
LIHCIIEKTOPAT KbM BLICIIIUfl CbAEEEH CbBET

rp. cotprar 1000, yl. ,,feopr BaruuHmoH" J"lb 17, ren.: 02 9057502, ifaxc: 02 9057503

PETII/FII,IKA FbIf API4fl

.. lln-At -frY
tr4rx.Nb.. ..,....^., .. ..1. i' 
i;:;;, [ 0; ..4,.4i vQ.M -

AKT

3A PE3YJITATI4 OT KOMTIJIEKCHA TTJIAHOBA

IIPOBEPKA, tr{3BbPIIIEHA Bb3 OCHOBA HA 3ATIOBEA nb

N[I.2I.27 Or 14.06.2021 r. HA IJIABHILf, I,IHCTTEKTOP HA I4BCC

PAITOHEH CbA - EJII4H IIEJII,IH

HAKA3ATEJIHI'T AENA



2 

На основание чл. 58 от Закона за съдебната власт и приетата 
годишна програма от Инспектората към Висшия съдебен съвет за 
провеждане на комплексни планови проверки на съдилищата, 
прокуратурите и следствените отдели в окръжните прокуратури за 2021 
г. и Заповед № ПП- 21 - 27 от 14.06.2021 г. на главния инспектор 

СЕ ИЗВЪРШИ КОМПЛЕКСНА ПЛАНОВА ПРОВЕРКА на 
Районен съд – Елин Пелин - наказателни дела, за периода 01.01.2019 
г.-31.12.2020 г. по въпросите: 

 организация на административната дейност на съда; 
 организацията по образуването на делата и спазването на чл. 80 

от Правилника за администрацията в съдилищата; 
 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 наказателни дела; 
 общи данни за постъпилите и решените дела от всеки съдия; 

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

ПЕРИОД за извършване на проверката: 21.06.2021 г.- 25.06.2021 г. 

СЪСТАВ НА ПРОВЕРЯВАЩИЯ ЕКИП: 
ИНСПЕКТОР: Лидия Стоянова 
ЕКСПЕРТИ: Т      К      и Ю    М        -Г         

МЕТОД НА ПРОВЕРКАТА: 
 изискване на статистическа информация от административния 

ръководител на съда. 
 непосредствена проверка на делата и на деловодните книги; 
 анализ на предоставената документация; 
 срещи 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 РС – Елин Пелин е Росица Генадиева Тодорова - 
Газибарова, назначена с решение от 07.12.2018 г. на СК на ВСС съгласно 
протокол № 39. Няма обособени наказателно и гражданско отделение. 
Всички съдии разглеждат граждански и наказателни дела. 

  Общият брой на съдиите по щат е 3 – Росица Тодорова – 
Газибарова, Борислав Чернев и Петко Георгиев.  

  В съда работят 14 служители, разпределени съгласно чл. 14 от 
ПАС в обща и специализирана администрация, както следва: 
административен секретар; главен счетоводител; съдебни секретари – 3; 
съдебни деловодители – 5; съдебен деловодител – СИС; съдебен 
архивар; призовкар – 1, работник поддръжка сграден фонд – огняр и 
чистач. 

  В специализираната администрация са службите: „Съдебно 
деловодство“, „Регистратура и Бюро съдимост“, „Съдебни секретари“, 
„Архив“ и „Бюро призовки“. 

 
  Съотношението между броя на съдиите /3/ и съдебните служители 

е 1: 4,67. 
 
   2. Материална база, техническа обезпеченост, информационно 

обслужване и информационни технологии. 
 
  РС – Елин Пелин се помещава в собствена сграда на два етажа. 

Разполага с две съдебни зали, които се намират на първия етаж. На 
втория етаж са кабинетите на съдиите, на ДСИ, на съдията по 
вписванията и на административния секретар. 

  На разположение на гражданите са информационни табели. 
          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 за достъп до информация. 

  В съда са приети и се прилагат Вътрешни правила за управление 
на информацията и IT технологиите. Сигурността на информацията в 
локалната мрежа се осигурява чрез използването на антивирусен 
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лицензиран програмен продукт „ESET Endpoint Antivirus”, предоставен 
от Висшия съдебен съвет. 

 Съдиите и служителите са обучени за работа с MS Office, MS Word, 
Internet Explorer, Outlook Express и деловодните програми, а 
деловодителите с Adobe Akrobat Reader и деловодните програми. 
Всички работни места са оборудвани с компютърна техника и са 
свързани в локална компютърна мрежа с 3 бр. сървъра. Компютрите се 
поддържат в много добро хардуерно и софтуерно състояние и отговарят 
на съвременните изисквания. От 2016 г. е в експлоатация деловодната 
програма САС „Съдебно деловодство”, а от 28.06.2020 г. - ЕИСС, която 
се използва от специализираната администрация и от съдиите за 
управление на делата. Съдът използва Правно – информационна система 
„АПИС” с модули, „АПИС - ПРАВО”, „АПИС – ПРАКТИКА“ и „АПИС 
– ПРОЦЕДУРИ“. Правно - информационните продукти са мрежови 
вариант и са достъпни от всички работни места. 

 РС – Елин Пелин разполага със следните информационни 
технологии: компютърни конфигурации – 18 бр.; сървър – 3 бр., 
принтери – 14 бр.; скенери – 6 бр.; многофункционални устройства – 4 
бр.  

Използват се следните информационни продукти: Централизирана 
система за случайно разпределение на делата, САС „Съдебно 
деловдотво“, програма „Поликонт“, програма „Конто“, АИС „Бюро 
съдимост“, Апис и ЕИСПП.  

Web - сайтът на съда https://elpelin-rs.justice.bg се поддържа 
ежедневно в актуално състояние. 

  
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 по време на съдебната 
ваканция. 

   
   Разпределението на делата в РС – Елин Пелин се извършва чрез 

новата система за случайно разпределение, обслужвана от ВСС и 
достъпа до нея се осъществява чрез електронен подпис от всеки съдия, с 
изключение на м. септември 2020 г., когато разпределението е 
извършвано чрез ЕИСС. През м. декември 2013 г. в регистратурата на 
съда е въведена и тествана ЕИСПП и продължава да се ползва. 

Разпределението на делата се извършва от председателя на съда. 
В негово отсъствие - от заместващия го съдия, съгласно Заповед № А – 
68/22.06.2015 г.  
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В съда се прилагат Вътрешни правила за образуване и 
разпределение на делата, утвърдени от административния ръководител,  
последно актуализирани на 01.10.2017 г.  

Съдиите са разглеждали наказателни дела при 100 % 
натовареност. Председателят на съда работи при 100 % натовареност по 
всички видове дела. 

Съдиите дават дежурства съобразно график за дежурствата, 
който се изготвя от адм. ръководител. Съгласно утвърдените Вътрешни 
правила за разпределение на делата по време на дежурство се разглеждат 
следните видове наказателни дела:  

   - частни наказателни дела: по искания на органите на 
досъдебното производство за разрешение или одобрение на 
процесуални действия, искания по чл. 159а, ал.1 от ЗЕС, разпити пред 
съдия, производства по мерки за неотклонение, по молби за разкриване 
на банкова или търговска тайна по Закона за кредитните институции 
/ЗКИ/, както и всички дела, за които по закон се предвижда незабавно 
произнасяне; 

     - административно – наказателни дела: за дребно хулиганство по 
Указа за борба с дребното хулиганство /УБДХ/, по Закона за опазване на 
обществения ред при провеждане на спортни мероприятия /ЗООРПСМ/, 
образувани по чл. 72, ал. 1, т. 7 от ЗМВР, и дела, по които се предвижда 
незабавно произнасяне. 

За проверявания период в съда се прилагат Вътрешни правила за 
работата на служба „Архив“, актуализирани на 22.12.2017 г. 

Приети са „Правила за определяне на съдебните заседатели, 
определяне и изплащане на техните възнаграждения“, актуализирани на 
01.01.2019 г. 

  Прилагат се и приетите „Правила за работата с информационни 
системи“, „Вътрешни правила за случайно разпределение на делата“, 
актуализирани на 01.10.2017 г. и „Вътрешни правила за публикуване на 
съдебни актове“, актуализирани на 03.11.2017 г.  

 
4.Организация при образуване на делата и спазване на 

изискванията на чл. 80 от Правилника за администрацията на 
съдилищата /ПАС/. 

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

 
5. Организация на работата в деловодството и другите служби. 
 

  Изготвянето на призовките и съобщенията за призованите лица 
след образуване на делото и след съдебно заседание се извършва в 
тридневен срок.  

  Съдебните протоколи по делата се изготвят в срока, предвиден в 
НПК. 

  Призовки, съобщения или преписи от жалба/протест на участвали 
в производството страни се връчват до седем дни след провеждане на 
с.з., респ. след получаването им в съда.  

  Преписи от решенията се изпращат в същия ден или най-късно на 
следващия ден след предаване на делото от съдията - докладчик в 
деловодството.  

  Преписи от протести или жалби на страните се изпращат до три 
дни след разпореждането на съдията-докладчик. 

  Делата се изпращат на по-горната инстанция след връщане на 
съобщенията за връчен препис от жалбата или протеста до три дни след 
изтичане на срока за възражения и след разпореждането на съдията-
докладчик. 

   
  6. Деловодни книги и регистри по наказателни дела. 

 
 Според предоставената информация в съда се водят всички книги 

и регистри, посочени в чл. 39, ал. 1, т.1-7 от ПАС. Няма книги, които се 
водят само на електронен носител.  

 На хартиен и електронен носител се водят: входящ регистър, 
изходящ регистър, азбучник, книга за веществените доказателства, 
книга за изпълнение на наказанията, книга по ЗЕС, описна книга 
наказателни дела, книга за изпълнителните листове, архивна книга, 
книга за закрити/разпоредителни заседания, срочна книга наказателни 
дела, книга обжалвани дела и регистър на отводите и самоотводите. 

  На хартиен носител се водят: входящ регистър, изходящ регистър, 
азбучник, книга за веществените доказателства, книга за изпълнение на 
наказанията, книга по ЗЕС, описна книга наказателни дела, книга за 
изпълнителните листове, архивна книга, книга за 
закрити/разпоредителни заседания, срочна книга наказателни дела, 
малка срочна наказателни дела, книга обжалвани дела и регистър на 
отводите и самоотводите. 
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   Деловодните книги се приключват с изтичане на календарната 
година.  

Проверени книги и регистри: 
Книга за откритите съдебни заседания за 2019 г. - започната на 

09.01.2019 г., последното вписване е на 30.12.2019 г., НОХД № 380/ 2019 
г. Прошнурована, прономерована. Приключена е по надлежния ред - с 
печат на съда и с подписа на председателя, с отбелязване, че съдържа 
111 листа. Заверена с печат на съда и с подпис на районен съдия. След 
последното вписване е отбелязано, че е проверена от адм.секретар - 
посочено име, подпис и печат на съда. 

Книга за откритите съдебни заседания за 2020 г. - започната на 
03.01.2020 г., последното вписване е на 29.12.2020 г., НОХД № 387/2020 
г. Прошнурована,  прономерована. Приключена по надлежния ред - с 
печат на съда и с подписа на председателя, с отбелязване, че съдържа 
101 листа. След последното вписване е отбелязано, че е проверена от 
адм.секретар- посочено име, подпис и печат на съда. 

Описна книга наказателни дела първа инстанция за 2019 г. 
започната на 02.01.2019 г., последното вписване е на 30.12.2019 г., АНД 
№ 382/ 2019 г. Прошнурована, прономерована. Приключена е по 
надлежния ред - с печат на съда и с подписа на председателя, с 
отбелязване, че съдържа  104 страници. След последното вписване е 
отбелязано, че е проверена от адм.секретар - посочено име, подпис и 
печат на съда.  

Описна книга първоинстанционни наказателни дела за 2020 г. - 
започната на 06.01.2020 г., приключена на 31.12.2020 г., последното 
вписано НОХД № 404/ 2020 г. Прошнурована и прономерована. 
Приключена по надлежния ред – с печат на съда и с подписа на 
председателя, с отбелязване, че съдържа 107 листа. След последното 
вписване е отбелязано, че е проверена от адм.секретар - посочено име, 
подпис и печат на съда.  

Книга за закрити и разпоредителни заседания. Първото вписване 
за 2019 г. е на 04.01.2019 г., последното вписване – на 30.12.2019 г., АНД 
№ 378/ 2019 г. Приключена по надлежния ред с подпис на председателя 
на съда, без печат, с отбелязване, че съдържа 103 листа. След последното 
вписване е отбелязано, че е проверена от адм.секретар - посочено име, 
подпис и печат на съда.  

Книга за закрити и разпоредителни заседания. Първото вписване 
за 2020 г. е на 10.01.2020 г., последното вписване – на 30.12.2020 г., АНД 
№ 400/ 2020 г. Приключена по надлежния ред с подпис на председателя 
и печат на съда, с отбелязване, че съдържа 93 листа. След последното 



8 
 

вписване е отбелязано, че е проверена от адм.секретар - посочено име, 
подпис и печат на съда.  

Книга за изпълнение на влезлите в сила присъди и определения- 
води се от 2013 г. Първото вписване за 2019 г. е на 19.02.2019 г., а 
последното вписване – на 30.12.2019 г., последен № 32. Ежемесечно е 
извършвана проверка на книгата съгласно чл. 104 ПАС. Първото 
вписване за 2020 г. е на 28.01.2020 г., а последното – на 30.12.2020 г., 
последен № 45. Прошнурована и прономерована, приключена е по 
надлежния ред с подпис на председателя и печат на съда, с отбелязване, 
че съдържа 96 листа. След всеки месец е извършвана проверка на 
книгата с посочване на датата и подпис на председателя. 

Азбучник за 2019 г. – води се в две книги /„Ищци“ и „Ответници“/ 
на хартиен носител. Азбучник „Ищци“ - прономерован и прошнурован, 
заверен с печат на съда и подпис на председателя на съда, с отбелязване, 
че съдържа 105 листа. 

Азбучник „Ответници“ - прономерован и прошнурован, заверен с 
печат на съда и подпис на председателя, с отбелязване, че съдържа 105 
листа. 

Азбучник за 2020 г. – води се в две книги /„Ищци“ и „Ответници“/ 
на хартиен носител. Азбучник „Ищци“ - прономерован и прошнурован, 
заверен с печат на съда и подпис на председателя, с отбелязване, че 
съдържа 104 листа. 

Азбучник „Ответници“ - прономерован и прошнурован, заверен с 
печат на съда и подпис на председателя, с отбелязване, че съдържа 103 
листа. 

Входящ дневник за 2019 г., първа част - води се от 02.01.2019 г. до 
03.07.2019 г. вкл. Съдържа графи за вх. №, дата и час на постъпване, 
описание на постъпилите книжа, подател, направление на книжата. 
Прономерован и прошнурован. Има печат на съда и подпис на 
председателя. Съдържа 106 листа. 

Входящ дневник 2019 г., втора част - води се от 04.07.2019 г. до 
31.12.2019 г. Съдържа графи за вх. №, дата и час на постъпване, 
описание на постъпилите книжа, подател, направление на книжата. 
Прономерован и прошнурован. Има печат на съда и подпис на съдебен 
архивар. Съдържа 107 листа. 

След приключването им е извършена проверка от адм. секретар. 
Има печат на съда и подпис. 

Изходящ дневник, води се за 2018 г. и 2019 г. Съдържа графи за 
изх. №, дата, описание на изпращания документ, адресат, начин на 
изпращане. Прономерован и прошнурован. Има печат на съда и подпис 
на председателя. Съдържа 102 листа. 
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Входящ дневник 2020 г., първа част - води се от 02.02.2020 г. до 
25.08.2020 г. вкл. Съдържа графи за вх. №, дата и час на постъпване, 
описание на постъпилите книжа, подател, направление на книжата. 
Прономерован и прошнурован. Има печат на съда и подпис на 
председателя. Съдържа 105 листа.  

Входящ дневник 2020 г., втора част - води се от 26.08.2020 г. до 
31.12.2020 г. вкл. Съдържа графи за вх. №, дата и час на постъпване, 
описание на постъпилите книжа, подател, направление на книжата. 
Прономерован и прошнурован. Има печат на съда и подпис на 
председателя. Съдържа 103 листа. 

След приключването им е извършена проверка от адм.секретар. 
Има печат на съда и подпис. 

Изходящ дневник - води се за 2020 г. и 2021 г.. Съдържа графи за 
изх. №, дата, описание на изпращания документ, адресат, начин на 
изпращане. Прономерован и прошнурован. Поставен е печат на съда и 
подпис на председателя. Съдържа 98 листа. 

След приключването му е проверен от адм.секретар и поставен 
печат на съда и подпис. 

Книга за веществените доказателства – води се от 2012 г. Първото 
вписване за 2019 г. е на 02.01.2019 г., а последното на 30.08.2019 г. За 
2020 г. първото вписване е на 13.01.2020 г., последното на 23.12.2020 г. 
Всички графи са надлежно попълнени. Прошнурована, прономерована, 
заверена с печат на съда и подпис на председателя, с отбелязване, че 
съдържа 103 листа. В отделни ПВЦ папки се съхраняват приемо-
предавателните протоколи за веществените доказателства, протоколите 
за с.з. с разпореждане по отношение на ВД, както и определението на 
съда за разпореждане с ВД. Приложени са протоколите за извършените 
проверки на ВД за 2019 г., протоколите за унищожаване на ВД, 
заповедите за назначаване на комисия, която да извърши проверка на ВД 
и да установи дали са налични, правилно ли се съхраняват, има ли 
разпореждане на съда по отношение на всяко от тях и дали е изпълнено.  

Архивна книга за наказателните дела за 2019 г. Започната на 
12.03.2019 г., последното вписване е на 31.12.2019 г. - пореден № 339. 
Съдържа информация за архивираните дела - номер, година и 
характер/вид/, номер на връзката. Дата и година на внасяне на делото в 
служба „Архив“. Прономерована и прошнурована, заверена с печат на 
съда и с подпис на председателя, с отбелязване, че съдържа 103 листа. 
След последното вписване книгата е проверена от адм. секретар на съда- 
с посочено име, подпис и печат на съда. Към книгата е приложена 
картонена папка, съдържаща приемо- предавателните протоколи за 
предадените в архива на РС – Елин Пелин наказателни дела с посочен 
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индекс по номенклатурата, номер и година на делото, състав на съда, 
година на предаване в архив, срок за съхранение. 

Архивна книга за наказателни дела за 2020 г. и 2021 г. Започната 
на 27.01.2020 г., последно вписване е от 30.12.2020 г. - пореден № 266.  
Съдържа информация за архивираните дела - номер, година и 
характер/вид/, номер на връзката. Дата и година на внасяне на делото в 
служба „Архив“. Прономерована и прошнурована, заверена с печат на 
съда и с подпис на председателя, с отбелязване, че съдържа 106 листа. 
След последното вписване книгата е проверена от адм. секретар на съда- 
с посочено име, подпис и печат на съда. Към книгата е приложена 
картонена папка, съдържаща приемо- предавателните протоколи за 
предадените в архива на РС – Елин Пелин наказателни дела с посочен 
индекс по номенклатурата, номер и година на делото, състав на съда, 
година на предаване в архив, срок за съхранение. 

Регистър на отводите, води се на хартиен носител. През 2019 г. са 
направени общо 13  мотивирани отвода по 7 дела на основание чл. 29, 
ал. 2 НПК. През 2020 г. са направени общо 13 мотивирани отвода по 6 
дела на основание чл. 29, ал. 2 НПК. В края на всяка календарна година 
регистърът е проверяван от адм. секретар -  посочено име, подпис и 
печат на съда. Прошнурован и прономерован, заверен с печат на съда и 
подпис на председателя с отбелязване, че съдържа 105 листа. В отделни 
картонени папки се съхраняват протоколите от избор на съдия-
докладчик. При преразпределение след отвод на първоначалния 
докладчик се прилага новия протокол от избор, както и препис от 
съдебния акт, с който съдията се е отвел от разглеждане на делото. 

Регистър по чл.251г ЗЕС – води се от 2015 г. Първото вписване е 
от 10.01.2019 г.  За годината са постъпили 12 искания по ЗЕС. Издадени 
са 12 разрешения. Приложени са постъпилите искания, подредени в 
папка-класьор. За 2020 г. първото вписване е от 10.01.2020 г. Постъпили 
са 12 искания по ЗЕС. Издадени са 12 разрешения.   

Регистър на заявленията за достъп до обществена информация. 
Води се от 2010 г. на хартиен носител. Всички графи са попълнени 
надлежно – пореден номер, заявител, вх. № и дата на заявлението, кратко 
описание на исканата информация, номер, дата и съдържание на 
решението „предоставен достъп пълен, частичен или отказ“. За 2019 г. 
са постъпили 2  заявления, по които съдът е предоставил пълен достъп, 
за 2020 г. – 1 , по което съдът е предоставил частичен достъп.   

Регистър на изпълнителните листове, издадени за държавни такси 
и суми, присъдени в полза на съдебната власт - води се от 2015 г.  
Прономерован и прошнурован, заверен с печат на съда и подпис на 
председателя, с отбелязване, че съдържа 91 листа. Всички графи са 
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попълнени надлежно и съдържат необходимата информация. В края на 
всяка година е проверяван от адм. секретар, заверен с печат на съда. 

 
7.Получаване, съхраняване, предаване и унищожаване на 

веществени доказателства. 
 
Съгласно Заповед № А – 149/31.12.2019 г. на председателя на съда 

е определен съдебен служител, който да приема, съхранява и регистрира 
веществените доказателства по наказателните дела.   

  Постъпилите в съда се приемат опаковани съобразно естеството 
им и по подходящ за съхранение начин. Описват се подробно, като се 
означават по вид, марка, брой, тегло и др. Върху опаковката на всяко 
веществено доказателство, съгласно чл. 126 от ПАС, се поставя стикер с 
означаване на номера на делото, годината на образуване и номера, под 
който е записано в книгата. 

  Приемането им се извършва по данните в обвинителния акт. 
Удостоверява се с протокол, подписан от предаващия и приемащия, 
който се прилага по делото. 

  Съдебният секретар получава от определения съдебен служител 
веществените доказателства за предявяване по реда на НПК. След 
приключване на съдебното заседание незабавно ги връща в 
деловодството. За връщането на веществени доказателства на 
собственика им се съставят протоколи и се отбелязва в книгата за 
веществени доказателства. 

  За унищожаването на веществените доказателства, когато е 
постановено от съда, се съставя протокол и се извършва отбелязване в 
книгата. За отнетите в полза на държавата ВД се уведомяват НАП и 
органа, при който се съхраняват. 

  Ежегодно постоянно действащата комисия съгласно Заповед № 
148 от 31.12.2019 г. на административния ръководител на съда извършва 
проверка за наличността, съхранението и изпълнението на 
разпорежданията на съда за веществените доказателства. През 2019 г. 
постоянно действащата комисия е извършила унищожаване на 
веществени доказателства по 7 наказателни дела, а през 2020 г. по 5 
наказателни дела. Протоколите са докладвани на председателя на съда. 
През 2019 година са изготвени 8 броя приемо-предавателни протокола 
за ВД, а през 2020 година  - 6 броя.     

