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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-01-15/19.03.2013 год. на Главния Инспектор на 

Инспектората към Висшия съдебен съвет, 

             СЕ ИЗВЪРШИ КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА на Районен съд 

град Сливен 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 25.03.2013 г. до 29.03.2013 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. 

 

 

 

                             КОНСТАТАЦИИ  ОТ  ПРОВЕРКАТА 
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                                                      УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДА 

 

 

Председател на съда е Ангел Гагашев, а заместник - председател 

Никола Маринов.  В съда са обособени следните отделения: гражданско и 

наказателно. Общият брой на съдиите по щат е 16, но заетите бройки са 14. 

  Районен съд - Сливен   се   помещава в сградата на съдебната палата в 

гр. Сливен. Разполага с 6 бр. съдебни  зали. Предоставя   на гражданите 

следните информационни услуги: на входа на съдебната палата се 

поставени табла с номера на кабинети и наименование на съответните 

служби ; поставени са информационни дисплеи пред съдебните зали, 

отразяващи състава на съда, насрочените дела за деня по часове в 

съответната зала, името на съдебния състав, както и кое от делата се 

разглежда в момента в залата; Поставени са обобщаващи информационни 

дисплей на видно място на входа на съдебната палата, които да обединяват 

информацията от всичките 6 съдебни зали, ползвани от Районен съд – 

Сливен. 

На общодостъпни места в сградата са поставени информационни 

табла с бланките – образци и други, като по този начин е улеснен достъпа 

до съдебна информация и процедури, както и при промяна на 

нормативната уредба, касаеща работата на съда или страните в процеса. От 

2009 г. в сайта на РС – Сливен има приложение „Достъп до съдебни 

дела”, като този уеб портал осигурява информация за постъпили входящи 

документи за образуване на дела – дата на регистриране, страни, 

резолюции на съдията; Образувани дела – дата на регистриране на 

входящия документ и вид, дата на образуване на делото и страни; 

Проведени открити, закрити и разпоредителни заседания – дата и вид на 

заседание, резултат, диспозитив от съответния протокол; 

Постановени съдебни актове – вид и дата на съдебния акт, диспозитив; 

Постъпили жалби, протести, частни жалби - дата на регистриране, 

резолюции на съдията, дата на изпращане в по-висша инстанция, дата на 

връщане и резултат от обжалването; Постъпили в хода на съдебното 

производство документи – молби (за отлагане на дело, за поправка или 

допълване на решения, за приемане на допълнителни доказателства, за 

кумулация, за изменение на мярката за неотклонение и други), писмени 

защити, заявления за промяна в обстоятелствата, действия на кредитори и 

длъжници и други. 

Районен   съд - Сливен   прилага   принципа   за   случайния   подбор   

чрез   електронно разпределение на делата от 2006 г. съгласно програма  

"Law Choice". При извършената проверка  се  установи  че  делата  се  

образуват  своевременно  в  деня  на постъпване на книжата в съда или на 
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следващия ден. Разпределението на делата се извършва от Радост 

Стефанова Иванова – съдебен деловодител, а при нейно отсъствие от 

Дияна Георгиева Иванова – съдебен деловодител, под контрола на 

Председателя,  с оглед заповед № РД-13-06/12.01.2009 г.  на Адм. 

ръководител – Председател на РС – Сливен, като се докладват на Адм. 

ръководител – Председател на РС – Сливен за проверка в 11 ч. и в 16 ч. 

Разпечатка от протокола за избор на докладчик се прилага по всяко 

дело, като по този начин, както за страните, така и за съответния 

докладчик е възможно извършването на проверка за спазването на 

случайния принцип на разпределение. При проверката на делата се 

установи, че в приложения към делото протокол за избор на докладчик е 

посочено само името на избрания докладчик и името на съдията, който по 

обективни причини или отвод не е включен в извършвания избор. Извън 

това  в протокола липсват данни и не може да се установи, измежду кои 

други съдии е бил извършван подбора. 

Съдиите   дават   дежурства   съобразно   график   за   дежурствата,   

който   се изготвя от адм. ръководител – председател на съда. 

Съгласно   заповедите на   дежурство   се   гледат   следните   видове 

наказателни дела: 

          -   незабавни производства – чл. 362 и сл. от част V-та, Глава ХХV-та 

на НПК; 

-   производства по УБДХ; 

-   искания за разпит пред съдия; 

-   искания за вземане мярка за неотклонение – чл.64 от НПК; 

-   искания за изменение мярка за неотклонение – чл.65 НПК; 

-   искания за разкриване на банкова тайна по реда на ЗКИ; 

- искания за разрешаване или одобряване на действия на органите на 

досъдебното производство, част ІІ-ра /раздел ІV и раздел V, Глава ХІV на 

НПК/; 

           - искания в досъдебното производство за настаняване за изследване 

в психиатрично заведение – чл.70 НК; 

-  предложения за прилагане на принудителни медицински мерки по 

чл.89 НК; 

-   предложения /искания по реда на чл.67 НПК; 

-   жалби и искания по реда на чл.68 НПК; 

-   жалби по реда на чл. 111 от ЗИНЗС. 
 

 

                                          СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

Изготвянето на призовките и съобщенията за призованите лица след 
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образуване на делото и след съдебно заседание се извършва в срок от 1- З 

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. По някой от 

наказателни дела този срок не е спазен. Причините за това са: лицата, по 

данни на съседи и близки не живеят на посочения адрес, за което се налага да 

се установи такъв, с оглед редовното им призоваване. 

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.  

                         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 - Сливен има въведени писмени правила за управление 

на информацията и 1Т технологиите. Сигурността на информацията в 

локалната мрежа се осигурява от използването на антивирусен лицензиран 

програмен продукт Microsoft Forefront Endpoint Protection,  предоставен 

от Висш съдебен съвет. 

Всички съдии и служители са обучени за работа с МS Оffiсе, МS 

Wогd, Internet  Ехрloгег, Оutlook Ехргеss, а деловодителите и с Adobe Acrobat 

Reader. Всички   работни   места   са   оборудвани   с   компютърна   

техника,   която перманентно се обновява. Всички работни места са 

свързани в локална компютърна мрежа с 1 бр. сървър. В съда се използват 

71 бр. компютри и 56 бр. принтери, като в някой случаи два компютъра са 

свързани с един принтер и се налага деловодителите или съдебните 

секретари да се изчакват при разпечатване на протоколи, призовки, писма 

и др. От друга страна по-голямата част от компютърната техника в 

Районен съд – Сливен е придобита преди 2006 г. и към момента е  

технически остаряла и без нужните параметри за работа с използваните 

програми, необходими за управлението на делата. Въпреки това се полагат 
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усилия да се поддържат в много добро  хардуерно  и  софтуерно  

състояние.  

От 2006 г. в експлоатация е деловодната програма САС"Съдебно 

деловодство". Програмата се  използва от  специализираната  

администрация  на  съда  за управление на делата. Съдът   използва 

правно- информационните продукти   „Апис"   с   всички   модули. Правно 

-   информационните   продукти   са  мрежови   вариант  и   са достъпни от 

всички работни места. 

WEB - сайтът на Районен съд – Сливен се поддържа ежедневно в 

актуално състояние. 

В изпълнение на чл. 64 от ЗСВ в интернет страницата на Районен съд 

– Сливен се публикуват съдебните актове по свършените дела, както и 

влезлите в законна сила съдебни актове при спазване на Закона за защита 

на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация. 

Също така ежеседмично се публикува календар с насрочените дела за 

седмицата, като информацията се актуализира периодично. 

 

                                ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА ПРЕЗ 2011 ГОД. 

                                  
В Районен съд - Сливен има наказателно отделение. Ръководител на 

отделението е Никола Маринов – зам. на адм. ръководител – зам. 

председател на РС – Сливен. По щат съдиите, които гледат наказателни 

дела са седем. В периода 01. 01. 2011 г. - 31. 12. 2011 г. наказателни дела са 

гледали съдиите: Ангел Гагашев, Никола Маринов, Иван Манчев, Анна 

Димитрова, Светлана Димова, Цанка Неделчева и Георги Бозуков, 

разпределени в  седем състава. В отделението не са работили помощник – 

съдии. 

Съгласно приетите и утвърдени вътрешни правила за случайното 

разпределение на делата в РС Сливен и издаваните допълнително заповеди 

Административният ръководител Ангел Гагашев и  Зам.адм.ръководител 

Никола Маринов работят при 75% натовареност. 

Към отделението работят тринадесет служители, от които 

регистратура-двама /като същите входират и изходират книжа за 

гражданско, наказателно отделение и за общата администрация/; 

деловодители- четири служителки и секретар – протоколисти- седем 

служителки. За веществените доказателства е отговарял съдебният 

деловодител в регистратура – Даниела Раднева. 

През проверявания период съдиите са имали средно по осем бр. 
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съдебни заседания месечно. В едно заседание са разглеждани средно по 

два бр. НОХД, НЧХД- 0,31 бр., ЧНД – 0,65 бр. и 1,61 бр. 

административно- наказателни дела. 

В периода 01. 01. 2011г. - 31. 12. 2011г. съдиите от наказателното 

отделение са разгледали  2479 бр. наказателни дела. От тях образувани 

през 2011 г. са 2012 бр. дела. Останали от предишни периоди са 467 бр. 

дела. От тях няма дела с висок обществен интерес. 

Средното постъпление на съдия за месец е  24 дела и същевременно 

средно месечно един съдия е свършвал 25 дела.  

Свършените наказателни дела са 2108 бр. От тях НОХД – 753 бр., 

НЧХД – 62 бр., ЧНД- 517 бр., АНД – 776 бр. От тях 403 бр. дела са 

приключили с присъда, 777 бр. са приключили с решение, 659 бр. са 

приключили с определение и 554 бр. дела са прекратени. От тях по давност 

– 2 бр. дела./чл. 24, ал.1, т. 3 НПК – поради изтекла абсолютна погасителна 

давност/ : НЧХД № 2298/2010 год.- съдия докладчик Маринов; и НЧХД № 

1123/2011 год. – съдия докладчик Димитрова. 

