
. **;U1;'1,

*,s: i.T+ PEfryEJrr4KA EbJrrAPr4_fl
&l-l=JjSl.(#' : WHCIIEKTOPAT KbM BI{CIIIUfl CbAEEEH CbBET

rp. co0ar 1000, yn. ,,feopr BauruHmoH".i\e r7, ren.:02 9057502, $arcc: 02 9057503

n n*A/- 4
l43x.J\9./f. .h.. i. q. . a r^
nara: . I P.-, lr.*r.*.V..&L

AKT

3A PE3YJITATI,I OT KOMTIJIEKCHA TIJIAHOBA IIPOBEPKA.
I{3BbPIIIEHA Bb3 OCHOBA HA 3AIIOBEA J\b tItI-21-1 or

31.03.2021 r. HA fJIABHI4fl I4HCIIEKTOP HA I,IBCC

COOUUCKI4 OKPbXEH CbN

HAKA3ATEJIHO OTAENEHIIE



2 

На основание чл. 58 от Закона за съдебната власт и приетата 
от Инспектората към Висшия съдебен съвет годишна програма за 
провеждане на комплексни планови проверки на съдилищата, 
прокуратурите и следствените отдели в окръжните прокуратури за 
2021 г., както и на Заповед № ПП-21-1 от 31.03.2021 г. на главния 
инспектор 

СЕ ИЗВЪРШИ КОМПЛЕКСНА ПЛАНОВА ПРОВЕРКА на 
Окръжен съд – София, наказателно отделение, за периода 
01.01.2019 г. - 31.12.2020 г. по следните въпроси: 

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

изискванията по чл.80 от Правилника за администрацията в 
съдилищата (ПАС); 

- деловодни книги; 
- образуване, движение и приключване на делата; 
- срокове за изготвяне на мотивите на присъдите, на решенията 

и на определенията; 
- прекратени и върнати за допълнително разследване дела – 

причини и основания; спрени дела; 
- общи данни за постъпилите и решените дела от всеки съдия; 

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

ПЕРИОД за извършване на проверката: 05.04.2021 г. - 
16.04.2021 г. 

СЪСТАВ НА ПРОВЕРЯВАЩИЯ ЕКИП: 
ИНСПЕКТОР: Лидия Стоянова 
ЕКСПЕРТИ: Т      К      и Н        П       

МЕТОД НА ПРОВЕРКАТА: 
-изискване на статистическа информация от административния 

ръководител на съда; 
- непосредствена проверка на делата и на деловодните книги; 
- анализ на предоставената 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 Софийския окръжен съд е Пламен Димитров 

Петков. Заместник – председатели и ръководители на наказателното 
(НО), гражданското (ГО) и търговското отделение (ТО) са: Недялка 
Николова Нинова, Дора Димитрова Михайлова и Ради Иванов 
Йорданов.  

През проверявания период в съда са обособени наказателно, 
търговско и въззивно гражданско отделение съгласно заповед № А-1 от 
02.01.2019 г. и заповед № А -259 от 28.11.2019 г. на председателя на съда.   

Общият брой на съдиите по щат е 22, от които 3-ма младши. През 
проверявания период са работили 15 съдии, от които 4 командировани 
от районните съдилища от съдебния район на Софийския окръжен съд.  
            В съда работят по щат 35 служители, като в проверявания период 
заетостта на щата е 33-34 служители, разпределени  на основание чл. 14 
от Правилника за администрацията в съдилищата (ПАС) в обща и 
специализирана, съгласно заповед № А-50 от 26.02.2019 г. и заповед № 
А -25 от 30.01.2020 г. на председателя.    
            Специализираната администрация се състои от административни 
звена, както следва:  „Регистратура за класифицирана информация“, 
„Регистратура“, „Съдебно деловодство“ включва „Деловодство на 
гражданско отделение“, „Деловодство на наказателно отделение“ и 
„Деловодство на  търговско отделение“,  „Съдебни секретари“,  „Архив“, 
„Служител по сигурността на информацията“, „Съдебен статистик“, 
„Съдебни помощници“.  

Съдебните служители са разпределени, както следва: 
-„Регистратура класифицирана информация“ – 1 съдебен 

служител;,  
- „Регистратура“ – 3 съдебни служители,  
- „Съдебно деловодство“: „Деловодство на гражданско 

отделение“ – 4 съдебни служители, „Деловодство на наказателно 
отделение“ – 4 съдебни служители и „Деловодство на  търговско 
отделение“ – 3 съдебни служители,  

     -„Съдебни секретари“: „Съдебни секретари в гражданско и 
търговско отделение“ - 4 съдебни служители, „Съдебни секретари в 
наказателно отделение“ – 5 съдебни служители; 

     - „Архив“ – 1 съдебен служител ; 
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     - „Служител по сигурността на информацията“ – съвместява се 
от адм. секретар  

      - „Съдебен статистик“ – 1 съдебен служител. 
      - „Съдебни помощници“ – 2. 
 

Съотношението между броя на съдиите и съдебните служители 
е 22 към 35 - 1:1,6. 

 
2. Материална база, техническа обезпеченост, информационно 

обслужване и информационни технологии. 
Съдът се помещава в Съдебната палата, на партерния етаж. 

Разполага с 1(една) съдебна зала, находяща се на четвърти етаж. При 
изпълнение на  основната си дейност предоставя на гражданите следните 
информационни услуги: унифицирани информационни табла, табели, 
брошури и др. 

Съдът работи по „Стратегически план за подобряване работата 
на съда за периода 2018 г.-2021 г.“, изготвен на база концепцията за 
управление на Софийския окръжен съд от съдия Пламен Петков при 
избора му за председател на съда от Висшия съдебен съвет. От 
предвидените в него мероприятия, свързани с оптимизиране 
управлението на съда, поддържане и повишаване на нивото на 
компетентност на съдиите и служителите, както и повишаване на 
общественото доверие в него е изпълнено съобразно заложените 
срокове. Не са изпълнени мероприятията, свързани с допълнително 
финансиране, както и част от мероприятията през 2020 г. поради  
обявената епидемична обстановка. 

Техническата обезпеченост на съдиите за бърз и лесен достъп до 
актуалното българско законодателство и правото на ЕС гарантират по- 
бързо и по- качествено правораздаване. Информационните технологии 
позволяват по - голяма прозрачност в работата на съда и улесняват 
гражданите при упражняване на правото им за достъп до информация. 

В Софийския окръжен съд има въведени писмени правила за 
управление на информацията и ІТ технологиите от 18.12.2013 г., 
утвърдени  с разпореждане но председателя на съда; вътрешни правила 
за дейността на учрежденския архив, утвърдени от председателя на съда 
на 18.04.2016 г.; вътрешни правила за съдебните заседатели към 
Софийския окръжен съд, утвърдени със Заповед № А-256/12.10.2017 г. 

 Сигурността на информацията в локалната мрежа се осигурява от 
използването на антивирусен лицензиран програмен продукт „ESET”, 
предоставен от  Висшия съдебен съвет. 
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Всички съдии и служители са обучени за работа с MS Office, MS 
Word, Internet Explorer, Outlook Express/, а деловодителите с Notepad, 
Adobe Acrobat Reader. Работните места са оборудвани с компютърна 
техника и са свързани в локална компютърна мрежа с 11 бр. сървъра. 
Компютрите се поддържат в много добро хардуерно и софтуерно 
състояние и отговарят на съвременните изисквания. От 2015 г. е в 
експлоатация деловодната програма САС „Съдебно деловодство”, която 
се използва от специализираната администрация на съда и от съдиите за 
управление на делата. Съдът използва правно - информационните 
продукти „АПИС” със следните модули: „Апис право“, Апис-
процедури, Апис-финанси, Апис –практика, Евро-право др. Правно - 
информационните продукти са мрежови вариант и са достъпни от 
всички работни места. 

Web - сайтът на Софийския окръжен съд  https://sofia-os.justice.bg, 
се поддържа ежедневно в актуално състояние. 

  Съдът използва счетоводно-информационните продукти 
„Аладин“, „Поликонт“ и „Конто“. Използва и стара деловодна система  
СУСД на фирма  „Сименс“. 

 
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 Софийския окръжен съд се прилага принципа на случайния 
подбор чрез софтуерен програмен продукт за случайно разпределение 
на делата: Централизирана система за разпределение на делата, 
утвърдена с решение на Висшия съдебен съвет от 07.05.2015 г. съгласно 
протокол № 23, т. 33. Разпределението на делата се извършва съгласно  
приетите „Вътрешни правила за случайното разпределение на 
постъпващите дела в Софийски окръжен съд“, утвърдени със заповед № 
А-44 от 20.02.2018 г.  и допълнени със заповед № А-155 от 05.07.2019 г. 
и заповед № А-260 от 29.11.2019 г. на председателя на съда  

Съдиите, които разглеждат наказателни дела, през проверявания 
период са работили при 100% натоварване. Председателят на съда  е 
работил при натовареност 77 %. Председателят на търговското 
отделение - съдия Ради Иванов Димитров, при 100% натовареност, а 
председателят на гражданското отделение съдия Дора Димитрова 
Михайлова, при 77% натовареност от постъпващите дела.  
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Съдиите от наказателното отделение дават дежурства съобразно 
график, който се изготвя от председателя на наказателното отделение  и 
се утвърждава от председателя на съда. Съгласно утвърдените 
Вътрешни правила за разпределение на делата в Софийския окръжен съд 
по време на дежурство на дежурния съдия се разпределят следните 
видове наказателни дела:  

- искания за вземане или постъпили за първи път искания за 
изменение на мярка за неотклонение задържане под стража (чл. 64, ал. 1 
НПК, чл. 65, ал. 3 НПК); 

- искания по чл. 13, ал. 7, чл. 15, ал. 1 и чл. 43, ал. 3 ЗЕЕЗА; 
- искания до съда в хода на досъдебното производство по чл. 72, 

чл. 73,  чл. 146, ал. 3 ,  чл.159а, чл. 161, ал. 1 и ал. 2, чл. 164,  ал. 3, чл. 
165, ал.2-5, чл. 222,   чл. 223 и чл. 234, ал. 9, чл. 368, ал.3 от   НПК; 

- жалби по чл. 111, ал. 3 НПК; 
- искания за предоставяне на правна помощ по чл. 381, ал.1 от 

НПК; 
- жалби по чл.61, ал.3 от НПК; 
- предложения и искания по чл. 67, ал. 1 от НПК;  
- жалби по чл. 68, ал.4 и искания по чл. 68, ал.6 от НПК, както и 

искания по чл. 69, ал. 2 и чл.  70, ал.1 от НПК. 
          -  жалби по чл. 182, ал.3 от НПК; 

- НОХД, образувани по внесени от прокуратурата споразумения 
(чл. 382 НПК); 

- искания по чл. 68, ал.5 от ЗМВР. 
 
4. Организация по образуването на делата и спазване на 

изискванията по чл. 80 от Правилника за администрацията в 
съдилищата. 

За проверка на организацията по образуването на делата и 
спазването на чл. 80 от ПАС беше изискана информация за всички 
прекратени наказателни дела през проверявания период по видове и 
правно основание, за да се установи дали има неправилно образувани. 
От получените справки и при проверка на избрани на случаен принцип 
дела не се констатира нарушение на чл. 80 от ПАС с цел повлияване при 
определяне на натовареността и на достоверността на статистическите 
данни на съда. 

 
5. Организация на работата в деловодствата и другите служби на 

съда.  
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Изготвянето на призовките и съобщенията за призованите лица 
след образуване на делото и след съдебно заседание се извършва в  срок 
от 3 работни дни. За проверявания период няма констатирано забавяне.  

Съдебните протоколи по наказателни делата се изготвят в срок 
до 3 дни след съдебното заседание. Изключение се допуска само за 
заседания по дела с голям обществен интерес, които са продължили  
извън обичайното време за провеждане на съдебно заседание - до 5 
работи дни. 

Връчването на призовки, съобщения или преписи от жалба на 
участвали в производството страни се извършва от служба „Бюро 
призовки“ в Софийския градски съд. Невръчените призовки и 
съобщения, както и връчените извън сроковете, предвидени в 
процесуалните закони се връщат с бележка за причините. Връчването се 
удостоверява с името на длъжностното лице, извършващо връчването 
/отбелязва се с личен печат/, подпис, дата на връчването и други 
действия по връчването. Името и длъжността на призовкаря се отразяват 
с личен печат.  

Преписи от решения и от жалби на страните по тях се изпращат 
най-късно на следващия ден след предаване на делото в деловодството. 

Преписи от протести и жалби на страните по тях се изпращат 
най- късно на следващия ден след разпореждането на съдията-
докладчик.  

Делата се изпращат на по - горен съд до 3 дни след изтичане на 
срока за възражения по жалбата/ протеста.   

В служба „Архив“ се съхраняват всички свършени дела, 
деловодни книги и всички други документи, създадени в резултат на 
дейността и във връзка с осъществяването на функциите на 
структурните звена на съда. 

 
6. Деловодни книги и регистри по наказателни дела. 
Книга за открити съдебни заседания - наказателни дела за 2019 

г., първа инстанция. Води се на хартиен носител, започната на 08.01.2019 
г., последното вписване е от 31.12.2019 г., ЧНД № 763/ 2019 г. Всички 
графи са попълнени надлежно. В графа решение се залепва диспозитива 
на съдебния акт, когато е решение или определение, присъдата се 
разпечатва цялата. Прономерована и прошнурована. Заверена е с печат 
на съда, съдържа 195 листа, има подпис на председател.  

  Книга за открити съдебни заседания - наказателни дела за 2020 г., 
първа инстанция. Води се на хартиен носител, започната на 06.01.2019 
г., последното вписване е от 29.12.2020 г., НОХД № 524/ 2020 г. Всички 
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графи са попълнени надлежно. В графа решение се залепва диспозитива 
на съдебния акт, когато е решение или определение, или присъдата се 
разпечатва цялата. Прономерована и прошнурована. Заверена е с печат 
на съда, съдържа 203 листа, има подпис на председател.  

   Книга за открити съдебни заседания - наказателни дела за 2019 
г., въззивна инстанция. Води се на хартиен носител, започната на 
04.01.2019 г., последното вписване е от 19.12.2020 г., ВНОХД № 816/ 
2017 г. Всички графи са попълнени надлежно. В графа решение се 
залепва диспозитива на съдебния акт, когато е решение или 
определение, присъдата се разпечатва цялата. Прономерована и 
прошнурована. Заверена е с печат на съда, съдържа 203 листа, има 
подпис на председател.  

   Книга за открити съдебни заседания - наказателни дела за 2020 
г., въззивна инстанция. Започната на 20.01.2020 г., последното вписване 
е от 21.12.2020 г., ВНЧХД № 610/ 2019 г. Всички графи са попълнени 
надлежно. В графа решение се залепва диспозитива на съдебния акт, 
когато е решение или определение, присъдата се разпечатва цялата. 
Прономерована и прошнурована. Заверена е с печат на съда, съдържа 
201 листа, има подпис на председател.  

 Описна книга наказателни дела за 2019 г. /и за двете инстанции/. 
Води се на хартиен носител. Първото вписване е от 02.01.2019 г., а 
последното – от 11.12.2019 г., последно вписано НОХД № 729/ 2019 г. 
Води се надлежно. Всички графи са попълнени четливо. Поставя се 
печат на служба „Архив“, на който са посочени арх. номер на делото, 
годината и връзката в графа номер на арх. връзка. Прономерована и 
прошнурована. Заверена е с печат на съда, съдържа 205 листа, има 
подпис на председател.  

 Описна книга наказателни дела за 2020 г. /води се и за двете 
инстанции/. Води се на хартиен носител. Първото вписване е от 
06.01.2020 г., а последното – от 31.12.2020 г., последно вписано ВЧНД 
№ 534/ 2020 г. Води се надлежно. Всички графи са попълнени четливо. 
Поставя се печат на служба „Архив“, на който са посочени арх. номер на 
делото, годината и връзката в графа номер на арх. връзка. 
Прономерована и прошнурована. Заверена е с печат на съда, съдържа 
316 листове, има подпис на председател.  

 Книга за закрити и разпоредителни заседания наказателни дела за 
2019 г. /води се и за първа и за въззивна инстанция/. Води се на хартиен 
носител. Започната на 07.01.2019 г., последно вписване – ВЧНД № 748/ 
2019 г. от 31.12.2019 г. Води се надлежно, всички графи се попълват 
четливо. Залепва се диспозитива на съдебния акт в графа „Резултат от 
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заседанието“, номера на съд. акт, докладчика и др. Делата са подредени 
по датата на обявяване на съд. акт. Прономерована и прошнурована. 
Заверена е с печат на съда, съдържа 206 листа, има подпис на 
председател.  
            Книга за закрити заседания наказателни дела за 2020 г. Води се 
на хартиен носител. Започната на 02.01.2020 г., последно вписване – 
ВЧНД № 417/ 2020 г. от 29.12.2019 г. Води се надлежно, всички графи 
се попълват четливо. Залепва се диспозитива на съдебния акт в графа 
„Резултат от заседанието“, номера на съд. акт, докладчика и др. Делата 
са подредени по датата на обявяване на съд. акт. Прономерована и 
прошнурована. Заверена е с печат на съда, съдържа 203 листа, има 
подпис на председател.  

  Книга за изпълнение на влезлите в сила присъди и определения – 
води се от 2013 г. на хартиен носител. Първото вписване е от 29.01.2019 
г., а последното – от 12.12.2019 г., последен пореден № 27. След края на 
всеки календарен месец е отбелязана датата и има подпис на съд. 
администратор за извършената проверка (чл.104 ПАС). Съдебният 
администратор изготвя докладна записка до председателя на съда за 
резултатите от проверката на същата дата. В нея се вписват присъдите и 
определенията, влезли в сила в съответния месец, които са изпратени за 
изпълнение. Не се констатираха нарушения на срока, предвиден в чл. 
416, ал. 5 НПК.  

Азбучник за 2019 г. Прономерован и прошнурован. Заверен с 
печат на съда, съдържа 109 листа, има подпис на председател.  

Азбучник за 2020 г. Прономерован и прошнурован. Заверен с 
печат на съда, съдържа 102 листа, има подпис на председател.  

Книга за веществени доказателства за 2019 г. Води се на хартиен 
носител. Първото вписване е от 04.01.2019, а последното – от 23.12.2019 
г. Води се редовно, всички графи са попълнени са надлежно. Съдържа 
98 листа. Заверена с печат на съда, има подпис на председател. Има 
приложени преписи и оригинали от приемо-предавателни протоколи на 
ВД по делата. Извършена е проверка на ВД за 2019 г. и е съставен 
протокол от 15.01.2020 г.  

Книга за веществени доказателства за 2020 г. Води се на хартиен 
носител. Първото вписване е от 12.02.2020 г., а последното –  от 
29.12.2020 г. Съдържа 102 листа. Заверена с печат на съда, има подпис 
на председател.  

В отделна папка се съхраняват протоколи за инвентаризация на 
ВД, за проверка на ВД и за унищожаване. 
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Регистър на отводите за 2019 г. за наказателните дела. 
Представлява ПВЦ папка, която съдържа разпечатка от електронния 
регистър. Вписани са 26 отвода, като всички са направени на основание 
чл. 29, ал. 2 НПК. Попълнени са всички графи. 

Регистър на отводите за 2020 г. за наказателните дела. 
Представлява ПВЦ папка, която съдържа разпечатка от електронния 
регистър. Вписани са 3 отвода на основание чл. 29, ал. 2 НПК. 
Попълнени са всички графи. 

Книги за получени и върнати призовки и съдебни книжа за 2019 г. 
Води се на хартиен носител. Започната на 07.01.2019 г. Книжата са 
подредени по датата на получаване. Отбелязва се вида документ, № и 
година на делото, за кое лице се отнасят призовките, дата на връчване, 
дата на връщане на призовката. Всички графи са попълнени надлежно. 
Прошнурована и прономерована. Заверена с печат на съда, съдържа 115 
листа, има подпис на председател. 

Книги за получени и върнати призовки и съдебни книжа за 2020 г. 
Води се на хартиен носител. Започната на 02.01.2020 г. Книжата са 
подредени по датата на получаване. Отбелязва се вида документ, № и 
година на делото, за кое лице се отнасят призовките, дата на връчване, 
дата на връщане на призовката. Всички графи са попълнени надлежно. 
Прошнурована и прономерована. Заверена с печат на съда, съдържа 102 
листа, има подпис на председател. 

Разносна книга за 2019 г. – води се на хартиен носител. Започната 
на 02.01.2019 г., води се по изходящ номер на документа, всички графи 
са попълнени четливо, отразява се на кого са връчва, дата на връчване и 
подпис на приемащото длъжностно лице. Приключена на 31.12.2019 г.  
Съдържа 175 страници. Заверена с печат, има подпис на съдебен 
деловодител „Регистратура“. 

Разносна книга за 2020 г. – води се на хартиен носител. Започната 
на 03.01.2020 г. води се по изходящ номер на документа, всички графи 
са попълнени четливо, отразява се на кого са връчва, дата на връчване и 
подпис на приемащото длъжностно лице. Приключена на 30.12.2020 г.  
Съдържа 166 страници. Заверена с печат, има подпис на съдебен 
деловодител „Регистратура“. 

Вътрешна разносна книга за 2019 г. – води се на хартиен носител. 
Започната на 02.01.2019 г. Книгата е обща за всички отделения на съда, 
отразяват се постъпващи документи от други органи на съдебната власт 
по делата, на кое отделение се връчват и по кое дело и подпис на 
приемащото длъжностно лице. Приключена на 31.12.2019 г. Съдържа 99 
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страници. Заверена с печат, има подпис на съдебен деловодител 
„Регистратура“. 

Вътрешна разносна книга за 2020 г. - води се на хартиен носител. 
Започната на 02.02.2020 г. Книгата е обща за всички отделения на съда, 
отразяват се постъпващи документи от други органи на съдебната власт 
по делата, на кое отделение се връчват и по кое дело и подпис на 
приемащото длъжностно лице. Приключена на 31.12.2020 г. Съдържа 83 
страници. Заверена с печат, има подпис на съдебен деловодител 
„Регистратура“. 

Регистър ЗДОИ, води се от 2009 г. до момента. За 2019 г. има 4 
вписвания. Съдържа следните графи: вх. №, дата на подаване, име на 
заявителя, описание и форма на исканата информация, дата и № на 
решението, резултат, забележка. Първото вписване – на 07.02.2019 г., 
постъпило по ел. поща, последното –  на 18.12.2019 г. 

За 2020 г. има 3 вписвания. Съдържа следните графи: вх. №, дата 
на подаване, име на заявителя, описание и форма на исканата 
информация, дата и № на решението, резултат, забележка. Първото 
вписване – на 09.03.2020 г., постъпило по ел. поща на съда, последното 
– на 09.07.2020 г. 

Архивна книга, наказателни дела за 2018 г., 2019 г., 2020 г. и за 
2021 г. Води се на хартиен носител. През 2019 г. са архивирани 309 дела, 
а през 2020 г. - 382. Има съставени приемателно-предавателни 
протоколи на дела за архив – за 2019 г. и за 2020 г.  Съдържат 
информация за архивираните дела по видове, срок на съхранение, 
информация за служител от служба „Архив“, който ги е приел и 
служител от НО, който ги е предал и дата. Към книгата е приложена 
ПВЦ папка, съдържаща номенклатура на делата със сроковете за 
съхраняването им, образувани от дейността на СОС, утвърдени от 
председателя на съда и от Държавния архив.  

Регистър по чл. 39 т. 12 ПАС за изпълнителните листове, издадени 
за държавни такси и суми, присъдени в полза на съдебната власт. Води 
се от 2018 г. Първото вписване за 2019 г. е от 02.01.2019 г. – дата на 
издаване на изп. лист. В графите се посочва информация за вида на 
делото, номера, името на осъдения, дата на издаване на съдебния акт, 
размер на сумата, дата на издаване на изп. лист, до кого е изпратен за 
изпълнение и номер на писмото. Последното вписване за 2019 г. е на 
10.12.2019 г. Първото вписване за 2020 г. е на 16.01.2020 г., последното 
– на 23.12.2020 г.  

Входящ дневник – започнат на 02.01.2019 г., завършен на 
19.03.2019 г. Представлява разпечатка от електронен регистър. Съдържа 
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информация за входящ номер, дата и час на постъпване, описание на 
постъпилите книжа /молба, частна жалба и др./, подател, направление на 
книжата и подпис на лицето, което ги е получило. Приключен на 
18.03.2019 г., съдържа 182 страници, заверен с печат на съда и подпис на 
съдебен деловодител „Регистратура“.       

Входящ дневник – започнат на 19.03.2019 г., завършен на 
05.06.2019 г. Представлява разпечатка от електронен регистър. Съдържа 
информация за входящ номер, дата и час на постъпване, описание на 
постъпилите книжа /молба, частна жалба и др./, подател, направление на 
книжата и подпис на лицето, което ги е получило. Приключен на 
05.06.2019 г., съдържа 202 страници, заверен с печат на съда и подпис на 
съдебен деловодител „Регистратура“.       

Входящ дневник – започнат на 05.06.2019 г., завършен на 
20.08.2019 г. Представлява разпечатка от електронен регистър. Съдържа 
информация за входящ номер, дата и час на постъпване, описание на 
постъпилите книжа /молба, частна жалба и др./, подател, направление на 
книжата и подпис на лицето, което ги е получило. Приключен на 
20.08.2019 г., съдържа 174 страници, заверен с печат на съда и подпис на 
съдебен деловодител „Регистратура“.       

Входящ дневник – започнат на 20.08.2019 г., завършен на 
14.11.2019 г. Представлява разпечатка от електронен регистър. Съдържа 
информация за входящ номер, дата и час на постъпване, описание на 
постъпилите книжа /молба, частна жалба и др./, подател, направление на 
книжата и подпис на лицето, което ги е получило. Приключен на 
14.11.2019 г., съдържа 192 страници, заверен с печат на съда и подпис на 
съдебен деловодител „Регистратура“.       

Входящ дневник – започнат на 14.11.2019 г., завършен на 
31.12.2019 г. Представлява разпечатка от електронен регистър. Съдържа 
информация за входящ номер, дата и час на постъпване, описание на 
постъпилите книжа /молба, частна жалба и др./, подател, направление на 
книжата и подпис на лицето, което ги е получило. Приключен на 
31.12.2019 г., съдържа 110 страници, заверен с печат на съда и подпис на 
съдебен деловодител „Регистратура“.       

Входящ дневник – започнат на 02.01.2020 г., завършен на 
26.03.2020 г. Представлява разпечатка от електронен регистър. Съдържа 
информация за входящ номер, дата и час на постъпване, описание на 
постъпилите книжа /молба, частна жалба и др./, подател, направление на 
книжата и подпис на лицето, което ги е получило. Приключен на 
26.03.2020 г., съдържа 200 страници, заверен с печат на съда и подпис на 
съдебен деловодител „Регистратура“.       



13 
 

Входящ дневник – започнат на 27.03.2020 г., завършен на 
10.07.2020 г. Представлява разпечатка от електронен регистър. Съдържа 
информация за входящ номер, дата и час на постъпване, описание на 
постъпилите книжа /молба, частна жалба и др./, подател, направление на 
книжата и подпис на лицето, което ги е получило. Приключен на 
10.07.2020 г., съдържа 201 страници, заверен с печат на съда и подпис на 
съдебен деловодител „Регистратура“.       

Входящ дневник – започнат на 13.07.2020 г., завършен на 
15.10.2020 г. Представлява разпечатка от електронен регистър. Съдържа 
информация за входящ номер, дата и час на постъпване, описание на 
постъпилите книжа /молба, частна жалба и др./, подател, направление на 
книжата и подпис на лицето, което ги е получило. Приключен на 
15.10.2020 г., съдържа 200 страници, заверен с печат на съда и подпис на 
съдебен деловодител „Регистратура“.       

Входящ дневник – започнат на 15.10.2020 г. завършен на 
31.12.2020 г. Представлява разпечатка от електронен регистър. Съдържа 
информация за входящ номер, дата и час на постъпване, описание на 
постъпилите книжа /молба, частна жалба и др./, подател, направление на 
книжата и подпис на лицето, което ги е получило. Приключена на 
31.12.2020 г., съдържа 163 страници, заверен с печат на съда и подпис на 
съдебен деловодител „Регистратура“.      

Регистър за случайното разпределение на съдебните заседатели – 
представлява папка-класьор, съдържаща преписи от справки за 
разпределение по всички наказателни дела, при разглеждането на които 
е необходимо участие на съдебни заседатели. Води се от 2016 г. 
Разпределението се извършва автоматично и ръчно. При ръчното са 
посочени основанията. 

Регистър по чл. 251 г., ал. 7 ЗЕС във вр. с чл. 159а от НПК – води 
се заедно за 2019 г. и 2020 г. Постъпили искания през 2019 г. – 21, дадени 
са разрешения по всички. През 2020 г. са постъпили  7 искания, дадени 
са разрешения по всички. 

Заповедна книга 2019 г. – представлява папка – класьор, 
съдържаща издадените през годината заповеди, свързани с 
организационната дейност на съда, командироване на съдии, 
командироване на ДСИ от един съдебен район в друг, за свикване на ОС 
на съдебните заседатели, отпуски на председателите на РС, 
разпределяне на съдиите по отделения и състави на осн. чл. 86, ал.1 , т. 
2 ЗСВ, за обявяване на конкурс за длъжността „системен 
администратор“ в СОС, за определяне на съдебен състав за разглеждане 
на определено дело поради невъзможност на някои съдии да вземат 
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участие – прекратяване на командироването и др., за разпределяне на 
съдебни секретари в НО и др.      

Заповедна книга 2020 г. – представлява папка – класьор, която 
съдържа издадените през годината заповеди, свързани с 
организационната дейност на съда, командироване на ДСИ от един 
съдебен район в друг, за свикване на ОС на съдебните заседатели, 
отпуски на председателите на РС, разпределяне на съдиите по отделения 
и състави на осн. чл. 86, ал.1 , т. 2 ЗСВ, за обявяване на конкурс за 
длъжността „системен администратор“ в СОС, за определяне на съдебен 
състав за разглеждане на определено дело поради невъзможност на 
някои съдии да вземат участие – прекратяване на командироването и др., 
за разпределяне на съдебни секретари в НО и др.   
  

7. Получаване, съхраняване, предаване и унищожаване на 
веществени доказателства: 

Веществените доказателства в Софийския окръжен съд се 
получават, съхраняват, предават и унищожават съгласно изискванията, 
предвидени в глава деветнадесета от ПАС. 

Веществените доказателства се получават от съдебен 
деловодител от служба „Деловодство на наказателно отделение“. 
Съставя се и се подписва приемателно- предавателен протокол. 
Съхраняват се в отделна стая, която се намира на втори сутерен на 
съдебната палата. Достъпът до стаята с веществените доказателства е 
ограничен.  

Със заповед № А -211 от 03.12.2020 г. и заповед № А-211 от 
03.12.2021 г. на председателя на съда е извършвана инвентаризация на 
веществените доказателства за проверявания период за правилното им 
съхранение, има ли доказателства, по отношение на които няма 
разпореждане на съда или разпореждането не е изпълнено, както и 
правилно ли се води книгата за веществени доказателства и отбелязване 
на номера на ВД в наказателното дело. Комисиите не са констатирали 
нарушения по съхраняването, предаването и унищожаването на 
веществените доказателства.  

Извършена е проверка на веществените доказателства, които 
подлежат на унищожаване съгласно чл. 132, ал. 2 от ПАС и на 
веществените доказателства с незначителна стойност, които се 
унищожават по реда на чл. 133 от ПАС. 

За унищожаването са съставени протоколи и е направено 
отбелязване в книгата за веществените доказателства.  
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8. Заповеди и разпореждания на административния ръководител, 
свързани с организацията и дейността на съда.  

През проверявания период са издадени следните заповеди и 
разпореждания: 

- свързани с организацията на дейността на съда: Заповед № А -
1/ 02.01.2019 г. и Заповед № А - 259/ 28.11.2019 г., издадени на осн. чл. 
86, ал. 1, т. 2 от ЗСВ за разпределение на съдиите от Софийския окръжен 
съд по отделения и състави, Заповед № А – 170/16.09.2019 г. за 
определяне на съдебните състави на втори въззивен наказателен състав 
и на трети въззивен наказателен състав за периода от 16.09.2019 г. до 
18.10.2019 г. поради ползване на платен годишен отпуск от съдия Яника 
Бозаджиева.  

   - за утвърждаване на вътрешните правила за образуване и 
разпределение на делата и на допълнение на Вътрешните правила за 
случайното разпределение на постъпващите дела – Заповед № А -100/ 
17.04.2018 г., Заповед № А - 260/ 29.11.2019 г. и Заповед № А-260 от 
29.11.2019 г.  

- за определяне на натовареност: Заповед № А – 42/13.02.2017 г., 
с която са утвърдени правилата за определяне на натовареността на 
председателя на съда, на заместниците, на председателите на отделения 
и на съдиите от окръжния съд с организационни функции или за които 
има предписание от здравните органи; 

- за извършване на инвентаризация на делата: Заповед № А -266/ 
04.12.2019 г., издадена на осн. чл. 86, ал. 1, т. 2 от ЗСВ и чл. 93 от ПАС; 

- за извършване на проверка на веществените доказателства: 
Заповед № А – 267/04.12.2019 г.; 

- за утвърждаване на нова структура на администрацията на 
Софийския окръжен съд в длъжности, звена и служби съгласно 
длъжностно разписание: Заповед № А-50/26.02.2019 г. и Заповед № А – 
25/30.01.2020 г.; 

- за извършване на цялостна проверка на дейността на районните 
съдилища от съдебния район на Софийски окръжен съд за периода 
01.09.2018 г. – 01.09.2019 г.: Заповед № А – 190/16.09.2019 г. 

- графиците за въззивните съдебни заседания и за дежурствата на 
съдиите в наказателното отделение са утвърждавани от председателя на 
съда без да са издавани конкретни заповеди или разпореждания; 

- за определяне на делата, които да се разглеждат през съдебната 
ваканция: Заповед № А -166 А/ 20.07.2018 г. 
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9. Извършени проверки на СОС. 
За периода 01.01.2019 -31.12.2020 г. от АС – София не е 

извършвана проверка на организацията на работа на Софийския 
окръжен съд. 

 
10. Анализ на дейността, отчетена в годишните доклади. 
 
