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             На основание чл.58 във връзка с чл.56,ал.1 и 3 и чл.57,ал.1 от 

Закона за съдебната власт и приетия план  за провеждане на 

комплексна планова проверка от Инспектората към Висшия съдебен 

съвет на съдилищата  в Апелативен район –град Бургас за 2013 год. и 

Заповед № ПП-01-4/05.03.2013 год. на Главния Инспектор на 

Инспектората към Висшия съдебен съвет, 

             СЕ ИЗВЪРШИ КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА на Районен съд 

град Нова Загора по наказателни дела с обхват на проверката от 

01.01.2011год. до 31.12.2012 год. и задачи на проверката: 

- срочност на разгледаните дела и срокове за изготвяне на мотивите 

към тях. 

- върнати за доразследване дела - причини и основания, както и спрени 

наказателни дела. 

- изпълнение на присъдите, срокове и причини за евентуално 

просрочване. 

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

потвърдени, изменени и отменени съдебни актове; оправдателни 

присъди. 

- общ контрол - извършени ревизии от Окръжния съд и от Апелативен 

съд; предложения за изменение на будещи съмнение и водещи до 

противоречиво приложение текстове на отделни норми, както и до 

противоречива съдебна практика. 

- проверка на деловодните книги. 

 

СРОК за извършване на проверката от 11.03.2013 г. до 15.03.2013 г.  

 

 

  С ПРОВЕРЯВАЩИ:  

 

ИНСПЕКТОР:  Албена Кирилова Костова.  

ЕКСПЕРТИ: Мариела Николаева Митева и Олег Стоймиров Велинов. 

 

 

        МЕТОД НА ПРОВЕРКАТА: 

 

       -непосредствена проверка по  делата  и деловодните книги;  

       -анализ на документация ; 

       -индивидуални беседи и разговори;  

       -изискване на статистическа информация от ръководителя на съда. 

 

 

                    КОНСТАТАЦИИ  ОТ  ПРОВЕРКАТА 
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                          УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДА 

 

Председател на съда е Георги Йорданов, заместник- председател 

няма. В съда няма обособени отделения. Общият брой на съдиите е 4. 

Съдът се помещава под наем в сграда, собственост на „Напоителни 

системи” ЕАД. Разполага с 2 бр. зали.  

Районен съд Нова Загора прилага принципа за случайния подбор 

чрез електронно разпределение на делата от 2008 г. съгласно програма на 

ВСС – Law Choice. При извършената проверка се установи че делата се 

образуват своевременно в деня на постъпване на книжата в съда или на 

следващия ден. Разпределението на делата се извършва от Председателя. 

По делата се прилагат протоколи от комютърната разпечатка от 

случайното разпределение. 

Съдиите дават дежурства съобразно график за дежурствата, който се 

изготвя от Председателя. 

Съгласно  утвърдено разпределение на Председателя на съда на  

дежурство  се  гледат  следните  видове дела: Закон срещу домашното 

насилие, Защита срещу дискриминацията, Доброволни делби, Заповедни 

производства, НОХД – бързи и незабавни, ЧНД- претърсване и изземване, 

Разпит пред съдия, УБДХ. 
 

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

В съда работят 17 служители, от които деловодители 6 служители и 

секретар-протоколисти 4 служители. За веществените доказателства е 

отговаряла Станка Славова – съдебен деловодител. 

Изготвянето на призовките и съобщенията за призованите лица след 

образуване на делото и след съдебно заседание се извършва в срок от 1- 3 

дни.  

Съдебните протоколи по делата се изготвят в срок от 3 дни след 

съдебното заседание.   

Връчването на призовки, съобщения или преписи от жалба на 

участвали в производството страни се извършва до 14 дни. Изпращането 

на преписи от решенията или от жалби на страните по тях се извършва най 

късно на следващия ден след предаване на решеното дело в деловодството.  

Изпращането на препис от протест или жалби на страните по тях се 

извършва най- късно на следващия ден след разпореждането на съдията.  

Изпращането на делата на по- горна инстанция става до 3 дни след 

изтичане на срока за възражения по подадена жалба или протест.  
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ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Техническата обезпеченост на магистратите 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. 

Районен съд Нова Загора няма въведени писмени правила за 

управление на информацията и IT технологиите. Сигурността на 

информацията в локалната мрежа се осигурява от използването на 

антивирусен лицензиран програмен продукт „panda", предоставен от 

Министерство на правосъдието. 

Всички съдии и служители са обучени за работа с MS Office, MS Word, 

Internet Explorer, Outlook Express, а деловодителите и c Adobe Acrobat 

Reader. Всички работни места са оборудвани с компютърна техника, която 

перманентно се обновява и са свързани в локална компютърна мрежа. От 

2009 г. е в експлоатация деловодната програма "САС Съдебно 

деловодство". Програмата се използва от специализираната администрация 

на съда и съдиите за управление на делата. Съдът използва правно- 

информационните продукти „Апис" с всички модули, „Апис регистър 

плюс". Правно- информационните продукти са мрежови вариант и са 

достъпни от всички работни места. 

Web- сайтът на Новозагорски районен съд се поддържа ежедневно в 

актуално състояние. 

 В РС Нова Загора се използва внедрената САС „Съдебно 

деловодство която обхваща наказателно и гражданско отделения, Служба 

„Регистратура” и служба „Архив”. 

През 2012 година в Районен съд Нова Загора е внедрен програмен 

продукт ТРЗ RZWIN на фирма „Омега тим България” ЕООД.  

Всички съдии и служители в Районен съд Нова Загора имат достъп 

до правно-информационна система „Апис”.  

 

                   

 

                 ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА ЗА 2011 год. 

 
В съда няма обособено наказателно отделение. По щат съдиите, които 

разглеждат наказателни дела са 4 бр.,като същите разглеждат и гражданските 

дела. От тях незаета е била 1 щатна бр. В периода 01. 01. 2011 г. - 31. 12. 2011 г. 

наказателни дела са разглеждали съдиите Георги Йорданов, Петър Златев, 

Росица Ненова и Атанас Славов. Съдиите са ползвали отпуск както следва: 

 

Г. Йорданов –  25.05.2011 г – 10.06.2011 г. 
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    01.08.2011 г. – 30.09.2011 г. 

    05.12.2011 г. – 30.12.2011 г. 

 

П. Златев -   20.06.2011 г. – 15.07.2011 г. 

    05.10.2011 г. – 25.11.2011 г. 

 

Р. Ненова -   02.05.2011 г. – 13.05.2011 г. 

    18.07.2011 г. – 12.08.2011 г. 

 

          Ат. Славов- поради командироване в Сливенски окръжен съд не е 

работел през  проверявания период от 01.01.2011г. до 30.04.2012г. в НЗРС, 

след което е работил до 31.07.2012г. и от 01.08. 2012 год. е бил назначен за 

съдия във Варненски окръжен съд. 

          В периода 01.01.2011г. - 31. 12. 2011г.  НЗРС  е разгледал общо 2325 

бр. дела, от които наказателни дела 747 бр. От тях образувани през 2011г. 

са 673 бр. дела. Останали от предишни периоди са 74 бр. дела. Οт тях няма 

дела с висок обществен интерес. 

Средното постъпление на съдия за месец е по 15 дела и 

същевременно средно месечно един съдия е свършвал средно по 13 дела. 

През проверявания период на съдия Йорданов са разпределени 215 бр. 

дела, а са решени-  224 бр. дела; на съдия Златев са разпределени 223 бр. 

дела, а са решени-183 бр. дела; на съдия Ненова са разпределени 235 бр. 

дела, а са решени-  228 бр. дела. 

Свършените наказателни дела са 635 бр. От тях НОХД 246 бр., 

НЧХД 12 бр.,ЧНД 210 бр., НАХД 167 бр. От тях 117 бр. дела са 

приключили с присъда, 193 бр. са приключили с решение, 159 бр. са 

приключили с определение, а 159 бр. дела са прекратени. Няма прекратени 

поради изтекла давност наказателни дела. 