Постъпилите и съответно свършените дела се разпределят по съдии 

така: 

Ангел Гагашев  - постъпили 237 бр. - свършени  272 бр.; 

Никола Маринов - постъпили 298 бр. - свършени 304; 

Иван Манчев – постъпили 307 бр. - свършени 338 бр; 

Ани Димитрова – постъпили 292 бр. - свършени 300 бр.; 

Светлана Димова – постъпили 283бр. - свършени 283 бр.; 

Цанка Неделчева  - постъпили 301 бр. - свършени 314 бр.; 

Георги Бозуков – постъпили 291 бр. - свършени 297 бр.;  

 

От общо внесените за разглеждане наказателни дела 

осемнадесет броя 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 са върнати 

13 бр. дела, а от съдебно заседание по чл. 288, т. 1 от НПК- 5 бр. дела. 

 Проверени бяха всичките пет броя НОХД върнати от съдебно 

заседание: 

- НОХД № 1906/2010 год. – съдия докладчик Георги Бозуков. Делото е 

прекратено и върнато на РП 26.01.11 г. в първото по делото ОСЗ. 

Констатирано е противоречие между обстоятелствената част на ОА и 

диспозитива отнасящи се до квалификацията на деянието на подсъдимия; 

- НОХД № 2376/2010 год. – съдия докладчик Георги Бозуков. Делото е 
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прекратено в първото ОСЗ на 08.02.2011 год. 

- НОХД № 266/2011 год. – съдия докладчик Ангел Гагашев. Делото е 

прекратено в първото ОСЗ на 19.04.2011 г. 

- НОХД № 2108/2010 год. – съдия докладчик Светлана Димова. Делото е  

образувано на 15.11.2010 год. и е прекратено в  ОСЗ на 14.07.2011 год. Преди 

това заседание на три пъти делото е насрочвано, но не е даван ход поради 

неявяване на подсъдимия/по уважителни причини-влошено здравословно 

състояние/. 

- НОХД № 1110/2011 год. – съдия докладчик Цанка Неделчева. Прекратено и 

върнато на РП Сливен в първото ОСЗ. 

 Във всички случай по тези дела, най вероятно поради недооглеждане 

при насрочване на делата са направени пропуски, довели на по късен етап до 

необходимост от връщане на делото на прокуратурата, което пък от своя 

страна е довело до известно забавяне на наказателното производство. 

Необходимо е провеждане на по задълбочена подготовка на докладчиците по 

делата с оглед намаляване броя на случаите,когато съдът връща на 

прокуратурата дела в ОСЗ,вместо това да става в хода на подготвителните 

действия за разглеждане на делото в съдебно заседание по рада на чл.248 и сл. 

от НПК. 

          С оправдателни присъди са приключили – 9 бр. дела, като при 

атакуването пред по горната инстанция три от оправдателните присъди са 

потвърдени, а четири присъди са отменени и по едно от делата присъдата е 

изменена в частта относно мотивите и основанията за оправдателната 

присъда. 

По 63 бр. дела подсъдимият е бил непълнолетен. 

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

делото със споразумение". 

В хода на ревизията се извърши проверка на дела от този вид: 

- НОХД № 2103/10 год. ; НОХД № 2222/10 г. ; НОХД № 92/11 г. – 

съдия докладчик Гагашев; 

- НОХД № 2258/10 г. – споразумението е постигнато във второто 

ОСЗ; НОХД № 2357/10 г. – споразумението е постигнато във второто по 

делото ОСЗ и НОХД № 334/11 г. – съдия докладчик Маринов ; 

- НОХД № 1334/10 г. – споразумението е постигнато в третото ОСЗ; 

НОХД №2264/10 г. и НОХД № 343/11 г.- споразумението е постигнато във 

второто ОСЗ. Съдия докладчик по тези дела е съдия Димитрова; 

- НОХД № 1932/10 г.- споразумението е сключено във второто ОСЗ; 

НОХД № 2130/10 г. – споразумението е постигнато във второто ОСЗ; 
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НОХД №2223/10 г.- съдия докладчик Манчев ; 

- НОХД №2257/10 г. ; НОХД № 2262/10 г. и НОХД № 2257/10 г. – 

съдия докладчик Неделчева; 

- НОХД № 2263/10 г. ; НОХД № 146/2011 год. Споразумението е 

постигнато в третото ОСЗ ; НОХД №256/11 г. – съдия докладчик Бозуков ; 

- НОХД № 2316/10 г.- споразумението е постигнато в третото ОСЗ; НОХД 

№ 2186/10 год.- споразумението постигнато във второто ОСЗ и НОХД № 

2344/10 г. – съдия докладчик Димова.  

      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. 

- 101 бр. дела са разгледани по реда на гл. 28, НПК „Освобождаване 

от наказателна отговорност с налагане на административно наказание" . 

На случаен принцип бяха проверени дела от този вид: 

- НАХД №1703/11г. съдия докладчик Манчев. Образувано за престъпление 

по чл. 191 НК на 03.11.11 г., насрочено за 23.01.12, като в ОСЗ 

пренасрочено за  17.02.12г. Решението е постановено в срок ; НАХД № 

455/11 г.- образувано и приключено в срок; 

-НАХД№1603/11г.;НАХД№1083/11г.;НАХД№1835/11г.; НАХД№1228/11г. 

всички на съдия Димова. Делата са образувани,насрочени и приключени в 

срок. 

- НАХД№1669/11г. ; НАХД № 1723/11 г. съдия докладчик Г.Бозуков – 

образувани, насрочвани и приключени в срок; 

- НАХД№735/11 год. съдия Гагашев . Образувано,насрочено и приключено 

в срок.  

- НАХД№664/11г. съдия докладчик Ц.Неделчева. Образувано, насрочено и 

приключено в срок. 

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

съдебно  следствие в производство пред първата инстанция". 

Проверени бяха следните дела: 

- НОХД № 1498/2011 год.- съдия Неделчева. Образувано с внесен ОА 

срещу две лица за извършено престъпление по чл.196,ал.1,т.2 от НК. 

Образувано,насрочено и приключено в срок.  

- НОХД № 1807/2011 год. – съдия Неделчева. Образувано по внесен ОА за 

извършено престъпление по чл.196,ал.1,т.2 от НК. Делото е образувано, 

насрочено и приключило в срок след като е проведено едно ОСЗ. 

- НОХД № 1623/2011 год. – съдия Неделчева.Образувано по внесен ОА за 
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престъпление по чл.215 от НК. Насрочено и приключено в срок. 

- НОХД № 1012/2011 год. – съдия Неделчева. Образувано по внесен ОА за 

престъпление по чл.196, ал.1,т.1 от НК. Образувано, насрочено и 

приключено в срок.  

- НОХД № 1535/2011 год. – съдия докладчик Манчев. Образувано по 

внесен ОА за извършено престъпление по чл.234,ал.1 от НК – приключено 

в едно ОСЗ. 

- НОХД № 1286/2011 год. съдия Димова.Образувано и внесено по ОА 

срещу едно лице за извършено престъпление по чл.195,ал.1,т.3 от НК. 

Проведени са три ОСЗ в срок. 

- НОХД № 1449/2011 год. – съдия докладчик Манчев. Образувано по 

внесен ОА срещу трима подсъдими за извършено престъпление по 

чл.195,ал.1,т.3 и 5 от НК. Образувано,насрочено и приключено в срок. 

- НОХД № 1772/2011 год. съдия докладчик Димитрова. Образувано по 

внесен ОА за извършено престъпление по чл.234,ал.2 от НК. Образувано, 

насрочено и приключено в срок. 

- НОХД № 1616/2011 год. – съдия докладчик Маринов. Образувано по 

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

насрочено и приключено в срок. 

- НОХД № 1027/2011 год. – съдия докладчик Маринов. Образувано по 

внесен ОА за извършено престъпление по чл.234 от НК. Образувано, 

насрочено и приключено в срок. 

  Не се констатираха нарушения във връзка с организацията на работа 

по образуване, движение и приключване на тези дела. Спазени са 

процесуалните срокове. 

Няма дела разгледани по реда на гл. 25 от НПК "Незабавно 

производство". 

- 29 бр. дела са разгледани по реда на гл. 24, НПК " Бързо 

производство". 

Проверени дела от този вид: 

- НОХД №734/11 г. - съдия-докладчик  Г.Бозуков. Делото е образувано по 

чл. 343б ал.1  от НК на 05.05.11г. Насрочено с резолюция за 10.05.11 г. и 

приключено със споразумение; 

- НОХД № 1712/11 г.- съдия- докладчик Бозуков. Образувано на 04.11.11 г. 

и насрочено за 08.11.11 г. когато е и приключено ;  

- НОХД № 403/11 г. – съдия докладчик Бозуков. Образувано по 343б, ал.1 

НК  на 11. 03. 11 г. Насрочено за  15. 03. 11 г. и приключено със 

споразумение; 

- НОХД №1549/11 г.- съдия – докладчик Ц. Неделчева. Образувано на 

10.10.11 г., насрочено с  резолюция за 14.10.11 г. и приключено със 

споразумение;  

- НОХД №1084/11 г.- съдия – докладчик Ц. Неделчева. Образувано на 

04.07.11 г. Насрочено  за 11.07.11 г.  и е приключено с присъда; 
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- НОХД №1306/11 г. – съдия – докладчик  Димова. Делото е  образувано на 

12. 08.11 г. по чл.343 б от НК. Насрочено  за 18.08.11 г. – приключено в 

срок; 

- НОХД №1796/11 г. – съдия – докладчик Димова. Образувано на 22. 11. 11 

г. и насрочено за 29.11.11 г. по чл. 343б, НК, прилага чл. 343г НК. 

Приключено в срок; 

- НОХД №1090/11 г. – съдия – докладчик  Н. Маринов. Образувано по  чл. 

194, ал.1 НК на 05.07.11 г. Насрочено за 12. 07.11 г. Приключено в срок.; 

- НОХД №600/11 г. – съдия – докладчик Н.Маринов. Образувано на 

07.04.11 г. Насрочено за 14.04.11 г. по чл. 343б, НК, прилага чл. 343г НК. 

Приключено в срок. 

- НОХД №1812/11г. съдия – докладчик Димитрова. Образувано на 24.11.11 

г. С резолюция насрочено за 30.11.11 г. по чл. 343б, НК, прилага чл. 343г 

НК. Приключено в срок. 

 И тук не се констатираха нарушения на процесуалните срокове по 

образуване, движение и приключване на делата. 

Разггледани са 41 бр. дела, образувани по искане за вземане на мярка 

за неотклонение „задържане под стража" или за нейното изменение. 

