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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 Пловдив за 2010г. - 

2012г. и Заповед № ПП-01-48/02.05.2012год. на Главния инспектор на 

Инспектората към Висшия съдебен съвет, 

             СЕ ИЗВЪРШИ КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА на Районен съд 

град Димитровград с обхват от 01.01.2010год. до 01.01.2012 год. и 

задачи на проверката: 

     ● заповедни книги, организация и осъществяване на 

административната дейност.  

             ●  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.  

             ●  противоречива съдебна практика по влезли в сила съдебни 

актове. 

              

     

       

          СРОК за извършване на проверката от 14.05.2012 г. до 23.05.2012 

г., с проверяващи: инспектор  Петър Раймундов и експерти Иван 

Тенчев и Тамара Кочева. 

 

 

 

          МЕТОД НА ПРОВЕРКАТА: 

          ●  непосредствена проверка по  делата  и деловодните книги;  

          ●  анализ на документация ; 

          ●  индивидуални беседи и разговори;  

          ●  изискване на статистическа информация от ръководителите на 

съответните съдилища. 
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УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДА 

 

И. Ф. административен ръководител – председател на съда е Иван 

Маринов. В Районен съд – Димитровград няма наказателно отделение. По 

щат съдиите, които гледат наказателни дела са 6, от които съгласно Заповед 

№ 4/04.01.2010 г. на адм. ръководител – председател на РС – Димитровград 

на 100 % натоварване в системата за случайно разпределение на наказателни 

дела от общ характер НОХД и НАХД по чл. 78а от НК, НЧХД, както и НЧД 

- кумулации са съдия Петър Петров и съдия Иван Маринов, на 100 % 

натоварване по дела от наказателни частни дела – разпити пред съдия в 

досъдебното производство, разрешаване и одобряване на претърсване и 

изземване, както и по НАХД по УБДХ са всички съдии, а по наказателните 

дела от административен характер – обжалване на НП са разпределени 

между съдия Андрей Андреев, съдия Иван Маринов и съдия Петър Петров. 

В периода 01.01.2010 г. – 31.12.2011 г. наказателни дела са гледали съдиите 

Андрей Андреев, Антоанета Митрушева, Гергана Стоянова, Иван Маринов, 

Огнян Гълъбов и Петър Петров, разпределени в 6 състави. В РС – 

Димитровград не са работили помощник-съдии.  

         По наказателните дела работят 8  служители, от които – регистратура – 

един (служба регистратура е обща за гражданско и наказателно 

деловодство), деловодител – един  и съдебни секретари – 6 броя. За 

веществените доказателства е отговарял съдебен деловодител В. Христова. 

 

 

СЪСТОЯНИЕ НА ДЕЛОВОДНИТЕ КНИГИ 

 

            Книга за изпълнение на влезли в сила присъди и определения за 

2010г. Прономерована, прошнурована, съдържа 101 листа, не е 

приключена по надлежния ред с печат и подпис на съответното 

длъжностно лице. Липсват ежемесечни проверки от адм. ръководител. 

 

           Книга за изпълнение на влезли в сила присъди и определения за 

2011г. Прошнурована, но не е прономерована и заверена с печат и подпис 

на длъжностното лице и заверка колко листа съдържа книгата. На 

06.01.2012г. има заверка от адм. секретар, че е проверил книгата, без да е 

посочен последния пореден номер, с който е приключила годината, както и 

положен печат на съда. 

    В отделни случаи  не се спазва и чл. 113 от Правилника, а именно 

препис от присъдата, с която подсъдимият е оправдан или освободен от 

наказателна отговорност или от изтърпяване на наказанието, както и 

препис от определението за прекратяване на наказателното производство 

да се изпращат в седемдневен срок от влизането им в сила на съответните 

органи.  
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          Книга за закрити разпоредителни заседания – 2010г.      

Прономерована и прошнурована, но не е заверена по надлежния ред. В 

края на книгата е залепен един лист, на който е отбелязан броят листа в 

книгата – 101, както и е положен подпис на секретар и печат на РС- 

Димитровград. Книгата не е приключена по надлежния ред, а именно с 

печат на съда, подпис на секретар и отбелязване на последния пореден 

номер за годината. 

 

         Книга за закрити разпоредителни заседания - 2011г. 

        Прошнурована, без да е прономерована. Липсва отбелязване на броя 

листа, съдържащи се в книгата и печат на съда, както и подпис на секретар. 

Не е приключена по надлежния ред.  

 

         Азбучник  

        Прошнурован, но не е прономерован, не е отбелязано колко листа 

съдържа азбучника. Не  е приключен по надлежния ред – печат на съда, 

подпис на секретар и дата на приключване. 

 

         Описна книга – 2010г. 

         Том 1 – съдържа 742 номера, прошнурована и прономерована, с 

отбелязване, че съдържа 106 листа. Липсва печат на съда. Не е приключена 

по надлежния ред, а именно отбелязване на последния пореден номер, 

подпис на съответното длъжностно лице и дата на заверката. 

         Том 2 –  от № 743 до № 841 (отбелязан на корицата началния номер) - 

прошнурована и прономерована, с отбелязване, че съдържа 106 листа. 

Липсва печат на съда. Не е приключена по надлежния ред, а именно 

отбелязване на последния пореден номер, подпис на съответното 

длъжностно лице и дата на заверката. 

 

           Описна книга – 2011г.  

           Том 1 – съдържа 714 номера, прошнурована и прономерована, с 

отбелязване, че съдържа 101 листа. Липсва печат на съда. Не е приключена 

по надлежния ред, а именно отбелязване на последния пореден номер, 

подпис на съответното длъжностно лице и дата на заверката. 

           Том 2 – от № 715 до № 791 (отбелязан на корицата началния номер) 

– прошнурована и прономерована, с отбелязване, че съдържа 101 листа. 

Липсва печат на съда.  Не е приключена по надлежния ред, а именно 

отбелязване на последния пореден номер, подпис на съответното 

длъжностно лице и дата на заверката. 

 

             Книга за открити заседания – наказателни дела – 2010г. 