Четири бр. дела са прекратени и върнати на прокуратурата с 

указания за отстраняване на нарушения, допуснати на досъдебното 

производство : НОХД № 34/2011 г., НОХД №457/2011 г., НОХД № 

572/2011 г. НОХД № 53/2011 г. От тях няма дела с висок обществен 

интерес. 

С разпореждане на съдия- докладчик е върнато едно дело - НОХД 

№457/2011г., а от съдебно заседание по чл. 288, т.1 от ΗΠΚ- 3 бр. дела. 

 

          - НОХД № 34/2011 год. – съдия докладчик Петър Златев. 

Образувано по внесен ОА за извършено престъпление по чл. 195, 

ал.1т.2, вр. с чл.195, ал.1,т.5 от НК срещу двама подсъдими. Делото е 

образувано и насрочено в срок. Прекратено е на 24.03.2011 год. в първото 

ОСЗ поради допуснати съществени нарушения по време на досъдебното 

производство- погрешно, вместо собственика на откраднатата вещ като 

пострадал е конституирано  друго лице,  а не  собственика; 
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- НОХД № 53/2011 год. – съдия докладчик Петър Златев. 

Образувано по внесен ОА срещу три лица за извършено 

престъпление по чл. 195, ал.1, т.3 и 5 и по чл. 196, ал.1, т.2 от НК. Делото е 

образувано и насрочено в срок. Прекратено в първото по делото ОСЗ на 

08.03.2011 год. поради допуснати процесуални нарушения. В 

разпореждането си за насрочване на делото съдът е пропуснал да 

забележи, че разпитът на единия от обвиняемите и протоколите за 

предявяване на разследването на тримата обвиняеми, са действия 

извършени след изтичане на срока за извършване на разследването от 

органа които го е провел; 

- НОХД № 572/2011 год.- съдия докладчик Петър Златев. 

Делото е внесено в съда с готово споразумение, което не е одобрено  

във връзка с размера на наказанието и след като подсъдимия не е бил 

съгласен с предложеното от съда наказание, делото е прекратено. 

От свършените наказателни дела 341 бр. са приключили в едно съде - 

бно заседание. От тях НОХД- 206 бр., НАХД- 135 бр.  

Наказателните дела, приключили до три съдебни заседания са 408 бр., 

като от тях НОХД са 243 бр. и НАХД- 165 бр. Наказателните дела, 

приключили с повече от три съдебни заседания са 9 бр. , като всички дела 

са от общ характер. Тяхното правно основание е: осем броя по чл.195 и 

чл.196 от НК и едно дело по чл.170 от НК.  

Бяха проверени следните дела: 

- НОХД № 346/2010 год. - съдия докладчик Георги Йорданов. Делото е 

образувано на 29.06.2010 год. и е приключено с присъда 26.01.2011 г. след 

като са проведени четири ОСЗ. Мотивите са изготвени и предадени на 

04.02.2011 год.; 

- НОХД № 320/2010 год. - съдия докладчик Георги Йорданов. Делото е 

образувано на 11.06.2010 год. и е приключено с присъда на 03.02.1011 год. 

след като са проведени пет ОСЗ. Мотивите са изготвени и предадени на 

18.02.2011 год.; 

- НОХД № 207/2010 год. - съдия докладчик Петър Златев. Делото е 

образувано на 19.04.2010 год. и е приключено с присъда на 31.05.2011 год., 

като са проведени пет ОСЗ. Мотивите са изготвени и предадени на 

31.05.2011 год.; 

- НОХД №87/2011 год. – съдия докладчик Георги Йорданов. Делото е 

образувано на 17.02.2011 год. и е приключено с присъда на 13.07.2011 год., 

като са проведени четири ОСЗ. Мотивите са изготвени и предадени на 

28.07.2011 год.; 

- НОХД № 204/2011 год. – съдия докладчик Георги Йорданов. Делото е 

образувано на 15.04.2011 год. Приключено с присъда на 28.02.2012 год. 

след като са проведени пет ОСЗ. Мотивите са изготвени и предадени на 

23.03.2012 год. 
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- НОХД № 442/2011 год. – съдия докладчик Георги Йорданов. Делото е 

образувано на 02.09.2011 год. и е приключено с присъда на 24.01.2012 год., 

като са проведени четири ОСЗ.  

Причините за отлагане на делата и разглеждането им в повече от три 

съдебни заседания са: неявяване на подсъдимия/ основателно или 

неоснователно/; неявяване на процесуалния представител на подсъдимия 

по уважителни причини - заболяване или участие в друго производство 

пред друг съд; неявяване на свидетели; направени искания за събиране на 

нови доказателства; в някой случаи поради неявяване на вещи лица. 

От образуваните и останали от предишни периоди дела до 31. 12. 

2011г. не са приключили 4 бр. дела : НОХД № 526/2008 г., НОХД № 

134/2010 г., НОХД № 350/2010 г. и НОХД № 364/2010 г. 

- НОХД № 526/2008 год. Съдия докладчик Златев.  

Делото е образувано на 19.12.2008 год. и е приключено на 15.02.2012 год. 

Проведени са повече от десет ОСЗ; 

         - НОХД №364/2010 год.  съдия докладчик  Златев. 

Образувано по внесен ОА за престъпление по чл.195,ал.1,т.4 от НК. 

Образувано и насрочено в срок. В ОСЗ на 05.10.2010 год. спряно на 

основание чл.251,ал.1,вр. с чл.25,т.2 от НПК. Възобновено и проведено 

ОСЗ на 15.02.2011 год., като на същата дата е постановена и присъдата. 

- НОХД №350/2010 год. - съдия докладчик  Златев. 

Образувано по внесен ОА за извършено престъпление по чл.195,ал.1,т.4 от 

НК срещу двама подсъдими. Образувано и насрочено за разглеждане в 

ОСЗ в срок. Спряно във второ ОСЗ на 09.11.2010 год. на осн. чл. 

251,ал.1,вр. с чл.25,т.2 от НПК. Възобновено с разпореждане от 05.01.2012 

год. и насрочено за ОСЗ на 15.02.2012 год. В ОСЗ на 15.02.2012 год. делото 

е приключено с присъда. 

          - НЧХД № 134/2010 год.- съдия докладчик Ненова. Делото е 

приключено на 30.01.2012 год.;   

 

         Спрените дела са 5 бр.: НОХД № 47/2011 г., НОХД № 154/2011 г., 

НОХД № 303/2011 г., НОХД № 337/2011 г. и НОХД № 584/2011 г. 

         Причините за спиране на делата са : неявяване на подсъдимите или 

освидетелствания, и необходимостта от установяване на местопребиването 

им чрез обявяване на ОДИ. Веднага след уведомяването на съда, че 

подсъдимия/освидетелствания е открит делата са подновявани и повечето 

са приключили в едно съдебно заседание.  

 

          С оправдателни присъди са приключили  6 бр. дела: 

         - НОХД № 480/2010 год.- съдия докладчик Петър Златев. Делото е 

образувано по внесен ОА за извършено престъпление по чл.234,ал.1 от 

НК.Съдът е приел, че подсъдимата е извършила деянието по 

непредпазливост. Присъдата е протестирана от страна на РП Нова Загора. 
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С решение №73/07.06.2011 год. по ВНОХД № 193/2011 год. ОС Сливен е 

потвърдил оправдателната присъда; 

       - НОХД № 37/2011 год. – съдия докладчик Петър Златев. Делото е 

образувано за престъпление по чл.234 от НК. Оправдателната присъда е 

постановена поради несъставомерност на деянието. По протест на РП Нова 

Загора е образувано ВНОХД № 187/2011 год. С решение от 31.05.2011 год. 

ОС Сливен е потвърдил оправдателната присъда.; 

         - НОХД № 76/2011 год. – съдия докладчик Петър Златев. Делото е 

образувано за престъпление по чл.194,ал.1,чл.26,ал.1 и чл.63,ал.1,т.3 от 

НК. Оправдателната присъда е постановена поради поради недоказаност 

на обвинението. С решение №55/03.05.2011 год. по ВНОХД № 176/2011 

год. на ОС Сливен оправдателната присъда е потвърдена; 

         - НОХД № 165/2011 год.- съдия докладчик Петър Златев. Делото е 

образувано по чл.354а , ал.3 от НК. В една част подсъдимата е била 

призната за виновна, а в другата е призната за невинова и оправдана 

поради малозначителност на деянието. Така постановената присъда е 

отменена и делото е върнато за ново разглеждане; 

          - НОХД № 226/2011 год. – съдия докладчик Йорданов. Делото е 

образувано по чл.194,ал.1, вр. с чл.20,ал.2 от НК срещу двама 

подсъдими,като и двамата са оправдани по повдигнатото им обвинение. 