В хода на ревизията се извърши проверка на наказателни дела от 

този вид по съдии както следва:    

               

     Съдия Бозуков : 

ЧНД № 67/11 г. – по чл.64 от НК 

ЧНД № 1345/11 год. по чл.65 от НК  

 

Съдия Неделчева : 

ЧНД № 1456/2011 год. по чл.65 от НК 

ЧНД № 160/2011 год. по чл.64 от НК 

 

Съдия Гагашев : 

ЧНД № 611/2011 год. по чл.64 от НК 

ЧНД №1550/2011 год. по чл.64 от НК 

 

Съдия Димитрова : 

ЧНД № 1432/2011 год. по чл.64, ал.1  от НК 

ЧНД № 1386/2011 год. по чл.64,ал.1 от НК 

 

Съдия Манчев : 

ЧНД № 1033/2011 год. по чл.64,ал.1 от НК 

ЧНД №1028/2011 год. по чл.64,ал.1 от НК 

 

Съдия Димова : 
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ЧНД № 1764/2011 год. по чл.65 от НК 

ЧНД № 1768/2011 год. по чл.64 от НК 

 

Съдия Маринов : 

ЧНД № 1635/2011 год. по чл.65 от НК 

ЧНД №1664/2011 год. по чл.64,ал.1 от НК 

 

Определенията са изчерпателно мотивирани, правно издържани и 

обосновани. По проверените дела по чл.65 от НК във всички случай е 

направен мотивиран отказ за изменение на мярката. В малкото случай на 

обжалване/с изключение на едно дело/ по всички други дела ОС е оставял 

в сила определенията на РС за вземане на мярката за неотклонение. 

Разгледани са 5 бр. дела по глава 34, раздел I от НПК"Прилагане на 

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

съгласно чл. 429, ал.2 и  2 бр. дела са насрочени след този срок. 

          От образуваните и останали от предишен период дела до 31. 12. 2011 г. 

не са приключили 371 бр. дела. От тях бяха проверени следните дела: 

 

- НАХД № 1019/2009 год.- съдия докладчик Ани Димитрова. 

Делото е по чл.78а – чл.323,ал.2 от НК. Проведени са 17 бр. ОСЗ- в срок. 

Делото многократно е отлагано поради : нередовно призоваване; болнични 

на обвиняемата; служебен ангажимент на защитата; за събиране на 

доказателства; не представяне на изискано дело ;   неявяване на страните с 

оглед тяхно явяване по същото време пред друга съдебна инстнанция във 

връзка с гражданско правен спор за същия случай по който се води 

наказателното дело. Отлагано е и за произнасяне на ВКС по гражданско 

правния спор. 

 

- НАХД №1591/2010 год.- съдия Гагашев. 

Делото е по ЗДвП. Образувано и насрочено в срок. На 30.11.2010 год. на 

второто ОСЗ делото е обявено за решаване. Решението изготвено и 

предадено на 29.03.2012 год. Налице е забава при изготвянето на 

решението. 

 

- НАХД № 1913/2010 год.- съдия Гагашев – по Закона за акцизите и 

данъчните складове. Образувано и насрочено в срок. Обявено за решаване 

във второто ОСЗ на 01.02.2011 г. Решението изготвено и предадено на 

01.02.2012 год. Налице е забава при изготвянето и предаването на 

решението. Постановеното решение е атакувано и състав на ОС Сливен го 

е отменил изцяло . 

 

- ЧНД № 1795/2010 год.- съдия Гагашев. 

Делото е по чл.25 от НК по молба за определяне на общо наказание. 
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Образувано на 08.10.2010 год. Съдът се е произнесъл с разпореждане на 

30.01.2012 год. Отново е налице закъснение при изготвянето и предаването 

на решението. 

 

- ЧНД № 2283/2010 год. – съдия Неделчева 

Образувано на 09.12.2010 год. С разпореждане от 13.12.2010 год. 

насрочено за 10.02.2011 год. Проведени 7 ОСЗ в срок. Присъдата 

произнесена на 27.01.2012г. а мотивите са предадени на 30.01.2012 год.  

 

- НОХД № 622/2008 год. – съдия Маринов  

Делото е образувано по чл.211, вр. с чл.210 от НК. Образувано и насрочено 

в срок. В първото ОСЗ на 29.05.2008 год. не е даден ход на делото, като 

същото е отложено без дата. Подсъдимата не се е явила. Изменена и е 

мярката за неотклонение в „Задържане под стража”. След проведени 

оперативно издирвателни мероприятия е установено, че подсъдимата е 

напуснала РБ. През 2009 год. подсъдимата е обявена за международно 

издирване. Издадена е Европейска заповед за издирване. Налична е 

многобройна по обем информация между РС Сливен и други институции 

във връзка с установяване местонахождението на подсъдимата. 

Последната получена информация е от 31.01.2012 год. от МВР Дирекция 

„Международно оперативно сътрудничество”. До настоящия момент не е 

установено местожителството на подсъдимата. 

- НОХД № 2172/2010 год. Съдия Маринов. 

По чл.234,ал.1 от НК. Образувано и насрочено в срок. Проведени са 7 ОСЗ 

– отлагани и насрочвани в срок. Присъдата и мотивите постановени в срок. 

Делата са отлагани поради необходимост от събиране на нови 

доказателства. 

          Няма спрени и изгубени дела към 31.12.2011 г. 

От свършените дела 1028 бр. наказателни дела са приключили в едно 

съдебно заседание. От тях НОХД – 530 бр., НАХД-  498 бр.  

Наказателните дела, приключили до три съдебни заседания са 388 

бр. От тях НОХД – 167 бр., НАХД - 221 бр.  

Наказателните дела, приключили с повече от три съдебни заседания 

са 63 бр. От тях НОХД – 43 бр., НАХД- 20 бр.  

 По 701 бр. НОХД срокът от образуване на делото до постановяване 

на присъдата или споразумението по делото е до 7 месеца. По 13 бр. НОХД 

този срок е до 9 месеца, а по 22 бр. НОХД този срок е над 9 месеца.  

Съдия Гагашев е приключил четири наказателни дела по които е 

провел повече от три ОСЗ, като и четирите са наказателно 

административни дела. Продължителността при разглеждането на делата е 

между три и осем месеца, като по всички дела е налице и забава при 

изготвянето и предаването на решението; 

Съдия Маринов е приключил девет наказателни дела по които е 
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провел повече от три ОСЗ, като от тях седем дела са от общ характер и две 

административни дела. По НОХД № 644/2008 год. са проведени седем ОСЗ 

за период от почти три години; по НОХД № 1089/2010 год. са проведени 

седем ОСЗ в рамките на осем месеца; по НОХД №2184/2010 год. са 

проведени шест ОСЗ в рамките на осем месеца; по другите дела са 

преведени съответно по 4 и 5 ОСЗ. Следва да се отбележи, че по някои от 

тези дела има известно закъснение при изготвянето и предаването на 

мотивите към постановените съдебни актове, които обаче са незначителни 

в рамките на дни. 

Съдия Иван Манчев е приключил  седем наказателни дела, като от 

тях шест НОХД и едно НАХД по които е провел повече от три ОСЗ. По 

НОХД № 1132/2007 год. са проведени осем ОСЗ в рамките на две години и 

шест месеца. По другите дела са провеждани по четири и пет ОСЗ в 

рамките на пет до дванадесет месеца, като по някои от делата е налице и 

известно закъснение при изготвянето и предаването на мотивите на 

присъдите; 

Съдия Анна Димитрова  е разгледала седем наказателни дела по 

които е провела повече от три ОСЗ, като от тях четири са НОХД и три дела 

са от административен характер. По НОХД № 2139/2008 год. са проведени 

16 бр. ОСЗ в рамките на една година и шест месеца;  по НОХД № 778/2010 

год. и НОХД № 1198/2010 год. са проведени по шест ОСЗ в рамките между 

осем и дванадесет месеца. При изброените дела е налице и известно 

закъснение при изготвянето и предаването на мотивите към постановените 

съдебни актове което е в рамките на десет до петнадесет дни; 

При съдия Цанка Неделчева тези дела са единадесет, като са 

провеждани между четири и осем ОСЗ в рамките от три до дванадесет 

месеца; 

При съдия Георги Бозуков тези дела са седем, като са провеждани 

между четири и осем ОСЗ в рамките  до дванадесет месеца; 

При съдия Светлана Димова тези дела са дванадесет броя, като с 

изключение на НОХД №196/2010 год. по което са проведени дванадесет 

ОСЗ, по останалите са проведени между четири и шест ОСЗ;  

   

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

съдебни заседание са: 

- Неефикасното призоваване е една от основните причини, 

водещи до забавяне на делата. Често пъти посочените адреси за 

призоваване са неактуални или неточно отразени, поради което е 

възниквала необходимост от установяването на действителния адрес на 

страна или свидетел или от издирване на лице с неустановено 

местоживеене. Нередки са случаите и на неправилно оформени съдебни 

книжа и призовки и неточно изпълнение на разпорежданията на съда за 

призоваване на страна или свидетели, предимно в градовете и селата, 
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където призовките и съобщенията се връчват от кметствата.  

- Неявяването на подсъдимия или неговият защитник.  
- Често пъти са правени искания за назначаване на служебен 

защитник, като това се прави в самото съдебно заседание, което, ако се 

прецени като основателно също води до отлагане на делото. Чести са и 

случаите на неявяване на защитници поради служебната им ангажираност 

в други производства и съдебни райони.  

- друга причина за отлагане на делата е искането за събиране на 

доказателства, което е породено най вероятно от незадълбочено 

проведеното досъдебно производство. Това е налагало събиране на 

повечето от доказателствата по делото именно в хода на съдебното 

следствие, в т.ч. и събиране на доказателства посочени от защитата по 

време на досъдебното производство, чието събиране е отказано от 

разследващите органи. Често обаче,  това се отнася преди всичко за делата 

от частен характер, поради липсата на досъдебно производство, исканията 

и представянето на доказателства от страните и техните представители е 

ставало в продължителен период от време – представят се доказателства 

или се иска тяхното събиране в по-късен момент, макар да са били 

известни на страните още в началото на процеса. Това е налагало отлагане 

на делата за изискване на справки от различни институции, за изготвяне на 

заключения по комплексни експертизи или на такива, за които намирането 

на компетентно вещо лице представлява трудност. Като причини за 

отлагане на делата следва да се отчете и неявяването на свидетели и/или 

вещи лица, когато присъствието им е било необходимо за изясняване на 

фактическата обстановка. 

 

По спазването на чл. 252 от НПК:  

Преимуществено делата от общ характер са насрочени в двумесечния 

срок. 