             Том 1 - Започната 01.01.2010г. – приключена на 26.09.2010г.  

Прономерована и прошнурована, със заверка, че съдържа 1010 листа, 
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липсва печат на съда, положен подпис на секретар. Не е приключена по 

надлежния ред. Няма поправки и задрасквания.  

  Том 2 – започната на 28.09.2011г., приключена на 28.12.2011г. Не е 

прономерована, не е прошнурована, няма заверка колко листа съдържа 

книгата, липсва печат на съда и подпис на длъжностно лице. Не е 

приключена по надлежния ред. 

 

             Срочна книга – наказателни дела – 2011г. 

             Том 1 - Започната на 01.01.2011г., завършена на 15.09.2011г. 

Прошнурована, но не е прономерована, няма заверка със съдържанието на 

листата, липсва подпис на длъжностно лице и печат на съда. Не е 

приключена по надлежния ред. 

             Том 2 –  Започната на 15.09.2011г., завършена на 30.12.2011г. 

Прошнурована, но не е прономерована, няма заверка за съдържанието на 

броя на листата, липсва подпис на длъжностно лице и печат на съда. Не е 

приключена по надлежния ред. Единствено има отбелязване, че на 

06.01.2012г. е проверена от адм. секретар, който е положил подпис. 

  

               Заповедна книга  

               Започната на 04.01.2010г., не е прономерована и прошнурована, 

няма отбелязване колко листа съдържа, липсва заверка с печат на съда и 

подпис на съответното длъжностно лице. Не е приключена по надлежния 

ред – а именно отбелязване кой е последният пореден номер, дата и подпис 

на съответното длъжностно лице, приключило книгата.  

                2011година също не е приключена по надлежния ред.  

 

                Книга за веществени доказателства 
                Започната 2005г., прономерована, но не е прошнурована, липсва 

заверка с печат на съда, подпис на съответното длъжностно лице и 

отбелязване броя на съдържащите се в книгата листа. Неправилно е 

приключена 2010г., с отбелязване, че книгата съдържа 4 (четири) към 

31.12.2010г. Имало се е предвид попълването за календарната година. 

Липсва подпис на адм. ръководител. Положен е подпис само от секретар. 

Същото се отнася и за 2011г. Към книгата не са приложени приемо-

предавателни протоколи  за получаване на веществените доказателства от 

прокуратурата. Отбелязано е единствено датата на предаването им в съда, 

но не и длъжностното лице, което ги получава, респ. предава.    

                 Съгласно чл. 141. ал.1 от Правилника - Служба "Съдебно 

деловодство" приема постъпилите в съда веществени доказателства и ги 

регистрира в книгата за веществени доказателства. Липсва протокол, 

подписан от предаващия и приемащия служител, който да се приложи към 

делото. 

               От изложеното следва извода, че  по отделни деловодни книги не 

се спазва чл. 37 от Правилника за администрацията в районните, 



 

 6 

окръжните, административните, военните и апелативните съдилища( 

ПАРОАВАС). 

 

 

СРЕДНОМЕСЕЧНА НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ  

 

През проверявания период съдиите са имали средно 4,62 съдебни 

заседания месечно, от които: 

 

месец януари 2010 г. – 4,5 

месец февруари 2010 г. - 4,8 

месец март 2010 г. – 5,12 

месец април 2010 г. – 5 

месец май 2010 г. – 4,4 

месец юни 2010 г. – 5,5 

месец юли 2010 г. – 9,5 

месец август 2010 г. – 3,75 

месец септември 2010 г. –3,8 

месец октомври 2010 г.- 6,5 

месец ноември 2010 г. – 8,4 

месец декември 2010 г. – 6,2 

месец януари 2011 г.- 4,5 

месец февруари 2011 г. - 7 

месец март 2011 г. – 5,8 

месец април 2011 г. – 7 

месец май 2011 г. – 5,2 

месец юни 2011 г. - 6 

месец юли 2011 г.- 4,12 

месец август 2011 г. – 3,3 

месец септември 2011 г. – 3,8 

месец октомври 2011 г. – 4,67 

месец ноември 2011 г. – 4,5 

месец декември 2011 г. - 4 

 

В едно съдебно заседание са разглеждани средно НОХД – 1,37,  НЧХД 

– 0,32, НЧД – 0,25 и  АНД –  1,31.  

В периода 01.01.2010 г. – 31.12.2011 г. Районен съд – Димитровград 

е разгледал 6273 дела, от които наказателни дела – 1848. От тях 

образувани през 2010 година са 841. Останали от предишни периоди са 119 

дела. От тях няма дела с висок обществен интерес.  

Свършените наказателни дела са 1642. От тях НОХД -  584, НЧХД – 

66, НЧД – 356, АНД – 922. От тях 578 дела са приключили с присъда, 630  – 

с решение, 434 са приключили с определение. 
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Общо 384 дела са прекратени. От тях има едно прекратено по 

давност  - НОХД № 387/2009г. 

Общо 29  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 

18 дела, а от съдебно заседание по чл. 288, т. 1 от НПК – 11 дела. 

С оправдателни присъди са приключили 29 дела. По нито едно дело 

подсъдимият не е бил непълнолетен. 

Общо 260 дела са решени по реда на Глава 29 НПК – „Решаване на 

делото със споразумение”, като 77 дела са разгледани по реда на Глава 28 от 

НПК – „Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание” и 58 дела са разгледани по реда на Глава 27 от 

НПК „Съкратено съдебно следствие”. 

Едно дело е разгледано по реда на Глава 26 НПК „Разглеждане на 

делото в съда по искане на обвиняемия”. 

Едно дело е разгледано по реда на Глава 25 НПК „Незабавно 

производство”. 

Общо 35 дела са разгледани по реда на Глава 24 НПК – „Бързо 

производство”. 