Съдът е приел, че обвинението не е доказано.   

          - НОХД № 269/2011 год. – съдия докладчик съдия Йорданов. Делото 

е образувано по внесен ОА за извършено престъпление по чл.195,ал.1,т.4 

от НК.Съдът е приел,че обвинението не е доказано. 

           Последните две присъди не са атакувани от страна на РП Нова 

Загора. 

        При извършената проверка на оправдателните присъди не бяха 

констатирани пропуски и нарушения по организацията на образуване, 

движение и приключване на делата. 

По 26 бр. дела подсъдимият е бил непълнолетен. 

- 119 бр. дела са решени по реда на глава 29 от НПК- „Решаване на делото 

със споразумение". 

            В рамките на проверката бе извършена ревизия на дела приключили 

със споразумение : 

Наказателни дела на съдия Георги Йорданов : 

НОХД № 4/2011 год. ; НОХД № 5/2011 год.; НОХД №637/2010 год.; 

НОХД №346/2010 год.; НОХД № 613/2010 год. ; НОХД № 601/2010 год.;  

Наказателни дела на съдия  Росица Ненова : 

НОХД № 623/2010 г; НОХД №36/2011 г.; НОХД № 163/2011 г. ; НОХД № 

286/2011 г.; НОХД №217/2011 год.; НОХД №292/2011 год.; 

Наказателни дела на съдия Петър Златев : 

НОХД № 63/2011 год.; НОХД № 71/2011 год.; НОХД № 39/2011 год.; 

НОХД №117/2011 год.; НОХД №157/2011 год. и НОХД №158/2011 г.; 
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          Делата се образуват и насрочват в законоустановените срокове. 

Почти във всички случай постигнатите споразумения се одобряват от съда, 

след като се извършва щателна проверка на условията и предпоставките за 

сключване на споразумение. В определена степен наложените наказания 

като вид и размер са доста под предвидения минимум, а от друга страна се 

налагат различни по вид и размер наказания при идентични случай. В тази 

посока може да се помисли за уеднаквяване на практиката при налагане на 

конкретно наказание и съответно размер за сравнително идентични случай. 

          В рамките на извършваната проверка се извърши ревизия и на 

прекратени наказателни дела/ без споразумения или върнати за 

доразследване/: 

- НАХД № 531/2011 год. - съдия Ненова. 

Образувано на 25.10.11 год. и приключило на 11.05.2012 год. поради 

оттегляне на жалбата;  

- НАХД № 266/2011 год. - съдия Йорданов. 

Образувано и насрочено в срок. Прекратено поради оттегляне на жалбата; 

- НОХД №619/2011 год. - съдия Йорданов. Образувано и насрочено в срок. 

Прекратено поради смъртта на подсъдимия; 

- НОХД № 180/2011 год. - съдия Йорданов. 

Образувано по чл.144,ал.3 от НК. Образувано и насрочено в срок. 

Прекратено поради смъртта на подсъдимия; 

- НОХД № 442/2011 год.- съдия Йорданов. 

Образувано по чл.343,ал.1,б.”а” вр. с чл.342,ал.1 от НК- в срок . 

Прекратено на основание чл.343,ал.2 от НК; 

- НОХД № 639/2011 год. - съдия Златев 

Образувано по чл.122,ал.1 от НК. Образувано и насрочено в срок. 

 

 Наказателни дела от частен характер /НЧХД/. 

 

Останали от минал период 4 броя, новопостъпили са общо 25 броя 

или общо за разглеждане са били поставени 29 дела. 

Свършените дела са 12 броя от които 3 бр. в тримесечен срок, което 

представлява 25% от всички свършени дела. 

По 6 бр. от тях, съдът се е произнесъл с присъда, а 6 бр. е прекратил 

по различни причини. 

В края на периода са останали 17 броя несвършени. 

Обжалвани са 5 бр. дела, от които са върнати 4 броя, както следва: 

НЧХД № 157/10г. на съдия Златев - отменена присъда и делото е върнато 

за ново разглеждане. Същото е положението и по НЧХД № 573/10 г. на 

съдия Йорданов, както и по НЧХД № 576/10г.на съдия Златев, а по НЧХД 

№ 35/11г. на съдия Йорданов присъдата е потвърдена. 
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Наказателни дела по чл.78а от НК. 

Новопостъпилите дела са 26 броя . 

Поставените общо за разглеждане са били 27 дела. Приключени са 20 

бр., като 19 бр. в тримесечния срок.  

Останали несвършени дела в края  на проверявания период – 7 бр.  

Обжалвани са 5 бр. Всички решения са потвърдени от ОС.  

 

Частни наказателни дела/ЧНД/. 

Останали несвършени от предходен период са 10 дела.  

Новопостъпилите дела са 182 бр. или общо за разглеждане са 

поставени 192 дела. Приключени са 180 броя, от които 178 в тримесечния 

срок. Проведени са 210 съдебни заседания. 

По 166 броя дела е постановен съдебен акт по същество, а 

прекратените са 14 броя. В тази група дела влизат делата по ЗБППМН, 

реабилитации, обжалване на спирането и прекратяването на ДП, 

разрешаване и одобряване на обиск, обжалване на мярката за 

неотклонение “Задържане под стража” и делата по чл. 155 от ЗЗ за 

настаняване на задължително лечение. Всъщност прекратените дела идват 

именно от последния раздел, при прекратяване на делата по реда на чл.159 

ал.4 от ЗЗ. 

Висящи в края на проверявания период са останали 12 броя. 

- 22 броя са обжалвани. От тях 6 бр. са отменени – 3 броя на съдия 

Ненова, 2 броя на съдия Йорданов и 1 брой на съдия Златев. 

 

 Административни дела/НАХД/. 

 

Останали висящи от минал период 13 бр., новопостъпили са 165 бр. 

или всичко поставени за разглеждане 178 дела, от които 147 са свършени 

през проверявания период. 

От тях 127 са решени в тримесечния срок, 137 са решени с акт по 

същество, а 10 са прекратени, като 31 броя са останали висящи. Обжалвани 

са 32 броя административни дела. 

 Обжалването на този вид дела се извършва  съгласно АПК пред 

Сливенският административен съд. От обжалваните 32  броя, решенията 

по три дела са отменени изцяло от СлАС, отменено частично едно дело, 

потвърдени  17 бр., изменени 6 бр.,  останалите дела не са се върнали в 

съда към момента на извършване на проверката. 

 

- 48 бр. дела са разгледани по реда на гл. 27, НПК „Съкратено съдебно 

следствие в производство пред първата инстанция". 

- 29 бр. дела са разгледани по реда на гл. 25, НПК"Незабавно 

производство". 

- 45 бр. дела са разгледани по реда на гл. 24, НПК"Бързо производство". 
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Разгледани са 32 бр. дела, образувани по искане за вземане на мярка 

за неотклонение „Задържане под стража" или за нейното изменение. От тях 

25 бр. дела са по чл. 64 от НПК.   

Разгледани са 4 бр. дела по глава 34, раздел I от НПК "Прилагане на 

принудителни медицински мерки". От тях 1 бр. (ЧНД 521/2011 г. – съдия 

Ненова) е  насрочено в срок от 3 дни съгласно чл. 429, ал.2 и 3 бр. дела са 

насрочени след този срок. 

 

По спазването на чл. 252 от НПК: 

От общо разгледаните наказателни дела  214 бр. НОХД са насрочени в 

двумесечния срок. 

Едно НОХД e насрочено в тримесечен срок с разрешение на 

председателя на съда. 