Немалък брой дела - 131 бр. са насрочени в тримесечен срок с 

разрешение на председателя на съда. В тази връзка следва да се отбележи, че в 

преобладаващата част от направени искания не се сочат причините за това, а по 

скоро бланкетно се иска удължаване на срока.  

Констатираха се и случай на насрочване на дела извън двумесечния 

срок без да е налице съответно искане и разрешение за това: 

- НОХД № 852/2011 год. – съдия докладчик Гагашев. Делото е 

образувано на 20.05.11 г. С разпореждане от 04.08.11 г. делото е 

насрочено за 27.09.11 год.; 

- НОХД № 1679/2011 год. – съдия докладчик Гагашев. Делото е 

образувано на 31.10.11г. С разпореждане от 17.11.11 г. делото е 

насрочено за 10.01.12 г.; 
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- НОХД № 2282/10 год. – съдия докладчик Гагашев. Делото е 

образувано на 10.12.10 г. С разпореждане от 17.02.11 г. делото е 

насрочено за 05.04.11 г.; 

- НОХД № 845/11 г. – съдия докладчик Гагашев. Делото е 

образувано на 19.05.11 г. С разпореждане от 06.06.11 г. е 

насрочено за 01.08.11 г.; 

- НЧХД № 1004/11 г. – съдия докладчик Димитрова. Делото е 

образувано на 20.06.11г. С разпореждане от 20.06.11 г. насрочено 

за 21.09.11 г.; 

- НЧХД № 1732/10 г.- съдия докладчик Бозуков. Делото е 

образувано на 28.09.10 г. С разпореждане от 26.10.10 г. е 

насрочено за 14.12.10 г. и е приключено на 23.03.11 г. 

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

По 240 бр. НОХД интервалът между съдебните заседания е до три месеца. 

По 11 бр. НОХД интервалът между съдебните заседания е повече от три 

месеца, като това е ставало със съгласието на страните по делото. 

 

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

и решаване на делото: 

 По 701 бр. НОХД срокът от образуване на делото до постановяване 

на присъдата или споразумението по делото е до 7 месеца. По 13 бр. НОХД 

този срок е до 9 месеца, а по 22 бр. НОХД този срок е над 9 месеца. 

Причините за това бяха посочени по горе.  

 

По спазването на чл. 308 от НПК: 

По 243 бр. НОХД мотивите на присъдата са изготвени до 15 дни. По 

123 бр. НОХД мотивите на присъдата са изготвени до 30 дни. По 13 бр. 

НОХД мотивите на присъдата са изготвени след изтичане на повече от 30 

дни.  

В хода на ревизията бяха проверени всичките тринадесет дела по 

които мотивите към съдебните актове са постановени след изтичане на 

тридесет дни, които по съдии се разпределят така: 

Съдия Ангел Гагашев има седем дела : 

- НОХД № 2177/2010 год. Делото е образувано на 25.11.10 г. и 

е приключено с присъда на 25.01. 11 г., като мотивите са 

предадени на 01.03.11 г.; 

- НОХД № 2282/10 г. Делото е образувано на 10.12.2010 год. и 

е приключено с присъда на 05.04.11 г., като мотивите към 
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присъдата са изготвени и предадени на 11.05.11 г.; 

- НОХД № 630/11 г. Делото е образувано на 14.04.11 г. и е 

приключено с присъда на 08.08.11 г., като мотивите са 

предадени на 16.09.11 г.; 

- НОХД № 2089/10 г. Делото е образувано на 15.11.10 год. и е 

приключено на 03.08.11 г., като мотивите са предадени на 

17.02.2012 год. налице е едно сравнително голямо закъснение 

с шест месеца.  

- НОХД № 845/11 г. е образувано на 19.05.11 г. и е приключено 

на 18.10.11 г. , като мотивите са предадени на 13.07.12г., като 

и тук е налице голямо закъснение;  

- НОХД № 951/11 г. е образувано на 09.06.11г. и е приключено 

с присъда на 17.10.11 г., като мотивите са предадени на 

23.02.12 г.; 

- НОХД № 1047/11г. е образувано на 28.06.11 г. и е приключено 

с присъда на 27.09.11 г., като мотивите са предадени на 

23.02.12 г.; 

Съдия Иван Манчев има четири дела : 

- НОХД № 1174/10 г. ; НОХД № 2161/10г. ; НОХД № 2180/10 г. 

и НОХД № 654/11 г., като закъсненията при изготвянето и 

предаването на мотивите към постановените съдебни актове 

са в рамките на дни ;  

          Съдия Георги Бозуков има две дела : НОХД № 2378/11 г. и НОХД № 

609/11 г., като констатираните закъснения с в рамките на до един месец.  

          По 649 бр. НАХД решенията са изготвени в срок до един месец от 

обявяване на делото за решаване. По 38 бр. НАХД решенията са изготвени 

до три месеца от обявяване на делото за решаване. По 16 бр. НАХД 

решенията са изготвени след изтичане на срок от три месеца, като в хода на 

ревизията бяха проверени всички  54 бр. дела по които е допуснато 

закъснение до три и повече от три месеца. Следва да се отбележи, че това са 

дела на двама съдии. Съдия Ангел Гагашев има - 45 , а съдия Георги Бозуков 

има девет . 

В хода на проверката , бе направен опит да се изследват тези дела от 

гледна точка на тяхната фактическа и правна сложност, за да може 

проверяващият екип по някакъв начин да извлече причината или причините 

за констатираните закъснения и евентуално да се дадат препоръки, факт 

които се налага от  обстоятелство, че ръководството на СлРС изтъква 

определени причини, посочени по долу, които трудно биха се споделили. В 



 18 

тази насока като пример могат да се посочат следните дела:  

 

 - НАХД № 1503/10 год.- съдия Гагашев- образувано по чл.179 по ЗДвП- не 

може да се приеме, че е сложно от фактическа и правна страна. Делото е 

обявено за решаване на 11.01.11 г., като решението е изготвено и 

предадено на 20.04.11г. ; 

- НАХД №1064/2011 год.- съдия Гагашев - по чл. 20, ал.2 от ЗДвП – също 

не може да се приеме, че е сложно от фактическа и правна страна. Делото е 

обявено за решаване на 21.11.11г. ,като решението е изготвено и предадено 

на 26.01.12г.; 

- НАХД № 1063/2011 год.- съдия Гагашев – образувано по чл. 21, ал.1 от 

ЗДвП- също не може да се приеме, че е сложно от фактическа и правна 

страна. Обявено за решаване на 21.11.11г.,като решението е изготвено  и 

предадено на 26.01.12г. ; 

- НАХД № 1242/2011 год.- съдия Гагашев – образувано по чл.113, ал.2 от 

Закона за защита на потребителите- може да се приеме, че е сложно от 

фактическа и правна страна. Делото е обявено за решаване на 

26.09.11г.,като решението е изготвено и предадено на 01.02.12г., като 

същото може да се каже и за  НАХД №2261/2010 год.  образувано по чл.43 

от ЗОП. След обжалване – решението е оставено в сила. Но и тук е налице 

закъснение при изготвяне на решението с около пет месеца. Делото е 

обявено за решаване на 01.02.11г.,като решението е изготвено и  предадено 

на 06.07.11г.; 

По останалите дела също трудно би могло да се приеме, че са сложни 

от фактическа и правна страна : 

- НАХД №1201/2011 год.- съдия Гагашев- по чл.21,ал.2 от ЗДвП ; 

- НАХД №1273/2011 год.- съдия Гагашев- по Наредба за опазване на 

обществения ред на община Сливен; 

- НАХД №950/2011 год.- съдия Гагашев – по чл.34 от Наредба № І-

209/2004 год. за Пожарна и авариина безопасност. Обявено за решаване на 

26.09.11г.,като решението е изготвено и предадено на 01.06.12г.; 

- НАХД № 2218/2010 год.- съдия Гагашев – по чл.55,ал.2,т.2 от ЗЗО-Закона 

за здравното осигуряване. Обявено за решаване на 01.02.11г.,като 

решението е изготвено и предадено на 15.07.11г. ; 

- НАХД № 804/2011 год. –  съдия Гагашев – по чл.ЗДвП. Обявено за 

решаване на 11.07.11г.,като решението е изготвено и предадено на 

02.11.11г. ; 

До голяма степен това нещо се отнася и до делата на съдия Бозуков, 

като при него следва да се има  предвид, че закъсненията са в рамките на 

няколко дни над тридесетдневния срок.  

Причините за забавяне изготвянето на решенията в законоустановения 

срок според ръководството на РС Сливен, представлява кампанийността 
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при извършване на проверките от административно – наказващите органи. 

Това е било причината постъплението на НАХД-та да не е регулярно, като с 

оглед сроковете за насрочване на делата, се наблюдават случаи, в които в 

рамките на месец с решения приключват по 20-30 дела на съдия. Но от 

друга страна, останалите съдии разглеждащи от тези дела не са допуснали 

закъснения, обстоятелство което само по себе си опровергава този извод. 

Основният извод който се налага е, необходимостта от подобряване на 

организацията на работа на посочените съдии допуснали визираните 

закъснения. 

 

По спазването на чл. 416 от НПК 

По 401 бр. дела препис от присъдата е изпратен на съответния орган в 

7-дневен срок от влизането й в сила. По 288 бр. препис от присъдата е 

изпратен на съответния орган в срок по- дълъг от 7 дни от влизането й в сила.  

 

 

 

 

         ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА ПРЕЗ  2012 год.                                

                                      

         В периода 01. 01. 2012г. - 31. 12. 2012г. Районен съд – Сливен  е 

разгледал 9603 бр. дела, от които наказателни дела – 2455 бр. От тях 

образувани през 2012г. са 2084 бр. дела. Останали от предишни периоди са 

371 бр. дела. Няма дела с висок обществен интерес , останали от предишни 

периоди. 

Средното постъпление на съдия за месец е 24,81 дела и 

същевременно средно месечно един съдия е свършвал 25,06 дела. През 

проверявания период на: 

Съдия Ангел Гагашев са разпределени 178 броя дела, а е приключил 

195 броя; 

Съдия Никола Маринов са разпределени 335 бр. и са приключени 

336 броя; 

Съдия Иван Манчев  са разпределени 325 бр. и приключени 333 

броя; 

Съдия Ана Димитрова  са разпределени 324  бр. и приключени 316 

броя; 

Съдия Светлана Димова са разпределени 304 бр. и са приключени 

321 бр.; 

Съдия Цветана Неделчева са  разпределени 306 бр. и приключени 
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309 бр.; 

Съдия Георги Бозуков  са разпределени 310 бр. и приключени 296 

бр. 