Разгледани са 19 дела, образувани по искане за вземане на мярка за 

неотклонение „задържане под стража” (чл. 64 и 65 от НПК) или за нейното 

изменение. От тях по 12 дела съдът е постановил определението си в деня на 

образуването – 11  по чл. 64 от НПК и 1 брой по чл. 65 от НПК. По 7  дела е 

постановил определението си в 3-дневен срок от деня на образуването, като 

6  дела са по чл. 64 от НПК, а едно дело е по чл. 65 от НПК. Няма дела, по 

които съдът да е постановил определението си в срок  по – дълъг от 3 

дни. 
Разгледани са 20 дела по Глава 34, Раздел І от НПК „Прилагане на 

принудителни медицински мерки”. От тях 6 броя са насрочени в срок от 3 

дни съгласно чл. 429, ал. 2 НПК и 14 дела са насрочени след този срок. 

От свършените наказателни дела, 986 са приключили в едно 

съдебно заседание. От тях НОХД – 396 и АНД – 67.  

 

 

ПРИЧИНИ ЗА ОТЛАГАНЕ НА НОХД 

 

1. Неявяване на подсъдимия без уважителни причини, поради 

уважителни причини (в т.ч. и заболяване), нередовно призован подсъдим, 

за ангажиране на защитник (в т.ч. и на служебен защитник) на подсъдимия, 

невръчване на обвинителни актове в случаите на повече от един подсъдим 

по дело, за организиране защитата на подсъдимия.  

2.Неявяване на вещото лице по уважителни причини, изготвяне на 

експертиза или допълнителна задача, неизготвена експертиза, нередовно 

призоваване на вещото лице.  
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3. За разпит на свидетели, нередовно призовани; за разпит на 

свидетели, редовно призовани;  за преразпит на свидетели.  

4. Неявяване на защитник на подсъдимия поради уважителни 

причини (в т.ч. и заболяване); неявяване на защитник на подсъдимия 

поради служебен ангажимент; по молба на процесуалния представител на 

гражданския ищец 

за оглед на място 

5. Неизтекъл седмодневен срок от връчване на обвинителния акт на 

подсъдимия; за изготвяне на споразумение с РП-Димитровград по 

отношение на един от подсъдимите; за определяне на нов съдия докладчик 

за разглеждане на делото по отношение на втори подсъдим; поради 

обявяване на деня, за който е насрочено съдебното заседание за неработен 

ден; за събиране на писмени и гласни доказателства;  поради нередовно 

призоваване на гражданския ищец; поради липса на състав - отсъствие на 

съдебен заседател, поради смяна на съдебния състав и за пледоарии. 

 

ПРИЧИНИ ЗА ОТЛАГАНЕ НА АНД 

 

Неявяване на обвиняемия, редовно призован; неявяване на 

обвиняемия, нередовно призован; за разпит на свидетели; служебен 

ангажимент на пълномощника на обвиняемия.  

 

 

ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 

 

 По образуваните в РС–Димитровград в периода 01.01.2010г.– 

31.12.2011г. НОХД, НЧХД, НАХД по чл.78а от НК и НАХД – обжалване 

на наказателно постановление, които са насрочени извън двумесечния 

срок от образуването им, няма разрешение на адм. ръководител – 

председател на РС, съгласно разпоредбата на чл.252, ал.2 от НПК. 

 

 

Наказателни дела, насрочени след двумесечния срок 

от образуването им 

 

 

                 НОХД 

 

       Общият брой на тези дела през проверявания период е 28, като 

всичките са без разрешение на председателя за насрочване над 

двумесечния срок. Част от тях са с незначително закъснение от по няколко 

дни. 
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 НЧХД 

  

Общият брой на НЧХ делата е 9, като по нито едно от тях няма 

разрешение от председателя. НЧХД № 337/2011г. е насрочено със 

закъснение от 119 дни извън двумесечния срок. Причината е следната:  

С Разпореждане от 12.08.2011г. производството по НЧХД № 

337/2011г. е прекратено и изпратено на ВКС за определяне на 

компетентен съд. С определение № 141/20.09.2011г. по НЧД № 

2302/2011г. по описа на ВКС делото е върнато на РС–Димитровград 

като същото е получено в канцеларията на съда на 27.09.2011г.  

 

 

 Наказателни дела по чл. 78а от НК 

 

№
 п

о
 р

ед
 

Номер 

и 

година 

Съдия - 

докладчик 

Дата на 

образува

не 

Дата на 

първото 

открито 

съдебно 

заседание 

Забава в 

 дни над  

2месечн

ия  

срок 

Нали

чие 

 на  

разре

шени

е 

1 446/2010 
ИВАН С. 

МАРИНОВ 

22.06.201

0 
21.09.2010 30 НЕ 

2 
484/2010 

ИВАН С. 

МАРИНОВ 

07.07.201

0 
28.09.2010 21 НЕ 

3 

483/2011 

АНТОАНЕТА 

В. 

МИТРУШЕВА 

03.08.201

1 
14.11.2011 42 НЕ 

 

 

              

                    НАХД – обжалване на наказателни постановления 

  

          Общият брой  на тези НАХ дела е 35, като по нито едно няма 

разрешение на председателя за насрочване след двумесечния срок от 

образуването на делото. Забавянето по тях не е съществено, тъй като 

максималното е от 30 дни.  

 

Насрочени след двумесечен срок  

от предходното съдебно заседание наказателни дела 

 

НОХД 

 

1. НОХД № 323/2010г. – образувано на 30.04.2010г., насрочено за 

22.10.2010г., следващото с.з. е насрочено за 25.06.2011г. Причина за 
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насрочването след двумесечния срок е продължителен отпуск на съдията –

докладчик.   

        2. НОХД № 362/2010г. – образувано на 19.05.2010г., насрочено за 

18.06.2010г., следващото с.з. е насрочено за 21.09.2010г. Причина за 

насрочването след двумесечния срок е продължителен отпуск на съдията –

докладчик.   

       3. НОХД № 363/2010г. - 1. НОХД № 323/2010г. – образувано на 

19.05.2010г., насрочено за 15.10.2010г., следващото с.з. е насрочено за 

12.06.2011г. Причина за насрочването след двумесечния срок е 

продължителен отпуск на съдията –докладчик.   