 
8. Заповеди, отнасящи се до организацията на административната 

дейност на съда. 
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За утвърждаване на месечния график на дежурствата са издадени 
следните заповеди: Заповед № А -9/ 25.01.2019 г.; Заповед № А -
36/25.03.2019 г.; Заповед № А-54/10.05.2019 г.; Заповед № А- 
68/28.06.2019 г.; Заповед № А – 82/ 01.08.2019 г.; Заповед № А-
109/04.10.2019 г.; Заповед № А- 117/25.10.2019 г.; Заповед № А- 130/ 
29.11.2019 г.; Заповед № А– 6/ 29.01.2020 г.; Заповед № А-20/02.03.2020 
г.; Заповед № А-28/31.03.2020 г.; Заповед № А- 34/30.04.2020 г.; Заповед 
№ А-47/29.05.2020 г.; Заповед № А-63/06.07.2020 г.; Заповед № А-
90/14.08.2020 г.; Заповед № А-104/02.10.2020 г.; Заповед № А -112/ 
30.10.2020 г.; Заповед № А- 131/30.11.2020 г. 

Заповед № А - 61/14.06.2019 г. и Заповед № А -60/ 24.06.2020 г. – 
за определяне на делата, които да се разглеждат през съдебната ваканция 
на осн. чл. 329, ал. 3 ЗСВ; Заповед № А – 149/31.12.2019 г. за определяне 
на служител, който да приема, съхранява и регистрира веществените 
доказателства по наказателните дела; Заповед № А -148/31.12.2019 г. за 
определяне на постоянна комисия, която да извършщи проверка на 
книгата за ВД.   

Заповед № А-142/27.12.2019 г.и Заповед № А – 143/29.12.2020 г.  – 
издадени на осн. чл. 80, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 9 от ЗСВ съгласно 
Единната методика по приложението на принципа за случайно 
разпределение на делата в районните, окръжните, административните, 
военните, апелативните и специализираните съдилища. 

Заповед № А – 147/31.12.2019 г., с която е възложено на адм. 
секретар на съда отбелязване на резултатите от приключените 
граждански и наказателни дела в Системата за изчисляване на 
натовареността на съдиите към ВСС. 

Заповед № А -133/29.11.2019 г. и Заповед № А- 142/ 29.12.2020 г. 
- за извършване на нинвентаризация на всички дела в деловодството на 
съда. 

Заповед № А -116/24.10.2019 г. за заместване на адм. секретар на 
съда при отсъствието му поради ползване на платен отпуск. 

Заповед № А-115/24.10.2019 г., с която е възложено на адм. 
секретар проверка на водените в съда книги съгласно глава 8 раздел II 
ПАС и на архивираните дела.     

Заповед № А – 23/11.03.2010 г. – издадена в съответствие с 
дадените препоръки и указания на заседанието на СК на ВСС, проведено 
на 10.03.2020 г. по повод обявената в страната епидемична обстановка 
съгласно протокол № 8, т. 31. 

Заповед № А -31/09.04.2020 г. – издадена във връзка с обявената 
епидемична обстановка и работата на органите на съдебната власт по 
време на извънредното положение. 
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Заповед № А – 102/21.09.2020 г. – за работа на съда със САС 
„Съдебно деловодство“ и със Системата за случайно разпределение на 
делата на ВСС, считано от 21.09.2020 г.  

Заповед № А-41/14.05.2020 г. за разпределението и образуването 
на делата до отмяна на епидемичната обстановка в страната. 

Заповед № А -40/14.05.2020 г. за определяне на работното време 
на службите в съда и приетите правила и мерки за работа в условията на 
пандемия. 

Заповед № А-30/31.03.2020 г. – издадена във връзка с 
организацията на работа в служба „Бюро съдимост“ предвид обявената 
епидемична обстановка в страната.   

 Заповед № А-25/16.03.2020 г. – издадена във връзка с всички 
неотложни административни услуги, които следва да се извършват в 
регистратурата на съда, предвид обявената епидемична обстановка в 
страната.   

 
9. Извършени проверки в РС – Елин Пелин. 
 
Въз основа на Заповед №А -190/16.09.2019 г. на административния 

ръководител-председател на Софийския окръжен съд в РС – Елин Пелин 
е извършена проверка за срочността и движението на наказателните дела 
в периода 01.01.2019 г. - 31.10.2019 г., водене на книгите, 
администриране на постъпилите жалби, спрените дела и тези, оставени 
без движение. В доклада за резултатите комисията е отчела, че през 
проверявания период наказателните дела са насрочвани и отлагани в 
сроковете, предвидени в НПК /не са установени случаи на насрочване на 
делата извън предвидения в чл. 247а, ал. 2 НПК двумесечен срок/. 
Наказателните дела, образувани по внесени споразумения, се насрочват 
в срока по чл. 382, ал. 2 от НПК. В срок са изготвяни и предавани 
мотивите на присъдите по приключените наказателни дела от общ и 
частен характер. Наказателните дела, образувани по чл. 64, ал. 1 НПК, 
се насрочват за разглеждане незабавно в деня на постъпване на 
предложението. Делата, образувани по чл. 65, ал. 3 НПК, се насрочват за 
разглеждане в предвидения тридневен срок от постъпване на искането. 
Съдебните актове по наказателните дела, образувани по реда на чл. 161, 
ал. 1 и ал. 2 НПК и по чл. 159а, ал. 1 НПК се постановяват незабавно в 
деня на постъпване на искането на прокурора. Делата, образувани и 
разглеждани по реда на гл. 28 НПК, се насрочват и решават в сроковете, 
предвидени в НПК.  

По време на дежурство се разпределят делата, образувани по 
искания за разпити пред съдия, одобряване на протоколи за претърсване 
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и изземване, искания във връзка с мерки за неотклонение, искания за 
разкриване на банкова или търговска тайна, производствата по УБДХ. 
Производствата, образувани по чл. 65 от НПК, се разпределят на 
докладчика в производството по чл. 64 НПК.  

При извършената проверка на случаен принцип не са установени 
производства, по които не са спазени законоустановените срокове. 

Отчетено е, че в съда е създадена отлична организация на работа. 
Протоколите за съдебните заседания по наказателните дела се 

изготвят в сроковете и със съдържание, предвидени в НПК.  
Постъпилите жалби по наказателните дела и по делата от 

административно-наказателен характер се разглеждат от съдията-
докладчик в кратък срок в съответствие с предвидения ред за 
администриране на жалбите. 

 Наказателните дела се разпределят на принципа на случайния 
подбор от председателя на съда, като за целта се ползва инсталираната 
програма за случайно разпределение на делата. По решение на ОС на 
съдиите 2 дни преди ползването на разрешения отпуск съдията се 
изключва от разпределението на всички видове производства и се 
включва 1 ден преди да се върне на работа. 

 
Анализ на дейността, отчетена в годишните доклади на съда за 

2019 г.  и 2020 г. 
През 2020 г. са образувани 9 наказателни дела по-малко в 

сравнение с 2019 г. Останали несвършени от предходната година са 115 
дела или с 32 повече от останалите несвършени в началото на 2019 г. – 
83. През 2020 г. свършените наказателни дела са 373, а през 2019 г. - 350, 
или с 23 повече. Приключените в тримесечен срок са 237 за 2019 г., или  
67,7 % от общо приключените. През 2019 г. са образувани общо 131 дела 
от общ характер, като несвършените от предходен период са 20 или 
общо са разгледани 151 дела от общ характер. От тях свършените дела 
са 117, от които приключени със съдебен акт са 98, прекратени с 
одобрени споразумения по чл. 382 и чл. 384 НПК са общо 98, като 
останалите несвършени дела в края на отчетния период са 34 от общ 
характер. През 2019 г. са образувани 10 наказателни дела от частен 
характер, като несвършените от предходен период са 5. Образуваните 
наказателни дела по чл. 78а от НК за 2019 г. са 24, несвършени от 
предходен период са 2. Образуваните ЧНД са 76, а АНД – 141. 
Прекратените наказателни дела са 2. За сравнение през 2020 г. 
приключените в тримесечен срок наказателни дела са 276 или 74 % от 
общо приключените през годината. През 2020 г. са образувани общо 119 
дела от общ характер, като несвършените от предходен период са 34 или 
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общо са разгледани 153 дела. От тях свършените дела са 117, от които 
приключени със съдебен акт - 101, прекратени със сключени 
споразумения по чл. 382 и чл. 384 НПК са общо 94. Останалите 
несвършени дела от общ характер в края на отчетния период са 36. През 
2020 г. са образувани 10 наказателни дела от частен характер, като 
несвършените от предходен период са 6. Образуваните наказателни дела 
по чл. 78а от НК за 2020 г. са 17, несвършени от предходен период - 5. 
Образуваните ЧНД са 94, а АНД – 133.  

От изложеното следва, че е увеличен процентът на делата, 
приключени в тримесечен срок през проверявания период. 
Незначително е увеличен броят на несвършените дела от предходната 
година. Увеличен е броят на свършените дела. Броят на прекратените 
производства е увеличен незначително в сравнение с предходния 
период. Броят на потвърдените съдебни актове при инстанционен 
контрол (2019 г. – 53 /90 %/, 2020 г. – 36 /87,8 %/) е намалял 
незначително.  

 
10. Взаимодействие между административния ръководител и 

общото събрание - разгледани въпроси и ролята на общото събрание за 
уеднаквяване на съдебната практика по приложение на закона.  
           През проверявания период са проведени общи събрания, на които 
са приети Обобщени доклади за прилагането на закона и за дейността на 
РС – Елин Пелин през 2018 г. и през 2019 г.; обсъждана е дадената 
препоръка от СК на ВСС до адм. ръководители на съдилищата в страната 
в срок до един месец, считано от 10.03.2020 г., да не се разглеждат дела, 
насрочени в открити заседания, с изключение на случаите, изрично 
предвидени в чл. 329, ал. 3 ЗСВ, като се уведомят страните за това; 
обсъждан е въпроса дали РС – Елин Пелин да продължи да работи с 
Единната информационна система на съдилищата или със САС 
„Съдебно деловодство“ и Системата за случайно разпределение на 
делата на ВСС. 
 

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

 
През проверявания период съдия Петко Георгиев е участвал в 

електронно дистанционно обучение на тема „Ползване на електронните 
ресурси на Европейската съдебна мрежа“, проведено от 29.01. до 
19.02.2019 г. 

Административният секретар на съда и трима съдебни 
деловодители са участвали в обучителен курс във връзка със 
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създаването на Единната система на сайтовете на съдилищата, проведен 
на 10.05.20019 г. 

Длъжностното лице по призоваване е участвало в обучение, 
организирано от НИП, на тема „Връчване на призовки и съдебни книжа“ 
в периода 22.07.-24.07.2020 г.   

 
 II. Образуване, движение и приключване на делата. 

 
  Образуването на наказателните дела се извършва в деня на 

постъпването на книжата. Разпределят се на съдиите при спазване на 
изискванията, предвидени в чл. 9 от ЗСВ. 

  Предоставените статистически данни за образуването, движението 
и решаването на наказателните дела са следните: 

 
За 2019  г. 
Насрочването на делата се извършва при спазване на срока по чл. 

247а, ал.2 НПК /нов чл. 247б, ал.2/. Насрочени в 3-месечен срок с 
разрешение на председателя са 5 дела. Няма насрочени след 
тримесечния срок. 

Насрочените дела за с.з. в едномесечен срок от разпоредителното 
заседание са 15. 

Насрочените дела за с.з. извън едномесечния срок от 
разпоредителното заседание са  13. 

За 2019 г. 1 дело /НОХД № 264/2018 г./ е върнато на прокурор за 
отстраняване на очевидна фактическа грешка в обвинителния акт и на 
осн. чл. 248а, ал. 1 от НПК е определен 7-дневен срок, в който 
прокурорът да я отстрани.  

По едно дело е прекратено съдебното производство на основание 
чл.248а, ал.2 НПК. 

Няма дела, при отлагането на които не е спазен срока по чл. 271, 
ал. 10 от НПК.  

Останалите несвършени дела в началото на отчетния период са 83, 
съставляващи 17,8 % от всички дела за разглеждане през годината. По 
видове се разпределят, както следва: НОХД –  20, НЧХД – 5, АНД по чл. 
78а НК– 2, АНД – 53, ЧНД – 3. 

На всеки съдия се разпределят, както следва: 
- Росица Тодорова: НОХД – 4, НЧХД-3, АНД по чл. 78а НК – 0, 

АНД – 16. Общо 23. 
- Борислав Чернев: НОХД – 7, АНД по чл. 78а НК – 1, АНД – 16, 

ЧНД - 2. Общо 26. 
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- Петко Георгиев: НОХД – 9, НЧХД – 2, АНД по чл. 78а от НК – 1, 
АНД – 21, ЧНД - 1. Общо 34. 

През 2019 г. са образувани 382 дела, съставляващи 82,2 % от 
всички дела за разглеждане през годината (465). По видове са, както 
следва:  НОХД – 131, НЧХД – 10, АНД по чл. 78а НК– 24, АНД – 141, 
ЧНД – 76.  
         На всеки съдия се разпределят, както следва: 

-  Росица Тодорова: НОХД – 43, НЧХД – 3, АНД по чл. 78а НК– 8, 
АНД – 48, ЧНД – 22. Общо 124. 

-  Борислав Чернев: НОХД – 44, НЧХД – 4, АНД по чл. 78а от НК 
–   9, АНД – 47, ЧНД - 27. Общо 131. 

-  Петко Георгиев: НОХД – 44, НЧХД – 3, АНД по чл. 78а от НК – 
7, АНД – 46, ЧНД – 27. Общо 127. 

Общият брой на делата за разглеждане през 2019 г. е 465, от които: 
НОХД – 151, НЧХД – 15, АНД по чл. 78а НК– 26, АНД – 194, ЧНД – 79.  

На всеки съдия се разпределят, както следва: 
-  Росица Тодорова: НОХД – 47, НЧХД – 6, АНД по чл. 78а от НК 

– 8, АНД – 64, ЧНД – 22. Общо 147. 
- Борислав Чернев: НОХД – 51, НЧХД – 4, АНД по чл. 78а от НК – 

10, АНД – 63, ЧНД – 29. Общо 157. 
          - Петко Георгиев: НОХД – 53, НЧХД – 5, АНД по чл. 78а от 

НК – 8,  АНД – 67, ЧНД - 28. Общо 161. 
Свършените през годината дела са 350 и съставляват 75,3 % от 

всички дела за разглеждане. По видове се разпределят, както следва: 
НОХД – 117; НЧХД – 9; АНД по чл. 78а НК – 21; АНД – 126; ЧНД – 77. 

Брой свършени дела от всеки съдия: 
- Росица Тодорова: НОХД – 38, НЧХД – 5, АНД по чл. 78а НК– 8, 

АНД – 50, ЧНД – 22. Общо 123. 
- Борислав Чернев: НОХД – 43, НЧХД – 0, АНД по чл. 78а от НК 

– 7, АНД – 39, ЧНД - 29. Общо 118. 
- Петко Георгиев: НОХД – 36, НЧХД – 4, АНД по чл. 78а от НК – 

6, АНД – 37, ЧНД – 26. Общо 109. 
 
Делата, свършени в срок до 3 месеца, са 237, съставляващи 51 % 

от разгледаните /465/. По видове се разпределят, както следва: НОХД – 
97; НЧХД – 2; АНД по чл. 78а НК – 20; АНД – 41; ЧНД – 77.  

Свършени дела до 3 месеца от всеки съдия: 
-  Росица Тодорова: НОХД – 34, НЧХД – 2, АНД по чл. 78а НК – 

7, АНД – 27, ЧНД – 22. Общо 92. 
-  Борислав Чернев: НОХД – 34, АНД по чл. 78а от НК – 7, АНД – 

10, ЧНД - 29. Общо 80. 
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-  Петко Георгиев: НОХД – 29, АНД по чл. 78а от НК – 6, АНД – 
4, ЧНД – 26. Общо 65. 

 
Делата, свършени в срок над 3 месеца, са 113, представляващи  

24,3 % от разгледаните. По видове се разпределят, както следва: НОХД 
– 20; НЧХД – 7; АНД по чл. 78а НК – 1; АНД – 85.  

Свършени дела над 3 месеца от всеки съдия: 
-  Росица Тодорова: НОХД – 4, НЧХД -3, АНД по чл. 78а НК – 1, 

АНД – 23. Общо 31. 
-  Борислав Чернев: НОХД – 9, АНД – 29. Общо 38. 
-  Петко Георгиев: НОХД – 7, НЧХД – 4, АНД – 33. Общо 44. 
 
Делата, решени в едно съдебно заседание, са 168. По видове се 

разпределят, както следва: НОХД – 79, АНД – 63, ЧНД – 26. 
За всеки съдия: 
 
 
 
 
 
Делата, решени в три съдебни заседания, са 80. По видове се 

разпределят, както следва: НОХД – 25, АНД – 48, ЧНД - 7. 
За всеки съдия: 

съдия НОХД   АНД ЧНД Общо 
Росица Тодорова 5     14 - 19 
Борислав Чернев 10     13  5 28 
Петко Георгиев 10     21 2 33 

 
Делата, решени в повече от три съдебни заседания, са 40. По 

видове се разпределят, както следва: НОХД – 17, НЧХД -1, АНД – 22, 
ЧНД - 0. 

 
     За всеки съдия: 

съдия НОХД НЧХД АНД Общо 
Росица Тодорова 2 1        4  7 
Борислав Чернев 5 -      10 15 
Петко Георгиев    10 -        8  18 

 
Делата, отложени над три пъти са, 7, от които: НОХД – 2; НЧХД – 

2; АНД – 3. Причини - нередовно призоваване на подсъдим 
/жалбоподател/, пострадал, свидетел, заболяване на страна, за събиране 
на доказателства, назначаване на служебен защитник, обявяване на 

Съдия НОХД    АНД ЧНД Общо 
Росица Тодорова 29 34 15 78 
Борислав Чернев 26 17  5 48 
Петко Георгиев 24 12 6 42 
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свидетел за общодържавно издирване, установяване на адрес по 
местоживеене, предоставяне на възможност за постигане на спогодба и 
др. 

 
Брой съдебни заседания за всеки съдия по месеци през 2019 г.: 
 

месец                                           съдия  
  Росица Тодорова Борислав Чернев Петко Георгиев 
Януари 4 4 4 
Февруари 8 8 8 
Март  8 8 8 
Април 8 8 8 
Май 8 8 8 
Юни 8 8 8 
Юли 4 8 4 
Август 2 - 4 
Септември 4 6 8 
Октомври 8 4 8 
Ноември 8 8 8 
Декември 4 6 6 
Общо за 
годината: 

             
            74 

 
76 

 
82 

 
През 2019 г. няма спрени дела. 
За 2019 г. няма дела, прекратени поради изтекла давност или по 

други причини. 
За 2019 г. няма неправилно образувани и прекратени наказателни 

дела.  
Съдебното производство е прекратено по 2 дела - НОХД № 

201/2018 г. /на осн. чл.289 НПК във вр. чл. 24, ал.1, т.4 НПК/ и НОХД № 
328/2019 г. /на основание чл. 248, ал. 1, т. 3 НПК/. 

През 2019 г. е възобновено 1 дело – НОХД № 196/2019 г., с 
решение № 66/19.02.2020 г. по НДВ № 24/2020 г. на САС. 

Няма дела с възобновено съдебно следствие.  
Несвършените дела в края на 2019 г. са 115, съставляващи 24,7 % 

от всички разгледани. От тях: НОХД – 34, НЧХД – 6, АНД по чл. 78а от 
НК–  5, АНД – 68, ЧНД – 2, които за всеки съдия се разпределят: 

-  Росица Тодорова: НОХД – 9, НЧХД – 1, АНД по чл. 78а НК– 0, 
АНД – 14, ЧНД - 0. Общо 24. 

-  Борислав Чернев: НОХД – 8, НЧХД – 4, АНД по чл. 78а НК – 3, 
АНД – 24. Общо 39. 

-  Петко Георгиев: НОХД – 17, НЧХД – 1, АНД по чл. 78а от НК – 
2, АНД – 30, ЧНД - 2. Общо 52. 
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Постановените осъдителни присъди по глава 20 НПК са 98. 
Постановена е 1 оправдателна присъда.  
За периода няма образувани дела с висок обществен интерес. 
По 1 дело подсъдимият е непълнолетен. 
По искане за вземане на мярка за неотклонение задържане под 

стража или за нейното изменение са образувани 16 дела, от които по чл. 
64 НПК са 11, по чл. 65 НПК - 5. 

  Съдът е постановил определението си по 11 дела в деня на 
образуването им по чл. 64 НПК и в 3-дневен срок по 5 дела, образувани 
по чл. 65 НПК. 

Няма дела, по които съдът е постановил определението си в по-
дълъг срок от предвидения в НПК. 

Делата, образувани по чл. 243 от НПК, са 2. Няма дела, образувани 
по чл. 244, ал. 5 НПК. 

По искане на орган на досъдебното производство са образувани 43 
ЧНД, от които 16 по чл. 161 НПК, 12 по чл. 159а НПК, 9 по чл. 222 и по 
чл.223 НПК, 2 по чл. 68 ЗМВР, 4 по чл. 384, ал. 2 НПК. 

По реда на глава 24 НПК „Бързо производство” са разгледани 12 
дела. 

Няма дела, образувани по глава 26 НПК „Ускоряване на 
наказателното производство”. 

По реда на глава 27 НПК „Съкратено съдебно следствие в 
производството пред първата инстанция” са разгледани 2 дела – НОХД 
№ 1/2019 г. и НОХД № 131/2019 г. 

По реда на глава 28 НПК „Освобождаване от наказателна 
отговорност с налагане на административно наказание” са разгледани 21 
дела.  

Делата, решени със споразумение по реда на глава 29 НПК, са 89, 
от които по реда на чл. 381 НПК – 62, по реда на чл. 384 НПК – 27.  

По глава 34 НПК са образувани 3 дела по молби за реабилитация. 
Няма образувани дела по внесено предложение за прилагане на 
принудителни медицински мерки. 

През проверявания период 8 АНД са насрочени след едномесечния 
срок по чл. 376, ал. 1 от НПК.  

Няма дела, насрочени след седемдневния срок по чл. 382, ал. 2 от 
НПК. 
          Няма дела, по които срокът по чл. 243, ал. 5 от НПК не е спазен.  
Образуваните 2 ЧНД са разгледани до 1 месец. 

Няма дела, насрочени в срок, по-дълъг от предвидения в чл. 65, ал. 
3 от НПК.  
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По 30 дела преписи от присъдата или определението на съда са 
изпратени за изпълнение в 7-дневен срок. 

Няма изгубени наказателни дела. 
 
Средномесечното постъпление на наказателни дела на един съдия 

на база утвърденото щатно разписание е 12.92, а средномесечно 
свършените наказателни дела от един съдия през същата година са 9.72. 

Средномесечното постъпление на наказателни дела на един съдия 
на база действителна натовареност през годината от проверявания 
период е 12,92 /изчислява се на база постъпили дела и отработени 
човекомесеци/, средномесечно свършените дела от един съдия, който 
разглежда наказателни дела, са 9.72 

През годината са отработени 36 човекомесеца, като изчислението 
на показателя се извършва при съпоставяне на постъпилите и решените 
дела към тези отработени човекомесеци. Средномесечно делата за 
разглеждане от един съдия са 12,92. 