         Свършените наказателни дела са 2105 бр. От тях НОХД – 719 бр., 

НЧХД – 60 бр., ЧНД – 545 бр., АНД – 781 бр. От тях 338 бр. дела са 

приключили с присъда, 794 бр. са приключили с решение, 585 бр. са 

приключили с определение. 

          587 бр. дела са прекратени. От тях по давност няма прекратени дела. 

  17 бр. дела 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 са върнати  

11 бр. дела, а от съдебно заседание по чл. 288, т. 1 от НПК -  6 бр. дела. 

Бяха проверени шестте НОХД върнати за доразследване от ОСЗ: 

- НОХД № 1342/2011 год. на съдия Анна Димитрова е образувано на 

22.08.11г. Първото по делото заседание е проведено на 19.10.11г. Проведени 

са пет ОСЗ, като след това с протоколно определение от ОСЗ проведено на 

27.02.12 г. делото е върнато на РП Сливен, като е прието, че е нарушено 

правото на защита на пострадалия от престъплението; 

- НОХД № 1718/2011 год. на съдия Анна Димитрова е образувано на 

04.11.11г., като е върнато за доразследване от ОСЗ на 16.01.12г. след 

направено възражение от страна на защитата на подсъдимите. Констатирано е 

противоречие между обстоятелствената част на ОА и диспозитива на същия ; 

- НОХД № 1396/12 год. на съдия докладчик Димитрова. Делото е върнато от 

ОСЗ на 05.11.12 г. поради наличието на противоречие между 

обстоятелствената част на ОА и диспозитива на същия; 

- НОХД № 1781/11г. на съдия  Светлана Димова е образувано на 18.11.11г., 

като е върнато от ОСЗ на 28.03.12 г. поради допуснати съществени 

процесуални нарушения на ДП след като са проведени две ОСЗ; 

- НОХД № 630/2012 год. на съдия Цанка Неделчева е образувано на 

04.05.2012 год. Върнато е за доразследване от ОСЗ на 26.09.12 г., като е 

констатирано, че са допуснати съществени процесуални нарушения. Делото е 

върнато след като са проведени пет ОСЗ, след като е даден ход по същество, 

приключване на съдебните прения и последна дума на подсъдимия ; 

- НОХД № 1309/12 г. на съдия Цанка Неделчева е образувано на 28.08.12 г. 

Делото е върнато от ОСЗ на 15.11.12 г.,като е прието, че наред с лицето което 

е посочено като пострадал от престъплението е следвало да бъде привлечено 

и ЮЛ което той е представлявал,тъй като се е установило, че част от вещите 

са негова собственост; 
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 Извода които може да се направи от проверката на тези дела е, че 

въпреки връщането, не се е стигнало до забавяне приключването на 

производството и нарушаване на принципа на разумния срок за разглеждане и 

приключване на производствата. Причините за връщане на делата от съдебно 

заседание, от една страна най вероятно се дължи на не задълбочената 

подготовка при провеждане на разпоредителното заседание, а в други случай 

поради новооткрити обстоятелства в ОСЗ. 

           С оправдателни присъди са приключили 15 бр. дела. От 

оправдателните присъди две не са обжалвани или протестирани, седем са 

потвърдени, една изменена изцяло, а пет присъди са отмени. Две присъди са 

протестирани и не са приключили в ОС Сливен. 

По 70 бр. дела подсъдимият е бил непълнолетен 

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

делото със споразумение" 

На случаен принцип бяха проверени следните  дела от този вид : 

- НОХД № 150/12 г. Образувано на 31.01.12 г. и приключено на 20.03.12 

г.; НОХД №186/12 г. Образувано на 09.02.12 г. и приключено на 26.03.12г. ; 

НОХД № 794/12г. Образувано на 11.06.12 г. и приключено на 18.06.12г. 

Делата са на съдия Гагашев. 

- НОХД № 1857/11 г. Образувано на 02.12.11 г. и приключено на 

01.02.12 г. ; НОХД №1883/11 г. Образувано на 07.12.11 г. и приключено на 

30.01.12 г. ; НОХД №466/12г. Образувано на 02.04.12г. и приключено на 

09.04.12 г. Делата са на съдия Маринов. 

- НОХД №1608/12 г. Образувано на 17.10.12 г. и приключено на 11.12.12 

г. ; НОХД № 1778/12 г. Образувано на 06.11.12 г. и приключено на 13.11.12 г. ; 

НОХД №2060/12 г. Образувано на 19.12.12 г. и приключено на 27.12.12 г. 

Делата са на съдия Манчев. 

- НОХД № 1121/12 г. Образувано на 01.08.12 г. и приключено на 

08.08.12 г. ; НОХД № 1144/12 г. Образувано на 07.08.12 г. и приключено на 

10.08.12 г. ; НОХД № 1159/12 г. Образувано на 09.08.12 г. и приключено на 

26.09.12 г. Делата са на съдия Димитрова. 

- НОХД № 44/12 г. Образувано на 10.01.12 г. и приключено на 13.11.12 

г. ; НОХД № 95/12 г. Образувано 21.01.12 г. и приключено на 25.01.12 г. ; 

НОХД № 565/12 г. Образувано на 21.04.12 г. и приключено на 27.04.12 г. 

Делата са на съдия Неделчева. 

- НОХД № 1976/11 г. Обр. на 23.12.11 г. и приключено на 08.02.12 г. ; 

НОХД № 394/12 г. Обр. на 19.03.12 г. и приключено на 26.03.12г. ; НОХД № 

577/12 г. Обр. на 24.04.12 г. Приключено на 30.05.12 г. след като са проведени 
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три ОСЗ. Делата са на съдия Бозуков. 

- НОХД № 1712/12 г. Обр. на 26.10.12.г и приключено на 05.12.12 г. ; НОХД 

№1452/12 г. Образувано на 27.09.12 г. и приключено на 08.11.12 г. ; НОХД № 

1993/12 г. Обр. на 12.12.12 г. и приключено на 19.12.12 г. Делата са на съдия 

Димова.     

      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. 

 83 бр. дела са разгледани по реда на гл. 28, НПК „Освобождаване от 

наказателна отговорност с налагане на административно наказание". 

Проверени бяха следните приключени дела по чл.78а от НК :  

- НАХД № 1745/2012 год.- съдия Димова. 

- НАХД № 1611/2012 год. - съдия Димова.  

- НАХД № 1406/2012 год. - съдия Димова. 

- НАХД № 2056/2012 год. - съдия Маринов. 

- НАХД № 1910/2012 год. - съдия Бозуков . 

- НАХД № 1521/2012 год. - съдия Бозуков. 

- НАХД № 1520/2012 год. - съдия Неделчева. 

 - НАХД № 963/2012 год. - съдия Манчев. 

Всички тези дела са приключили в едно ОСЗ. 

- НАХД № 338/2011 год.  – съдия Димова. Проведени са четири ОСЗ и е 

постановено решение. 

- НАХД № 597/2011 год. – съдия Димова. Проведени са четири ОСЗ и 

делото е обявено за решаване. 

 Не се констатираха нарушения по организацията на работа по 

образуване, насрочване и приключване на делата. 

 

Разгледани са 62 броя НЧХД. Делата имат сравнително бърза 

ликвидност. 

На случаен принцип бяха проверени следните дела от този вид :   

 

- НЧХД № 674/2012 год.- съдия Маринов . Образувано по чл.130 от НК. 

Проведени са три ОСЗ. 

- НЧХД № 1405/2012 год.- съдия Маринов. Образувано по чл.130 от НК. 

Проведени са три ОСЗ.  Производството е прекратено поради оттегляне на 

тъжбата. 

- НЧХД № 285/2012 год.- съдия Неделчева. Образувано по чл.130 от НК. 

Прекратено по спогодба. 
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- НЧХД № 93/2012 год. - съдия Неделчева. Образувано по чл.144 от НК. 

Проведени са четири ОСЗ. 

- НЧХД № 707/2012 год. - съдия Бозуков . Образувано по чл.170 от НК. 

Проведени са четири ОСЗ. 

- НЧХД № 2009/2012 год. - съдия Бозуков. Образувано по чл.130 от НК. 

Прекратено в първото ОСЗ. 

 Не се констатираха нарушения във връзка с работата по образуване, 

движение и приключване на делата. 

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

съдебно следствие в производство пред първата инстанция". 

На случаен принцип бяха проверени следните дела от този вид: 

- НОХД № 208/12 г. ; НОХД №1892/12 г. ; НОХД №551/12 г.- съдия-

докладчик Неделчева. 

- НОХД №1528/12 г. ; НОХД №264/12 г. – съдия – докладчик Димитрова. 

- НОХД №1739/12 г. - съдия-докладчик Гагашев. 

- НОХД №1728/12 г. -  съдия - докладчик Г.Бозуков. 

- НОХД №1644/12 г. ;  НОХД №1561/12 г. ; НОХД №702/12 г. - съдия- 

докладчик Димова. 

Почти във всички случай  още в разпоредителното заседание съдиите 

решават предварително въпроса, налице ли са условията за приложение на 

чл.370 и сл. от НПК. В тези случаи на подсъдимия и защитникът му се дава 

определено време за да уведоми съда дали ще се възползва от тази 

облекчена процедура, а в определени случаи докладчикът сам насрочва 

делото за предварително изслушване на страните, като разпорежда да не се 

призовават свидетелите и вещите лица. Тези предварителни действия на 

докладчиците дисциплинират страните, дават им ясни указания за начина, 

по който ще се провежда наказателното производство, спестяват време и 

средства за призоваване на свидетели и вещи лица и като цяло допринасят 

особено много за приключване на делата в рамките на определените 

времеви стандарти.  

Този извод, се налага и при приложението на чл. 381 и сл. от НПК 

уреждащ въпросите за приключване на делата със споразумение, което 

води до бърза ликвидност на делата. 

Едно дело е разгледано по реда на гл. 25, НПК " Незабавно 

производство." 

77 бр. дела са разгледани по реда на гл. 24, НПК " Бързо 

производство". 

          Проверени дела от този вид по съдии: 

 

- НОХД № 598/2011 год. – съдия Гагашев. Образувано по чл.343 б от НК. 

Постигнато е споразумение. . 

- НОХД № 217/2012 год. – съдия Гагашев. Образувано по чл.343 б от НК. 
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Приключено със споразумение.  

