по описа
на АС – Пловдив. С определение от 17.08.2017 г. е потвърдено
определението на ОС. Преписи от влязлото в сила определение са
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изпратени на ОП- Стара Загора, на началника на ОЗ „ИН“ сектор
„Арести“ – Стара Загора и на началника на I-во РУП – Стара Загора на
18.08.2018 г.

ЧНД № 176/2018 г. – образувано на 11.04.2018 г. по искане на
зам. окръжния прокурор на ОП – Стара Загора за вземане на мярка за
неотклонение задържане под стража на обвиняем на осн. чл. 64, ал. 1
НПК. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата.
Призовките са изпратени на същата дата. В с.з. на същата дата е даден
ход и са приети писмени доказателства. След изслушване пренията на
страните, упражнено право на лична защита и последна дума на
обвиняемия, съдът е взел мярка за неотклонение домашен арест. Указал
е реда и срока за обжалване. Насрочил е делото в АС – Пловдив.
Преписи от влязлото в сила определение са изпратени на ОП-Стара
Загора и на началника на II-ро РУП – Стара Загора на 17.04.2018 г.

ВЧНД № 1137/ 2017 г. - образувано на 19.06.2017 г. по жалба от
служебния защитник на Г. С. срещу определението по ЧНД № 1636/
2017 г. по описа на РС – Стара Загора, с което искането за изменение на
МНО е оставено без уважение. Протокол от избор на съдия-докладчик
от същата дата. В с.з. на 21.06.2017 г. е даден ход на делото. След
изслушване становищата на страните и съдебните прения съдът е
обявил постановеното определение, с което е отменил определението
на първоинстанционния съд и е изменил взетата МНО от задържане
под стража в подписка. Обосновал се е с наличието на новонастъпило
обстоятелство – продължаващ срок на задържане на обвиняемия
предвид разпоредбата на чл.63, ал.4 НПК. Делото е върнато на РС на
същата дата.

ВЧНД № 1066/ 2017 г. - образувано на 13.03.2017 г. по частен
протест на прокурор от РП – Стара Загора срещу определение по ЧНД
№ 769/2017 г. по описа на РС – Стара Загора с искане за определяне на
МНО задържане под стража. Протокол от избор на съдия-докладчик от
същата дата. В с.з. на 15.03.2017 г. е даден ход на делото и след
изслушване пренията на страните, упражнено право на лична защита и
последна дума на обвиняемия, съдът е обявил постановеното
определение, с което е потвърдил определението на
първоинстанционния съд по съображения, че МНО домашен арест
съответства в оптимален обем на условията по чл.57  НК.  Делото е
върнато на РС на същата дата и е изпратен препис до началника на ОС
„ИН“ – Стара Загора.

ВЧНД № 1152/ 2018 г. – образувано на 18.07.2018 г. по частен
протест на прокурор от РП от 10.07.2018 г. срещу определението по
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ЧНД № 1867/ 2018 г. по описа на РС – Стара Загора, с което е взета
МНО домашен арест. Делото е изпратено на 13.07.2018 г. Протокол от
избор на съдия-докладчик от 16.07.2018 г. Призовките са изпратени на
16.07.2018 г. В с.з. на 18.07.2018 г. е даден ход на делото и съдът е
обявил определение, с което е потвърдил определението на РС. На
същата дата делото е изпратено на РС. Препис от влязлото в сила
определение е изпратен на 20.07.2018 г. на РП – Стара Загора.

ВЧНД № 1144/ 2018 г. - образувано на 03.07.2018 г. по жалба
срещу определението по ЧНД № 1755/ 2018 г. по описа на РС – Стара
Загора, с което е потвърдена взетата МНО задържане под стража.
Протокол от избор на съдия – докладчик от същата дата. Призовките са
изпратени на същата дата. В с.з. на 04.07.2018 г. е даден ход на делото,
назначена е СМЕ с конкретно поставена задача и е отложено.
Призовките са изпратени на 04.07.2018 г. В с.з. на 17.07.2018 г. е даден
ход на делото, приети са заключението на СМЕ и писмени
доказателства.  След изслушване пренията на страните, упражнено
право на лична защита и последна дума на обвиняемия и след
провеждане на тайно съвещание съдът е постановил определение, с
което е потвърдил определението на РС. Делото е изпратено на РС на
18.07.2018 г. Препис от влязлото в сила определение е изпратен на РП
на 20.07.2018 г.

Дела, разгледани от съдия Красимир Рачев
НОХД № 531/2016 г. – образувано на 07.11.2016 г. по внесен ОА

за извършено престъпление по чл. 249, ал. 1 от НК. Протокол от избор
на съдия-докладчик от същата дата. Разпореждане от 10.11.2016 г. за
насрочване за предварително изслушване и указания. Призовките са
изпратени на същата дата. В с.з. на 29.11.2016 г. не е даден ход поради
неявяване на подсъдимия, нередовно призован - не е намерен на
посочения адрес. Съдът е докладвал получена служебна справка за
постоянен и настоящ адрес, както и справка за задгранични пътувания,
според която е напуснал Р България на 24.09.2016 г. Назначил е
служебен защитник и е отложил делото. В с.з. на 20.12.2016 г. не е
даден ход на делото и е изменил взетата по отношение на подсъдимия
мярка за неотклонение подписка в МНО задържане под стража. Съдът
го е обявил за общодържавно издирване, а по отношение на редовно
призован и неявил се свидетел е постановил принудително довеждане.
В с.з.  на 24.01.2017  г.  не е даден ход на делото.  По отношение на
неявилия се нередовно призован подсъдим е постановил изменение на
взетата мярка за неотклонение подписка в МНО задържане под стража.
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В с.з. на 23.02.2017 г. е даден ход на делото и е разгледано по реда на
гл. 27 НПК по искане на подсъдимия. Съдът е изпълнил процесуалните
задължения по чл.372, ал.1 НПК и е разяснил правата му по чл.371
НПК. Подсъдимият е заявил, че признава изцяло фактите, изложени в
обстоятелствената част от обвинителния акт и е дал съгласие да не се
събират доказателства за тези факти. Делото е разгледано при
условията на чл.371, т.2 НПК. След изслушване пренията на страните,
упражнено право на лична защита и последна дума на обвиняемия,
съдът е обявил постановената присъда, с която е признал подсъдимия
за виновен и му е наложил наказание лишаване от свобода с
приложение на чл.  66  НК.  Преписи на ОП и на служба „Бюро
съдимост“ са изпратени на 28.04.2017 г.

НОХД № 229/2018 г. – образувано на 18.05.2018 г. по внесен ОА
за извършено престъпление по чл. 330, ал. 3, пр. първо, вр. ал. 2, т. 2,
вр. ал. 1 НК. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата.
Разпореждане от 08.06.2018 г. за насрочване на разпоредително
заседание и указания. Призовките са изпратени на същата дата. В р. з.
на 12.07.2018 г. е даден ход на делото. Изслушани са становищата на
страните по въпросите по чл. 248, ал. 1 НПК и при условията на чл.
252, ал. 2 от НПК делото е разгледано по реда на гл. 27 НПК. Съдът е
изпълнил процесуалните задължения по чл.372, ал.1 НПК и е разяснил
правата му по чл.371 НПК. Подсъдимият е заявил, че признава изцяло
фактите, изложени в обстоятелствената част от обвинителния акт и е
дал съгласие да не се събират доказателства за тези факти и при
условията на чл.371, т.2 НПК делото е разгледано. С присъдата
подсъдимият е признат за виновен, наложено му е наказание лишаване
от свобода с приложение на чл. 66 НК. В диспозитива на присъдата
неправилно са описани фактически обстоятелства, които са
задължителна част само за мотивите, но са извън кръга на
предвидените в чл.305, ал.4 НПК. Препис от влязлата в сила присъда е
изпратен на ОП-Стара Загора на 03.08.2018 г. Има поставен стикер,
удостоверяващ броя на листовете, които делото съдържа.