През 2019 г. са разгледани 914 наказателни дела, от които 

несвършени в началото на периода - 149, новообразувани - 765, вкл. 7 с 
повторно внесени в съда обвинителни актове след прекратяване на 
съдебното производство, 3 дела, продължаващи под същия номер след 
отмяна на определението за прекратяване от горната инстанция.  

През 2020 г. са разгледани 659 наказателни дела, от които 
несвършени в началото на периода – 125, новообразувани 534, вкл. 2 с 
повторно внесени в съда обвинителни актове след прекратяване на 
съдебното производство, 1 дело продължава под същия номер след 
отмяна на определението за прекратяване от горната инстанция.   

Броят на новообразуваните наказателни дела е намалял с 231 
дела в сравнение с 2019 г. Незначително е увеличен броя на ВАНД. 
Постъплението на въззивни наказателни дела от общ и частен характер 
също е намаляло. Броят на образуваните НОХД е намалял през 2020 г. в 
сравнение с 2019 г. в резултат на по-малкия брой внесени в съда 
обвинителни актове и споразумения.  

 
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. 

 
През проверявания период са разгледани и обсъдени следните 

въпроси:  
Предложение за тълкувателно решение  на Общото събрание на   

ВКС по следните въпроси: 
„При извършен строеж от съпрузите по време на брака им, без 

учредено право на строеж, в поземлен имот, съсобственост между 
единия съпруг и трето лице, придобива ли се в режим  на съпружеска 
имуществена общност частта  от построеното, съответстваща на правата 
на съпруга от съсобствеността на терена.“ 

„Длъжен ли е съдът служебно да следи за нищожността на правните 
сделки, които са от значение за решаване на правния спор, или следва да 
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се произнесе по въпроса за нищожността само ако заинтересованата 
страна е направила съответното възражение за нищожност.“ 

„При произнасяне на съда (с уважаване, съотв. отхвърляне) по 
заявеното възражение за прихващане с вземане на ответника, 
надвишаващо по размер исковата претенция, силата на пресъдено нещо 
цялото вземане на ответника ли обхваща или само тази част, 
съответстваща на размера на иска?“ 

„Гражданско или търговско е делото с предмет правоотношения, 
възникнали по договор за изпълнение на строителни работи, сключен 
между физическо лице и търговец във връзка с упражняваното  от него 
занятие и какъв е прагът  за достъп да касационно обжалване на 
въззивното решение по делото.“ 

„Предоставянето  по занятие на заеми/кредити със средства, които 
не са набрани чрез публично привличане на влогове или други 
възстановими средства, представлява ли банкова дейност и нейното 
осъществяване без разрешение, осъществява ли състава на престъпление 
по чл. 252, ал.1 от НК“ 

 
12. Повишаване на правната подготовка и на квалификацията на 

съдиите и на съдебните служители.  
През проверявания период  за 2019 г. съдиите са преминали през 

следните форми на обучение: 
- Янита Янкова – работна среща на съдии – наставници, 

организирана от НИП;  
- Пламен Петков – обучение на административни ръководители, 

организирано от НИП. 
 Съдебните служители са преминали през следните форми на 

обучение:   
- Радиана Андреева – „Защита на личните данни в ЕС“- Брюксел, 

Белгия; 
- Михаил Кирилов, Елена Гешева – Приемане на заявление по чл. 

410 от ГПК- НИП; 
През 2020 г. не са организирани и проведени обучения на съдии и 

съдебни служители.  
 
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 Окръжен съд– София статистически данни по 
образуването, движението и решаването на наказателните дела са 
следните: 

 
2019 г. 
Насрочването на повечето дела се извършва при спазване на 

срока по чл.247б, ал.2, т.1 НПК и чл. 252, ал. 2 НПК.  
Осем дела са насрочени в разпоредително заседание в 

тримесечен срок с разрешение на председателя. Няма дела, насрочени 
след 3-месечния срок. 

След едномесечния срок по чл.252, ал.2 НПК са насрочени 23 
дела. 

За 2019 г. са прекратени съдебните производства по 8 НОХД на 
основание чл.248а, ал.2 НПК. 

По всички дела е спазен 3-месечният срок по чл. 271, ал. 10 от 
НПК.  

 Несвършените дела в началото на отчетния период са 149 (48 
първоинстанционни и 101 въззивни), съставляващи 16,3 % от всички 
дела за разглеждане през годината (914). По видове и на всеки съдия се 
разпределят, както следва: 
 

съдия 
 

несвършени дела в началото на отчетния период 

об
щ

о 
 по видове  

НОХД ВНОХД ВНЧХД  ВАНД ЧНД ВЧНД  

Пламен Петков 44 7 17 5 4 6 5  

Н. Николова 16 5 7 2 1 1 -  

Я. Бозаджиева 16 7 5 1 2 1 -  

К. Тодорова 18 6 8 1 1 1 1  

Ан. Игнатова 20 10 8 1 - 1 -  

Ст. Стойков 26 3 18 1 1 - 3  

К. Ненова 1 - 1 - - - -  

Д. Цончев 8 - 4 2 - - 2  

Б. Иванова- Гащарова - - - - - - -  

Н. Василев - - - - - - -  

ОБЩО 149 38 68 13 9 10 11  
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През 2019 г. са образувани 765 дела (515 първоинстанционни и 
250 въззивни), съставляващи 83,7 % от всички дела за разглеждане през 
годината. По видове и на всеки съдия се разпределят, както следва: 
 
 

съдия 
 

образувани дела  

об
щ

о 
 по видове  

НОХД ВНОХД ВНЧХД ВАНД  ЧНД ВЧНД 

Пламен Петков 159 12 8 4 2  119 14 

Н. Николова 155 13 11 3 1  111 16 
 

Я. Бозаджиева 139 18 17 4 -  76 24 

К. Тодорова 126 17 14 6 1  64 24 

Ан. Игнатова 129 12 17 4 1  73 22 

Ст. Стойков - - - - -  - - 

К. Ненова - - - - -  - - 

Д. Цончев  22 - 7 1 1  - 13 

Б. Иванова - 
Гащарова 

 18 - 9 2 -  -  7 

Н. Василев  17 - 7  3 -  - 7 

ОБЩО 765 72    90 27 6  443    127 

 
Общият брой на делата за разглеждане през 2019 г. е 914 (563 

първоинстанционни и 351 въззивни). По видове и на всеки съдия се 
разпределят, както следва: 

 
 

съдия 
 

дела за разглеждане 

об
щ

о 
 по видове  

НОХД ВНОХД ВНЧХД ВАНД ЧНД  ВЧНД 

Пламен Петков 203 19 25 9 6 125  19 

Н. Николова 171 18 18 5 2 112  16 

Я. Бозаджиева 155 25 22 5 2  77  24 

К. Тодорова 144 23 22 7 2  65  25 
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Ан. Игнатова 149 22 25 5 1  74  22 

Ст. Стойков   26   3 18 1 1 -  3 

К. Ненова     1 -   1 - - -  - 

Д. Цончев   30 - 11 3 1 -     15 

Б. Иванова – 
Гащарова 

  18 -  9 2 - -    7 

Н. Василев   17 - 7 3 - -       7 

ОБЩО 914 110   158    40 15   453   138 

 
Свършените дела са 789 (509 първоинстанционни и 280 

въззивни), които съставляват 86,3 % от всички дела за разглеждане. По 
видове и на всеки съдия се разпределят, както следва: 

 

съдия 
 

                                  свършени дела  

об
щ

о 
 по видове  

НОХД ВНОХД ВНЧХД ВАНД ЧНД  ВЧНД 

Пламен Петков 193 13 23 7 6 125  19 

Н. Николова 151 9 14 4 1 109  14 

Я. Бозаджиева 133 14 15 4 2  75  23 

К. Тодорова 120 14 15 4 2  62  23 

Ан. Игнатова 129 14 19 4 1  71  20 

Ст. Стойков   16   3 11 - - -   2 

К. Ненова     1 - 1 - - -  - 

Д. Цончев   30 - 11 3 1 -     15 

Б. Иванова – 
Гащарова 

    9 -  1 1 - -    7 

Н. Василев     7 -  2 - - -       5 

ОБЩО 789 67    112    27 13   442   128 

 
Несвършените дела в края на 2019 г. са 125 (54 

първоинстанционни и 71 въззивни), които съставляват 13,7 % от всички 
дела за разглеждане. По видове и на всеки съдия се разпределят, както 
следва: 
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съдия 
 

несвършени дела в края на отчетния период 

об
щ

о 
 по видове  

НОХД ВНОХД ВНЧХД ВАНД ЧНД  ВЧНД 

Пламен Петков 10 6 2 2 - -   - 

Н. Николова 20 9 4 1 1 3   2 

Я. Бозаджиева 22 11 7 1 - 2   1 

К. Тодорова 24 9 7 3 - 3   2 

Ан. Игнатова 20 8 6 1 - 3   2 

Ст. Стойков 10 - 7 1 1 -   1 

К. Ненова -  - - - -   - 

Д. Цончев - - - - - -   - 

Б. Иванова - Гащарова 9 - 9 - - -   - 

Н. Василев 10       - 8 - - -   2 

ОБЩО 125 43     50      9     2    11  10 

 
Делата, решени в едно съдебно заседание, са 335, от които 216 

първоинстанционни и 119 – въззивни; в три съдебни заседания – 66, от 
които 18 първоинстанционни и 48 въззивни. Делата, решени в повече от 
три съдебни заседания, са 35, от които 30 първоинстанционни и 5 
въззивни. 

Делата, свършени до 3 месеца, са 634, от които 
първоинстанционни – 465 и въззивни – 169. Делата, свършени от 3 до 6 
месеца, са 61, от които първоинстанционни – 16 и въззивни – 45. Делата, 
свършени в срок над 6 месеца, са 94, от които първоинстанционни – 28 
и въззивни – 66. По видове и на всеки съдия се разпределят, както следва: 

 

Пламен 
Петков 

общо  

НОХД  ЧНД ВНОХД ВАНД ВНЧХД ВЧНД 

Свършени 
дела 

194    13  125 23 6 7 20 

В срок до 
3 месеца 

150 9  119  4 2 2 14 
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От 3 до 6 
месеца 

   8 1  3  2 1 - 1 

Над 6 
месеца 

36 3  3     17 3 5 5 

 

Н. 
Николова 

общо  

НОХД  ЧНД ВНОХД ВАНД ВНЧХД ВЧНД 

Свършени 
дела 151 9  109 14 1 4 14 

В срок до 
3 месеца 

132 6  108 4 - - 14 

От 3 до 6 
месеца 

 10 1  1 5 1 2 - 

Над 6 
месеца 

  9 2  - 5 - 2 - 

 

 

 

 

Кр. 
Тодорова 

общо  

НОХД  ЧНД ВНОХД ВАНД ВНЧХД ВЧНД 

Свършен
и дела 

 
 
 120 

 
 
    14 

  
 
 62 

 
 
   15 

 
 
    2 

  
  
      4 

 
 
  23 

В срок до 
3 месеца 

   
   99 

 
      7 

  
 58 

 
   10 

 
    1 

 
      1 

 
  22 

От 3 до 6 
месеца 

    
    9 

       
      2 

  
   3 

   
     2 

    
    1 

 
      1 

 
   - 

Над 6 
месеца 

   
  12 

    
      5 

  
   1 

 
     3 

     
     - 

  
      2 

 
   1 
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Яника 
Бозаджиева 

общо  

НОХД  ЧНД ВНОХД ВАНД ВНЧХД ВЧНД 

Свършени 
дела 

132 14  75 15 2 4 22 

В срок до 3 
месеца 116  8  74 7 1 4 22 

От 3 до 6 
месеца 11 2   1 7 1 - - 

Над 6 
месеца 5 4  - 1 - - - 

 

Б. 
Иванова-
Гащарова 

общо  

НОХД  ЧНД ВНОХД ВАНД ВНЧХД ВЧНД 

Свършени 
дела 

9 -  - 1 - 1 7 

В срок до 
3 месеца 

7 -  - - - - 7 

Ан. 
Игнатова 

общо  

НОХД  ЧНД ВНОХД ВАНД ВНЧХД ВЧНД 

Свършени 
дела 

129 14  71 16 2 7 20 

В срок до 
3 месеца 104 7  69 4 1 4 19 

От 3 до 6 
месеца 11 -     2 6 1 2 1 

Над 6 
месеца 14      7     - 6 - 1 - 
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От 3 до 6 
месеца 

2 -  - 1 - 1 - 

Над 6 
месеца 

- -  - - - - - 

 
 

Д. Цончев общо  

НОХД  ЧНД ВНОХД ВАНД ВНЧХД ВЧНД 

Свършени 
дела 31 -  - 12 1 3 15 

В срок до 
3 месеца 

21 -  - 5 1 1 14 

От 3 до 6 
месеца 

8 -  - 5 - 2 1 

Над 6 
месеца 

2 -  - 2 - - - 

 
 

Н. 
Василев 

общо  

НОХД  ЧНД ВНОХД ВАНД ВНЧХД ВЧНД 

Свършени 
дела 6 -  - 1 - - 5 

В срок до 
3 месеца 

5 -  - - - - 5 

От 3 до 6 
месеца 

1 -  - 1 - - - 

 
 

Ст. 

Стойков 

общо  

НОХД  ЧНД ВНОХД ВАНД ВНЧХД ВЧНД 

Свършени 
дела 16 3  - 11 - - 2 
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От 3 до 6 
месеца 

 1 -  - - - - 1 

Над 6 
месеца 

15 3  - 11 - - 1 

 
 

През 2019 г. над 3 пъти са отложени 17 дела, от които НОХД – 9, 
ЧНД – 6 и ВНОХД – 2. Причините са: събиране на доказателства, 
нередовно призоваване на страни/ свидетели, неявяване на страни/ 
свидетели, служебен ангажимент на адвокат и др.  

 
Брой съдебни заседания през 2019 г.: 

  

Съдия 
2019 г. по месеци 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
Пл. Петков 14 20 13 24 10 17 6 1 9 11 8 12 
Н.Николова 16 16 11 15 14 8 2 10 12 17 17 13 
Кр.Тодорова 14 18 11 11 13 11 22 7 16 15 16 12 
А.Игнатова 14 31 23 16 20 18 1 6 18 18 15 13 
Я.Бозаджиева  8 18 16 23 11 18 19 4 - 11 16 16 
Б.Гащарова - - - - - - - 1   3   3  4  4 
Д. Цончев  4 6 6 5 2 4 3 - - 1 1 1 
Н.Василев - - - - - - 1 - 2 2 5 6 
С.Стойков 1 2 2 - - - - - - - - - 

 
 
През 2019 г. е спряно 1 дело – ВНОХД № 816/2017 г. 
Има 2 дела, прекратени поради изтичане на предвидената в 

закона давност - ВНОХД № 419/2017 г. и ВНОХД № 936/2016 г. По 
други причини са прекратени следните дела: 

 
2019 

Съдия ЧНД ВЧНД НОХД ВНОХД ВНЧХД ВАНД 

П.Петков 2 2  3   

Н.Николова 6  3 2   

А.Игнатова 9 2 2 4   

К.Тодорова 5  4 3 1  

Я.Бозаджиева 3  1    

С. Стойков    2   

Б.Гащарова       
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Н.Василев  1     

Т.Грозданова- Чакърова       

Общо :  25 5 10 14 1  

 
Причините са: прекратяване на съдебното производство и 

връщане на делото на прокурор за отстраняване на допуснати на ДП 
отстраними съществени процесуални нарушения, оттегляне на 
жалбата/протеста, 1 дело е прекратено на осн. чл. 24, ал. 1, т. 4 НПК и 
др.  

Съдебното производство е прекратено в разпоредително 
заседание по 7 дела и делото е върнато на прокурор за отстраняване на 
допуснати на досъдебното производство съществени процесуални 
нарушения: НОХД № 653/2018 г., НОХД № 157/2019 г., НОХД № 
114/2019 г., НОХД № 281/2019 г., НОХД № 254/2019 г., НОХД № 
264/2019 г. и НОХД № 544/2019 г. 

 
През 2019 г. няма възобновени дела и дела с възобновено 

съдебно следствие.  
Осъдителните присъди, постановени по глава 20 от НПК, са 31, 

а оправдателните - 9.  
За периода няма дела, наблюдавани от ИВСС съгласно чл. 7, т.17 

от ПОДИВССДАЕ, както и дела с висок обществен интерес. 
През 2019 г. няма дела, по които подсъдимият е непълнолетен. 
По искане за вземане на мярка за неотклонение задържане под 

стража или за нейното изменение (чл. 64 и чл. 65 НПК) са образувани 
122 дела, от които: по чл. 64 НПК – 81, по чл. 65 НПК – 41. 72 – 
първоинстанционни (по чл.64 НПК – 51, по чл.65 НПК - 21) и 50 
въззивни (по чл.64 НПК – 30, по чл.65 НПК - 20).  

По всички дела, образувани по чл.64 НПК, съдът е постановил 
определението си в деня на образуването им. Образуваните по чл.65 
НПК – спазен е 3-дневния срок по 11 дела, по 10 съдът се е произнесъл 
в срок, по-дълъг от 3 дни.  

Делата, образувани по реда на чл. 243 НПК, са 22 - 8 
първоинстанционни и 14 въззивни. По реда на чл. 244 НПК няма 
образувани дела.  

По ЗЕЕЗА са образувани 21 дела. 
По искания на орган на ДП са образувани 200 ЧНД (61 – по ЗЕС, 

по чл. 161, ал. 1 и ал. 2 НПК – 73, по чл. 222 и по чл. 223 НПК - 66). 
Постъпили са 87 искания за използване на СРС. По 81 са 

издадени разрешения, по 6 са постановени откази. 
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Няма дела, разгледани по реда на глава 24 НПК „Бързо 
производство”.  

По реда на глава 26 НПК „Ускоряване на наказателното 
производство” няма образувани дела. 

По реда на глава 27 НПК „Съкратено съдебно следствие в 
производството пред първата инстанция” са образувани, разгледани и 
приключени 7 дела.  

През 2019 г. няма образувани дела по реда на глава 28 НПК 
„Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 
административно наказание”.  

Делата, решени със споразумение по реда на глава 29 НПК, са 21.  
По реда на глава 34 НПК „Прилагане на принудителни 

медицински мерки. Реабилитация” са образувани 3 дела по молби за 
реабилитация. 

По реда на глава 35 НПК „Производства във връзка с изпълнение 
на наказанията” е образувано 1 дело по реда на раздел VI „Замяна на 
наказанието пробация с наказание лишаване от свобода”.  

Несвършени дела, образувани две и повече години преди 
проверката: посочени са в раздела за 2020 г. 

Средномесечно постъплението на наказателни дела за 2019 г.  на 
един съдия на база утвърдено щатно разписание е 8.7, а свършените 
наказателни дела от 1 съдия през същата година са 9.  

Средномесечно постъплението на наказателни дела за 2019 г. на 
1 съдия на база действителна натовареност е 13,6 и 3,1 на младши съдия. 

През 2019 г. в наказателното отделение са отработени 52 
човекомесеца от 5 съдии и 18 човекомесеца от 3 младши съдии. 

Средномесечно делата за разглеждане през 2019 г. от 1 съдия са 
16,3 дела на съдия и 3,6 на младши съдия. 

 
Качество на съдебните актове според данните в справките, 

предоставени от съда: 
През 2019 г. са обжалвани съдебните актове по 79 дела, от които 

НОХД – 22; ЧНД – 50; ВНОХД – 7.  
На всеки съдия се разпределят, както следва:  
Пл. Петков: ЧНД – 6 
Н. Николова: НОХД – 4, ЧНД – 9, ВНОХД -2. 
К. Тодорова: НОХД – 9, ЧНД – 8. 
А. Игнатова: НОХД – 5, ЧНД – 14. 
Я. Бозаджиева: НОХД -3, ЧНД – 13, ВНОХД – 1. 
С. Стойков: НОХД – 1. 
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Д. Цончев: ВНОХД – 3. 
Б. Гащарова: ВНОХД – 1. 
 
През 2019 г. са върнати от инстанционен контрол съдебните 

актове по 93 дела. На всеки съдия и по видове се разпределят, както 
следва:  
 

Съдия 
2019 

Общо : НОХД ЧНД ВНОХД 
Пл. Петков   7 1 6 - 
Н.Николова 17 5 10 2 
К.Тодорова 19 10 8 1 
А.Игнатова 24 10 14 - 
Я.Бозаджиева 20 5 13 2 
С.Стойков   3 3 - - 
Д. Цончев    3 - - 3 
Общо :  93 34 51 8 

 
Потвърдени са актовете по 60 дела, от които по НОХД – 20 и по 

ЧНД – 40. 
На всеки съдия се разпределят, както следва: 
Пл. Петков: ЧНД – 5. 
Н. Николова: НОХД – 3, ЧНД – 6. 
К. Тодорова: НОХД – 3, ЧНД – 5. 
А. Игнатова: НОХД – 8, ЧНД – 12. 
Я. Бозаджиева: НОХД – 3, ЧНД – 12. 
С. Стойков: НОХД – 3. 
 
Отменени са съдебните актове по 14 дела, по едно от които е 

прекратено наказателното производство. 
За 2019 г. не са посочени дела, по които съдебните актове са 

изменени. 
През 2019 г. са обжалвани съдебните актове по 7 ВНОХД, които 

се разпределят на всеки съдия, както следва: 
Н. Николова -2, Я. Бозаджиева –1, Д.Цончев – 3, Б. Гащарова–1.  
Потвърдени са съдебните актове по 9 ВНОХД, които се 

разпределят на всеки съдия, както следва: 
Н. Николова -2, К. Тодорова – 1, А. Игнатова – 1, Я. Бозаджиева 

– 1, Д. Цончев – 3. 
Отменени са съдебните актове по 2 ВНОХД - 
Н. Николова – 1, 
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Я. Бозаджиева – 1, 
и делата са върнати за ново разглеждане. Няма отменени съдебни 

актове и прекратени наказателни производства. 
Изменен е съдебният акт по едно дело - ВНОХД № 532/2018 г.  
През 2019 г. няма образувани въззивни дела по УБДХ и по 

Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни 
мероприятия. 

Няма изгубени наказателни дела. 
 
Спазване на сроковете, предвидени в чл. 308 и чл. 340 от НПК: 

- изготвяне на мотиви: 
 
съдия-докладчик В срок до 

15 дни  
В срок 
до 30 
дни 

В срок до 
60 дни  

В срок 
след 60 
дни  

Пламен Петков   2 НОХД -  1  НОХД - 
Н. Николова  - -  1 НОХД 1 НОХД 
К. Тодорова 4 НОХД 2 НОХД - - 
А. Игнатова  5 НОХД 2 НОХД и 

1 ВНОХД    
 

Я. Бозаджиева 2 НОХД 4 НОХД  
1ВНОХД 

2 НОХД - 

Д. Цончев - 1ВНОХД - - 
Общо 6 13 7 1 

 
- изготвяне на решения: 

 

Съдия 
2019 

ВНОХД ВАНД „78“а“ ВНЧХД 

П. Петков 

До 15 
дни 

До 
30 
дни 

До 
10 
дни 

До 
30 
дни 

Над 
60 
дни 

До 
15 
дни 

До 
30 
дни 

3 2 2 2 1 1 2 
 

 2019 

Съдия 
ВНОХД ВНЧХД 

ВАН
Д 

78“а“ 

Н. 
Николова 

До 
15 

дни 

До 
30 

дни 

До 
60 

дни 

Над 
60 

дни 

До 
15 

дни 

Над 
60 

дни 

Над 
60 

дни 
1 3 2 6 1 2 1 
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Съдия 2019 

ВНОХД ВНЧХД ВАНД 78“а“ 

К. 
Тодорова 

До 15 
дни 

До 
30 
дни 

До 15 
дни 

До 30 
дни 

До 15 
дни 

До 30 
дни 

3 8 3 1 1 1 
 
 

Съдия 
2019 

ВНОХД ВАНД
78“а“ 

ВНЧХД 

А.Игнатова 

До 15 
дни 

До 30 
дни 

До 
60 
дни 

До 30 
дни 

До 
15 
дни 

До 
30 
дни 

3 5 5 1 1 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Съдия 
2019 

ВНОХД ВНЧХД 
ВАНД 
78“а“ 

мл. съдия 
Д. Цончев 

До 
15 

дни 

До 30 
дни 

До 60 
дни 

До 15 
дни 

До 30 дни До 15 дни 

3 5 1 2 1 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Съдия 
2019 

ВНОХД ВНЧХД ВАНД 78“а“ 

Я.Бозаджиева 
До 15 
дни 

До 30 
дни 

До 15 
дни 

До 
30 

дни 

До 
1ден 

До 30 
дни 

4 10 1 1 1 1 

Съдия ВНОХД 

К. Ненова  
До 60 дни Над 60 дни 

- 1 

 2019 
Съдия ВНОХД 

С.Стойков 
Над 60 дни 

10 
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Съдия 
 

2019 
 

ВНОХД 
мл. съдия  

Б. Гащарова 
До 15 дни 

1 
 
 

 2019 
Съдия ВНОХД 

Н.Василев 
До 15 
дни 

До 30 дни 

1 1 
 

По всички образувани НОХД е спазен седемдневният срок по чл. 
382, ал. 2 от НПК. 

През 2019 г. няма образувани АНД.  
Срокът, предвиден в чл. 243, ал. 5 от НПК не е спазен по две дела 

– ЧНД № 425/2019 г. и ЧНД № 728/2019 г. 
Срокът по чл. 244, ал. 5 от НПК е спазен по всички дела. 
Няма дела, образувани на основание чл.65, ал.3 НПК, насрочени 

в срок по-дълъг от 3 дни. 
Срокът по чл. 416, ал.6 от НПК е спазен по всички дела. 
Няма изгубени наказателни дела. 
 
2020 г. 
 
Насрочването на повечето дела се извършва при спазване на 

срока по чл.247б, ал.2, т.1 НПК и чл. 252, ал. 2 НПК.  
11 дела са насрочени в разпоредително заседание в тримесечен 

срок с разрешение на председателя. Няма дела, насрочени след 3-
месечния срок. 

След едномесечния срок по чл.252, ал.2 НПК са насрочени 14 
дела. 

Съдебните производства са прекратени по 4 дела на основание 
чл.248а, ал.2 НПК. 

По всички дела е спазен 3-месечния срок по чл. 271, ал. 10 от 
НПК.  

Останалите несвършени дела в началото на отчетния период са 
125 (55 първоинстанционни и 70 въззивни), съставляващи 18,97 % от 
всички дела за разглеждане през годината (659). По видове и на всеки 
съдия се разпределят, както следва: 
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През 2020 г. са образувани 534 дела (326 първоинстанционни и 

208 въззивни), съставляващи  81 % от всички дела за разглеждане през 
годината. По видове и на всеки съдия се разпределят, както следва: 

 

съдия 
 

образувани дела  

об
щ

о 
 по видове  

НОХД ВНОХД ВНЧХД ВАНД  ЧНД ВЧНД 

Пламен Петков 91 11 10 1 1  56 12 

Н. Николова 83 17 10 2 2  36 16 
 

Я. Бозаджиева 108 12 14 2 1  59 20 

К. Тодорова 102 9 14 3 2  55 19 

Ан. Игнатова 100 11 17 2 2  49 19 

Т. Грозданова-
Чакърова 

23 3 3 - -  8  9 

Б. Иванова - 
Гащарова 

11 - 2 - 1  - 8 

Н. Василев  16 - 5 1 -  - 10 

ОБЩО 534 63    75 11 9     263      113 

 

съдия 
 

несвършени дела в началото на отчетния период 

об
щ

о 
 по видове  

НОХД ВНОХД ВНЧХД  ВАНД ЧНД ВЧНД  

Пламен Петков 12 6 3 2 - 1 -  

Н. Николова 20 9 5 1 1 2 2  

Я. Бозаджиева 21    11 6 1 - 2 1  

К. Тодорова 25    10 8 3 - 3 1  

Ан. Игнатова 20      8 6 1 - 3 2  

Ст. Стойков 10 - 7 1 1 - 1  

Б. Иванова- Гащарова  7 - 6 1 - - -  

Н. Василев 10 - 5 3 - - 2  

ОБЩО 125 44 46 13 2 11 9  
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Общият брой на делата за разглеждане през 2020 г. е 659 (381 
първоинстанционни и 278 въззивни). По видове и на всеки съдия се 
разпределят, както следва: 

 

съдия 
 

дела за разглеждане 

об
щ

о 
 по видове  

НОХД ВНОХД ВНЧХД ВАНД ЧНД  ВЧНД 

Пламен Петков 103 17 13 3 1  57  12 

Н. Николова 103 26 15 3 3 38  18 

Я. Бозаджиева 129 23 20 3 1  61  21 

К. Тодорова 127 19 22 6 2  58  20 

Ан. Игнатова 120 19 23 3 2  52  21 

Т. Грозданова - 
Чакърова 

  23   3  3 - -   8   9 

Б. Иванова – 
Гащарова 

  18 -   8 1 1 -   8 

Н. Василев   26 - 10 4 - -     12 

Ст. Стойков   10 -  7 1 1 -    1 

ОБЩО 659 107    121     24 11   274       1 

 
 
 
Свършените дела са 540 (322 първоинстанционни и 218 

въззивни), които съставляват 82 % от всички дела за разглеждане. По 
видове и на всеки съдия се разпределят, както следва: 
 
 
 

 
съдия 

 

свършени дела  

об
щ

о 
 по видове  

НОХД ВНОХД ВНЧХД ВАНД ЧНД  ВЧНД 

Пламен Петков   83  9   8 2 - 52  12 

Н. Николова   75 11   8 3 3 36  14 

Я. Бозаджиева 114 19 13 3 1 61  17 
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К. Тодорова 101 11 12 5 - 55  18 

Ан. Игнатова   97  9 16 2 2 50  18 

Т. Грозданова-
Чакърова 

  21  2   3 - -  7  9 

Б. Иванова – 
Гащарова 

  18 -  8 1 1 -  8 

Н. Василев   26 - 10 4 - -  12 

Ст. Стойков     5 -  4 1 - -  - 

ОБЩО 540      61 82    21 7 261  108 

 
 
Несвършените дела в края на 2020 г. са 119 (59 

първоинстанционни и 60 въззивни), които съставляват 18 % от всички 
дела за разглеждане. По видове и на всеки съдия се разпределят, както 
следва: 
 

съдия 
 

несвършени дела в края на отчетния период  

об
щ

о 
 по видове  

НОХД ВНОХД ВНЧХД ВАНД ЧНД  ВЧНД 

Пламен Петков 20 8 5 1 1 5  - 

Н. Николова 28 15 7 - - 2  4 

Я. Бозаджиева 15 4 7 - - -  4 

К. Тодорова 26 8 10 1 2 3  2 

Ан. Игнатова 23 10 7 1 - 2  3 

Т. Грозданова-
Чакърова 

2 1 - - - 1  - 

Ст. Стойков 5 - 3 - 1 -  1 

ОБЩО 119 46     39 3 4 13    14 

 
Делата, решени в едно съдебно заседание, са 267, от които 177 

първоинстанционни и 90 – въззивни; в три съдебни заседания – 73, от 
които 19 първоинстанционни и 54 въззивни. Делата, решени в повече от 
три съдебни заседания, са 50, от които 35 първоинстанционни и 15 
въззивни. 

Делата, свършени до 3 месеца, са 414, от които 
първоинстанционни – 279 и въззивни – 135. Делата, свършени от 3 до 6 



35 
 

месеца, са 65, от които първоинстанционни – 20 и въззивни – 45. Делата, 
свършени в срок над 6 месеца, са 61, от които първоинстанционни – 23 
и въззивни – 38. По видове и на всеки съдия се разпределят, както следва: 
 

Пламен 
Петков 

общо В т.ч. 

НОХД  ЧНД ВНОХД ВАНД ВНЧХД ВЧНД 

Свършени 
дела 

82     9   52 6 - 4 11 

В срок до 
3 месеца 

68 4   49  2 - 2 11 

От 3 до 6 
месеца 

  7 1  3  2 - 1 - 

Над 6 
месеца  7 4  -        2 - 1 - 

 

Н. 
Николова 

общо В т.ч. 

НОХД  ЧНД ВНОХД ВАНД ВНЧХД ВЧНД 

Свършени 
дела 

76 13  35 9 3 2 14 

В срок до 
3 месеца 

56 8  34 1 - - 13 

От 3 до 6 
месеца  12 3  - 5 2 1 1 

Над 6 
месеца   8 2  1 3 1 1 - 

 

Кр. 
Тодорова 

общо В т.ч. 

НОХД  ЧНД ВНОХД ВАНД ВНЧХД ВЧНД 

Свършени 
дела 

 
 

101 

 
 
    10 

  
 
 55 

 
 
   12 

 
 
    - 

  
  
      5 

 
 
  19 



36 
 

В срок до 
3 месеца 

 
79 

 
      4 

  
 51 

 
     4 

 
    - 

 
      2 

 
  18 

От 3 до 6 
месеца 

 
10 

       
      2 

  
   3 

   
     2 

    
    - 

 
      3 

 
   - 

Над 6 
месеца 

12 
    
      4 

  
   1 

 
     6 

     
     - 

  
      - 

 
   1 

 

Ан. 
Игнатова 

общо В т.ч. 

НОХД  ЧНД ВНОХД ВАНД ВНЧХД ВЧНД 

Свършени 
дела 

98 9  50 15 2 3 19 

В срок до 
3 месеца 

77  6  46 2 2 2 19 

От 3 до 6 
месеца 14 -      3     10 - 1 - 

Над 6 
месеца  7      3      1 3 - - - 

 

Яника 
Бозаджиева 

общо В т.ч. 

НОХД  ЧНД ВНОХД ВАНД ВНЧХД ВЧНД 

Свършени 
дела 

112 18  60 13 1 3 17 

В срок до 3 
месеца 

89  7  59 7 1 1 14 

От 3 до 6 
месеца 10 4  1 1 - 2 2 

Над 6 
месеца 13 7  - 5 - - 1 
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Т. 
Грозданова
-Чакърова 

общо В т.ч. 

НОХД  ЧНД ВНОХД ВАНД ВНЧХД ВЧНД 

Свършени 
дела 

22 3  8 2 - - 9 

В срок до 3 
месеца 

21 3  8 1 - - 9 

От 3 до 6 
месеца - -  - - - - - 

Над 6 
месеца 1   - 1 - - - 

 

 

Б. 
Гащарова 

общо В т.ч. 