       4.  НОХД № 434/2010г. – образувано на 15.06.2010г., насрочено за 

05.10.2010г. На 07.10.2010г. делото е изпратено на ОС- Хасково за 

разглеждане на въззивна частна жалба против определение, с което е 

допуснато обезпечение. Върнато в РС – Димитровград на 03.12.2010г. 

Следващото с.з. е насрочено за 01.02.2011г.  

 

               НЧХ дела 

 

НЧХД № 530/2010г., НЧХД № 827/2010г., НЧХД № 138/2011г., НЧХД № 

337/2011г. и НЧХД № 438/2011г. 

          Причината за насрочването след двумесечния срок от предходното с.з. 

е както следва:  по първите три дела – продължителен отпуск поради 

временна неработоспособност на съдията – докладчик, а по последното 

посочено НЧХД – като по НЧХД № 337/2011г.    

 С Разпореждане от 12.08.2011 г. производството по НЧХД № 

337/2011 г. е прекратено и изпратено на ВКС за определяне на компетентен 

съд. С определение № 141/20.09.2011 г. по НЧД № 2302/2011 г. по описа на 

ВКС делото е върнато на РС – Димитровград като същото е получено в 

канцеларията на съда на 27.09.2011 г.  

 

 

 СЪДЕБНИ АКТОВЕ, ПОСТАНОВЕНИ ИЗВЪН  

                             СРОКОВЕТЕ ПО ЧЛ. 340, АЛ. 1 ОТ НПК   

 

Общият брой на тези дела е 61. Преобладаващо това са решения по 

НАХ дела. По-същественото забавяне е при следните от тях: 

         НАХД № 302/2009г. – датата на последното съдебно заседание е 

19.10.2009г., датата на постановяване на съдебния акт е 25.01.2010г., когато 

са предадени и мотивите. Забавянето е с 98 дни от последното съдебно 

заседание. 

         НАХД № 325/2009г. – датата на последното съдебно заседание е 

19.10.2009г., датата на постановяване на съдебния акт е 19.01.2010г., когато 

са предадени и мотивите. Забавянето е с 93 дни от последното съдебно 

заседание. 
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         НАХД № 427/2009г. – датата на последното съдебно заседание е 

27.11.2009г., датата на постановяване на съдебния акт е 05.02.2010г., когато 

са предадени и мотивите. Забавянето е с 74 дни от последното съдебно 

заседание. 

        НАХД № 429/2009г. – датата на последното съдебно заседание е 

27.11.2009г., датата на постановяване на съдебния акт е 19.02.2010г., когато 

са предадени и мотивите. Забавянето е с 88 дни от последното съдебно 

заседание. 

       НАХД № 829/2010г. – датата на последното съдебно заседание е 

15.03.2011г., датата на постановяване на съдебния акт е 05.05.2010г., когато 

са предадени и мотивите. Забавянето е с 56 дни от последното съдебно 

заседание. 

       НЧХД № 395/2009г. - датата на последното съдебно заседание е 

16.02.2010г., датата на постановяване на съдебния акт е 16.02.2010г. 

Мотивите са предадени на 22.04.2010г. Забавянето е с 66 дни от 

последното съдебно заседание. 

 

 

  СПАЗВАНЕ НА ЧЛ. 416 ОТ НПК   

 

           Общият брой дела с влезли в сила съдебни актове за проверявания 

период е 731. Съответно за 2010г. – 423 и за 2011г. – 308.  От тях 

подлежащи на изпълнение са 376 съдебни акта. В седмодневен срок са 

били изпратени 335 акта и 41 – над седмодневния срок. Двайсет и осем от 

тях са забавени, поради по-късното им връщане от горна инстанция, а 6 – 

поради забавени мотиви.   

 

 

ПРОВЕРЕНИ ОПРАВДАТЕЛНИ ПРИСЪДИ 

 

           НОХД № 673/2010г. – образувано по чл. 170 ал.2, вр. ал.1 от НК и по 

чл.143 ал.1 от НК на 07.10.2010г. Проведени са три съдебни заседания. 

Насрочено за 02.11.2010г. Присъда от 25.01.2011г., с която подсъдимият е 

признат невинен. Присъдата е протестирана пред ОС – Хасково. 

Образувано ВНОХД № 187/2011г. на 30.03.2011г. Насрочено за 

26.04.2011г. В с.з. на 26.04.2011г. с определение, съдът е прекратил 

производството по ВНОХД № 18782011г. по описа на ОС – Хасково на 

осн. чл.324 ал.1 от НПК, поради оттегляне на протеста от прокурора.   

            НЧХД № 26/2011г. – образувано по чл.130 ал.1 от НПК на 

17.01.2011г. Проведени са две съдебни заседания. Насрочено за 

10.02.2011г. Присъда от 17.03.2011г., с която подсъдимата е призната за 

невиновна.  

           НЧХД № 598/2011г. – образувано по чл. 148 ал.2, вр.ал.1 и 3, вр. 

чл.147 ал.1 от НК на 10.10.2011г. Проведени са две съдебни заседания. 
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Насрочено за 11.11.2011г. Присъдата е от 16.12.2011г., с която подсъдимия 

е признат за невинен. Присъдата е обжалвана пред ОС – Хасково. 

Образувано ВНЧХД № 36/2012г. на 18.01.2012г. Обявено за решаване на 

14.02.2012 г. Решение от 12.03.2012г., с което се потвърждава присъдата на 

РС- Димитровград. 

            НОХД № 164/2010г. – образувано по чл.323 ал.1 от НК на 

09.03.2010г. Насрочено на 23.04.2010г. Приключено на същата дата с 

оправдателна присъда.  

           НОХД №17/2010г. – образувано по чл.196 ал.1 т.2, вр. чл.195, ал.1, 

вр. чл.28, чл.29 ал.1 б.”а”, вр. чл.20 ал.2 от НК на 08.01.2010г. Насрочено за 

04.02.2010г., когато делото е приключило с оправдателна присъда по 

отношение на единия подсъдим и осъдителна по отношение на другите 

двама подсъдими.  