НОХД № 22/2018 г. – образувано на 24.01.2018 г. по внесено от
прокурор споразумение за между страните за решаване на делото при
условията на чл.381 НПК след отмяна на определение за одобряване на
споразумение, постановено по НОХД № 173/ 2017 г. поради допуснато
нарушение на закона и на процесуалните правила с указания. Протокол
от избор на съдия-докладчик от същата дата. Разпореждане от
24.01.2018 г. за насрочване и указания. На 30.01.2018 г. е даден ход на
делото. Съдът е изпълнил процесуалните си задължения по чл.382, ал.4
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НПК. Подсъдимият е заявил, че разбира обвинението, признава се за
виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен е с тях и
доброволно го е подписал и при условията по чл.382, ал.7 НПК е
одобрено. Препис от влязлото в сила определение е изпратен на ОП-
Стара Загора на същата дата.

ВНОХД № 1175/ 2018 г. - образувано на 15.08.2018 г. по протест
и допълнение към него на прокурор от РП – Стара Загора срещу
присъдата по НОХД № 757/2018 г. по описа на РС – Стара Загора с
предложение за отмяна на присъдата и осъждане на подсъдимия по
повдигнатото му обвинение. Протокол от избор на съдия-докладчик от
същата дата. Определение от 17.08.2018 г. за насрочване и указания. В
с.з. на 26.09.2018 г. е даден ход на делото и след изслушване на
съдебните прения, право на лична защита и последна дума на
подсъдимия и проведено тайно съвещание съдът е обявил, че ще се
произнесе „съобразно разпоредбите на НПК“, без да е указал вида на
съдебния акт. С решение от 05.03.2019 г. (в нарушение на предвидения
срок) съдът е потвърдил присъдата на първоинстанционния съд. Делото
е върнато на РС на същата дата.

ВНЧХД № 1253/ 2017 г. – образувано на 10.11.2017 г. по жалба
на защитника на подсъдимия от 18.10.2017 г. срещу присъдата по
НЧХД № 826/2017 г. по описа на РС – Стара Загора. Протокол от избор
на съдия-докладчик от същата дата. Мотивирано определение от
16.11.2017 г. за отвод на докладчика на основание чл.29, ал.2 НК.
Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата – Кр. Рачев.
Определение от 23.11.2017 г. за насрочване и указания за страните.
Призовките са изпратени на 24.11.2017 г. В с.з. на 13.12.2017 г. е даден
ход, изслушани са пренията на страните и съдът е обявил, че ще се
произнесе със съдебен акт. С решение от 21.02.2018 г. присъдата на РС
е отменена и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на
същия съд.

ЧНД № 507/2017 г. – образувано на 05.10.2017 г. по предложение
на адм. ръководител – окръжен прокурор на ОП - Стара Загора, по реда
на чл. 44, ал. 11 от ЗЕЕЗА за иницииране на производство за
приспособяване на съдебно решение постановено от съд във Виена,
Австрия по отношение на български гражданин. Протокол за избор на
съдия-докладчик от същата дата. С определение от 09.10.2017 г. е
насрочено с.з. на 17.10.2017 г. Призовките са изпратени на същата дата.
В с.з.  е даден ход,  приети са писмени доказателства,  изслушани са
пренията на страните и съдът е обявил постановеното определение, с
което е приел за изпълнение постановената от съд във Виена присъда.
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Преписи от влязлото в сила определение са изпратени на ВКП и на
началника на затвора – Стара Загора на 06.11.2017 г. Има поставен
стикер, удостоверяващ броя на листовете, които делото съдържа.

 ЧНД № 293/2017 г. – образувано на 31.05.2017 г. по внесено
искане на прокурор от ОП за изпълнение на ЕЕЗА по реда на чл. 43, ал.
2 от ЗЕЕЗА. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата.
Определение за насрочване от 05.06.2017 г. Призовките са изпратени
на 05.06.2017 г. В с.з. на 09.06.2017 г. е даден ход, приел е
представените писмени доказателства и с решение от същата дата е
допуснал изпълнението на ЕЕЗА. На 15.06.2017 г. е изпратен препис от
влязлото в сила решение на ОС – Стара Загора на ВКП, на МП и на
МВР. Има поставен стикер, удостоверяващ броя на листовете, които
делото съдържа.

ЧНД № 41/ 2017 г., образувано на 27.01.2017 г. по молба за
съгласие за наказателно преследване. Протокол за избор на съдия-
докладчик от същата дата. Определение от същата дата за внасяне на
делото в с.з., насрочване и указания. Указанията са изпълнени на
27.01.2017 г., изпратени са съответните писма с искания до посочените
институции. В с.з. на 07.02.2017 г. е назначен адвокат за служебен
защитник, даден е ход на делото и е докладвано искането по чл.62, ал.2
ЗЕЕЗА. Приети са писмените доказателства, изслушани са съдебните
прения и след съвещание е обявено постановеното решение. Дадено е
съгласие на съдебните власти на Р Словения за изключване
приложението на принципа на особеността за провеждане на
наказателно преследване срещу българския гражданин Б. Б., който се
намира в затвор в Р Словения. Препис от решението е изпратен на МП
на 14.02.2017 г.

ЧНД № 284/ 2017 г., образувано на 31.05.2017 г. по искане на
прокурор от ОП – Стара Загора на основание чл.43, ал.2 ЗЕЕЗА за
вземане МНО задържане под стража по отношение на искано от
испанските съдебни власти лице. Протокол от избор на съдия-
докладчик от същата дата. Определение от 05.06.2017 г. за насрочване
и с указания за изискване на справки от съответните институции. В с.з.
на 09.06.2017 г. е даден ход на делото по реда на чл.44 ЗЕЕЗА. След
изслушване пренията на страните, включително и на исканото лице,
съдът след тайно съвещание е обявил постановеното решение, с което е
допуснал изпълнение на европейската заповед за арест, издадена от
съдия от Централен следствен съд - Мадрид по отношение на
българската гражданка А. В. Потвърдена е и взетата с определение от
30.05.2017 г. по ЧНД № 288/ 2017 г. на ОС-Стара Загора МНО
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задържане под стража. Препис от решението е изпратен на ВКП и на
МП на 06.07.2017 г.

ЧНД № 114/ 2018 г., образувано на 20.03.2018 г. по предложение
на ОП – Стара Загора за определяне на общо наказание на осъден по
влезли в сила съдебни актове. Протокол от избор на съдия-докладчик
от същата дата. Разпореждане за насрочване и указания от 27.03.2018 г.
В с.з. на 24.04.2018 г. не е даден ход на делото поради непризоваване
на осъдения и необходимост от предоставяне на правна помощ. В с.з.
на 08.05.2018 г. е даден ход на делото в отсъствие на осъдения при
наличието на данни, че не живее от 20 години на адреса по делото.
Назначен е служебен защитник, приети са писмените доказателства и
след изслушване на съдебните прения съдът по съображения, че са
налице основанията по чл.25 вр. чл.23 НК е наложил общо наказание от
определените с влезлите в сила присъди по посочените НОХД,
приложил е чл.24 и чл.25, ал.2 НК. Препис е изпратен на ОП – Стара
Загора и на началника на Затвора – Стара Загора на 17.05.2018 г.

ЧНД № 224/ 2018 г., образувано на 14.05.2018 г. по искане на
защитник на обвиняем за изменение на МНО в по-лека при условията
на чл.65, ал.1 НПК. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата
дата. Няма разпореждане за насрочване и указания за призоваване. В
с.з. на 16.05.2018 г. е даден ход на делото, изслушани са пренията на
страните, предоставено е право на лична защита на обвиняемата и
право на последна дума. След постановяване на определението е
обявено като е оставена без уважение молбата, указан е реда и срока за
обжалване и е насрочено за разглеждане в АС – Пловдив за 29.05.2018
г. Преписи до съответните институции са изпратени на 31.05.2018 г.

ВЧНД № 1145/ 2017 г. - образувано на 28.06.2017 г. по жалба
срещу определението по ЧНД № 1910/ 2017 г. по описа на РС – Стара
Загора,  с което искането за изменение на МНО е оставено без
уважение. Протокол от избор на съдия – докладчик от 28.06.2017 г.
Призовките са изпратени на 29.06.2017 г. В с.з. на 30.06.2017 г. е даден
ход на делото и след изслушване пренията на страните е потвърдено
определението на РС. Делото е върнато на 03.07.2017 г.