- НОХД № 1994/2012 год. – съдия Гагашев. Образувано по чл.343 б от НК. 

Липсва разпореждане за насрочване на делото. Приключено със 

споразумение.  

- НОХД № 1515/2012 год.- съдия Димитрова. Образувано по чл.343 б от 

НК. 

- НОХД № 2040/2012 год.- съдия Димитрова. Образувано по чл.234 от НК. 

Приключено със споразумение. 

- НОХД № 2061/2012 год. - съдия Димитрова. Образувано по  чл.343 б от 

НК. Приключено със споразумение. 

- НОХД № 1400/2012 год. – съдия Неделчева. Внесено по чл.194,ал.3 от 

НК. Приключено в срок. 

- НОХД №1397/2012 год. – съдия Маринов. Образувано по чл.343 б от НК. 

Делото е приключило със споразумение.  

-НОХД № 1221/2012 год.- съдия Маринов. Образувано по чл.339,ал.1 от  

НК. Приключено със споразумение. 

- НОХД № 645/2012 год.- съдия Маринов. Образувано по чл.343 б,ал.2 от 

НК.  

- НОХД № 1017/2012 год. - съдия Маринов. Образувано по чл.234 от НК.  

- НОХД № 1803/2012 год.- съдия Маринов. Образувано по чл.343 б, ал.1 от 

НК. Приключено със споразумение. 

- НОХД № 2060/2012 год.-съдия Манчев. Образувано по чл.343 б от НК. 

Приключено със споразумение. 

 - НОХД №1667/12 г. съдия Бозуков. Образувано по чл.343 б от НК. 

Приключено със споразумение. Липсва разпореждане за образуване. 

- НОХД № 1708/2012 год. съдия Бозуков. Образувано по чл.343 в от НК. 

Приключено със споразумение. Липсва разпореждане за насрочване на 

делото. 

- НОХД № 1925/2012 год. – съдия Димова. Образувано по чл.343 б от НК. 

Приключено с присъда. 

- НОХД № 1993/2012 год.- съдия Димова. Образувано по чл.234,ал.2 

от НК. Приключено със споразумение.   

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

за неотклонение „Задържане под стража" - чл.64 и чл. 65, НПК или за 

нейното изменение.    

В хода на ревизията се извърши проверка на наказателни дела от 

този вид по съдии както следва:                  

Съдия Бозуков 

ЧНД № 1227/2012 год.по чл.64 от НК 

ЧНД № 1226/2012 год. по чл.65 от НК 

Съдия Неделчева 

ЧНД № 1123/2012 год. по чл.64,ал.1 от НК 
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ЧНД №1124/2012 год. по чл.64,ал.1 от НК 

Съдия Гагашев 

ЧНД №582/2012 год. по чл.64,ал.1 от НК 

ЧНД № 1338/2012 год. по чл.64,ал.1 от НК 

Съдия Димитрова 

ЧНД № 1142/2012 год. по чл.64,ал.1 от НК 

ЧНД № 523/2012 год. по чл.64,ал.1 от НК 

Съдия Манчев 

ЧНД № 950/2012 год. по чл.64 от НК 

ЧНД № 1042/2012 год.по чл.64 от НК 

Съдия Димова 

ЧНД №  1088/2012 год. по чл.64 от НК 

ЧНД №1280/2012 год. по чл.64 от НК 

Съдия Маринов 

ЧНД № 321/2012 год. по чл.64,ал.1 от НК 

ЧНД №1426/2012 год. по чл.64 ал.1 от НК 

 

 Определенията са изчерпателно мотивирани, правно издържани и 

обосновани.  

Няма разгледани дела по глава 34, раздел I от НПК"Прилагане на 

принудителни медицински мерки".  

           От общо свършените дела 1023 бр. наказателни дела са приключили 

в едно съдебно заседание. От тях НОХД – 504 бр., АНД- 519 бр. Делата са 

с правно основание,както следва: 1 бр. по чл. 128 НК; 7 бр. по чл. 129 НК; 5 

бр. по чл. 131 от НК;  2 бр. по чл. 144 от НК; 13 бр. по чл. 151 от НК;   2 бр.  

по чл. 152 от НК;  7 бр. по чл. 159 НК; 1 бр. по чл. 172 а от НК;  7 бр. по чл. 

172 б НК;  1 бр. по чл. 182 б НК; 13 бр. по чл. 183 от НК;  1 бр. по чл. 190 

НК; 13 бр. по чл. 191 от НК;  12 бр. по чл. 194 от НК;  124 бр. по чл. 195 

НК; 66 бр. по чл. 196 НК;  4 бр. по чл. 197 от НК; 8 бр. по чл. 198 НК; 1 бр. 

по чл. 202 НК; 1 бр. по чл. 209 НК; 3 бр. по чл. 210 НК; 2 бр. по чл. 211 НК; 

4 бр. по чл. 216 НК;  2 бр. по чл. 227 НК; 38 бр. по чл. 234 НК; 4 бр. по чл. 

235 НК; 1 бр. по чл. 290 НК; 1  бр. по чл. 296 от НК;  1 бр. по чл. 310 НК; 1  

бр. по чл. 311 НК; 13 бр. по чл. 316 НК;  2 бр. по чл. 325 от НК; 2бр. по чл. 

331 НК; 12 бр. по чл. 343 НК; 100 бр. по чл. 343 б НК; 16 бр. по чл. 343 в 

НК;  1 бр. по чл. 345 НК; 4 бр. по чл. 346 от НК;  8 бр. по чл. 354 НК;54 бр. 

по чл. 78 А НК;  137 бр. по ЗДвП; 32 бр.  по ЗДДС; 9 бр. по ЗАДС; 13 бр. 

по ЗМВР; 5 бр. по ЗЕС; 11 бр. по Наредба на МТранспорта; 24 бр. по ЗЗО; 

28  бр. по Наредба за общ. Ред;  21 бр. по КТ;  6 бр. по чл. 218 Б от НК; 5 

бр. по ЗЗП;  4  бр. по ЗБЛД;  2 бр. по ЗГ;  20  бр. по КСО; 12 бр. по ЗРА; 1  

бр. ЗЗДт;  1 бр. по ЗУТ; 2  бр. по КЗ;  4 бр. по ЗОП; 21  бр. по ЗАвП;  54 бр. 
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по ЗКПО; 1 бр. по ЗСчетоводството; 1 бр. ЗСБТ; 5 бр. по ЗМДТ; 3 бр. по 

ЗДДФЛ; 4  бр. по УБДХ; 3 бр. по ЗЧВА; 1 бр. по ЗВодите; 4 бр. по ЗООС;  

31 бр. по ЗАНН. 

  

Наказателните дела, приключили до три съдебни заседания са 354 бр. 

От тях НОХД- 141 бр., АНД- 213 бр. Тяхното правно основание е 1 бр. по 

чл. 128 НК;  2 бр. по чл. 129 НК;  1 бр. по чл. 131 от НК;  2 бр. по чл. 144 от 

НК; 2 бр. по чл. 150 от НК;    1бр.  по чл. 157 от НК;  1 бр. по чл. 159 НК; 4  

бр. по чл. 183 от НК; 3  бр. по чл. 191 от НК; 10 бр. по чл. 194 от НК; 35  

бр. по чл. 195 НК; 28  бр. по чл. 196 НК; 1  бр. по чл. 197 от НК; 2  бр. по 

чл. 206 НК; 1 бр. по чл. 209 НК; 1 бр. по чл. 213 НК;  2 бр. по чл. 216 НК;  1 

бр. по чл. 227 НК; 4 бр. по чл. 234 НК;  1  бр. по чл. 270 НК; 1  бр. по чл. 

282 от НК; 1бр. по чл. 293 НК; 1 бр. по чл. 296 НК; 1 бр. по чл. 310 НК;  2 

бр. по чл. 311 НК;  3 бр. по чл. 316 НК;  3 бр. по чл. 325 от НК; 3  бр. по чл. 

339 НК;  2 бр. по чл. 343 НК; 17 бр. по чл. 343 б НК; 2 бр. по чл. 343 в НК; 

2 бр. по чл. 346 от НК;  15 бр. по чл. 78 А НК;  86 бр. по ЗДвП; 9 бр.  по 

ЗДДС; 5 бр. по ЗАДС;  5 бр. по ЗМВР; 1 бр. по ЗЕС;  1 бр. по Наредба на 

МТранспорта;  12 бр. по ЗЗО;  16 бр. по Наредба за общ. Ред;  11 бр. по КТ;  

2 бр. по чл. 218 Б от НК;  3 бр. по ЗЗП;  1  бр. по ЗБЛД; 4 бр. по ЗГ;  4  бр. 

по КСО; 2   бр. по ЗУТ;  4 бр. по ЗОП; 7  бр. по ЗАвП; 3  бр. по ЗКПО; 1 бр. 

по ЗСчетоводството; 1  бр. по ЗДДФЛ;  2  бр. по ЗООС; 2 бр. по 

ЗКултурното Наследство; 2 бр. по ЗТСУ; 2  бр. по ЗЛОД; 1 бр. по 

ЗЗдравето; 11  бр. по ЗАНН. 

 

Наказателните дела, приключили с повече от три съдебни заседания 

са 78  бр. От тях НОХД – 56 бр., АНД- 22 бр. Тяхното правно основание е: 

1 бр. по чл. 128 от НК; 3 бр. по чл. 129 от НК; 1 бр. по чл. 131 от НК; 4 бр. 

по чл. 144 от НК; 1 бр. по чл. 149 от НК; 1 бр. по чл. 150 от НК; 1 бр. по чл. 

155 от НК; 2 бр. по чл. 172 А от НК; 1 бр. по чл. 183 от НК; 9 бр. по чл. 195 

от НК; 4 бр. по чл. 196 от НК; 3 бр. по чл. 206 от НК; 1 бр. по чл. 207 от 

НК; 1 бр. чл. 209 от НК; 2 бр. по чл. 210 от НК; 2 бр. по чл. 211 от НК; 6 бр. 

по чл. 234 от НК; 1 бр. по чл. 270 от НК; 1 бр. по чл. 286 от НК; 1 бр. по чл. 