 
Срокове, в които са изготвени мотивите на присъдите: 
 
чл. 308 НПК 
Съдия до 15 дни до 60 дни над 60 дни 
Общо 6 20 - 
Росица Тодорова 4 6 - 
Борислав Чернев - 6 - 
Петко Георгиев 2 8 - 

         
      

Срокове, в които са изготвени решенията по АНД : 
 

Съдия до 1 месец от 
обявяване за 
решаване 

до 60 дни от 
обявяване за 
решаване 

след 60 дни от 
обявяване за 
решаване 

Общо            67             58              4 
Росица Тодорова 34               6                           - 
Борислав Чернев 14             23            3 
Петко Георгиев 19             29            1 

 
Качество на съдебните актове според данните в справките, 

предоставени от съда: 
През 2019 г. са обжалвани актовете по 68 дела, от които: НОХД – 

8; НЧХД – 8; АНД - 43; ЧНД – 9. 
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- дела, върнати от инстанционен контрол: 
съдия общо НОХД НЧХД АНД     ЧНД 
Общо 59 8 5 36 10 
Росица Тодорова 22 3 2 14 3 
Борислав Чернев 20 2 1 14 3 
Петко Георгиев 17 3 2   8 4 

 
- дела, по които са потвърдени съдебните актове: 
 
съдия общо НОХД НЧХД АНД    ЧНД 
Общо 53 8 4 33 8 
Росица Тодорова 20 3 2 12 3 
Борислав Чернев 18 2 - 13 3 
Петко Георгиев 15 3 2  8 2 

 
- дела, по които са отменени съдебните актове: 

 
Съдия общо НОХД НЧХД АНД ЧНД 
Общо 2 - - 2 - 
Росица Тодорова 2 - - 2 - 
Борислав Чернев - - - - - 
Петко Георгиев - - - - - 
 
От тях: 
- отменени с връщане на делото за ново разглеждане: 

Съдия общо НОХД НЧХД АНД ЧНД 
Общо 2 - - 2 - 

Росица Тодорова 2 - - 2 - 
Борислав Чернев - - - - - 
Петко Георгиев - - - - - 
- отменени с постановяване на нова присъда/ решение: няма 
 
- отменени с прекратяване на наказателното производство – няма. 
 

         Дела, по които са изменени съдебните актове: 
 

Съдия общо НОХД НЧХД АНД ЧНД 
Общо 3 - 1 1 1 
Росица Тодорова 1 - - 1 - 

съдия общо НОХД НЧХД    АНД     ЧНД 
Общо 68 8 8 43 9 
Росица Тодорова 21 3 2 13 3 
Борислав Чернев 22 2 2 15 3 
Петко Георгиев 25 3 4 15 3 
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Борислав Чернев 1 - 1 - - 
Петко Георгиев 1 - - - 1 
 
   
За 2020 г. 
Насрочването на делата се извършва при спазване на срока по чл. 

247а, ал.2 НПК /нов чл. 247б, ал.2/. Насрочени в 3-месечен срок с 
разрешение на председателя са 4 дела. Няма насрочени след 
тримесечния срок. 

Насрочените дела за съдебно заседание в едномесечен срок от 
разпоредителното заседание съгласночл. 252 ал. 2 НПК са 10. 

След едномесечния срок от разпоредителното заседание са 
насрочени 8 дела. 

Няма дела, върнати на прокурор за отстраняване на очевидна 
фактическа грешка в обвинителния акт на основание чл.248а НПК и 
прекратени съдебни производства на основание чл.248а, ал.2 НПК. 

Няма дела, при отлагането на които не е спазен срока по чл. 271, 
ал. 10 от НПК.  

Останалите несвършени дела в началото на отчетния период са 
115, съставляващи 23,6 % от всички дела за разглеждане през годината. 
По видове се разпределят, както следва: НОХД – 34, НЧХД – 6, АНД по 
чл. 78а НК– 5, АНД – 68, ЧНД – 2. 

На всеки съдия се разпределят, както следва: 
-  Росица Тодорова: НОХД – 9, НЧХД – 1, АНД по чл. 78а НК– 0, 

АНД – 14, ЧНД - 0. Общо 24. 
- Борислав Чернев: НОХД –  8, НЧХД – 4, АНД по чл. 78а НК– 3, 

АНД – 24. Общо 39. 
- Петко Георгиев: НОХД – 17, НЧХД -1, АНД по чл. 78а от НК – 

2, АНД – 30, ЧНД - 2. Общо 52. 
 
През 2020 г. са образувани 373 дела, съставляващи 76,4 % от всички 

дела за разглеждане през годината (488). По видове са, както следва:  
НОХД – 119, НЧХД – 10, АНД по чл. 78а НК– 17, АНД – 133, ЧНД – 94.  

На всеки съдия се разпределят, както следва: 
-  Росица Тодорова: НОХД – 44, НЧХД – 4, АНД по чл. 78а НК– 6, 

АНД – 50, ЧНД - 42. Общо 146. 
-  Борислав Чернев: НОХД – 39, НЧХД – 2, АНД по чл. 78а НК – 

6, АНД – 49, ЧНД - 23. Общо 119. 
- Петко Георгиев: НОХД – 36, НЧХД – 4, АНД по чл. 78а от НК – 

5, АНД – 34, ЧНД - 29. Общо 108. 
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Общият брой на делата за разглеждане през 2020 г. е 488, от които: 
НОХД – 153, НЧХД – 16, АНД по чл. 78а НК– 22, АНД – 201, ЧНД – 96.  

На всеки съдия се разпределят, както следва: 
-  Росица Тодорова: НОХД – 53, НЧХД – 5, АНД по чл. 78а НК– 6, 

АНД – 64, ЧНД - 42. Общо 170. 
-  Борислав Чернев: НОХД – 47, НЧХД – 6, АНД по чл. 78а НК- 9, 

АНД – 73, ЧНД - 23. Общо 158. 
- Петко Георгиев: НОХД – 53, НЧХД – 5, АНД по чл. 78а от НК – 

7, АНД – 64, ЧНД - 31. Общо 160. 
Свършените дела през годината са 373 и съставляват 76,4 % от 

всички дела за разглеждане. По видове се разпределят, както следва: 
НОХД – 117; НЧХД – 9; АНД по чл. 78а НК – 17; АНД – 137; ЧНД – 93.  

Брой свършени дела от всеки съдия: 
-  Росица Тодорова: НОХД – 41, НЧХД – 5, АНД по чл. 78а НК– 5, 

АНД – 47, ЧНД - 41. Общо 139. 
-  Борислав Чернев: НОХД – 34, НЧХД – 1, АНД по чл. 78а НК – 6, 

АНД – 50, ЧНД – 23. Общо 114. 
- Петко Георгиев: НОХД – 42, НЧХД – 3, АНД по чл. 78а от НК – 

6, АНД – 40, ЧНД - 29. Общо 120. 
 
Делата, свършени в срок до 3 месеца, са 276, съставляващи 56, 6 % 

от разгледаните. По видове се разпределят, както следва: НОХД – 109; 
НЧХД – 3; АНД по чл. 78а НК – 17; АНД – 54; ЧНД –  93.  

Свършени дела до 3 месеца от всеки съдия: 
-  Росица Тодорова: НОХД – 39, НЧХД – 2, АНД по чл. 78а НК– 5, 

АНД – 25, ЧНД - 41. Общо 112. 
-  Борислав Чернев: НОХД – 32, АНД по чл. 78а НК – 6, АНД – 14, 

ЧНД - 23. Общо 75. 
- Петко Георгиев: НОХД – 38, НЧХД – 1, АНД по чл. 78а НК – 6, 

АНД – 15, ЧНД - 29. Общо 89. 
Делата, свършени в срок над 3 месеца, са 96, представляващи 19,7 

% от разгледаните. По видове се разпределят, както следва: НОХД – 8; 
НЧХД – 5; АНД – 83.  

Свършени дела над 3 месеца от всеки съдия: 
-  Росица Тодорова: НОХД – 2, НЧХД – 3, АНД – 22. Общо 27. 
-  Борислав Чернев: НОХД – 2, АНД – 36. Общо 38. 
-  Петко Георгиев: НОХД – 4, НЧХД - 2, АНД – 25. Общо 31. 
 
Делата, решени в едно съдебно заседание, са 117. По видове се 

разпределят, както следва: НОХД – 55, АНД – 35, ЧНД – 27. 
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За всеки съдия: 
Съдия НОХД АНД ЧНД Общо 
Росица Тодорова 16 18 10 44 
Борислав Чернев 19 10  6 35 
Петко Георгиев 20  7 11 38 
Общо 55 35 27    117 

 
Делата, решени в три съдебни заседания, са 73. По видове се 

разпределят, както следва: НОХД – 22, АНД – 45, ЧНД – 6. 
 
За всеки съдия: 
 

Съдия НОХД АНД ЧНД Общо 
Росица Тодорова 6 16 3 25 
Борислав Чернев 10 16 - 26 
Петко Георгиев 6 13 3 22 
Общо 22 45 6 73 

 
Делата, решени в повече от три съдебни заседания, са 30, по видове 

се разпределят, както следва: НОХД – 6, АНД – 20, ЧНД - 4. 
 
За всеки съдия: 
Съдия НОХД АНД ЧНД Общо 
Росица Тодорова 3 4 1 8 
Борислав Чернев 2 9 1 12 
Петко Георгиев 1 7 2 10 
Общо 6 20 4 30 

 
Делата, отложени над три пъти, са 12, от които: НОХД  - 6; НЧХД 

-2; АНД – 4. Причини - нередовно призоваване на подсъдим, защитник 
или свидетел; неявяване на пострадал и свидетели; заболяване на 
подсъдим, защитник или съдебен заседател, назначаване на експертиза, 
изготвяне на експертиза; служебен ангажимент на защитник по друго 
дело; смяна на защитник; за разпит на свидетели или вещи лица; за 
събиране на допълнителни доказателства, пренасрочване поради 
обявената епидемична обстановка в страната и др. 

 
Брой съдебни заседания за всеки съдия по месеци през 2020 г.: 

Месец                                           Съдия  
  Росица Тодорова Борислав Чернев Петко Георгиев 
Януари 4 4 4 
Февруари 8 8 8 
Март  4 2 2 
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Април 2 3 1 
Май 4 1 2 
Юни 4 6 8 
Юли 6 8 6 
Август 4 8 6 
Септември 6 - 4 
Октомври 8 8 8 
Ноември 8 4 8 
Декември 4 6 6 
Общо за 
годината: 

 
62 

 
58 

 

 
63 

 
През 2020 г. е спряно едно дело: НОХД 252/2019 г., на 22.01.2020 

г. Възобновено е с разпореждане от  15.02.2021 г., насрочено за  
07.04.2021 г. /описано е подробно при проверените дела/. 

Няма дела, прекратени по давност, и след три и повече съдебни 
заседания.  

За 2020 г. няма неправилно образувани и прекратени наказателни 
дела.  

Няма прекратени съдебни производства.  
          Няма възобновени наказателни производства и дела с възобновено 
съдебно следствие. 

Несвършените дела в края на 2020 г. са 115, съставляващи  23,6 %  
от всички разгледани дела. От тях: НОХД – 36; НЧХД – 7; АНД по чл. 
78а от НК – 5, АНД – 64, ЧНД – 3, които за всеки съдия се разпределят: 

-  Росица Тодорова: НОХД – 12, НЧХД – 0, АНД по чл. 78а НК– 1, 
АНД – 17, ЧНД - 1. Общо 31. 

-  Борислав Чернев: НОХД – 13, НЧХД – 5, АНД по чл. 78а НК – 
3, АНД – 23, ЧНД - 0. Общо 44. 

- Петко Георгиев: НОХД – 11, НЧХД – 2, АНД по чл. 78а от НК – 
1, АНД – 24, ЧНД - 2. Общо 40. 

 
Постановените осъдителни присъди по глава 20 от НПК са 101.  
През 2020 г. няма постановени оправдателни присъди.  
За периода няма образувани дела с висок обществен интерес. 
Няма дела, по които подсъдимият е непълнолетен. 
По искане за вземане на мярка за неотклонение задържане под 

стража или за нейното изменение са образувани 14 дела, от които по чл. 
64 НПК - 9, по чл. 65 НПК - 5. Съдът е постановил определението си в 
деня на образуването по 9 дела, в 3-дневен срок от деня на образуването 
по чл. 65 НПК по 5 дела.  
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Няма дела, по които съдът е постановил определението си в по-
дълъг срок от предвидения в НПК. 

Делата, образувани по чл. 243 НПК, са 5. Няма образувани по чл. 
244, ал. 5 НПК. 

По искане на орган на досъдебното производство са образувани 57 
ЧНД, от които 22 по чл. 161 НПК, 13 по чл. 159а НПК, 18 по чл. 222 и по 
чл.223 НПК, 3 по чл. 68 ЗМВР, 1 по чл. 384, ал. 2 НПК. 

По реда на глава 24 НПК „Бързо производство” са разгледани 18 
дела. 

Няма образувани дела 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”. 

По реда на глава 28 НПК „Освобождаване от наказателна 
отговорност с налагане на административно наказание” са разгледани 15 
дела.  

Делата, решени със споразумение по реда на глава 29 НПК, са 94, 
от които по реда на чл. 381 НПК – 52, по реда на чл. 384 НПК – 42.  

По глава 34 НПК са образувани 5 дела по молба за реабилитация. 
Няма образувани дела по внесено предложение за прилагане на 
принудителни медицински мерки. 

През проверявания период 5 АНД са насрочени след едномесечния 
срок по чл. 376, ал. 1 от НПК.  

Няма дела, насрочени след седемдневния срок по чл. 382, ал. 2 от 
НПК. 
          Няма дела, по които срокът по чл. 243, ал. 5 от НПК не е спазен.  
Образуваните 5 ЧНД са разгледани до 1 месец. 

Няма дела, насрочени в срок, по-дълъг от предвидения в чл. 65, ал. 
3 от НПК.  

В РС – Елин Пелин няма несвършени дела, образувани две и 
повече години преди проверката. 

По 42 дела преписи от присъдата или определението на съда са 
изпратени за изпълнение в 7-дневен срок. 

Няма изгубени наказателни дела. 
Средномесечното постъпление на наказателни дела през 2020 г. на 

един съдия на база утвърденото щатно разписание е 13,56, а 
средномесечно свършените наказателни дела от един съдия през същата 
година са 10,36. 

Средномесечното постъпление на наказателни дела на един съдия 
на база действителна натовареност през годината от проверявания 
период е 13,56 /изчислява се на база постъпили дела и отработени 
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човекомесеци/, средномесечно свършените дела от един съдия, който 
разглежда наказателни дела, са 10,36. 

През годината са отработени 36 човекомесеца, като изчислението 
на показателя се извършва при съпоставяне на постъпилите и решените 
дела към тези отработени човекомесеци. Средномесечно делата за 
разглеждане от един съдия са 13,56. 
  

Срокове, в които са изготвени мотивите на присъдите:  
чл. 308 НПК 
Съдия до 15 

дни 
до 60 дни над 60 дни 

Общо 4 4 3 
Росица Тодорова 4 2 - 
Борислав Чернев - 1 1 
Петко Герогиев - 1 2 

         
      

          Срокове, в които са изготвени решенията по АНД : 
 

Съдия До 30 дни от 
обявяване за 
решаване 

до 60 дни от 
обявяване за 
решаване 

след 60 дни от 
обявяване за 
решаване 

Общо 27 57   10 
Росица Тодорова 16 22 - 
Борислав Чернев  8 15 5 
Петко Георгиев  3 20 5 

       
Качество на съдебните актове според данните в справките, 

предоставени от съда: 
 
През 2020 г. са обжалвани актовете по 44 дела, от които: НОХД – 

3; НЧХД – 2; АНД - 27; ЧНД – 12. 
 
Съдия общо НОХД НЧХД АНД ЧНД 
Общо 44 3 2 27 12 
Росица Тодорова 14 2 -  8  4 
Борислав Чернев 17 1 - 12  4 
Петко Георгиев 13 - 2  7  4 
 
- дела, върнати от инстанционен контрол: 

 
Съдия Общо НОХД НЧХД АНД ЧНД 
Общо 41 2 2 24 13 
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Росица Тодорова 12 1 - 8 3 
Борислав Чернев 16 1 - 9 6 
Петко Георгиев 13 - 2 7 4 
 
- дела, по които са потвърдени съдебните актове: 

 
- дела, по които са отменени съдебните актове: 

 
Съдия общо НОХД НЧХД АНД ЧНД 
Общо 2 - - 2 - 
Росица Тодорова 2  - - 2 - 
Борислав Чернев  - - - - - 
Петко Георгиев  - - - - - 
 
От тях: 
-   отменени с връщане на делото за ново разглеждане:  
 

Съдия общо НОХД НЧХД АНД ЧНД 
Общо 2 - - 2 - 
Росица Тодорова 2 - - 2 - 
Борислав Чернев - - - - - 
Петко Георгиев - - - - - 

   
- отменени с постановяване на нова присъда/ решение: няма 
- отменени с прекратяване на наказателното производство: няма. 
- дела, по които са изменени съдебните актове: 1 АНД 
 
II. Проверка и анализ на дела, разгледани от съдиите в РС – 

Елин Пелин. 
От всеки съдия бяха изискани и проверени дела от различни 

видове, както следва: НОХД – разгледани по общия ред по глава 20 
НПК; разгледани по реда на глава 27 НПК - съкратено съдебно следствие 
в производството пред първата инстанция; разгледани по реда на глава 
29 НПК - решаване на делото със споразумение; АНД - по чл. 78а от НК; 
АНД, образувани по жалби срещу наказателни постановления; ЧНД – 
всички видове. 

 

Съдия общо НОХД НЧХД АНД ЧНД 
Общо 36 2 2 21 11 
Росица Тодорова  10 1 - 6 3 
Борислав Чернев  13 1 - 8 4 
Петко Георгиев  13 - 2 7 4 
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Дела, разгледани от съдия Росица Тодорова - Газибарова 
 
НОХД /БП/ № 324/2019 г., образувано на 05.11.2019  г. по внесен 

ОА от прокурор от РП – Елин Пелин за извършено престъпление по чл. 
343б, ал. 1 НК. Протокол от избор на съдия – докладчик от същата дата. 
Разпореждане от същата дата за насрочване, призоваване и указания за 
страните. Призовките са изпратени на 06.11.2019 г. В с.з. 11.11.2019 г. е 
даден ход на делото. Съдът е разяснил правата на страните по чл. 274, 
ал.1 НПК, а на подсъдимия – и конкретно предвидените. Даден е ход на 
съдебното следствие, разпитани са свидетелите. След изслушване на 
съдебните прения и последна дума на подсъдимия съдът е обявил 
постановената присъда, с която е признал подсъдимия за виновен, 
наложил му е наказание лишаване от свобода, определил е режима, 
приложил е чл. 343 г. НК, като не е посочил от кога започва срока  на 
лишаването от право да управлява МПС. Наложил е глоба в размер на 
300 лв. Според съдържанието на протокола за с.з. не е обявен реда за 
обжалване, а само срока / чл. 311, ал.1 т.7 НПК/. При решаване на 
въпроса за наказанието глоба съдът не е изложил съображения въз 
основа на кои установени по делото смекчаващи и отегчаващи 
обстоятелства е определил размера, не е обсъдил установени 
индивидуализиращи обстоятелства, включително от предвидените в чл. 
47 НК. Изводът за постигане целите на наказанието лишаване от право 
да управлява МПС в определения срок е безмотивен, не са посочени 
индивидуализиращите обстоятелства, на които е основан. Препис от 
присъдата е изпратен на РП- Елин Пелин на 27.11.2019 г., бюлетин за 
съдимост на служба „Бюро съдимост“ - СРС на 28.11.2019 г. Приложен 
е стикер, отговарящ по съдържание на чл. 60, ал. 4 ПАС. Делото е 
архивирано  в срока по чл. 60 ПАС. / Поставен е жълт етикет  съгласно 
чл. 82, ал. 5 ПАС/. 

НОХД № 42/2019 г., образувано на 12.02.2019 г. по внесен ОА от 
прокурор от РП – Елин Пелин за извършени престъпления по чл. 152, ал. 
1, т.2 , пр. 1 НК и по чл. 150, ал. 1 НК. Протокол от избор на съдия-
докладчик от същата дата. Разпореждане от 14.02.2019 г. за насрочване 
на р.з. и указания за страните, включително и за въпросите по чл. 248 
НПК. Указанията са изпълнена на 18 и 19.02.2019 г. На 21.03.2019 г. е 
даден ход на р.з.,(няма данни по делото за начина на избор на съдебни 
заседатели), обсъдени са всички въпроси от предвидените в НПК. Няма 
становище на съда за наличието на предпоставки за разглеждане на 
делото незабавно след провеждане на р.з. Подсъдимият е заявил, че 
разбира обвинението, признава изцяло фактите, изложени в 
обстоятелствената част на ОА, съгласен е да не се събират доказателства 
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за тези факти и делото да се разгледа по реда на гл. 27 НПК. След 
изслушване на съдебните прения, упражнено право на лична защита и 
последна дума на подсъдимия съдът е обявил постановената присъда, с 
която го е признал за виновен по повдигнатите обвинения и му е 
наложил наказание при условията по чл. 58а, ал. 1 НК – 4 г., определил 
е режима, приложил е чл. 59, ал. 1 НК, чл. 23, ал. 1 НК, произнесъл се е 
по въпросите за веществените доказателства и разноските. /В 
диспозитива за двете престъпления е записано „наказанието определено 
с оглед разпоредбата на общата част на НК“, което е задължително, но 
само при мотивиране на решението на съда по въпроса за наказанието, 
вместо само определеното на основанията по чл. 58а НК./ При наличието 
на основание за прилагането на чл. 23 НК съдът се произнася по въпроса 
за приложението на чл. 66, ал. 1 НК или за режима за изтърпяване само 
на наложеното общо наказание. Произнасянето по някои от въпросите, 
предвидени в чл. 301 НПК, е по различен от предвидения ред. 
Определението по чл. 309 НПК за МНО е без мотиви и е записано като 
част от протокола за с.з. – несъответствие с изискванията, предвидени в 
чл. 311,ал.1, т.7 НПК за съдържание на протокола. По жалба на 
подсъдимия срещу присъдата делото е изпратено на Окръжен съд – 
София на 01.07.2019 г. С определение от 12.07.2019 г. по ВНОХД № 
443/19 г. състав на съда е прекратил съдебното производство и е върнал 
делото на РС-Елин Пелин на 19.07.2019 г. за изпълнение на дадените 
указания. С разпореждане от 22.07.2019 г. РС е върнал въззивната жалба 
поради неотстраняване на нередовностите. Указал е реда и срока за 
обжалване. На същата дата са изпратени съобщенията. Преписи от 
присъдата са изпратени на компетентните институции на 15.08.2019 г. 
Всички листове са приложени последователно и са номерирани. Вторият 
стикер е поставен след допълнително постъпилите книжа. Делото е 
архивирано в срока по чл. 60 ПАС. 

НОХД № 306/2019 г., образувано на 22.10.2019 г. по внесен ОА от 
прокурор от РП – Елин Пелин за извършено престъпление по чл. 354а, 
ал. 5, вр. ал.3, т.1 НК. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата 
дата. Разпореждане от 23.10.2019 г. за насрочване на р.з. и указания на 
страните, включително и за въпросите по чл. 248 НПК. Указанията са 
изпълнени на същата дата. Няма данни кога е върнато в съда от 
длъжностното лице по призоваване невръченото съобщение за 
подсъдимия. Указания за уведомяване чрез началника на РУ-Елин 
Пелин от 06.11.2019 г., отбелязано от служител, че е изпратено на 
06.10.2019 г. писмо до РУ-  /грешно посочен месец, като грешката е 
пренесена и в писмото до РУ/. На 21.11.2019 г. е даден ход на р.з., 
страните са изложили становище по всички въпроси от предвидените в 
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НПК. Прокурорът, защитникът и подсъдимият са заявили, че са 
постигнали споразумение за решаване на делото, което представят на 
съда за одобрение. Няма становище на съда  по въпроса налице ли са 
основанията за незабавно разглеждане на делото след р.з. /Според 
съдържанието на протокола съдът не е  изпълнил процесуалните си 
задължения по чл. 382, ал.4 НПК./ Подсъдимият е заявил, че разбира 
обвинението, не желае да дава обяснения, признава се за виновен, 
отказва се от разглеждане на делото по общия ред, известни са му 
последиците от споразумението и доброволно го е подписал. Съдът на 
основание чл. 382, ал.7 от НПК го е одобрил и е прекратил 
производството по делото. Определението за мярката за неотклонение е 
без мотиви и е част от протокола за с.з. Преписи от споразумението са 
изпратени на Агенция „Митници“ и на РП-Елин Пелин на 22.11.2019 г. 
и на 21.11.2019 г. Приложен е стикер. Делото е архивирано съгласно 
чл.60, ал. 1 ПАС. 