ВЧНД № 1281/2017 г. – образувано на 14.12.2017 г. по жалба на
тъжителя срещу  определението за прекратяване на НЧХД № 2232/2017
г.  по описа на РС –  Стара Загора.  Протокол за избор на съдия –
докладчик от същата дата. Определение от 08.01.2018 г. за насрочване.
Призовките са изпратени на 10.01.2018 г. В с.з. на 31.01.2018 г. е даден
ход и след изслушване пренията на страните съдът е обявил, че ще се
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произнесе в законния срок. С решение от 13.03.2018 г. е потвърдил
определението на РС. Делото е върнато на РС на 14.03.2018 г.

Дела, разгледани от съдия Красимира Дончева
НОХД № 436/ 2017 г., образувано на 22.08.2017 г. по внесено от

прокурора споразумение между страните за решаване на делото при
условията на чл.381 НПК за извършени престъпления по чл.209 и по
чл.244 НК. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата.
Разпореждане от 23.08.2017 г. за насрочване и указания за призоваване.
В с.з.  на 25.08.2017  г.  е даден ход на делото.  Съдът е изпълнил
процесуалните си задължения по чл.382, ал.4 НПК. Подсъдимият е
заявил,  че разбира обвинението,  признава се за виновен,  разбира
последиците от споразумението, съгласен е с тях и доброволно го е
подписал и при условията по чл.382, ал.7 НПК е одобрено. Съдът е
приложил чл.23, ал.1 НК. Произнесъл се е по чл.53, ал.2, б. „а“ НК и за
размера на дължите разноски. Преписи от споразумението са изпратени
на ОП – Стара Загора и на Касов център на БНБ на 25.08.2017 г.

НОХД № 269/ 2018 г., образувано на 05.06.2018 г. по внесено от
прокурора споразумение между страните за решаване на делото за
извършено престъпление по чл.354а, ал.1 вр. чл.26, ал.1 НК. Протокол
от избор на съдия-докладчик от същата дата. Разпореждане от
11.06.2018 г. за насрочване и призоваване на страните. Призовките са
изпратени 05.06.2018 г. съгласно списъка за призоваване на лицата. В
с.з.  на 12.06.2018  г.  е даден ход на делото.  Съдът е изпълнил
процесуалните си задължения по чл.382, ал.4 НПК. Подсъдимият е
заявил,  че разбира обвинението,  признава се за виновен,  разбира
последиците от споразумението, съгласен е с тях и доброволно го е
подписал и при условията по чл.382, ал.7 НПК е одобрено. Препис от
определението е изпратен на ОП – Стара Загора и бюлетин за съдимост
на РС-Стара Загора на същата дата. Приложен е стикер с отразени броя
листа, дата и подпис на деловодител.

НОХД № 156/ 2018 г., образувано на 02.04.2018 г. по внесен ОА
от прокурор от ОП – Стара Загора за извършено престъпление по
чл.248а,  ал.5  вр.  ал.2  вр.  ал.1  НК.  Протокол от избор на съдия-
докладчик от същата дата. Разпореждане от 13.04.2018 г. за насрочване,
уведомяване на подсъдимия за правото му да се яви защитник,
условията по чл.269, ал.3 НПК, въпросите по чл.248, ал.1 НПК за
разглеждане в р.з. и указания. Призовките са изпратени на 16.04.2018 г.
Приложеният протокол от избор на съдебни заседатели от 10.05.2018 г.,
неправилно е озаглавен протокол за избор на докладчик.Приложено е и
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уведомление на съдебния заседател. Указанията са изпълнени от
деловодител на 16.04.2018 г. В р.з. на 15.05.2018 г. са изслушани
становищата на страните и с оглед искането на подсъдимия делото да
се разгледа по реда на съкратеното съдебно следствие при условията на
чл.252, ал.1 НПК разглеждането на делото е продължило незабавно по
реда на гл. 27 НПК. Съдът е изпълнил процесуалните задължения по
чл.372, ал.1 НПК и е разяснил правата по чл.371 НПК.  Подсъдимият е
заявил, че признава изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част
от обвинителния акт и е дал съгласие да не се събират доказателства за
тези факти. Делото е разгледано при условията на чл.371, т.2 НПК.
Приети са писмените доказателства, изслушани са пренията на
страните, подсъдимият е упражнил право на лична защита и последна
дума и лед проведено тайно съвещание съдът е обявил постановената
присъда, с която го е признал за виновен и му е наложил наказание при
условията по чл. 58а, ал.1 НК. Неправилно в диспозитива на присъдата
са описани подробни фактически обстоятелства, които са задължителна
част само за мотивите, но са извън кръга на предвидените в чл.305, ал.4
НПК.  Преписи от присъдата са изпратени на 31.05.2018  г.  на ОП –
Стара Загора и на РС – Раднево, служба „Бюро съдимост“.

НОХД № 81/ 2018 г., образувано на 19.02.2018 г., по внесен ОА
за извършено престъпление по чл.115 НК. Протокол от избор на съдия-
докладчик от същата дата. Разпореждане от 22.02.2018 г. за насрочване
на р.з.  и указания и за въпросите по чл.248,  ал.1  НПК,  които ще се
обсъдят, за възможността делото да се разгледа в отсъствие на
подсъдимия при условията на чл.269, ал.3 НПК, за условията по чл.94,
ал.1  НПК и др.  В р.з.  на 15.03.2018  г.  не е даден ход поради
неизпълнената процедура по призоваване на пострадалите. Отложено е
с указания да се изискат от НБД „Население“ справки за постоянен и
настоящ адрес на пострадалите и за задграничните им пътувания.
Указанията са изпълнени от съдебен деловодител на същата дата. В р.з.
на 29.03.2018 г. е даден ход на делото. След изслушване становищата
на страните по въпросите по чл.248, ал.1 НПК и по искане на
подсъдимия съдът е постановил разглеждането на делото да продължи
по реда на гл.27 НПК. Съдът е изпълнил процесуалните задължения по
чл.372, ал.1 НПК и е разяснил правата по чл.371 НПК.  Подсъдимият е
заявил, че признава изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част
от обвинителния акт и е дал съгласие да не се събират доказателства за
тези факти.  Делото е разгледано при условията на чл.371, т.2 НПК.
След изслушване на съдебните прения, упражнено право на лична
защита и последна дума на подсъдимия, съдът се е оттеглил на тайно
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съвещание и е постановил присъдата си, с която го е признал
подсъдимия за виновен и при условията на чл.58а, ал.1 НК му е
наложил наказание лишаване от свобода, определил му е строг режим
на изтърпяване, приложил е чл.59, ал.1 и 2 НК, произнесъл се е по
веществените доказателства и по размера на дължимите разноски.
Преписи от присъдата са изпратени на ОП – Стара Загора и на ОД на
МВР на 17.04.2018 г. Приложен е стикер, в който е описан броя на
съдържащите се по делото листове,  дата,  подпис на деловодител и
печат.

ЧНД № 36/ 2017 г., образувано на 03.07.2017 г. по молба от
осъден с искане за реабилитация при условията на чл.87 вр. чл.86, ал.1,
т.1 НК (препратена от РС – Стара Загора по компетентност). Протокол
от избор на съдия-докладчик от същата дата.  С разпореждане от
04.07.2017 г., саморъчно написано от съдия върху писмото на РС –
Стара Загора, молбата е оставена без движение с указание за внасяне на
държавна такса и за представяне на доказателства за наличие на
основанията по чл.87 НК. С разпореждане от 08.08.2017 г. съдията-
докладчик е постановил делото да се внесе за разглеждане в с.з.,
определил е дата и е дал указания за призоваване. В с.з. на 18.08.2017 г.
е даден ход на делото и са приети писмените доказателства. След
изслушване пренията на страните и последната дума на молителя съдът
е обявил постановеното след тайно съвещание определение. Оставил е
без уважение молбата по съображения, че е подадена преждевременно
преди изтичане на срока по чл.87, ал.1 НК. Указан е реда и срока за
обжалване и протестиране. Приложен е стикер, съдържащ броя на
листовете, датата и подписа на деловодител. Допълнително е приложен
списък на лицата с изготвени съобщения и разписки, след което е
поставен нов стикер, в който е отразен общият брой на листовете.
ВЧНД № 487/ 2017 г. по описа на АС – Пловдив е образувано по частна
жалба на молителя.  С решение от 08.11.2017  г.  е потвърдено
определението на първоинстанционния съд.