НОХД  ЧНД ВНОХД ВАНД ВНЧХД ВЧНД 

Свършени 
дела 

18 -  - 8 1 1 8 

В срок до 
3 месеца 

11 -  - 1 1 1 8 

От 3 до 6 
месеца 

 4 -  - 4 - - - 

Над 6 
месеца 3 -  - 3 - - - 

 

 

Н. Василев общо В т.ч. 

НОХД  ЧНД ВНОХД ВАНД ВНЧХД ВЧНД 

Свършени 
дела 

26 -  - 12 - 2 12 

В срок до 3 
месеца 

  13 -  - 2 - - 11 
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От 3 до 6 
месеца 

8 -  - 7 - - 1 

Над 6 
месеца 

5 -  - 3 - 2 - 

 
 

Ст. 

Стойков 

общо  

НОХД  ЧНД ВНОХД ВАНД ВНЧХД ВЧНД 

Свършени 
дела  5 -  - 4 - 1 - 

От 3 до 6 
месеца 

 - -  - - - - - 

Над 6 
месеца 

5 -  -  4 - 1 - 

 
 

През 2020 г. над 3 пъти са отложени 5 дела: НОХД – 3, ВНОХД 
– 1 и ВНЧХД -1. Причините са: събиране на доказателства, нередовно 
призоваване на страни/ свидетели, неявяване на страни/ свидетели, 
служебен ангажимент на адвокат и др.  

 
Брой съдебни заседания през 2020 г.: 

 

Съдия 
2020 г. по месеци 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
Пл. Петков 6 7 9 5 5 10 9 6 9 9 8 9 
Н.Николова 5 8 7 7 9 11 10 7 7 10 9 7 
К.Тодорова 9 10 9 5 8 9 10 6 9 7 8 8 
А.Игнатова 10 8 13 5 7 11 7 9 11 8 7 7 
Я.Бозаджиева 10 9 6 4 10 12 8 9 9 9 5 8 
Б.Гащарова 1 - 1 - - - - - - - - - 
Д. Цончев  1 - - - - - - - - - - - 
Н.Василев 1 - 1 - - - 2 - - - - - 
Т.Грозданова
- Чакърова 

- - - - - - - - 3 5 5 - 
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През 2020 г. е спряно едно дело - ВНОХД № 512/ 2019 г., на 
основание чл.25, ал.1 т.1 НПК. 

Няма дела, прекратени поради изтекла абсолютна погасителна 
давност за наказателно преследване.  

Прекратени дела по други причини: 
 

2020 

Съдия ЧНД ВЧНД НОХД ВНОХД ВНЧХД ВАНД 

П.Петков       

Н.Николова 3  1    

А.Игнатова 6 1  2  1 

К.Тодорова 6 2 3 2 1  

Я.Бозаджиева 6      

С. Стойков       

Б.Гащарова  2     

Н.Василев  1   1  

Т.Грозданова- Чакърова 1   1   

Общо :  22 6 4 5 2 1 

 
Прекратяване на съдебното производство и връщане делото на 

прокурор за отстраняване на допуснати на ДП отстраними съществени 
процесуални нарушения, оттегляне на жалбата, връщане на РС за 
администриране,оттегляне на въззивна частна жалба, след отвод на 
всички съдии - изпратено на ВКС за произнасяне на осн. чл. 43, т. 3 НПК 
и др.                                          

В разпоредително заседание съдебното производство е 
прекратено и делото е върнато на прокурор за отстраняване на 
допуснати на досъдебното производство съществени процесуални 
нарушения - НОХД № 664/ 2019 г., НОХД № 666/ 2019 г. и НОХД № 
175/ 2020 г. 

През 2020 г. няма възобновени наказателни дела. По 1 дело – 
ВЧНД № 274/2020 г., е възобновено съдебното следствие. 

Осъдителни присъди, постановени по глава 20 от НПК - 38 
(НОХД – 35, ВНОХД - 3), оправдателни – 3 /ВНОХД/.  

За периода  има образувано 1 дело с висок обществен интерес  - 
НОХД № 751/2019 г. 

През 2020 г. няма дела, по които подсъдимият е непълнолетен. 
По искане за вземане на мярка за неотклонение задържане под 

стража или за нейното изменение (чл. 64 и чл. 65 НПК) са образувани 
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122 дела, от които: 68 – първоинстанционни (по чл.64 НПК – 39, по чл.65 
НПК - 29) и 54 въззивни (по чл.64 НПК – 36, по чл.65 НПК - 18).  

По първоинстанционните дела, образувани по чл.64 НПК, съдът 
е постановил определението си в деня на образуването им по 37 дела, а 
в тридневен срок – по 2. По 15 дела от образуваните по чл.65 НПК 
определението е постановено след 3-дневния срок.  

Делата, образувани по реда на чл. 243 НПК, са общо 29, от които 
14 първоинстанционни и 15 въззивни. По реда на чл. 244 НПК са 
образувани 3 дела.  

По ЗЕЕЗА са образувани 16 дела. 
По искане на орган на ДП са образувани 68 ЧНД  /по ЗЕС - 13, 

по чл. 161, ал. 1 и 2 НПК – 20, по чл. 223 НПК – 35/. 
Постъпили са 27 искания за използване на СРС (по 22 са 

издадени разрешения, по 5 са постановени откази). 
По реда на глава 24 НПК „Бързо производство” и на глава 26 

НПК „Ускоряване на наказателното производство” няма образувани 
дела. 

По реда на глава 27 НПК „Съкратено съдебно следствие в 
производството пред първата инстанция” са образувани, разгледани и 
приключени 6 дела.  

По реда на глава 28 НПК „Освобождаване от наказателна 
отговорност с налагане на административно наказание” няма 
образувани дела.  

Делата, решени със споразумение по реда на глава 29 НПК, са 21.  
По реда на глава 34 НПК „Прилагане на принудителни 

медицински мерки. Реабилитация” са образувани 2 дела - по молби за 
реабилитация. 

По реда на глава 35 НПК „Производства във връзка с изпълнение 
на наказанията” са образувани 2 дела - 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 7, а средномесечно 
свършените дела от един съдия са 7.1. 

Средномесечното постъпление на наказателни дела за 2020 г. на 
един съдия на база действителната натовареност през годината от 
проверявания период е 9  и 2,5 на младши съдия (на база постъпили дела 
и действително отработени човекомесеци в наказателното отделение), 
средномесечно свършените дела от един съдия са 10.72. 

В наказателното отделение са отработени 56 човекомесеци от 6 
съдии и 12 човекомесеца от 2 младши съдии, като изчислението на 
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показателя става при сравнение на постъпилите и решените дела с 
отработените човекомесеци. Средномесечно делата за разглеждане през 
2020 г. от един съдия са 11 и от младши съдия – 3,5. 

 
Качество на съдебните актове според данните в справките, 

предоставени от съда: 
През 2020 г. са обжалвани съдебните актове по 119 дела, от които 

НОХД – 65; ЧНД – 44; ВНОХД – 10. На всеки съдия и по видове се 
разпределят, както следва:  

Пл. Петков: НОХД- 8, ЧНД – 4. 
Н. Николова: НОХД – 7, ЧНД – 4, ВНОХД -1. 
К. Тодорова: НОХД – 15, ЧНД – 14. 
А. Игнатова: НОХД – 10, ЧНД – 9; ВНОХД - 2 
Я. Бозаджиева: НОХД - 20, ЧНД – 13, ВНОХД – 3. 
С. Стойков: НОХД – 5, ВНОХД - 3. 
Д. Цончев: ВНОХД – 1. 
 
През 2020 г. са върнати от инстанционен контрол съдебните 

актове по 80 дела. На всеки съдия и по видове се разпределят, както 
следва:  
 

Съдия 
2020 

Общо : НОХД ЧНД ВНОХД 
Пл. Петков   9 6 3 - 
Н.Николова  7 3 4 - 
К.Тодорова 22 8   14 - 
А.Игнатова 16 6     8 2 
Я.Бозаджиева 21 7   13 1 
С.Стойков   4 2 - 2 
Д. Цончев    1 - - 1 
Общо :  80    32   42 6 

 
Потвърдени са актовете по 46 дела, от които НОХД – 13 и ЧНД 

– 33. 
На всеки съдия се разпределят, както следва: 
Пл. Петков: НОХД – 1, ЧНД – 3. 
Н. Николова: НОХД – 2, ЧНД – 2. 
К. Тодорова: НОХД – 3, ЧНД – 13. 
А. Игнатова: НОХД – 5, ЧНД – 6. 
Я. Бозаджиева: НОХД – 2, ЧНД – 9. 
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Отменени са съдебните актове по 15 дела, по едно от които е 
прекратено наказателното производство.  

За 2020 г. не са посочени дела, по които съдебните актове са 
изменени. 

През 2020 г. са обжалвани съдебните актове по 10 ВНОХД, които 
се разпределят на всеки съдия, както следва: 

Н. Николова - 1; А. Игнатова – 2, Я. Бозаджиева – 3, Ст. Стойков 
– 3, Д. Цончев – 1,  

Потвърдени са съдебните актове по 6 ВНОХД, които се 
разпределят на всеки съдия, както следва: 

А. Игнатова – 1, Я. Бозаджиева – 1, Ст. Стойков – 2, Д. Цончев – 
1. 

Отменени са съдебните актове по 4 ВНОХД : 
А. Игнатова – 1, 
Я. Бозаджиева – 1, 
Ст. Стойков – 1, 
Д. Цончев - 1. 
За периода 2019 г. – 2020 г. по 6 ВНОХД съдебните актове са 

отменени и делата са върнати за ново разглеждане. Няма отменени 
съдебни актове и прекратени наказателни производства. Няма и 
изменени съдебни актове. 

През 2020 г. има образувано 1 въззивно дело по УБДХ – ВАНД 
№ 173/2020 г. 

Няма образувани въззивни дела по Закона за опазване на 
обществения ред при провеждането на спортни мероприятия. 

Няма изгубени наказателни дела. 
 
Спазване на сроковете по чл. 308 и чл. 340 от НПК: 
 

- Изготвяне на мотиви: 
 
Съдия-докладчик В срок до 

15 дни  
В срок 
до 30 
дни 

В срок до 
60 дни  

В срок 
след 60 
дни  

Пламен Петков   2 НОХД  2  НОХД 4 НОХД и 
1 ВНОХД 

Н. Николова  - -  2 НОХД 3 НОХД и 
1 ВНОХД 

К. Тодорова - 4 НОХД - - 
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А. Игнатова   4 НОХД и 
1 ВНОХД    

 

Я. Бозаджиева 2 НОХД 4 НОХД  
1ВНОХД 

2 НОХД - 

Б. Гащарова  1 
ВНОХД 

  

Д. Цончев -  1 ВНОХД - 
Общо 2 12 12 9 

 
 
Изготвяне на решения: 
 

Съдия 
 2020 

    ВНОХД  ВАНД „78“а“ ВНЧХД 

П. Петков 

До 10 
дни 

До 
30 
дни 

До 
60 
дни 

До 
10 
дни 

До 
30 
дни 

Над 
60 
дни 

До 
30 
дни 

До 
60 
дни 

2 2 2 - 1 - 1 1 
 
 
 
 
 

  2020 

Съдия 
ВНОХД ВНЧХД 

ВАНД 
78 „а“ 

 

Н. 
Николова 

До 
15 

дни 

До 
30 

дни 

До 
60 

дни 

Над 
60 

дни 

До 
60 

дни 

Над 
60 

дни 

До 60 
дни 

Над 
60 

дни 
1 - - 6 2 1 2 1 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Съдия 
2020 

ВНОХД ВАНД
78“а“ 

ВНЧХД 

А.Игнатова 

До 15 
дни 

До 30 
дни 

До 
60 
дни 

До 1 
ден 

До 
15 
дни 

До 
30 
дни 

3     7  2    1  - 2 
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Съдия 
2020 

ВНОХД ВНЧХД ВАНД 78“а“ 

Я.Бозаджиева 
До 15 
дни 

До 30 
дни 

До 15 
дни 

До 
30 

дни 

До 
1ден 

До 30 
дни 

5 4 3 - - - 

Съдия 2020 
ВНОХД ВНЧХД ВАНД 78“а“ 

К. 
Тодорова 

До 15 
дни 

До 
30 
дни 

До 15 
дни 

До 30 
дни 

До 15 
дни 

До 30 
дни 

17 3    -     1 - - 

 
2020 

 
 

Съдия ВНОХД  

Ст. 
Стойков 

Над 60 дни 
ВНЧХД  

над 60 дни 
4 1 

Съдия 
2020 

ВНОХД 
ВНЧХД 

ВАНД 
78“а“ 

Младши съдия  
Б.Гащарова 

До 30 
дни 

До 60 
дни 

Над 60 
дни 

До 30 дни До 30 дни 

4 2 1 1 1 

Съдия 
2020 

ВНОХД 
съдия  

Т. Грозданова- 
Чакърова 

До 60 
дни 

1 
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 2020  

Съдия ВНОХД ВНЧХД 

Н.Василев 
До 15 
дни 

До 30 
дни 

До 60 
дни 

До 30 
дни 

До 60 
дни 

1 6 3 2 1 
 

По всички образувани НОХД е спазен седемдневният срок по чл. 
382, ал. 2 от НПК. 

 
През 2020 г. няма образувани АНД.  
 
Сроковете, предвидени в чл. 243, ал. 5 от НПК и по чл. 244, ал. 5 от 

НПК са спазени по всички дела.  
 
14 дела, образувани на основание чл.65, ал.3 НПК, са насрочени в 

срок, по-дълъг от 3 дни. 
 
Несвършени дела, образувани две и повече години преди 

проверката:  
 

 
 
 

Срокът по чл. 416, ал.6 от НПК е спазен по всички дела. 
 
Няма изгубени наказателни дела. 
 

        Решени първоинстанционни  и въззивни дела, по които не са 
обявени мотивите или не са изготвени съдебните актове до приключване 
на проверката: 

 

вид 
дело 

Номер/Годи
на 

Съдия-докладчик Образувано Причини Насрочено за  

НОХД 643/2016 
НЕДЯЛКА Н. 
НИНОВА 

19.8.2016 
1. Дълго отсъствие на член- съдия /в отпуск поради 
бременност и раждане/ 
2. Искане за ДНК експертиза и др. 

14.5.2021 

НОХД 784/2016 
АНЕЛИЯ М. 
ИГНАТОВА 

27.10.2016 

1. Върнато за ново разглеждане и образувано под нов 
номер (старо дело № 290/2013г.)                                                                     
2. Искане за назначаване на нова счетоводна експертиза                                 
3. Неявяване на подсъдимата 

25.5.2021 

НОХД 157/2017 
ПЛАМЕН Д. 
ПЕТКОВ 

16.3.2017 
1. Неявяване на подсъдими и др. 
 

27.4.2021 
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№ 
 

Съдия 
Вид дело, 
номер, 
година 

Последно 
заседание 

Вид съдебен 
акт 

забележка 

1. 
Стефан Стойков 

НОХД № 
531/2017 г. 

14.06.2018 г. присъда 
31.08.2021 г. 
– след 
проверката 

2. 
Стефан Стойков 

НОХД № 
544/2017 г. 

21.02.2019 г. присъда 
30.07.2021 г. 
– след 
проверката 

3. 
Стефан Стойков 

НОХД № 
798/2017 г. 

14.12.2018 г. присъда 
08.06.2021 г. 
– след 
проверката 

4. 
Стефан Стойков 

НОХД № 
336/2018 г. 

 
28.02.2019 г. 

 
присъда 

Не са 
обявени 
мотивите 

5. 
Стефан Стойков 

ВНОХД  № 
427/2018 г. 

10.12.2018 г. присъда 
14.06.2021 г. 
– след 
проверката 

6. 
Стефан Стойков 

ВАНД № 
444/2018 г. 

05.11.2018 г. 
не е 
постановен 

28.07.2021 г. 
- след 
проверката 

7. 
Стефан Стойков 

НОХД № 
464/2018 г. 

22.11.2018 г. присъда 
30.07.2021 г. 
– след 
проверката 

8. 
Стефан Стойков 

ВНОХД № 
560/2018 г. 

10.12.2018 г. 
не е 
постановен 

31.08.2021 
г.- след 
проверката 

9. 
Пламен Петков 

НОХД № 
195/2017 г. 

14.07.2020 г. присъда 
Не са 
обявени 
мотивите 

10. 
Пламен Петков 

НОХД № 
339/2018 г. 

27.10.2020 г. присъда 
Не са 
обявени 
мотивите 

 
 
III. Проверка и анализ на дела, разгледани от съдиите в 

Софийския окръжен съд: 
 
От всеки съдия в ОС – София бяха изискани и проверени дела от 

различни видове, както следва: НОХД, разгледани по реда на глава 20 
НПК; ВНОХД, разгледани по реда на глава 21 НПК; дела, разгледани по 
реда на глава 27 НПК - съкратено съдебно следствие в производството 
пред първата инстанция; дела, разгледани по реда на глава 29 НПК; 
ВАНД - по чл. 78а от НК; ЧНД и ВЧНД – всички видове. 

 
Дела, разгледани от съдия Пламен Петков 
 
НОХД № 111/2019 г., образувано на 19.02.2019 г. по внесен ОА за 

извършено престъпление по чл. 304а, пр. 3, във вр. с чл. 304, ал.1 пр. 3, 
вр. чл. 18, ал.1 от НК. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата 
дата. Разпореждане от 25.02.2019 г. за насрочване на р.з. и указания, вкл. 
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и за въпросите по чл. 248 НПК. Указанията са изпълнени на същата дата. 
На 01.04.2019 г. е постъпило искане от защитника за разглеждане на 
делото по реда на гл. 27 НПК. В ръкописно разпореждане върху молбата 
от 02.04.2019 г. е записано, че съдът, че ще се произнесе в съдебно 
заседание.  Няма приложена справка за избор на съдебни заседатели. На 
09.04.2019 г. е даден ход на р.з. В протокола от заседанието, проведено 
на 09.04.2019 г., не се съдържа становище на подсъдимия за 
назначаването на служебния защитник. Няма становище на защитника 
по всички въпроси от предвидените и на съда по основателността на 
искането за разглеждане на делото по реда на гл. 27 НПК. Делото е 
отложено при условията по чл. 252, ал. 2 НПК за разглеждане по реда на 
гл. 27 – чл. 371, т. 2 НПК. В с.з. на 28.05.2019 г. не е даден ход на делото 
поради неявяване на единия съдебен заседател по уважителни причини, 
постъпила молба с приложени доказателства. В с.з. на 09.07.2019 г. 
съдът е отстранил подсъдимия от залата по съображения, че е с 
неподходящ външен вид /“неприятно облечен“/, дал е почивка от 60 
мин., след която е дал ход на делото,  разяснил е правата на подсъдимия, 
който е заявил, че признава изцяло фактите, изложени в 
обстоятелствената част на ОА и е съгласен да не се събират 
доказателства за тях. Приети са доказателствата,  даден е ход на делото 
и след изслушване на съдебните прения, упражнено право на лична 
защита от подсъдимия и на последна дума съдът се е оттеглил на тайно 
съвещание. Обявил е постановената присъда, с която е признал 
подсъдимия за виновен, наложил е наказание 8 м. л. св., изпълнението 
на което на осн. чл. 66, ал.1 от НК е отложил за срок от три години /не е 
посочил от кога започва срока на изпитание/ и глоба.  Диспозитивът на 
присъдата не отговаря по съдържание на предвиденото в чл. 305, ал.4 
НПК – описани са фактически обстоятелства, задължителни за 
мотивите. Според съдържанието на протокола не са разяснени реда и 
срока за обжалване /чл. 311 ал. 1, т. 7 НПК /. С безмотивно определение 
по чл. 309 ал. 4 от НПК е отменена взетата по отношение на подсъдимия 
МНО подписка. Присъдата е влязла в сила на 25.07.2019 г. Мотивите са 
изготвени на 10.09.2019 г. На същата дата са изпратени на 
компетентните институции заверени преписи от присъдата и мотивите, 
на 11.09.2019 г. бюлетин за съдимост на РС –Бургас, служба „Бюро 
съдимост“. Има приложен стикер без дата. Няма данни за датата на 
архивиране. 

НОХД № 202/2019 г., образувано на 05.04.2019 г. по внесено 
споразумение за решаване на делото на осн. чл. 382, ал. 1 НПК за 
извършено престъпление от двама обвиняеми по чл. 142, ал. 2, т. 2 и т. 
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5, вр. ал. 1 НК. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. 
Няма разпореждане за насрочване и указания, приложено 
последователно към материалите по делото. Върху писмото, с което 
прокурор от ОП - София е внесъл споразумението, е поставен печат за 
насрочване на делото за същата дата. Призовките са изпратени на 
05.04.2019 г. В с.з. на същата дата е даден ход на делото. Обвиняемите 
са заявили, че разбират обвинението, признават се за виновни, 
доброволно са го подписали и се отказват от разглеждане на делото по 
общия ред. На осн. чл. 382, ал. 7 НПК споразумението е одобрено. По 
отношение и на двамата обвиняеми не е посочено от кога започва срока 
по чл. 66, ал.1 от НК. С безмотивно определение МНО парична гаранция 
на двамата обвиняеми е отменена. Определението съгласно чл. 309 ал. 6 
НПК подлежи на обжалване. Това не е записано. Преписи до 
съответните институции и бюлетин до РС – Козлодуй и до РС – Оряхово, 
служба „Бюро съдимост“, са изпратени на 10.04.2020 г.  Има приложен 
стикер без дата. Няма данни за датата на архивиране. 

НОХД № 135/2020 г., образувано на 24.04.2020 г. по внесен ОА за 
извършено престъпление по чл. 354а, ал.1, изр. 1-во, пр. 4 от НК. 
Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. Разпореждане от 
30.04.2020 г. за насрочване и указания, вкл. и за въпросите по чл. 248 
НПК. Указанията са изпълнени на 15.05.2020 г. Няма приложена справка 
за избор на съдебни заседатели. На 16.06.2020 г. е даден ход на р.з., 
изслушани становищата на страните по всички въпроси от 
предвидените. След съвещание съдът се е произнесъл по всички 
въпроси. Потвърдил е наложената на осн. чл. 68, ал. 1 НПК с 
постановление от 07.08.2019 г. на ОП – София забрана на подсъдимия да 
напуска пределите на РБ и е пристъпил към незабавно разглеждане на 
делото след провеждане на р.з. по реда на гл. 27 – чл. 371, т.2 НПК с 
оглед направеното искане от защитника. Не е изложил съображения по 
въпроса налице ли са основания делото да се разгледа по този ред, т.е. 
определението е без мотиви. След изслушване на съдебните прения, 
упражнено право на лична защита от подсъдимия и последна дума, се е 
оттеглил на тайно съвещание. Обявил е постановената присъда, с която 
е признал подсъдимия за виновен, наложил е наказание лишаване от 
свобода за срок от 1 г. и 6 м. и на осн. чл. 66 ал. 1 НК е отложил 
изпълнението за срок от три години. Не е посочено от кога започва срока 
на изпитание. Според съдържанието на протокола съдът не е разяснил 
реда и срока за обжалване /чл. 311 ал. 1, т. 7 НПК/. Произнесъл се е по 
въпроса за МНО. Определението неправилно е част от съдържанието на 
протокола за с.з. Мотивите са изготвени на 22.06.2020 г. Не са обсъдени 
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обстоятелствата, обосновали извода, че целите на наказанието ще бъдат 
постигнати с приложението на чл. 66 НК. Присъдата е влязла в сила на 
02.07.2020 г. На същата дата е изпратен заверен препис на 
компетентните институции – ОП - София, ОСлС при ОП - София, 
Териториално статистическо бюро – Югозапад, сектор „Демография“ – 
статистическа карта, и на 07.07.2020 г. бюлетин за съдимост на РС – 
Ихтиман, служба „Бюро съдимост“. Има приложен стикер без дата. 
Делото не е архивирано.  

НОХД № 470/2020 г., образувано на 27.11.2020 г. по внесено 
споразумение за решаване на делото за извършено престъпление по чл. 
354а, ал.1, изр.1 НК и чл. 354в, ал.1 НК. Протокол от избор на съдия-
докладчик от същата дата. Няма разпореждане за насрочване и указания, 
приложено последователно към материалите по делото. 
/Разпореждането е съдебен акт по чл. 32 НПК и съгласно чл. 34 НПК 
следва да е мотивирано/. Върху писмото на ОП - София, с което е 
внесено споразумението, е поставен печат за насрочване на делото за 
01.12.2020 г. Призовките са изпратени на 27.11.2020 г. В с.з. на 
01.12.2020 г. е даден ход на делото. Според съдържанието на протокола 
не са разяснени въпросите по чл. 382, ал. 4 НПК. Записано е становището 
на обвиняемия - че разбира обвинението, признава се за виновен, 
разбира последиците от споразумението, съгласен е с тях, доброволно го 
е подписал и се отказва от разглеждане на делото по общия ред. На осн. 
чл. 382, ал. 7 НПК споразумението е одобрено. Преписи до съответните 
институции и бюлетин до МП – ЦБС са изпратени на 02.12.2020 г.  Има 
приложен стикер без дата. С писмо от 02.09.2020 г. СОС е върнал ДП на 
ОП - София за продължаване на наказателното производство срещу 
останалите обвиняеми.  

ЧНД № 420/2019 г., образувано на 25.06.2019 г. по искане на 
прокурор от ОП – София на осн. чл. 64 НПК за вземане на мярка за 
неотклонение задържане под стража на обвиняемия. Протокол  от избор 
на съдия-докладчик от същата дата. Ръкописно разпореждане за 
насрочване. В с.з. на същата дата е даден ход на делото, приети са 
доказателства. След изслушване пренията на страните, упражнено право 
на лична защита от обвиняемия и последна дума съдът е обявил 
определението, с което е  уважил искането за вземане на обвиняемия 
мярка за неотклонение задържане под стража. Разяснил е реда и срока за 
обжалване и е насрочил делото за с.з. в АС - София. По частна жалба 
срещу определението делото е изпратено на АС – София на 28.06.2019 
г. и е образувано ВЧНД № 765/2019 г. С протоколно определение от 
02.07.2019 г. състав на съда е потвърдил протоколното определение на 
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първоинстанционнния съд. Делото е върнато на ОС на същата дата. С 
писмо от 03.07.2019 г. заверен препис от влязлото в сила определение е 
изпратен на ОП - София. Има приложен стикер без дата. Няма данни за 
дата на архивиране. 

 ЧНД № 106/2020 г., образувано на 07.04.2020 г. по искане на 
прокурор от ОП – София на осн. чл. 64 НПК за вземане на мярка за 
неотклонение задържане под стража на обвиняем. Протокол  от избор на 
съдия-докладчик от същата дата. Няма приложено разпореждане за 
насрочване и указания за призоваване на страните. Върху искането на 
ОП - София за вземане на МНО има поставен печат за насрочване на 
делото за 07.04.2020 г. и подпис на съдия. В с.з. на същата дата е даден 
ход на делото, приети са доказателства. След изслушване пренията на 
страните, упражнено право на лична защита от обвиняемия и последна 
дума съдът е обявил определението, с което е взел мярка за 
неотклонение задържане под стража. Разяснил е реда и срока за 
обжалване и е насрочил делото за с.з. в АС - София.  

По частна жалба на защитник делото е изпратено на АС - София 
на 10.04.2020 г. и е образувано ВЧНД № 348/2020 г. С протоколно 
определение от 14.04.2020 г. е потвърдено определението на 
първоинстанционния съд. Делото е върнато на СОС на същата дата. 
Заверен препис от определението е изпратен на 16.04.2020 г.  на ОП - 
София.  Има приложен стикер с дата. Няма данни за датата на 
архивиране. 

ЧНД № 73/2019 г., образувано на 06.02.2019 г. по молба на 
обвиняем за изменение на взетата мярка за неотклонение задържане под 
стража в по-лека /чл. 65 НПК/. Протокол от избор на съдия-докладчик 
от същата дата. Няма приложено разпореждане за насрочване и указания 
за призоваване на страните. Върху протокола от избор на съдията-
докладчик има поставен печат за насрочване на делото за 11.02.2019 г. и 
подпис на съдията-докладчик. Призовките са изпратени на 07.02.2019 г. 
В с.з. на 11.02.2019 г. е даден ход на делото, разяснени са правата 
настраните. След изслушване пренията на страните, упражнено право на 
лична защита от обвиняемия и последна дума съдът е обявил 
постановеното определение, с което е оставил без уважение молбата. 
Разяснил е реда и срока за обжалване и е насрочил делото пред 
въззивния съд.  
          По частна жалба на защитника на 14.02.2019 г. делото е изпратено 
на АС- София и е образувано ВЧНД № 213/2019 г. С протоколно 
определение от 19.02.2019 г. състав на съда е потвърдил определението 
на първоинстанционния съд. Делото е върнато на същата дата. Заверен 
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препис от определението е изпратен на ОП - София на 20.02.2019 г.  Има 
приложен стикер без дата, няма данни за датата на архивиране на делото. 

ЧНД № 107/2020 г., образувано на 07.04.2020 г. по молба на 
обвиняем за изменение на взетата мярка за неотклонение задържане под 
стража в по-лека /чл. 65 НПК/. Протокол от избор на съдия-докладчик 
от същата дата. Няма разпореждане за насрочване и указания за 
страните. Върху писмото на ОП - София, с което е изпратена молбата,  е 
поставен печат за насрочване на делото за 09.04.2020 г. и подпис на 
съдията-докладчик. Призовките са изпратени на същата дата. В с.з. на 
09.04.2020 г. е даден ход на делото, приети са доказателства. След 
изслушване пренията на страните, упражнено право на лична защита от 
обвиняемия и последна дума съдът е обявил постановеното 
определение, с което по изложените в него подробни съображения е 
оставил без уважение молбата. Разяснил е реда и срока за обжалване и е 
насрочил делото пред въззивния съд. На 15.04.2020 г. е изпратен заверен 
препис от определението на ОП - София. Има приложен стикер, няма 
данни за датата на архивиране на делото.  

ЧНД № 471/2019 г., образувано на 19.07.2019 г. на осн. чл. 68, ал. 
4  НПК по жалба на обвиняем чрез защитник срещу постановлението на 
прокурор от ОП - София, с което е отказано разрешение да напусне 
пределите на страната. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата 
дата. С определение от 19.07.2019 г. съдът е прекратил производството 
по делото и е изпратил жалбата на ОП - София за произнасяне по реда 
на чл. 68, ал. 3 НПК. На 22.07.2020 г. заверен препис от определението е 
изпратен на ОП - София. Има приложен стикер без дата. Няма данни за 
датата на архивиране. 

ЧНД № 217/2020 г., образувано на 12.06.2020 г. на осн. чл. 68, ал. 
4  НПК по жалба на защитник срещу постановлението на прокурор от 
ОП - София, с което е наложена забрана на обвиняемия за напускане 
пределите на РБ. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. 
С определение от 12.06.2020 г. съдът е потвърдил постановлението. На 
19.06.2020 г. заверен препис от определението е изпратен на ОП - София. 
Има приложен стикер без дата. Няма данни за датата на архивиране. 

 ЧНД № 122/2019 г., образувано на 27.02.2019 г. на осн. чл. 243, 
ал.4 НПК по жалба на наследник на пострадалата срещу постановление 
на прокурор от ОП – София за прекратяване на наказателно 
производство. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. С 
определение от 28.02.2019 г. жалбата е оставена без разглеждане като 
недопустима. Указан е реда и срока за обжалване.  Съобщенията до 
страните са изпратени на 05.03.2019 г. Препис от влязлото в сила 
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определение е изпратено на ОП-София на 27.03.2019 г. Има приложен 
стикер без дата. Няма данни за датата на архивиране. 

 ЧНД № 83/2020 г., образувано на 09.03.2020 г. по жалба на 
повереника срещу постановлението на прокурор от ОП – София за 
прекратяване на наказателно производство на осн. чл. 243, ал. 4 НПК. 
Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. С определение 
от 03.04.2020 г. е потвърдено постановлението. Указан е реда и срока за 
обжалване. Съобщенията до страните са изпратени на 15.05.2020 г., 
02.06.2019 г., 13.07.2020 г., 28.07.2020 г. и 04.08.2020 г. Последната 
призовка е връчена на 20.08.2020 г. По частна жалба делото е изпратено 
на АС - София на 21.08.2020 г. и е образувано ВЧНД № 934/2020 г. С 
определение от 15.09.2020 г. състав на съда е потвърдил определението 
на първоинстанционния съд. Делото е върнато на СОС на 17.09.2020 г. 
Заверен  препис от влязлото в сила определение е изпратен на ОП-София 
на 21.09.2020 г. Има приложен стикер без дата. Няма данни за датата на 
архивиране. 

 ЧНД № 258/2019 г., образувано на 26.04.2019 г. по искане на 
прокурор от ОП – София за одобряване на протокол за претърсване и 
изземване на осн. чл. 161, ал.2 НПК, постъпило на същата дата в 13.47 ч. 
Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. С определение 
от 26.04.2019 г. съдът е одобрил „извършеното следствено действие – 
претърсване и изземване по ДП“ /вместо протокола съгласно чл. 161, ал. 
2 НПК/ на 25.04.2019 г. за времето от 16.32 ч. до 22.30 ч. Има стикер без 
дата. Препис от определението е получен в ОП - София на 26.04.2019 г. 
Няма данни за датата на архивиране. 

 ЧНД № 475/2020 г., образувано на 28.11.2020 г. по искане на 
прокурор от ОП – София за одобряване на протокол за извършен оглед 
на местопроизшествие на осн. чл. 161, ал.2 НПК, постъпило на същата 
дата в 13.09 ч. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. С 
определение от 28.11.2020 г. съдът е одобрил извършените на 27.11.2020 
г. за времето от 11.20 ч. до 13.25 ч. действия по разследването /вместо 
протокола съгласно чл. 161, ал. 2 НПК/. Препис от определението е 
получен в ОП – София на 30.11.2020 г. Има стикер без дата. Няма данни 
за датата на архивиране. 

 ЧНД № 378/2019 г., образувано на 06.06.2019 г. по предложение 
на прокурор от ОП - София на осн. чл. 306, ал. 1, т.1 НПК за определяне 
на едно общо наказание на осн. чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23, ал.1 НК. Протокол 
от избор на съдия-докладчик от същата дата. Няма приложено 
разпореждане за насрочване и указания. Върху протокола от избор на 
съдия-докладчик е поставен печат за насрочване на делото за 24.06.2019 
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г. Призовките са изпратени на 10.06. и 11.06.2019 г. Няма приложена 
справка за избор на съдебни заседатели.  