НОХД № 380/2019 г., образувано на 30.12.2019 г. по внесено 
споразумение за решаване на делото за извършено престъпление по чл. 
196, ал. 1, т. 1 във вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1 б. „а“ и б. „б“ НК. 
Протокол от избор на съдия-докладчик и разпореждане за насрочване и 
указания от същата дата. В с.з. на 30.11.2019 г. е даден ход на делото. 
/Според съдържанието на протокола съдът не е изпълнил процесуалните 
си задължения по чл. 382, ал. 4 НПК./ Обвиняемият е заявил, че разбира 
обвинението, не желае да дава обяснения, признава се за виновен, 
отказва се от разглеждане на делото по общия ред, известни са му 
последиците от споразумението и доброволно го е подписал. Съдът на 
основание чл. 382, ал.7 от НПК го е одобрил и е прекратил 
производството по делото.  По въпроса за МНО не се е произнесъл с 
отделно определение след приключване на протокола за одобряване на 
споразумението и не е изложил мотиви за решението да я потвърди. 
Преписи от споразумението са изпратени на РП- Елин Пелин на 
30.12.2019 г. и бюлетин за съдимост на РС-Дупница на същата дата. 
Приложен е стикер. Делото е архивирано съгласно чл.60, ал. 1 ПАС. 

НОХД № 71/2019 г., образувано на 14.03.2019 г.  по внесен ОА за 
извършено престъпление по чл. 183, ал.1 НК. Протокол от избор на 
съдия-докладчик от същата дата. Разпореждане от 15.03.2019 г. за 
насрочване и указания, включително и за въпросите по чл. 248 НПК. 
Указанията са изпълнени на 18.03.2019 г. Съобщението до подсъдимата 
е върнато невръчено с отбелязване от техническия сътрудник в 
кметството в с. Лесново, че лицето е променило местоживеенето си в с. 
Априлово. С разпореждане от 28.03.2019 г. съдът е указал да се призове 
от новия адрес. Указанието е изпълнено на същата дата. На 15.05.2019 г. 
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не е даден ход на делото поради нередовно призоваване на подсъдимата, 
призовките са върнати невръчени с отбелязване, че лицето не живее на 
адреса. Не са се явили и пострадалите, редовно призовани. Делото е 
отложено с указания да се изискат справки от ГДИН, ЕИСПП и от НБД 
население по отношение на подсъдимата и да се призове чрез началника 
на РУ-Елин Пелин, а пострадалите - чрез кметството по местоживеене. 
Указанията са изпълнени на 17.05.2019 г. На 04.07.2019 г. не е даден ход 
на делото поради нередовно призоваване на подсъдимата, която по 
сведение на баба й е заминала на работа в Р Франция. Докладвани са 
получените справки. Прокурорът е изразил становище, че по отношение 
на подсъдимата са налице условията по чл. 269, ал. 3, т.1 НПК и следва 
да ѝ бъде назначен служебен защитник. Съдът не е дал ход на делото и 
е указал да се  изпрати писмо до АК за определяне на адвокат, който да 
бъде назначен за служебен защитник. Отложил е делото с указание за 
призоваване и актуална справка за съдимост на подсъдимата. 
Указанията са  изпълнени на 11.07.2019 г. На 03.10.2019 г. е даден ход 
на р.з. при условията на чл. 269, ал. 3, т. 1 от НПК. Съдът е разяснил на 
страните правото им на отвод по чл. 274 НПК. Страните и съдът са 
изразили становище по всички въпроси по чл. 248 НПК. Съдът е 
насрочил делото при условията по чл. 252, ал. 2 НПК за с.з. с указания 
за призоваване на пострадалите. В с.з. на 13.11.2019 г. /не е спазен 
едномесечния срок/ е даден ход, разпитани са свидетелите, прочетени и 
приети са писмените доказателства, събрани на ДП. След изслушване на 
съдебните прения съдът е обявил постановената присъда, с която е 
признал подсъдимата за виновна и е наложил наказание пробация с 
пробационни мерки по чл. 42а, ал. 2 т.т. 1, 2 и 6 НК – задължителна 
регистрация по настоящ адрес, задължителни периодични срещи с 
пробационен служител и безвъзмезден труд в полза на обществото в 
размер на 100 часа за срок от една година. Приложен е стикер. Делото е 
архивирано съгласно чл.60, ал. 1 ПАС. 

НОХД № 56/2019 г., образувано на 25.02.2019 г. по внесен ОА от 
прокурор от РП – Елин Пелин за извършено престъпление по чл. 343б, 
ал. 1 НК. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. 
Разпореждане от 26.02.2019 г. за насрочване на р.з. и указания, 
включително и за въпросите по чл. 248 НПК. Указанията са  изпълнени 
на 26.02.2019 г. На 27.03.2019 г. е даден ход на разпоредителното 
заседание, страните и съдът са изразили становище по всички въпроси 
от предвидените в чл. 248 НПК. Няма мотиви на съда за наличието на 
основания делото да се разгледа незабавно след провеждане на р.з. 
Даден е ход на делото по реда на глава 29 НПК. /Според съдържанието 
на протокола съдът не е изпълнил процесуалните си задължения по чл. 
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382, ал.4 НПК./ Обвиняемият е заявил, че разбира обвинението и не 
желае да дава обяснения. Признава се за виновен, отказва се от 
разглеждане на делото по общия ред, известни са му последиците от 
споразумението и доброволно го е подписал. Съдът на основание чл. 
382, ал.7 от НПК е одобрил споразумението и е прекратил 
производството по делото. Несъответен на предвидения в чл. 49 НК е 
срокът на наложеното наказание лишаване от права  /по- кратък от срока 
на наказанието лишаване от свобода/. Не е посочено от кога започва 
срока на изпитание и срока на изпълнение на наказанието лишаване от 
права. Определението за МНО е включено в съдържанието на протокола 
за с.з. и няма мотиви. Препис от споразумението е изпратен на РП- Елин 
Пелин на 29.03.2019 г. Приложен е стикер. Делото е архивирано 
съгласно чл.60, ал. 1 ПАС. 

НОХД /БП/ № 30/2020 г., образувано на 27.01.2020 г. по внесен 
обвинителен акт от прокурор от РП – Елин Пелин за извършено  
престъпление по чл. 345, ал.1, пр.1 НК. Разпореждане от същата дата за 
насрочване и указания. В с.з. на 03.02. 2020 г. не е даден ход на делото 
по искане на подсъдимия, според който има упълномощен защитник, 
който не се явява при наличие на лични причини. Съдът не е дал  ход на 
делото и го е отложил с указания. В с.з. н 20.02.2020 г. е дал ход на 
делото. Разяснил е правата на страните по чл. 274, ал. 1 НПК, а на 
подсъдимия и конкретно предвидените в НПК. Страните за заявили, че 
са постигнали споразумение за решаване на делото, което поддържат. 
Съдът на основание чл. 382, ал.7 НПК е одобрил споразумението, на 
основание чл. 383, ал.3 НПК е дал ход на делото по реда на чл. 306 ал.1, 
т.3 НПК. Приложил е чл. 68, ал. 1 НК, определил е режима и е приложил 
чл. 59, ал. 1 НК. Разяснил е реда и срока за обжалване/протестиране. 
Препис от споразумението е изпратен на РП - Елин Пелин и бюлетин за 
съдимост на СРС на 09.03.2020 г. Приложен е стикер. Делото е 
архивирано съгласно чл.60, ал. 1 ПАС. 

НОХД № 127/2020 г., образувано на 05.05.2020 г. по внесен ОА от 
прокурор от РП – Елин Пелин за извършено престъпление по чл. 196, 
ал.1, вр. чл. 194 , ал. 1 във връзка с чл. 29, ал. 1, б. „Б“ НК. Протокол от 
избор на съдия - докладчик от същата дата. Разпореждане от 22.05.2020 
г. за насрочване на р.з. и указания за осъществяване на конферентна 
аудио-видео връзка със съдебния състав, прокурор и назначения в ДП 
служебен защитник, за връчване на препис от обвинителния акт, 
включително и за въпросите по чл. 248НПК. Указанията са изпълнени 
на 26.05.2020 г. Справката за избор на съдебни заседатели не е 
приложена към делото /не е номериран листа/, а е прикачена на 
вътрешната страница на корицата на делото. На 17.06.2020 г. е даден ход 
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на разпоредителното заседание, разяснени са правата на страните по чл. 
274 НПК, а на подсъдимия и конкретно предвидените в НПК. Обсъдени 
са въпросите по чл.248 НПК. Няма мотиви на определението за наличие 
на основания делото да се разгледа незабавно. Подсъдимият е заявил, че 
разбира обвинението, признава изцяло фактите, изложени в 
обстоятелствената част на ОА, и е съгласен да не се събират 
доказателства за тези факти. След изслушване на съдебните прения, 
упражнено право на лична защита и последна дума от подсъдимия съдът 
е обявил постановената присъда, с която го е признал за виновен по 
повдигнатото обвинение и му е наложил наказание при условията по чл. 
58а, ал. 1 НК – 1 г. 4 м., определил е режима, приложил е чл. 59, ал. 1 
НК, произнесъл се е по въпроса за разноските. Съдържанието на 
диспозитива не съответства по съдържание на предвиденото в чл. 305, 
ал. 4 НПК - описани са фактически обстоятелства, задължителни само за 
мотивите. Протокола за съдебното заседание не е приключен по 
предвидения в чл. 311, ал.1, т.7 НПК ред. Определението по чл. 309 НПК 
за МНО е немотивирано и е включено в съдържанието на протокола за 
с.з. Препис от присъдата и бюлетин за съдимост са изпратени на РП - 
Елин Пелин и на РС-Габрово на 07.07.2020 г. Има приложен стикер и 
делото е архивирано в срока, предвиден в чл. 60, ал.1 ПАС. 

НОХД № 213/2020 г., образувано на 10.08.2020 г. по внесен 
обвинителен акт от прокурор от РП – Елин Пелин за извършено 
престъпление по чл. 339, ал. 1 НК. Разпореждане от 12.08.2020 г. за 
насрочване на р.з. и указания, включително и за въпросите по чл. 248 
НПК. Справката за разпределението на съдебните заседатели за участие 
в състава на съда не е приложена по делото, а е прикачена на вътрешната 
страница на корицата на делото. На 07.10.2020 г. е даден ход на р.з., 
обсъдени са всички въпроси от предвидените и делото е отложено за 
разглеждане по глава 29 НПК при условията по чл. 252, ал.2 НПК. 
Потвърдена е мярката за неотклонение с определение без мотиви и не е 
подписано от състава на съда. В с.з. на 23.11.2020 г. е даден ход на 
делото, докладвано е постигнатото между страните споразумение за 
решаване на делото на основанията по чл. 384, вр. чл. 381 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 основание чл. 382, ал. 7 НПК е одобрил постигнатото споразумение. 
Не е определил от кога започва срока на изпитание на отложеното за 
изпълнение наказание. Определението за МНО по чл. 309 НПК е без 
мотиви и е вписано в съдържанието на протокола за с.з. Препис от 
споразумението е изпратен на РП на 26.11.2020 г. Бюлетинът за 
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съдимост е изпратен на същата дата на СРС. Приложен е стикер. Делото 
е архивирано в срока по чл.60, ал. 1 ПАС. 

НОХД № 255/2020 г., образувано на 17.09.2020 г. по внесен 
обвинителен акт от прокурор от РП – Елин Пелин за извършено 
престъпление по чл. 183, ал.4 вр. ал.1 вр. чл. 28, ал. 1 НК. Протокол от 
избор на съдия-докладчик от същата дата. Разпореждане от 18.09.2020 г. 
за насрочване и указания, включително и за въпросите по чл. 248 НПК. 
Съобщенията са изпратени на 21.09.2020 г. На 29.10.2020 г. е даден ход 
на р.з., обсъдени са всички въпроси от предвидените. Няма мотиви на 
съда за решението да разгледа делото по реда на чл. 252, ал. 2 НПК. В 
с.з. на 10.12.2020 г. (не е спазен едномесечния срок) е даден ход на 
делото, разпитани са свидетели, прието е заключението на вещите лица. 
След изслушване на съдебните прения, упражнено право на лична 
защита и последна дума на подсъдимия, съдът е обявил постановената 
присъда, с която го е признал за виновен и му е наложил наказание 
пробация и обществено порицание. Препис от присъдата и бюлетин за 
съдимост са изпратени  съответно на РП - Елин Пелин и на РС - Елин 
Пелин на 08.01.2021 г. Приложен е стикер. Делото е архивирано в срока 
по чл. 60, ал. 1 ПАС. 

НОХД /БП/ № 334/2020 г., образувано на 09.11.2020 г. по внесен 
ОА от прокурор от РП – Елин Пелин за извършено престъпление по чл. 
343в, ал. 2 НК. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. 
Разпореждане от същата дата за насрочване и указания. В с.з. на 
13.11.2020 г. е даден ход на делото. Страните са заявили, че са 
постигнали споразумение за решаване на делото на основанията по чл. 
384, ал. 1, вр. чл. 381 НПК, което поддържат. 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 основание чл. 382, ал. 
7 НПК е одобрил постигнатото споразумение и е прекратил 
производството по делото. Препис от споразумението е изпратен на РП-
Елин Пелин на 16.11.2020 г. и бюлетин за съдимост на СРС на същата 
дата. 

НЧХД № 193/2019 г., образувано на 08.07.2019 г. по тъжба за 
извършено престъпление по чл. 130, ал.1 ,вр. чл. 20, ал.2 НК и по чл. 146 
ал.1 вр. с чл. 148, ал.1 т.1 от НК срещу трима подсъдими. Протокол от 
избор на съдия-докладчик от същата дата. Разпореждане от 09.07.2019 г. 
за насрочване и указания. На 18.09.2019 г. е постъпила молба от частния 
тъжител за прекратяване на наказателното производство на основание 
чл. 24, ал.5, т.3 и т.4 НПК. С определение от 19.09.2019 г. съдът е 
отменил разпореждането от 09.07.2019 г. за насрочване и е прекратил 
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наказателното производство, указал е реда и срока за обжалване. 
Съобщенията са изпратени на страните на 19.09.2019 г. и са получени на 
20.09. и на 24.09.2019 г. Няма данни кога е архивирано делото. 

АНД № 195/2019 г., образувано 08.07.2019 г. по внесено от 
прокурор от РП – Елин Пелин постановление с предложение за 
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 
административно наказание по чл. 78а НК за извършено престъпление 
по чл. 354а, ал.5, вр. ал.3, т.1 НК. Протокол от избор на съдия-докладчик 
и разпореждане за насрочване и указания от същата дата. Разпореждане 
от 09.09.2019 г. за пренасрочване без мотиви за обстоятелството, което 
го е наложило. Призовката за обвиняемия е върната невръчена на 
02.10.2019 г. с отбелязване, че адресът е посетен многократно (посочени 
дати и час /6 пъти/, както и че лицето не е намерено, не отговаря на 
мобилния телефон). Няма данни призовката да е докладвана на съдията 
– докладчик преди съдебното заседание. В с.з. на 09.10.2019 г. не е даден 
ход на делото поради неявяване на обвиняемия, нередовно призован. 
Отложено е с указания за призоваване. Призовката за обвиняемия е 
изпратена на 14.10.2019 г. (чрез РУ - Елин Пелин). В с.з на 07.11.2019 г. 
е даден ход. Съдът е разяснил правата на обвиняемия, приел е и е 
приобщил писмените доказателства, изслушал е съдебните прения и 
последна дума на обвиняемия и е обявил постановеното решение, с 
което го е признал за виновен, на основание чл. 78а НК го е освободил 
от наказателна отговорност и му е наложил административно наказание 
глоба. Разяснил е реда и срока за обжалване.  При решаване на въпроса 
за размера съдът не е обсъдил индивидуализиращите обстоятелства, 
предвидени в чл. 27 ЗАНН. Преписи от решението са изпратени на РП – 
Елин Пелин и бюлетин за съдимост на СРС на 25.11.2019 г. Приложен е 
стикер. Делото е архивирано в срока по чл.60, ал. 1 ПАС.  

АНД № 341/2020 г., образувано на 11.11.2020 г. по внесено от 
прокурор от РП – Елин Пелин постановление с предложение за 
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 
административно наказание по чл. 78а НК за престъпление по чл. 345, 
ал.2, вр. ал.1, вр. чл. 63, ал.1, т.4 и т. 5 НК. Протокол от избор на съдия-
докладчик от същата дата. Разпореждане от 12.11.2020 г. за насрочване 
и указания. В с.з. на 16.12.2020 г. е даден ход. Съдът е разяснил правата 
на обвиняемия, изслушал е обясненията му, приел и е приобщил 
писмените доказателства. След изслушване на съдебните прения и 
последна дума на обвиняемия е обявил постановеното решение, с което 
го е признал за виновен, на основание чл. 78а НК го е освободил от 
наказателна отговорност и му е наложил административно наказание 
обществено порицание – залепване на уведомление в кметството по 
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местоживеене на обвиняемия. Разяснил е реда и срока за обжалване. 
Преписи от решението са изпратени на РП-Елин Пелин и на РУ-Елин 
Пелин и бюлетин за съдимост на СРС на 04.01.2021 г. Приложен е 
стикер. Делото е архивирано в срока по чл.60, ал. 1 ПАС. 

АНД № 211/2020 г., образувано на 06.08.2020 г. по внесено от 
прокурор от РП – Елин Пелин постановление с предложение за 
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 
административно наказание по чл. 78а НК за престъпление по чл. 131, 
ал.1, т.12 НК. Протокол от избор на съдия – докладчик от същата дата. 
Разпореждане от 07.08.2020 г. за насрочване и указания. Призовките са  
изпратени на 12.08.2020 г. В с.з. на 24.09.2020 г. съдът е дал ход на 
делото, разяснил е правата на обвиняемия и е изслушал обясненията му. 
Приел и приобщил е писмените доказателства. След изслушване на 
съдебните прения и последна дума на обвиняемия е обявил 
постановеното решение, с което го е признал за виновен, на основание 
чл. 78а НК го е освободил от наказателна отговорност и му е наложил 
административно наказание глоба в размер на 1000 лв. При определяне 
размера на глобата е взел предвид всички установени по делото 
индивидуализиращи обстоятелства, включително от предвидените чл. 
27 ЗАНН. Според съдържанието на протокола за с.з. няма  указания за 
реда и срока за обжалване. Преписи от решението са изпратени на РП-
Елин Пелин и на РУ-Елин Пелин, бюлетин за съдимост на РС-Елин 
Пелин на 12.10.2020 г. Приложен е стикер. Делото е архивирано в срока 
по чл.60, ал. 1 ПАС. 

АНД № 166/2019 г., образувано на 06.06.2019 г. по жалба срещу 
НП, издадено от директора на дирекция „ИТСО“. Протокол от избор на 
съдия-докладчик от същата дата. Разпореждане от 07.06.2019 г. за 
насрочване и указания, изпълнени на същата дата. В с.з. на 04.07.2019 г. 
съдът е дал ход на делото, разпитал е свидетели, приел е писмени 
доказателства, изслушал е съдебните прения и е обявил, че ще се 
произнесе с решение в срок. С решение от 22.08.2019 г. е изменил НП в 
частта за размера на наложената санкция, която е намалил по 
съображения, основани на нова оценка на установените 
индивидуализиращи обстоятелства. Указал е реда и срока за обжалване. 
Съобщенията са изпратени на 23.08.2019 г. и са получени съответно на 
26.08., 05.09. и 07.10.2019 г. Препис от решението е изпратен на АНО на 
29.10.2019 г. Приложен е стикер. Делото е архивирано в срока по чл.60, 
ал. 1 ПАС. 

АНД № 31/2019 г., образувано на 31.01.2019 г. по жалба срещу НП, 
издадено от директора на дирекция „ИТСО“. Протокол от избор на 
съдия-докладчик от същата дата. Разпореждане от 01.02.2019 г. за 
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насрочване и указания, изпълнени на същата дата. В с.з. на 06.03.2019 г. 
съдът е дал ход на делото, разпитал е свидетели, приел е писмени 
доказателства. След изслушване на съдебните прения е  обявил, че ще се 
произнесе с решение в срок. С решение от 25.03.2019 г. е потвърдил НП. 
Указал е реда и срока за обжалване. Съобщенията за изготвеното 
решение са изпратени на 25.03.2019 г. и са получени съответно на 28.03. 
и на 04.04.2019 г. Съобщението до жалбоподателя е върнато невръчено 
на 08.04.2019 г. и е докладвано на същата дата на съдията - докладчик. 
Дадени са указания. На 10.05.2019 г. отново е върнато невръчено 
съобщението и е докладвано на съдията - докладчик на същата дата. 
Дадени са указания. Връчено е чрез управителя на дружеството на 
17.07.2019 г. Препис от решението е изпратен на АНО на 03.09.2019 г. 
Приложен е стикер. Делото е архивирано в срока по чл.60, ал. 1 ПАС. 

АНД № 86/2020 г., образувано на 13.03.2020 г. по жалба срещу 
електронен фиш. Протокол от  избор на съдия-докладчик от същата дата. 
Разпореждане от 19.05.2020 г. за насрочване и указания. В с.з. на 
09.07.2020 г. съдът е дал ход на делото, приел е доказателства и след 
изслушване на съдебните прения е обявил, че ще се произнесе с решение 
в срок. С решение от 08.08.2020 г. е потвърдил ЕФ. Указал е реда и срока 
за обжалване.  

По жалба на нарушителя делото е изпратено на АССО на 
16.11.2020 г. С решение от 26.02.2021 г. по КАНД № 1212/20 г. състав 
на съда е оставил в сила решението на РС-Елин Пелин. Делото е върнато 
на 25.03.2021 г. Препис от решението е изпратен на АНО на 17.06.2021 
г. и делото е архивирано на същата дата. 

АНД № 244/2020 г., образувано на 14.09.2020 г. по жалба срещу 
НП, издадено от началника на ОДМВР – София, РУ-Елин Пелин. 
Разпореждане от същата дата за насрочване и указания. Призовката за 
единия свидетел е върната невръчена. Докладвана  е на съдията 
докладчик, който с разпореждане от 21.09.2020 г. е указал  
призоваването му от новата месторабота. В с.з. на 28.10.2020 г. съдът е 
дал ход, разпитал е свидетелите, приел е писмените доказателства по 
административно- наказателната преписка. След изслушване на 
съдебните прения е обявил, че ще се произнесе с решение в срок. С 
решение от 25.11.2020 г. е отменил наказателното постановление в 
частта по пункт първи. Указал е реда и срока за обжалване. Съобщенията 
за изготвеното решение са изпратени на 26.11.2020 г. и са получени 
съответно на 27.11.2020 г., 01.12.2020 г. и 15.12.2020 г. Препис от 
решението е изпратен на АНО на 05.01.2021 г. Делото е архивирано в 
срока, предвиден в ПАС. Приложен е стикер, отговарящ по съдържание 
на предвиденото в чл. 60, ал. 4 ПАС. 
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ЧНД № 125/2020 г., образувано на 01.05.2020 г. по искане на 
прокурор от РП - Елин Пелин на основание чл. 64, ал. 1 НПК. Протокол 
от избор на съдия-докладчик от същата дата. В с.з. на 01.05.2020 г. не е 
даден ход на делото  поради неосъществяване на предвидената 
конферентна аудио-видео връзка с обвиняемия. Отложено по искане на 
защитниците за следващия ден за лично явяване на обвиняемия в 
съдебната зала. В с.з. на 02.05.2020 г. е даден ход на делото, приети са 
писмени доказателства. След изслушване на съдебните прения и 
последна дума на обвиняемия съдът е обявил постановеното 
определение, с което е взел мярка за неотклонение задържане под 
стража. Разяснил е реда и срока за обжалване/протестиране и го е 
насрочил пред въззивния съд в случай на обжалване/протестиране. По 
жалба на защитника срещу определението делото е изпратено на ОС-
София на 07.05.2020 г. С протоколно определение от 11.05.2020 г. по 
ВЧНД № 154/2020 г. състав на съда е приел жалбата за неоснователна и 
е потвърдил определението на РС. Делото е върнато на РС на 12.05.2020 
г. Препис от определението е изпратен на РП-Елин Пелин на 14.05.2020 
г. Приложен е стикер. Делото е архивирано в срока по чл.60, ал. 1 ПАС. 