           НЧХД № 419/2010г. – образувано по чл.206, ал.1 от НК на 

09.06.2010г. Проведени са пет съдебни заседания. Приключено на 

14.06.2011г. с оправдателна присъда. Присъдата е обжалвана пред ОС – 

Хасково. Образувано ВНЧХД № 445/2011г. на 26.07.2011г. Насрочено за 

04.10.2011г. С решение от 12.10.2011г., с което присъдата на РС – 

Димитровград е оставена в сила. 

           НЧХД № 438/2011г. – образувано по чл.146, ал.1 от НК на 

11.07.2011г. Проведени са седем съдебни заседания. Насрочено на 

29.07.2011г. Приключено на 06.04.2012г. с оправдателна присъда. 

          НОХД № 371/2010г. – образувано по чл.201, вр. 20, ал.2 от НК на 

06.03.2010г. Насрочено за 08.07.2010г. Приключено на 14.09.2010г. с 

оправдателна присъда по отношение на единия подсъдим, и осъдителна по 

отношение на другия подсъдим. 

          НОХД № 714/2009г. – образувано по чл.194 ал.1, вр. чл.20, ал.2 от 

НК на 15.12.2009г. Насрочено за 19.01.2010г. Присъда от 16.02.2010г. – 

оправдателна по отношение на единия подсъдим и осъдителна – по 

отношение на другия подсъдим. Присъдата е протестирана пред ОС – 

Хасково. Образувано ВНОХД № 58/2010г. на 09.04.2010г. Насрочено за 

27.04.2010г. Решение от 12.05.2010г., с което присъдата е потвърдена. 

НЧХД № 651/2009г. – образувано по чл. 148 ал.1, вр. чл.146 и чл.147 от НК 

на 17.11.2009г. Насрочено за 03.12.2009г. Проведени са три съдебни 

заседания. Приключено на 26.01.2010г. с оправдателна присъда. Присъдата 

е обжалвана пред ОС – Хасково. Образувано ВНЧХД № 53 /2010г. на 

30.03.2010г. Насрочено за 20.04.2010г. С решение от  10.05.2010г. 

присъдата е потвърдена.  

            НОХД № 738/2009г. – образувано по чл.129 ал.1 от НК на 

22.12.2009г. Насрочено за 24.02.2010г. Проведени са три съдебни 

заседания. На 14.04.2010г. делото е приключено с оправдателна присъда. 

Присъдата е протестирана. Образувано ВНОХД № 93/2010г. на 

03.06.2010г. Насрочено за 29.06.2010г. Обявено за решаване на 
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05.10.2010г. С решение от  25.10.2010г. присъдата на РС – Димитровград е 

потвърдена.  

          НОХД № 602/2009г. – образувано по чл.131 ал.1 т.1, вр. чл.130, вр. 

чл.20, ал.2 и по чл.144 ал.3 от НК на 27.10.2009г. Насрочено за 19.11.2009г. 

Проведени са девет съдебни заседания. Приключено на 08.04.2010г. с 

осъдителна присъда по отношение на трима от подсъдимите и 

оправдателна – по отношение на един от тях.  

        НОХД № 480/2011г. – образувано по чл.129 ал.1 НК на 03.08.2011г. 

Насрочено за 13.10.2011г. Проведени са девет съдебни заседания. Присъда 

от 10.04.2012г., с която подсъдимите са оправдани. Присъдата е 

протестирана, като протестът е с дата 15.05.2012г. Предстои произнасяне 

на ОС – Хасково. 

 Независимо от немалкия брой оправдателни присъди, по-голяма част 

от тях са потвърдени от ОС – Хасково, което показва, че те са правилни. 

 

ДРУГИ ПРОВЕРЕНИ ДЕЛА 

 

НОХД № 520/2011г. – образувано по чл.183 ал.1 от НК на 

22.08.2011г. Насрочено за 04.10.2011г. Проведени са три съдебни 

заседания. Приключено на 22.11.2011г. с осъдителна присъда. Мотивите са 

изготвени на 24.03.2012г. или със закъснение от 3 месеца. 

         НОХД № 74/2011г. – образувано по чл.195 ал.1, вр. чл.194 ал.1, вр. 

чл.63 ал.1 т.3, вр. чл.28 ал.1, вр. чл.29 ал.1 б.”а” и „б”  от НК на  

04.02.2011г. Насрочено за 22.02.2011г. проведени са две съдебни 

заседания. Приключено на 24.03.2011г. с осъдителна присъда.   

         НАХД № 38/2011г. – образувано на 24.01.2011г. срещу НП 

№2171/2010г. на началника на РУ на МВР – Димитровград. Насрочено за 

15.02.2011г. С решение от 21.03.2011г. производството по делото е 

прекратено предвид това, че всички наложени наказания са равни или под 

50лв. и жалбата е недопустима на основание чл.189 ал.13 от ЗДП. 

Решението е обжалвано пред АС – Хасково. Образувано КАНД № 

167/2011г. на 20.04.2011г. Насрочено за 25.05.2011г. С решение от 

20.06.2011г. решението на РС – Димитровград е оставено в сила. 

        НАХД № 29/2011г. – образувано на 18.01.2011г. срещу НП № 

2953/2010г. на началника на РУП – Димитровград. Насрочено за 

15.02.2011г. С решение от 22.03.2011г. е изменено НП. 

        НЧХД №516/2010г. – образувано по чл.148 ал.2, вр. чл.147 ал.1 от 

НК на 26.07.2010г. насрочено за 01.10.2010г- проведени са 4 съдебни 

заседания. По делото е приложен протокол от избор на докладчик от 

26.07.2010г., като причина за определяне на новия докладчик е отменено и 

върнато за ново разглеждане дело. С присъда от 21.01.2011г. подсъдимият 

е признат за невинен. Присъдата е обжалвана пред ОС – Хасково, където е 

било образувано ВНЧХД № 216/2011г. На 23.06.2011г. с решение е 

потвърдена присъдата на РС – Димитровград.  
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         НЧХД №147/2010г. – с присъда от 04.05.2010г. подс. е признат за 

виновен за престъпление по чл. 148 ал.2, вр. чл.147, ал.2 от НК. На осн. 