 В с.з. на 24.06.2019 г. е даден ход на делото, приети са 
доказателства и след изслушване пренията на страните, упражнено 
право на лична защита от осъдения и последна дума, съдът е обявил 
определението, с което на осн. чл. 25,  вр. чл. 23 НК е наложил едно общо 
наказание лишаване от свобода, най-тежкото от определените по две 
влезли в сила присъди. Приложил е чл. 25, ал. 2 НК и на осн. чл. 24 НК 
е увеличил определеното общо най-тежко наказание с 4 мес. Определил 
е режим за изтърпяване на наказанието. Разяснил е реда и срока за 
обжалване. По жалба на защитника на 17.07.2019 г. делото е изпратено 
на АС- София и е образувано ВЧНД № 870/2019 г. С Решение от 
22.08.2019 г. състав на съда е потвърдил определението на 
първоинстанционния съд. Делото е върнато на СОС на 22.08.2019 г. 
Преписи от определението са изпратени на компетентните институции 
на 26.08.2019 г.  

С писмо от 08.11.2019 г. ОП- София е уведомила СОС, че на 
01.11.2019 г. е изтърпяно наказанието по определението от 24.06.2017 г. 
Има приложен стикер без дата. Няма данни кога е архивирано делото.  

ВНОХД № 647/ 2019 г., образувано на 04.11.2019 г. по жалба от 
повереник на частните обвинители срещу присъдата по НОХД № 146/ 
2018 г. на РС – Своге. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата 
дата. Определение от 20.11.2019 г. за насрочване и указания. Призовките 
са изпратени на 03.12.2019 г. В с.з. на 20.01.2020 г. е даден ход на делото. 
Изслушани са пренията на страните, упражнено е правото на лична 
защита от подсъдимия и на последна дума. Съдът след тайно съвещание 
е обявил, че ще се произнесе с решение в срок. С решение от 02.03.2020 
г. е потвърдил присъдата на първоинстанционния съд. Делото е върнато 
на РС на 16.04.2019 г. Има приложен стикер без дата. 

ВНОХД № 23/2020 г., образувано на 20.01.2020 г. по протест на 
прокурор от РП - Етрополе срещу присъдата по НОХД № 17/2018 г. на 
РС – Етрополе. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. 
Определение от 27.01.2020 г. за насрочване и указания за страните. В с.з. 
на 02.03.2020 г. е даден ход на делото. След изслушване пренията на 
страните и тайно съвещание съдът е обявил, че ще се произнесе с 
решение в срок. С решение от 02.04.2020 г. е потвърдил присъдата на 
първоинстанционния съд. Делото е върнато на РС на 16.04.2020 г. и е 
получено на 07.05.2020 г. Приложен стикер без дата. 

ВНЧХД № 102/2019 г., образувано на 18.02.2019 г. по жалби на 
пострадалия и подсъдимия, чрез защитник, и допълнение, срещу 
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присъдата по НЧХД № 288/2017 г. на РС – Пирдоп. Приложен е 
протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. Определение от 
21.02.2019 г. за насрочване и указания. Призовките са изпратени на 
същата дата. В с.з. на 08.04.2019 г. е даден ход на делото. След 
изслушване пренията на страните, упражнено право на лична защита от 
подсъдимия и на последна дума и проведено тайно съвещание съдът е 
обявил, че ще се произнесе с решение в срок. С решение от 24.04.2019 г. 
е потвърдил присъдата на РС. Приложен стикер от 03.05.2019 г. Делото 
е върнато на РС с писмо от същата дата.  

ВНЧХД № 112/2020 г., образувано на 13.04.2020 г. по жалба на 
повереника на частния тъжител и допълнение срещу присъдата по 
НЧХД № 338/2017 г. на РС – Ихтиман. Приложен е протокол от избор 
на съдия-докладчик от същата дата. Определение от 23.04.2020 г. за 
насрочване и указания. Призовките са изпратени на 30.04.2020 г. В с.з. 
на 15.06.2020 г. не е даден ход на делото поради неявяване на защитника 
и на подсъдимия. Според информация от повереника защитникът е 
служебно ангажиран в АС – Велико Търново. След съвещание съдът е 
отложил делото за друга дата. Не е дал указания защитникът да 
представи доказателства за причините за неявяване в с.з.  /препис от 
протокола от с.з. или удостоверение от съда, че се е явил /. В с.з. на 
06.07.2020 г. не е даден ход на делото поради неявяване на подсъдимия, 
уведомен чрез защитника си, и защитника /служебно ангажиран в СпНС 
– уведомил повереника на ЧТ. / По делото няма данни, че подсъдимият 
е уведомен/. След съвещание съдът не е дал ход на делото, оставил е без 
уважение искането на повереника за назначаване на служебен защитник 
на подсъдимия, отложил е делото за друга дата, задължил е защитника 
да представи писмени доказателства за причините за неявяване на 15.06. 
и на 06.07.2020 г. и е указал за възможността да му бъде наложена глоба 
в размер на 500 лв. В с.з. на 14.09.2020 г.  съдът не е дал ход поради 
неявяване на подсъдимия и защитника. Наложил е глоба на защитника в 
размер на 500 лв., постановил е призоваване на подсъдимия по реда на 
чл. 178, ал. 2 НПК и е отложил делото. В с.з. на 12.10.2020 г. е дал ход, 
след тайно съвещание е оставил без уважение доказателствените 
искания на защитника като неоснователни и е дал ход на делото по 
същество. След изслушване на пренията на страните, упражнено право 
на лична защита от подсъдимия и на последна дума след тайно 
съвещание е обявил, че ще се произнесе с решение в срок. С решение от 
11.12.2020 г. е потвърдил присъдата на РС. Няма приложен стикер и не 
всички приложени листове са номерирани /след л. 64/. Делото е върнато 
на РС с писмо от 05.01.2021 г.  
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ВЧНД № 240/ 2019 г., образувано на 15.04.2019 г. по протест на 
прокурор от РП-Ботевград срещу определението по ЧНД № 17/ 2019 г. 
на РС - Ботевград, постановено по реда на чл.243 НПК. Протокол от 
избор на съдия-докладчик от същата дата . С определение от 14.05.2019 
г. определението на РС е отменено и е потвърдено постановлението на 
РП – Ботевград от 19.12.2018 г. за прекратяване на наказателното 
производство по ДП по съображения за необоснованост. Има приложен 
стикер с дата, но не е посочен броят на листовете. Делото е върнато на 
РС с писмо от 29.07.2019 г. 

ВЧНД № 448/2019 г., образувано на 10.07.2019 г. по протест на 
прокурор от РП – Ботевград срещу определението на РС – Ботевград по 
НОХД № 234/2019 г., с което е прекратено съдебното производство 
поради допуснати на ДП отстраними СПН, довели до ограничаване на 
процесуалните права на обвиняемия. Протокол от избор на съдия-
докладчик от същата дата. С определение от 16.07.2019 г. състав на съда 
е отменил протоколното определение на РС и е върнал делото на същия 
съд и състав за продължаване на съдопроизводствените действия. 
Приложен стикер с дата. С писмо от 23.07.2019 г. делото е върнато на 
РС – Ботевград.  

ВЧНД № 154/ 2020 г., образувано на 08.05.2020 г. по частната 
жалба на защитник срещу определението по ЧНД № 125/ 2020 г. на РС – 
Елин Пелин, с което на обвиняемия е взета мярка за неотклонение 
задържане под стража на осн. чл. 64 НПК. Протокол от избор на съдия-
докладчик от същата дата. В с.з. на 11.05.2020 г. е даден ход на делото, 
приети са доказателства, изслушани са пренията на страните, упражнено 
е право на лична защита от обвиняемия и на последна дума и след тайно 
съвещание съдът е обявил постановеното определение, с което е 
потвърдил определението на първоинстанционния съд. Препис от 
определението е изпратен на ГДИН на 11.05.2020 г. Има приложен 
стикер  без дата. С писмо от 12.05.2020 г. делото е върнато на РС. 

 
Дела, разгледани от съдия Недялка Николова 

 
НОХД № 462/2020 г., образувано на 13.11.2020 г. по внесено 

споразумение за решаване на делото за извършени престъпления по чл. 
354а, ал.1, изр.1 НК и по чл. 354в, ал. 1 от НК. Протокол от избор на 
съдия-докладчик от същата дата. Няма разпореждане за насрочване и 
указания, приложено последователно към материалите по делото. 
Призовките са изпратени на 13.11.2020 г. С безмотивно разпореждане от 
16.11.2020 г. председателят на ОС – София е отсрочил всички дела на 
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съдията - докладчик, насрочени за разглеждане в с.з. в периода 
16.11.2020 г. - 29.11.2020 г., вместо със заповед. С ръкописно безмотивно 
разпореждане, написано върху разпореждане на председателя на ОС – 
София, делото е насрочено за 26.11.2020 г. /има подпис, без автор/. 
Призовките са изпратени на 23.11.2020 г. В с.з. е даден ход на делото. 
Обвиняемият е заявил, че разбира обвинението, признава се за виновен, 
разбира последиците от споразумението, съгласен е с тях, доброволно го 
е подписал и се отказва от разглеждане на делото по общия ред. На осн. 
чл. 382, ал. 7 НПК споразумението е одобрено. С безмотивно 
определение съдът е отменил взетата МНО парична гаранция, както и 
мярката за процесуална принуда забрана за напускане пределите на 
страната. /Определението за МНО е съдебен акт и следва да се мотивира, 
а съгласно чл. 309 ал. 6 НПК подлежи на обжалване, което не е 
записано/. Преписи до компетентните институции и бюлетина за 
съдимост са изпратени на 24.11.2019 г. Разпореждане от 11.01.2021 г. по 
въпроса за веществените доказателства - без мотиви, изписано 
ръкописно върху писмо на НАП от 06.01.2021 г. Няма приложен стикер.  

  НОХД № 654/2019 г., образувано на 07.11.2019 г. по внесено 
споразумение за решаване на делото на осн. чл. 382, ал. 1 НПК за 
извършено престъпление по чл. 354а, ал.1, изр.1, пр. 4 НК. Протокол от 
избор на съдия-докладчик от същата дата. Няма разпореждане за 
насрочване и указания, приложено последователно към материалите по 
делото. Призовките са изпратени на 07.11.2019 г. В с.з. на същата дата е 
даден ход на делото. /Според съдържанието на протокола за с.з. съдът не 
е разяснил на обвиняемия въпросите по чл. 382, ал. 4 НПК./ 
Обвиняемият е заявил, че разбира обвинението, признава се за виновен, 
разбира последиците от споразумението, съгласен е с тях, доброволно го 
е подписал и се отказва от разглеждане на делото по общия ред. На осн. 
чл. 382, ал. 7 НПК съдът е одобрил споразумението. С безмотивно 
определение е отменил взетата МНО подписка. /Определението за МНО 
като съдебен акт по смисъла на чл. 32 НПК следва да се мотивира, а 
съгласно чл. 309 ал. 6 НПК подлежи на обжалване, което не е записано./ 
Преписи до компетентните институции и бюлетин са изпратени на 
08.11.2019 г.  Няма приложен стикер. Няма данни за датата на 
архивиране. 

  НОХД № 566/2019 г., образувано на 19.09.2019 г. по внесено 
споразумение за решаване на делото на осн. чл. 382, ал. 1 НПК за 
извършено престъпление по чл. 354а, ал.1, изр.1, пр. 4 НК. Протокол от 
избор на съдия-докладчик от същата дата. Немотивирано ръкописно 
разпореждане за насрочване, написано върху писмото на ОП – София. 
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Приложен приемо-предавателен протокол на ВД по ДП. Призовките са 
изпратени на 19.11.2019 г. В с.з. на 25.09.2019 г. е даден ход на делото. 
/Според съдържанието на протокола за с.з. съдът не е разяснил на 
обвиняемия въпросите по чл. 382, ал. 4 НПК./ Обвиняемият е заявил, че 
разбира обвинението, признава се за виновен, разбира последиците от 
споразумението, съгласен е с тях, доброволно го е подписал и се отказва 
от разглеждане на делото по общия ред. На осн. чл. 382, ал. 7 НПК съдът 
е одобрил постигнатото между страните споразумение. С безмотивно 
определение е отменил взетата МНО парична гаранция и мярката за 
процесуална принуда забрана за напускане на пределите на РБ. 
/Определението за МНО е съдебен акт и следва да се мотивира, а 
съгласно чл. 309 ал. 6 НПК подлежи на обжалване, което не е записано 
в протокола./ Преписи до компетентните институции и бюлетин за 
съдимост са изпратени на 25.09.2019 г.  Няма приложен стикер. Няма 
данни за датата на архивиране.  

НОХД № 237/2020 г., образувано на 23.06.2020 г. по внесен ОА за 
извършено престъпление по чл. 343, ал. 1, б. „в“, пр. 1-во, вр. чл. 342, ал. 
1, пр. 3 НК. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. 
Разпореждане от 26.06.2020 г. за насрочване на р.з. и указания, вкл. и за 
въпросите по чл. 248 НПК. Указанията са изпълнени на същата дата. 
Няма приложена справка за избор на съдебни заседатели. На 19.08.2020 
г. не е даден ход на р.з. поради неявяване на защитника, от когото е 
постъпила молба с искане за отлагане. Съдът не му е указал да представи 
доказателства за причините за неявяване и доказателства за ангажимент 
на посочените в молбата за отлагане дати. На 04.11.2020 г. съдът е дал 
ход на р.з., конституирал е частен обвинител, изслушал е страните по 
всички въпроси от предвидените в НПК и след съвещание е изложил 
съображения за решението си, че не са налице процесуални нарушения. 
Като е взел предвид искането на защитника и по съображения, че са 
налице предпоставките по чл. 252 ал. 1 НПК е разгледал делото 
незабавно след провеждане на р.з. при условията и по реда на гл. 27 – чл. 
371, т.2 НПК. След изслушване на съдебните прения, упражнено право 
на лична защита от подсъдимия и на последна дума се е оттеглил на 
тайно съвещание. Обявил е постановената присъда, с която е признал 
подсъдимия за виновен за извършено престъпление по чл. 343а, ал. 1, б. 
„б“, във вр. с чл. 343, ал. 1, б. „в“, вр. с чл. 342, ал. 1, пр. 3 от НК, наложил 
е наказание пробация с  пробационните мерки по чл. 42б, ал. 1 и ал. 2 НК 
и го е оправдал по първоначалното обвинението. Лишил го е от право да 
управлява МПС за срок от 1 г. и 6 м. Разяснил е реда и срока за 
обжалване. Определението за МНО е включено в съдържанието на 
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протокола за с.з. Мотивите са изготвени на 15.03.2021 г. Присъдата е 
влязла в сила на 20.11.2020 г. На същата дата заверени преписи от 
присъдата заедно с мотивите са изпратени на компетентните 
институции, бюлетин за съдимост на СРС - на 17.03.2021 г. Има 
приложен стикер от същата дата.  

  ЧНД № 62/2019 г., образувано на 01.02.2019 г. по искане на 
прокурор от ОП – София на осн. чл. 64 НПК за вземане на мярка за 
неотклонение задържане под стража на обвиняем. Протокол  от избор на 
съдия-докладчик от същата дата. Ръкописно разпореждане за 
насрочване. В с.з. на същата дата е даден ход на делото. След 
изслушване пренията на страните, упражнено право на лична защита от 
обвиняемия и последна дума съдът е обявил определението, с което е 
оставил без уважение искането и е взел мярка за неотклонение парична 
гаранция. Разяснил е реда и срока за обжалване и е насрочил делото пред 
въззивния съд. По частен протест  срещу определението делото е 
изпратено на АС – София на 05.02.2019 г. и е образувано ВЧНД № 
160/219 г. С протоколно определение от 07.02.2019 г. състав на съда е 
потвърдил протоколното определение на първоинстанционнния съд. 
Делото е върнато на ОС на същата дата. С писмо от 08.02.2019 г. заверен 
препис от влязлото в сила определение е изпратен на ОП - София. Няма 
данни за датата на архивиране. 

  ЧНД № 46/2020 г., образувано на 13.02.2020 г. по искане на 
прокурор от ОП – София на осн. чл. 64 НПК за вземане на мярка за 
неотклонение задържане под стража на обвиняем. Протокол  от избор на 
съдия-докладчик от същата дата. Ръкописно разпореждане за 
насрочване, вместо мотивирано и последователно подредено и 
номерирано към материалите по делото. В с.з. на същата дата е даден 
ход на делото. Според съдържанието на протокола съдът не е изпълнил 
задължението си да разясни на страните правото на отвод. След 
изслушване пренията на страните, упражнено право на лична защита от 
обвиняемия и на последна дума съдът е обявил определението, с което е 
взел мярка за неотклонение задържане под стража. Разяснил е реда и 
срока за обжалване и е насрочил делото пред въззивния съд. На същата 
дата е изпратен заверен препис от определението на НСлС – СА, на 
19.02.2020 г. - на ОП - София. Има приложен стикер с дата. Няма данни 
за датата на архивиране. 

ЧНД № 107/2019 г., образувано на 19.02.2019 г. по молба на 
обвиняем, чрез защитника, за изменение на взетата марка за 
неотклонение домашен арест в по-лека /чл. 65 НПК/. Протокол от избор 
на съдия-докладчик от същата дата. Ръкописно разпореждане от същата 
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дата /написано върху писмото на ОП – София, с което е изпратена 
молбата/ за насрочване и указания за страните. /Молбата от защитника 
на л. 6 и л. 7 е от 31.01.2019 г., а молбата на л. 5 е с дата 13.02.2019 г. - 
не са номерирани и подредени последователно./ Призовките са 
изпратени на 19.02.2019 г. В с.з. на 21.02.2019 г. е даден ход, приети са 
доказателства. След изслушване пренията на страните, упражнено право 
на лична защита от обвиняемия и на последна дума съдът е обявил 
постановеното определение, с което по изложените в него подробни 
съображения е измененил МНО от задържане под стража в подписка. 
Разяснил е реда и срока за обжалване и е насрочил делото пред 
въззивния съд. На 26.02.2019 г. са изпратени заверени преписи от 
определението на компетентните институции. Има приложен стикер, 
няма данни за датата на архивиране на делото. 

ЧНД № 271/2020 г., образувано на 15.07.2020 г. по молби на 
обвиняемите, чрез защитниците, за изменение на взетата им мярка за 
неотклонение задържане под стража в по-лека /чл. 65 НПК/. Протокол 
от избор на съдия-докладчик от същата дата. Ръкописно разпореждане 
от същата дата /написано върху писмото на ОП – София, с което е 
изпратена молбата/ за насрочване и указания за призоваване на страните. 
Призовките са изпратени на 16.07.2020 г. В с.з. на 17.07.2020 г. е даден 
ход, назначен е преводач, разяснени са правата, приети са доказателства. 
След изслушване пренията на страните, упражнено право на лична 
защита и последна дума на обвиняемите съдът е обявил постановеното 
определение, с което е оставил без уважение молбите и е потвърдил 
взетите мерки за неотклонение задържане под стража. Разяснил е реда и 
срока за обжалване и е насрочил делото пред въззивния съд.  
            По частни жалби на защитниците на 21.07.2020 г. делото е 
изпратено на САС и е образувано ВЧНД № 805/2020 г. С протоколно 
определение от 23.07.2020 г. състав на съда е потвърдил определението 
на първоинстанционния съд. Делото е върнато на 24.07.2020 г. На 
същата дата е изпратен заверен препис от определението на ОП- София. 
Има приложен стикер с дата 20.07.2020 г., след който е приложен 
документ и не е приложен нов стикер. Няма данни за датата на 
архивиране на делото. 

  ЧНД № 494/2019 г., образувано на 02.02.2019 г. на осн. чл. 68, ал. 
4  НПК по жалба на обвиняем срещу постановление на прокурор от ОП 
- София, с което е отказано разрешение да напусне пределите на 
страната. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. С 
определение от 02.08.2019 г. съдът по изложените подробни 
съображения е приел жалбата за неоснователна и е потвърдил 
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постановлението. На 05.08.2019 г. е изпратен заверен препис от 
определението на ОП - София. Има приложен стикер. Няма данни за 
датата на архивиране. 

  ЧНД № 53/2019 г., образувано на 31.01.2019 г. по искане на 
прокурор от ОП – София за одобряване на протокол за извършен оглед 
на местопроизшествие на осн. чл. 161, ал.2 НПК, постъпило на същата 
дата в 13.50 ч. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. С 
определение от 31.01.2019 г. съдът е одобрил протокола за извършените 
на 30.01.2019 г. за времето от 19.40 ч. до 20.30 ч. действия по 
разследването. Има стикер. Препис от определението е получен в ОП- 
София на 01.02.2019 г. Няма данни за датата на архивиране. 

  ЧНД № 20/2020 г., образувано на 17.01.2020 г. по жалба срещу 
постановление на прокурор от ОП – София за прекратяване на 
наказателно производство на осн. чл. 243, ал. 4 НПК. Протокол от избор 
на съдия-докладчик от същата дата. Ръкописно разпореждане с 
указания, написано върху писмото на ОП - София от 27.01.2020 г. С 
определение от 14.02.2020 г.  съдът е потвърдил постановлението на ОП 
- София, с което е прекратено досъдебното производство. Указал е реда 
и срока за обжалване. Съобщенията до страните са изпратени на 
18.02.2020 г. На 25.03.2020 г. е изпратен препис от влязлото в сила 
определение на ОП-София Няма поставен стикер. Няма данни за датата 
на архивиране. 

 
 
Въззивни дела 
ВНОХД № 43/ 2020 г., образувано на 13.02.2020 г. по жалба на 

защитника на подсъдимия и допълнение срещу присъдата от 02.12.2019 
г. по НОХД № 706/ 2018 г. на РС – Ихтиман. Протокол от избор на съдия-
докладчик от същата дата – Н. Николова. Определение от 14.02.2020 г. 
за насрочване на с.з. на 30.03.2020 г. и указания за страните. Призовките 
са изпратени на същата дата. С разпореждане от 11.03.2020 г. на 
основание заповед на председателя на СОС делото е пренасрочено за 
27.04.2020 г. Призовките са изпратени на 12.03.2020 г. С разпореждане 
от 13.04.2020 г. на основание заповед на председателя на СОС делото е 
пренасрочено за 01.06.2020 г. Призовките са изпратени на 27.04.2020 г. 
В с.з. е даден ход на делото, изслушани са съдебните прения, упражнено 
е правото на лична защита от подсъдимия и на последна дума. След 
проведено тайно съвещание съдът е обявил постановената присъда, с 
която е отменил присъдата на първоинстанционния съд, признал е 
подсъдимия за невинен и го е оправдал по повдигнатото му обвинение 
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за извършено престъпление по чл. 270, ал.1 НК. Разяснил е реда и срока 
за обжалване/ протестиране. Мотивите са изготвени на 18.08.2020 г.  

По протест на прокурор от ОП - София и допълнение към него 
делото е изпратено на ВКС на 17.09.2020 г. и е образувано к.н.д. № 
715/2020 г. С решението от 18.02.2021 г. състав на I н.о. на основание 
допуснато СПН е отменил присъдата на ОС- София - липса на подпис на 
член-съдията Я. Бозаджиева, отказала да подпише присъдата  поради 
„несъответствие с волята на състава“ и върнал делото на същия съд за 
ново разглеждане от друг състав от стадия на съдебното заседание. 
Делото е върнато на ОС- София на 22.02.2021 г. и е образувано ВНОХД 
№ 85/2021 г., което е разпределено с протокол от същата дата на съдия 
Кр. Тодорова. 

ВНОХД № 62/2020 г., образувано на 27.02.2020 г. по жалба на 
подсъдимата и защитника й срещу присъдата по НОХД № 127/2019 г. на 
РС-Самоков. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата- 
Недялка Николова. Определение от 04.03.2020 г. за насрочване и 
указания. С разпореждания от 16.03.2020 г. и от 13.04.2020 г. делото е 
насрочено за други дати - 11.05.2020 г. и 08.06.2020 г. във връзка с 
обявената епидемична обстановка в страната. В с.з. на 08.06.2020 г. е 
даден ход на делото. Изслушани са пренията на страните, упражнено е 
правото на лична защита от подсъдимия и на последна дума. Съдът след 
тайно съвещание е обявил, че ще се произнесе с решение в срок. С 
решение от 11.11.2020 г. е изменил присъдата на първоинстанционния 
съд в частта за размера на наказанието лишаване от свобода и в частта, 
в която се е произнесъл за гражданския иск. Делото е предадено в 
деловодството на 13.11.2020 г. Има приложен стикер без дата. Върнато 
е на РС на 10.02.2021 г.  

ВНОХД № 555/2019 г., образувано на 12.09.2019 г. по протест на 
прокурор от РП – Своге срещу присъдата по НОХД № 268/ 2018 г. на РС 
– Своге. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата – Н. 
Николова. С определение от 25.09.2019 г. делото е насрочено. 
Съобщенията са изпратени на същата дата. В с.з. на 21.10.2019 г. е даден 
ход на делото. /Според съдържанието на протокола не е разяснено 
правото на страните по чл. 274 НПК./ След изслушване пренията на 
страните, упражнено право на лична защита и проведено съвещание 
съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в срок. С решение от 
22.11.2019 г. е потвърдил присъдата. Приложен е стикер в съответствие 
с изискванията, предвидени в ПАС. Делото е получено в РС на 
29.11.2019 г.  
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ВНОХД № 140/2019 г., образувано на 01.03.2019 г. по протест на 
прокурор от РП – Сливница срещу присъдата по НОХД № 493/ 2016 г. 
на РС – Сливница. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата 
дата. С определение от 06.03.2019 г. делото е насрочено. Съобщенията 
са изпратени на същата дата. Приложена е заповед № А-117/19.04.2019 
г. за определяне на съдебен състав, който да разгледа въззивните 
наказателни дела по описа на СОС, насрочени за 22.04.2019 г. /не са 
посочени номерата на делата/. В с.з. на 22.04.2019 г. е даден ход на 
делото. След изслушване пренията на страните, упражнено право на 
лична защита от подсъдимия и проведено тайно съвещание съдът е 
обявил, че ще се произнесе с решение в срок. С решение от 06.08.2019 г. 
е отменил присъдата и е върнал делото на същия съд за ново разглеждане 
от друг състав поради допуснати СПН – пълна липса на мотиви. 
Приложен е стикер без дата. Делото е върнато на РС с писмо от 
07.08.2019 г. 

ВНЧХД № 101/2019 г., образувано на 18.02.2019 г. по жалби на 
подсъдимия и повереника на частния тъжител /и допълнение/ срещу 
присъдата по НЧХД № 34/2018 г. на РС – Пирдоп. Приложен е протокол 
от избор на съдия-докладчик от същата дата – Н. Николова. Определение 
от 19.02.2019 г. за насрочване и указания. Призовките са изпратени на 
22.02.2019 г.  В с.з. на 25.03.2019 г. съдът е дал ход на делото, оставил е 
без уважение доказателствено искане на защитника по съображения, че 
е неотносимо към предмета на доказване. След изслушване пренията на 
страните, упражнено право на лична защита от подсъдимия и на 
последна дума съдът след тайно съвещание е обявил, че ще се произнесе 
с решение в срок. С решение от 20.06.2019 г. е потвърдил присъдата. 
Приложен стикер без дата. Делото е върнато на РС с писмо от 21.06.2019 
г.    

ВНЧХД № 617/2019 г., образувано на 17.10.2019 г. по въззивна 
жалба на повереника на частния тъжител срещу присъдата по НЧХД № 
7/2019 г. на РС – Елин Пелин. Приложен е протокол от избор на съдия-
докладчик от същата дата – Н. Николова. Определение от 25.10.2019 г. 
за насрочване и указания. Призовките са изпратени на 28.10.2019 г.  В 
с.з. на 18.11.2019 г. е даден ход на делото. /Според съдържанието на 
протокола съдът не е разяснил на страните правото на отвод по чл. 274 
НПК./ След изслушване пренията на страните, упражнено право на 
лична защита от подсъдимия и на последна дума и проведено тайно 
съвещание съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в срок. С 
решение от 09.01.2020 г. е потвърдил присъдата. Приложен стикер с 
дата. Делото е върнато на РС с писмо от 15.01.2020 г.    
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ВНЧХД № 45/2020 г., образувано на 13.02.2020 г. по жалба /и 
допълнение/ на подсъдимата, чрез защитниците, срещу присъдата по 
НЧХД № 174/2019 г. на РС – Елин Пелин. Протокол от избор на съдия-
докладчик от същата дата – Недялка Николова. Определение от 
18.02.2020 г. за насрочване и указания за страните. Призовките са 
изпратени на 19.02.2020 г. С разпореждане от 11.03.2020 г. делото е 
пренасрочено за 27.04.2020 г. на основание заповед № А-58/ 10.03.2020 
г. на председателя на ОС – София във връзка с обявената в страната 
епидемична обстановка. Призовките са изпратени на 12.03.2020 г. С 
разпореждане от 13.04.2020 г. делото е пренасрочено за 01.06.2020 г. на 
основание заповед № А-68/09.04.2020 г. на председателя на СОС. 
Призовките са изпратени на 27.04.2020 г. В с.з. на 01.06.2020 г. е даден 
ход, приети са писмени доказателства, изслушани са пренията на 
страните, упражнено е правото на лична защита от подсъдимата и на 
последна дума и след тайно съвещание съдът е обявил, че ще се 
произнесе с решение в срок. С решение от 03.11.2020 г. е потвърдил 
присъдата. С писмо, получено в СОС на 16.11.2020 г., съдията –
докладчик по първоинстанционното дело е поискал тълкуване на 
решението. Разпореждане от 23.11.2020 г. за насрочване на с.з. за 
произнасяне по реда на чл. 414, ал. 2, вр. ал. 1, т.1 НПК и указания за 
призоваване. В с.з. на 07.12.2020 г. с протоколно определение е 
допуснато тълкуване на решението, като е отстранена допусната 
фактическа грешка – в изписването на номера на делото на 
първоинстанционния съд. Приложен стикер от 10.12.2019 г. Делото е 
върнато на РС на същата дата. 

ВАНД № 164/2020 г., образувано на 15.05.2020 г. по протест на 
прокурор от РП – Ихтиман срещу решението по АНД № 671/2019 г. на 
РС – Ихтиман. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата – 
Н. Николова. Определение от 28.05.2020 г. за насрочване и указания за 
страните. Призовките са изпратени на същата дата. В с.з. на 22.06.2020 
г. е даден ход, изслушани са становищата на страните, упражнено е 
правото на лична защита от обвиняемия и на последна дума и след тайно 
съвещание съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в срок. С 
решение от 24.11.2020 г. е потвърдил решението на РС. Делото е върнато 
на РС с писмо от 10.12.2020 г.  

ВЧНД № 76/2019 г., образувано на 08.02.2019 г. по жалба на 
защитника срещу определението на РС – Ботевград по ЧНД № 67/2019 
г., с което е отказано изменението на взетата мярка за неотклонение 
домашен арест. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата – 
Н. Николова. В с.з. на 11.02.2019 г. е даден ход, изслушани са съдебните 
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прения, упражнено е правото на лична защита от обвиняемия и на 
последна дума и след тайно съвещание съдът е обявил постановеното 
определение, с което е отменил определението на първоинстанционния 
съд и е изменил мярката за неотклонение от домашен арест в подписка. 
Приложен стикер с дата. Делото е върнато на РС на 14.02.2019 г.  

ВЧНД № 34/ 2020 г., образувано на 03.02.2020 г. по частна жалба 
на подсъдимата и на защитника й срещу разпореждане, постановено 
НОХД № 127/ 2019 г. на РС – Самоков за връщане на въззивната жалба 
срещу присъдата, поради неостраняване на нередовностите в указания 
от съда срок. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата- 
Недялка Николова. С определение от 04.02.2020  г. определението на РС 
е отменено по съображения, че с подаването на допълнение към жалбата 
са отстранени нередовностите в срок. Поставен е стикер с дата. Делото 
е върнато на РС на 09.02.2020 г. 

 
Дела, разгледани от съдия Яника Бозаджиева 
 
НОХД № 36/2020 г., образувано на 06.02.2020 г. по внесен ОА за 

извършени престъпления по чл. 343, ал.4 вр. ал.3, б.“б“, пред.1 вр. ал.1, 
б.“б“, пред. 2, б. „в“, пр. 1 вр. чл.342, ал.1, пред. 3 от НК. Протокол от 
избор на съдия-докладчик от същата дата. Разпореждане от 01.04.2020 г. 
за насрочване на р.з. и указания за страните, вкл. и за въпросите по чл. 
248 НПК. С безмотивно разпореждане от 13.04.2020 г. на основание 
заповед на председателя на съда във връзка с обявената в страната 
епидемична обстановка делото е отсрочено за друга дата /написано на 
втората страница на лист 2 от разпореждането за р.з. и указания/. Няма 
указания за призоваване. С безмотивно разпореждане от 18.05.2020 г., 
написано върху списъка на лицата за призоваване за 26.05.2020 г., 
делото е пренасрочено за 17.06.2020 г. поради нередовна процедура по 
връчване на съдебни книжа – препис от разпореждане и ОА. 
Съобщенията са изпратени на 20.05.2020 г. Не е приложена справка за 
избор на съдебни заседатели. На 17.06.2020 г. не е даден ход на р.з. 
поради неявяване на редовно призования подсъдим /постъпила молба с 
посочени  уважителни причини/. Делото е отложено за 08.07.2020 г. 
Съдът с определение е изменил МНО от парична гаранция в домашен 
арест и е отнел гаранцията в полза на държавата. Указал е: реда и срока 
за обжалване на определението, на защитника - възможността при 
неявяване да му бъде наложена глоба на осн. чл.271, ал.11 от НПК, да се 
изпрати писмо до САК за определяне на адвокат за назначаване като 
резервен защитник и да се призоват неявилите се лица. Указанията са 
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изпълнени на 23.06.2020 г. Няма указание защитника да представи 
доказателства за сочените от него уважителни причини за неявяването 
си. На 06.07.2020 г. е постъпило писмо от САК и с разпореждане от 
същата дата е указано определеният адвокат да се призове за с.з.  