         Седемнадесет  НОХД  са  насрочени  в  тримесечен  срок  без  

разрешение  на председателя на съда. 

Проверени дела по съдии по които е допуснато нарушение на 

разпоредбата на чл.252,ал.2 от НПК: 

 

Дела на съдия Йорданов : 

 

- НОХД №543/11г.- образувано на 01.11.11г. Приложен е протокол за 

разпределение от 02.11.11г. и с разпореждане е насрочено за 11.01.12 год. 

Делото е срещу един подсъдим за престъпление по чл.131,ал1, т.12, вр. 

чл.130, ал.1 НК, с девет свидетели и четири вещи лица; 

- НОХД № 555/11г.- образувано на 08.11.11г. Приложен е протокол за 

разпределение от 09.11.11г. С разпореждане е насрочено за 17.01.12г.  

Делото е срещу един подсъдим  за престъпление по чл.195,ал1, т.7 вр. 

чл.26 ал.1 вр.чл.28, ал.1 НК с четирима свидетели и вещо лица; 

- НОХД № 406/12г.- образувано на 15.08.12г. приложен е протокол за 

разпределение от 16.08.12г., като за съдия докладчик е определен съдия 

Златев. След отвод на съдия Златев делото е разпределено  на 21.08.12г. на 

съдия Йорданов. Насрочено за 18.10.12г. Делото е срещу 3 лица за 

престъпление по чл.195, ал.1, т.3,4,5 и 7, вр. чл.20, а.2 вр.чл.26, ал.1 НК; 

делото е с фактическа сложност, 23бр.свидетели и 2 вещи лица; 

- НОХД № 425/11г.- образувано на 19.08.11г.; протокол за разпределение 

от 22.08.11г.; насрочено за 03.11.11г. Делото е срещу един подсъдим за 

престъпление по чл.206, ал.3, вр.ал.1 вр.чл.29, ал.1б”НК;4бр.свидетели и 2 

вещи лица; 

- НОХД № 212/11г.- образувано на 19.04.11г.; протокол за разпределение 

от 20.04.11г.; насрочено за 22.06.11г. Делото е срещу един подсъдим за 

престъпление по чл.196,  ал1,т.1вр. с чл.29 ал. 1 б А НК;7 бр.свидетели и 

едно вещо лице; 
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Дела на съдия Златев: 

 

- НОХД № 269/2011 год. Образувано по внесен ОА на 04.05.11 г. срещу 

едно лице за извършено престъпление по чл.195,ал.1,т.4,вр.с чл.194,ал.1 от 

НК. С разпореждане от 30.05.11 год. е насрочено за 21.07.11 год. Делото е 

приключено след като са проведени четири ОСЗ в рамките на шест месеца; 

- НОХД №495/2011 год. Делото е образувано на 27.09.11 г. по чл.354 в от 

НК срещу един подсъдим. С разпореждане от 22.11.2011 г. делото е 

насрочено за 06.12.2011 год. Приключено с присъда в едно ОСЗ; 

- НОХД № 455/2011 год. Образувано на 08.09.11 г. по внесен ОА за 

престъпление по чл.206,ал.1 от НК. С разпореждане от 13.09.11 год. е 

насрочено за 01.12.11 год.  

- НОХД № 557/11год. Образувано на 08.11.11г. по внесен ОА срещу едно 

лице за извършено престъпление по чл.206,ал.5, вр. с ал.1 от НК. С  

разпореждане от 09.11.11г. делото е насрочено за 17.01.12г. Призовани са и 

са разпитани 24 бр.свидетели. Делото е приключено  в едно ОСЗ; 

- НОХД № 556/11г. Образувано по внесен ОА на 08.11.11г. С 

разпореждане от 09.11.11г., насрочено за 10.01.12г. Делото е срещу един 

подсъдим за престъпление по чл.195, ал.1, т.7 от НК, с двама свидетели и 

едно вещо лице ; 

- НОХД № 558/11г. Образувано на 08.11.11г. по внесен ОА за 

престъпление по чл.195, ал.1,т. 2,3 и 7, вр. с чл.20,ал.2 от НК срещу две 

лица. Насрочено за 10.01.12г. ; 

- НОХД№ 503/11г. Образувано на 04.10.11г. по внесен ОА срещу едно 

лице за извършено престъпление по чл.195,ал.1, т. 2 и 4 , вр. с чл.26, ал.1 от 

НК. С разпореждане от 05.10.11г. е насрочено за 06.12.11г. ; 

- НОХД № 339/11г. Образувано на 28.06.11г. по внесен ОА срещу три лица 

за извършено престъпление  по чл.195, ал.1, т.3, 7 вр. чл.20,ал.2 вр. чл.63, 

ал.1, т.3 от НК с участието на 6 бр.свидетели и  вещо лице. Делото е 

насрочено за 01.09.2011 г. ; 

- НОХД № 537/11г. Образувано на 28.10.11г. по внесен ОА срещу едно 

лице за престъпление по чл.191, ал.1 от НК . Насрочено за 12.01.11г. 

  

Дела на съдия Ненова : 

- НОХД № 269/2011 год.  Образувано по внесен ОА на 04.05.11 г. срещу 

едно лице за извършено престъпление по чл.195,ал.1,т.4,вр.с чл.194,ал.1 от 

НК. С разпореждане от 30.05.11 год. насрочва за 21.07.11 год. Делото е 

приключено след като са проведени четири ОСЗ в рамките на шест месеца. 

 Основната причина за забавянето при насрочването на посочените по 

горе дела, трудно би могла да се изведе след като се направи анализ на 

самите дела. В някой случай, като причина може да се посочи 

фактическата и правна сложност на делата. От друга страна, би могло да се 

приеме, като такава причина, натовареността на съдиите поради 
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обстоятелството, че разглеждат и граждански дела, но всичко това би 

могло да се конкретизира и изведе в искането до административният 

ръководител на съда за удължаване на срока, което обаче не е правено. 

 

По спазването на чл. 271, ал. 10 от НПК:  

По 239 бр. НОХД интервалът между съдебните заседания е до три 

месеца. По 2 бр. НОХД 207/2010 г. и НОХД №180/2011 г. интервалът 

между съдебните заседания е повече от три месеца. /По дело №180/2011г. 

подсъдимият е бил болен, впоследствие починал и делото на това 

основание прекратено, а НОХД № 207/10 г. е било спряно./ 

 

По спазването на чл. 22 от НПК относно общия срок за разглеждане 

и решаване на делото: 

По 117 бр. НОХД срокът, от образуване на делото до постановяване на 

присъдата по делото е до 7 месеца.  

Проверени дела с по голяма продължителност на разглеждане, отразени 

подробно по горе при делата с проведени повече от три ОСЗ: 

- НОХД № 346/2010 год. - съдия Георги Йорданов ; 

- НОХД № 320/2010 год. - съдия  Георги Йорданов ; 

- НОХД № 204/2011 год. – съдия Георги Йорданов.    

 - НОХД № 207/2010 год. - съдия Петър Златев ; 

         Причините за отлагане на делата са: провеждане на повече от три 

ОСЗ ,неявяване на подсъдимия, неявяване на процесуалния представител 

на подсъдимия или участие в друго производство пред друг съд, 

заболяване на съдия П.Златев и отвод на същия съдия, което е наложило 

преразпределение на друг съдия-докладчик. 

 

По спазването на чл. 308 от НПК: 

 По 106 бр. НОХД мотивите на присъдата са изготвени до 15 дни. По 

7 бр. НОХД мотивите на присъдата са изготвени до 30 дни. По 5 бр. НОХД 

мотивите на присъдата са изготвени след изтичане на повече от 30 дни. 

Причините за това са отпуск по болест на съдията-докладчик Златев в края 

на 2010г. и началото на 2011г. 