ЧНД № 280/2019 г., образувано на 03.10.2019 г. по молба на осъден 
на основание чл. 23-27 НК /след определение на РС - Видин от 
03.09.2019 г., с което делото е изпратено по компетентност  на осн. чл. 
39, ал. 1 НПК на РС - Елин Пелин/. Протокол от избор на съдия-
докладчик от същата дата. Разпореждане от 07.10.2019 г. за насрочване 
и указания. Указанията са изпълнени на 08.10.2019 г. В с.з. на 07.11.2019 
г. съдът е дал ход на делото, приел е писмени доказателства за относими 
обстоятелства. След изслушване на съдебните прения е обявил 
постановеното определение, с което е оставил без уважение молбата за 
налагане на общо наказание като неоснователна. Разяснил е реда и срока 
за обжалване и протестиране. Приложен е стикер. Делото е архивирано 
в срока по чл.60, ал. 1 ПАС. 

ЧНД № 15/2019 г., образувано на 16.01.2019 г. по молба на осъден 
на основание чл. 87 НК. Протокол от избор на съдия-докладчик от 
същата дата. Разпореждане от 21.01.2019 г. за насрочване и указания за 
изискване на доказателства от конкретни институции за относими 
обстоятелства. Указанията са изпълнени на 22.01.2019 г. В с.з. на 
07.03.2019 г. е даден ход на делото, докладвани са служебно изисканите 
от съда доказателства и са приети. Отложено е с указания за събиране на 
доказателства за личността на молителя (характеристика). Указанията са 
изпълнени на 12.03.2019 г. В с.з. на 17.04.2019 г. не е даден ход. Съдът е 
отложил делото по молба на молителя, без да мотивира решението си 
въз основа на какви обстоятелства и имат ли значение на уважителни 
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причини по смисъла на НПК. Не е указал да представи доказателства за 
причините за неявяване. Призовката за молителя за следващото с.з. е 
върната невръчена. Няма данни да е докладвана на съдията -докладчик 
от съответния служител в срока, предвиден в ПАС. В с.з. на 29.05.2019 
г. не е даден ход поради нередовно призоваване на молителя и делото е 
отложено с указания за призоваване на молителя чрез началника на 9 РУ 
на МВР – София. Указанията са изпълнени на същата дата. На 28.06.2019 
г. е постъпило писмо заедно с докладна записка, според която на 
посочения адрес  не е установен никой. По данни на съседи лицето живее 
на друг адрес. В с.з. на 27.06.2019 г. не е даден ход на делото поради 
нередовно призоваване на молителя. Отложено е с указания за 
призоваване на домашния адрес чрез началника на съответното 
РУ.(Писмото с докладната записка, постъпило в съда на 28.06.2019 г., не 
е подредено последователно към материалите по делото, приложено е по 
делото преди протокола за с.з. от 27.06.2019 г.). В с.з. на 26.09.2019 г. 
съдът е дал ход на делото в отсъствие на молителя, редовно призован, 
приел е писмени доказателства. След изслушване на съдебните прения е 
обявил постановеното определение, с което е оставил без уважение 
молбата за реабилитация по съображения, че не са установени всички 
предпоставки от предвидените в чл. 87 НК. По жалба на молителя делото 
е изпратено на СОС на 21.10.2019 г. С определение от 02.01.2020 г. по 
ВЧНД № 630/2019 г. състав на съда е потвърдил определението на РС – 
Елин Пелин. Делото е върнато на 15.01.2020 г. Препис от определението 
е изпратен на РП – Елин Пелин на 16.01.2020 г. Приложен е стикер. 
Делото е архивирано в срока по чл.60, ал. 1 ПАС. 

ЧНД № 141/2020 г., образувано на 21.05.2020 г. по искане на 
прокурор от РП – Елин Пелин на основание чл. 157 ЗЗ. Протокол от 
избор на съдия-докладчик от същата дата. Разпореждане от 21.05.2020 г. 
за насрочване и указания. Указанията са изпълнени на 22.05.2020 г., 
включително и искането до САК за определяне на адвокат. Определение 
от 22.05.2020 г. в з.з., с което е назначен определеният адвокат за 
служебен защитник. В с.з. на 04.06.2020 г. е даден ход на делото, 
разпитани са свидетели и вещото лице, допусната е стационарна форма 
за извършване на СПЕ и са поставени конкретни въпроси на вещото 
лице. Отложено е за разпит на вещото лице и на свидетел по искане на 
прокурора. В с.з. на 09.06.2020 г. е даден ход на делото, разпитани са 
свидетелят и вещото лице, приети са заключението и писмени 
доказателства. След изслушване на съдебните прения съдът е обявил 
постановеното решение, с което е настанил освидетелствания на 
задължително лечение – стационарна форма за срок от три месеца на 
основание чл. 155 ЗЗ. Разяснил е реда и срока за обжалване. Препис от 
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решението с мотивите е изпратен на ДПБ – Нови Искър на 19.06.2020 г. 
Приложен е стикер. Делото е архивирано в срока по чл.60, ал. 1 ПАС. 

ЧНД № 120/2020 г., образувано на 30.04.2020 г. по искане на 
разследващ полицай на основание чл. 223 НПК. Протокол от избор на 
съдия-докладчик от същата дата. Ръкописно разпореждане за 
насрочване и указания, написано върху искането /вместо мотивирано и 
приложено последователно по делото/. В с.з. на същата дата е даден ход 
на делото, проведен е разпит на свидетеля в присъствието на 
разследващия полицай и производството е прекратено. Приложен е 
стикер. Делото е архивирано в срока по чл.60, ал. 1 ПАС. 

ЧНД № 123/2020 г., образувано на 01.05.2020 г. по искане на мл. 
прокурор от РП – Елин Пелин на осн. чл. 161, ал. 2 НПК, внесено на 
01.05.2020 г. в 13.00 ч. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата 
дата.  В приложения препис от протокол за претърсване и изземване 
няма данни за времето, през което е извършено действието по 
разследването. С определение от същата дата съдът е одобрил 
извършеното претърсване /вместо протокола за извършеното действие 
по разследването съгласно предвиденото в чл. 161, ал.2 НПК/. 
Информацията за датата и часа на извършване следва да е в 
представения с искането препис на протокола. Препис от определението 
е изпратен на РП – Елин Пелин на 05.05.2020 г.  Делото е архивирано на 
същата дата, което не съответства на предвиденото в чл.60, ал. 1 ПАС. – 
не по-рано от два месеца от свършването на делото. Няма приложена 
заповед на адм. ръководител за друг срок.  

ЧНД № 124/2020 г., образувано на 01.05.2020 г. по искане на мл. 
прокурор от РП – Елин Пелин на осн. чл. 161, ал. 2 НПК, внесено на 
01.05.2020 г. в 13.00 ч. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата 
дата. С определение от същата дата съдът е одобрил искането за 
одобряване на претърсване, извършено на 30.04.2020 г. за времето от 
19.50 ч. до 22.00 ч. /вместо протокола/. Препис от определението е 
изпратен на РП – Елин Пелин на 05.05.2020 г. Приложен е стикер. 
Делото е архивирано в срока по чл.60, ал. 1 ПАС. 

ЧНД № 11/2020 г., образувано на 15.01.2020 г. по искане на 
районния прокурор на РП-Елин Пелин за одобряване на извършено 
претърсване и изземване на основание чл. 161, ал.2 НПК /вместо на 
протокола за извършените действия по разследването/, внесено на 
15.01.2020 г. в 10.00 часа. С определение от същата дата съдът е одобрил 
извършеното претърсване и изземване на вещи на 14.01.2020 г. за 
времето от 12.00 ч. до 14.05 ч. /вместо протокола за извършените 
действия по разследването/. Препис от определението е изпратен на РП 
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на 15.01.2020 г. Делото е архивирано на същата дата. Приложен е стикер. 
/Несъответствие с предвидения в чл. 60, ал. 1 ПАС срок/ 

 
Дела, разгледани от съдия Борислав Чернев 
 
НОХД № 269/2019 г., образувано на 17.09.2019 г. по внесено 

споразумение за решаване на делото за извършени престъпления от 
двама обвиняеми - за единия по чл. 215, ал. 1, вр. с чл. 26, ал. 1 НК, за 
другия – по чл. 194, ал. 1 НК. Протокол от избор на съдия - докладчик и 
разпореждане за насрочване и указания от същата дата. Призовките са 
изпратени на 18.09.2019 г. В с.з. на 19.09.2019 г. е даден ход на делото. 
Според съдържанието на протокола не е конкретизирано кои права са 
разяснени на обвиняемите, които са заявили, че разбират обвинението, 
признават се за виновни, разбират последиците от споразумението, 
съгласни са с тях и доброволно са го подписали. Съдът на основание чл. 
382, ал. 6 НПК е вписал споразумението в съдържанието на протокола.  
На основание чл. 382, ал. 7 НПК го е одобрил и е прекратил 
производството по делото. Произнесъл се е по чл. 306, ал.1, т.3 НПК, 
приложил е чл. 68, ал.1 НК с отделно определение след приключване на 
протокола за с.з. Препис от споразумението е изпратен на РП-Елин 
Пелин на 19.09.2019 г. и бюлетин за съдимост на СРС на 24.09.2019 г. 
Приложен е стикер. Делото е архивирано в срока по чл.60, ал. 1 ПАС. 

НОХД № 123/2019 г., образувано на 19.04.2019 г. по внесен ОА за 
извършено престъпление  по чл. 354а, ал.3 пред. 2, вр. чл. 20, ал. 2 вр. 
ал.1 НК и по чл. 354в, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 НК. Разпореждане 
от 02.05.2019 г. за насрочване и указание, вкл. за въпросите по чл. 248 
НПК. Съобщенията са изпратени на 07.05.2019 г. Справката за 
разпределение на съдебните заседатели е прикачена на вътрешната 
страница на корицата, вместо да е приложена и подредена 
последователно по делото. На 18.06.2019 г. е даден ход на р.з., обсъдени 
са всички въпроси от предвидените. Страните са  заявили, че са 
постигнали споразумение, което поддържат и го представят за 
одобрение. Според съдържанието на протокола правата по чл. 274, ал. 1 
НПК са разяснени само на подсъдимия, вместо на страните, и не е 
записано дали съдът е изпълнил процесуалните си задължения по  чл. 
382, ал.4 НПК. На основание чл. 382, ал. 7 НПК е одобрил 
споразумението, произнесъл се е по чл. 66 НК за всички наказания, 
вместо само за наложеното на осн. чл. 23 НК. Не е посочил от кога 
започва срока на изпитание по чл. 66, ал. 1 НК. Определението по чл. 
309 НПК за МНО е без мотиви и е включено като част от съдържанието 
на протокола за с.з. Препис от споразумението е изпратен на РП – Елин 
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Пелин на 19.06.2019 г. и бюлетин за съдимост на СРС на 20.06.2019 г. 
Делото е архивирано на 25.07.2019 г. /няма данни да е извършено въз 
основа на заповед на адм.ръководител/ вместо не по-рано от два месеца 
след приключване на делото според предвиденото в чл. 60 ал.1 пр. 2-ро 
ПАС. 

НОХД № 55/2019 г., образувано на 25.02.2019  г. по внесен ОА от 
прокурор от РП – Елин Пелин за извършено престъпление по чл. 343б, 
ал. 1 НК. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. 
Разпореждане от 26.02.2019 г. за насрочване на р.з. и указания, вкл. и за 
въпросите по чл. 248 НПК.  Указанията са изпълнени на 27.02.2019 г. В 
р.з. 18.04.2019 г. съдът е дал ход на делото, разяснил е правата на 
подсъдимия, предвидени в НПК. Според съдържанието на протокола не 
са разяснени правата на страните по чл. 274, ал.1 НПК. Няма мотивирано 
становище на страните и на съда по всички въпроси от предвидените. 
Произнасянето по МНО е без мотиви, не е мотивирано решението 
делото да се разгледа при условията по чл. 252 ал. 2 НПК. Няма данни 
върнатата невръчена призовка за свидетел да е докладвана на съдията-
докладчик. В с.з. на 07.05.2019 г. е даден ход, разпитани са свидетели, 
приети са доказателства. Изслушани са съдебните прения, последна 
дума на подсъдимия и съдът е обявил постановената присъда, с която го 
е признал за виновен и му е наложил наказание лишаване от свобода за 
срок от три месеца, изпълнението на което е отложил на осн. чл. 66 ал. 1 
НК, и глоба в размер на 300 лв. На основание чл. 343г НК е наложил 
наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от 16 месеца. 
Не е определено от кога започва срока на изпитание по чл. 66, ал. 1 НК. 
В протокола за с.з. не е записано, че е разяснен реда и срока за обжалване 
(чл. 311, ал.1, т.7 НПК). Определението за МНО по чл. 309 НПК е без 
мотиви и е записано като част от съдържанието на протокола. Няма 
мотиви за решението да се приложи чл. 66, ал. 1 НК и обстоятелствата, 
въз основа на които са определени срока на изпитание и срока за 
лишаване от право. Препис от присъдата и бюлетин за съдимост са 
изпратени съответно на РП-Елин Пелин и РС-Стара Загора на 29.05.2019 
г. Молба  от подсъдимия с искане за предоставяне на преписи от 
10.06.2019 г., няма дата на произнасяне на съдията-докладчик. 
Приложен е стикер, отговарящ по съдържание на предвиденото в ПАС. 
Делото е архивирано  в срока по чл. 60 ПАС – 02.09.2019 г. 

НОХД № 34/2019 г., образувано на 05.02.2019 г. по внесен ОА от 
прокурор от РП – Елин Пелин за извършено престъпление по чл. 234в, 
ал.1 НК. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. 
Разпореждане от 14.02.2019 г. за насрочване и указания, вкл. и за 
въпросите по чл. 248 НПК. Указанията са  изпълнени на 19.02.2019 г. На 
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02.04.2019 г. е даден ход на разпоредителното заседание. Според 
съдържанието на протокола не са разяснени правата на страните, а само 
на подсъдимия. Становището на съда по въпросите по чл. 248 НПК е 
декларативно и немотивирано. Няма мотиви за решението делото да се 
разгледа при условията по чл. 252, ал. 2 НПК. В с.з. на 02.05.2019 г. е 
даден ход на делото, разпитани са свидетели, приети са писмени 
доказателства, прочетени са показания, дадени на ДП. /Определенията 
по чл. 281, ал.1, т.1 и т.2 НПК са немотивирани./ След изслушване на 
съдебните прения и последна дума на подсъдимия съдът е обявил 
постановената присъда, с която е признал подсъдимия за виновен по 
повдигнатото обвинение и на осн. чл. 66, ал.1 НК е отложил 
изпълнението на наказанието лишаване от свобода. Не е посочено от 
кога започва срока на изпитание. Няма мотиви на съда за решението да 
приложи чл. 66, ал. 1 НК. В протокола за с.з. не е посочено, че съдът е 
разяснил реда и срока за обжалване/протестиране (чл. 311, ал. 1 т.7 
НПК). Препис от присъдата е изпратен на РП-Елин Пелин и бюлетин за 
съдимост на СРС на 29.05.2019 г. Приложен е стикер с дата 08.08.2019 
г. 

НОХД № 24/2020 г., образувано на 23.01.2020 г. по внесено 
споразумение за решаване на делото на осн. чл. 381 и сл. НПК за 
престъпление по чл. 343б, ал.1 НК. Протокол от избор на съдия-
докладчик от същата дата. Няма разпореждане за насрочване и указания. 
Призоваването е извършено на 24.01.2020 г. В с.з. на 30.01.2020 г. съдът 
по съображения, че доказателствата, събрани на ДП, сочат на извършено 
по-тежко престъпление от това, за което е внесено споразумението, 
поради което противоречи на закона, не го е одобрил и на основанията 
по чл. 382, ал. 8 НПК е върнал делото на прокурора.  

НОХД № 49/2020 г., образувано на 07.02.2020 г. по внесено 
споразумение за решаване на делото на осн. чл. 381 и сл. НПК за 
престъпление по чл. 343б, ал. 2, вр. ал. 1 НК. Протокол от избор на съдия-
докладчик от същата дата – Б. Чернев. Разпореждане от 07.02.2020 г. за 
насрочване и указания. В с.з. на 13.02.2020 г. е даден ход на делото. 
Разяснени са правата на обвиняемия по чл. 274 /вместо на страните/ 
НПК. Според съдържанието на протокола съдът не е изпълнил 
процесуалното си задължение да разясни на обвиняемия въпросите по 
чл. 382, ал. 4 НПК. Записано е становището му по тези въпроси. Вписано 
е окончателното споразумение и на основанията по чл. 382, ал. 7 НПК е 
одобрено. Прекратено е производството по делото.  

НОХД /БП/ № 68/2020 г., образувано на 24.02.2020 г. по внесен ОА 
от прокурор от РП – Елин Пелин за извършено престъпление  по чл. 
343б, ал. 1 НК. Протокол от избор на съдия-докладчик и разпореждане 
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от същата дата за насрочване и указания. В с.з. на 24.02.2020 г. не е даден 
ход на делото и е отложено по искане на подсъдимия – делото е 
насрочено в нарушение на чл. 358, ал. 4 НПК /не е изтекъл тридневния 
срок за отговор по обвинителен акт/. В с.з. на 02.03.2020 г. е даден ход 
на делото, разяснени са правата на страните по чл. 274 НПК /в 
присъствието на защитник и преводач/. Страните са заявили, че са 
постигнали споразумение при условията по чл. 384 НПК, което 
представят. Съдът е докладвал споразумението и е изпълнил 
процесуалното си задължение по чл. 382, ал. 4 НПК. Подсъдимият е 
заявил, че разбира обвинението, не желае да дава обяснения, признава 
се за виновен, отказва се от разглеждане на делото по общия ред, 
известни са му последиците от споразумението и доброволно го е 
подписал. На основание чл. 382, ал. 6 от НПК споразумението е вписано 
в съдържанието на протокола, на осн. чл. 382, ал.7 от НПК съдът го е 
одобрил и е прекратил производството по делото. Не е указано от кога 
започва срока по чл. 66, ал. 1 НК, както и срока на наказанието лишаване 
от право да управлява МПС. На същата дата  на подсъдимия е връчено 
уведомление  за доброволно изпълнение и е внесена дължимата сума. 
Препис от споразумението е изпратен на РП-Елин Пелин и бюлетин за 
съдимост на МП- ЦБС на 02.03.2020 г. Приложен е стикер от 14.09.2020 
г. Делото е архивирано в срока по чл.60, ал. 1 ПАС. 

НОХД /БП/ № 225/2020 г., образувано на 25.08.2020  г. по внесен 
ОА от прокурор от РП – Елин Пелин за извършено престъпление по чл. 
343б, ал. 1 НК. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. 
Разпореждане от 26.08.2020 г. за насрочване, призоваване и указания за 
страните. Призовките са изпратени на същата дата. В с.з. на 27.08.2020 
г. не е даден ход на делото поради неявяване на подсъдимия, нередовно  
призован. Отложено е с указания. В с.з. на 27.10.2020 г. не е даден ход 
на делото поради неявяване на упълномощения защитник. Не е указано 
да представи доказателства за причините за неявяване. В с.з. на 
05.11.2020 г. е даден ход на делото. Записано е, че са разяснени правата 
на подсъдимия, без да са посочени конкретно. Разяснени са правата на 
страните по чл. 274, ал.1 НПК. Докладвано е споразумението за 
решаване на делото. Според съдържанието на протокола съдът не е 
изпълнил процесуалните си задължения по чл. 382, ал. 4 НПК. На 
основание чл. 382, ал. 7 НПК го е  одобрил. Наложените наказания са 
лишаване от свобода с приложението на чл. 66 ал. 1 НК и лишаване от 
право да управлява МПС. Не е посочено от кога започва срока на 
изпитание и срока на наказанието лишаване от право. Определението по 
чл. 309 НПК за МНО е включено в протокола за с.з. и е без мотиви. 
Протоколът е приключен с указание, че определението е окончателно и 
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не подлежи на обжалване, което се отнася само за определението по чл. 
24 ал.3 НПК. Определението по чл. 309 НПК подлежи на обжалване и 
протестиране. Препис от споразумението е изпратен на РП-Елин Пелин 
на 09.11.2020 г.  Приложен е стикер от 30.12.2020 г. 

НЧХД № 162/2019 г., образувано на 03.06.2019 г. /изпратено по 
подсъдност от СРС/ по тъжба  за извършено престъпление по чл. 148, 
ал.2, вр. ал.1, т.1и т.2 вр. чл. 147, ал. 1 НК. Приложен протокол от избор 
на съдия-докладчик от същата дата. Разпореждане от 28.06.2019 г. за 
насрочване и указания. В с.з. на 16.06.2019 г. не е даден ход поради 
нередовно призоваване на частния тъжител. Делото е отложено с 
указания. В с.з. на 10.10.2019 г. не е даден ход - молба  за отлагане от 
повереника на ЧТ, с която уведомява съда, че е ангажиран по друго дело 
в СРС. В с.з. на 05.12.2019 г. не е даден ход на делото - молба от същия 
повереник, с която уведомява съда, че е служебно ангажиран по друго 
дело в САС. В молбата е посочил датите, на които е служебно ангажиран 
през м. декември 2019 г., м. януари, м. февруари и м. март 2020 г. Съдът 
му е указал да представи доказателства за служебната си ангажираност 
за 05.12.2019 г. в САС и е отложил делото. В с.з. на 06.02.2020 г. е даден 
ход на делото. Повереникът е представил заверен препис от протокол за 
с.з., проведено на 05.12.2019 г. в САС по ВЧНД № 1378/2019 г. Съдът е 
приканил страните към помирение. След изслушване на становищата им 
е дал възможност до датата на следващото с.з. да постигнат спогодба и 
е отложил делото. С разпореждане от 16.03.2020 г. съдията-докладчик е 
отсрочил всички дела, насрочени за 07.04.2020 г., без дата, общо, без да 
ги конкретизира по номер, година, вид. С разпореждане  от 20.05.2020 г. 
делото е насрочено с указания. В с.з. на 02.07.2020 г. не е даден ход на 
делото и е отложено по искане на повереника на частния тъжител 
/упълномощен от 02.07.2020 г./ да се запознае с тъжбата и да обсъди 
обстоятелствата с доверителката си. В с.з. на 21.08.2020 г. е даден ход на 
делото, повереникът е поискал да му бъде даден срок за обсъждане на 
спогодба. След изслушване становищата на страните съдът е отложил 
делото за постигане на спогодба. На 20.10.2020 г. по делото е постъпила 
молба от ЧТ за прекратяване на производството по делото на основание 
чл. 24, ал.5, т.4 НПК. С определение от 20.10.2020 г. съдът е прекратил 
наказателното производство и е указал реда и срока за обжалване. 
Приложен е стикер от 28.05.2021 г. 