На 08.07.2020 г. подсъдимият се е явил с двама упълномощени 
защитници. Съдът е назначил определения от САК адвокат за резервен 
защитник. Дал е ход на р.з., конституирал е един от пострадалите като 
частен обвинител. Страните и съдът са изложили мотивирани становища 
по всички въпроси от предвидените и делото е разгледано на осн. чл.252, 
ал.1 от НПК незабавно след провеждане на р.з. по реда и при условията 
по гл. 27 - чл.371, т.2 от НПК. След изслушване пренията на страните, 
упражнено право на лична защита от подсъдимия и на последна дума се 
е оттеглил на тайно съвещание и е обявил постановената присъда. 
Признал е подсъдимия за виновен и му е наложил наказание лишаване 
от свобода за срок от 2 г., изпълнението на което е отложил на осн. чл.66, 
ал.1 от НК за срок от 5 г. На основание чл. 343 г вр. чл. 37, т.7 НК го е 
лишил от право да управлява МПС за срок от 4 г. и 6м. /Диспозитивът 
на присъдата не съответства по съдържание на предвиденото в чл.305, 
ал.4 от НПК – вписани са подробни фактически обстоятелства, 
задължителни само за мотивите/. Определението по чл. 309 НПК за 
МНО е включено в съдържанието на протокола за с.з. и не е мотивирано. 
(Протоколът не е приключен съгласно чл.311, ал.1, т.7 и ал.2 НПК.) 
Преписи от присъдата са изпратени на компетентните институции на 
07.08.2020 г.  

НОХД № 702/2019 г., образувано на 27.11.2019 г. по внесен ОА за 
извършено престъпление по чл. 116, ал. 1, т.3, предл. 1, хип. 2 вр. чл.115 
от НК. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. 
Разпореждане от 13.12.2020 г. за насрочване на р.з. и указания за 
страните, вкл. и за въпросите по чл. 248 НПК. Съобщенията са изпратени 
на 18.12.2020 г. Не е приложена справка за избор на съдебни заседатели. 
На 31.01.2020 г.  е даден ход на р.з. Страните и съдът са изложили 
мотивирани становища по всички въпроси от предвидените. Съдът с 
мотивирано определение, като е взел предвид становищата на страните, 
е приел, че са налице условията по чл.252, ал.1 от НПК и е разгледал 
делото незабавно след провеждане на р.з. при условията и по реда на гл. 
27 - чл.371, т.2 от НПК. След изслушване пренията на страните, 
упражнено право на лична защита от подсъдимия и на последна дума се 
е оттеглил на тайно съвещание и е обявил постановената присъда. 
Признал е подсъдимия за виновен, наложил му е наказание лишаване от 
свобода за срок от 13 г. и е определил режим за изтърпяване. Потвърдил 



66 
 

е  МНО задържане под стража. /Определението по чл. 309 НПК е 
включено в съдържанието на протокола за с.з. Протоколът не е 
приключен съгласно чл.311, ал.2 НПК./ На 24.02.2020 г. са изпратени 
преписи от присъдата на СОП, ОД на МВР- София на ТД на НАП- София 
на ОСлС- София към СОП и бюлетин за съдимост на РС-Самоков, 
служба „Бюро съдимост“. На 13.03.2020 г. е постъпило искане за 
издаване на изпълнителен лист от ОД на МВР – София, по което 
съдията-докладчик с разпореждане от 22.04.2020г. се е произнесъл.  

НОХД № 650/2019 г., образувано на 05.11.2019 г. по внесен ОА за 
извършено престъпление по чл. 115 от НК. Протокол от избор на съдия-
докладчик от същата дата. Разпореждане от 06.11.2019 г. за насрочване 
на р.з. и указания за страните, вкл. и за въпросите по чл. 248 НПК. 
Съобщенията са изпратени на 08.11.2019 г. Не е приложен протокол от 
избор на съдебни заседатели. На 11.12.2019 г.  е даден ход на р.з. /Според 
съдържанието на протокола съдът не е разяснил на страните правото на 
отвод по чл.  274 НПК./ Страните и съдът са изложили мотивирани 
съображения по всички въпроси от предвидените. Съдът с мотивирано 
определение, като е взел предвид становищата на страните, е приел, че 
са налице условията по чл.252, ал.1 от НПК и е разгледал делото 
незабавно след провеждане на р.з. при условията и по реда на гл. 27 - 
чл.371, т.2 от НПК. След изслушване пренията на страните, упражнено 
право на лична защита от подсъдимия и на последна дума се е оттеглил 
на тайно съвещание и е обявил постановената присъда. Признал е 
подсъдимия за виновен, наложил му е наказание лишаване от свобода за 
срок от 10 г. и е определил режим за изтърпяване. Разяснил е правото на 
обжалване, но не е разяснил реда. Произнесъл се е с немотивирано 
определение по чл. 309 НПК по въпроса за МНО, което е включил в 
съдържанието на протокола за с.з. /вместо след приключване на 
протокола съгласно чл. 311, ал. 1 т.7 и ал. 2 НПК/. Определението е 
съдебен акт по смисъла на чл.32 от НПК и съгласно чл.34 от НПК следва 
да бъде мотивирано. На 23.12.2019 г. е подадена жалба срещу присъдата. 
Съобщенията за изготвените мотиви са изпратени на 17.01.2020 г. 
Делото е изпратено на САС на 18.02.2020 г. и  на 19.02.2020 г. е 
образувано ВНОХД № 211/2020 г. С решение от 08.06.2020 г. състав на 
съда е потвърдил присъдата. Делото е върнато на 16.07.2020 г. На 
17.07.2020 г. са изпратени преписи на компетентните институции.  

НОХД № 382/2019 г., образувано на 12.06.2019 г. по внесено 
споразумение за решаване на делото за извършено престъпление по 
чл.354а, ал.1, изр.1, предл. 4, алт.1 НК. Протокол от избор на съдия-
докладчик и немотивирано разпореждане за насрочване и указания за 
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призоваване от същата дата, написано ръкописно на протокола от избор. 
В с.з. на 12.06.2019 г. е даден ход на делото. /Според съдържанието на  
протокола съдът не е изпълнил процесуалното си задължение да разясни 
на страните правата по чл. 274 НПК и на обвиняемия въпросите по чл. 
382 ал. 4 НПК./ Обвиняемият е заявил, че разбира обвинението, признава 
се за виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен е с тях, 
доброволно го е подписал и се отказва от разглеждане на делото по 
общия ред. На осн. чл. 382, ал. 7 НПК постигнатото между страните 
споразумение е одобрено. На 13.06.2019 г. препис от влязлото в сила 
споразумение и бюлетин за съдимост са изпратени на компетентните 
институции. С писмо от 01.07. 2019 г . на ОД МВР - София е направено 
искане за издаване на изпълнител лист, по което съдията-докладчик се е 
произнесъл съгласно разпореждане от 02.07.2020 г.  

 НОХД № 171/2020 г., образувано на 20.05.2020 г. по внесено 
споразумение за решаване на делото за извършено престъпление по 
чл.354а, ал.1, изр.1, предл. 4 НК. Протокол от избор на съдия-докладчик 
и разпореждане за насрочване от същата дата, написано ръкописно на 
протокола от избор и без указания за страните. В с.з. на 20.05.2020 г. е 
даден ход на делото. /Според съдържанието на протокола съдът не е 
изпълнил процесуалното си задължение да разясни правата на страните 
по чл.274 от НПК и на обвиняемия въпросите по чл. 382 ал. 4 НПК./ 
Обвиняемият е заявил, че разбира обвинението, признава се за виновен, 
разбира последиците от споразумението, съгласен е с тях, доброволно го 
е подписал и се отказва от разглеждане на делото по общия ред. На осн. 
чл. 382, ал. 7 НПК е одобрено постигнатото между страните 
споразумение. /При определяне на наказанието не е посочено при какви 
условия е определено - по чл.54 или по чл.55 НК/. На 20.05.2020 г. са 
изпратени преписи от споразумението на компетентните институции. С 
писмо от 09.06.2020 г . от ОД МВР - София е направено искане за 
издаване на изпълнител лист, по което съдът се е произнесъл съгласно 
разпореждане от 10.06.2020 г.  

ЧНД № 312/2020 г., образувано на 08.08.2020 г. по искане на 
прокурор от ОП – София на осн. чл. 64 НПК за вземане на мярка за 
неотклонение задържане под стража на обвиняем. Протокол  от избор на 
съдия-докладчик от същата дата. С ръкописно разпореждане делото е 
насрочено за същата дата. В с.з. на 08.08.2020 г. съдът е дал ход на 
делото. След изслушване пренията на страните, упражнено право на 
лична защита от обвиняемия и последна дума съдът е обявил 
определението, с което е взел мярка за неотклонение задържане под 
стража. Разяснил е реда и срока за обжалване и е насрочил делото пред 
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въззивния съд. По жалба на защитника срещу определението делото е 
изпратено на АС – София на 12.08.2020 г. и е образувано ВЧНД № 896/20 
г. С определение от 13.08.2020 г. състав на съда е потвърдил 
определението на СОС. Делото е върнато на 14.08.2020 г. и на същата 
дата са изпратени заверени преписи на влязлото в сила определение на 
СОП и на НСлС - СА. Няма стикер и дата на архивиране. 

ЧНД № 486/2019 г., образувано на 26.07.2019 г. по искане на 
прокурор от СОП на осн. чл. 64, ал.1 НПК. Протокол от избор на съдия-
докладчик от същата дата. Ръкописно разпореждане без мотиви за 
насрочване и призоваване на страните.  В с.з. на същата дата е даден ход 
на делото и след изслушване на страните съдът с мотивирано 
определение е взел МНО задържане под стража. Разяснил е реда и срока 
за обжалване и е насрочил делото пред въззивния съд. По частна жалба 
на защитника делото е изпратено на 31.07.2019 г. на САС и е образувано 
ВЧНД № 932/19 г. С протоколно определение от 06.08.2019 г. състав на 
съда е потвърдил определението на първоинстанционния съд. Делото е 
върнато на 06.08.2019 г. На същата дата преписи от определението са 
изпратени на СОП и на ГДИН. След л. 33 има поставен стикер без дата. 
Приложени са книжа от л. 34 до л.37, след които няма приложен нов 
стикер. Няма данни кога е архивирано делото.  

ЧНД № 74/2020, образувано на 06.03.2020 г. по молба на 
защитниците за изменение на взетата марка за неотклонение задържане 
под стража в по-лека - домашен арест, на осн. чл.65 НПК. Протокол от 
избор на съдия-докладчик от същата дата. С ръкописно немотивирано 
разпореждане от 09.03.2020 г., написано върху протокола от избор, 
делото е насрочено за 11.03.2020 г. с указания да се призоват страните. 
Призовките са изпратени на същата дата. В с.з. съдът е дал ход на делото 
и след изслушване пренията на страните, упражнено право на лична 
защита от обвинямеия и на последна дума с мотивирано определение е 
оставил без уважение молбата за изменение на МНО и е потвърдил е 
взетата мярка за неотклонение задържане под стража. Разясненил е реда 
и срока за обжалване и е насрочил делото пред въззивния съд. По частна 
жалба на защитниците делото е изпратено на САС и е образувано ВЧНД 
№311/2020 г. С протоколно определение от 17.03.2020 г. състав на съда 
е потвърдил определението на СОС. Делото е върнато на 19.03.2020 г. 
На същата дата е изпратен заверен препис от протоколното определение 
на СОП. 

ЧНД № 745/2019 г., образувано на 18.12.2019 г. по молба на 
защитник на осн. чл. 65, ал.1 НПК. Протокол от избор на съдия-
докладчик от същата дата. Ръкописно разпореждане без мотиви от 
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27.12.2019 г. за насрочване и указания за призоваване на страните и 
преводач. В с.з. на 27.12.2019 г. съдът е дал ход на делото и след 
изслушване на страните с мотивирано определение е оставил без 
уважение молбата и е потвърдил взетата МНО. Разяснил е реда и срока 
за обжалване и е насрочил делото пред въззивния съд. По частна жалба 
на защитника делото е изпратено на 31.12.2019 г. на САС и е образувано 
ВЧНД № 477/19 г. С протоколно определение от 07.01.2020 г. състав на 
съда е потвърдил определението на СОС. На 08.01.2020 г. са изпратени 
преписи на ОП - София. След връщане на делото са приложени писма и 
книжа от л. 26 до л.46 вкл., след които няма поставен стикер. Няма данни 
за датата на архивиране на делото.  

ЧНД № 728/2019 г., образувано на 11.12.2019 г. по жалба срещу 
постановление на прокурор от ОП – София за прекратяване на 
наказателно производство на осн. чл. 243, ал. 4 НПК. Протокол от избор 
на съдия-докладчик от същата дата. С определение от 04.02.2020 г. 
постановлението е отменено и делото е върнато на прокурора за 
изпълнение на указанията. Указани са реда и срока за обжалване. На 
06.02.2020 г. са изпратени съобщения за изготвеното определение. 
Пострадалата го е получила на 09.03.2020 г. На 06.04.2020 г. е изпратен 
препис от влязлото в сила определение на ОП-София. Няма данни за 
датата на архивиране. 

ЧНД № 515/2020 г., образувано на 21.12.2020 г. по жалба срещу 
постановление на прокурор от ОП – София за прекратяване на 
наказателно производство на осн. чл. 243, ал. 4 НПК. Протокол от избор 
на съдия-докладчик от същата дата. С определение от 15.01.2021 г. 
постановлението е отменено и делото е върнато на прокурор за 
изпълнение на указанията. Указани са реда и срока за обжалване. На 
22.01.2020 г. са изпратени съобщенията за изготвеното определение. По 
частен протест на прокурор от ОП- София срещу определението делото 
е изпратено на САС и е образувано ВЧНД № 188/21 г. С определение от 
02.03.2021 г. състав на съда е отменил частично определението на ОС. 
Делото е получено в ОС на 02.03.2021 г. Преписи са изпратени на 
04.03.2021 г.  

ЧНД № 162/2019 г., образувано на 18.03.2019 г. по искане на 
прокурор от ОП – София за одобряване на протокол за оглед на 
местопроизшествие на осн. чл. 161, ал.2 НПК, постъпило на същата дата 
в 14.44 ч. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. С 
определение от 18.03.2019 г. съдът е одобрил протокола за извършените 
на 17.03.2019 г. за времето от 20.00 ч. до 22.07 ч. действия по 
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разследването. Има стикер. Препис от определението е изпратен на ОП- 
София на 18.03.2019 г. 

ЧНД № 489/2020 г., образувано на 09.12.2020 г. по искане на 
прокурор от ОП – София за одобряване на протокол за претърсване и 
изземване на осн. чл. 161, ал.2 НПК, постъпило на същата дата в 16.30 ч. 
Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. С разпореждане 
от 10.12.2020 г. съдът е одобрил протокола за извършените на 08.12.2020 
г. за времето от 16.10 ч. до 16.30 ч. действия по разследването. Препис 
от определението е изпратен на ОП - София на 10.12.2020 г. 

ЧНД № 259/2020 г., образувано на 08.07.2020 г. по предложение 
на прокурор от ОП – София на осн. чл. 306, ал. 1 т. 1 НПК за определяне 
на едно общо наказание на осн. чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23, ал.1 НК. Протокол 
от избор на съдия-докладчик от същата дата. Приложен протокол за 
корекция на техническа грешка от 08.07.2020 г., коригирана е датата на 
входящия документ от 08.07.2020 г. на 07.07.2020 г. С ръкописно 
разпореждане от 19.08.2020 г. без мотиви, написано върху протокола от 
избор, вместо мотивирано и приложено последователно към 
материалите, делото е насрочено с указания. Призовките са изпратени 
на 24.08.2020 г. Призовката за осъдения е върната невръчена на 
31.08.2020 г. с отбелязване, че лицето се намира в затвора-Кремиковци. 
Няма данни да е докладвана на съдията -докладчик и да са предприети 
действия за призоваване на осъдения за с.з. Няма справка за избор на 
съдебни заседатели. 

В с.з. на 09.09.2020 г. осъденият се е явил, преведен от затвора. Не 
е даден ход поради неявяване на защитник. Осъденият е направил искане 
да му бъде предоставена възможност да упълномощи адвокат. Съдът не 
е дал ход на делото и го е отложил с указания да се изпрати писмо до АК 
с искане да бъде „излъчен служебен защитник по делото“. 
/Назначаването на служебен защитник по дело е в правомощията само 
на съда, а АК определя адвокат./ На 17.09.2020 г. е получено 
уведомително писмо. В с.з. на 18.09.2020 г. съдът не е назначил 
определеният от САК адвокат по съображения, че се е явил 
упълномощен защитник на осъдения без да изслуша становището на 
осъдения и е дал ход на делото. След изслушване пренията на страните, 
упражнено право на лична защита от осъдения и последна дума съдът е 
обявил определението, с което на осн. чл. 25, вр. чл. 23 НК е наложил 
едно общо наказание, най-тежкото от определените по две влезли в сила 
присъди. Приложил е чл. 25 , ал. 2 НК и чл. 25, ал. 1, във вр. с чл. 23, ал. 
3 НК. Разяснил е реда и срока за обжалване. Преписи от определението 
са изпратени на компетентните институции на12.10.2020 г.  
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ЧНД № 372/2020 г., образувано на 23.09.2020 г. по предложение 
на прокурор от ОП – София на осн. чл. 306 ал. 1 т. 1 НПК за определяне 
на едно общо наказание на осн. чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23, ал.1 НК. Протокол 
от избор на съдия-докладчик от същата дата. С ръкописно разпореждане 
от 28.09.2020 г. без мотиви, написано върху протокол от избор, делото е 
насрочено с указания. /Разпореждането е съдебен акт по смисъла на 
чл.32 от НПК и следва да бъде мотивирано и приложено последователно 
по делото./ На 29.09.2020 г. призовките са изпратени и указанията са 
изпълнени. Няма справка за избор на съдебни заседатели. 

В с.з. на 14.09.2020 г. осъденият се е явил, преведен от затвора. Не 
е даден ход поради неявяване на защитник. Осъденият е заявил, че няма 
средства да упълномощи адвокат. Съдът не е дал ход на делото и е 
отложил с.з. с указания за изпращане на писмо до САК за определяне на 
служебен защитник, вместо за определяне на адвокат, който да бъде 
назначен за служебен защитник. На 19.10.2020 г. е получено 
уведомително писмо за определения адвокат. В с.з. на 21.10.2020 г. 
съдът е назначил определения от САК адвокат за служебен защитник без 
да изслуша становището на осъдения по този въпрос и е дал ход на 
делото. След изслушване пренията на страните, упражнено право на 
лична защита на осъдения и последна дума съдът е обявил 
определението, с което е оставил без уважение предложението. Разяснил 
е реда и срока за обжалване. Преписи от определението са изпратени на 
компетентните институции на 11.11.2020 г. Няма данни за датата на 
архивиране. 

ЧНД № 377/2020 г., образувано на 25.09.2020 г. по жалба срещу 
постановление на прокурор от ОП – София за налагане на забрана за 
напускане на пределите на страната. Протокол от избор на съдия-
докладчик от същата дата. С определение от същата дата съдът е оставил 
без уважение жалбата на защитника и е потвърдил постановлението. 
Препис от определението е изпратен същия ден. 

 
Въззивни дела 
ВНОХД № 395/ 2020 г., образувано на 06.10.2020 г. по въззивна 

жалба на защитника и допълнение срещу присъдата по НОХД № 166/ 
2020 г. на РС – Ботевград. Протокол от избор на съдия-докладчик от 
същата дата. Определение от 12.10.2020 г. за насрочване и указания. В 
с.з. на 09.11.2020 г. съдът е дал ход на делото, изслушал е пренията на 
страните, упражнено е правото на лична защита от подсъдимия и на 
последна дума и след проведено тайно съвещание е обявил, че ще се 
произнесе с решение в срок. С решение от 17.11.2020 г. е потвърдил 
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присъдата. /В мотивите не е обсъдил въпроса налице ли са основанията 
за разглеждане на делото при условията по гл. 27 НПК с оглед 
наказанията, предвидени за престъпленията, за които подсъдимият е 
признат за виновен и не е обсъдил налице ли са основанията за прилагане 
на чл. 58а НК./ Приложен стикер без дата. Делото е върнато на РС с 
писмо от 14.12.2020 г. 

ВНОХД № 649/ 2019 г., образувано на 04.11.2019 г. по въззивна 
жалба на защитника и допълнение срещу присъдата по НОХД № 87/ 
2019 г. на РС – Етрополе. Протокол от избор на съдия-докладчик от 
същата дата. Определение от 04.11.2019 г. за насрочване и указания и за 
назначаване на КСМХЕ. В с.з. на 25.11.2019 г. съдът е дал ход на делото. 
/Според съдържанието на протокола не е разяснил на страните правата 
им по чл. 274 НПК./ Изслушал е пренията на страните и последната дума 
на подсъдимия. С немотивирано определение е възобновил съдебното 
следствие - защитникът е представил писмени доказателства, които 
съдът е приел. Обявил е съдебното следствие за приключено и е 
изслушал пренията на страните. След упражнено право на лична защита 
от подсъдимия и на последна дума съдът се е оттеглил на тайно 
съвещание. Обявил е, че ще се произнесе с решение в срок. С решение 
от 09.12.2019 г. е изменил присъдата в частта за наказанието глоба, която 
е намалил. Приложен стикер без дата. Делото е върнато на РС с писмо 
от 18.12.2019 г. 

ВНОХД № 621/ 2019 г., образувано на 21.10.2019 г. по въззивна 
жалба на защитника и допълнение срещу присъдата по НОХД № 105/ 
2019 г. на РС – Ботевград. Протокол от избор на съдия-докладчик от 
същата дата. Определение от 25.10.2019 г. за насрочване и указания за 
доказателства, допуснато въззивно съдебно следствие по отношение на 
доказателствени искания на защитника. В с.з. на 18.11.2019 г. е даден 
ход на делото. Няма данни как е образуван съдебният състав и кое е 
наложило смяна на член на състава, който е постановил определението 
от 25.10.2019 г. /Според съдържанието на протокола съдът не е разяснил 
на страните правата им по чл. 274 НПК./ За събиране на доказателства 
делото е отложено. В с.з. на 16.12.2019 г. съдът е дал ход на делото, 
приел е заключение на вещите лица, изслушал е пренията на страните, 
упражнено е правото на лична защита от подсъдимия и на последна 
дума. След проведено тайно съвещание е обявил, че ще се произнесе с 
решение в срок. С решение от 13.01.2020 г. е потвърдил присъдата. 
Приложен стикер без дата.  

С писмо от 15.07.2020 г. делото е изпратено на САС по искане на 
осъдения, чрез защитника, за възобновяване на делото. На 20.07.2020 г. 
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е образувано НД № 787/2020 г. по описа на САС. С решение от 
03.12.2020 г. състав на съда е възобновил ВНОХД № 621/2019 г. на СОС, 
отменил е решението и присъдата на първоинстанционнния съд. 
Подсъдимата е призната за невинна и е оправдана по обвинението за 
извършено престъпление по чл. 343б, ал. 1 НК по съображения за 
допуснати СПН при оценка на доказателствените източници и неверен 
правен извод за съставомерност на деянието като престъпление.  

ВНОХД № 680/2019 г., образувано на 18.11.2019 г. по въззивна 
жалба на защитника на подсъдимия и протест на прокурор от РП – Елин 
Пелин срещу присъдата по НОХД № 347/ 2017 г. на РС – Елин Пелин. 
Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. Определение от 
12.12.2019 г. за насрочване и указания. Съобщенията по чл. 247в НПК са 
изпратени на 20.12.2019 г. В с.з. на 03.02.2019 г. съдът е дал ход на 
делото, изслушал е становищата на страните, допуснал е до разпит 
свидетел и повторна съдебно-техническа и балистична експертиза. За 
събиране на доказателства го е отложил за 13.04.2020 г. С разпореждане 
от 16.03.2020 г. делото е отложено за 16.05.2020 г. във връзка с обявената 
в страната епидемична обстановка. В с.з. на 18.05.2020 г. съдът е дал ход 
на делото, заменил е ВЛ, разпитал е свидетел. /На л. 71 и на л. 73 е 
извършено подчертаване с химикал на протокола – чл. 85 т. 1 ПАС/ и за 
събиране на доказателства го е отложил. В с.з. на 15.06.2020 г. не е дал 
ход на делото поради неявяване на подсъдимия по уважителни причини 
/представен болничен лист/. Делото е насрочено за 27.07.2020 г. Със 
Заповед № А-128/ 23.07.2020 г. на председателя на СОС, издадена на 
осн. чл. 86, ал. 1, т. 2 ЗСВ, са определени съдиите за въззивния състав, 
който да разгледа насрочените на 27.07.2020 г. наказателни дела по 
описа на съда, като не са посочени конкретните им номера. В с.з. на 
27.07.2020 г. не е даден ход на делото поради обективна невъзможност 
на член на съдебния състав, с който е даден ход на съдебното следствие,  
да вземе участие в с.з. и делото е отложено. В с.з. на 28.09.2020 г. е даден 
ход, прието е заключението на в.л. Приключено е съдебното следствие 
и е даден ход на съдебното следствие. За пледоарии делото е насрочено 
за 12.10.2020 г., когато е даден ход на делото и на съдебните прения, 
упражнено е право на лична защита от подсъдимия и на последна дума 
и след проведено тайно съвещание съдът е обявил, че ще се произнесе с 
решение в срок. С решение от 04.11.2020 г. е потвърдил присъдата. 
Приложен е стикер без дата. С писмо от 17.11.2020 г. делото е върнато 
на РС.  

ВНЧХД № 82/2020 г., образувано на 09.03.2020 г. по жалба /и 
допълнение/ на повереника на частния тъжител срещу присъдата по 



74 
 

НЧХД № 23/2019 г. на РС – Елин Пелин. Приложен е протокол от избор 
на съдия-докладчик от същата дата. Определение от 13.04.2020 г. за 
насрочване и указания. С разпореждане без мотиви от 04.05.2020 г., 
написано върху молбата на подсъдимата за освобождаване от ДТ и 
разноски,  искането е оставено без уважение. В с.з. на 18.05.2020 г. е 
даден ход на делото. Приключено е съдебното следствие, изслушани са 
пренията на страните, упражнено е правото на лична защита от 
подсъдимия и на последна дума и след тайно съвещание съдът е обявил, 
че ще се произнесе с решение в срок. С решение от 28.05.2020 г. е 
потвърдил присъдата на РС. Приложен стикер без дата. Делото е върнато 
на РС с писмо от 10.06.2020 г.    

ВНЧХД № 103/2019 г., образувано на 18.02.2019 г. по жалби на 
повереника на частния тъжител и допълнение, и на защитника срещу 
присъдата по НЧХД № 297/2017 г. на РС – Пирдоп. Приложен е 
протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. Определение от 
22.02.2019 г. за насрочване и указания. Призовките са изпратени на 
27.02.2019 г. В с.з. на 25.03.2019 г. е даден ход на делото. Изслушани са 
пренията на страните, упражнено е правото на лична защита от 
подсъдимия и на последна дума. Съдът след тайно съвещание е обявил, 
че ще се произнесе с решение в срок. С решение от 18.04.2019 г. е 
изменил присъдата в частта за наказанието, като е увеличил размера на 
глобата. Приложен стикер без дата. Делото е върнато на РС с писмо от 
25.04.2019 г. 
            ВЧНД № 101/2020 г., образувано на 26.03.2020 г. по частна жалба 
на обвиняем срещу определението по ЧНД № 152/ 2020 г. на РС-
Самоков, с което му е взета мярка за неотклонение задържане под стража 
на осн. чл. 64, ал. 1 от НПК. Протокол от избор на съдия-докладчик от 
същата дата. Приложена е заповед от 24.03.2020 г. на председателя на 
СОС за определяне на съдебен състав, който да разгледа насрочените за 
30.03.2020 г. наказателни дела. Разпореждане от 27.03.2020 г. за 
насрочване и указания, което не е подписано от съдията-докладчик. В 
с.з. на 30.03.2020 г. е даден ход на делото, изслушани са пренията на 
страните, упражнено е правото на лична защита от обвиняемия и на 
последна дума. Съдът след тайно съвещание е обявил постановеното 
определение, с което е потвърдил определението на 
първоинстанционния съд. Има приложен стикер. Делото е върнато на РС 
на 06.04.2020 г.  

ВЧНД № 274/2020 г., образувано на 16.07.2020 г. по частна жалба 
на обвиняем срещу определението по ЧНД № 285/ 2020 г. на РС-
Сливница, с което му е  взета мярка за неотклонение задържане под 
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стража на осн. чл. 64, ал. 1 НПК. Протокол от избор на съдия-докладчик 
от същата дата. В с.з. на 20.07.2020 г. е даден ход на делото, приети са 
писмени доказателства, изслушани са пренията на страните. При 
условията по чл.299 НПК е възобновено съдебното следствие и е 
допусната СМЕ за установяване на здравословното състояние на 
обвиняемия. Делото е отложено с указания. В с.з. на 27.07.2020 г. е даден 
ход на делото, прието е заключението на вещото лице и след проведено 
тайно съвещание съдът е обявил постановеното определение (подписано 
с особено мнение), с което е потвърдил определението на РС. По делото 
няма данни кога е изготвено особеното мнение на съдия Бозаджиева. В 
книгата за открити съдебни заседания е отбелязано, че делото е 
предадено в деловодството на 03.08.2020 г. Няма приложен стикер за 
броя на листовете. Делото е върнато на РС на 04.08.2020 г. 
 

Дела, разгледани от съдия Анелия Игнатова 
 
НОХД № 33/2019 г., образувано на 23.01.2019 г. по внесен ОА за 

извършено престъпление по чл. 304а, пр. 1-во, вр. чл. 304, ал. 1, пр. 3, вр. 
чл. 18, ал. 1 от НК. Разпореждане от 23.01.2019 г. за насрочване на р.з. и 
указания, вкл. и за въпросите по чл. 248 НПК. Указанията са изпълнени 
на 24.01.2019 г. Няма приложена справка за избор на съдебни 
заседатели. На 19.03.2019 г. е даден ход на р.з. Разяснени са на страните 
правата по чл. 274 НПК. Страните и съдът са изложили мотивирани 
становища по всички въпроси от предвидените. Оставено е без уважение 
искането за разглеждане на делото по реда на гл. 27 – чл. 373, ал. 2, във 
вр. с чл. 371, т. 2 НПК по съображения, че самопризнанието не се 
подкрепя от събраните по делото доказателства. Съдът с определение е 
постановил делото да бъде разгледано незабавно след р.з. /гл. 20 НПК/ и 
е дал ход на съдебното следствие. За разпит на свидетели и събиране на 
доказателства делото е отложено с указания, които са изпълнени на 
19.03.2019 г. В с.з. на 18.04.2019 г. е даден ход, прието е заключението 
на вещото лице. Отложено е за събиране на относими доказателства. В 
с.з. на 23.04.2019 г. е даден ход на делото, приключено е съдебното 
следствие. След изслушване на съдебните прения, упражнено правото на 
лична защита от подсъдимия и последна дума, съдът се е оттеглил на 
тайно съвещание. Обявил е постановената присъда, с която подсъдимият 
е признат за невинен и е оправдан по повдигнатото му обвинение. 
/Диспозитивът на присъдата не съответства на изискванията по чл. 305 
ал. 4 НПК – съдържа фактически обстоятелства, задължителни само за 
мотивите./ Разяснен е реда и срока за обжалване /без да е посочено от 
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кога започва срока/. В съдържанието на протокола за с.з. е включено 
определението по чл. 309 НПК за МНО вместо след приключването му 
с подписите на съда и секретаря /чл. 311 ал. 1 т. 7 НПК/. Мотивите са 
обявени на 14.05.2019 г.  

По протест на прокурор от ОП – София делото е изпратено на 
05.06.2019 г. на АС – София и е образувано ВНОХД № 649/2019 г. С 
решение от 12.07.2019 г. състав на съда е потвърдил присъдата. Делото 
е върнато на 19.08.2020 г. Заверени преписи от присъдата и решението 
са изпратени на 20.08.2020 г. на ОП – София и на ОСлС към ОП – София. 
Няма приложен стикер.  

НОХД № 645/2019 г., образувано на 31.10.2019 г. по внесено 
споразумение за решаване на делото на осн. чл. 381, ал. 1 от НПК за 
извършено престъпление по чл. 354, ал.1, изр. 1-во, предл. 4 от НК и по 
чл. 354а, ал. 1, изр. 1-во, предл. 5 и по чл. 339, ал. 1, предл. 2, хип. 6 от 
НК. Няма разпореждане за насрочване и указания. Датата на с.з. се 
установява от списъка на лицата за призоваване – 31.10.2019 г. В с.з. е 
даден ход, разяснени са правата на обвиняемия по чл. 55, чл. 94, чл. 115 
и чл. 274 НПК. /Според съдържанието на протокола от с.з. съдът не му е 
разяснил въпросите по чл. 382, ал. 4 НПК./ Обвиняемият е заявил, че 
разбира обвинението, признава се виновен, разбира последиците от 
споразумението, съгласен е с тях, доброволно го е подписал и се отказва 
от разглеждане на делото по общия ред. Съдът на осн. чл. 382, ал. 7 НПК 
е одобрил постигнатото между страните споразумение като 
непротиворечащо на закона и морала. /Не е определено от кога започва 
срока на изпитание по чл. 66 от НК. Преписи от споразумението са 
изпратени на компетентните институции и бюлетин за съдимост на СРС 
на 01.11.2019 г. Издаден е изпълнителен лист на 18.02.2020 г. Не е 
приложен стикер за броя листове. 