чл.78а НК го е освободен от наказателна отговорност и му е наложено 

административно наказание глоба в размер на 500лв., като е признат за 

невинен в останалата част на обвинението. Присъдата е обжалвана пред 

ОС-Хасково, където е образувано ВНЧХД №114/2010г. С решение от 

14.07.2010г. съдът е отменил решението на РС – Димитровград и го е 

върнал за ново разглеждане.  

          НАХД № 514/2011г. – образувано на 18.08.2011г. срещу НП №45-

0000079/27.01.2011г. на началника ОО „КД – ДАИ” – Хасково. Насрочено 

за 18.10.2011г. Решение от 24.10.2011г., с което НП е отменено. 

          НАХД № 2/2011г. – образувано на 04.01.2011г. срещу НП № 

2673/2010г. на РУП – Димитровград. Насрочено за 15.02.2011г. Решение от 

21.03.2011г., с което е изменено НП.  

         НАХД № 675/2010г. – образувано на 07.10.2010г. за престъпление по 

чл.234 ал.1 от НК. Насрочено за 11.11.2010г. С решение от 11.11.2010г. 

подс. е освободен от наказателна отговорност на осн. чл.78а от НК и му е 

наложена глоба в размер на 500лв. 

         НОХД № 338/2010г. – образувано на 05.05.2010г. по чл.172 б ал.1 от 

НК. Насрочено за 27.05.2010г. Проведени са две съдебни заседания. На 

08.07.2010г. делото е приключило с осъдителна присъда.  

         НОХД № 299/2010г. – образувано на 23.04.2010г. по чл.172 б ал.1 от 

НК. Насрочено за 13.05.2010г. Проведени са две съдебни заседания. На 

06.07.2010г. делото е приключило с осъдителна присъда.  

         НОХД №363/2010г. – образувано по чл.129 ал.2, вр. ал.1 НК на 

15.05.2010г. Насрочено за 18.06.2010г. Проведени са 11 съдебни заседания. 

Многократните отлагания на делото се дължат на неявяване на вещи лица 

(нередовно призовани), молби на защитата, поради ангажименти по други 

дела, неявяване на свидетели. С резолюция от 10.08.2011г. на докладчика 

по делото, поради изменението на текста на разпоредбата на чл.129 от НK, 

с което е предвиден по-висок размер на наказанието – лишаване от 

свобода, водещ до участието на съдебни заседатели. На това основание 

съдът е разпоредил съдебното производство по делото да започне отначало 

с участието на съдебни заседатели. С участието на съдебни заседатели са 

проведени две съдебни заседания – 18.10. и на 13.12.2011г. , когато делото 

е приключила с осъдителна присъда. Присъдата е обжалвана пред ОС – 

Хасково. Образувано ВНОХД № 64/2012г. на 31.01.2012г. Насрочено за 

28.02.2012г. С решение от 27.03.2012г., ОС – Хасково е отменил присъдата 

на РС – Димитровград и е върнал делото за ново разглеждане. Образувано 

е НОХД № 220/2012г. на 04.05.2012г. Насрочено за 29.05.2012г.  

         НОХД № 521/2010г. – образувано по чл.354а, ал.3, т.1 и по чл.270 

ал.1 и по чл.343б, ал.2 от НК на 27.07.2010г. Насрочено за 28.09.2010г. 

Проведени са две съдебни заседания. Присъда от 26.10.2010г., с която 

подсъдимият е признат за виновен.  
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        НОХД № 288/2010г. – образувано на 22.04.2010г. по чл.195 ал.1 т.4, 

вр. чл.194, вр. чл.26 ал.1 от НК. Насрочено на 28.05.2010г. Присъда от 

28.05.2010г., с която подс. е признат за виновен.  

       НАХД № 91/2012г. – образувано на 24.02.2012г. по чл. 159 ал.2 от НК. 

Насрочено за 08.03.2012г. Внесено с предложение за приложение на чл.78а 

от НК. С решение от 08.03.2012г. обвиняемият е признат за невинен. По  

делото са приложени веществени доказателства – 3бр. CD-та. Същите са 

били положени в пликове и запечатани, без да има поставен печат на 

органа на досъдебното производство и подпис на съответното длъжностно 

лице. Пликовете са номерирани като страница от досъдебното 

производство, разкъсани, с което дисковете са компрометирани като 

автентични веществени доказателствени средства. 

       НОХД № 352/2010г. – образувано на 17.05.2010г. по чл. 195 ал.1 т.3 и 

7, вр. чл.28  ал.1 НК. Насрочено за 11.06.2010г. Осъдителна присъда от 

11.06.2010г.  

       НОХД № 388/2010г. – образувано на 01.06.2010г. по чл.339 ал.1 от НК. 

Насрочено за 22.06.2010г. Осъдителна присъда от 22.06.2010г. 

       НОХД № 483/2010г. – образувано на 07.07.2010г. по чл.195 ал.1 т.3 и 

т.7, вр. чл.28 и чл.26 НК. Насрочено за 28.09.2010г. Осъдителна присъда от 

същата дата.  

       НОХД № 399/2011г. – образувано на 28.06.2011г. по чл.191 ал.1 НК. 

Насрочено за 19.07.2011г. Осъдителна присъда от 02.08.2011г. 

      НОХД № 347/2011г. – образувано на 07.06.2011г. по чл. 195 ал.1 т.3 

НК. Насрочено за 24.06.2011г. Осъдителна присъда от същата дата. 

      НЧХД №579/2011г. – образувано на  28.09.2011г. по чл. 147 ал.1, вр. 

чл.148 т.4 от НК. С определение от 18.11.2011г. на основание чл.290 ал.1, 

вр. чл.25 т.3 НПК съдът е спрял наказателното производство, водено 

против К. Ч., поради избирането й за народен представител. В 

определението е отбелязано, делото да се докладва на всеки три месеца на 

съдия-докладчика. 