Проверени дела : 

- НОХД № 38/2010 год. Делото е образувано на 22.07.2010 год. Присъдата 

е постановена на 02.11.2010 год., като мотивите са изготвени и предадени 

на 01.02.2011 г.; 

- НОХД № 460/2010 год. Делото е образувано на 10.08.2010 год. Присъдата 

е постановена на 09.11.2010 год., като мотивите са изготвени и предадени 

на 24.01. 2011 г.; 
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- НОХД № 510/2010 год. Делото е образувано на 22.10.10 г. Присъдата е 

постановена на 09.11.10 г., като мотивите са изготвени и предадени на 

24.01.2011 год.; 

- НОХД № 514/2010 год. Делото е образувано на 21.10.10 г. Присъдата е 

постановена на 09.11.10 г., като мотивите са изготвени и предадени на 

24.01.2011 год. 

 Следва да се отбележи , че тези дела са на съдия Петър Златев, който 

в периода от 15.11.2010 год. до 21.01.2011 год.  е бил в отпуск по болест. 

Делата са образувани и насрочвани в рамките на законоустановените 

срокове. 

По 120 бр. НАХД решенията са изготвени в срок до един месец от 

обявяване на делото за решаване. По 18 НАХД решенията са изготвени до 

три месеца от обявяване на делото за решаване. Няма решения, изготвени 

след изтичане на срок по дълъг от три месеца. 

 

Проверени дела при които е забавено изготвянето на решението: 

 

- НАХД №391/11 г. съдия  докладчик Петър Златев. 

Делото е образувано и насрочено в срок. Обявено за решаване на 

23.08.2011 год., като решението е предадено на 03.10. 2011 г. Не може да 

се приеме, че делото е с такава правна и фактическа сложност, което да 

оправдае забавянето. 

- НАХД № 30/2012 год. съдия Петър Златев. 

Образуването и насрочването в срок. Обявено за решаване на 28.04.2011 

год.,като решението е изготвено и предадено на 17.06.2011 г. Може да се 

приеме, че делото е сравнително сложно от правна и фактическа страна - 

по Закона за митниците. След инстанционен контрол решението е оставено 

в сила. 

- НАХД № 472/2011 год. съдия Петър Златев. 

Образувано по жалба срещу НП на Агенция за държавна финансова 

инспекция за извършено нарушение по ЗОП на 14.09.2011 год. С 

разпореждане от 22.11.11 год. делото е насрочено за разглеждане в ОСЗ на 

22.12.11 год. на която дата е и обявено за решаване. Решението изготвено и 

предадено на 28.02.12 год. След инстанционен контрол решението е 

оставено в сила. Може да се приеме, че делото е с фактическа и правна 

сложност, което е довело да забавяне. 

- НАХД № 471/11 год. съдия Петър Златев. 

Обжалва се НП на Агенция за държавна финансова инспекция . 

Налице е забавяне при насрочване на делото и при изготвяне и предаване 

на решението. Делото е образувано на 14.09.2011 год. и с разпореждане от 

22.11.11 год.  е насрочено за 22.12.11 год. на която и дата делото е обявено 

за решаване. Решението е предадено на 24.02.2012 год. 
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- НАХД № 148/11 год. съдия Ненова. 

Делото е образувано и насрочено в срок. Обявено за решаване на 

20.04.2011 г., като решението е изготвено и предадено на 08.06.2011 год. 

Делото е по Закона за митниците и митническия контрол и Закона за 

акцизите и данъчните складове. Не може да се приеме, че делото е сложно 

от фактическа и правна страна, което обстоятелство  да оправдае 

забавянето при изготвяне на решението. 

 

- НАХД № 470/2011 год.; НАХД № 468/2011 год.; НАХД № 467/2011 год. - 

съдия Ненова. И трите дела са образувани по НП на Агенция за държавна 

финансова инспекция, като и трите дела са обявени за решаване на 

07.12.11 год. а решенията са изготвени и предадени на 24.02.2012 год. 

 

По спазването на чл. 416 от НПК 

По 240 бр. дела препис от присъдата е изпратен на съответния орган в 

седмодневен срок от влизането й в сила. По 15 бр. дела препис от 

присъдата е изпратен на съответния орган в срок по- дълъг от седем дни от 

влизането й в сила. Констатираните закъснения се дължат на 

обстоятелство, че е налице забавено изготвяне на мотивите на съответната 

присъда и предаването на делото в деловодството, което обстоятелство 

води до съответно закъснение тъй като в периода на изготвяне на мотивите 

междувременно присъдата е влязла в сила.   

 

През проверявания период няма изгубени дела. 
 

Съгласно заповед № РД - 13- 77/07.11.2011 год. на Председателя на 

Окръжен съд Сливен на 28.11.2011 год. е извършена тематична проверка 

по отношение на наказателните дела, относно : Срочност на изготвяне на 

съдебните актове; Оправдателни присъди и върнати за доразследване дела;  

Движение на делата с висок обществен интерес. 

 В хода на проверката е констатирано,  че е налице трайна тенденция 

делата от общ и административен характер да се образуват, насрочват и 

приключват в кратки срокове, които преобладаващо са двумесечни. 

Констатирано е, че по някой дела, във връзка с насрочването им е 

нарушена разпоредбата на чл. 252,ал.2 от НПК. В тази насока е направена 

и препоръка в смисъл, че когато делата представляват фактическа и правна 

сложност, както и в други изключителни случай, съдиите писмено да искат 

разрешение от председателя на съда за насрочване на делото в съдебно 

заседание извън двумесечния срок по чл.252,ал.1 от НПК. 
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            Движение на делата за 2012 год. 

 

В периода 01. 01. 2012 г. - 31. 12. 2012 г. наказателни дела са гледали 

съдиите Йорданов, Златев, Славов и Ненова, като съдия Славов е работил 

от 30.04.2012 год. до 31.07.2012 год. В отделението не са работили 

помощник- съдии. Съдиите са ползвали отпуск както следва 

 

 Г. Йорданов –  06.08.2012 г – 31.08.2012 г. 

    10.09.2012 г. – 28.09.2012 г. 

 

П. Златев -   26.03.2012 г. – 11.05.2012 г. 

    11.10.2012 г. – 16.11.2012 г. 

 

Р. Ненова -   18.06.2012 г. – 20.07.2012 г. 

    30.11.2012 г. – 07.12.2012 г. 

    12.12.2012 г. – 21.12.2012 г. 

 

В периода 01.01.2012г. - 31.12.2012г. съдиите от РС Нова Загора са 

разгледали 2341бр. дела, от които наказателни дела 753 бр. От тях 

образувани през 2012г. са 641бр. дела. Останали от предишни периоди са 

112 бр. дела. Οт тях дела с висок обществен интерес няма.  

          Приключените наказателни дела са 660 бр. От тях НОХД 264 бр., 

НЧХД 21 бр., ЧНД 194 бр., НАХД 181 бр.,като 149 бр. дела са приключили 

с присъда, 178 бр. са приключили с решение и 225 бр. са приключили с 

определение. 

Сто и осем  броя дела са прекратени. От тях по давност- едно дело. 

          Четири  бр. дела : НОХД 98/2012 г., НОХД №136/2012 г., НОХД № 

276/2012 г.  и НОХД № 303/2012 г. са върнати на прокурора с указания за 

отстраняване на нарушения, допуснати на досъдебното производство. От 

тях няма дела с висок обществен интерес. 

        С разпореждане на съдия- докладчик е върнато едно дело – НОХД № 

276/2012 г., а от съдебно заседание по чл. 288, т. 1 от НПК- 3 бр. дела: 

- НОХД № 98/2012 год. – съдия докладчик Йорданов. Делото  е образувано 

по внесен ОА срещу един подсъдим за извършено престъпление по 

чл.129,ал.1, вр. с ал.2 от НК. Образувано и насрочено в срок. В първото по 

делото ОСЗ на 04.04.2012 год. подсъдимият по делото е направил 

възражение на основание чл. 91, ал.3, т. 1 от НПК поради което съдът е 

прекратил делото; 

- НОХД № 136/2012 год.- съдия докладчик Петър Златев.Образувано по 

внесен ОА срещу едно лице за извършено престъпление по чл.172а,ал.3, 

вр. с ал.1 от НК. Делото е образувано и насрочено в срок. В първото по 

делото заседание проведено на 15.05.2012 год. производството е 

прекратено, като в определението си съдът е приел,че при насрочването на 
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делото е пропуснал да забележи, допуснатите процесуални нарушения, 

които са довели да нарушаване правото на защита на подсъдимия; 

- НОХД № 303/2012 г.- съдия докладчик  Петър Златев. Образувано по 

внесен ОА срещу едно лице за извършено престъпление по чл.195, ал.1, т.  