ЧНД № 199/ 2018 г., образувано на 02.05.2018 г. по жалба срещу
постановление на ОП – Стара Загора за прекратяване на ДП. Протокол
от избор на съдия-докладчик от същата дата.  С определение от
09.05.2018 г. в закрито заседание съдът по изложените в него
съображения и на основание чл.243, ал.6, т.1 НПК е потвърдил
постановлението. Препис е изпратен на ОП-Стара Загора на 22.05.2018
г.

ЧНД № 299/ 2018 г., образувано на 17.06.2018 г. по предложение
на прокурор от ОП – Стара Загора за вземане на МНО задържане под
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стража на обвиняем по реда на чл.64 вр. чл.63, ал.1 НПК. Протокол от
избор на съдия-докладчик от същата дата. В с.з. на 17.06.2018 г. е даден
ход на делото, приложено е ДП и са изслушани пренията на страните.
Предоставено е право на защита на обвиняемия и на последна дума.
След постановяване на определението съдът го е обявил в присъствие
на страните. Приел е, че са налице основанията по чл.63, ал.1 НПК и е
взел МНО задържане под стража. Указал е реда и срока за обжалване и
протестиране и е определил дата за с.з. в АС – Пловдив. ВЧНД № 371/
2018 г. е образувано по частната жалба на обвиняемия чрез защитника.
С определение от 26.07.2018 г. е приел жалбата за неоснователна и е
потвърдил определението на първоинстанционния съд. Препис от
определението е изпратен на ОП -  Стара Загора на 27.06.2018 г.

ЧНД № 404/ 2018 г., образувано на 23.08.2018 г. по внесено
предложение на прокурор от ОП – Стара Загора за определяне на общо
наказание по отношение на осъден на осн. чл.25 вр. чл.23 НК по влезли
в сила присъди. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата.
Разпореждане от 26.09.2018 г. за насрочване и указания за изискване на
свидетелство за съдимост,  от АК да посочат адвокат,  който да бъде
назначен за служебен защитник. Приложен е протокол от избор на член
на състава. Указанията са изпълнени на 27.09.2018 г. Призовките са
изпратени на 26.09., 27.09. и на 02.10.2018 г. В с.з. на 15.10.2018 г. е
назначен служебен защитник, приети са писмените доказателства и
след изслушване пренията на страните, упражнено право на защита и
на последна дума на осъдения съдът е обявил постановеното след
съвещание определение с мотивите. Приложил е чл.25, ал.1 вр. чл.23,
ал.1 НК и е наложил едно общо най-тежко от определените с влезли в
сила присъди наказание лишаване от свобода. Приложил е чл.25, ал.2 и
чл.59, ал.1 и 2 НК. Препис от влязлото в сила определение е изпратен
на 01.11.2018  г.  на ОП –  Стара Загора и на началника на Затвора –
Стара Загора. С определение от 11.04.2019 г. на основание чл.39 ЗПП и
на чл.189, ал. 3 и чл.306, ал.1, т.4 НПК е осъдил подсъдимия да заплати
по сметката на НБПП разноски за адвокатско възнаграждение.

ЧНД № 279/ 2018 г., образувано на 11.06.2018 г. по искане на
прокурор от ОП – Стара Загора за произнасяне по чл.43, ал.3 ЗЕЕЗА вр.
чл.64 НПК и вземане на МНО задържане под стража на исканото лице
И.  П.  Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата.
Определение от 08.06.2018  г.,  с което е взета МНО задържане под
страж. Указани са реда и срока за обжалване и е определена дата за с.з.
в АС – Пловдив. Указано е да се докладва на административния
ръководител на ОС с оглед разпоредбата на чл.44, ал.1 ЗЕЕЗА. В с.з. на
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14.06.2018 г. е даден ход на делото, исканото лице е запознато със
съдържанието на ЕЗА и е дало съгласие за предаване на австрийските
власти след получаване на гаранциите по закон. След изслушване
становищата на страните и искане на лицето за изменение на МНО в
домашен арест съдът след съвещание е оставил без уважение искането
и е указал реда и срока за обжалване, както и датата на с.з. в АС –
Пловдив. Указал е да се отправи искане за съдействие до МВР-София
във връзка с ЕЗА и до прокурора от Р Австрия за предоставяне на
гаранции по смисъла на чл.41, ал.3 ЗЕЕЗА и чл.5, т.3 Рамково решение
на СЕС. Указал е изискването за гаранции да бъде осъществено по и-
мейл адрес като се ползва английски език, да се осигури преводач, да се
преведе диспозитивната част на определението и да се призоват
исканото лице и ОП – Стара Загора за следващото с.з. Указанията са
изпълнени на 14.06.2018 г. от секретар, НО. В с.з. на 25.06.2018 г. е
даден ход на делото, прието е писмото, постъпило на и-мейл на ОС –
Стара Загора във връзка с изисканите гаранции, разяснено е правото на
исканото лице да даде съгласие за предаване и за отказ от принципа за
особеността и последиците от тези действия, записано е доброволното
съгласие на исканото лице да бъде предадена на властите на Р Австрия
и да се ползва от принципа за особеността. Делото е отложено с оглед
необходимостта от изтичане на 3-дневен срок, в който исканото лице
може да оттегли даденото съгласие. В с.з. на 29.06.2018 г. е даден ход
на делото, приети са писмени доказателства, присъдено е
възнаграждение за извършения превод и е указано да бъде изплатено.
След изслушване пренията на страните и след тайно съвещание съдът е
обявил постановеното решение и се е произнесъл служебно по МНО
задържане под стража, която е потвърдил. С решението е допуснал
изпълнение на ЕЗА. Преписи от влязлото в сила решение са изпратени
на ВКП, на МП, на ОП – Стара Загора и на началник ОС ИН сектор
„Арести“ - Стара Загора на 29.06.2018 г. Приложено е писмо от МП-ГД
„Охрана“ и протокол, съгласно който исканото лице е екстрадирано за
Р Австрия като е предадено на упълномощен служител.

ВЧНД № 1098/ 2018 г. – образувано на 11.05.2018 г. по частна
жалба от 24.04.2018 г.  срещу определението по ЧНД № 775/ 2018 г. по
описа на РС – Стара Загора, с което е приложен чл.25, ал.1 НК.
Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. Определение от
14.05.2018 г. за насрочване. Призовките са изпратени на 15.05.2018 г. В
с.з. на 13.06.2018 г. е даден ход на делото и съдът е обявил, че ще се
произнесе със съдебен акт в законния срок. С определение от
20.06.2018 г. е потвърдено определението на РС. Делото е върнато на
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РС на 21.06.2018 г. Съобщенията са изпратени на 27.06.2018 г. Има
поставен стикер.

ВЧНД № 1013/ 2018 г. – образувано на 16.01.2018 г. по жалба
срещу определението по ЧНД № 122/2018 г. по описа на РС – Стара
Загора,  с което искането за изменение на МНО е оставено без
уважение. Протокол от избор на съдия – докладчик от същата дата.
Разпореждане за насрочване от същата дата. Призовките са изпратени
на 16.01.2018 г. В с.з. е даден ход на делото и е обявено определението,
с което е потвърдено определението на РС. Делото е върнато на
19.01.2018 г.

 ВЧНД № 1215/2018 г.- образувано на 12.10.2018 г. по жалба
срещу определението по ЧНД № 2505/2018 г. по описа на РС – Стара
Загора,  с което искането за изменение на МНО е оставено без
уважение. Приложени протоколи от избор на съдия-докладчик и на
членове на състава от същата дата. Призовките са изпратени на същата
дата. В с.з. на 17.10.2018 г. е даден ход и с определение ОС е потвърдил
определението на РС като правилно и законосъобразно. Делото е
върнато  на РС на 17.10.2018 г.