АНД № 185/2019 г., образувано 01.07.2019 г. по внесено от 
прокурор от РП – Елин Пелин постановление с предложение за 
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 
административно наказание на осн. чл. 78а НК за извършено 
престъпление по чл. 318 НК. Протокол от избор на съдия-докладчик от 
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същата дата. Разпореждане от 02.07.2019 г. за насрочване и указания. В 
с.з. на 16.07.2019 г. съдът е дал ход на делото, разяснил е правата на 
обвиняемия, приел е писмени доказателства и след изслушване на 
съдебните прения и последна дума е обявил постановеното решение, с 
което е признал обвиняемия за виновен. На осн. чл. 78а, ал.1 НК го е 
освободил от наказателна отговорност и му е наложил административно 
наказание глоба в размер на 1000 лева. При решаване на въпроса за 
наказанието съдът не е взел предвид обстоятелствата по чл. 27 ЗАНН. 
Препис от решението е изпратен на РП –Елин Пелин на 01.08.2019 г. 
Приложен е стикер от 29.07.2019 г. 

АНД № 220/2020 г., образувано на 14.08.2020 г. по внесено 
постановление на районния прокурор на РП-Елин Пелин с предложение 
за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 
административно наказание на осн. чл. 78а НК за извършено 
престъпление по чл. 131, ал.1, т.1 вр. 130, ал.2 НК. Протокол от избор на 
съдия-докладчик от същата дата. Разпореждане от 18.08.2020 г. за 
насрочване и указания. В с.з. на 13.10. 2020 г. не е даден ход на делото 
поради нередовно призоваване на обвиняемия. Няма данни преди с.з., в 
срока по ПАС, съответният служител да е докладвал на съдията-
докладчик, че не е върната разписката за връчване на призовката, за да 
се вземат мерки да бъде призован обвиняемия. В с.з. на 08.12.2020 г. е 
даден ход на делото, приети са писмени доказателства. След изслушване 
на съдебните прения и последна дума от обвиняемия съдът е обявил 
постановеното решение, с което е признал обвиняемия за виновен по 
повдигнатото обвинение. Освободил го е от наказателна отговорност 
при условията по чл. 78а, ал.1 НК и му е наложил административно 
наказание глоба. При решаване на въпроса за наказанието съдът е 
определил размера на глобата, без да обсъди обстоятелствата, 
предвидени в чл. 27 ЗАНН. Според съдържанието на протокола не е 
разяснил реда и срока за обжалване. Определението по чл. 309 НПК за 
МНО не е мотивирано и неправилно е част от съдържанието на 
протокола. Препис от решението е изпратен на РП и бюлетин за 
съдимост на СРС на 29.12.2020 г. Приложен е стикер с дата 11.01.2021 
г. 

АНД № 375/2019 г., образувано на 12.12.2019 г. по жалба срещу 
НП, издадено от началник група към ОДМВР – София, РУ-Елин Пелин. 
Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. Разпореждане от 
18.12.2019 г. за насрочване и указания. Върната невръчена призовка за 
свидетел на 06.01.2020 г., докладвана на съдията-докладчик на 
07.01.2020 г. Няма указания да се установи адреса. В с.з. на 28.01.2020 г. 
е даден ход на делото, разпитан е свидетел и е отложено поради 
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непризоваване на свидетел - призовката е върната невръчена и е 
посочена нова месторабота, не е указано да се направи справка за адреса. 
Разпореждане от 16.03.2020 г. за отсрочване на всички дела, насрочени 
за 24.03.2020 г., без дата, като не са конкретизирани по вид, номер, 
година. Разпореждане от 15.05.2020 г. за насрочване и указания. 
Призовката за свидетел, върната невръчена на 12.06.2020 г., не е 
докладвана от съответния съдебен служител на съдията-докладчик в 
срока, предвиден в ПАС. В с.з. на 18.06.2020 г. е даден ход на делото, 
отложено е с указание да се изиска справка с актуален адрес на 
свидетеля, на който да се призове. В с.з. на 11.08.2020 г. делото е 
отложено поради неявяване на свидетел с указания за изискване на 
справка за последен актуален адрес и данни за месторабота. В с.з. на 
15.10.2020 г. делото е отложено поради нередовно призоваване на същия 
свидетел с указания да се призове на адреса, посочен от пълономощника 
на жалбоподателя. В с.з. на 03.12.2020 г. съдът е дал ход на делото, 
разпитал е свидетеля и след изслушване на съдебните прения е обявил, 
че ще се произнесе в срок. С решение от 29.01.2021 г. е потвърдил НП. 
Съобщенията за изготвеното решение са изпратени на 01.02.2021 г. и са 
получени  съответно на 01.02, 03.02. и 12.02.2021 г. По жалба на 
нарушителя срещу решението делото е изпратено на АССО. С решение 
от 11.06.2021 г. по КАНД № 257/2021 г. състав на съда е оставил в сила 
решението на РС – Елин Пелин. Делото е върнато на РС на 16.06.2021 г. 
Няма данни да са изпратени преписи на компетентните институции. 
Приложен е стикер от 17.03.2021 г. 

АНД № 292/2020 г., образувано на 30.09.2020 г. по жалба срещу 
НП,  издадено от началника на РУ на ОДМВР – София, РУ- Елин Пелин. 
Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата.  Разпореждане от 
08.10.2020 г. за насрочване и указания. Съдът не е указал да се изиска 
преписката от АНО. Призовките са изпратени на 13.10.2020 г. В с.з на 
03.11.2020 г. е даден ход на делото. Отложено е за изискване на 
преписката. /Причина за отлагане е пропуск при подготвителните 
действия за насрочване на делото./ В с.з. на 03.12.2020 г. е даден ход, 
разпитани са свидетели, приети са писмени доказателства, отложено е за 
изискване на конкретна допълнителна информация от РУ-Елин Пелин за 
двама свидетели. В с.з. на 02.02.2021 г. е даден ход, разпитан е свидетел 
и след изслушване на съдебните прения съдът е обявил, че ще се 
произнесе с решение в срок. С решение от 26.03.2021 г. е отменил НП и 
е указал реда и срока за обжалване. Съобщения за изготвеното решение 
са изпратени на 29.03.2021 г. и са получени съответно на 30.03.,  
31.03.2021 г. и 07.04.2021 г. Препис от решението е изпратен на АНО на 
10.05.2021 г. Приложен е стикер от 19.05.2021 г. 
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ЧНД № 206/2019 г., образувано на 17.07.2019 г. по искане на 
прокурор от РП-Елин Пелин на основание чл. 64 НПК. Протокол от 
избор на съдия-докладчик от същата дата. Няма разпореждане за 
насрочване и указания. В с.з. на същата дата е даден ход на делото, не са 
разяснени правата по чл. 274 НПК на страните, не е посочено кои права 
на обвиняемия са разяснени, приети са доказателства, изслушани са 
съдебните прения и последна дума на обвиняемия. Съдът е обявил 
постановеното определение, с което е взел МНО задържане под стража. 
По жалба на защитника делото е изпратено на ОС-София на 19.07.2019 
г. С определение от 29.07.2019 г. по ВЧНД № 478/2019 г. състав на съда 
е потвърдил определението на РС-Елин Пелин. Делото е върнато на 
29.07.2019 г. На същата дата е изпратен препис от определението на РП-
Елин Пелин. Приложен е стикер от 12.09.2019 г. 

ЧНД № 202/2020 г., образувано на 28.07.2020 г. по искане на 
прокурор от РП – Елин Пелин на осн. чл. 64, ал. 1 НПК. Протокол от 
избор на съдия-докладчик от същата дата – Б. Чернев. В с.з. на 
28.07.2020 г. е даден ход на делото, изслушани са становищата на 
страните, приети са писмените доказателства по ДП, изслушани са 
пренията на страните и последна дума на обвиняемия. Съдът е обявил 
постановеното определение, с което е взел мярка за неотклонение 
задържане под стража, разяснил е реда и срока за обжалване, насрочил е 
делото пред въззивния съд в случай на обжалване и протестиране.  С 
определение от 10.08.2020 г. по ВЧНД № 302/2020 г. състав на ОС-
София е изменил определението на РС и е взел МНО домашен арест, 
която да се изпълнява на адреса по местоживеене. Делото е върнато на 
РС на 17.08.2020 г. Препис от влязлото в сила определение е изпратен на 
РП на същата дата.  

ЧНД № 224/2019 г., образувано на 14.08.2019 г. по молбата на 
обвиняем на основание чл. 65 НПК. Протокол от избор на съдия-
докладчик /Б. Чернев/ и разпореждане за насрочване на заседание 
(разпореждането е на съдия Р. Тодорова, няма данни да е извършен друг 
избор на съдия- докладчик и причини) от същата дата. Указанията са 
изпълнени на 15.08.2019 г. В с.з на 17.08.2019 г. (съдия - докладчик Б. 
Чернев) е даден ход на делото, изслушани са съдебните прения и 
последна дума от обвиняемия и е обявено определението, с което е 
оставена без уважение молбата. Определен е срок на основание чл. 65, 
ал.6 НПК. Разяснен е реда и срока за обжалване/протестиране. Делото е 
насрочено пред въззивния съд. Препис от определението е изпратен на 
РП-Елин Пелин на 21.08.2019 г. Приложен е стикер  на 12.09.2019 г. 

ЧНД № 93/2020 г., образувано на 13.04.2020 г. по молба  на 
обвиняем на основание чл. 65, ал. 1 НПК.  Протокол от избор на съдия-
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докладчик от същата дата. Ръкописно безмотивно разпореждане за 
насрочване и указания, написано на първата страница на писмото на РП 
– Елин Пелин, вместо приложено по делото и подредено 
последователно. Разпореждане от 14.04.2020 г. с указания да се уведоми 
ГД „Охрана“ към МП за необходимостта да бъде преведен обвиняемия 
за осъществяване на конферентна аудио-видео връзка с оглед решението 
на ВСС във връзка с обявената епидемична обстановка. В с.з. на 
16.04.2020 г. е даден ход. Според съдържанието на протокола не са 
разяснени правата на страните, а само на обвиняемия без да са 
конкретизирани. Изслушано е становището на страните, прочетени са 
материалите по ДП. След изслушване на съдебните прения и последна 
дума на обвиняемия съдът е обявил постановеното определение, с което 
е оставил молбата без уважение. Разяснил е реда и срока за 
обжалване/протестиране и е насрочил делото пред въззивния съд в 
случай на обжалване. Препис от определението е изпратен на РП на 
22.04.2020 г. /Жалбата е постъпила в ОС- София вместо в РС – Елин 
Пелин. С разпореждане от 24.04.2020 г. молбата е изпратена по 
компетентност на РС на същата дата/. Делото е изпратено на ОС-София 
на 08.05.2020 г. С определение от 19.05.2020 г. по ВЧНД № 157/2020 г. 
състав на съда е оставил жалбата без разглеждане – подадена след 
предвидения тридневен срок за обжалване. Делото е върнато на РС-Елин 
Пелин на 22.05.2020г.  

ЧНД № 251/2019 г., образувано на 28.08.2019 г. по искане на 
прокурор от РП – Елин Пелин на основание чл. 381, ал. 1, изр. 2 НПК. 
Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. Разпореждане от 
29.08.2019 г. с указания да се изпрати искане до САК за определяне на 
адвокат, който да бъде назначен за служебен защитник. Определение от 
02.09.2017 г., с което съдът е назначил определения от САК адвокат за 
служебен защитник. Препис от определението е изпратен на РП-Елин 
Пелин на 03.09.2019 г. Приложен е стикер от 12.09.2019 г. 

ЧНД № 268/2019 г., образувано на 13.09.2019 г. по искане  на 
прокурор от РП – Елин Пелин на основание чл. 161, ал. 2 НПК, внесено 
на 13.09.2019 г. в 14.00 часа. Искането е за одобряване на претърсване и 
изземване, вместо за одобряване на протокола. Протокол от избор на 
съдия-докладчик от същата дата. С определение от 13.09.2019 г. съдът е 
одобрил следствените действия по претърсване и изземване, вместо 
протокола за извършените действия по разследването, извършени на 
12.09.2019 г. за времето от 15.20 ч. до 15.45 ч. Препис от определението 
е изпратен на РП-Елин Пелин на 13.09.2019 г. Приложен е стикер от 
11.11.2019 г. 
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ЧНД № 147/2019 г., образувано на 22.05.2019 г. по искане  на 
прокурор от РП – Елин Пелин за одобряване на протокол на основание 
чл. 161, ал. 2 НПК за извършените действия по разследване, внесено на 
22.05.2019 г. в 10.55 часа. С определение от 22.05.2019 г. съдът е одобрил 
следствените действия по претърсване и изземване, извършени на 21.05. 
2019 г. за времето от 14.10 ч. до 14.50 ч., вместо протокола за 
извършените действия по разследването съгласно чл. 161, ал.2 НПК. 
Препис от определението е изпратен на РП-Елин Пелин на същата дата. 
Приложен е стикер от 23.05.2019 г. 

ЧНД № 149/2020 г., образувано на 29.05.2020 г. по искане на 
прокурор от РП – Елин Пелин на осн. чл. 161, ал. 2 НПК за одобряване 
на протокол, внесено на 29.05.2020 г. в 11.50 ч. Протокол от избор на 
съдия-докладчик от същата дата. С определение от същата дата съдът е 
одобрил следствените действия, извършени на 28.05.2020 г. за времето 
от 16.00 ч. до 16.26 ч., вместо протокола за извършените действия по 
разследването. Препис от определението е изпратен на РП – Елин Пелин 
на 29.05.2020 г. Приложен е стикер от същата дата.  

ЧНД № 283/2019 г., образувано на 07.10.2019 г. по молба на осъден 
на осн. чл. 306, ал. 1, т.1 НПК. Протокол от избор на съдия-докладчик от 
същата дата. С определение от 09.10.2019 г. е указано САК да определи 
служебен защитник, вместо искане за определяне на адвокат, който да 
бъде назначен за сл. защитник от съда като компетентен да се произнесе 
по този въпрос. С определение от 10.10.2019 г. съдът е назначил 
определения от САК адвокат за осъществяване на правна помощ. В с.з. 
на 07.11.2019 г. не е даден ход на делото и е отложено поради неявяване 
на назначения служебен защитник – ред. призован на 15.10.2019 г. /Не е 
записано в протокола дали е изпълнена процедурата по призоваване./ 
Според данните в приложената на лист 14 разписка за връчена на 
защитника призовка е редовно призован на 15.10.2019 г. Съдът не е 
указал да представи доказателства за причините за неявяване. В с.з. на 
26.11.2019 г. е даден ход  на делото, приети са писмени доказателства. 
След изслушване пренията на страните съдът е обявил постановеното 
определение, с което е оставил без уважение молбата на осъдения. Има 
приложен стикер от 17.09.2020 г. 

ЧНД № 23/2020 г., образувано на 23.01.2020 г. по молба на осъден 
за съдебна реабилитация. Протокол от избор на съдия-докладчик от 
същата дата. Ръкописно разпореждане от 24.01.2020 г. за насрочване и 
указания, написано върху молбата, вместо  приложено по делото и 
подредено последователно. В с.з. на 10.03.2020 г. е даден ход на делото, 
разпитани са свидетели и са приети писмени доказателства. След 
изслушване на съдебните прения съдът е обявил постановеното 
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определение, с което е оставил без уважение молбата. По жалба на 
осъдения срещу определението делото е изпратено на 01.06.2020 г. на 
ОС – София. С определение от 12.03.2021 г. по ВЧНД № 204/2020 г. 
състав на съда е потвърдил определението. /Особено мнение на член на 
състава с различно тълкуване на чл. 87 НК./ Делото е върнато на РС на 
02.04.2021 г. Има приложен стикер от 01.06.2021 г. 

ЧНД № 293/2020 г., образувано на 30.03.2020 г. по жалба срещу 
постановление на прокурор от РП -Елин Пелин за прекратяване на ДП 
на осн. чл. 243 НПК. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата 
дата. С определение от 20.10.2020 г. е отменено постановлението на РП 
за прекратяване на ДП и делото е върнато на прокурор за изпълнение на 
указанията. По жалба срещу определението делото е изпратено на ОС-
София на 07.12.2020 г. С определение от 14.12.2020 г. по ВЧНД № 
488/2020 г. състав на съда е отменил изцяло определението на РС и е 
оставил без разглеждане жалбата по съображения, че е подадена от лице, 
което няма право на жалба. Делото е върнато на  РС на 15.12.2020 г.  
Приложен е стикер от 21.12.2020 г. 

ЧНД № 141/2019 г., образувано на 15.05.2019 г. по искане на 
прокурор от РП - Елин Пелин на основание чл. 159а, ал. 1 НПК. 
Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. Разпореждане от 
16.05.2019 г. в з.з., с което е указано данните в искането да бъдат 
предоставени на разследващия полицай. Препис от разпореждането е 
изпратен на РП на същата дата. Приложен е стикер от 17.05.2019 г. 

ЧНД № 126/2019 г., образувано на 22.04.2019 г. по жалба срещу 
постановление на РП-Елин Пелин на основание чл. 111, ал.3 НПК. 
/жалбата е постъпила в РС на 12.04.2019 г./ С определение от 22.04.2019 
г. съдът е оставил без уважение молбата за отмяна на постановлението. 
/Съдът се е произнесъл след предвидения в чл. 111, ал. 3, изр. 3 НПК 
тридневен срок от постъпването на жалбата/. Препис от определението 
е изпратен на 23.04.2019 г. Приложен е стикер от 17.05.2019 г. 

ЧНД № 355/2020 г., образувано на 23.11.2020 г. по жалба срещу 
постановление на РП – Елин Пелин за отказ да бъде върнат товарен 
автомобил на основание чл. 111, ал.3 НПК. Протокол от избор на съдия-
докладчик от същата дата. С определение в з.з. от 26.11.2020 г. съдът е 
оставил без уважение молбата за отмяна на постановлението и за 
връщане на МПС, приобщено като веществено доказателство по ДП. 
Приложен е стикер от 01.12.2020 г. 

ЧНД № 36/2019 г., образувано на 08.02.2019 г. по искане на 
прокурор от РП- Елин Пелин  на основание чл. 155 ЗЗ. Протокол от  
избор на съдия-докладчик и разпореждане за насрочване и указания от 
същата дата /от съдия Р. Тодорова/, искането до САК за определяне на 
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адвокат за осъществяване на правна помощ от 08.02.2019 г. е подписано 
от съдия Чернев. Според съдържанието на протокола за с.з. на 19.02.2019 
г. е записана противоречива информация за явяване на 
освидетелстваната, няма информация каква е според съда причината за 
неявяване. Делото е отложено. Съдът е постановил освидетелстваната да 
бъде доведена принудително в следващото с.з. Разпореждане от 
25.02.2019 г., с което е указано да се уведоми управителя на ЦПЗ „проф. 
Н. Шипковенски“ ЕООД – София за датата на съдебното заседание, за 
когато да бъде осигурено превеждането на освидетелстваната в съда. В 
с.з. на 28.02.2019 г. не е даден ход и производството по делото е 
прекратено – влязло в сила решение от 19.02.2019 г., постановено на 
същото основание по друго дело, образувано по искане на СРП по чл. 
155 и сл. от ЗЗ. Препис от определението е изпратен на РП на 11.03.2019 
г. Делото е архивирано преди изтичане на двумесечния срок от 
приключването му, предвиден в чл. 60 ПАС. Няма данни да е извършено 
в друг срок по заповед на адм. ръководител. Приложен е стикер от 
13.03.2019 г. 

 
Дела, разгледани от съдия Петко Георгиев 
 
НОХД № 1/2019 г., образувано на 02.01.2019 г. по ОА, внесен от 

прокурор от РП – Елин Пелин с обвинение за престъпление по чл. 149, 
ал. 2, вр. ал. 1 НК. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата 
– Георгиев. Разпореждане от 22.01.2019 г. за насрочване и указания, вкл. 
и за въпросите по чл. 248, ал. 1 НПК, и за изготвяне на актуална справка 
за съдимост на подсъдимия. В р.з. на 09.04.2019 г. е даден ход на делото, 
изслушани са становищата на страните /справката за съдебните 
заседатели не е приложена по делото, а е прикачена на вътрешната 
страница на корицата и включва данни само за 1 съдебен заседател/. 
Съдът е изложил подробни съображения за наличието на допуснати 
СПН на правото на защита на обвиняемия, прекратил е съдебното 
производство и е върнал делото на РП – Елин Пелин. Разяснил е реда и 
срока за обжалване и протестиране пред ОС. С определение от 
16.05.2019 г. по ВЧНД № 294/2019 г. състав на ОС – София е отменил 
определението за прекратяване на съдебното производство и е върнал 
делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените 
действия. Разпореждане от 07.06.2019 г. за насрочване и указания, вкл. 
за въпросите по чл. 248 НПК, и актуална справка за съдимост. 
Указанията са изпълнени на 10.06.2019 г. В р.з. на 07.08.2019 г. е даден 
ход, изслушани са становищата на страните. Съдът е изложил подробни 
съображения за наличие на основания делото да се разгледа от съда и 
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безмотивно е приел, че следва да бъде насрочено при условията по чл. 
252, ал. 2 НПК с указания за призоваване на свидетелите и вещите лица. 
Разяснил е реда и срока за обжалване на определението по предвидените 
в НПК въпроси. Конституирал е пострадалата като ЧО и ГИ и е приел за 
съвместно разглеждане предявения граждански иск за причинените 
неимуществени вреди заедно с лихвата от датата на увреждането. В с.з. 
на 09.09.2019 г. е дал ход на делото при закрити врати с оглед 
предявеното обвинение и личността на пострадалата. Приел е, че са 
налице основанията за разглеждане на делото по реда на гл. 27 НПК, 
упражнил е предвидените процесуални правомощия, разяснил е на 
подсъдимия въпросите по чл. 371, т. 2 НПК, който е заявил, че признава 
изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт 
и е съгласен да не се събират доказателства за тези факти. Приел е 
писмените доказателства, допуснал и разпитал свидетел за 
характеристични данни. Изслушал е съдебните прения и последна дума 
на подсъдимия. Обявил е постановената след съвещание присъда и е 
разяснил реда и срока за обжалване. Произнесъл се е с определение по 
чл. 309, ал.1 НПК без мотиви, което е включил в съдържанието на 
протокола за с.з. Разяснил е реда и срока за обжалване и протестиране 
на това определение. /несъответствие с чл. 311, ал. 1, т. 7 НПК/. В 
диспозитива на присъдата е записал и размера на наказанието, 
определено при спазване на разпоредбите в Общата част на НК, вместо 
само наказанието, определено при условията на чл. 58а от НК/. С 
решение от 25.06.2020 г. по ВНОХД № 740/2019 г. състав на ОС - София 
е приел жалбата на защитника за неоснователна по изложените 
съображения и е потвърдил присъдата на РС. Приложен е стикер от 
20.01.2021 г. 