309 от НК; 3 бр. по чл. 311 от НК; 1 бр. по чл. 313 от НК;  1 бр. по чл. 323 

от НК; 2 бр. по чл. 325 от НК; 2 бр. по чл. 343 от НК; 1 бр. по чл. 354 от 

НК; 4 бр. по чл. 78 А от НК; 7 бр. по ЗДвП; 4 бр. по КТ;  1 бр. по ЗМВР; 1 

бр. по ЗМДТ; 1 бр. по ЗЗО; 1 бр. по КЗ; 1 бр. по Наредба на МФ; 1 бр. по 

Наредба УРОДПСБМ; 1 бр. по чл. 8 ал. 2 от ЗЧАВ. 

В хода на ревизията бе извършена проверка на дела по които са 

проведени повече от три ОСЗ : 

Дела на съдия Гагашев : 

- НОХД № 521/11 г.; НОХД № 1098/11 г. – проведени са по шест ОСЗ, като 

първото е продължило дванадесет месеца, а второто четиринадесет месеца.   

- НОХД № 1486/2011 год. - проведени четири ОСЗ в рамките на десет 
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месеца; 

Дела на съдия Маринов : 

- НОХД № 352/2010 год. – проведени са осем ОСЗ в рамките на дванадесет 

месеца; 

Дела на съдия Манчев: 

- НОХД № 416/2011 год.- проведени девет ОСЗ в срок от девет месеца; 

- НОХД № 460/2011 год. – проведени единадесет ОСЗ. Делото е 

образувано на 18.03.11 г. и е приключено на 06.12.2012 г.,т.е. 

разглеждането на делото е продължило осемнедесет месеца;  

- НОХД № 1020/11 г. – проведени пет ОСЗ в рамките на единадесет 

месеца; 

Дела на съдия Димитрова : 

- НОХД № 1342/11 г. ; НОХД № 1440/11 г. ; НОХД № 1922/11 г. ; НОХД 

№ 1974/11 г.; НОХД № 262/12 г.; НОХД №605/12г. и НОХД № 558/12г. – 

по всички тези дела са проведени по пет ОСЗ в рамките до седем месеца; 

Дела на съдия Цанка Неделчева: 

- НОХД № 1163/11 г.- проведени 10 ОСЗ в рамките на седем месеца;  

НОХД № 1318/11 г. и НОХД № 1808/11 г. са проведени по шест ОСЗ; 

НОХД № 1444/11 г.  – проведени са седем ОСЗ в рамките на девет месеца; 

Дела на съдия Бозуков : 

- НОХД № 1933/2010 год.- проведени са петнадесет ОСЗ в рамките на две 

години; 

- НОХД № 284/2011 год.; НОХД № 8/12 г. и по НОХД № 551/11г. са 

проведени по осем ОСЗ в срок от дванадесет месеца;  по НОХД № 

368/2011 г. са проведени шест ОСЗ и по НОХД № 1483/11 г. пет ОСЗ. 

Дела на съдия Димова : 

- НОХД № 1277/10 г. – проведени петнадесет ОСЗ в рамките на двадесет и 

пет месеца; по НОХД № 1516/11 г. и НОХД № 240/12г. са проведени по 

шест ОСЗ в рамките до девет месеца. 

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

съдебни заседание са както тези през 2011 г. : 

- Неефикасното призоваване е една от основните причини, 

водещи до забавяне на делата. Често пъти посочените адреси за 

призоваване са неактуални, поради което възниква необходимост от 

установяването на действителният адрес на страна или свидетел или от 

издирване на лице с неустановено местоживеене. Нередки са случаите и на 

неправилно оформени съдебни книжа и призовки и неточно неизпълнение 

на разпорежданията на съда за призоваване на страна или свидетели, 

предимно в градовете и селата, където призовките и съобщенията се 

връчват от кметствата.  

- Неявяването на страните , когато присъствието им по време на 



 28 

съдебното следствие е задължително е също една от причините за отлагане 

на делата. Често пъти искането за назначаване на служебен защитник се 

прави в самото съдебно заседание, което, ако се прецени като основателно 

също води до отлагане на делото. Чести са и случаите на неявяване на 

защитници поради служебната им ангажираност в други производства и 

съдебни райони.  

-  искането за събиране на доказателствата, което е породено от 

незадълбочено проведеното досъдебно производство. Това налага 

събирането на повечето от доказателствата по делото именно в хода на 

съдебното следствие, в т.ч. и събирането на доказателства посочени от 

защитата по време на досъдебното производство, чието събиране е 

отказано от разследващите органи. Често обаче, и това се отнася преди 

всичко за делата от частен характер, исканията и представянето на 

доказателства от страна на подсъдимите и техните защитници става в 

продължителен период от време – представят се доказателства или се иска 

тяхното събиране в по-късен момент, макар да са били известни на 

страните още в началото на процеса. Това налага отлагане на делата за 

изискване на справки от различни институции, за изготвяне на заключения 

по комплексни експертизи или на такива, за които намирането на 

компетентно вещо лице представлява трудност. Като причини за отлагане 

на делата следва да се отчете и неявяването на свидетели и/или вещи лица, 

когато присъствието им е необходимо за изясняване на фактическата 

обстановка. 

 

По спазването на чл. 252 от НПК:  

 - 284 бр. НОХД са насрочени в двумесечния срок. 

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

председателя на съда. И тук както и през 2011 год. исканията за удължаване на 

срока не се мотивират. 

Констатирано бе, че има и дела насрочени извън двумесечния срок без 

разрешение : НОХД № 42/12г. е образувано на 05.01.12г.  С разпореждане от 

22.03.12г. делото е насрочено за 15.05.12г.; НОХД  № 1047/11г. е 

образувано на 28.06.12г. С разпореждане от 06.07.11г. делото е насрочено 

за 27.09.11г.; НОХД №1854/12 г. е образувано на 20.11.12 г. С 

разпореждане от 28.12.12 г. насрочено за 28.01.13 г.,като е поискано 

разрешение за насрочване извън двумесечния срок,но такова по делото не 

бе намерено; НЧХД № 863/2012 г. е образувано на 22.06.12 г. С 

разпореждане от 22.06.12 г. делото е насрочено за 01.10.12 г. 

При насрочването на делата съдиите от НО / с някои изключения 

примерно : НОХД №551/11 г.; НОХД № 1174/10 г.; НОХД № 2180/10 г.; 

НОХД №2089/10 г.; НОХД № 609/11 г.; НОХД № 654/12 г. ; НОХД 

№1834/11 г. по които разпорежданията не отговарят на изискванията на 
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чл.248,ал.2 от НПК/  изготвят подробни  разпореждания по чл.252 от НПК, 

в които предварително решават въпроса за осигуряване на служебна 

защита, уведомяването на пострадалия за правата му, както и за 

своевременното събиране и представяне на нови доказателства, налице ли 

са основанията за разглеждане на делото по реда на гл.24,гл.25,гл.27,гл.28 

и гл.29 от НК.  

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

По 159 бр. НОХД интервалът между съдебните заседания е до три 

месеца. Няма НОХД по които интервалът между съдебните заседания е 

повече от три месеца. 

 

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

и решаване на делото.  

По  521 бр. НОХД срокът от образуване на делото до 

постановяване на присъдата и споразумението по делото е до 7 месеца. По 4 

бр. НОХД този срок е до 9 месеца, а по 2 бр. НОХД този срок е над 9 месеца. 

Причините за това са посочените вече по-горе при анализа на делата за 2011 

г. причини - неявяване на подсъдим, защитник, свидетели, събиране на 

нови доказателства, даване възможност на подсъдимият да възстанови 

щетите. Всички дела са разгледани в рамките на установените в СлРС 

времеви стандарти. Прави впечатление намаляване броя на делата, 

приключили до 9м. и над 9 м. в сравнение с 2011 г. 

 

По спазването на чл. 308 от НПК: 

По 157 бр. НОХД мотивите на присъдата са изготвени до 15 дни. 

По 147 бр. НОХД мотивите на присъдата са изготвени до 30 дни. По 14 

бр. НОХД мотивите на присъдата са изготвени след изтичане на повече 

от 30 дни.  

Извърши се проверка на всичките четирнадесет дела, който по 

съдии се разпределят така: 

Съдия Гагашев – има единадесет дела : 

- НОХД № 1098/12 г. – присъда от 25.09.12 г.,като мотивите 

са предадени на 23.11.12 г.; 

- НОХД № 1486/11 г. Присъдата е постановена на 02.07.12г. а 

мотивите са предадени на 06.08.12г.; 

- НОХД № 1679/2011 г. Присъдата постановена на 11.06.12 

г.,като мотивите са предадени на 02.08.12 г.; 

- НОХД № 42/12 г. Присъдата е постановена на 
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28.05.12г.,като мотивите са постановени на 06.08.12 г.; 

- НОХД №49/12 г. Присъдата е постановена на 25.06.12г.,а 

мотивите са предадени на 01.08.12 г.; 

- НОХД №477/12г. Присъдата е постановена на 17.09.12г.,а 

мотивите са предадени на 19.10.12 г.; 

- НОХД №478/12 г. Присъдата е постановена на 17.09.12г.,а 

мотивите са предадени на 02.11.2012 г.; 

- НОХД № 840/12 г. Присъдата е постановена на 

24.09.12г.,като мотивите са предадени на 21.11.12г.; 

- НОХД № 1050/12г. Присъдата е обявена на 17.09.12г.,като 

мотивите са предадени на 02.11.12г.; 

- НОХД № 852/2011 год. Присъдата е постановена на 

24.01.12г.,като мотивите са предадени на 28.06.12г.; 

- НОХД № 1290/2011 год. Присъдата е постановена на 

30.11.12г.,като мотивите са предадени на 28.06.12г.; 

Съдия Бозуков : 

- НОХД № 369/2011 год. Присъдата е постановена на 

28.02.12 г.,като мотивите са предадени на 02.04.12г.; 

- НОХД №1834/2011 г. Присъдата е постановена на 11.01.12 

г. а мотивите са предадени на 17.02.12г. 

Съдия Димова има едно дело – НОХД № 1927/2011 год.Присъдата 

е постановена на 14.03.12г., като мотивите са предадени на 17.04.12г.  

 

По 712 бр. НАХД решенията са изготвени в срок до един месец от 

обявяване на делото за решаване. По 12 НАХД решенията са изготвени до 

три месеца от обявяване на делото за решаване. Няма НАХД, на които 

решенията са изготвени след изтичане на срок от три месеца. 

Проверени бяха всичките дванадесет дела по които е допуснато 

закъснение,като по съдии делата се разпределят така: 

На съдия Гагашев две дела – НАХД №1442/11 г. и НАХД № 1480/11 г. 