 

       ● Първото внасяне на НОХД № 387/2009г. в РС – Димитровград е на 

02.09.2008г. Възложено е на докладчик съдия Иван Маринов, обр. като 

НОХД № 629/2008г. Обвинението е по чл. 195, ал.1, т.3, 4, 5 и 7, вр. чл. 

194, ал.1, чл.26 от НК. Деянието е извършено в периода от 15.02.1994г.  до 

04.06.1996г. Разпореждане на съдията –докладчик от 12.09.2008г. за 

връщане на делото на прокурора за конкретизиране по дати на отделните 

престъпни деяния, въпреки че това е направено в обвинителния акт, т.е. 

разпореждането няма фактическо и правно основание.  

       ● Второто внасяне на същото дело в РС – Димитровград е от 

03.12.2008г. под № 868/2008г. Отново е възложено на съдия Ив. Маринов. 

Обвинителният акт е детайлизиран максимално възможно, като всички 

деяния са описани по дати и условия на извършване. С разпореждане от 

12.12.2008г. съдията-докладчик отново е върнал делото на районната 
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прокуратура с мотиви, че не всички извършители са осъдени по други дела 

и не всички са включени в обвинителния акт. Процесуалните действия на 

досъдебното производство не са били съобразени с новия НПК. 

Разпореждането има фактическо и правно основание. 

       ●  Третото внасяне на същото дело под №62/2009г. е на 04.02.2009г. 

Възложено е отново на съдия Иван Маринов. Разпореждане от 05.02.2009г. 

на съдия-докладчика. 

       ●  Четвърто внасяне на същото дело под № 15/2009г. е на 26.03.2009г. 

Разпореждане от 07.05.2009г. на докладчика Иван Маринов за насрочване 

на делото за 09.06.2009г. На 09.06.2009г. е даден ход на делото. Същото е 

върнато от с.з. на РП за предявяване на доказателства на подсъдимия. 

        ● Петото внасяне на същото дело в РС – Димитровград е под № 

387/2009г. , постъпило в съда на 15.07.2009г.  Разпореждането за предаване 

на съд е от 28.07.2009г. и е насрочено за 02.10.2009г., когато е даден ход на 

делото, разпитани са свидетели и подсъдимата. Отложено за разпит на 

свидетели за 30.10.2009г. На 30.10.2009г. е даден ход на делото за разпит 

на явилите се свидетели. Отложено за 27.11.2009г. Изискани са справки от 

РУ на МВР – Димитровград. На 27.11.2009г. е даден ход на делото. Съдът 

е констатирал нередовна процедура по призоваването на св. С. Я.  Намерил 

е за необходим разпита на същия свидетел. Съдът спира производството 

по делото на основание чл.290, ал.1, вр. чл.26 НПК,  без да са налице 

изискванията по чл.25 и 26 НПК. На 31.08.2010г. определението за 

спиране на РС – Димитровград е отменено от ОС – Хасково, като 

незаконосъобразно. На 20.10.210г. (близо 1 година след спирането на 

делото) има разпореждане за възобновяване на делото от докладчик и е 

насрочено за 18.01.2011г. На 18.01.2011г. няма съдебно заседание, няма и 

отсрочване с резолюция. Едва на 31.05.2011г. има резолюция за насрочване 

на делото за 21.06.2011г.  На 21.06.2011г. е даден ход на делото (за първи 

път след спирането му на 27.11.2009г.), т.е. след 1г. и 7м. неоправдано 

неразглеждане на делото. То е отложено за 30.06.2011г., поради неявяване 

на подсъдимата. На същата дата делото е прекратено по давност. 

 

        НОХД № 768/2011г. – получено в съда на 20.12.2011г. Образувано на 

21.12.2011г. Разпределено на същата дата на съдия П. Петров. 

Разпореждане за предаване на съд от 23.12.2011г., с което е насрочено за 

09.02.2012г. На 09.02.2012г. е даден ход при условията на чл.269, ал.3, т.1 и 

2 НПК. Отложено за разпит на неявилите се свидетели за 08.03.2012г., 

когато е даден ход на делото и са разпитани свидетелите. В съдебния 

протокол е записано, че се дава последна дума на подсъдимия, при 

положение, че делото се гледа в негово отсъствие и той не се явява в с.з. 

Такава е практиката на съда,  но тя не почива на законовите изисквания. 

НОХД № 69/2011г. и НОХД №70/2011г.   

 



 

 17 

ОТМЕНЕНИ ПРИСЪДИ 

 

        НОХД № 442/2011г. Образувано на 12.07.2011г. по чл.196 ал.1 т.2, вр. 

чл.195 ал.1 т.3, вр. чл.29 ал.1 б”а” и „б”, вр. чл.26 ал.1 НК. Насрочено за 

04.10.2011г. Проведени са четири съдебни заседания. Присъда от 

14.12.2011г. – осъдителна по отношение на единия подсъдим, а по 

отношение на другия – оправдателна. По протест на РП – Димитровград е 

образувано ВНОХД № 91/2012г. на 087.02.2012г. Решение от 13.03.2012г., 

с което се отменя присъдата на РС – Димитровград и делото е върнато за 

ново разглеждане. Причини -  нарушение при събиране и проверка на 

доказателствата, неизпълнение на разпоредбата на чл.305 ал.3 НПК, а 

именно при противоречие на доказателствени материали, съдът да изложи 

съображенията си относно това защо едни от тях се приемат, а други се 

отхвърлят. Липсата на надлежен анализ на фактите, съдът е приел като 

липса на мотиви и като съществено процесуално нарушение по смисъла на 

чл.348 ал.3 т.2 НПК. Първоинстанционният съд е допуснал непълно 

произнасяне по повдигнатото обвинение. В случая и да не се докаже 

предварителен сговор, съдът е длъжен да се произнесе относно 

обикновеното съучастие на подсъдимите. Макар и описан в присъдата, 

липсва оправдателната част, касаеща предварителния сговор.  