4 от НК. Образувано и насрочено в срок. В първото по делото заседание на 

04.09.2012 год. делото е прекратено и върнато за доразследване след като е 

констатирано, че е налице противоречие между обстоятелствената част на 

ОА и диспозитива.   

         Препоръката която следва да се направи, с оглед направената 

констатация за връщането от ОСЗ на дела поради допуснати съществени 

отстраними процесуални нарушения, е да се спазва разпоредбата на чл.248 

от НПК.  

         Установи се, че  през 2011 г. и 2012 г. се насрочват дела при които е 

било налице частично прекратяване на наказателното производство без да 

има доказателства, че постановленията за частично прекратяване са влезли 

в сила. 

          С оправдателна присъда е приключено едно дело - НОХД 145/2012 

год. - съдия докладчик Йорданов. Делото е образувано по внесен ОА за 

извършено престъпление по чл. 345в, ал.1, вр. с чл.20,ал.2 от НК срещу 

двама подсъдими. Единият от подсъдимите е признат за виновен и осъден, 

а другият е оправдан. С решение на ОС Сливен по ВНОХД №537/2012 год. 

присъдата е потвърдена. 

Средното постъпление на съдия за месец е 21 дела, като 

същевременно средно месечно един съдия е свършвал по 18 дела.  

През проверявания период на съдия Йорданов са разпределени 209 

бр. дела, а са приключени - 214 бр. дела; 

На съдия Златев са разпределени 188 бр. дела, а са приключени -  202 

бр. дела; 

На съдия Ненова са разпределени 226 бр. дела, а са приключени - 221 

бр. дела. 

           От общо свършените дела , 339 бр. наказателни дела са приключили 

в едно съдебно заседание. От тях НОХД- 218 бр., НАХД- 121 бр.  

           Наказателните дела, приключили до три съдебни заседания са 83 бр. 

От тях НОХД- 37 бр., НАХД- 46 бр.  

           Наказателните дела, приключили с повече от три съдебни заседания 

са 13 бр. От тях НОХД - 9бр., НАХД - 4 бр. Тяхното правно основание е: 5 

бр. по чл. 194-197 НК, 1 бр. по чл. 198 НК, 1 бр. по чл. 354 НК, 1 брой по 

чл. 343 НК и 1 бр. по чл. 316 вр. чл. 309 НК. Административните дела са 

четири броя: едно дело по Закона за опазване на околната среда и 3 дела по 

Закона за държавните резерви и военновременни запаси. 

Проверени дела по които са проведени повече от три ОСЗ : 

- НОХД № 204/2011 год. – съдия докладчик Георги Йорданов, 
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Делото е образувано на 15.04.2011 год. и е приключено с присъда на 

28.02.2012 год., като мотивите са предадени на 23.03.2012 год. Проведени 

са пет ОСЗ за период от десет месеца; 

- НОХД №442/2011 год. - съдия Йорданов. Делото е образувано на 

02.09.2011 год. и след като са проведени четири ОСЗ е прекратено на 

24.01.2012 год.; 

- НОХД № 269/2012 год. - съдия Йорданов. Делото е образувано на 

18.05.2012 год. и след като са проведени четири ОСЗ е постановена 

присъда на 07.11.2012 год. Мотивите са изготвени и предадени на 

16.11.2012 год.; 

- НОХД № 148/2012 год. - съдия Йорданов.Делото е образувано на 

22.03.2012 год.Приключено е на 27.11.2012 год. след като са проведени 

шест ОСЗ за период от осем месеца. Мотивите към присъдата са изготвени 

и предадени на 12.12.2012 год.; 

- НОХД № 284/2011 год. - съдия Йорданов.Делото е образувано на 

30.05.2011 год. и е приключено с присъда на 05.07.2012 год.,като са 

проведени седем ОСЗ за период от една година. Мотивите са изготвени и 

предадени на 20.07.2012 год.; 

- НОХД № 10/2012 год. - съдия Росица Ненова.Делото е образувано на 

16.01.2012 год. и след провеждане на четири ОСЗ за срок пет месеца е 

приключено с присъда постановена на 08.05.2012 год.,като мотивите са 

изготвени и предадени на 21.05.2012 год.; 

- НОХД № 109/2012 год. - съдия Ненова. Делото е образувано на 

06.03.2012 год. и е приключено с присъда постановена на 23.10.2012 год., 

като мотивите са изготвени и предадени на 07.11.2012 год. Проведени са 

шест ОСЗ за период от осем месеца; 

  Не се констатираха нарушения на процесуалния закон във връзка с 

образуването,насрочването и приключването на делата включително и при 

изготвянето и предаването на мотивите. 

Причините за отлагане на делата и разглеждането им в повече от три 

съдебни заседания са : неявяване на подсъдимия; неявяване на 

процесуалния представител на подсъдимия по уважителни причини - 

заболяване или участие в друго производство пред друг съд; неявяване на 

свидетели ; направени допълнително искания за събиране на нови 

доказателства ; в някой случай неявяване на вещи лица.  

От образуваните и останали от предишни периоди дела до 31. 12. 

2012г. не са приключили 2 бр. дела - НЧХД №669/2011 г. и НОХД № 

337/2011 г. Спрени дела  няма. 

През проверявания период има няма изгубени дела. 
 

 Наказателни дела от частен характер / НЧХД/. 
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Останали от предходната година  17 дела. Новопостъпили са 13 

броя или общо за разглеждане са били поставени 30 броя дела. 

Приключените дела са 21 броя, от които 8 в тримесечен срок. От 

приключените дела по осем съдът се е произнесъл с присъда, а 

тринадесет е прекратил по различни причини. 

В края на периода са останали 9 броя неприключени дела. 

Обжалвани са 8 бр., от които са отменени 3 броя, както следва: 

НЧХД № 134/10г. на съдия Ненова, НЧХД № 427/11 на съдия Златев и  

НЧХД № 65/11г. на съдия Йорданов, присъдите са отменени и делата са 

върнати за ново разглеждане. 

 

Наказателни дела по чл.78а от НК. 

 

През 2012 год. са разгледани общо 44 дела, като от тях 

новопостъпилите дела са 37 броя. Приключени са 41 бр. дела, като 39 бр. 

дела са приключени  в тримесечен срок.  

Останали неприключени дела в края  на проверявания период – 3 бр.  

Обжалвано е едно дело, което е върнато за изпълнение на 

процедурата по чл. 323 ал.1 т.3 от НПК.  

 

 Частни наказателни дела/НЧД/. 

 

Останали неприключили от предходната година - 12 дела, а 

новопостъпилите са 150 или общо за разглеждане са били поставени 162 

броя дела. 

 Всичко приключени са 149 броя, от които 148 в тримесечния срок, 

като са проведени  251 съдебни заседания. 

По 141 броя дела е постановен съдебен акт по същество, а 

прекратените са 8 броя. Останали висящи в края на периода са 13 броя 

дела. 

В тази група дела влизат делата по ЗБППМН, реабилитация, 

обжалване на спирането и прекратяването на ДП, разрешаване и 

одобряване на обиск, обжалване на мярката за неотклонение “Задържане 

под стража” и делата по чл. 155 от ЗЗ за настаняване на задължително 

лечение.  

Девет броя дела са обжалвани,като  по 3 от тях постановените актове 

са отменени :  

ЧНД  № 582/2011 г. – Съдия Росица Ненова 

ЧНД № 648/2011 г. – Съдия Георги Йорданов 

ЧНД  № 501/2012 г. – Съдия Росица Ненова 

 

 Административни  дела/НАХД/. 
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Останали висящи от предходната година са 31 бр. дела. 

Новопостъпили са 146 дела или  общо за разглеждане са били поставени 

177 дела, от които 140 дела са приключени през съответния период. 