НАХД №1442/11 г. е обявено за решаване на 12.03.12 г. като 

решението е изготвено и предадено на 01.06.12 г.; НАХД № 1480/11 г. е 

обявено за решаване на 16.01.12 г.,като решението е изготвено и  предадено 

на 24.02.12 г. 

Съдия Анна Димитрова има едно дело – НАХД № 1874/11 г., което е 

обявено за решаване на 01.02.12г.,като решението е изготвено и  предадено 

на 01.06.12 г. 

Съдия Бозуков има девет дела : НАХД №№ 1346/11г.; 1660/11 г. ; 

1753/11 г. ; 1864/11 г. ; 48/12 г.; 68/12 г. ; 127/12 г.; 157/12 г. ; 207/12 г.,като се 
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касае за закъснения в рамките на няколко дни. 

 Натоварването на наказателните съдии е голямо, като за 2012 г. следва 

да се отчете  обстоятелството, че поради огромното постъпление на дела по 

чл.410 и чл.417 от ГПК, със заповед на административния ръководител на 

СлРС на съдиите от наказателно отделение е възложено да разглеждат и 

такива дела при 50% натоварване в сравнение със съдиите от гражданско 

отделение.  

Положителното в случая, в сравнение с 2011 г. е намаления брой дела 

по който се констатира закъснение, и от друга страна, закъсненията са 

сведени в рамките на дни. Този извод се отнася както за делата от общ 

характер, така и за административните дела. 

 

По спазването на чл. 416 от НПК 

По 486 бр. дела препис от присъдата е изпратен на съответния орган в 

7 дневен срок от влизането й в сила. По 191 бр. препис от присъдата е 

изпратен на съответния орган в срок по-дълъг от 7 дни от влизането й в 

сила. 

От образуваните и останали от предишни периоди дела до 31. 12. 2012г. 

не са приключили 350 бр. дела. Няма спрени към 31.12.2012 г. 

През проверявания период няма изгубени дела. 

През 2011 год. и 2012 год. от Окръжен съд Сливен са извършени 

проверки във връзка с организацията на работа на НО на РС Сливен. 

Констатирани са редица слабости и пропуски в работата на отделението във 

връзка с допуснати случай на забавено изготвяне на мотивите и решенията 

към постановените съдебни актове; връщането на делата за доразследване от 

ОСЗ, както и някой случай на насрочване на делата извън предвидените 

срокове,както и обстоятелството, че направените искания за удължаване на 

сроковете не се мотивират. Дадени са и указания за преодоляване на тези 

пропуски. Част от препоръките дадени при проверката през 2011 г  не са 

изпълнени в цялост. Действително по горе бе констатирано, че е налице 

подобряване на тези показатели, но все още има какво да се желае в тази 

насока. 
Деловодните книги се водят съгласно изискванията на 

ПАРОАВАС. 
В азбучния указател по наказателни дела се вписва номера на 

делото и трите имена на физическите лица, а на юридическите- 

наименованието на фирмата. 
Описната книга по наказателни дела се разпечатва от 

деловодната програма ежедневно, като в нея е отразено : номера на 
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делото, вид на делото, състав, дата на образуване, предмет, 

статистически код, съдия докладчик, страни по делото, дата на 
обявяване на делото за решаване, дата на постановяване на съдебния 
акт, резултат от делото, продължителност на разглеждане, номер на 
архивното дело. При изпращане на делото на въззивна инстанция се 
отразява номер и дата на писмото с което делото се изпраща, номер и 
дата на писмото с което е получено, както и резултат от 
инстанционната проверка или новия номер на делото в случаите когато 
е върнато за ново разглеждане. 

В срочната книга за открити съдебно заседания се отразява дата 
на заседанието, номер на делото, номер и дата на образуване, състав на 
съда, докладчик и прокурор, секретар и име на обвиняемия. В същата 
се вписва номер и дата на присъдата или решението, дата на 

определението, както и резултата по делото. При отлагане на делата се 
вписват причините за отлагане и дата и час на насрочване на същите. 
Отразява се дата на предаване на делото в канцеларията, както и 
подпис на служителя, приел делото. 

Книгата за закрити разпоредителни заседания също се разпечатва 
от деловодната програма, като в нея е отразено : номер по ред, номер 
на делото,състав, съдия-докладчик, резултат - вписва се определението 
или разпореждането на съдията, вид на съд.акт и дата на обявяване на 
съдебния акт. 

Книга  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 се е проверявала ежемесечно от председателя на съда и 
съдебния администратор. За извършените проверки се съставя прокол, 
екземпляр от който се прилага към книгата. 

Книгата за веществените доказателства се води съгласно 
изискванията, констатирано бе, че по някой дела липсва произнасяне 
досежно веществените доказателства.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 
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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.Разпечатка от протокола за избор на 

докладчик се прилага по всяко дело, като по този начин, както за страните, 

така и за съответния докладчик е възможно извършването на проверка за 

спазването на случайния принцип на разпределение. При проверката на 

делата се установи, че в приложените към делата протоколи за избор на 

докладчик е посочено само името на избрания докладчик и името на 

съдията, който по обективни причини или отвод не е включен в 

извършвания избор. Извън това  в протокола липсват данни и не може да 

се установи, измежду кои други съдии е бил извършван подбора. 

         Насрочването на делата преимуществено е ставало съгласно 

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

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

разрешение на председателя на съда, като исканията обаче не са 

мотивирани. Констатираха се и случай на насрочване на дела извън 

двумесечния срок без да е налице отправено искане и съответно дадено 

разрешение за това. 

Всички състави от наказателното отделение на РС – Сливен/ с 

малки изключения по някои дела по които разпореждането не отговаря на 

изискванията на чл. 248,ал.2 от НПК/ изготвят подробни  разпореждания 

по чл.252 от НПК, в които предварително решават въпроса за осигуряване 

на служебна защита, уведомяването на пострадалия за правата му, както и 

за своевременното събиране и представяне на нови доказателства. Почти 

всички състави, чрез това разпореждане решават предварително и въпроса 

налице ли са условията за приложението на чл.370 и сл. от НПК или чл.381 

и сл. от НПК. В тези случаи на подсъдимия и защитникът му се дава 

определено време за да уведоми съда дали ще се възползва от тези 

облекчени процедури, а в определени случаи докладчикът сам насрочва 

дело за предварително изслушване на страните, като разпорежда да не се 

призовават свидетелите и вещите лица. Тези предварителни действия на 

докладчиците дисциплинират страните, дават им ясни указания за начина, 

по който ще се провежда наказателното производство, спестяват време и 

средства за призоваване на свидетели и вещи лица и като цяло допринасят 

особено много за приключване на делата в рамките на определените 

времеви стандарти.  

В някой случай, констатирани в обстоятелствената част на акта, не 

е провеждана достатъчно задълбочена подготовка на докладчиците по 

делата в хода на подготвителните действия за разглеждане на делото в ОСЗ 

по реда на чл.248 и сл. от НПК, което е довело до връщане на делата на 

прокуратурата за доразследване. 
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Отлагането на делата, когато се е налагало такова се е дължало 

основно на неявяване на страните по обективни причини и 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. Всички състави в РС - Сливен, с оглед дисциплинирането на 

страните и участниците в процеса, налагат санкцията по чл. 271, ал. 11 от 

НПК.  При констатиране на процесуалното бездействие на защитниците на 

подсъдимите уведомяват съответните Адвокатски колегии и насрочват 

заседания през по-кратки срокове. Защитниците във всички случаи на 

отсъствие по делата са задължавани да посочват лице от съответната 

адвокатска колегия, което ще ги замести.  

Осигурен е достъп на трима съдебни служители от РС – Сливен до 

Националната база данни „Население”, които след разпореждане на съдията-

докладчик в рамките на деня извършват необходимата справка. 

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. , 

като се констатира, че през 2012 год. е намалял броя на делата 

разглеждани до девет и повече от девет месеца. 

           Констатираха се известни закъснения при изготвянето и 

предаването на мотивите към постановените съдебни актове и при 

изпращането на влезлите в сила присъди за изпълнение, като тези 

закъснения подробно са упоменати в обстоятелствената част,както по 

конкретни дела така и времево. Прави впечатление, че през 2012 год. е 

налице подобрение на работата на съдиите в тази посока, което е 

довело до намаляване на закъсненията при изготвяне и предаване на 

мотивите на присъдите и решенията, както и до намаляване на 

сроковете на тези закъснения, които са сведени в рамките на до 

няколко дни. 

 Налице са и случаи при които при постановяване на присъдата 

съдът е пропуснал да се произнесе за веществените доказателства- 

НОХД № 852/11 г.; НОХД № 2282/10 г.; НОХД № 1198/10 г. и НОХД 

№1475/11 г.,като по последните две,съдът се е произнесъл след 

подаване на молба от страна по делото. 

 Положителна роля за подобряване на работата на съда са 

изиграли извършваните от ОС Сливен комплексни проверки на 

организацията на работата и дейността на съдиите от НО и дадените 
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препоръки. 

          Във връзка с организацията на административната дейност и 

контрол се констатира,че са извършвани проверки на деловодните 

книги в съда. 

          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  Сливен и на 

съдиите да предприемат необходимите мерки за подобряване 

организацията по движението на делата, изготвянето и предаването на 

съдебните актове, както и изпълнението на влезлите в сила присъди 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. 

В протоколите за избор на съдия докладчик да се посочват имената 

на всички съдии,които участват в избора,както и имената на тези които не 

участват и причините за това. 

Разпорежданията при насрочване на делата да се съобразяват с 

изискванията на чл.248,ал.2 от НПК,както и да се провежда по-задълбочена 

подготовка на докладчиците по делата с оглед намаляване на случаите, 

когато съдът връща на прокуратурата дела в ОСЗ, вместо това да става в 

хода на подготвителните действия за разглеждане на делото в ОСЗ по реда 

на чл.248 и сл. от НПК. 
         Да се спазват стриктно разпоредбите на 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. Във всички случай, когато делата се насрочват за 

разглеждане извън предвидените за това срокове, следва съдия 

докладчика писмено да поиска разрешение от председателя на съда, 

като следва да мотивира необходимостта от по дълъг срок.  

 При приемането и предаването на веществените доказателства да 

се съставят приемателно предавателни протоколи, като екземпляр от 

протокола да се прилага по делото. 
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 Спазването на дадените по горе препоръки следва да бъде 

постоянна практика. 

          Препоръчва на председателя на РС Сливен 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 Сливен, както и електронен вариант на 

ВСС.  

 

 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/ 

 

 

 

 

 

 