Дела, разгледани от съдия Марияна Христакиева
НОХД № 18/2017 г. – образувано на 13.01.2017 г. по внесено от

прокурора споразумение между страните за решаване на делото при
условията на чл.381 НПК за извършено престъпление по чл.249, ал.1
НК. Приложен протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата.
Няма разпореждане за насрочване на делото. Призовките са изпратени
на 16.01.2017 г. В с.з. на 20.01.2017 г. е даден ход на делото. Съдът е
изпълнил процесуалните си задължения по чл.382, ал.4 НПК.
Подсъдимият е заявил, че разбира обвинението, признава се за виновен,
разбира последиците от споразумението, съгласен е с тях и доброволно
го е подписал и при условията по чл.382, ал.7 НПК е одобрено. Препис
от споразумението е изпратен на ОП на 20.01.2017 г.

НОХД № 109/2017 г. – образувано на 09.03.2017 г. по внесен ОА
за извършено престъпление по чл. 343а, ал. 1, б. „б” във вр. с чл. 343,
ал. 1, б. „в” във вр. с чл. 342, ал. 1 НК. Протокол от избор на съдия-
докладчик от същата дата. С разпореждане от 12.04.20117 г. делото е
насрочено и са дадени указания. Призовките са изпратени на 13.04.2017
г. В с.з. на 28.04.2017 г. /в протокола е отразена дата 24.04.2017 г./ е
даден ход. Защитникът е поискал да бъде разгледано по реда на гл. 27
НПК. Съдът е изпълнил процесуалните задължения по чл.372, ал.1
НПК и е разяснил правата на подсъдимия по чл.371  НПК,  който е
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заявил, че признава изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част
на обвинителния акт и е дал съгласие да не се събират доказателства за
тези факти.  Делото е разгледано при условията на чл.371, т.2 НПК.
След изслушване на съдебните прения, упражнено право на лична
защита и последна дума, съдът след тайно съвещание е обявил
постановената присъда, с която е признал подсъдимия за виновен,
осъдил го е на лишаване от свобода за срок от 3 години, изпълнението
на което е отложил на осн. чл. 66 НК. На осн. чл. 343г НК го е лишил
от право да управлява МПС за срок от 1 г. и 4 месеца. Неправилно в
диспозитива на присъдата са описани подробни фактически
обстоятелства, които са задължителна част само за мотивите, но са
извън кръга на предвидените в чл.305, ал.4 НПК. Заверен препис от
влязлата в сила присъда е изпратен на ОП-Стара Загора, на служба
„Бюро Съдимост”, РС – Казанлък и на РУ на МВР – Казанлък на
16.05.2017 г. Има поставен стикер, удостоверяващ броя на листовете,
които делото съдържа.

НОХД № 169/2018 г. – образувано на 10.04.2018 г. по внесен ОА
за извършено престъпление по чл. 343, ал. 3, предл. четвърто, б. „б”,
предл. първо, във вр. ал. 1, б. „в”, предл. първо, вр. чл. 342, ал. 1 НК.
Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. Разпореждане
от 18.04.2018 г. за насрочване на р.з. и указания. Призовките са
изпратени на 19.04.2018 г. В с.з. на 03.05.2018 г. е даден ход на делото,
конституирани са частните обвинители и е даден ход на
разпоредителното заседание. Обсъдени са въпросите по чл. 248, ал. 1
НПК. По искане на подсъдимия и на защитника на осн. чл. 252, ал. 1
НПК съдът е постановил незабавното разглеждане на делото по реда на
гл. 27 НПК. Съдът е изпълнил процесуалните задължения по чл.372,
ал.1 НПК и е разяснил правата по чл.371 НПК. Подсъдимият е заявил,
че признава изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част от
обвинителния акт и е дал съгласие да не се събират доказателства за
тези факти и при условията на чл.371, т.2 НПК делото е разгледано.
След приключване на съдебното следствие, изслушване на съдебните
прения, упражнено право на лична защита и последна дума на
подсъдимия съдът е обявил постановената присъда, с която е признал
подсъдимия за виновен, наложил му е наказание лишаване от свобода
за срок от 6  г.  Указан е реда и срока за обжалване.  По жалба на
подсъдимия, чрез защитника, на 14.06.2018 г. е образувано ВНОХД №
350/2018 г.  по описа на АС – Пловдив. С решение от 22.11.2018 г. АС-
Пловдив е изменил присъдата на ОС, като я е отменил в частта, в която
подсъдимият е признат за виновен, че е нарушил чл. 20, ал. 2 и чл.
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150а, ал. 2, т. 5 от ЗДвП и го е оправдал по това обвинение и е изменил
в частта за наказанието лишаване от свобода, като е намалил срока.
Потвърдена е в останалата част. Указан е реда и срока за обжалване. По
жалба на подсъдимия и частните обвинители на 28.01.2019 г. е
образувано НД № 99/2019 г. по описа на ВКС, първо НО. С решение от
18.03.2019 г. е оставено в сила решението на въззивната инстанция.
Делото е върнато на ОС-Стара Загора на 26.03.2019 г. Преписи от
присъдата са изпратени на ОП-Стара Загора и на служба „Бюро
съдимост” РС – Стара Загора на 27.03.2019 г. Има поставен стикер,
удостоверяващ броя на листовете, които делото съдържа.

НОХД № 399/2018г. – образувано на 15.08.2018г. по внесен ОА
за извършено престъпление по чл. 149, ал. 5, т. 1, вр. с ал. 1 от НК.
Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. Разпореждане
от 24.08.2018 г. за насрочване на р.з. и указания. Призовките са
изпратени на 24.08.2018 г. В р.з. на 17.09.2018 г. е даден ход на делото
и при условията на чл. 252, ал. 1 НПК по искане на подсъдимия съдът е
постановил незабавното му разглеждане по реда на гл. 27 НПК. Съдът е
изпълнил процесуалните задължения по чл.372, ал.1 НПК и е разяснил
правата по чл.371 НПК. Подсъдимият е заявил, че признава изцяло
фактите, изложени в обстоятелствената част от обвинителния акт и е
дал съгласие да не се събират доказателства за тези факти.  Делото е
разгледано при условията по чл.371, т.2 НПК. С присъда от същата дата
подсъдимият е признат за виновен и му е наложено наказание
лишаване от свобода за срок от 3 г., изтърпяването на което е отложено
за срок от 5 години. Преписи от влязлата в сила присъда са изпратени
на ОП-Стара Загора и на служба „Бюро съдимост”, РС – Стара Загора
съответно на 05.10. и на 08.10.2018 г. Има поставен стикер,
удостоверяващ броя на листовете, които делото съдържа.

НОХД № 110/2018 г. – образувано на 19.03.2018 г. по внесен ОА
по отношение на двама непълнолетни подсъдими за извършени
престъпления по чл. 249, ал. 1, вр. чл. 63, ал. 1, т. 3, вр. чл. 26, ал. 1, вр.
чл. 20, ал. 2 от НК и по чл. 195, ал. 1, т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 63,
ал. 1, т. 3 от НК. Приложен протокол от избор на съдия-докладчик от
същата дата. Разпореждане от 30.03.2018 г. за насрочване и указания.
Призовките са изпратени на 02.04.2018 г. В р.з. на 23.04.2018 г. не е
даден ход на делото. Отложено е предвид изявлението на защитника на
единия от подсъдимите и съгласието на родителите за даване на
възможност да възстановят парите на пострадалия и да сключат
споразумение с прокуратурата. В р. з. на 29.05.2018 г. е даден ход,
обсъдени са въпросите по чл. 248, ал. 1 от НПК и при условията на чл.
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252,  ал.  1  от НПК по искане на подсъдимите съдът е постановил
разглеждането на делото да продължи незабавно по реда на гл. 27 от
НПК. Изпълнил е процесуалните задължения по чл.372, ал.1 НПК и е
разяснил правата по чл.371 НПК. Подсъдимите са заявили, че
признават изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на
обвинителния акт и са дали съгласие да не се събират доказателства за
тези факти. Делото е разгледано при условията по чл.371, т.2 НПК.
Съдът е приел писмените доказателства по делото, след изслушване на
съдебните прения, упражнено право на лична защита и последна дума
на подсъдимите е обявил постановена присъда, с която е признал
подсъдимите за виновни, наложил им е наказания лишаване от свобода
с приложение на чл. 23, ал. 1 НК и чл. 69, ал. 1 от НК. Неправилно в
диспозитива на присъдата са описани подробни фактически
обстоятелства, които са задължителна част само за мотивите,  но са
извън кръга на предвидените в чл.305, ал.4 НПК. Не е определен
начина на изпълнение на наказанието обществено порицание.
Мотивите са предадени на 20.06.2018 г. По предложение на ОП-Стара
Загора съдът в производството по чл. 414, ал.1 НПК се е произнесъл с
определение от 25.07.2018 г. Преписи от влязлата в сила присъда са
изпратени на ОП-Стара Загора и на служба „Бюро съдимост”, РС –
Стара Загора на 21.06.2018 г. Има поставен стикер, удостоверяващ броя
на листовете, които делото съдържа.