НОХД № 3/2019 г., образувано на 02.01.2019 г. по внесен ОА от 
прокурор от РП – Елин Пелин за извършено престъпление по чл.343в, 
ал. вр. ал.1, вр. чл. 26, ал.2 НК /вместо постановление, с което да направи 
предложение за освобождаване на обвиняемия от наказателна 
отговорност с налагане на административно наказание/ . Протокол от 
избор на съдия-докладчик от същата дата. Разпореждане от 22.01.2019 г. 
за насрочване на р.з. и указания, включително и за въпросите по чл. 248 
НПК. Съобщенията са изпратени на 25.01.2019 г. На 20.02.2019 г. не е 
даден ход на разпоредителното заседание поради нередовно 
призоваване на подсъдимия и делото е отложено с указания. Приложени 
са четири невръчени съобщения до подсъдимия с обяснение на 
длъжностното лице по призоваване за причините. Докладвани са в срок 
на съдията-докладчик, който е указал необходимите действия за 
установяване на адреса по местоживеене. На 16.04.2019 г. не е даден ход 
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на р.з. поради непризоваване на подсъдимия. Съдът е указал 
призоваването му чрез  съответните РУ към СДВР на всички известни 
адреси. На 05.06.2019 г. е даден ход на р.з. с участието на подсъдимия. 
Страните и съда са изразили становище по всички въпроси от 
предвидените. С мотивирано определение съдът е приел, че са налице 
предпоставките по чл.252, ал. 1 НПК и е разгледал делото незабавно след 
провеждане на р.з. по реда на глава 28 НПК. Разяснил е правата на 
подсъдимия, конкретно посочени, на страните – по чл. 274, ал.1 НПК. 
Приел е писмени доказателства. След изслушване на съдебните прения 
и последна дума на подсъдимия е обявил постановената присъда и е 
разяснил реда и срока за обжалване. С присъда от 05.06.2019 г. е признал 
подсъдимия за виновен по повдигнатото му обвинение, при условията 
по чл. 78а НК го е освободил от наказателна отговорност и му е наложил 
административно наказание глоба в размер на 1200 лв. /Диспозитивът на 
присъдата не съответства по съдържание  на предвиденото в чл. 305, ал.4 
НПК - описани са фактически обстоятелства, задължителни само за 
мотивите./ При решаване на въпроса за наказанието не е обсъдил 
обстоятелства от предвидените по чл. 27 ЗАНН. Препис на решението е 
изпратен на РП и бюлетин за съдимост на 21.06.2019 г. Приложен е 
стикер от 02.12.2019 г. 

НОХД № 73/2019 г., образувано на 15.03.2019 г. по внесен от 
прокурор от РП – Елин Пелин ОА срещу двама обвиняеми за извършени 
престъпления (по чл. 325, ал. 5, вр. ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. „б“ от НК - 
по отношение на единия и по чл. 325, ал. 1 от НК – за другия). Протокол 
от избор на съдия-докладчик от същата дата. Разпореждане от 16.04.2019 
г. за насрочване и указания, вкл. и за въпросите по чл. 248 НПК. 
Указанията са изпълнени на 19.04.2019 г. Няма справка за избор на 
съдебни заседатели. На 14.05.2019 г. е даден ход на р.з., обсъдени са 
всички въпроси от предвидените от страните и е изложено становището 
на съда. Представено е споразумение за решаване на делото с единия 
подсъдим. Съдът с определение е указал да се докладва на председателя 
на РС – Елин Пелин за разпределение на друг съдебен състав. По 
отношение на другия подсъдим е отложил делото за разглеждане при 
условията по чл. 252, ал. 2 НПК с призоваване на свидетели и вещи лица. 
По делото е приложен протокол за с.з., проведено на 20.05.2019 г. по 
НОХД № 140/2019 г. с докладчик съдия Тодорова, в което е одобрено 
споразумението /спазен 7-дневния срок по чл. 384а НПК/. В с.з. на 
12.06.2019 г. е даден ход на делото, разпитани са свидетели, приети са 
писмени доказателства и заключението на вещото лице, изслушани са 
съдебните прения и последна дума на подсъдимия. Съдът е обявил 
постановената на тайно съвещание присъда, както и реда и срока за 
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обжалване. Определението по чл. 309 НПК е вписано в съдържанието на 
протокола за съдебно заседание- вместо след приключването по реда, 
предвиден в чл. 311, ал. 1, т. 7 НПК. Диспозитивът на присъдата е със 
съдържание, различно от предвиденото в чл. 305, ал. 4 НПК. Не е спазен 
реда за произнасяне по въпросите по чл. 301, ал. 1, т. 11 и т. 12 НПК.  
Препис на присъдата е изпратен на РП – Елин Пелин на 01.07.2019 г. и 
бюлетин за съдимост на РС – Лом на 28.06.2019 г. По делото има книжа, 
които са подредени последователно по делото, но не са номерирани. 
Няма приложен стикер и данни кога е архивирано и спазени ли са 
изискванията по чл. 60 ПАС. 

НОХД № 101/2019 г., образувано на 08.04.2019 г. по внесен от 
прокурор от РП – Елин Пелин ОА за извършено престъпление по чл. 
343б, ал. 1 НК. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. 
Разпореждане за насрочване и указания, включително и за въпросите по 
чл. 248 НПК. Съобщенията са изпратени на 22.05.2019 г. На 05.06.2019 
г. е даден ход на разпоредителното заседание, изслушани са 
становищата на страните по всички въпроси от предвидените. Страните 
са заявили, че са постигнали споразумение за решаване на делото и са 
направили искане да се разгледа по реда на глава 29 НПК незабавно след 
провеждане на р.з. Съдът е разяснил правата на подсъдимия, който е 
заявил, че се признава за виновен, 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 основание чл. 382,ал.6 НПК е вписал в протокола  
съдържанието на окончателното споразумение, на осн. чл. 382, ал.7 НПК 
го е одобрил и е прекратил производството по делото. Препис  от 
споразумението е изпратен на РП на 06.06.2019 г. Приложен е стикер от 
25.07.2019 г. 

НОХД № 303/2019 г., образувано на 21.10.2019 г. по внесено 
споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381, ал. 1 от НПК. 
Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. Разпореждане от 
22.10.2019 г. за насрочване и указания. В с.з. на 23.10.2019 г. е даден ход 
на делото, разяснени са правата на страните по чл. 274, ал. 1 НПК, а на 
обвиняемия и конкретно предвидените в 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. 6 НПК 
е вписал в протокола съдържанието на споразумението, на осн. чл. 382, 
ал. 7 НПК го е одобрил и е прекратил производството по делото. Препис 
от споразумението на РП и бюлетин за съдимост на СРС са изпратени на 
24.10.2019 г. Приложен е стикер от 10.06.2021 г. 
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НОХД /БП/№ 124/2019 г., образувано на 22.04.2019 г. по ОА, 
внесен от прокурор от РП – Елин Пелин с обвинение за извършени 
престъпления по чл. 345, ал. 2, вр. ал. 1 и по чл. 343в, ал. 2 от НК. 
Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. Разпореждане от 
22.04.2019 г. за насрочване и указания, вкл. за издаване на актуална 
справка за съдимост. В с.з. на 25.04.2019 г. е даден ход на делото, 
докладвано е представеното споразумение за решаване на делото, 
постигнато между страните, и съдържанието му е вписано в протокола. 
На основанията по чл. 382, ал. 7 НПК съдът го е одобрил, прекратил е 
производството по делото и е разяснил, че определението е окончателно. 
Произнесъл се е с определение по МНО без мотиви и я е разяснил реда 
и срока за обжалване. Приложен е стикер от 14.06.2019 г.  

НОХД №  295/2019 г., образувано на 15.10.2019 г. по внесен ОА 
от прокурор от РП – Елин Пелин с обвинение за извършено 
престъпление по чл. 345, ал. 2, вр. ал. 1 НК. Протокол от избор на съдия-
докладчик от същата дата. Разпореждане от 18.11.2019 г. за насрочване 
и указания, вкл. за въпросите по чл. 248 НПК и за актуална справка за 
съдимост на подсъдимия. Съобщенията са изпратени на 20.11.2019 г. В 
с.з. на 11.12.2019 г. не е даден ход на делото поради неявяване на 
подсъдимия и неизтичане на срока - съобщението е връчено на 
09.12.2019 г. Не е указал подсъдимият да бъде уведомен, че следва да се 
яви в р.з. В р.з. на 11.03.2020 г. не е даден ход на делото поради 
неявяване на подсъдимия, редовно уведомен по телефона. Делото е 
отложено с указания да бъде призован и да му бъде съобщено, че следва 
да представи доказателства за причините за неявяване. Разпореждане от 
07.04.2020 г. за пренасрочване на всички дела /вместо посочване по 
номера/, насрочени за разглеждане на 15.04.2020 г. съгласно решение на 
СК на ВСС във връзка с обявената епидемична обстановка. 
Разпореждане от 08.06.2020 г. за насрочване и указания. В р.з. на 
15.07.2020 г. не е даден ход на делото поради неявяване на подсъдимия, 
редовно призован. Указано е да бъде призован и е постановено да бъде 
доведен принудително на осн. чл. 71, ал. 1 НПК. В р.з. на 25.08.2019 г. 
/вместо 2020 г./ е даден ход, изслушани са становищата на страните. 
Съдът се е произнесъл по всички въпроси от предвидените и безмотивно 
е приел, че делото следва да се разгледа при условията на чл. 252, ал.2 
НПК. Насрочил е делото /след едномесечния срок/ с указания за 
призоваване на свидетелите и вещото лице. В с.з. на 30.09.2020 г. е дал 
ход на делото, разпитал е свидетел и вещото лице, приел е заключението 
и писмените доказателства по делото, изслушал е съдебните прения и 
последната дума на подсъдимия. Обявил е постановената присъда и е 
разяснил реда и срока за обжалване. При определяне размера на 
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наказанието глоба не е обсъдил установените по делото 
индивидуализиращи обстоятелства за личността и деянието, а само 
предвидените в чл. 47 НК. Приложен е стикер от 27.05.2020 г. 

НОХД № 56/2020 г., образувано е на 13.02.2020 г. по ОА, внесен 
от  прокурор от РП – Елин Пелин с обвинение за извършено 
престъпление по чл. 343б ал. 3 НК. Протокол от избор на съдия-
докладчик от 13.02.2020 г.. Разпореждане от 31.03.2020 г. за насрочване 
и указания, вкл. за въпросите по чл. 248 от НПК и за изискване на 
актуална справка за съдимост. Разпореждане от 07.04.2020 г., с което са 
пренасрочени всички дела, насрочени за с.з. на 12.05.2020 г. /вместо да 
се конкретизират и по номера/ съгласно решение на СК на ВСС във 
връзка с обявената епидемична обстановка. С разпореждане от 
25.06.2020 г. делото е насрочено за разглеждане в р.з. с указания, вкл. за 
въпросите по чл. 248 НПК. В с.з. на 12.08.2020 г. съдът е дал ход на р.з., 
обсъдени са от страните всичких въпроси от предвидените. Съдът е 
изложил съображения за наличие на предпоставките за разглеждане на 
делото поради липса на допуснати СПН, които да налагат 
прекратяването му. Безмотивно се е произнесъл по въпроса за МНО. 
Приел е, че са налице основания за разглеждане на делото незабавно 
след провеждане на р.з. при условията на чл. 252, ал. 1 НПК. Дал е ход 
на съдебното следствие, вписал е в протокола съдържанието на 
представеното споразумение, постигнато между страните за решаване 
на делото, изслушал е становището на подсъдимия по въпросите по чл. 
382, ал.4 НПК. При наличието на предпоставките по чл. 382, ал. 7 НПК 
е одобрил споразумението, прекратил е производството по делото и е 
разяснил, че определението не подлежи на обжалване. Преписи са 
изпратени на компетентните институции на 18.08.2020 г. Приложен е 
стикер от 14.10.2020 г., съответстващ по съдържание по чл. 60 ПАС. 

НОХД № 103/2020 г., образувано на 06.04.2020 г. по внесен от 
прокурор от РП – Елин Пелин ОА срещу трима обвиняеми за извършени 
престъпления: за двама от тях - по чл. 195, ал.1, т.4 вр. чл. 194, ал.1, вр. 
чл. 20, ал.2, вр. ал.1 НК, за първия и по чл. 216, ал.1 НК, за третия -  по 
чл.  чл. 195, ал.1, т.4 вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 20, ал.4, вр. ал.1 НК след 
прекратяване на съдебното производство по НОХД № 4/2019 г. /съдия- 
докладчик Георгиев/ в р.з. на 20.02.2019 г. поради допуснати СПН и  
връщане на делото на прокурор. /Деянието е извършено на 05.08.2015 
г./. Протокол от избор на съдия- докладчик от 14.04.2020 г. – съдия 
Чернев, протокол от избор от 21.04.2020 г. – съдия Георгиев 
/преразпределение съгласно чл. 80, ал. 9 ПАС/. Разпореждане от 
10.06.2020 г. за насрочване и указания, включително и за въпросите по 
чл. 248 НПК. Р.з. е насрочено на 30.06.2020 г., отложено за 26.08.2020 г. 
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поради нередовно призоваване на един от подсъдимите и защитник. Р.з. 
е проведено на 26.08.2020 г., след което са проведени пет съдебни 
заседания, последното е насрочено за 30.06.2021 г. Делото е отлагано 
при спазване на срока по чл. 271, ал. 10 НПК и при наличието на 
уважителни причини. 

НОХД № 192/2020 г., образувано е на 16.07.2020 г. по ОА, внесен 
от прокурор от РП – Елин Пелин по обвинение за престъпление по чл. 
345, ал. 1 НК. Протокол от избор на съдия-докладчик от 16.07.2020 г. – 
П.Г. С молба от 26.08.2020 г. съдията-докладчик е направил искане до 
адм. ръководител за разрешение с.з. да бъде насрочено в 3-месечен срок 
от постъпването му, като се е обосновал с обявеното извънредно 
положение в страната. Разрешението е от 26.08.2020 г. на адм. 
ръководител, безмотивно. Разпореждане от 26.08.2020 г. за насрочване 
и указания, вкл. за въпросите по чл. 248 НПК и за изготвяне на актуална 
справка за съдимост. В с.з. на 06.10.2020 г. не е даден ход на делото 
поради неявяване на защитника, уведомил съда с молба от 30.09.2020 г. 
за невъзможност да се яви поради ангажимент по друго дело в друг съд. 
Съдът е отложил делото без да укаже адвокатът да представи 
доказателства за причините за неявяване. В с.з. на 20.10.2020 г. е даден 
ход на р.з., обсъдени са въпросите по чл. 248 НПК от страните. Съдът е 
изложил становището си и е разяснил реда и срока за обжалване и 
протестиране на въпросите, за които е предвидено в НПК. Приел е, че са 
налице условията по чл. 252, ал. 1 НПК за разглеждане на делото 
незабавно след провеждане на р.з. по реда на гл. 29 НПК с оглед 
представеното споразумение, постигнато между страните за решаване 
на делото. Разяснил е правата на страните, а на подсъдимия и въпросите 
по чл. 382, ал. 4 НПК. Вписал е съдържанието на окончателното 
споразумение и при предпоставките по чл. 382, ал. 7 НПК го е одобрил. 
Произнесъл се е с определение по чл. 309 НПК за МНО, без да изложи 
мотиви, и е разяснил реда и срока за обжалване на това определение. 
Приложен е стикер. 

НОХД /БП/ №353/2020 г., образувано на 23.11.2020 г. по внесен 
обвинителен акт от прокурор от РП – Елин Пелин за извършено 
престъпление по чл. 343б, ал.1 НК. Протокол от избор на съдия-
докладчик и разпореждане за насрочване и указания от същата дата. В 
с.з. на 27.11.2020 г. е даден ход на делото, разяснени са правата на 
страните по чл. 274, ал.1 НПК, а на подсъдимия – и конкретно 
предвидените в НПК. Даден е ход на съдебното следствие. Страните са 
заявили, че са постигнали споразумение, което поддържат, и го 
представят за одобрение. Съдът на основание чл. 382, ал. 6 НПК е вписал 
в протокола съдържанието на окончателното споразумение, одобрил го 
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е на основанията по чл. 382 ал. 7 НПК и е прекратил производството по 
делото. Препис от споразумението е изпратен на РП на 27.11.2020 г. и 
бюлетин за съдимост на РС - Дупница на 30.11.2020 г. Приложен е 
стикер от 21.05.2021 г. 

НЧХД № 174/2019 г., образувано на 21.06.2019 г. по тъжба за 
извършено престъпление по чл. 182, ал. 2 НК. Протокол от избор на 
съдия-докладчик от същата дата. /Допуснато е подчертаване на л.5, л.28, 
л. 33, л. 96, л. 97, л. 99, л. 100, л. 103, л. 104 /за това съгласно чл. 85, т. 1 
ПАС следва да следи служител/. Разпореждане от 18.07.2019 г. с 
указания за частния тъжител да отстрани нередовностите в тъжбата, като 
при неизпълнение в посочения срок ще бъде оставена без разглеждане и 
производството по делото ще бъде прекратено. Разпореждане от 
05.08.2019 г. за насрочване и указания. В с.з. на 03.09.2019 г. е даден ход 
на делото и оставено без уважение искането за конституиране като ГИ и 
за приемане на граждански иск. Допуснати са свидетели по искане на 
страните и делото е отложено с указания. В с.з. на 30.10.2019 г. е даден 
ход на делото, разпитани са свидетели, приети са писмени 
доказателства. След изслушване на съдебните прения и последна дума 
на подсъдимата съдът е обявил постановената присъда, с която я е 
признал за виновна, на осн. чл. 78а от НК я е освободил от наказателна 
отговорност и е наложил адм. наказание глоба. При определяне размера 
съдът не е взел предвид обстоятелствата по чл. 27 ЗАНН. Разяснил е реда 
и срока за обжалване. Мотивите са изготвени на 07.01.2020 г. 
Съобщенията за изготвените мотиви са изпратени на 08.01.2020 г. По 
жалба на подсъдимия делото е изпратено на ОС – София на 10.02.2020 
г. С решение от 03.11.2020 г. по ВНЧХД № 45/2020 г. състав на съда е 
потвърдил присъдата на РС. Делото е върнато на РС на 26.02.2021 г. 
Бюлетин за съдимост е изпратен на СРС на 17.12.2020 г. Приложен е 
стикер от 25.05.2021 г. 

АНД № 151/2019 г., образувано на 27.05.2019 г. по внесено от 
прокурор от РП – Елин Пелин постановление с предложение за 
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 
административно наказание по чл. 78а НК за престъпление по чл. 343в, 
ал.2  НК. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. 
Разпореждане от 28.05.2019 г. за насрочване и указания. В с.з. на 
19.06.2019 г. съдът е дал ход на делото, разяснил е правата на страните 
по чл. 274, ал. 1 НПК, а на обвиняемия – и конкретно предвидените в 
НПК. Приел е писмени доказателства, изслушал е съдебните прения и 
последна дума на обвиняемия и е обявил постановеното решение, с 
което го е признал за виновен по повдигнатото обвинение, на основание 
чл. 78а НК го е освободил от наказателна отговорност и му е наложил 
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административно наказание  глоба в размер на 1000 лв. Разяснил е реда 
и срока за обжалване. Препис от решението е изпратен на РП на 
08.07.2019 г. Приложен е стикер от 21.05.2021 г. Делото е архивирано 
съгласно чл.60, ал. 1 ПАС. 

АНД № 116/2019 г., образувано на 15.04.2019 г. по жалба срещу 
НП, издадено от началника на РО“МН Западна Бългания“ на ГД 
„Метрологичен надзор“. Протокол от избор на съдия- докладчик от 
същата дата. Разпореждане от 16.04.2019 г. за насрочване и указания. В 
с.з. на 12.06.2019 г. е даден ход на делото, разпитани са свидетели. За 
изискване на писмени доказателства е отложено с указания, изпълнени 
на 14.06.2019 г. В с.з. на 24.07.2019 г. е даден ход, приети са 
доказателства, докладвано е писменото становище на жалбоподателя. 
Съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в срок. С решение от 
11.09.2019 г. е потвърдил наказателното постановление, указал е реда и 
срока за обжалване. Съобщенията за изготвеното решение са изпратени 
на 13.09.2019 г., получени съответно на 16.09, 20.09. и на 03.10.2019 г. 
Препис от решението е изпратен на АНО на 29.10.2019 г. Приложен е 
стикер от същата дата. 

АНД № 33/2019 г., образувано на 05.02.2019 г. по жалба срещу НП, 
издадено от началник група към ОДМВР – София РУ – Елин Пелин. 
Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. Разпореждане от 
08.02.2019 г. за изискване на преписката от АНО. Разпореждане от 
06.03.2019 г. за насрочване и указания. В с.з. на 17.04.2019 г. не е даден 
ход на делото и е отложено поради неявяване на упълномощения от 
нарушителя адвокат. Не е указано да представи доказателства за 
причините за неявяване. В с.з. на 05.06.2019 г. е даден ход на делото, 
разпитани са свидетели и делото е отложено за разпит на други 
свидетели. Наложена е глоба на неявилите се - редовно призовани. В с.з. 
на 04.09.2019 г. е даден ход, разпитани са свидетели. Отложено е за 
разпит на свидетели. Наложена е глоба на неявилия се, редовно призован 
свидетел. В с.з. на 23.10.2019 г. е даден ход на делото, разпитани са 
свидетели. Допусната е очна ставка между свидетели. Делото е 
отложено с указания. В с.з. на 20.11.2019 г. е даден ход на делото, 
разпитани са свидетели, проведени са очни ставки, отменени са 
наложените глоби въз основа на представени доказателства за наличието 
на уважителни причини. За събиране на доказателства делото е 
отложено. В с.з. на 29.01.2020 г. е даден ход на делото, приети са 
писмени доказателства и е отложено за разпит на свидетел за относими 
обстоятелства. В с.з. на 12.02.2020 г. е даден ход на делото, разпитан е 
свидетел, прочетени и приети са писмени доказателства. След 
изслушване на съдебните прения съдът е обявил, че ще се произнесе с 
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решение в срок. С решение от 10.04.2020 г. е потвърдил НП, указал е 
реда и срока за обжалване. Съобщенията за изготвеното решение са 
изпратени на 15.04.2020 г. и са получени на 11.05., 13.05. и на 19.05.2020 
г. По жалба на нарушителя делото е изпратено на АССО на 03.07.2020 г. 
С решение от 12.11.2020 г. по КАНД № 701/2020 г. състав на съда е 
оставил в сила решението на РС. Няма данни за изпращане на препис от 
решението на АНО. Приложен стикер от 01.12.2020 г. 

ЧНД № 210/2019 г., образувано на 25.07.2019 г. по искане на мл. 
прокурор от РП - Елин Пелин на основание чл. 64, ал. 1 НПК. Протокол 
от избор на съдия – докладчик и разпореждане за насрочване и указания 
от същата дата. В с.з. на 25.07.2019 г. е даден ход на делото, разяснени 
се правата на страните по чл. 274, ал. 1 НПК, а на обвиняемия и 
конкретно предвидените в НПК. След изслушване на становищата на 
страните, съдебните прения и последната дума на обвиняемия, съдът с 
подробно  мотивирано определение на основание чл. 64, ал. 1, вр. чл. 63, 
ал. 2, т.1 НПК е взел МНО задържане под стража. Разяснил е реда и срока 
за обжалване. Насрочил е делото пред въззивния съд в случай на жалба 
и протест. По жалба на обвиняемия срещу определението делото е 
изпратено на ОС-София на 30.07.2019 г. С протоколно определение от 
05.08.2019 г. по ВЧНД № 493/2019 г. състав на съда е потвърдил 
протоколното определение на РС- Елин Пелин. Делото е върнато на  РС 
на 07.08.2019 г. Приложен е стикер от 19.09.2019 г. 