НОХД № 692/2018 г., образувано на 21.11.2018 г. по внесен ОА за 
извършено престъпление по чл. 254б, ал. 1 от НК. Протокол от избор на 
съдия-докладчик от 21.11.2018 г. – Я. Бозаджиева. Разпореждане за 
насрочване на р.з. и указания за страните, вкл. и за въпросите по чл. 248 
НПК. Указанията са изпълнени на 23.11.2018 г. На 12.12.2018 г. е даден 
ход на р.з. Изслушани са становищата на страните по предвидените 
въпроси. Изложени са подробни съображения на съда за решението да 
прекрати съдебното производство поради допуснати съществени 
процесуални нарушения. Разяснен е реда и срока за обжалване на 
определението. По частен протест на прокурор от ОП – София е 
образувано ВЧНД № 1737/2018 г. С определение в з.з. от 03.01.2019 г. 
състав на АС – София е отменил определението на първоинстанционния 
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съд. На 04.01.2019 г. е образувано НОХД № 5/2019 г. /Ръкописно 
разпореждане от същата дата за образуване на НОХД, без мотиви, 
написано върху протокола от избор./ С разпореждане от 07.01.2019 г. 
съдия Бозаджиева се е отвела от разглеждане на делото на осн. чл. 29, 
ал. 2 НПК. Протокол от избор от същата дата – съдия Ал. Игнатова. 
Разпореждане от 10.01.2019 г. за насрочване на р.з. и указания за 
страните, вкл. и за въпросите по чл. 248 НПК. Указанията са изпълнени 
на 10.01.2019 г. Не е приложена справка за избор на съдебните 
заседатели. На 19.02.2019 г. е даден ход на р.з., обсъдени са от страните 
и съда всички въпроси от предвидените. Съдът се е произнесъл с 
мотивирано определение по въпроса за МНО, искането за конституиране 
като граждански ищец пострадалото ЮЛ и за приемане на гражданския 
иск е оставил без уважение. Насрочил е делото за разглеждане при 
условията по чл. 252 ал. 2 НПК и е указал да се призоват свидетелите по 
списъка. На 27.03.2019 г. препис от определението за МНО е изпратен 
до началника на 6 РУ-СДВР. Указанията за призоваване са изпълнени на 
20.02.2019 г. Върнати са 2 невръчени призовки, по които съдията-
докладчик се е произнесъл преди с.з. В с.з. на 09.04.2019 г. е даден ход 
на делото, разпитани са свидетели. Отложено е за разпит на редовно 
призованите, но неявили се свидетели с указания за реда и начина на 
призоваването им и за възможността при неявяване да им бъде наложена 
глоба и да бъдат доведени принудително. В с.з. на 23.04.2019 г. е даден 
ход на делото, разпитани са свидетели. Делото е отложено с указания за 
призоваване на свидетели и на вещото лице. Призовките са изпратени на 
30.04.2019 г. На 21.05.2019 г. е върната невръчена призовка, докладвана 
на съдията-докладчик на 23.05.2019 г. В с.з. на 11.06.2019 г. е даден ход 
на делото, разпитани са свидетели и вещото лице, приета е 
агрономическата експертиза. Отложено е с указания за призоваване на 
свидетел и на вещото лице по искане на страните. Разпореждане от 
10.09.2019 г. за поправка на техническа грешка в протокола за с.з., 
проведено на 11.06.2019 г., и указания разпореждането да се съобщи на 
страните, изпълнени на 11.09.2019 г. В с.з. на 10.09.2019 г. е даден ход, 
разпитан е свидетел, прието е заключението на Съдебно-почерковата 
експертиза. Отложено за изискване на относими доказателства 
/сателитни заснемания от РРА – София област/. В с.з. на 05.11.2019 г. е 
даден ход, разпитани са свидетели, докладвани са постъпили справки и 
снимков материал, изслушани са обясненията на подсъдимата. 
Приключено е съдебното следствие. След изслушване пренията на 
страните, упражнено право на лична защита на подсъдимия и последна 
дума, съдът се е оттеглил на тайно съвещание и е обявил постановената 
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присъда, с която е признал подсъдимата за невинна и оправдал. 
Определението за МНО е записано в съдържанието на протокола, вместо 
след приключването му с подпис на съда и секретаря / чл. 311 ал. 1 т. 7 
НПК/. Мотивите са обявени на 23.12.2019 г.  

На 24.01.2020 г. по протест делото е изпратено на АС - София и е 
образувано ВНОХД № 118/20 г. С решение от 08.07.2020 г. състав на 
съда е потвърдил присъдата. Делото е върнато на СОС на 23.10.2020 г. 
Преписи са изпратени на компетентните институции на същата дата.  
Няма поставен стикер. 

НОХД № 26/2020 г., образувано на 21.01.2020 г. по внесено 
споразумение за решаване на делото на осн. чл. 381, ал. 1 от НПК за 
извършено престъпление по чл. 242, ал.1, б. „г“, предл. 5 от НК. С 
ръкописно разпореждане делото е насрочено. В с.з. съдът е дал ход на 
делото, разяснил е правата на обвиняемия по чл. 55, чл. 94, чл. 115 и чл. 
274 НПК. Според съдържанието на протокола за с.з. не са разяснени  
въпросите по чл. 382, ал. 4 НПК. Обвиняемият е заявил, че разбира 
обвинението, признава се за виновен, разбира последиците от 
споразумението, съгласен е с тях, доброволно го е подписал и се отказва 
от разглеждане на делото по общия ред. Съдът на осн. чл. 382, ал. 7 НПК 
е одобрил постигнатото между страните споразумение като 
непротиворечащо на закона и морала. Не е определил от кога започва 
срока по чл. 66 ал. 1 от НК. Преписи от споразумението са изпратени на 
компетентните институции – ОП – София, ОСлС към СОП, Агенция 
„Митници“ и бюлетин за съдимост - МП-Централно бюро съдимост на 
21.01.2020 г. Няма поставен стикер.  

НОХД № 73/ 2020 г., образувано на 06.03.2020 г. по внесено 
споразумение за решаване на делото на осн. чл. 381, ал. 1 от НПК за 
извършено престъпление по чл. 354а, ал.1 изр. 1-во, предл. 4 от НК и по 
чл. 354в, ал.1, предл. 1 и предл. 2, хип. 3 от НК. Протокол от избор на 
съдия-докладчик от същата дата. Няма разпореждане за насрочване и 
указания. В с.з. на 06.03.2020 г. съдът е дал ход на делото, разяснени са 
правата на обвиняемия по чл. 55, чл. 94, чл. 115 и чл. 274 НПК. Според 
съдържанието на протокола за с.з. не е разяснил въпросите по чл. 382, 
ал. 4 НПК. Обвиняемият е заявил, че разбира обвинението, признава се 
виновен, разбира последиците от споразумението, съгласен е с тях, 
доброволно го е подписал и се отказва от разглеждане на делото по 
общия ред. Съдът на осн. чл. 382, ал. 7 НПК е одобрил постигнатото 
между страните споразумение като непротиворечащо на закона и 
морала. Не е определил от кога започва срока по чл. 66, ал. 1 от НК. 
Преписи от споразумението са изпратени на компетентните институции 
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и бюлетин за съдимост на СРС на 09.03.2020 г. Издаден изпълнителен 
лист на 26.05.2020 г. Не е поставен стикер.  

НОХД № 244/2020 г., образувано на 26.06.2020 г. по внесено 
споразумение за решаване на делото на осн. чл. 381, ал. 1 от НПК за 
извършено престъпление по чл. 170, ал.2, пр. 1 – во и 2-ро, вр. ал. 1, пр. 
1-во от НК и по чл. 199, ал. 1, т. 4, вр. чл. 198, ал. 1, пр. 2-ро, вр. чл. 29, 
ал. 1, б. „а“ НК. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. 
Няма разпореждане за насрочване и указания. В с.з. на 26.06.2020 г. 
съдът е дал ход на делото, разяснил е правата на обвиняемия по чл. 55, 
чл. 94, чл. 115 и чл. 274 НПК. Според съдържанието на протокола за с.з. 
не е разяснил въпросите по чл. 382, ал. 4 НПК. Обвиняемият е заявил, че 
разбира обвинението, признава се виновен, разбира последиците от 
споразумението, съгласен е с тях, доброволно го е подписал и се отказва 
от разглеждане на делото по общия ред. Съдът на осн. чл. 382, ал. 7 НПК 
е одобрил постигнатото между страните споразумение като 
непротиворечащо на закона и морала. Преписи от споразумението са 
изпратени на компетентните институции и бюлетин за съдимост на РС – 
Ботевград, служба „Бюро съдимост“ на 26.06.2020 г. Не е поставен 
стикер. 

НОХД № 199/2020 г., образувано на 03.06.2020 г. по внесено 
споразумение за решаване на делото на осн. чл. 381, ал. 1 от НПК за 
извършено престъпление по чл. 242, ал.1, б. „д“ вр. чл.18, ал.1 НК. 
Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. Няма 
разпореждане за насрочване и указания. В с.з. на 03.06.2020 г. съдът е 
дал ход на делото, разяснил е правата на обвиняемия по чл. 55, чл. 94, 
чл. 115 и чл. 274 НПК. Според съдържанието на протокола за с.з. не е 
разяснил въпросите по чл. 382, ал. 4 НПК. Обвиняемият е заявил, че 
разбира обвинението, признава се виновен, разбира последиците от 
споразумението, съгласен е с тях, доброволно го е подписал и се отказва 
от разглеждане на делото по общия ред. Съдът на осн. чл. 382, ал. 7 НПК 
е одобрил постигнатото между страните споразумение като 
непротиворечащо на закона и морала. Преписи от споразумението са 
изпратени на компетентните институции  и бюлетин за съдимост - на 
МП-Централно бюро съдимост на 04.06.2020 г. Не е поставен стикер. 

ЧНД № 298/2020 г., образувано на 31.07.2020 г. по искане на 
прокурор от ОП – София на осн. чл. 64 НПК за вземане на мярка за 
неотклонение задържане под стража на обвиняем. Протокол  от избор на 
съдия-докладчик от същата дата. Ръкописно изписано разпореждане от 
същата дата за насрочване. В с.з. на 31.07.2020 г. е даден ход на делото. 
След изслушване пренията на страните, упражнено право на лична 
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защита от подсъдимия и последна дума съдът е обявил определението, с 
което е взел мярка за неотклонение задържане под стража. Разяснил е 
реда и срока за обжалване и е насрочил делото пред въззивния съд. По 
жалба на защитника срещу определението делото е изпратено в АС – 
София на 04.08.2020 г. и е образувано ВЧНД № 866/20 г. С протоколно 
определение от 06.08.2020 г. състав на съда е потвърдил определението 
на ОС. Делото е върнато на 07.08.2020 г. С писмо от 07.08.2020 г. заверен 
препис от влязлото в сила определение е изпратен на ОП - София.  

ЧНД № 77/2019 г., образувано на 09.02.2019 г. по искане на 
прокурор от ОП – София  за вземане на мярка за неотклонение 
задържане под стража на исканото лице на осн. чл. 16, т. 4, във вр. с чл. 
22 от ЕКЕ от 13.12.1957 г. /ДВ бр. 8 от 1995 г./ и чл. 13 ал. 6 от ЗЕЕЗА и 
чл. 64, ал. 1 от НПК. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата 
дата. Няма разпореждане за насрочване и указания за призоваване. В с.з. 
на 09.02.2019 г. съдът е назначил служебен защитник и преводач /не 
владее писмено и говоримо български език/. Дал е ход на делото, 
разяснил е на страните правото им на отвод, както и процедурата по 
екстрадиция на исканото лице. След изслушване пренията на страните, 
упражнено право на лична защита и последна дума съдът е обявил 
определението, с което е взел мярка временно задържане под стража за 
40 дни. Разяснил е реда и срока за обжалване и е насрочил делото пред 
въззивния съд. Преписи от определението са изпратени на началника на 
затвора –София, на началника на ГД“ИН“, сектор „Арести“ на същата 
дата. По частна жалба на защитника срещу определението делото е 
изпратено на АС – София на 12.02.2019 г. и е образувано ВЧНД № 195/19 
г. С протоколно определение от 14.02.2019 г. състав на съда е потвърдил 
определението на ОС. Делото е върнато на ОС на същата дата. С писмо 
от 15.02.2019 г. заверени преписи от влязлото в сила определение са 
изпратени на ОП- София, на ВКП, отдел „МПП“, на МВР – Дирекция 
„МОС“. Няма поставен стикер. Няма данни кога е архивирано делото.  

ЧНД № 551/2019 г., образувано на 09.09.2019 г. по молба на 
осъдения за определяне на едно общо наказание на осн. чл. 306, ал. 1, т.1 
НПК, вр. чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23, ал.1 НК. Протокол от избор на съдия-
докладчик от същата дата. Разпореждане от същата дата за насрочване и 
указания. Указанията са изпълнени на 10.09.2019 г. Призовките са 
изпратени на същата дата. Няма справка за избор на съдебни заседатели.  

В с.з. на 01.10.2019 г. е даден ход на делото, приети са 
доказателства. За събиране на доказателства за относими обстоятелства 
делото е отложено. В с.з. на 26.11.2019 г. е даден ход и след изслушване 
пренията на страните, упражнено право на лична защита от осъдения и 
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последна дума съдът е обявил определението, с което е наложил едно 
общо наказание, най-тежкото от определените по две влезли в сила 
присъди и е определил режим за изтърпяване. Приложил е чл. 25 , ал. 2 
НК и чл. 25, ал. 1, във вр. с чл. 23, ал. 1 НК. Разяснил е реда и срока за 
обжалване. Преписи от определението са изпратени на компетентните 
институции и бюлетин до РС – Попово, служба „Бюро съдимост“ на 
20.12.2019 г. Няма поставен стикер. Няма данни кога е архивирано 
делото.  

ЧНД № 238/2020 г., образувано на 23.06.2020 г. /постъпило по 
подсъдност от РС – Ботевград/ по молба на осъдения за определяне на 
едно общо наказание на осн. чл. 306, ал. 1, т.1 НПК, вр. чл. 25, ал. 1, вр. 
чл. 23, ал.1 НК. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. 
Разпореждане от 25.06.2020 г. за насрочване и указания. Указанията са 
изпълнени на същата дата. Призовките са изпратени на 25.06.2020 г. 
Няма справка за избор на съдебни заседатели.  

В с.з. на 21.07.2020 г. е даден ход на делото, изслушани са 
пренията на страните, упражнено е правото на лична защита от осъдения 
и последна дума и след съвещание съдът е обявил мотивирано 
определение, с което е оставил молбата без уважение Разяснил е реда и 
срока за обжалване. Няма поставен стикер. Няма данни кога е 
архивирано делото.  

 
Въззивни дела 
ВНОХД № 129/2020 г., образувано на 21.04.2020 г. по въззивна 

жалба на повереника на частния обвинител  и допълнение към жалбата 
от законния представител на ЧО срещу присъдата по НОХД № 156/ 2019 
г. на РС – Своге. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата 
– Анелия Игнатова. Няма данни как е образуван въззивният състав. 
Определение от 23.04.2020 г. за насрочване и указания. Изпратени 
призовки на 12.05.2020 г. В с.з. на 22.06.2020 г. е даден ход на делото. 
Изслушани са пренията на страните, упражнено е правото на лична 
защита от подсъдимия и на последна дума. Съдът след тайно съвещание 
е обявил, че ще се произнесе с решение в срок. С решение от 30.07.2020 
г. е потвърдил присъдата на първоинстанционния съд. Има поставен 
стикер без дата. Делото е върнато на РС на 04.08.2020 г. 

ВНОХД № 414/20 г., образувано на 20.10.2020 г. по въззивна 
жалба на защитника и допълнение срещу присъдата по НОХД № 42/ 
2020 г. на РС – Своге. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата 
дата – Анелия Игнатова. Няма данни как е образуван въззивният състав. 
Определение от 21.10.2020 г. за насрочване на 30.11.2020 г. и указания. 
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Изпратени призовки на 23.10.2020 г. Със заповед на председателя на 
СОС е разпоредено делата, насрочени за 30.11.2020 г., да се пренасрочат 
за друга дата поради временна неработоспособност на съдия Анелия 
Игнатова. В с.з. на 13.11.2020 г. не е даден ход на делото поради 
отсъствие на съдията-докладчик по уважителни причини, неявяване на 
подсъдимия и на защитника. Делото е отложено за 18.01.2021 г. Указано 
е да бъдат уведомени защитника и подсъдимия, че при следващо 
неявяване без наличие на уважителни причини, обосновани с 
доказателства, ще бъде приложен чл. 271, ал. 11 от НПК. В с.з. е даден 
ход на делото, изслушани са пренията на страните, упражнено е правото 
на лична защита от подсъдимия и на последна дума. Съдът след тайно 
съвещание е обявил , че ще се произнесе с решение в срок. С решение от 
15.02.2021 г. е изменил присъдата в частта за наказанията и потвърдил в 
останалата част. Въззивният съд не е констатирал, че в диспозитива 
неправилно са записани и двете наказания – определеното съгласно 
предвиденото в Общата част на НК и определеното на основанията по 
чл. 58а НК. /В диспозитива се вписва само наказанието, определено при 
условията на чл. 58а НК, 2-те наказания – в мотивите./ Има приложен 
стикер, без дата. Делото е върнато на РС на 15.02.2021 г. 

ВНОХД № 703/2019 г., образувано на 27.11.2019 г. по въззивна 
жалба на защитника и допълнение срещу присъдата по НОХД № 161/ 
2017 г. на РС – Етрополе. Протокол от избор на съдия-докладчик от 
същата дата – Анелия Игнатова. Определение от 02.12.2019 г. за 
насрочване и указания. Изпратени призовки на 05.12.2019 г. В с.з. на 
27.01.2020 г. не е даден ход на делото поради неявяване на защитника и 
е отложено. Не му е указано да представи доказателства за причините за 
неявяване. В с.з. на 02.03.2020 г. не е даден ход на делото поради 
неявяване на подсъдимия и защитника. Делото е отложено за 30.03.2020 
г., наложена е глоба на неявилите се лица. С разпореждане от 11.03.2020 
г. делото е пренасрочено за 27.04.2020 г. на основание Заповед № А-58/ 
10.03.2020 г. на председателя на СОС, издадена въз основа на решение 
от 10.03.2020 г. на СК на ВСС във връзка с обявената епидемична 
обстановка. С разпореждане от 13.04.2020 г. делото е пренасрочено за 
01.06.2020 г. на основание Заповед № А-68/ 09.04.2020 г. на 
председателя на СОС, издадена във връзка с Решение на НС за 
удължаване на срока на обявеното извънредно положение в страната. В 
с.з. на 01.06.2020 г. е даден ход на делото, не са разяснени на страните 
правата  по чл. 274, ал. 1 НПК, изслушани са пренията на страните, 
упражнено е правото на лична защита на подсъдимия и на последна 
дума. Съдът след тайно съвещание е обявил, че ще се произнесе с 
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решение в срок. С решение от 24.06.2020 г. е потвърдил присъдата на 
първоинстанционния съд. Има приложен стикер, без дата. С писмо от 
27.08.2020 г. делото е изпратено на АС - София по искане на осъдения 
за възобновяване на наказателното дело. На 31.08.2020 г. е образувано 
НДВ № 979/2020 г. по описа на АС - София. С решение от 13.10.2020 г. 
искането за възобновяване е оставено без уважение.   

ВНОХД № 330/2020 г., образувано на 19.08.2020 г. по въззивна 
жалба на защитника и допълнение срещу присъдата по НОХД № 349/ 
2019 г. на РС – Сливница. Протокол от избор на съдия-докладчик от 
02.09.2020 г. – Анелия Игнатова. Определение от 09.09.2020 г. за 
насрочване и указания. Изпратени призовки на 10.09.2020 г. В с.з. на 
05.10.2020 г. е даден ход на делото, изслушани са пренията на страните, 
упражнено е правото на лична защита от подсъдимия и на последна 
дума. Съдът след тайно съвещание е обявил „съдебния си акт“  /не е 
посочен вида на съдебния акт/. С присъда е отменил присъдата на РС, 
признал е подсъдимия за невинен и го е оправдал по повдигнатото му 
обвинение за извършено престъпление по чл. 270, ал. 1 от НК. Според 
съдържанието на протокола не е разяснил реда и срока за обжалване. С 
решение по НД № 22/2021 г. на ВКС, състав на III н.о. е оставил в сила 
присъдата. Има поставенен стикер без дата. С писмо от 16.03.2021 г. 
делото е върнато на РС. 

ВНЧХД № 270/2019 г., образувано на 07.05.2019 г. по жалба на 
повереника на частния тъжител и допълнение срещу присъдата по 
НЧХД № 386/2016 г. на РС – Пирдоп. Приложен е протокол от избор на 
съдия-докладчик от същата дата – Анелия Игнатова. Определение от 
08.05.2019 г. за насрочване и указания. Призовките са изпратени на 
същата дата.  В с.з. на 17.06.2019 г. не е даден ход на делото поради 
неявяване на подсъдимата и на защитника, от когото е постъпила молба 
с искане за отлагане на делото и приложени доказателства. С 
определение делото е пренасрочено. В с.з. на 30.09.2019 г. е даден ход, 
оставено е без уважение искането на повереника на частния тъжител за 
събиране на доказателства. Изслушани са пренията на страните, 
упражнено е правото на лична защита от подсъдимата и на последна 
дума. Съдът след тайно съвещание е обявил, че ще се произнесе с 
решение в срок. С решение от 21.11.2019 г. е потвърдил присъдата. Има 
поставен стикер без дата. Делото е върнато на РС с писмо от 25.11.2019 
г.    

ВНЧХД № 750/ 2019 г., образувано на 19.12.2019 г. по жалба на 
защитника на подсъдимия срещу присъдата по НЧХД № 290/ 2018 г. на 
РС –Своге. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата- Ан. 



84 
 

Игнатова. Определение от 23.12.2019 г. за насрочване и указания. В с.з. 
на 17.02.2020 г. не е даден ход на делото поради неявяване на 
подсъдимия и на защитника. Съдът е указал на защитника да представи 
доказателства за причините за неявяване и възможността да му бъде 
наложена глоба. Делото е отложено за 16.03.2020 г. С разпореждания от 
11.03.2020 г. и от 16.03.2020 г. делото е насрочено за 18.05.2020 г. във 
връзка с обявената в страната епидемична обстановка. В с.з. е даден ход 
на делото. Изслушани са пренията на страните, упражнено е правото на 
лична защита от подсъдимия и на последна дума. Съдът след тайно 
съвещание е обявил, че ще се произнесе с решение в срок. С решение от 
09.06.2020 г. е потвърдил присъдата на първоинстанционния съд. Има 
приложен стикер без дата. Делото е върнато на ОС на 15.06.2020 г. 

ВЧНД № 534/2020 г., образувано на 31.12.2020 г. по протест на 
прокурор от РП – Етрополе срещу определението от 30.10.2020 г. по 
НОХД  № 156/2020 г. на РС – Етрополе, с което след одобрение на 
внесеното споразумение по реда на чл. 381 НПК на осн. чл. 306, ал.1, т. 
1 НПК е наложено общо наказание, най-тежкото от определените по 
влезлите в сила три присъди. С определение от 05.01.2021 г. делото е 
насрочено с указания. В с.з. на 15.02.2021 г. съдът е дал ход на делото. 
След изслушване пренията на страните, упражнено право на лична 
защита и последна дума на осъдения и тайно съвещание е обявил, че ще 
се произнесе „с решение“ в срок. С определение от 16.03.2021 г. е 
изменил определението на РС в частта за приложението на чл. 66, ал. 1 
НК, като е постановил определеното общо наказание да бъде изтърпяно 
при първоначален общ режим и е потвърдил в останалата част. С писмо 
от 19.03.2021 г. делото е върнато на РС – Етрополе. Приложен стикер 
без дата.  

ВЧНД № 189/2020 г., образувано на 01.06.2020 г. по частен 
протест на прокурор от РП - Ихтиман срещу определението по ЧНД № 
121/2020 г. на РС – Ихтиман, с което е отменено постановлението на 
прокурор за прекратяване на наказателното производство по ДП. 
Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата – Анелия 
Игнатова. С определение от 03.06.2020 г. състав на съда въз основа на 
оценка и анализ на представени с протеста доказателства е отменил 
определението на първоинстанционния съд и е потвърдил 
постановлението на прокурора. Приложен стикер без дата. Делото е 
върнато на РС с писмо от 04.06.2020 г.  

ВЧНД № 273/2020 г., образувано на 16.07.2020 г. по жалба на 
защитника срещу определението по ЧНД № 286/2020 г. на РС – 
Сливница, с което е взета мярка за неотклонение задържане под стража. 



85 
 

Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата – Анелия 
Игнатова. В с.з. на 20.07.2020 г. съдът е дал ход на делото, изслушал е 
пренията на страните и последна дума на обвиняемия. След тайно 
съвещание е обявил протоколното определение, с което е изменил 
определението на РС и е взел мярка за неотклонение парична гаранция 
в размер на 1500 лв. Няма стикер.  Делото е върнато на РС с писмо от 
22.07.2020 г.  

 
 
Дела, разгледани от съдия Кристина Тодорова 
 
НОХД № 751/2019 г., образувано на 23.12.2019 г. по внесен ОА 

срещу двама обвиняеми за извършено престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 
11, пр. 1, във вр. с чл. 115, във вр. с чл. 20 ал. 2, вр. ал. 1 от НК по 
отношение на първия и по чл. 116, ал. 1, т. 11, пр. 1 във вр. с чл. 115, във 
вр. с чл. 20, ал. 4, вр. ал. 1 от НК на втория подсъдим. Протокол от избор 
на съдия- докладчик от същата дата – Анелия Игнатова. С разпореждане 
от 23.12.2019 г. се е отвела от разглеждане на делото на осн. чл. 29, ал. 2 
НПК. Протокол от избор на съдия- докладчик от 03.01.2020 г. - Кристина 
Тодорова. Разпореждане от 03.01.2020 г. за насрочване и указания, вкл. 
и за въпросите по чл. 248 НПК. Указанията са изпълнени на 06.01.2020 
г. На 21.02.2020 г. е даден ход на разпоредителното заседание, обсъдени 
са всички въпроси от предвидените, изслушани са становищата на 
страните. При спазване на процесуалните изисквания делото е отложено 
и е насрочено за разглеждане в с.з. на 27.03.2020 г., 02.04. и 03.04.2020 
г. /в нарушение на предвидения в чл. 252, ал. 2 НПК срок/. Поради 
обявеното с решение на НС от 13.03.2020 г. извънредно положение в Р 
България и съгласно Заповед № А-59/16.03.2020 г. на председателя на 
СОС делото е пренасрочено за 15.05. 2020 г., 21.05. и 22.05.2020 г. С 
разпореждане от 07.05.2020 г. делото е пренасрочено за 02.07. и 
03.07.2020 г. /във връзка с обявената в страната епидемична обстановка/. 
В с.з. на 02.07.2020 г. е даден ход на делото, разпитани са призованите 
за тази дата и явили се свидетели и е отложено /вместо да продължи 
съдебното следствие/ на 03.07.2020 г., за когато е насрочено. Даден е 
ход, разпитани са свидетели и вещи лица и е отложено за разпит на 
неявил се свидетел. В с.з. на 24.09.2020 г. е даден ход, разпитан е 
свидетел и за разпит на вещо лице делото е отложено. Съдът на осн. чл. 
271, ал. 11 НПК му е наложил глоба - редовно призован и неявил се без 
уважителни причини и единствена причина за отлагане на делото. В с.з. 
на 26.11.2020 г. е даден ход на делото, разпитано е вещото лице, приети 
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са СМЕ и за събиране на доказателства е отложено. В с.з. на 10.12.2020 
г. е даден ход на делото, приети са писмени доказателства и са 
приобщени към материалите по делото. Отложено е за събиране на 
доказателства. В с.з. на 14.12.2020 г. не е даден ход поради неявяване на 
съдебен заседател, от когото е постъпила молба с приложен болничен 
лист. В с.з. на 21.01.2021 г. е даден ход на делото. След изслушване 
становищата на страните по доказателствата съдът е приключил 
съдебното следствие и е дал ход на съдебните прения. След упражнено 
право на лична защита от подсъдимите, последна дума и проведено 
тайно съвещание съдът е обявил постанвовената присъда, с която ги е 
признал за виновни по повдигнатите им обвинения и ги е осъдил 
съответно на лишаване от свобода. На осн. чл. 57, ал. 1, т. 2, б. „а“ от 
ЗИНЗС е определил режима. Приложил е чл. 59, ал.1 от НК. Разяснил е 
реда и срока за обжалване. Произнесъл се е с мотивирано определение 
по чл. 309 НПК. Мотивите са изготвени на 16.02.2021 г. Срещу 
присъдата са постъпили жалби на подсъдимите и протест на прокурор 
от ОП - София.  

НОХД № 254/2020 г., образувано на 03.07.2020 г. по внесено 
споразумение за решаване на делото за извършено престъпление по 
чл.354а, ал.1, изр.1, предл. 5, вр. чл. 18, ал. 1, вр. чл. 63, ал. 1, т. 3 НК. 
Протокол от избор на съдия-докладчик и разпореждане за насрочване и 
указания за призоваване от същата дата. Призовките са изпратени на 
06.07.2020 г. В с.з. на 09.07.2020 г. съдът е дал ход на делото. Според 
съдържанието на протокола не е изпълнил процесуалното си задължение 
да разясни на страните правото на отвод съгласно чл. 274 НПК и 
въпросите по чл. 382, ал. 4 НПК. Обвиняемият е заявил, че разбира 
обвинението, признава се за виновен, разбира последиците от 
споразумението, съгласен е с тях, доброволно го е подписал и се отказва 
от разглеждане на делото по общия ред. На осн. чл. 382, ал. 7 НПК съдът 
е одобрил постигнатото между страните споразумение. Преписи от 
влязлото в сила споразумение и бюлетин за съдимост са изпратени на 
ОП - София, на ОСлС – СОП, на ОД на МВР – София , ТСБ – Югозапад, 
сектор „Демография“ и на РС – Луковит, служба „Бюро съдимост“ на 
09.07.2019 г. С писмо от 23.07.2019 г. ОД МВР-София е направила 
искане за издаване на изпълнителен лист, получен на 29.07.2019 г.  Няма 
стикер.  

НОХД № 264/2019 г., образувано на 30.04.2019 г. по внесен ОА за 
извършено престъпление по чл. 354а, ал.1, изр.1, предл. 4, алт.1, във вр. 
с чл. 26, ал.1 от НК и по чл. 345, ал. 1, пр. 1 от НК. Към ОА е приложен 
приемо-предавателен протокол на ВД. Протокол от избор на съдия-
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докладчик от същата дата. По делото е приложена молба от съдията-
докладчик до председателя на съда за насрочване на делото извън 
двумесечния срок поради ползване на платен годишен отпуск. С 
разпореждане от 07.05.2019 г. председателят на съда е разрешил първото 
заседание по делото да бъде насрочено на 04.07.2019 г.  Разпореждане от 
07.05.2019 г. за насрочване на р.з. и указания, включително и за 
въпросите по чл. 248 НПК. Призовките са изпратени на 09.05.2019 г. 
Съобщението за подсъдимия е върнато невръчено на 22.05.2019 г., с 
отбелязване, че лицето не живее на адреса и не може да бъде намерено. 
С разпореждане от 29.05.2019 г. съдията-докладчик е указал да се 
изискат справки за постоянен и настоящ адрес на подсъдимия. 
Указанието е изпълнено на същата дата. Няма приложена справка за 
избор на съдебни заседатели. На 04.07.2019 г. е даден ход на р.з. и са 
обсъдени всички въпроси от предвидените в НПК. При провеждане на 
тайно съвещание съдът е установил, че са налице основанията по 249, 
ал. 1 и ал. 2, вр. с чл. 284, ал. 1, т. 3 НПК, поради което е прекратил 
съдебното производство и е върнал делото на ОП - София за 
отстраняване на допуснати на досъдебното производство  съществени 
нарушения на процесуалните правила. Потвърдил е МНО подписка. 
Разяснил е реда и срока за обжалване. Има поставен стикер.  

По частен протест на прокурор от ОП - София на 31.07.2019 г. 
делото е изпратено на АС - София и е образувано ВЧНД № 925/2019 г. 
С определение от 05.08.2019 г. състав на съда е потвърдил 
определението на първоинстанционния съд. Делото е върнато на СОС на 
06.08.2019 г.  

На 16.10.2019 г. е внесен нов ОА за извършени престъпления по 
чл. 343, ал. 3, пр. 1, т. 1, пр. 1 НК, по чл. 354а, ал. 1, изр. 1, пр. 4, ал. 1 от 
НК и по чл. 345, ал. 1, пр. 1 от НК и е образувано НОХД № 614/2019 г. 
Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата /Кр. Тодорова/. 
Разпореждане от 21.10.2019 г. за насрочване на р.з. и указания, 
включително и  за въпросите по чл. 248 НПК. Призовките са изпратени 
на 22.10.2019 г. Няма приложена справка за избор на съдебни 
заседатели. На 05.12.2019 г. е даден ход на р.з., обсъдени са всички 
въпроси от предвидените в НПК. Съдът безмотивно е приел, че не са 
налице условията делото да се разгледа по реда на гл. 27 НПК и по 
искане на страните е дал възможност да обсъдят условията за 
споразумение. Вместо да продължи съдебното заседание съдът е 
отложил делото за същата дата – по-късен час, и съставил друг протокол. 
В това с.з. не са се  явили подсъдимият и защитникът, и съдът не е дал 
ход на делото и го е отложил за 20.02.2020 г. Изменил е мярката за 
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неотклонение на подсъдимия от подписка в домашен арест. Не е указал 
защитникът да представи доказателства за причините за неявяване. На 
осн. чл. 248а, ал.1 НПК е предоставил на прокурора 7-дневен срок, в 
който да отстрани констатираната ОФГ в ОА. Указал е реда и срока за 
обжалване на определението. На 06.12.2019 г. са изпратени съобщения 
на подсъдимия и на защитника за постановеното определение. След 
отстраняване на ОФГ на 06.12.2019 г. е внесен ОА с обвинение за 
извършени престъпления по чл. 354а, ал. 3, пр. 2, т. 1, пр. 1 от НК, по чл. 
354а, ал. 1, изр. 1, пр. 4, ал. 1 от НК и по чл. 345, ал. 1, пр. 1 от НК. С 
разпореждане от 07.12.2019 г. е указано препис от ОА да се връчи на 
подсъдимия. По делото е постъпила мотивирана молба от ВЛ за 
невъзможност да се яви в с.з. поради наличие на личен ангажимент и е 
представил доказателства, докладвани на съдията-докладчик на същата 
дата. На 20.02.2020 г. съдът е дал ход на делото и е приел представено 
споразумение, постигнатото между страните за решаване на делото при 
условията по чл. 384, ал. 1 НПК. Разяснил е на подсъдимия въпросите по 
чл. 382, ал. 4 НПК. Подсъдимият е заявил, че разбира обвинението, 
признава се за виновен, разбира последиците от споразумението, 
съгласен е с тях, доброволно го е подписал и се отказва от разглеждане 
на делото по общия ред. Съдът на осн. 384, ал.1, вр. чл. 382, ал. 7 НПК е 
одобрил споразумението. С отделно определение се е произнесъл по ВД. 
Преписи от споразумението са изпратени на 21.02.2020 г. на ОП - София, 
на ОСлС – СОП, на РУ на МВР – Сливница, ТСБ – Югозапад, сектор 
„Демография“ и бюлетин за съдимост на СРС, служба „Бюро съдимост“. 
Във връзка с определението за ВД на 09.03.2020 г. са изпратени писма 
до компетентните институции. С молба от 08.04.2020 г. ОД на МВР - 
София е направила искане за издаване на изпълнител лист, получен на 
01.06.2020 г.  Няма стикер.  