От приключените дела 98 бр. са решени в тримесечния срок, като 128 

от тях са решени с акт по същество, 12 са прекратени и 37 броя са останали 

висящи. Обжалвани са 29 броя дела, от тях 8 са отменени изцяло, изменени 

2 бр., потвърдени  16 бр.  

 

От приключените дела 115 бр. са решени по реда на глава 29 от 

НПК-„Решаване на делото със споразумение"; 46 бр. дела са разгледани по 

реда на гл. 27, НПК „Съкратено съдебно следствие в производство пред 

първата инстанция"; 41 бр. дела са разгледани по реда на гл. 25, 

НПК"Незабавно производство" и 27 бр. дела са разгледани по реда на гл. 

24 НПК"Бързо производство". 

В хода на проверката се извърши проверка на наказателни дела  

приключили със споразумение: 

НОХД № 368/2012 год.; НОХД №363/2012 год.; НОХД №372/2012 

год.; НОХД №393/2012 год. и НОХД № 322/2012 год.- докладчик съдия 

Ненова;    

НОХД № 433/2012 год.; НОХД №437/2012 год.; НОХД №337/2012 

год.; НОХД № 430/2012 год.; НОХД №532/2012 год. – съдия докладчик 

Петър Златев; 

НОХД №174/2012 год.; НОХД №204/2012 год.; НОХД №168/2012 

год.; НОХД № 257/2012 год. и НОХД № 259/2012 год. – съдия докладчик 

Георги Йорданов. 

 Не се констатираха нарушения по образуването, насрочването и 

приключването на проверените дела. Делата се образуват и насрочват в 

законоустановените срокове. Почти във всички случай постигнатите 

споразумения се одобряват от съда, след като се извършва щателна 

проверка на условията и предпоставките за сключване на споразумение. В 

определена степен наложените наказания като вид и размер са под 

предвидения минимум, а от друга страна се налагат различни по вид и 

размер наказания при идентични случай. В тази посока може да се 

помисли за уеднаквяване на практиката при налагане на конкретно 

наказание и съответно размер за сравнително идентични случай. 

 

Бяха проверени и прекратени наказателни дела извън прекратените и 

върнати за доразследване и тези със споразумение: 

- НАХД №584/2012 год. - съдия  Златев. 

Прекратено в ЗСЗ поради липса на основание за образуване на делото. 

- НАХД № 450/2012 год. - съдия Златев. 

Прекратено в ЗСЗ и върнато за доокомплектоване. 

- НАХД № 114/2012 год. - съдия Йорданов. 
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Образувано и насрочено в срок . Прекратено поради оттегляне на жалбата 

- НАХД № 108/2012 год. - съдия Ненова. 

Образувано и насрочено в срок.Прекратено поради изтекла давност. 

- НОХД № 323/2012 год. – Златев. 

Образувано и насрочено в срок. Прекратено поради смъртта на 

подсъдимия. 

- НОХД № 150/2012 год. - съдия Ненова. Образувано по чл.343,ал.1,б.”а” 

от НК. Прекратено на осн.чл.343,ал.2 от НК . 

Делата са образувани и насрочвани в съответствие с процесуалните 

срокове. 

Разгледани са 31 бр. дела, образувани по искане за вземане на мярка 

за неотклонение „Задържане под стража" или за нейното изменение - чл.64 

и чл. 65, НПК . От тях по 26 бр. дела са по чл. 64 от НПК. 

Разгледани са 18 бр. дела по глава 34, раздел I от НПК"Прилагане на 

принудителни медицински мерки". От тях 17 бр. са насрочени в срок от 3 

дни съгласно чл. 429, ал.2 и едно дело - ЧНД № 471/2012 г. е насрочено 

след този срок. 

 

По спазването на чл. 252 от НПК: 223 бр. НОХД са насрочени в 

двумесечния срок. 

- 5 бр. НОХД са насрочени в тримесечен срок с разрешение на 

председателя на съда. 

- 17 бр.  НОХД  са насрочени  в  тримесечен  срок  без  разрешение  на 

председателя на съда. 

         В хода на проверката се извърши ревизия на всички дела насрочени 

извън определения срок без разрешение на председателя на съда по съдии: 

Дела на съдия Йорданов : 

- НОХД № 406/12 г. е образувано  на 16.08.12 г. за престъпление по 

чл.196,ал.1,т.1 от НК. С разпореждане от 05.09.12 год. делото е насрочено 

за разглеждане в ОСЗ за 18.10.12 г. В случая не е налице закъснение от 

страна на съдия Йорданов, но е налице общо закъснение от образуването 

да насрочването за разглеждане в първо ОСЗ, поради обстоятелството, че 

преди това съдия докладчик е бил съдия Златев, които си е направил отвод; 

- НОХД №404/2012 год. е образувано на 14.08.2012 год. С разпореждане от 

05.09.2012 год. делото е насрочено за 17.10.2012 год.; 

- НОХД № 374/2012 год. е образувано на 30.07.12 г. С разпореждане от 

02.08.12 г. е насрочено за 02.10.2012 год.; 

- НОХД №364/2012 год. е образувано на 20.07.12 г. С разпореждане от 

23.07.12 г. делото е насрочено за 03.10.12 год.; 

Дела на съдия Ненова : 
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- НОХД № 303/2012 год. е образувано на 15.06.12 год. и с разпореждане от 

23.07.12 год. е насрочено за 04.09.12 г.; 

- НОХД № 308/2012 год. е образувано на 19.06.12 год., като с 

разпореждане от 23.07.12 год. е насрочено за 13.09.12 г.; 

- НОХД № 322/12 год. е образувано на 25.06.12г., като с разпореждане от 

23.07.12 г.делото е насрочено за 03.09.12 г. 

 

Дела на съдия Златев : 

- НОХД № 139/2012 год. е образувано за престъпление по чл.194,ал. 1 от 

НК. Съкратено съдебно производство. Образувано на 19.03.2012 год. и 

насрочено за разглеждане на 29.05.2012 год. ; 

- НОХД 166/2012 год. е образувано на 28.03.2012 год. и е насрочено за 

разглеждане в ОСЗ на 19.06.2012 год. ; 

- НОХД № 179/2012 год. е образувано за извършено престъпление по чл. 

325 от НК на 03.04.12 г. и е насрочено за разглеждане в ОСЗ на 27.06.2012 

год.; 

- НОХД № 445/2012 год. е образувано за престъпление по чл.129 от НК на 

05.09.2012 год. и е насрочено за разглеждане на 28.11.2012 год. ; 

- НОХД № 453/2012 год. е образувано за извършено престъпление по 

чл.195,ал.1,т.7 от НК на 13.09.12 г. и е насрочено за 21.11.12 г. ; 

- НОХД № 459/2012 год. е образувано срещу едно лице за извършено 

престъпление по чл.197,ал.1, вр. с чл.63 от НК на 17.09.12 г. и е насрочено 

за 28.11.12 год.; 

- НОХД № 481/2012 год. е образувано срещу двама подсъдими за 

извършено престъпление по чл.чл.196 от НК на 28.09.12 г. и е насрочено за 

06.12.12 г.; 

- НОХД № 508/2012 год. е образувано срещу едно лице за извършено 

престъпление по чл.207,ал. 1 от НК на 12.10.12 год. и е насрочено за 

20.12.12 год.; 

- НОХД № 509/2012 год. е образувано срещу едно лице за извършено 

престъпление по чл.207 от НК на 15.10.12 год. и е насрочено за 20.12.12 

год.; 

 Тук може да се направи констатацията, че става въпрос за неспазване 

на закона, не изпълнение на дадените препоръки от извършената проверка 

от ОС Сливен. Не е ясно коя е причината за тези закъснения и защо 

въпреки дадените препоръки тази практика продължава.  

По спазването на чл. 271, ал. 10 от НПК: По 95 бр. НОХД интервалът 

между съдебните заседания е до три месеца. По 1 бр. НОХД интервалът 

между съдебните заседания е повече от три месеца. 
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По спазването на чл. 22 от НПК относно общия срок за разглеждане и 

решаване на делото. 

        По 140 бр. НОХД срокът от образуване на делото до постановяване на 

присъдата по делото е до 7 месеца. По 1 бр. НОХД този срок е над 9 

месеца  - НОХД 284/2011 г. Причините за това са: отлагане на с.з.по молби 

на защитника - адв. Е. М. 