ЧНД № 102/2019 г., образувано на 09.04.2019 г. по молба на осъден 
на основание чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК. Протокол от избор на съдия-
докладчик от същата дата. Разпореждане от 11.04.2019 г. за насрочване 
и указания. В с.з. на 08.05.2019 г. съдът е дал ход на делото, приел е 
доказателства. След изслушване на съдебните прения и последната дума 
на осъдения с мотивирано определение е оставил без уважение искането. 
Приложен е стикер от 30.12.2019 г. 

ЧНД № 150/2020 г., образувано на 29.05.2020 г. по молба на осъден 
на осн. чл. 87 НК. Протокол от избор на съдия- докладчик от същата 
дата. Разпореждане от 17.06.2020 г. за насрочване и указания - за 
призоваване и изискване на справки от компетентните институции за 
относими обстоятелства, изпълнени на 23.06.2020 г. В с.з. на 08.07.2020 
г., е даден ход на делото, приети са писмени доказателства. След 
изслушване на съдебните прения и последната дума на осъдения съдът  
с мотивирано определение по съображения, че е настъпила 
реабилитация по отношение и на двете осъждания е оставил без 
разглеждане молбата за реабилитация и е прекратил производството по 
делото. Разяснил е реда и срока за обжалване/протестиране. Приложен е 
стикер от 14.10.2020 г. 
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ЧНД № 138/2020 г., образувано на 19.05.2020 г. по искане за 
вземане на мерки за обезпечаване на конфискация и глоба по реда на 
ГПК на основание чл. 72, ал. 1 НПК. Протокол от избор на съдия-
докладчик от същата дата. С определение от 20.05.2020 г. в з.з. съдът е 
наложил запор върху четири МПС и един товарен автомобил, както и 
върху всички парични средства по банкови сметки на обвиняемия. 
Указал е реда и срока за обжалване. Приложен е стикер без дата.  

ЧНД № 147/2020 г., образувано на 28.05.2020 г. по искане на 
прокурор от РП - Елин Пелин на основание чл. 159а НПК. Протокол от 
избор на съдия-докладчик от същата дата. Разпореждане от 29.05.2020 
г., с което съдът е разпоредил да бъдат предоставени необходимите 
данни от посочените мобилни оператори. Препис от разпореждането е 
изпратен на РП на същата дата.  Приложен е стикер от 01.06.2020 г. 

ЧНД № 14/2019 г., образувано на 16.01.2019 г. по искане на 
началника на РУ на МВР - Елин Пелин по чл. 68 ЗМВР. Протокол от 
избор на съдия-докладчик от същата дата. С определение от 17.01.2019 
г. съдът е  разрешил на основание чл. 68, ал. 5, изр. 2 ЗМВР 
извършването на принудителна полицейска регистрация. Препис от 
определението е изпратен на РУ -Елин Пелин на същата дата. Приложен 
е стикер на 22.02.2019 г. 

ЧНД № 21/2019 г., образувано на 19.01.2019 г. по внесено  на 
същата дата в 11.50 ч. искане на прокурор от РП – Елин Пелин  за 
одобряване  на извършено претърсване и изземване  по реда на чл. 161, 
ал. 2 НПК /вместо на протокола за извършеното действие по 
разследването/. Протокол от избор на съдия-докладчик от 19.01.2019 г. 
С  определение от същата дата съдът е одобрил извършеното 
процесуално действие претърсване и изземване на 18.01.2019 г. за 
времето от 13.20 ч. до 13.35 ч. /вместо протокола/. Препис от 
определението е изпратен на РП на 21.01.2019 г. Приложен е стикер от 
23.01.2019 г. 

ЧНД № 273/2019 г., образувано на 27.09.2019 г. по внесено искане 
на прокурор от РП – Елин Пелин на осн. чл. 161, ал. 2 НПК за одобряване 
на протокол за оглед на местопроизшествие в частта за изземване, 
внесено на същата дата в 14.00 ч. Протокол от избор на съдия-докладчик 
от същата дата. Определение от 27.09.2019 г., с което е одобрено 
извършеното процесуално действие – претърсване и изземване, 
обективирано в протокол за претърсване и изземване от 26.09.2019 г. за 
времето от 12.10 ч. до 16.35 ч. /вместо протокола за извършеното 
действие по разследването/. Препис е изпратен на РП на 27.09.2019 г. 
Приложен е стикер от 11.11.2019 г.  
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ЧНД 218/2019 г., образувано на 30.07.2019 г. по искане на 
прокурор от РП - Елин Пелин на основание чл. 381, ал. 1НПК. Протокол 
от избор на съдия-докладчик от същата дата. Определение от същата 
дата за предоставяне на правна помощ и искане САК да определи 
адвокат. Определение от същата дата, с което е назначен определеният 
адвокат за служебен защитник на обвиняемия. Препис от определението 
е изпратен  на РП на същата дата. Приложен е стикер от 12.09.2019 г. 

ЧНД № 181/2020 г., образувано на 01.07.2020 г. по жалба срещу 
постановление на прокурор от РП- Елин Пелин за прекратяване на 
наказателно производство на основание чл. 243, ал.4 НПК. Протокол от 
избор на съдия-докладчик от същата дата. С определение от 23.07.2020 
г. жалбата е оставена без разглеждане като недопустима – подадена от 
лице, което няма процесуални права да оспорва прекратяването на 
наказателното производство. По жалба срещу определението на РС 
делото е изпратено на ОС-София на 13.08.2020 г. С определение от 
13.11.2020 г. по ВЧНД № 325/2020 г. състав на съда е потвърдил 
определението на РС. Делото е върнато на РС на 03.12.2020 г. Препис от 
определението е  изпратен на РП на същата дата.  Приложен е стикер от 
28.05.2021 г. 

 
Дела, образувани преди проверката и неприключени 
НОХД № 20/2018 г., образувано на 25.01.2018 г. след отмяна на 

присъдата  по НОХД № 95/2015 г. по описа на РС - Елин Пелин поради 
допуснати СПН /липса на мотиви/ по внесен обвинителен акт срещу 
един обвиняем за престъпление по чл. 215, ал.2 , т.1, вр. ал. 1 НК и по чл. 
216, ал.5, пр.1 вр. ал.1 от НК. Деянието е извършено в периода 06.07.2013 
г. – 08.07.2013 г. Протокол от избор на съдия-докладчик от 25.01.1018 г. 
– съдия Р. Тодорова. Разпореждане от 08.02.2018 г. за насрочване и 
указания, вкл. и за въпросите по чл. 248 НПК. Р.з. е насрочено за 
29.03.2018 г., когато не е даден ход поради неявяване на защитниците, 
подали молби с искане за отлагане. Отложено е с указания да представят 
доказателства за причините за неявяване. На 03.05.2018 г. не е даден ход 
на р.з. поради неявяване на подсъдимия - представен е болничен лист. 
Делото е отложено за 21.06.2018 г., когато не е даден ход на р.з. поради 
нередовно призоваване на един от пострадалите. В заседание на 
28.09.2018 г. двамата защитници са заявили, че са ангажирани по други 
дела - в СГС и в СпНС. Съдът е отложил делото за 10.10.2018 г., за която 
дата единият защитник е заявил, че ще бъде извън страната и делото е 
насрочено за 08.10.2018 г. когато е даден ход на р.з. След това са 
насрочени 16 с.з. в срока, предвиден в чл. 271 ал.10 НПК и делото е 
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отлагано при наличието на уважителни причини. Последното с.з. е 
насрочено за 01.07.2021 г.    
 

Дела, по които съдебният акт е отменен и делото е върнато за ново 
разглеждане 

АНД № 313/2019 г., образувано на 28.10.2019 г. по жалба срещу 
НП, издадено от директора на РИОСВ – София. Протокол от избор на 
съдия-докладчик от същата дата – Р. Тодорова. Разпореждане от 
29.10.2019 г. за насрочване и указания. В с.з. на 11.12.2019 г. не е даден 
ход на делото поради неявяване на процесуален представител на АНО, 
от когото е постъпила молба с искане за отлагане на делото поради 
ангажираност в друг съд. Представени са доказателства, делото е 
отложено. В с.з. на 06.02.2020 г. е даден ход, разпитани са свидетели, 
приети са писмени доказателства. След изслушване на съдебните прения 
съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в срок. С решение от 
24.02.2020 г. е отменил НП по съображения за допуснати СПН. Указал е 
реда и срока за обжалване. По жалба на АНО делото е изпратено на 
АССО на 22.07.2020 г. С решение от 11.11.2020 г. по КАНД №  778/2020 
г.  състав на съда е отменил решението на РС и е върнал делото за ново 
разглеждане по съображения, че няма допуснати СПН от АНО и РС 
следва да се произнесе по съществото на спора. Делото е върнато на РС 
на 13.11.2020 г.  

АНД № 347/2020 г., образувано на 13.11.2020 г. /след връщане от 
АССО/. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата – П. 
Георгиев. Разпореждане от 15.01.2021 г. за насрочване и указания. В с.з. 
на 10.02.2021 г. съдът е дал ход на делото, разпитал е свидетели и след 
изслушване на съдебните прения е обявил, че ще се произнесе с решение 
в срок. С решение от 09.04.2021 г. е отменил НП като незаконосъобразно 
и неправилно. Указал е реда и срока за обжалване. Съобщенията за  
решението са изпратени на 16.04.2021 г. и са получени на 19.04., на 
26.04. и на 10.05.2021 г.  

 
Спрени дела 
НОХД № 252/2019 г., образувано на 28.08.2019 г. по внесен ОА от 

прокурор от РП с обвинение за извършени престъпления по чл. 159б, ал. 
2, вр. ал. 1 НК, вр. чл. 159а, ал. 2, вр. ал. 1 НК и по чл. 159в НК от двама 
обвиняеми. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата – Р. 
Тодорова. Разпореждане от 30.08.2019 г. за насрочване и указания, вкл. 
за въпросите по чл. 248 НПК, за изискване на актуална справка за 
съдимост и за състав с участие на двама съдебни заседатели. Справката 
за разпределение на съдебни заседатели не е приложена по делото, а е 
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прикачена на вътрешната страна на корицата, която съдържа името само 
на един съдебен заседател. Съгласно протокола от с.з. от 28.10.2019 г. 
вторият съдебен заседател е М.К., за когото няма информация по какъв 
ред и начин е избран за участие в състава. Не е даден ход на р.з. и делото 
е отложено с указания да се установят наследниците на пострадалия и 
адреси за призоваването им. С разпореждане от 19.11.2019 г. без мотиви 
и доказателства за действителна служебна ангажираност на съдията-
докладчик делото е отсрочено. В р.з. на 13.12.2019 г. е даден ход - в 
състава вместо съдебен заседател М.К. е участвал съдебен заседател 
И.П. Няма данни за реда и начина, по който е избран. Даден е ход на р.з. 
Изслушани са становищата на страните. Съдът е приел, че са налице 
основанията за разглеждане на делото, без да изложи подробни 
съображения, и на основание искането на защитника за събиране на 
доказателства е отложил делото. Указал е да се изиска справка от МП с 
информация за подсъдимия и да се изготви съдебна поръчка до съда в 
гр. Бари със запитване дали по отношение на подс. Т. има влязъл в сила 
съдебен акт по водено срещу него наказателното дело и искане да бъде 
изпратен заедно с мотивите. Писмото до МП е изпратено на същата дата. 
В с.з. на 22.01.2020 г. съдът е дал ход на делото, докладвал е молбата за 
правна помощ, преведена на италиански език, указал е да се изпрати до 
съда в гр. Бари и е спрял производството по делото до получаване на 
отговор от съда или от МП. С разпореждане без мотиви от 20.10.2020 г. 
съдът е указал да се изиска отново информация чрез звено „Европейска 
съдебна мрежа“. С разпореждане от 23.11.2020 г. без мотиви съдът е 
указал документите от съда в гр. Бари да се изпратят за превод. С 
разпореждане от 15.02.2021 г. е възобновил делото и го е насрочено за 
с.з. с указания. В с.з. на 07.04.2021 г. е дал ход на делото, докладвал е 
съдебната поръчка, получена от наказателния съд в гр. Бари, и писмо от 
МП.  Оставил е без уважение искането на защитника да бъде прекратено 
наказателното производство по отношение на подсъдимия. Отложил е 
делото за 26.05.2021 г. с указания за призоваване. На 10.05.2021 г. е 
върната невръчена призовка за свидетел, докладвана на съдията-
докладчик на 11.05.2021 г. С разпореждане от 20.05.2021 г. делото е 
пренасрочено за 15.07.2021 г. поради ангажимент на съдебен заседател 
от състава, уведомил съда за наличие на семейни причини и отсъствие 
от София област.  

 
Проверени дела: НОХД № 196/2019 г.; НОХД № 265/2019 г.; 

НОХД № 351/2019 г.; НОХД №129/2020 г.; НОХД № 57/2020 г.; НОХД 
№ 72/2020 г.; НОХД № 231/2020 г.; НОХД № 320/2020 г.; НОХД № 
210/2020 г.; НОХД № 297/2020 г.; НЧХД № 7/2019 г.; НЧХД № 23/2019 
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г.; НЧХД № 275/2019 г.; АНД № 140/2020 г.; АНД № 248/2019 г.; АНД 
№ 316/2019 г.; АНД  № 187/2020 г.; АНД № 20/ 2020 г.; АНД № 65/2019 
г.; АНД 63/2020 г.; АНД № 331/2019 г.; АНД № 226/2020 г.; ЧНД № 
357/2020 г.; ЧНД № 126/2020 г.; ЧНД №360/2020 г.; ЧНД № 155/2019 г.; 
ЧНД № 98/2019 г.; ЧНД № 67/2019 г.; ЧНД № 322/2019 г.; ЧНД 
№11/2019 г.; ЧНД №72/2019 г.;ЧНД № 22/2019 г.; ЧНД № 12/2019 г.; 
ЧНД № 165/2020 г.; ЧНД № 91/2020 г.; ЧНД № 77/2020 г.; 
ЧНД № 5/2019 г.; ЧНД № 231/2019 г.;  
 

По делата, посочени само като проверени, не са констатирани 
нарушения или различни от установени по подробно описаните дела. 
 
           І. Констатации от извършената проверка в РС – Елин Пелин 
 

   1. Деловодните книги по наказателните дела за 2019 г. и 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 книгата за веществените доказателства, описани в 
обстоятелствената част на акта. Всички книги са приключени по 
надлежния ред. 

Книгата за изпълнение на присъдите и определенията е водена 
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 на делата 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 
протоколите от избор на съдията-докладчик. Справките за 
разпределение на съдебните заседатели не се прилагат към материалите 
по делото, а се прикачват на вътрешната страница на корицата. Има дела, 
по които в съдебния състав участва съдебен заседател, за когото няма 
данни за реда и начина, по който е избран. /В справките по някои от 
делата е посочено името само на един съдебен заседател/.  

Новообразуваните дела и новопостъпилите документи към 
висящите дела се докладват на съдията-докладчик в деня на завеждането 
или най-късно на следващия ден. 
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Призовките и съобщенията по новообразуваните дела, както и по 
отложените, се изготвят и изпращат най-късно в 3-дневен срок от 
разпореждането на съдията-докладчик. Не всички неправилно връчени 
и невръчени призовки и съобщения се докладват на съдията-докладчик 
в срока по чл. 88, ал. 5 ПАС.  

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. 

3. Делата се подреждат и съхраняват по предвидения в чл. 82 от 
ПАС ред и върху кориците на папките се отбелязват наименованието на 
съда, номер, предмет, имена на страните, дата на образуване и 
свършване, съдията - докладчик, датите на съдебните заседания.  

4. Делата, чието разглеждане е свързано с кратки процесуални 
срокове, се обозначават с жълт етикет (стикер) съгласно изискванията 
по чл. 82, ал. 5 от ПАС. 

5. Приемането, съхраняването, разпореждането и унищожаването 
на веществените доказателства се извършва при условията, по реда и в 
сроковете, предвидени в ПАС.  

6. 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. 

7. 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). 

8. По всички дела се прилагат стикери, върху които са отбелязани 
броя на съдържащите се в папката книжа, подпечатани са и са подписани 
от съответния деловодител. По незначителен брой дела са приложени 
книжа, които постъпват или се съставят по делото, но не са прикрепени 
последователно в папката и не са номерирани.  
      9. По всички дела, за които е предвидено, се провежда 
разпоредително заседание.  
         10.   Не по всички дела, по които съдът е наложил наказание глоба, 
размерът е индивидуализиран въз основа на оценка и на обстоятелствата 
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по чл. 47 НК/ чл. 27 ЗАНН (НОХД № 3/2019 г.; НЧХД № 174/2019 г.; 
АНД № 185/2019 г.; АНД № 220/2020 г. и др.).   
         11. По някои дела /според съдържанието на протокола/ съдът не е 
разяснил реда/срока за обжалване на съдебния акт (НОХД № 34/2019 г.; 
АНД № 220/2020 г. и др.) съгласно изискванията по чл. 311, ал. 1, т. 7 
НПК. 
         12. По всички дела съдът указва на адвокатите, които не се явяват 
в с.з. и стават причина за отлагане на делото, да представят 
доказателства за причините за неявяване. Не винаги упражнява 
правомощията си по чл. 271, ал. 11 НПК. 

 13. Направените отводи по наказателните дела за проверявания 
период са 26 (2019 г. – 13; 2020 г. – 13). Всички съдебни актове са 
мотивирани с конкретни обстоятелства, съответстващи на изискванията 
по чл. 29, ал. 2 НПК. 

 14. Не по всички дела постановените определения (напр. по чл. 309 
НПК) и разпореждания – съдебни актове съгласно чл. 32 НПК, са 
изготвени при спазване на изискванията да бъдат мотивирани.  

 По някои дела определенията по чл. 309 НПК се включват в 
съдържанието на протокола за с.з. и се обявяват за окончателни. /НОХД 
№ 55/2019 г.; НОХД № 42/2019 г.; НОХД № 123/2019 г.; НОХД № 
213/2020 г.; НОХД № 127/2020 г./. 

  15. Не бяха констатирани нарушения при образуването, 
насрочването, разглеждането на делата и постановяването на съдебните 
актове в производствата, образувани по реда на чл. 64 НПК; по реда на 
чл. 161, ал. 1 и ал. 2 от НПК и по глава 34, раздел I от НПК „Прилагане 
на принудителни медицински мерки. Реабилитация”. По делата, 
образувани по чл. 65 НПК, съдът се произнася в 3-дневен срок от 
образуването. 

 По много дела, образувани по искане на основание чл. 161, ал. 2 
НПК, се одобряват извършените действия по разследването, вместо 
протокола /ЧНД № 21/2019 г.; ЧНД № 123/2020 г.; ЧНД № 124/2020 г.; 
ЧНД № 149/2020 г. и др./. 

 Всички дела, образувани по реда на чл. 243, ал. 5, са разгледани в 
предвидения срок. 

 16. 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 гл. 29 НПК. 
         17. Всички дела са насрочвани при спазване на сроковете, 
предвидени в чл.247а от НПК. Броят на делата, насрочени в 3-месечен 
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срок с разрешение на председателя е незначителен. Няма дела, 
насрочени след тримесечния срок. 

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

 19. Сроковете за изготвяне на съдебните актове, предвидени в чл. 
308, ал.1 и ал. 2 НПК и чл. 340, ал. 1 от НПК /АНД, образувани по жалба 
срещу НП/, не са спазени по всички дела. 

 20. Броят на АНД, насрочени след срока, предвиден в чл. 376, ал. 1 
НПК за проверявания период, е 13:  за 2019 г. - 8, за 2020 г. - 5. 

 21. Качеството на съдебните актове според предоставените 
справки: през 2019 г. са разгледани 350 дела и са обжалвани съдебните 
актове по 68 дела. От инстанционен контрол са върнати 59 дела. По 53 
съдебните актове са потвърдени; по 3 са отменени и по 3 са изменени. 
През 2020 г. са разгледани 373 дела и са обжалвани съдебните актове по 
44 дела. От инстанционен контрол са върнати 41 дела. По 36 съдебните 
актове са потвърдени, по 4 са отменени, по 1 - изменен. Намален е броя 
както на потвърдените, така и на отменените съдебни актове. 
Незначително е увеличен броя на делата за разглеждане, значително е 
намален броя на обжалваните съдебни актове. 

 22. Някои дела се архивират преди да изтече срока, предвиден в чл. 
60, ал. 1 пр. 2-ро ПАС и без изрична заповед на адм. ръководител, с която 
да определя друг срок /НОХД № 123/2019 г.; АНД № 86/2020 г.; ЧНД № 
123/2020 г.; ЧНД № 36/2019 г./. 

 
 ПРЕПОРЪКИ: 

 
1. Административният ръководител - председател на съда, да 

свика общо събрание на съдиите, на което да се обсъди акта за 
резултатите от проверката.  

2. В изпълнение на правомощията си по чл. 80, ал. 1 т. 9 пр. 2-ро 
ЗСВ да организира работата на отделните служби, следва да:  

– запознае служителите в служба „Съдебно деловодство“ с акта 
за резултатите от проверката; 

– 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 
мерки за правилното му приложение от съдебните служители с оглед 
задълженията им по длъжностната характеристика; 

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



- BT,3TIOXV Ha aAMVTHI4CTpaTI4BHUfl CeKpeTap Aa ynpaxHtBa KoHTpon

3a u3Ilr,JlHeHUe Ha 3aA:bn)KeHr4qTa oT cbAe6HL{Te cny)KLTTeIII4 Ha H3L{CKBa]PJaflTa

ro rrr. 85. r. I IIAC;
- rrpeABI4AH [oAXo rfli]Jvr $opnaH Ha o6yueHl.{e 3a noBI{IxaBaHe Ha

xnanu$uxa\LrflTa Ha cnyxr4TeJrl4Te - B cbAa llnl{ r{pe3 BKJI}ortBaHero ItM B

opfaHr43rlpaljl.I oT Apyfl4 r{HCTI4TyUHpI.

3.Aa ce [pr4eMar MepKr4 3a rrpuKnroqBaHe Ha Bc[uKIz Aena B cpoKoBere,

rrpeABr4AeHLI B qrl. 308 / qn. 340 HnK.
4. flpu apxl4Bl4paHe Ha AeJIara Aa ce crla3Ba cpoKa ilo r{[. 60 IIAC.
5. Cnpanrr{Te 3a ctAe6uure 3aceAaren}r Aa ce [pl{narar rlo BcI{IIKLI

Aerra,IIo KoLITo e IIpeABIlAeHo Aa yqacTBaT B cbAe6sus. cbcTaB Ha cbAa.

Ha ocsonaHr4e.ur. 58, an. 3 or 3aroua sa ct4e6uara BJIacr aKTbr Aa ce

r43rrpaTr{ Ha aAMI4HI4cTpaTI4BHI4I pbKoBoAI4TeJI ua PafioneH cbA - Elttu
Ilelnu, rofiro Aa ro rIpeAocraBLI Ha arilkrlare.

Brspaxerulr Morar Aa ce HalpaBtr n 7-.qHeneH cpoK or BpbqBaHero

My npeA rJIaBHIlt l4HcrleKrop ua I4BCC.

Cne.q lr3THrIaHe Ha cpoKa 3a Bb3pax{enr4fi aKTbr aa ae LI3[parI{ Ha

eneKTpoHeH HocI4TeJI Ha IIpeAceAaTeIIs. Ha CoQuficxn{ oKpbxteH cbA u Ha

cr.uuficrcara KoJIerI{t na Bracurus crAe6en cbBer.

AAuusucrparHBHI4{T pbKoBoAI{TeJI Ia yBeAoMLI rJraBHIat

or BJrr43aHe B cLIJra Ha aKTa 3a pe3ynrarure or LI3BbpIueH rrpoBepKa.

1^1L