ВНОХД  № 1158/ 2018 г. – образувано на 26.07.2018 г. по жалба
от 11.07.2018 г. срещу присъдата по НОХД № 1098/ 2018 г. по описа на
РС – Стара Загора. Делото е изпратено на ОС на 26.07.2018 г. Протокол
от избор на съдия-докладчик от същата дата. Определение за
насрочване от 24.04.2018 г. Призовките са изпратени на 27.08.2018 г. В
с.з.  на 03.10.2018  г.  е даден ход на делото.  Съдът е обявил,  че ще се
произнесе с решение в срок. С решение, обявено на 07.02.2019 г.
присъдата е потвърдена. (Нарушен е чл.340, ал.1 НПК) Съобщенията са
изпратени на 07.02.2019 г. Делото е изпратено на РС на 11.02.2019 г.

ВНОХД № 1040/ 2019 г.  - образувано на 18.02.2019 г. по протест
на прокурор от РП – Стара Загора срещу присъдата по НОХД №
1184/2018 г. по описа на РС – Стара Загора с искане за отмяна и
осъждане на подсъдимия. Протокол от избор на съдия-докладчик. С
решение от 29.05.2019 г. състав на ОС – Стара Загора е приел протеста
за неоснователен и е потвърдил присъдата на първоинстанционния съд.
Делото е върнато на РС на 30.05.2019 г. Препис от присъдата е
изпратен на РП на 03.06.2019 г.



104

ВНЧХД № 1057/ 2018 г. – образувано на 21.03.2018 г. по жалба
на подсъдимия от 25.01.2018 г. и допълнение от 25.03.2018 г. срещу
присъдата по НЧХД № 1380/2017 г. по описа на РС – Стара Загора.
Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. Определение от
23.03.2018 г. за насрочване и указания за страните. Призовките са
изпратени на 26.03.2018 г. На 05.04.2018 г. е постъпило писмено
възражение от повереника на частния тъжител срещу въззивната жалба.
В с.з. на 11.04.2018 г. е даден ход и съдът е обявил, че ще се произнесе
със съдебен акт в законния срок. С определение от 27.06.2018 г. е
отменено определението, с което е даден ход на съдебните прения и е
възобновено съдебното следствие за събиране на доказателства.
Недобра предварителна подготовка на с.з. Призовките са изпратени на
същата дата.  В с.з.  на 19.09.2018  г.  е даден ход,  предявено е
съдържанието на видеозапис, приети са писмени доказателства и е
приключено съдебното следствие. С решение от 22.10.2018 г.
присъдата е потвърдена. Съобщенията са изпратени на 23.10.2018 г.
Делото е върнато на РС на 24.10.2018 г.

ВНЧХД № 1078/ 2018 г.  - образувано на 16.04.2018 г. По жалба
срещу присъдата по НЧХД № 1761/ 2017 г. по описа на РС – Стара
Загора.  Протокол за избор на съдия –  докладчик от същата дата.
Определение от 19.04.2018 г. за насрочване и указания за страните.
Призовките са изпратени на същата дата. В с.з. на 02.05.2018 г. е даден
ход на делото и след изслушване на съдебните прения съдът е обявил,
че ще се произнесе с решение. С решение от 18.06.2018 г. присъдата на
РС е потвърдена. Въззивният съд не се е произнесъл по искането за
присъждане на направените разноски. Съобщенията за изготвеното
решение са изпратени на 19.06.2018 г. На 02.07.2018 г. е постъпила
молба от повереника. Разпореждането за изискване на делото от РС
върху молбата е без дата и автор. Писмото до РС за изискване на
делото е изпратено на 09.07.2018 г. С определение от 05.10.2018 г.,
постановено в закрито заседание, съдът се е произнесъл по молбата.
Има поставен стикер с информация за броя на листовете, които делото
съдържа. Делото е върнато на 10.10.2018 г.

ВАНД № 1091/2017 г. – образувано на 21.04.2017 г. по жалба на
обвиняемия срещу решение по АНД № 238/2017 г. по описа на РС –
Стара Загора. Протокол от избор на съдия-докладчик. С определение от
04.04.2017 г. делото е насрочено. Призовките са изпратени на
25.04.2017 г. В с.з. на 17.05.2017 г. е даден ход и съдът е обявил, че ще
се произнесе със съдебен акт в законния срок. С решение, обявено на
07.07.2017 г., е потвърдено решението на първоинстанционния съд.
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Допуснато е нарушение на чл.340, ал.1 НПК, представляващо забавяне
от 21  дни при обявяване на решението.  Делото е изпратено на
10.07.2017 г.

ЧНД № 312/2017 г. – образувано на 14.06.2017 г. по молбата на
осъден с искане за съдебна реабилитация. Протокол от избор на съдия-
докладчик от същата дата. Протокол от избор на член на състава от
23.06.2017 г. Разпореждане от 20.06.2017 г. за насрочване и указания за
изискване на конкретни справки от различни институции за
установяване на относими обстоятелства. Указанията са изпълнени на
21.06., 22.06. и 23.06.2017 г. Призовките са изпратени на 21.06.2017 г. В
с.з.  на 05.07.2017  г.  е даден ход и след изслушване на съдебните
прения, упражнено право на лична защита и на последна дума на
молителя, съдът е постановил определението си, с което на основание
чл. 87, ал. 1 от НК е допуснал реабилитация. Заверени преписи от
влязлото в сила определение са изпратени на ОП– Стара Загора и на
служба „Бюро съдимост”, РС – Стара Загора на 27.07.2017 г.

ЧНД № 693/ 2017 г., образувано на 18.12.2017 г. по искането на
прокурор от ОП – Стара Загора по чл.44 ЗЕЕЗА за вземане на решение
за предаване на лице или отказ за изпълнение на ЕЗА, съответно за
вземане на МНО. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата
дата. Определение от 21.12.2017 г. за внасяне на делото за разглеждане
в с.з., насрочване и указания за призоваване на страните и осигуряване
на преводач от немски език и изискване на конкретни доказателства от
съответните институции. Указанията са изпълнени от секретар на
22.12.2017 г. В с.з. на 11.01.2018 г. е даден ход на делото, назначен е
служебен защитник на исканото лице. След изслушване на съдебните
прения съдът е обявил постановеното в тайно съвещание решение, с
което е допуснал изпълнението на ЕЗА. Отложил е предаването на
исканото лице до изтърпяване на остатъка на наказание лишаване от
свобода, взета е МНО задържане под стража, задължен е Затворът –
Стара Загора в 7-дневен срок преди датата на освобождаване да
уведоми ОС.  Указан е реда и срока за обжалване.  С решение от
21.02.2018 г. по предложение на прокурор от ОП-Стара Загора съдът е
допуснал тълкуване на решението в частта за годината за изтърпяване
на остатъка от наказанието. Преписи са изпратени на ВКП и на МП на
17.01.2018 г.