 

По спазването на чл. 308 от НПК: 

От общо приключените с присъда 149 бр. НОХД, по 134 бр. дела 

мотивите на присъдата са изготвени до 15 дни. По 11 бр. НОХД мотивите 

на присъдата са изготвени до 30 дни. Няма дела от общ характер по които 

мотивите на присъдите да са изготвени след изтичане на повече от 30 дни.  

Проверени бяха всичките единадесет дела по които е налице 

закъснение при изготвянето на мотивите към присъдите с повече от 

петнадесет дни. По съдии делата се разпределят така : съдия Златев има 

осем дела,съдия Йорданов две и съдия Ненова едно дело. Закъсненията са 

минимални и незначителни. 

По 138 бр. НАХД решенията са изготвени в срок до един месец от 

обявяване на делото за решаване. По 42 НАХД решенията са изготвени до 

три месеца от обявяване на делото за решаване. И тук закъсненията с 

малки изключения са незначителни. Изключение правят : НАХД № 

475/2011 год. на съдия Ненова . Делото е обявено за решаване на 07.12.11 

год. а акта е предаден на 24.02.12 г.; НАХД № 600/2011 год. на съдия 

Златев. Делото е обявено за решаване на 11.01.12 год., като решението е 

изготвено и предадено на 28.03.12 г. 

 

           По спазването на чл. 416 от НПК. По 250 бр. дела препис от 

присъдата е изпратен на съответния орган в 7дневен срок от влизането й в 

сила. По 6 бр. препис от присъдата е изпратен на съответния орган в срок 

по- дълъг от 7 дни от влизането й в сила : НОХД 481/2011 г., НОХД № 

285/2011 г., НОХД № 605/2011 г., НОХД № 622/2011 г., НОХД № 11/2012, 

НОХД № 164/2012 г.,като причина за това е забавеното изготвяне на 

мотивите към съответната присъда. 

През проверявания период няма изгубени дела. 

 

 Съгласно заповед № РД -13-86/02.11.2012 год. на Председателя на 

ОС Сливен на 26.11.2012 год. е извършена тематична проверка относно : 

Спазване на принципа на случайното разпределение на делата; Върнати за 

доразследване дела; Спрени дела; Мерки за приключване на дела, 

образувани през предходни години. 

 Във връзка с проверката са направени съответни констатации и 

препоръки, като едната от препоръките се припокрива с дадената през 2011 

год. относно насрочването на делата извън срока по чл.252,ал.1 от НПК. В 
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другата част общите констатации са положителни и се затвърждава 

трайната тенденция, делата от общ и административен характер да се 

образуват, насрочват и приключват в кратки срокове, които 

преобладаващо са двумесечни. Следва да се отбележи, че тази констатация 

се споделя и от проверяващия екип в направеното по горе изложение и в 

констатациите към акта. Същото се отнася и до направената препоръка във 

връзка с констатираните нарушения при насрочването на делата. 

  

Деловодните книги се водят съгласно изискванията на 
ПАРОАВАС. 

Книгата за изпълнение на присъдите се води съгласно 
изискванията, като констатираното по горе забавяне изпращането за 
изпълнение на някои присъди не може да се вмени като пропуск на 
деловодителя отговарящ за воденето и съхранението на книгата. 

Книгата за веществените доказателства се води съгласно 
изискванията, съставят се приемателно предавателни протоколи. Има 
изградено специално помещение за съхраняване на веществените 

доказателства. 
В книгите за открити и закрити заседания,както и в заповедната 

книга не бяха констатирани слабости,водят се коректно и съгласно 
изискванията. 

 

 

         ИЗВОДИ : 

 

        Полагани се усилия за установяване на правилна наказателна 

практика, съответстваща на динамиката на престъпността и за бързо 

решаване на делата, за правилното и точно приложение на законите в 

наказателното правораздаване, създадена е добра организация на 

работа. 

         Делата се разпределят чрез електронната програма за 

разпределение на делата, като не се констатираха нарушения. 

Системата се експлоатира коректно. 

         Насрочването на делата преимуществено е ставало съгласно 

разпоредбата на чл.252,ал.1 от НПК в двумесечен срок,  като има и 

случаи на насрочване на делата и при условията на чл.252,ал.2 с 

разрешение на председателя на съда. Не малък обаче е и броят на 

делата насрочени извън определения в чл.252,ал.1 срок без разрешение. 

       През 2011 г. и 2012 г. има насрочени дела при които е било налице 

частично прекратяване на наказателното производство без да има 

доказателства, че постановленията за частично прекратяване са влезли в 

сила. 
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          Отлагането на делата , когато се е налагало такова се е дължало 

основно на неявяване на страните , поради необходимост от събиране 

на нови доказателства съгласно чл .107, ал.2 и ал.3 от НПК, 

назначаването и изслушването на нови експертизи. В малко случаи 

предпоставка за отлагане е било неявяване на процесуални 

представители без уважителна причина, на вещи лица. Отлагането на 

делата и насрочването за следващо съдебно заседание е ставало 

съобразно процесуалните срокове предвидени в чл.271,ал.10 от НПК, 

като в немалко случай насрочването е ставало в рамките на същия 

месец. 

Разпределението на делата е сравнително равномерно, като не се 

констатираха  разлики в натовареността на отделните състави. 

 Съдиите са разглеждали дела образувани по всички от 

подсъдните на съда производства. 

           Делата преимуществено са  приключвали в рамките на до 3м. 

           Констатираха се известни закъснения при изготвянето и 

предаването на мотивите към постановените съдебни актове, както и 

при изпращането на влезлите в сила присъди за изпълнение. 

           Във връзка с организацията на административната дейност и 

контрол се констатира, че са извършвани проверки на деловодните 

книги в съда с изключение на книгата за изпълнение на присъдите. 

          Деловодните книги се водят съгласно изискванията на 

ПАРОАВАС. 

 

           Въз основа на направените констатации и изводи, и на основание 

чл.58,ал.2 от ЗСВ,Инспекторатът към висшия съдебен съвет дава 

следните  

 

 

           П Р Е П О Р Ъ К И: 

 

Препоръчва на административния ръководител на РС  град Нова 

Загора и на съдиите да предприемат необходимите мерки за подобряване 

организацията по движението на делата, изготвянето и предаването на 

съдебните актове в законоустановените процесуални срокове. 

С оглед организацията на административната дейност и контрола на 

дейността на съдиите от районния съд , председателят на съда  да извършва 

ежемесечни проверки на организацията на дейността на съдиите от 

районния съд по образуването, движението и приключването на делата. 

         Да се спазват стриктно разпоредбите на чл.248, чл.252, ал.1 и ал.2 

НПК при насрочване на първото по делото съдебно заседание,  както и 

на чл. 271, ал.10 от НПК при отлагане и насрочване на делата от 

съдебно заседание.  
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 Във връзка с призоваването чрез съдебна поръчка,е необходимо да 

се изработи рационален механизъм за насрочване и призоваване, така че да 

не се нарушават разпоредбите на НПК касаещи насрочването на делата-

чл.252,ал.1 и 2 и чл.271,ал.10. 

   Спазването на дадените по горе препоръки следва да бъде 

постоянна практика. 

               Препоръчва на председателя на РС град Нова Загора да 

упражни правомощията се по чл.80,ал.1,т.9 от ЗСВ и да свика общо 

събрание на съдиите, на което да се анализира  Акта с резултатите от 

извършената от ИВСС проверка.  

 

  На основание чл.58,ал.3 от ЗСВ екземпляр от настоящия акт да се 

изпрати на Председателя на РС град Нова Загора. 

 За предприетите действия по изпълнение на дадените препоръки да 

бъде уведомен Главния Инспектор на Инспектората към Висшия съдебен 

съвет в срок от тридесет дни след провеждане на общо събрание и  

анализиране на Акта с резултатите от извършената проверка. 

 

 

 

                                  ИНСПЕКТОР  : 

                                               /АЛБЕНА КОСТОВА/ 