НОХД № 277/2020 г., образувано на 21.07.2020 г. по внесен ОА за 
извършени престъпления по чл. 304а във вр. чл. 304, ал., вр. чл. 18, ал. 1 
НК и по чл. 325, ал. 2, пр. 2-ро, вр. чл. 325, ал. 1 от НК. Разпореждане от 
24.07.2020 г. за насрочване на р.з. и указания, вкл. и за въпросите по чл. 
248 НПК. Съобщенията са изпратени на 27.07.2020 г. Няма приложена 
по делото справка за избор на съд. заседатели. На 11.09.2020 г. съдът е 
дал ход на р.з. /Според съдържанието на протокола не е разяснил правата 
на страните по чл. 274 НПК./ Обсъдени са всички въпроси от 
предвидените. Защитникът е изразил становище, че са налице 
основанията делото да се разгледа по реда на гл. 27 – чл. 371, т. 2 НПК. 
Съдът след тайно съвещание с немотивирано определение е постановил 
делото да се разгледа незабавно след провеждане на р.з. по реда на 
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съкратеното съдебно следствие. Според съдържанието на протокола не 
е разяснил правата на подсъдимата по чл. 371 НПК. Подсъдимата е 
заявила, че признава изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част 
на ОА и е съгласен да не се събират доказателства за тези факти. След 
изслушване пренията на страните, упражнено право на лична защита от 
подсъдимата и последна дума съдът е обявил постановената присъда, с 
която я е признал за виновна. Определил е едно общо наказание при 
условията по чл. 23, ал. 1 и ал. 3 НК – лишаване от свобода 1 г. и 4 м. и 
глоба. На осн. чл. 66 НК е отложил изпълнението на наказанието за срок 
от 3 години, считано от влизане на присъдата в сила. /съдържанието на 
диспозитива не съответства на изискванията по чл. 305, ал. 4 НПК – 
изложени са фактически обстоятелства, задължителни само за 
мотивите/. Произнесъл се е с определение по чл. 309 НПК по въпроса за 
МНО.  Разяснил е реда и срока за обжалване на присъдата и 
определението. Мотивите са изготвени на 28.09.2020 г. Съобщенията са 
изпратени на 29.09.2020 г. Преписи от присъдата са изпратени на 
компетентните институции и бюлетин за съдимост на РС – Ботевград, 
служба „Бюро съдимост“ на 01.10.2020 г.  

На 04.12.2020 г. е постъпила молба от осъдената на осн. чл. 68 
НПК. С определение от същата дата съдът е отменил мярката за 
процесуална принуда.  

НОХД № 145/2019 г., образувано на 08.03.2019 г. по внесен ОА за 
извършено престъпление по чл. 343, ал. 3, пр. 3, б. „Б“, вр. ал. 1, б. „В“, 
вр. чл. 342, ал. 1, пр. 3 НК. Протокол от избор на съдия-докладчик от 
същата дата. Разпореждане от 18.03.2019 г. за насрочване и указания, 
вкл. и за въпросите по чл. 248 НПК. Указанията са изпълнени на 
22.03.2019 г. На 09.05.2019 г. не е даден ход на р.з. поради нередовно 
призоваване на пострадал. Отложено е с указания за  реда и начина за 
призоваване на лицата и изискване на обяснения от длъжностното лице 
по призоваване. Указанията са изпълнени на 10.05. и на 13.05.2019 г. На 
02.07.2019 г. е даден ход на р.з., конституирани са частни обвинители, 
изслушани са страните по всички въпроси от предвидените в НПК. Няма 
становище на съда по въпроса налице ли са условия за разглеждане на 
делото по реда, за който е направено искане от защитника и 
подсъдимата.  Даден е ход на делото и е отложено за разпит на свидетел 
и вещи лица с указания за призоваване, изпълнени на 03.07.2019 г.  В с.з. 
на 03.10.2019 г. е даден ход на делото, разпитани са вещите лица, приета 
е химическа експертиза, /по протокола на л. 7, л. 9, л. 15 /л. 88, л. 90 и л. 
96 от делото има отбелязване и подчертаване с молив – чл. 85, т.1 ПАС/, 
приети са СМЕ, АТЕ и две комплексни медико-автотехнически 
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експертизи. Делото е отложено по искане на страните и инициатива на 
съда за призоваване на вещи лица и свидетели. В с.з. на 28.11.2019 г. не 
е даден ход на делото поради неявяване на защитника по уважителни 
причини и делото е отложено. В с.з. на 06.02.2019 г. е даден ход, приета 
е СХЕ, разпитани са свидетели и за събиране на доказателства - разпит 
на свидетели и изслушване на в.л. по допуснатата нова СМЕАТЕ по 
инициатива на съда, делото е отложено. На редовно призования и неявил 
се свидетел съдът е наложил глоба и е постановил да бъде доведен 
принудително.  

С ръкописно разпореждане от 10.02.2020 г., написано върху 
молбата на защитника /вместо изготвено мотивирано и подредено 
последователно по делото/ делото е насрочено за изслушване на 
страните по исканията в молбата. В с.з. на 24.02.2020 г. е даден ход. 
Искането, направено в молбата на защитника от 06.02.2020 г. за 
възлагане на назначената от съда допълнителна КСМАТЕ на 
допълнителни задачи, както и на повторна КСМАТЕ е оставено без 
уважение. Възложена е на вещите лица допълнителна задача. С 
ръкописно разпореждане от 03.04.2020 г. върху списъка за призоваване 
на лицата, във връзка с обявеното извънредно положение делото е 
пренасрочено за 04.06.2020 г., като не е указано да се призоват 
свидетелите и вещите лица. В с.з. е даден ход, разпитани са свидетели и 
в.л., приета е експертизата, изслушани са обясненията на подсъдимата и 
съдебното следствие е приключено. След изслушване на съдебните 
прения, упражнено право на лична защита и последна дума, съдът се е 
оттеглил на тайно съвещание. Обявил е постановената присъда, с която 
е признал подсъдимата за виновна и е наложил наказание 1 г. и 6 м. л.св., 
изпълнението на което е отложил при условията на чл. 66 НК за срок от 
3 г., считано от влизане на присъдата в сила. На осн. чл. 343г, във вр. с 
чл. 343, вр. чл. 37, т. 7 НК е лишил подсъдимата от право да управлява 
МПС за срок от 3 г., считано от влизане на присъдата в сила. Признал я 
за невинна и я оправдал по първоначалното обвинение. /Диспозитивът 
на присъдата не съответства по съдържание на изискванията по чл. 305, 
ал. 4 НПК – включени са фактически обстоятелства, задължителни само 
за мотивите./ Разяснил е реда и срока за обжалване. Определението по 
чл. 309 НПК е мотивирано. Мотивите са изготвени на 30.06.2020 г. По 
жалба на подсъдимата на 23.07.2020 г. делото е изпратено на АС – София 
и е образувано ВНОХД № 836/20 г. С определение от 29.07.2020 г. състав 
на съда е прекратил производството по делото поради оттегляне на 
жалбата. Делото е върнато на 31.07.2020 г. на СОС. На същата дата 
заверени преписи от присъдата заедно с мотивите са изпратени на 
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компетентните институции и бюлетин за съдимост на СРС. Всички 
постъпили книжа след връщане на делото от АС- София са подредени 
последователно и номерирани. Няма стикер.  

ЧНД № 541/2019 г., образувано на 26.08.2019 г. по искане на 
прокурор от ОП – София на осн. чл. 64 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. В 
с.з. на същата дата е даден ход на делото. След изслушване пренията на 
страните, упражнено право на лична защита и последна дума съдът е 
обявил определението, с което е взел мярка за неотклонение задържане 
под стража. Разяснил е реда и срока за обжалване и е насрочил делото 
пред въззивния съд. По жалба на защитника срещу определението 
делото е изпратено на АС – София на 30.08.2019 г. и е образувано ВЧНД 
№ 1032/219 г. С определение от 03.09.202019 г. състав на съда е 
потвърдил определението на ОС. Делото е върнато на СОС на същата 
дата. С писмо от 04.09.2019 г. са изпратени заверени преписи от влязлото 
в сила определение на ОП - София и на ГДИН – сектор „Арести“. Няма 
стикер и дата на архивиране. 

ЧНД № 148/2020 г., образувано на 03.05.2020 г. по искане на 
прокурор от ОП – София на осн. чл. 64 НПК за вземане на мярка за 
неотклонение задържане под стража на обвиняем. Протокол  от избор на 
съдия-докладчик от същата дата. Разпореждане от същата дата за 
насрочване в открито с.з., което да се проведе посредством онлайн видео 
връзка чрез програма „Skype“, и указания. В с.з. на същата дата е даден 
ход на делото. След изслушване пренията на страните, упражнено право 
на лична защита и последна дума съдът е обявил определението, с което 
е взел мярка за неотклонение задържане под стража. Разяснил е реда и 
срока за обжалване и е насрочил делото пред въззивния съд. По жалба 
на защитника срещу определението делото е изпратено на АС – София 
на 08.05.2020 г. и е образувано ВЧНД № 446/20 г. С определение от 
12.05.2020 г. състав на съда е потвърдил определението на ОС. Делото е 
върнато на ОС – София на същата дата. С писмо от 13.05.2020 г. са 
изпратени заверени преписи от влязлото в сила определение на ОП - 
София и на НСлС – „Следствен арест“. След връщане на делото в ОС 
/след л. 23/ са приложени документи, които не са номерирани. Няма 
стикер и дата на архивиране. 

ЧНД № 96/2019 г., образувано на 14.02.2019 г. по молба на 
защитника на обвиняемата за изменение на взетата марка за 
неотклонение домашен арест в по-лека /чл. 65 НПК/. Протокол от избор 
на съдия-докладчик от същата дата. С ръкописно разпореждане от 
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15.02.2019  г., написано върху протокола от избор, делото е насрочено за 
18.02.2019 г. с указание да се призоват страните. Призовките са 
изпратени на същата дата. В с.з. е даден ход и след изслушване пренията 
на страните, упражнено право на лична защита и последна дума на 
осъдения съдът с мотивирано определение е оставил без уважение 
молбата за изменение на МНО. Разяснил е реда и срока за обжалване и е 
насрочил делото пред въззивния съд. По частна жалба на защитника на 
обвияемата делото е изпратено на 22.02.2019 г. в АС – София и е 
образувано ВЧНД № 238/2019 г. С протоколно определение от 
26.02.2019 г. състав на съда е потвърдил определението. Делото е 
върнато на СОС на същата дата. На 27.02.2019 г. е изпратен заверен 
препис от протоколното определение на ОП - София. Няма приложен 
стикер и дата на архивиране на делото. 

ЧНД № 502/2020 г., образувано на 14.12.2020 г. по молба на 
защитник за изменение на взетата марка за неотклонение домашен арест 
в по-лека /чл. 65 НПК/. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата 
дата. С ръкописно разпореждане от 15.12.2020 г., написано върху 
молбата, делото е насрочено за 18.12.2019 г. с указание да се призоват 
страните. Призовките са изпратени на същата дата. В с.з. е даден ход и 
след изслушване на пренията на страните, упражнено право на лична 
защита и последна дума на осъдения съдът с мотивирано определение е 
оставил без уважение молбата за изменение на МНО. Разяснил е реда и 
срока за обжалване и е насрочил делото пред въззивния съд. По частна 
жалба на защитника делото е изпратено на 22.12.2020 г. на АС - София 
и е образувано ВЧНД № 1405/2020 г. С протоколно определение от 
29.12.2020 г. състав на съда е потвърдил определението и делото е 
върнато на СОС на същата дата. На 30.12.2020 г. е изпратен заверен 
препис от протоколното определение на ОП - София и на началника на 
„Следствени арести“. Няма приложен стикер и дата на архивиране на 
делото. 

ЧНД № 453/2019 г., образувано на 11.07.2019 г. по жалба на 
обвиняем срещу постановление на прокурор от ОП - София за налагане 
на забрана за напускане на пределите на страната на осн. чл. 68 НПК. 
Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. С определение 
от същата дата съдът е отменил мярката за процесуална принуда, 
наложена на обвиняемия по ДП. Страните са уведомени на 11.07.2019 г. 
Няма стикер. Няма данни за датата на архивиране. 

ЧНД № 425/2020 г., образувано на 27.10.2020 г. по жалба на 
обвиняем срещу постановление на прокурор от ОП - София за налагане 
на забрана за напускане на пределите на страната на осн. чл. 68 НПК. 
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Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. С определение 
от 27.10.2020 г. съдът е отменил мярката за процесуална принуда 
забрана за напускане на пределите на РБ, наложена на обвиняемия по 
ДП. Страните са уведомени на 28.07.2020 г. Няма стикер. Няма данни за 
датата на архивиране. 

ЧНД № 279/2019 г., образувано на 09.05.2019 г. по предложение 
на прокурор от ОП - София за определяне на едно общо наказание на 
осн. чл. 306, ал. 1, т.1 НПК, вр. чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23, ал.1 НК. Протокол 
от избор на съдия-докладчик от същата дата. Разпореждане от 
10.05.2020г. за насрочване и указания. Указанията са изпълнени на 
14.05.2019 г. Призовките са изпратени на същата дата. Няма справка за 
избор на съдебни заседатели.  

В с.з. на 04.07.2019 г.  е даден ход на делото. По искане на 
защитника за събиране на относими доказателства делото е отложено. В 
с.з. на 12.07.2019 г. е даден ход и след изслушване  пренията на страните, 
упражнено право на лична защита и последна дума на осъдения, 
/записано в протокола „подсъдим“/ съдът е обявил определението, с 
което е наложил едно общо наказание лишаване от свобода, най-тежкото 
от определените по три влезли в сила присъди. Приложил е чл. 25 , ал. 2 
НК и чл. 25, ал. 1, във вр. с чл. 23, ал. 1 НК. Определил е режим за 
изтърпяване на наказанието. Разяснил е реда и срока за обжалване. 
Преписи от определението са изпратени на компетентните институции 
на 31.07.2019 г.  

С писмо от 20.08.2019 г. прокурор от ОП - София е уведомил, че е 
получено и приведено в изпълнение определението на съда. Няма 
поставен стикер. Няма данни кога е архивирано делото.  

ЧНД № 464/2019 г., образувано на 17.07.2019 г. по жалба срещу 
постановление на прокурор от ОП – София за прекратяване на 
наказателно производство на осн. чл. 243, ал. 4 НПК. Протокол от избор 
на съдия-докладчик от същата дата. С определение от 19.07.2019 г.  
постановлението на ОП - София е отменено и делото е върнато на 
прокурор за изпълнение на указанията. Указани са реда и срока за 
обжалване.  

По частен протест на прокурор от ОП - София на 05.08.2019 г. 
делото е изпратено на АС – София и е образувано ВЧНД № 953/2019 г.  
С определение от 08.08.2019 г. състав на съда е потвърдил 
определението на първоинстанционния съд. Делото е получено в СОС 
на 09.08.2019 г. 
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Препис от влязлото в сила определение е изпратено на ОП-София 
на същата дата. Няма поставен стикер. Няма данни за датата на 
архивиране. 

ЧНД № 318/2020 г., образувано на 11.08.2020 г. по жалба срещу 
постановление на прокурор от ОП – София за прекратяване на 
наказателното производство по ДП на осн. чл. 243, ал. 4 НПК. Протокол 
от избор на съдия-докладчик от същата дата. С определение от 
21.08.2020 г.  постановлението на ОП - София е отменено и делото е 
върнато на прокурор за изпълнение на указанията. Указан е реда и срока 
за обжалване.  

По частен протест на прокурор от ОП - София на 28.09.2020 г. 
делото е изпратено на АС – София и е образувано ВЧНД № 1080/2020 г. 
С определение от 02.10.2020 г. състав на съда е потвърдил 
определението на първоинстанционния съд. Делото е върнато на СОС на 
05.10.2020 г. Препис от влязлото в сила определение е изпратен на ОП-
София на същата дата. Няма поставен стикер. Няма данни за датата на 
архивиране. 

ЧНД № 181/2020 г. –образувано на 28.05.2020 г. по искане на 
прокурор от ОП – София за одобряване на протокол за извършено 
претърсване и изземване на осн. чл. 161, ал.2 НПК. Искането е 
постъпило на същата дата в 14.53 ч. Протокол от избор на съдия-
докладчик от същата дата. С определение от 28.05.2020 г. съдът е 
одобрил протокола за извършените на 27.05.2020 г. за времето от 22.10 
ч. до 23.45 ч. действия по разследването. Препис от определението е 
получен в ОП - София на 29.05.19 г. Няма стикер. Няма данни за датата 
на архивиране. 

ЧНД № 362/2019 г., образувано на 29.05.2019 г. по искане на 
прокурор от ОП – София за одобряване на протокол за оглед на 
местопроизшествие в частта, в която е удостоверено извършено 
изземване на осн. чл. 161, ал.2 НПК, постъпило на същата дата в 11.36 ч. 
Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. С определение 
от 29.05.2019 г. съдът е одобрил протокола за извършените на 28.05.2019 
г. за времето от 12.10 ч. до 12.50 ч. действия по разследването. Има 
стикер. Препис от определението е получен в ОП - София на 30.05.19 г. 
Няма данни за датата на архивиране. 

 
Въззивни дела 
ВНОХД № 506/2019 г. – образувано по жалба на защитника срещу 

присъда на РС – Самоков по НОХД № 162/2019 г. на 12.08.2019 г. 
Протокол от избор на съдия- докладчик от същата дата- Кр. Тодорова. 
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Определение от 28.08.2019 г. за насрочване и указания. В с.з. на 
21.10.2019 г. не е даден ход поради неявяване на подсъдимия и 
защитника. Делото е отложено. Указано е защитникът да представи 
доказателства за упълномощаване. В с.з. 25.11.2019 г. е даден ход, 
допуснат е до разпит свидетел, оставено е без уважение искането на 
защитника за доказателства. Делото е отложено с указания за 
призоваване на допуснатия свидетел. В с.з. на 27.01.2020 г. не е даден 
ход поради неявяване на подсъдимия и на защитника. Представена е 
молба на подсъдимия за отлагане, заедно с амбулаторен лист, 
удостоверяващ уважителни причини за неявяване, в която заявява, че 
желае да присъства лично. Делото е отложено с указания да се призове 
свидетеля, като в призовката се впише, че при неявяване ще му бъде 
наложена глоба и постановено принудително довеждане. Разпореждане 
от 11.03.2020 г. на ръководителя на НО за пренасрочване на въззивните 
дела на основание заповед № А-58/10.03.2020 г. на председателя на ОС 
във връзка с обявената епидемична обстановка за с.з. за две дати от 16.03 
и 30.03.2020 г., за 13.04 и 27.04.2020 г., с указания да се призоват 
страните. На 16.03.2020 г. с разпореждане на основание Заповед № А-
59/16.03.2020 г. са пренасрочени въззивните нак. дела, насрочени за 
06.04. и 13.04.2020 г., за 11.05. и 18.05.2020 г. В с.з. на 18.05.2020 г. не е 
даден ход на делото поради неявяване на подсъдимия. С оглед неявяване 
на подсъдимия, на защитника и на свидетеля делото е отложено с 
указания за призоваване. В с.з. на 22.06.2020 г. е даден ход, разпитан е 
свидетеля. След изслушване пренията на страните и проведено тайно 
съвещание съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в срок. С 
решение от  09.07.2020 г. е изменил присъдата в частта, в която е 
приложен  чл. 68, ал. 1 от НК за наказанието наложено с влязла в сила 
присъда по НОХД по описа на РС-Костниброд /вместо по описа на СНС/ 
и е потвърдил в останалата й част. Има поставен стикер. 

ВНОХД № 121/2020 г. –образувано на 13.04.2020 г. по жалба на 
подсъдимия с/у присъдата по НОХД № 300/2019 г. на РС-Самоков. 
Протокол от избор на съдия –докладчик от същата дата- Кр. Тодорова. 
Определение от  21.04.2020 г. за насрочване и указания за призоваване. 
Не е допуснат разпит на подсъдимия и събиране на доказателствава. В 
с.з. на 22.06.2020 г. е даден ход на делото и е допуснато доказателство 
по искане на защитника. При изслушване по въпроса за даване ход на 
делото, защитникът е направил искане за допускане на конкретно 
доказателство, което съдът след съвещание по съображения за 
упражняване правото на защита в пълен обем го е допуснал и е отложил 
делото. В с.з. 20.07.2020 г. съдът не е дал ход на делото и го е отложил 
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поради неявяване на защитника, уведомил съда с молба, че ползва 
отпуск. В с.з. на 28.09.2020 г. е дал ход, приел е писмените 
доказателства, изслушал е пренията на страните, последна дума на 
подсъдимия и след съвещание е обявил, че ще се произнесе с решение в 
срок. С решение от 07.10.2020 г. е потвърдил присъдата на РС-Самоков. 
Има поставен стикер. Делото е върнато на РС на 16.10.2020 г.  

ВНОХД № 684/2019 г. – образувано на 20.11.2019 г. по жалба на 
подсъдимия срещу присъдата по НОХД № 233/2019 г. на РС-Самоков. 
Протокол от избор на съдия докладчик от същата дата - Кр. Тодорова. 
Разпореждане от 04.11.2019 г. във връзка с администриране на делото от 
РС-Самоков. С определение от 02.12.2019 г. делото е насрочено с 
указания за призоваване. Съставът на съда се е произнесъл по искане в 
жалбата за допускане на разпит на подсъдимия и за събиране на други 
доказателства. Призовките за подсъдимия са върнати невръчени и са 
докладвани на съдията-докладчик преди с.з. В с.з. на 27.01.2020 г. не е 
даден ход на делото и е отложено поради непризоваване на подсъдимия 
/не е намерен на известния адрес/. Делото е отложено с указания да бъде 
призован по реда на чл. 178, ал. 2 от НПК /не е конкретизирано чрез 
службите на МВР или службите на МП/. Писмо от 27.01.2020 г. до 
началника на РУ-Самоков за призоваване на подсъдимия. Разпореждане 
от 11.03.2020 г. на ръководителя на НО за пренасрочване на въззивните 
дела на основание заповед на председателя на ОС във връзка с обявената 
епидемична обстановка в страната за с.з. на две дати-16.03 и 30.03., за 
13.04 и 27.04. с указания да се призоват страните. С разпореждане от 
16.03.2020 г. делото е отсрочено за 18.05.2020 г. във връзка с обявената 
епидемична обстановка. В с.з. е даден ход на делото, изслушани са 
съдебните прения, упражнено е правото на лична защита от подсъдимия 
и последна дума. След съвещание съдът е обявил /според съдържанието 
на протокола/, че ще се произнесе с определение в срок /вместо с 
решение/. С решение от 26.05.2020 г. е потвърдил присъдата на РС-
Самоков. Поставен е стикер. Делото е върнато на РС на 29.05.2020 г. 

ВНОХД № 740/2019 г., образувано на 13.12.2019 г. по жалба на 
подсъдимия чрез защитника срещу присъдата по НОХД № 1/2019 г. на 
РС – Елин Пелин. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата 
дата– Кр. Тодорова. Определение от 10.02.2020 г. за насрочване и 
указания за страните. С.з., насрочени за 16.03.2020 г., 06.04.2020 г. и 
11.05.2020 г. са отсрочени с разпореждане поради обявената в страната 
епидемична обстановка. В с.з. на 08.06.2020 г. е даден ход. След 
изслушване пренията на страните и тайно съвещание, съдът е обявил, че 
ще се произнесе с решение в срок. С решение от 25.06.2020 г. е 
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потвърдил присъдата на първоинстанционния съд. Делото е върнато на 
РС на 01.07.2020 г. Получено е на 03.07.2020 г. Поставен стикер без дата. 

ВНЧХД № 195/2020 г., образувано на 02.06.2020 г. по жалба от 
частния тъжител срещу присъдата по НЧХД № 298/2019 г. на РС-
Самоков. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата –
Кристина Тодорова. Определение от 15.06.2020 г. за насрочване на 
делото с указания за призоваване. Допуснат е повторен разпит на 
свидетел на частната тъжителка при довеждане. В с.з. на 13.07.2020 г. не 
е даден ход на делото поради неявяване на подсъдимата и защитника, от 
когото е постъпила молба, в която уведомява съда за служебен 
ангажимент в РС-Самоков. Съдът е задължил защитника да представи 
доказателства за причините за неявяване и е отложил делото с указания 
за призоваване на подсъдимия и на защитника. В с.з. на 21.09.2020 г. е 
даден ход на делото, разпитан е допуснатия свидетел, даден е ход на 
съдебните прения и последна дума на подсъдимата. След проведено 
тайно съвещание съдът е обявил постановената присъда, с която е 
отменил присъдата на РС в частта, в която подсъдимата е оправдана,  
предявеният граждански иск е отвхвърлен и частната тъжителката е 
осъдена да заплати държавна такса. 

ВЧНД № 350/2020 г., образувано на 09.09.2020 г. по жалба на 
обвиняемия  срещу определението по ЧНД № 360/2020 г. на РС – 
Сливница, с което е оставено без уважение искането за изменение на 
взетата мярка за неотклонение задържане под стража в по-лека. 
Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата – Кристина 
Тодорова. В с.з. на 14.09.2020 г. е даден ход на делото, изслушани са 
пренията на страните, упражнено е правото на лична защита от 
подсъдимия и на последна дума. След тайно съвещание съдът с 
протоколно определение е отменил определението на РС, като е изменил 
мярката за неотклонение от задържане под стража в домашен арест. В 
определението не е посочен адрес за изпълнение на мярката. 
/Определението е записано на л. 26 от делото, а на л. 27 са само 
подписите на съдебния състав/. Приложен стикер без дата.  Делото е 
върнато на РС с писмо от 15.09.2020 г. 

 
 

 Дела, разгледани от съдия Стефан Стойков 
 

НОХД № 955/2016 г., образувано на 14.12.2016 г. по внесен ОА 
от прокурор от ОП - София срещу двама обвиняеми за престъпления: по 
чл. 152, ал. 3, т. 1, пр. 1-во, вр. ал. 2, т. 1, вр. ал. 1, т. 2, пр. 1-во НК и по 
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чл. 150, ал. 1 от НК, за втория - и по  чл. 142, ал. 2, т. 3, пр. 2-ро, вр. ал.1 
НК, извършени на 30.08.2013 г. Протокол от избор на съдия-докладчик 
от същата дата – Яника Бозаджиева. Разпореждане от 18.01.2017 г. за 
насрочване и указания. В с.з. на 21.03.2017 г. е даден ход на делото. 
Конституиран е ЧО и ГИ. С протоколно определение на осн. чл. 46, ал. 
1, вр. чл. 29, ал. 2 НПК съдът е отвел от участие по делото прокурора 
/професионални отношения със защитника/. Прекратил е съдебното 
производство и е върнал делото на прокурора поради допуснати СПН. 
По частен протест на прокурор от ОП - София срещу определението 
делото е изпратено на САС и е образувано ВЧНД № 653/2017 г. Състав 
на съда с определение от 05.06.2017 г. е отменил определението на 
първоинстанционния съд и е върнал делото за продължаване на 
съдопроизводствените действия. В ОС е образувано под нов номер - 
НОХД № 349/2017 г. /вместо да продължи под същия номер - чл. 80, ал. 
8 ПАС/ на 08.06.2017 г. – ръчно разпределено на съдия Бозаджиева на 
същата дата. С разпореждане от 06.07.2017 г. съдия Бозаджиева се е 
отвела на осн. чл. 29, ал. 2 НПК. Протокол от избор на съдия-докладчик 
от 10.07.2017 г. - Пламен Петков, който с разпореждане от 28.07.2017 г. 
се е отвел от разглеждане на делото на осн. чл. 29, ал. 2 НПК. С протокол 
от избор от същата дата е определена съдия Анелия Игнатова. С 
разпореждане от 31.07.2017 г. е насрочила делото за 05.09.2017 г. С 
разпореждане от 08.08.2017 г. е отменила разпореждането за насрочване 
и се е отвела на осн. чл. 29, ал. 1, т.1, б. „г“ от НПК. С протокол от избор 
на съдия-докладчик от същата дата е определен съдия Ст. Стойков. С 
разпореждане от 11.08.2017 г. делото е насрочено за 05.10.2017 г. 
Проведени са 14 с.з., като в последното – на 29.03.2019 г., е постановена 
обявената присъда. Мотивите са изготвени на 26.01.2021 г. в нарушение 
на предвидения в чл. 308 НПК срок. Делото е върнато в деловодството 
на съда на същата дата. 
 НОХД № 192/2020 г., образувано на 01.06.2020 г. по внесен ОА  
за извършено престъпление по чл. 115, вр. чл. 18, ал. 1, пр. 2-ро от НК 
срещу един обвиняем. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата 
дата. Разпореждане от 25.06.2020 г. за насрочване на р.з.  и указания, вкл. 
и за въпросите по чл. 248 НПК. Съобщенията са изпратени на 09.07.2020 
г. На 15.09.2020 г. е даден ход на р.з., обсъдени са всички въпроси от 
предвидените, но няма становище на защитника по всички. Съдът на 
осн. чл. 252, ал. 1 НПК е насрочил делото незабавно слез провеждане на 
р.з. за разглеждане. Разяснил е правата на ЧО и ГИ и е изслушал 
становището му. Разгледал е делото по реда на съкратеното съдебно 
следствие. Приел е писмените доказателства, приключил е съдебното 
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следствие. След изслушване на съдебните прения, упражнено право на 
лична защита от подсъдимия и последна дума, съдът е обявил 
постановената на тайно съвещание присъда, с която е признал 
подсъдимия за виновен и му е наложил наказание л.св. за срок от 3 год., 
изпълнението на което е отложил на осн. чл. 66, ал. 1 от НК 5 г. Не е 
посочено от кога започва срока на изпитание. /Диспозитивът на 
присъдата по съдържание не съответства на изискванията по чл. 305, ал. 
4 НПК. Според съдържанието на протокола съдът не е разяснил реда и 
срока за обжалване  /чл. 311, ал.1, т. 7 НПК/. В мотивите няма изложени 
съображения въз основа на кои от установените индивидуализиращи 
обстоятелства съдът е направил извод, че са налице условия за 
приложението на чл. 66 НК. Няма мотиви за решението да приеме, че 
определеният размер на обезщетението съответства на принципа за 
справедливост по отношение на конкретния гр. ищец/. Мотивите са 
предадени на 11.02.2021 г.  

Молбите за издаване на изпълнителен лист от повереника на ЧО и 
ГИ от 12.11.2020 г. и от 12.01.2021 г. не са подредени последователно по 
датата на постъпване /л. 70 и л. 71/. Преписи от присъдата са изпратени 
на компетентните институции на 16.02.2021 г. Приложен стикер без 
дата.   

 
Първоинстанционни наказателни дела, образувани преди 

проверката и неприключени към 06.04.2021 г.: 
 
НОХД № 157/2017 г., образувано на 16.03.2017 г. по внесен ОА 

срещу двама обвиняеми за престъпление по чл. 343 ал. 4, вр. ал. 3, б. „б“, 
пр. 1, вр. чл. 343, ал. 1, вр. чл. 342, ал. 1 от НК и за втория - по чл. 343, 
ал. 3, б. „б“, пр. 1, вр. чл. 343, ал. 1, вр. чл. 342, ал. 1 от НК.  Деянието е 
извършено на 08.10.2015 г. Според списъка на лицата за призоваване са 
посочени 84 свидетели, 12 пострадали, 9 вещи лица /31 заключения/. ДП 
- 19 тома. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата – Пл. 
Петков. Разрешение делото да бъде насрочено за разглеждане в 
тримесечен срок от внасяне на ОА  - до 16.06.2017 г. С разпореждане от 
15.05.2017 г. делото е насрочено за 13.06.2017 г. Проведени са 32 с.з. до 
16.02.2021 г. Насрочено е за 20.04.2021 г.  

НОХД № 643/2016 г., образувано на 19.08.2016 г. по внесен ОА 
срещу трима обвиняеми за престъпления по чл. 116 , ал. 1, т. 4, пр. 3, вр. 
с чл. 155, вр. чл. 20, ал.2, вр. ал. 1 от НК, за един - и по чл. 144, ал. 3, пр. 
1, вр. ал. 1 НК, извършени на 06.10.2014 г. и на 09.09.2015 г. Протокол 
от избор на съдия-докладчик от същата дата – Недялка Николова. 
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Според списъка на лицата за призоваване са посочени 35 свидетели, 6 
пострадали, 8 вещи лица. С разпореждане от 30.08.2016 г. делото е 
насрочено за 29.09.2016 г. Проведени са 27 с.з. Насрочено е за 14.05.2021 
г. 

НОХД № 375/2018 г., образувано на 25.06.2018 г. по внесен ОА 
срещу един обвиняем за извършено престъпление по чл. 343, ал. 4, вр. 
ал. 3, б. „б“, вр. ал. 1, б.“б“ и б.“в“, вр. чл. 342, ал. 1, пр. 1 от НК. Протокол 
от избор на съдия-докладчик от същата дата – Недялка Николова, 
извършено на 17.04.2017 г. Според списъка на лицата за призоваване са 
посочени 11 свидетели, 7 пострадали и 6 вещи лица. С разпореждане от 
27.06.2018 г. делото е насрочено за р.з. на 30.07.2018 г. Проведени са 13 
с. з. Насрочено е за 26. 05.2021 г. 

НОХД № 784/2016 г. /стар НОХД № 290/2013 г./, образувано на 
26.10.2016 г. след връщане от АС – София по внесен ОА срещу един 
обвиняем за престъпление по чл. 203, ал.1, вр. чл. 201, вр. чл. 26, ал.1 
НК, извършено в периода 07.12.1998 г. - 07.05.2002 г. Според списъка на 
лицата за призоваване са посочени 18 свидетели, 4 вещи лица. Пострадал 
– Банка ДСК. Протокол от избор на съдия-докладчик от 27.10.2016 г. – 
Анелия Игнатова. Разпореждане от 03.11.2016 г. за насрочване и 
указания. Делото е насрочено за 06.12.2016 г. Проведени са 38 с.з. при 
спазване на сроковете по чл. 271, ал. 10 НПК. Насрочено за 27.04.2021 г. 
и за 25.05.2021 г. 
  