ЧНД № 400/ 2018 г., образувано на 16.08.2018 г. по искане от
прокурор от ОП – Стара Загора на основание чл.43, ал.2 ЗЕЕЗА вр. чл.
64 НПК за вземане на МНО задържане под стража по отношение на
исканото от гръцките съдебни власти лице. Протокол от избор на
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съдия-докладчик от същата дата. Определение от 20.08.2018 г. за
насрочване и указания за изискване на справки. В с.з. на 22.08.2018 г. е
даден ход на делото с участие на исканото лице и служебен защитник.
Приети са писмените доказателства, изслушани са становищата на
страните, съдебните прения и след упражнено право на лична защита
на исканото лице съдът е обявил постановеното на тайно съвещание
решение в присъствие на страните, с което е допуснал предаване на
исканото лице на компетентните органи на Р Гърция във връзка с
издадена ЕЗА,  взел е МНО задържане под стража,  указал е и срока за
обжалване. Преписи са изпратени на ВКП, на МП, на ОП - Стара
Загора и на началника на Затвора – Стара Загора на 29.08.2018 г.
Приложен е протокол за предаване по ЕЗА на българския гражданин на
13.09.2018 г. на основание постановление на ВКП.

ЧНД № 188/2018 г. – образувано на 17.04.2018 г. по внесено
искане на прокурор от ОП – Стара Загора на осн.  чл.  64, ал.  1 НПК за
вземане на мярка за неотклонение задържане под стража на обвиняем.
Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. Няма
разпореждане за насрочване и указания. Датата на с.з. е отразена с
печата за образуване на делото. В с.з. на същата дата е даден ход и с
определение съдът е взел по отношение на обвиняемия мярка за
неотклонение задържане под стража. Указал е реда и срока за
обжалване и е насрочил делото пред въззивния съд. По жалба на
защитника на обвиняемия срещу определението на ОС на 25.04.2018 г.
е образувано ВЧНД № 247/2018 г. по описа на АС – Пловдив. В с.з. на
26.04.2018 г. е даден ход на делото и с определение от същата дата
въззивният съд е приел жалбата за неоснователна и е потвърдил
определението на ОС. Делото е върнато на ОС – Стара Загора на
30.04.2018 г. Заверени преписи от влязлото в сила определение са
изпратени на ОП–Стара Загора, на началника на ОЗ „Следствени
арести” – Стара Загора и на директора на ОД на МВР – Стара Загора на
02.05.2018 г. Има поставен стикер, удостоверяващ броя на листовете,
които делото съдържа.

ЧНД № 66/2018 г. – образувано на 06.02.2018 г. по жалба на
обвиняем срещу постановление на прокурор от ОП за прекратяване на
наказателно производство. Протокол от избор на съдия-докладчик от
същата дата. С определение от 07.02.2018 г. съдия Драготинова се е
отвела от разглеждане на делото като се е мотивирала с обстоятелство
по смисъла на чл. 29, ал. 2 НПК. Протокол от избор на съдия-докладчик
от същата дата – съдия Мариана Христакиева. С определение от
30.03.2018 г. жалбата е оставена без разглеждане като недопустима.
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Указан е реда и срока за обжалване. Определението на ОС е обжалвано
от защитника на обвиняемия пред АС – Пловдив, където на 27.04.2018
г. е образувано ВЧНД № 262/ 2018 г. С определение от 31.05.2018 г. АС
– Пловдив е потвърдил определението на ОС като законосъобразно.
Делото е върнато на ОС на 05.06.2018 г. Препис от влязлото в сила
определение е изпратен на ОП–Стара Загора на 06.06.2018 г.

ЧНД № 95/2018 г. – образувано на 02.03.2018 г. по чл. 32 от
ЗПИИРКОРНФС за признаване на решение за налагане на финансова
санкция на български гражданин, постановено от Окръжен съд
Тимишоара, Р Румъния. Протокол от избор на съдия-докладчик от
същата дата. С определение от 07.03.2018 г. делото е насрочено и са
дадени указания. В с.з. на 21.03.2018 г. е даден ход и след приключване
на съдебното следствие съдът е постановил решението си, с което е
признал решението на румънския съд. Указано е препис от решението
да бъде изпратено на ТД на НАП –  Пловдив,  офис Стара Загора за
изпълнение по реда на ЗНАП и ДОПК,  както и реда и срока за
обжалване. По жалба на защитника срещу определението на ОС на
05.04.2018 г. е образувано ВЧНД № 212/2018 г. по описа на АС –
Пловдив. С решение от 04.06.2018 г. е потвърдено решението на ОС.
Делото е върнато на ОС на 06.06.2018 г. Заверени преписи от влязлото
в сила решение са изпратени на ОП–Стара Загора, на МП и на ТД на
НАП – Пловдив, офис Стара Загора на 07.06.2018 г.

ВЧНД № 1197/ 2017 г. – образувано на 15.08.2017 г. по жалба
срещу определението  по ЧНД № 1628/2017 г. по описа на РС – Стара
Загора, с което е потвърдено определението на прокурор за
прекратяване на наказателното производство. Протокол от избор на
съдия-докладчик от същата дата. С определение от 19.10.2017 г.
определението на РС е потвърдено. Съобщения са изпратени на
20.10.2017 г. Делото е върнато на РС на същата дата.

ВЧНД № 1281/2018 г.- образувано на 21.12.2018 г. по жалба
срещу определение по ЧНД № 2557/2018 г. по описа на РС – Стара
Загора, с което съдът е прекратил производството по чл.25 НК като
недопустимо. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата.
Определение от 08.01.2019 г. за насрочване. Призовките са изпратени
на 09.01.2019 г. и 12.02.2019 г. В с.з. на 13.02.2019 г. е даден ход и
съдът е обявил, че ще се произнесе със съдебен акт в законния срок. С
определение от 21.03.2019 г. е отменено определението на РС поради
липса на мотиви. Съобщенията са изпратени на 22.03.2019 г.

ВЧНД № 1120/2018 г. – образувано на 01.06.2018 г. по жалба
срещу определението на РС –  Стара Загора,  с което тъжителят по
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НЧХД № 2232/2017 г. по описа на РС – Стара Загора е осъден да
заплати направените разноски за адвокат пред въззивната инстанция.
Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата – Свилен Жеков.
С определение от 08.06.2018 г. е отменено определението на РС и
вместо него е постановил определение, с което молбата на подсъдимата
за присъждане на разноски за адвокатско възнаграждение през втората
инстанция е оставена без уважение. Делото е върнато на РС на
11.06.2018 г.

Други проверени: НОХД № 690/ 2016 г.; НОХД № 543/ 2017 г.;
НОХД № 556/2016 г.; НОХД № 555/2017 г.; НОХД № 502/2017 г.;
НОХД № 637/2017 г.; НОХД № 102/2017 г.; ВНОХД № 1098/2017 г.;
НОХД № 321/2018 г.; НОХД № 181/2018 г.; НОХД № 70/2018 г. НОХД
№ 557/2018 г.; НОХД № 205/2018 г.; НОХД № 539/2018 г.; НОХД №
542/2018 г.; НОХД № 318/2018 г.; НОХД № 427/2018 г.; ЧНД №
392/2017 г.; ЧНД № 377/2017 г.; ЧНД №486/ 2017 г.; ЧНД № 467/2017
г.; ЧНД № 520/ 2017 г.; ЧНД № 465/2017 г.; ЧНД № 49/2017 г.; ЧНД №
464/2017 г.; ЧНД № 437/ 2017 г., ЧНД № 586/ 2017 г.; ЧНД № 98/ 2018
г; ЧНД № 302/2018 г.; ЧНД № 114/ 2018 г.; ЧНД № 452/2018 г.; ЧНД №
310/2018 г.; ЧНД № 541/2018 г.; ЧНД № 386/2018 г.; ЧНД № 487/ 2018
г.; ВЧНД  1021/ 2018 г.; ВАНД № 1027/ 2019 г.; ВАНД № 1028/2019 г.

По делата, посочени само като проверени, не са констатирани
нарушения или различни от установените по подробно описаните дела.

IV. Констатации:

1. В съда е създадена добра организация на административната
дейност. Процесът на обслужване на гражданите е оптимизиран.
Интернет страницата се актуализира ежедневно, като предоставя
необходимата информация за графика на съдебните заседания и за
постановените съдебни актове, подлежащи на публикуване. Достъпът
до нея се извършва без необходимост от регистрация.

2. Деловодните книги за наказателните дела за 2017 г. и 2018 г. са
по утвърден образец и са водени съгласно изискванията на ПАС.
Системно е извършвана проверка на тези, за които това е предвидено.
Не бяха установени пропуски при попълването им. Всички книги са
приключени по надлежния ред.