Въззивни нак. дела, образувани преди проверката и неприключени 
към 06.04.2021 г.: 

 
ВНОХД № 673/2018 г., образувано на 14.11.2018 г. по протест на 

прокурор от РП – Костинброд и допълнение срещу присъдата по НОХД 
№ 410/ 2016 г. на РС – Костинброд.  /двама подсъдими – с обвинение по 
чл. 196, ал. 1, т. 2, хип. 1, вр. чл. 195, ал. 1, т. 3, пр. 2, вр. чл. 194, ал. 1, 
вр. чл. 20, ал. 1 и ал. 2, вр. чл. 29, ал. 1, б. „а“ от НК по отношение на 
един и по чл. 195, ал. 1, т. 3, пр. 2, във вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 1 и 
ал.2 от НК  по отношение на втория, оправдани от РС /Протокол от избор 
на съдия-докладчик от същата дата – Недялка Николова. С определение 
от 14.12.2018 г. делото е насрочено, допуснати са доказателства – разпит 
на двама свидетели и разпит на ВЛ. По делото са проведени 16 с.з. 
Насрочено е за 26.04.2021 г. В с.з. на 18.02.2019 г. не е даден ход поради 
неявяване на защитник; 08.04.2019 г. – не е даден ход поради неявяване 
на защитник, дадено указание да представи доказателства за причините 
за неявяване; 13.05.2019 г. – не е даден ход поради неявяване на 
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защитник, от когото е постъпила молба с искане за отлагане по 
уважителни причини /смърт в семейството/; Делото е отложено за 
01.07.2019 г. С разпореждане от 17.06.2019 г. делото е пренасрочено за 
16.09.2019 г. поради ползване на годишен отпуск от съдията-докладчик 
с указания за призоваване; В с.з. на 16.09.2019 г. е даден ход на делото и 
на съдебното следствие /извършено е подчертаване с молив върху 
протокола от с.з. на л. 89 от делото/, прието заключението на 
химическата експертиза. Делото е отложено поради неявяване на двама 
свидетели- на редовно призования е наложена глоба и е постановено да 
бъде доведен принудително за следващото с.з., третия – нер. пр., указано 
да се изискат справки - за установяване на адрес, от мобилни оператори 
и от НОИ за регистрирани трудови договори. В с.з. на 11.11.2019 г. не е 
даден ход на делото и е отложено поради неявяване на подсъдим /М.Ц./. 
Защитникът е представил медицинско направление с искане за отлагане 
/медиц. направление не е документ, с който се удостоверява 
здравословно състояние като причина за отлагане на делото/. Насрочено 
е за 09.12.2019 г. Поради ангажимент на защитниците на тази дата, както 
и на предложените от съда други две дати - 16.12.2019 г. и 18.12.2019 г., 
делото е пренасрочено за 27.01.2020 г. /датата за следващото заседание 
не е определена след съгласуване със страните/.  В с.з. на 27.01.2020 г. 
не е даден ход на делото поради неявяване на същия подсъдим /М.Ц./ по 
здравословни причини. /За установяване на здравословното състояние е 
представено удостоверение за заболяване, амбулаторен лист, вместо 
болничен лист. Не са предприети действия за установяване 
здравословното състояние на подсъдимия, достоверността на 
представените документи и др. Делото е отложено с указания. На 
02.03.2020 г. не е даден ход на делото поради отсъствието на съдията-
докладчик по здравословни причини. /по делото не е приложено 
доказателство/. Делото е отсрочено за 30.03.2020 г. С разпореждания от 
11.03.2020 г. и 13.04.2020 г. делото е отложено съответно за 27.04.2020 
г. и за 01.06.2020 г. /поради обявената в страната епидемична 
обстановка/; 01.06.2020 г. – не е даден ход на делото и е отложено – 
подадена е молба от защитника с искане за отлагане поради друг 
служебен ангажимент и неявяване на подсъдимия по здравословни 
причини. /подсъдимият е нер. призован/ В с.з. на 27.07.2020 г. не е даден 
ход на делото поради неявяване на подс. М.Ц. Защитникът му е 
представил медицинско направление /съдът не е взел мерки за проверка 
на документацията и за установяване действителното здравословно 
състояние на подсъдимия, с оглед неколкократното отлагане на делото 
поради неявяването му/ и е отложено. В с.з. на 26.10.2020 г. не е даден 
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ход на делото поради неявяване на подс. М.Ц., защитникът му е 
представил удостоверение за заболяване, издадено от медицински 
център. Не се явява и член на съдебния състав – мл. съдия - поради 
заболяване. Делото е отложено за 30.11.2020 г. Със заповед № А- 
207/30.11.2020 г. на председателя на съда насрочените за разглеждане на 
30.11.2020 г. дела на съдия Николова и съдия Игнатова /конкретно 
посочени номера, сред които и ВНОХД № 673/2018 г./ са пренасрочени 
за друга дата с указания страните да бъдат уведомени след определянето 
й. В с.з. на 30.11.2020 г. не е даден ход на делото поради отсъствие на  
докладчика по делото по здравословни причини. Указано е подсъдимите 
и защитниците им, които не се явяват, да представят доказаетлства за 
причините за неявяването си и са предупредени, че при повторно 
неявяване без уважителни причини ще им бъде наложена санкция. На 
25.01.2021 г. не е даден ход на делото поради неявяване на подс. М.Ц. 
Защитникът му е представил удостоверение от медицински център за 
влошено здравословно състояние и невъзможност да се яви в с.з. /Не са 
предприети действия за проверка на документите./ В с.з. на 15.02.2021 г. 
не е даден ход поради неявяване на защитниците на подсъдимия К.П. 
Наложена е глоба на единия защитник, тъй като не е посочил 
уважителни причини за неявяване. Дадени са указания за призоваване 
на ВЛ. На 22.03.2021 г. не е даден ход на делото поради неявяване на ВЛ 
по здравословни причини, за което е представен амбулаторен лист. 
Делото е отложено за 26.04.2021 г.     
         

Дела, разгледани от съдия Димитър Цончев 
 
ВНЧХД № 154/ 2019 г., образувано на 13.03.2029 г. по жалба /и 

допълнение/ от повереник на наследниците на частния тъжител срещу 
присъдата по НЧХД № 134/ 2017 г. на РС – Елин Пелин. Протокол от 
избор на съдия-докладчик от същата дата - Д. Цончев. Определение от 
15.03.2019 г. за насрочване и указания. Указанията са изпълнени на 
15.03.2019 г. В с.з. на 22.04.2019 г. е даден ход на делото. Изслушани са 
пренията на страните, упражнено е правото на лична защита от 
подсъдимите и на последна дума. Съдът след тайно съвещание е обявил, 
че ще се произнесе с решение в срок. С решение от 07.05.2019 г. състав 
на съда е изменил присъдата в частта за разноските. Има поставен стикер 
без дата. Делото е върнато на РС на 08.05.2019 г. 

ВЧНД № 61/ 2019 г., образувано на 01.02.2019 г. по частен протест 
на прокурор от РП-Своге срещу определението по ЧНД № 261/ 2018 г. 
на РС - Своге, постановено по реда на чл.243 НПК. Протокол от избор 
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на съдия-докладчик от същата дата. С определение 25.02.2019 г. 
определението на първоинстанционния съд е потвърдено. Има 
приложен стикер без дата. Делото е върнато на РС на 25.02.2019 г. 

ВЧНД № 37/2019 г., образувано на 25.01.2019 г. по жалба на 
защитник от 22.01.2019 г. срещу определението по ЧНД № 11/2019 г. на 
РС - Своге, с което искането на основание чл.65, ал.1 НПК е оставено 
без уважение. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. 
Няма разпореждане за насрочване и указания. В с.з. на 28.01.2019 г. е 
даден ход на делото. Изслушани са пренията на страните, упражнено е 
правото на лична защита от обвиняемия и на последна дума. Съдът след 
тайно съвещание е обявил постановеното определение, с което е 
потвърдил определението на първоинстанционния съд. Има стикер без 
дата. Делото е получено в РС на 01.02.2019 г.  
 
         Дела, разгледани от съдия Николай Василев 
 

ВНОХД № 44/2020 г., образувано на 13.02.2020 г. по жалба на 
защитник срещу присъдата по НОХД № 654/ 2019 г. на РС – Ихтиман. 
Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. Определение от 
17.02.2020 г. за насрочване и указания. Призовки са изпратени на 
18.02.2020 г. В с.з. на 09.03.2020 г. не е даден ход на делото поради 
неявяване на подсъдимия - след проведен телефонен разговор 
защитникът е заявил, че желае да се яви в с.з. и да даде обяснения. След 
съвещание съдът е отсрочил делото за 06.04.2020 г. и е постановил 
принудително довеждане на подсъдимия на осн. чл. 71, ал. 1 НПК. С 
разпореждане от 16.03.2020 г. делото е пренасрочено за 11.05.2020 г. на 
основание Заповед № А-59/16.03.2020 г. на председателя на СОС във 
връзка с обявената епидемична обстановка в страната. С разпореждане 
от 13.04. 2020 г. делото е пренасрочено на основание заповед № А-
68/09.04.2020 г. на председателя във връзка с обявената епидемична 
обстановка в страната. В с.з. на 08.06.2020 г. е даден ход, изслушани са 
пренията на страните, упражнено е правото на лична защита и на 
последна дума от подсъдимия. Съдът след тайно съвещание е обявил , 
че ще се произнесе с решение в срок. С решение от 26.06.2020 г. е 
потвърдил присъдата на първоинстанционния съд. Има приложен стикер 
без дата. Делото е върнато на РС с писмо от 29.06.2020 г. 

ВНОХД № 188/2020 г., образувано на 01.06.2020 г. по жалба на 
защитник срещу присъдата по НОХД № 275/ 2019 г. на РС – Ихтиман. 
Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. Определение от 
16.06.2020 г. за насрочване и указания. Призовките са изпратени на 
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18.06.2020 г. В с.з. на 13.07.2020 г. е даден ход на делото, изслушани са 
пренията на страните, упражнено е правото на лична защита и на 
последна дума от подсъдимия. Съдът след тайно съвещание е обявил, че 
ще се произнесе с решение в срок. С решение от 11.09.2020 г. е 
потвърдил присъдата на първоинстанционния съд. Има приложен стикер 
без дата. Делото е върнато на РС с писмо от 18.09.2020 г. 

ВНОХД № 120/2020 г., образувано на 13.04.2020 г. по жалба /и 
допълнение/ от защитник срещу присъдата по НОХД № 330/ 2020 г. на 
РС – Самоков. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. 
Определение от 18.05.2020 г. за насрочване и указания. Призовките са 
изпратени на 19.05.2020 г. В с.з. на 15.06.2020 г. е даден ход на делото, 
изслушани са пренията на страните, упражнено е правото на лична 
защита и на последна дума от подсъдимия. Съдът след тайно съвещание 
е обявил, че ще се произнесе с решение в срок. С решение от 15.07.2020 
г. е изменил присъдата на първоинстанционния съд по съображения, 
основани на нова оценка на индивидуализиращите обстоятелства в 
частта за наказанието л.св. и в частта за гр. иск – по съображения за 
нарушаване принципа на справедливост. Има приложен стикер без дата. 
Делото е върнато на РС с писмо от 17.07.2020 г. 

ВНЧХД № 602/ 2019 г., образувано на 11.10.2019 г. по частна 
жалба /и допълнение/ срещу определението за разноските и жалба срещу 
присъдата по НЧХД № 580/ 2018 г. на РС – Самоков. Протокол от избор 
на съдия-докладчик от същата дата- Николай Василев. Определение от 
15.10.2019 г. за насрочване и указания. Призовки от 16.10.2019 г. и 
12.11.2019 г. г за подсъдимия. Невръчената призовка за подсъдимия от 
16.10.2019 г. е докладвана на съдията-докладчик в срок и са дадени 
указания. Няма данни да е докладвана невръчената призовка за 
подсъдимия от 12.11.2019 г.. В с.з. на 18.11.2019 г. не е даден ход на 
делото поради нередовно призоваване и неявяване на подсъдимия и е 
отложено. В с.з. на 16.12.2019 г. не е даден ход на делото поради 
неявяване на повереника на тъжителите, служебно ангажиран, и е 
отложено. Не е указано да представи доказателства за причините за 
неявяване. В с.з. на 10.02.2020 г. е даден ход на делото. Съдът не се е 
произнесъл по искания на защитника за допускане на свидетели и 
писмени доказателства. Делото е отложено за 13.04.2020 г. за събиране 
на писмени доказателства за относими обстоятелства по искане на 
повереника. Указанието за изискване на материали по ДП е изпълнено 
на 10.02.2020 г. С разпореждане от 16.03.2020 г. делото е насрочено за 
18.05.2020 г. В с.з. на 18.05.2020 г. е даден ход на делото и на съдебното 
следствие и е отложено по искане на повереника за запознаване с всички 
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материали, постъпили по делото. В с.з. на 15.06.2020 г. е даден ход на 
делото. Изслушани са пренията на страните, упражнено е правото на 
лична защита и на последна дума от подсъдимия. Съдът след тайно 
съвещание е обявил, че ще се произнесе с решение в срок. С решение от 
10.07.2020 г. е потвърдил присъдата на първоинстанционния съд. По 
делото няма данни кога е изготвено особеното мнение на съдия 
Бозаджиева. В книгата за открити заседания е отбелязано, че делото е 
предадено в деловодството на 28.08.2020 г. Има приложен стикер без 
дата. Делото е върнато на РС на 02.09.2020 г.  

ВНЧХД № 612/2019 г., образувано на 16.10.2019 г. по жалба на 
защитника /и допълнение/ срещу присъдата по НЧХД № 355/2019 г. на 
РС – Пирдоп. Приложен е протокол от избор на съдия-докладчик от 
същата дата – Николай Василев. Определение от 18.10.2019 г. за 
насрочване и указания. Призовките са изпратени на 21.10.2019 г. В с.з. 
на 25.11.2019 г. е даден ход на делото. Изслушани са пренията на 
страните, упражнено е правото на лична защита и на последна дума от 
подсъдимата. Съдът след тайно съвещание е обявил, че ще се произнесе 
с решение в срок. С решение от 14.01.2020 г. е изменил присъдата на РС, 
като я е отменил: в частта, в която подсъдимата е призната за виновна 
по обвинението за извършено престъпление по чл. 147, ал. 1 НК, признал 
я е за невинна и я е оправдал; в частта, в която й е наложена глоба в 
размер на 500 лв. за престъпление по чл. 146, ал. 1 НК и на осн. чл. 337, 
ал.1, т. 4, вр. чл. 334, т. 3 НПК, вр. чл. 78а НК я е освободил от 
наказателна отговорност и й е наложил адм. наказание глоба в размер на 
1000 лв. и в частта, в която е приложен чл. 23, ал. 1 НК Потвърдил е в 
останалата част. Приложен стикер без дата. Делото е върнато на РС с 
писмо от 17.01.2020 г.    

ВЧНД № 32/2020 г., образувано на 31.01.2020 г. по частен протест 
на прокурор от РП – Ихтиман срещу определението по ЧНД № 56/2020 
г. на РС – Ихтиман, с което е изменена взетата по отношение на 
обвиняемия мярка за неотклонение задържане под стража в парична 
гаранция в размер на 5000 лв.  Протокол от избор на съдия-докладчик от 
същата дата. В с.з. на 03.02.2020 г. е даден ход, изслушани са пренията 
на страните, упражнено е правото на лична защита от обвиняемия и на 
последна дума. След тайно съвещание съдът е обявил постановеното 
определение, с което е отменил определението на РС и е потвърдил 
взетата на ДП МН задържане под стража. Приложен стикер без дата. С 
писмо от 07.02.2020 г. делото е върнато на РС. 

ВЧНД № 223/2020 г., образувано на 17.06.2020 г. по жалба на 
обвиняемия срещу определението по ЧНД № 219/2020 г. на РС – 
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Сливница, с което е оставено без уважение искането му за изменение на 
взетата по отношение на него мярка за неотклонение задържане под 
стража в по-лека. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. 
С разпореждане от 17.06.2020 г. делото е пренасрочено за 22.06.2020 г. 
– на насрочената от първоинстанционния съд дата материалите по 
делото не са постъпили във въззивния съд и не е образувано дело. В с.з. 
на 22.06.2020 г. е даден ход, назначена е СМЕ и делото е отложено за 
26.06.2020 г. На 24.06.2020 г. е постъпила молба от ВЛ с искане да бъде 
включено ВЛ - гастроентеролог. С разпореждане от същата дата е 
назначено ВЛ и делото е отсрочено за 06.07.2020 г. с указания. В с.з. на 
06.07.2020 г. е даден ход на делото, но поради невъзможност съдът да 
осигури ВЛ със специалност гастроентерология поради епидемичната 
обстановка, обявена в страната, е назначил комплексна СМЕ. Делото е 
отложено за 13.07.2020 г. С немотивирано определение, ръкописно 
написано върху докладна записка от съдебния деловодител, делото е 
пренасрочено за същия ден в друг час. В с.з. е даден ход на делото, 
изслушана е СМЕ, прието е заключението и е даден ход на делото по 
същество. Изслушани са пренията на страните, упражнено е правото на 
лична защита от обвиняемия и на последна дума и след  тайно съвещание 
съдът е обявил постановеното определение, с което е потвърдил 
определението на РС. Приложен стикер без дата. С писмо от 17.07.2020 
г. делото е върнато на РС. 

 
 Дела, разгледани от съдия Боряна Иванова -Гащарова 
 
ВНОХД № 701/ 2019 г., образувано на 27.11.2019 г. по жалба /и 

допълнение/ към нея от защитника срещу присъдата по НОХД № 150/ 
2019 г. на РС – Ихтиман. Протокол от избор на съдия-докладчик от 
същата дата- Боряна Иванова - Гащарова. Определение от 17.12.19 г. за 
насрочване и указания. Призовки са изпратени на 18.12.20219 г. 
Приложена заповед, с която са определени съдиите за съдебния състав. 
В с.з. на 10.02.2020 г. е даден ход на делото. Изслушани са пренията на 
страните, упражнено е правото на лична защита и на последна дума от 
подсъдимия. Съдът след тайно съвещание е обявил, че ще се произнесе 
с решение в срок. С решение от 05.03.2020 г. е потвърдил присъдата на 
първоинстанционния съд. Има поставен стикер без дата. Делото е 
върнато на РС на 06.03.2020 г. 

ВНОХД № 622/ 2019 г., образувано на 21.10.2019 г. по жалба /и 
допълнение/ на защитниците срещу присъдата по НОХД № 253/ 2018 г. 
на РС – Елин Пелин. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата 
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дата - Боряна Иванова - Гащарова. Определение от 13.11.2019 г. за 
насрочване и указания. За събиране на доказателства е допуснато 
въззивно съдебно следствие. Указанията са изпълнени на 15.11.2019 г. С 
ръкописно разпореждане от 18.11.2019 г., написано върху втората 
страница на определението за насрочване, делото е пренасрочено поради 
служебна ангажираност на състава с указания. В с.з. на 16.12.2019 г. е 
даден ход на делото, направени са доказателствени искания от защитник 
и за събиране на доказателства за относими обстоятелства е отложено. 
Разпореждане от 23.12.2019 г. за изискване на допълнителна 
информация от АПИ. В с.з. на 17.02.2020 г. е даден ход на делото, приети 
са доказателства и е приключено съдебното следствие. Изслушани са 
пренията на страните, упражнено е правото на лична защита и на 
последна дума от подсъдимия. Съдът след тайно съвещание е обявил, че 
ще се произнесе с решение в срок. С решение от 08.06.2020 г. е 
потвърдил присъдата на районния съд. Има поставен стикер. Делото е 
върнато на РС на 10.06.2020 г. 

ВНЧХД № 741/ 2019 г., образувано на 13.12.2019 г. по жалба /и 
допълнение/ на защитника срещу присъдата по НЧХД № 41/ 2019 г. на 
РС – Своге. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата- 
Боряна Иванова - Гащарова. Определение от 17.12.2019 г. за насрочване 
и указания. С разпореждане от 21.01.2020 г. съдията- докладчик е указал 
да се изискат справки за подсъдимия от компетентните институции, с 
оглед информацията в призовка от 17.01.2020 г., че не е намерен на 
постоянния адрес. В с.з. на 10.02.2020 г. е даден ход на делото. 
Изслушани са пренията на страните, упражнено е правото на лична 
защита и на последна дума от подсъдимия. Съдът след тайно съвещание 
е обявил, че ще се произнесе с решение в срок. С решение от 06.03.2020 
г. е потвърдил присъдата на първоинстанционния съд. Има поставен 
стикер без дата. Делото е върнато на 06.03.2020 г. 

ВЧНД № 157/2020 г., образувано на 12.05.2020 г. по жалба на 
обвиняемия срещу определение от 24.04.2020 г. по ЧНД № 93/2020 г. на 
РС – Елин Пелин, с което е оставено без уважение молбата за изменение 
на взетата МНО задържане под стража в по-лека. Приложен протокол от 
избор на съдия-докладчик от същата дата – съдия Боряна Иванова -
Гащарова. По делото е приложена справка от 24.04.2020 г., извършена 
от деловодител, от която се установява, че няма образувано дело срещу 
този обвиняем и няма постъпило ДП в съда. С ръкописно разпореждане 
от същата дата е указано молбата на обвиняемия да се изпрати на РС – 
Елин Пелин за окомплектоване. На 12.05.2020 г. указанията са 
изпълнени. С определение от 19.05.2020 г. жалбата е оставена без 
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разглеждане, като подадена след изтичане на срока по чл. 65, ал. 7 НПК. 
Поставен стикер с дата. С писмо от 20.05.2020 г. делото е върнато на РС.  

 
 Проверени дела: НОХД № 206/2020 г.; НОХД № 503/2020 г.; 
НОХД № 420/2020 г.; НОХД № 421/2020 г.; ЧНД № 607/2019 г.; ЧНД № 
377/2019 г.; ЧНД № 639/2019 г.; ЧНД № 36/2020 г.; ЧНД № 40/2020 г.; 
ЧНД № 48/2020 г.; ЧНД № 141/2019 г.; ЧНД № 445/2020 г.; ВНОХД № 
13/2021 г.; ВНОХД № 8/2020 г.; ВНОХД № 60/2020 г.; ВНОХД № 
113/2020 г.; ВНОХД № 512/2019 г.; ВНОХД № 653/2019 г.; ВНОХД № 
285/19 г.; ВНОХД № 94/19 г.; ВНЧХД № 180/2019 г.; ВНЧХД № 
215/2020 г.; ВАНД № 201/2020 г.; ВЧНД №324/2020 г.; ВЧНД № 
415/2020 г.; ВЧНД № 415/2020 г.; ВЧНД № 126/2020 г.; ВЧНД № 296/20 
г.; ВЧНД № 484/2020 г.; ВЧНД № 7/2021 г.;  
                                                                                                                                                                                   

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

 
 
IV. Констатации от извършената проверка в Софийския 

окръжен съд: 
 

1. Деловодните книги за наказателните дела за 2019 г. и за 2020 г. 
се водят по утвърден образец и съгласно изискванията, предвидени в 
ПАС. Не бяха установени нарушения при извършените вписвания в 
описните книги, в книгите за откритите съдебни заседания, в книгите за 
закритите и разпоредителните заседания, в книгите за изпълнение на 
присъдите и определенията и в книгите за веществените доказателства, 
описани в обстоятелствената част на акта. 

 Всички книги са прономеровани, приключени с печат на съда и 
подпис на длъжностно лице и е отбелязан броя на листовете, които 
съдържат.  

 Книгите за изпълнение на присъдите и определенията са водени 
съгласно изискванията и са извършени предвидените в чл. 104 ПАС 
ежемесечни проверки. 

2. Книжата, по които се образуват дела, се предават най-късно на 
следващия ден от постъпването им на административния ръководител 
на съда. Разпределението се извършва съгласно чл. 9, ал. 1 ЗСВ на 
принципа на случайния подбор чрез равномерно електронно 
разпределение съобразно поредността на постъпването им и съгласно 
утвърдените вътрешни правила. По всички дела се прилагат 
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протоколите от избор на съдия-докладчик. Не се прилагат  справките за 
разпределение на съдебните заседатели, а се съхраняват в отделна папка-
класьор /НОХД № 36/2020 г. и др/ . 

Новообразуваните дела и новопостъпилите документи към 
висящите дела се докладват на съдията-докладчик в деня на завеждането 
или най-късно на следващия ден. 

Призовките и съобщенията по новообразуваните дела, както и по 
отложените, се изпращат най-късно в тридневен срок от разпореждането 
на съдията-докладчик. Неправилно връчените, както и невръчените, по 
повечето от проверените дела се докладват в същия ден или най-късно 
на следващия ден.  

Съдебните секретари съставят протоколите за съдебните и за 
разпоредителните заседания в тридневен срок от провеждането им.  

Получените в служба „Съдебно деловодство“ протести и жалби 
се докладват не по-късно от следващия работен ден и се изпращат на по-
горния съд по разпореждане на съдията-докладчик в 3-дневен срок след 
изтичане на срока за възражение или от изтичане на срока за обжалване 
и протестиране. 

Преписи от влезлите в сила присъди, споразумения, решения и 
определения, както и бюлетините за съдимост, се изпращат в сроковете, 
предвидени в чл. 98 и сл. от ПАС. 

3. При проверка на информацията в предоставените от съда 
статистически формуляри и на конкретни дела, избрани на случаен 
принцип, не се установи да са извършени нарушения при разпределение 
по видове на образуваните дела с цел повлияване при определяне на 
натовареността и на достоверността на статистическите данни (чл. 80 
ПАС). 

 4. Делата не се подреждат и съхраняват по предвидения в чл. 82 
ПАС ред. Върху кориците на папките се отбелязват наименованието на 
съда, номер, предмет, страните по делото, дата на образуване, но не се  
отбелязва дата на свършване съобразно предвиденото в чл. 82, ал. 2 
ПАС.  

 5. По някои дела са извършени подчертавания в протоколите за 
с.з. /ВНОХД № 680/2019 г.; ВНОХД № 673/2018 г., НОХД № 145/2019 
г. и др./.  

6. По по-голям брой дела се прилагат стикери, върху които са 
отбелязани броя на съдържащите се в папката книжа, подпечатани са и 
са подписани от съответния деловодител. По някои дела са приложени 
книжа, които постъпват или се съставят по делото, но не са прикрепени 
последователно в папките или не са номерирани. 
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7.Приемането, съхраняването, разпореждането и унищожаването 
на веществени доказателства е съобразено с изискванията, предвидени в 
ПАС. За унищожаване на веществените доказателства се съставя 
протокол и се прави отбелязване в книгата. 

8. Делата се предават в служба „Архив“ в срока по чл.60, ал.1 
ПАС. По тях липсват приемателно-предавателни протоколи и данни за 
датата на архивиране /напр. ЧНД № 73/2019 г.; ЧНД № 217/2020 г.; ЧНД 
№ 362/2019 г.; ЧНД № 181/2020 г.; ЧНД № 279/2019 г.; ЧНД № 106/2020 
г. и др/ . 

9. По всички дела, за които е предвидено в НПК, се провежда 
разпоредително заседание.  

10. В диспозитивите на присъдите по някои дела се описват 
подробни фактически обстоятелства, които са задължителни само за 
мотивите и са извън кръга на предвидените в чл.305, ал.4 НПК (НОХД 
№ 36/ 2020 г.; НОХД № 111/2019 г. и др.). 

11. Направените отводи за проверявания период са 26 (2019 г. - 
23; 2020 г. - 3), като всички са мотивирани с основанията по чл. 29, ал. 2 
НПК.  

12. По всички дела съдът се произнася по въпросите по чл.309 
НПК, но неправилно определението се вписва в  съдържанието на 
протокола за съдебното заседание, вместо след приключването му по 
реда, предвиден в чл.311, ал.1, т.7 НПК / напр. НОХД № 702/2019 г.; 
НОХД № 33/2019 г.; НОХД № 751/2019 г.; НОХД № 36/2020 г. и др./ . 

13. По голям брой дела не се разясняват правата на страните по 
чл.274 НПК. 

14. Не бяха констатирани нарушения при образуването, 
насрочването, разглеждането на делата и постановяването на съдебните 
актове в производствата, образувани по реда на чл. 64 и чл. 65 НПК; по 
реда на глава 34, раздели I и II от НПК „Прилагане на принудителни 
медицински мерки. Реабилитация”.  

Заседанията по някои дела се отлагат без датата за следващото 
заседание да се определя след съгласуване със страните / напр. ВНОХД 
№ 673/2018 г. и др./. 

По всички дела, образувани на основание чл.161, ал.2 НПК, се 
отбелязва часа на постъпване на искането. По повечето дела се 
одобряват извършените действия по разследването, вместо протокола. 
(ЧНД № 258/ 2019 г.; ЧНД № 475/ 2020 г. и др.). 

Всички дела, образувани по реда на чл. 243, ал. 5 от НПК, са 
разгледани в предвидения срок. 
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15. Спазени са материално-правните и процесуално-правните 
предпоставки за провеждането на диференцираните процедури. Не бяха 
констатирани нарушения по отношение на образуването, движението, 
реда за разглеждане и приключване на делата по гл. 27 НПК, гл. 28 НПК 
и по гл. 29 НПК. 
 16. Повечето  наказателни дела от общ характер се насрочвани при 
спазване на сроковете, предвидени в чл.247б/ чл. 252 от НПК. 
 17. По ЧНД не се изготвят разпореждания, приложени 
последователно към материалите по делото. 
 18. По някои дела се констатира, че приложените книжа не са 
подредени последователно по реда на постъпването им – в нарушение 
на чл. 82, ал. 6 от ПАС.  

19. Във всички случаи, когато се отлагат, делата се насрочват в 
разумен срок, но не по-късно от три месеца. 

20. През 2019 г. е спряно 1 дело – ВНОХД № 816/2017 г. на осн. 
чл. 25, ал. 1, т. 5 НПК. През 2020 г. е спряно ВНОХД № 512/ 2019 г. на 
основание чл.25, ал.1 т.1 НПК. През 2019 г. две дела са прекратени 
поради изтекла давност – ВНОХД № 419/2017 г. и ВНОХД № 936/2016 
г. 

21. Сроковете за изготвяне на съдебните актове, предвидени в чл. 
308, ал.1 и ал. 2 НПК и чл. 340, ал. 1 от НПК по повечето от разгледаните 
дела са спазени. За 2019 г. над 60 дни са изготвени мотивите на 
присъдата по 1 НОХД, решенията по 11 ВНОХД, 1 ВНЧХД и 1 ВАНД. 
За 2020 г. мотивите на присъдите по 1 НОХД и 2 ВНОХД, и решенията 
по 5 ВНОХД, 2 ВНЧХД и 1 ВАНД са изготвени след 60 дни. 

22. Няма АНД, насрочени след едномесечния срок по чл. 376, ал. 
1 от НПК. 

23. Качеството на съдебните актове според предоставените 
справки: През 2019 г. от инстанционен контрол са върнати 93 дела, от 
които по 69 съдебните актове са потвърдени; по 2 са отменени и по 8 са 
изменени. През 2020 г. са обжалвани съдебните актове по 119 дела. От 
инстанционен контрол са върнати 80 дела, от които по 74 съдебните 
актове са потвърдени, по 15 са отменени, едното от които с прекратяване 
на наказателното производство и изменени по 10.  
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 V. ПРЕПОРЪКИ: 
 
1. Административният ръководител - председател на съда, да 

свика общо събрание на съдиите, на което да се обсъди акта за 
резултатите от проверката. Да се анализират констатираните различия в 
дейността на съдиите по приложение на процесуални правила и да се 
приемат конкретни мерки за преодоляване на противоречията в 
практиката на съда. 

2. В изпълнение на правомощията си по чл. 86, ал. 1 т. 11 пр. 2-ро  
ЗСВ да организира работата на отделните служби, следва да: 

– запознае служителите в служба „Съдебно деловодство“ с акта 
за резултатите от проверката по отношение на подреждането на 
материалите по делата, изпълнение на задължението им по чл. 81 т. 1 
ПАС; архивирането на делата, за които следва да се изготвят 
приемателно-предавателни протоколи и да се отбелязва датата на 
приключване на всяко дело и датата на архивиране върху кориците 
съгласно изискванията на чл. 61, ал. 3 ПАС; 

– възложи на административния секретар да изготви анализ за 
установената в съда практика по приложението на Правилника за 
администрацията в съдилищата, който да бъде обсъден и да се вземат 
конкретни мерки за недопускане на констатираните нарушения и за 
правилното му приложение от съдебните служители с оглед 
задълженията им по длъжностната характеристика; 

– създаде организация по подходящ начин и при определена 
периодичност за проверка и контрол на дейността на всеки служител при 
изпълнение на конкретните му задължения; 

– възложи на административния секретар да упражнява контрол 
за изпълнение на задълженията от съдебните служители на изискванията 
по чл. 85, т. 1 ПАС;  

– предвиди подходящи форми на обучение за повишаване на 
квалификацията на съдебните служители - в съда или чрез включването 
им в организирани от други институции.  

3. Да се приемат необходимите мерки и да се упражнява контрол 
от адм. ръководител за спазване на сроковете, предвидени в чл. 308 / чл. 
340 НПК за изготвяне на мотивите на присъдите по 
първоинстанционните и съдебните актове по въззивните дела.  

На основание чл. 58, ал. 3 от Закона за съдебната власт актът да се 
изпрати на административния ръководител на Софийския окръжен съд, 
който да го предостави на съдиите от наказателното отделение.  

 



Br:paNeuur Morar Aa ce Ha[paBrr n 7-4ueeeH cpoK or Bpr,r{BaHero
My rrpeA rlraBler4fl r.rHcrreKTop ua I,IBCC.

CneA r43Tr4rraHe Ha cpoKa 3a Bb3pa)KeHvfl aKT\t Aa ce r43[paTH Ha
eneKTpoHeH Hocr4TeJr Ha rrpeAceAareJu Ha AC - Cooux Lr Ha c.sguitcxara
KoJrefr{r ua BHcrung crle6es cbBer.

A4urauncrparrzBHr{flT pbKoBoAr,rren ila yBeAoMF rJraBHr.r{
uHcrreKTop ua ZBCC sa ugnrJrHeHLre Ha [pe[opbKr4Te B ABy eqeH cpoK
OT BJII43AHC B CI4JIA HA AKTA 3A PC3YNTATHTE OT I{3BbPIXEHAT :rrpoBepKa.
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