 3. Протоколите от избор на докладчик по чл. 9 от ЗСВ са
приложени по всички дела. Протоколите от избор на съдебни
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заседатели по делата неправилно са озаглавени „протокол за избор на
докладчик”.

4. Съдържанието на разпорежданията отговаря на изискванията
на чл.248 от НПК, съответно на чл.247а, ал.2 НПК (обн. ДВ., бр. 63 от
04.08.2017 г., в сила от  05.11.2017 г.). В незначителен брой от
проверените дела се констатира, че не е изготвяно разпореждане за
насрочване.

При провеждане на разпоредително заседание се обсъждат
всички въпроси по чл.248, ал.1 НПК.

5. В диспозитивите на присъдите неправилно се описват
подробни фактически обстоятелства, които са задължителна част от
мотивите и са извън кръга на предвидените в чл.305, ал.4 НПК.

6. Образуване, движение и приключване на делата.
6.1. Книжата, по които се образуват наказателни дела, се

докладват на председателя на съда в срока по чл. 35, ал.4 от ПАС.
Разпределението се извършва електронно на принципа на случайния
подбор и съобразно утвърдените и действащи в съда правила. През
проверявания период не бяха констатирани нарушения. Чрез
използваната програма е осигурено сравнително равномерно
натоварване на съдиите.

6.2. Призовките и съобщенията се изготвят и изпращат
своевременно в срок до 3 дни съгласно чл.55, ал.1, т.10 ПАС.
Постъпилите по делата молби и книжа се докладват на съдията-
докладчик в деня на завеждането или най-късно на следващия ден.
Върнатите призовки и съобщения се докладват своевременно. Преписи
от постановените съдебни актове се изпращат до 3 дни от обявяването
им. Преписите от жалби/ протести и писмата до различните
институции се изпращат до 3 дни от постановяване на разпореждането
на съдията-докладчик.

Делата се подреждат по предвидения в ПАС ред и върху
кориците на папките се отбелязва наименованието на съда, номера,
предмета, страните по делото, датата на образуване и приключване,
съдията - докладчик, датите на съдебните заседания. По делата се
поставят стикери, удостоверяващи броя на книжата, които съдържат.

7. Не бяха констатирани нарушения по образуването,
насрочването, разглеждането на делата и постановяването на съдебните
актове в производствата по глава XXXIV, раздел I от НПК „Прилагане
на принудителни медицински мерки. Реабилитация”. По делата,
образувани по реда на чл. 64 и чл. 65 НПК – по искане за вземане на
мярка за неотклонение задържане под стража или за нейното
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изменение, се спазват установените в НПК срокове. Изключение беше
констатирано по 12 от първоинстанционните дела, образувани по чл.64
НПК, по които съдът се е произнесъл в деня, следващ деня на
образуване на делото.

8. Не всички дела, образувани по реда на чл. 243, ал. 4 (съответно
ал.5 от 05.11.2017 г.) и на чл.243, ал.7(съответно ал.8 от 05.11.2017 г.)
от НПК,  са разглеждани в предвидения срок.  През 2017  г.  са
образувани 57 дела, от които по 9 ЧНД и 6 ВЧНД е констатирано
забавяне при произнасяне на съдебния акт. През 2018 г. образуваните
дела са 56, като е установено забавяне по 4 ЧНД и 3 ВЧНД.

9. Спазени са материално-правните и процесуално-правните
предпоставки за провеждането на диференцираните процедури. Не
бяха констатирани нарушения по образуването, движението и реда за
разглеждане на делата по глава XXVII  НПК, гл. XXVIII НПК и по гл.
XXIX НПК. По отношение на приключването на делата, бяха
констатирани забавяния при обявяване на съдебните актове, описани в
п. II.

10. При проверка на предоставените дела се констатира, че
неправилно след прекратяване на съдебното производство на
прокурора се изпращат само досъдебното производство и препис от
определението на съда, а не и делото.

11.  Делата се насрочват в сроковете,  предвидени в чл.  252/
чл.247а, ал. 2, т.1 от НПК  и чл.252, ал. 2 НПК (след 05.11.2017 г.).

12. При отлагане делата се насрочват в срока по чл. 271, ал.10
НПК.

13. През 2017 г. са спрени 2 дела – НОХД № 372/ 2014 г. и НОХД
№ 71/ 2017 г. на основание чл.290, ал.1 вр чл.25, т.1, предложение
второ НПК.

14. По 15 дела е възобновено съдебното следствие за събиране на
доказателства.

15. Поради изтекла абсолютна погасителна давност за
наказателно преследване е прекратено наказателното производство по
НОХД № 436/ 2016 г. и по ВНОХД № 1111/ 2017 г. На основание
чл.289, ал.1 вр. чл.24, ал.1, т.5 НПК и на чл.289, ал.1 вр. чл.24, ал.1, т.4
НПК са прекратени съответно НОХД № 76/ 2014 г. и НОХД № 71/ 2017
г.

16. Преобладаващият брой от съдебните актове са обявявани в
сроковете,  предвидени в чл.  308,  ал.1  и ал.  2  НПК и чл.  340,  ал.  1  от
НПК. Значителни забавяния се констатираха по дела, по които
докладчици са съдия Татяна Гьонева и съдия Марияна Христакиева.
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17. По отношение на качеството на съдебните актове се
констатира, че през 2017 г. са обжалвани 89 съдебни актове. От
инстанционен контрол са върнати 75, от които 45 са потвърдени - 60%,
16 са изменени – 21, 3 %, и 14 – 18, 7%, са отменени. През 2018 г. са
обжалвани 66 съдебни актове. От инстанционен контрол са върнати 72,
от които 44 са потвърдени – 61, 1 %, 13 са изменени – 18, 1 %, и 15 –
20, 8%, са отменени. От изложените данни се констатира относително
постоянен процент на потвърдените, изменените и отменените съдебни
актове.

18. Приемането, съхраняването, разпореждането и
унищожаването на веществени доказателства се извършва в
съответствие с разпоредбите на ПАС.

19. Организацията по привеждане в изпълнение на влезлите в
сила присъди и определения отговаря на изискванията по НПК и ПАС.

 ПРЕПОРЪКИ:

1. Административният ръководител да упражни правомощията
си по чл.327, ал.1 ЗСВ по отношение на съдия Татяна Гьонева и на
съдия Марияна Христакиева с оглед констатациите за допуснати
нарушения на предвидените срокове за изготвяне на съдебните
актове.

2. Диспозитивите на присъдите да бъдат съобразени с
изискванията по чл.305, ал.4 НПК, като в съдържанието им не се
включват фактически обстоятелства, задължителни само за
мотивите.

3. След прекратяване на съдебното производство на
съответния прокурор да се изпраща делото, а не само досъдебното
производство и препис от определението на съда в нарушение на
чл.288/ чл.382, ал.8 НПК/ чл.80, ал. 8 ПАС.

4. При подготовка на съдиите за съдебно заседание да се
изследват внимателно и задълбочено материалите, за да се намали
броят на делата, по които приключеното съдебно следствие се
възобновява за събиране на доказателства.

5. Да се предприемат мерки за спазване на сроковете за
изготвяне на съдебните актове и за подобряване на качеството.

На основание чл. 58, ал. 3 от Закона за съдебната власт актът да
се изпрати на административния ръководител на Окръжен съд – Стара



3aropa. Br:paxeuur Morar Aa ce HailpaBtr B 7-AHeeeri cpoK or'
nonyr{aBaHero My rlpeA rJIaBHI4t HHcrIeKTop ua I,IBCC.

Cnel r43THr{aHe Ha cpoKa 3a Bb3paxeHnfl aKTbr Aa ce r43nparl4 Ha

rrpeAceAareJrr Ha AC - llnosArae v Ha cr4uficxara KoJrerr.rr Ha Blacuruq
cue6en cbBer.

3a B3erlrre MepKr4 14 cpoKoBere 3a rtxHoro
aAMlrHrrcrparprBHr4flT pbKoBoALITen Aa yBeAonrz ZBCC n
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