        НОХД № 627/2010г. – образувано на 15.09.2010г. по чл. 195 ал.1 

т.3,4,5 и 7, вр. чл.28 ал.1 и чл.26 НК. Насрочено за 15.10.2010г. Проведени 

са две съдебни заседания. Осъдителна присъда от 29.10.2010г.  Същата е 

обжалвана пред ОС – Хасково. Образувано ВНОХД № 83/2011г. на 

11.02.2011г. Решение от 01.03.2011г., с което присъдата на РС – 

Димитровград е отменена и делото е върнато за ново разглеждане. 

Причини – нарушение правото на защита на подсъдимия. Не е посочен 

обективен елемент, обуславящ квалифицирания състав на престъплението 

кражба. В мотивите не са изложени съображения дали деянието е или не  е 

маловажен случай. 

        НОХД № 458/2010г. –образувано на 25.06.2010г. по чл. 172б ал.1 от 

НК. Насрочено за 15.07.2010г. Проведени са две съдебни заседания. 

Присъда от 23.09.2010г. – осъдителна. Присъдата е обжалвана пред ОС – 

Хасково. Образувано ВНОХД № 187/2010г. на 26.11.2010г. Проведени са 

две съдебни заседания. Решение от 21.01.2011г., отменя присъдата на РС – 

Димитровград и връща делото за ново разглеждане, поради разгледан 

недопустим граждански иск. 

        НОХД № 524/2010г. – образувано на 03.08.2010г. по чл.183 ал.1 НК. 

Насрочено за 05.10.2010г. Проведени са пет съдебни заседания. 

Осъдителна присъда от 03.02.2011г. Присъдата е обжалвана от подсъдимия 

пред ОС – Хасково. Образувано ВНОХД № 157/2011г. на 14.03.2011г. 

Проведени са шест съдебни заседания. С решение от 28.09.2011г. отменя 

решението на РС – Димитровград и връща делото за ново разглеждане. 

Причини – нередовно призован и присъдата е обявена в негово отсъствие. 
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Образувано ново НОХД № 596/2011г. на 07.10.2011г. Насрочено за 

01.11.2011г. Присъда от 29.11.2011г., с която подсъдимият е признат за 

виновен. Присъдата е влязла в сила. 

        НОХД № 771/2010г. – образувано на 24.11.2010г. по чл.325 ал.1 от 

НК. Насрочено за 13.01.2011г. Проведени са три съдебни заседания. 

Присъда от 25.02.2011г., с която подсъдимият е признат за виновен. 

Присъдата е обжалвана. Образувано ВНОХД № 338/2011г. на 06.06.2011г. 

Проведено е едно съдебно заседание на 05.07.2011г. Решение от 

20.07.2011г., с което присъдата на РС – Димитровград е потвърдена.  

        НОХД № 442/2011г. – образувано на 12.07.2011г. по чл.196 ал.1 т.2, 

вр. чл.29 ал.1 б.”а” и „б”, вр. чл.26 ал.1 НК. Насрочено за 04.10.2011г. 

Проведени са четири съдебни заседания. Присъда от 14.12.2011г. – 

оправдателна за единия подсъдим и осъдителна за другия. По протест на 

РП – Димитровград е образувано ВНОХД № 91/2012г. в ОС – Хасково на 

07.02.2012г. Насрочено за 13.03.2012г. Решение от 10.04.2012г., с което 

присъдата на РС – Димитровград е отменена и делото е върнато за ново 

разглеждане. Причини – допуснати съществени процесуални нарушения по 

смисъла на чл.348 ал.3 НПК, а именно: нарушение при събиране и 

проверка на доказателствата в хода на съдебното следствие, проведен 

формално разпит на свидетел, липсва анализ на разпити на свидетели.  

        НЧХД № 557/2010г. – образувано на 16.08.2010г. по чл.148 ал.2 пр.1, 

вр. ал.1 т.1 и т.2 и чл.148  ал.2 пр.2, вр. чл.147 ал.1 НК. Насрочено за 

07.10.2010г., когато е обявена осъдителна присъда. Присъдата е обжалвана 

пред ХОС. Образувано ВНЧХД № 189/2010г. на 29.11.2010г. Насрочено за 

18.01.2011г. С решение от 24.01.2011г. присъдата е отменена и делото е 

върнато за ново разглеждане. Образувано ново дело в РС – Димитровград 

№ 63/2011г. на 28.01.2011г. Насрочено за 24.03.2011г. Проведени са три 

съдебни заседания. С присъда от 19.05.2011г. подсъдимият е оправдан, 

предявеният граждански иск е отхвърлен. Присъдата е обжалвана от 

частния тъжител. Образувано ВНЧХД № 382/2011г. на 27.06.2011г. 

Насрочено за 27.09.2011г. Проведени са три съдебни заседания. Решение 

от 07.12.2011г., с което е потвърдена присъдата на РС – Димитровград. 

  

 

 СПРЕНИ ДЕЛА  

 

За проверявания период са спрени общо 4 НОХ дела:  

          1. НОХД № 243/2004г. – спряно на основание чл.22, ал.1 от НПК и с 

определение от 15.01.2010г. производството е прекратено поради смъртта 

на подсъдимия; 

          2. НОХД № 191/2009г. – спряно на основание  чл.25, т.1 НПК и с 

определение от 16.09.2010г. производството е прекратено поради смъртта 

на подсъдимия.  
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          3. НОХД № 387/2009г. – спряно на 27.11.2009г. на основание чл.290, 

ал.1, вр. чл.26 НПК. Възобновено на 31.05.2011г. Насрочено за 21.06.2011г. 

и с определение на съда от същата дата делото е прекратено на основание 

чл.250, ал.1, т.1 от НПК, вр. чл.24, ал.1, т.3 НПК, вр. чл.81, ал.3, вр. чл.80, 

ал.1 т.3 от НК. 

         4. НОХД № 733/2009г. – спряно на 16.03.2010г. на основание чл. 251, 

ал.1, вр. чл.25, т.2 от НПК. Възобновено на 26.07.2010г. и насрочено за 

05.08.2010г., от която дата е и присъдата. 

 

БЕЛЕЖКИ ПО ИЗПИСВАНЕТО НА РАЗПОРЕЖДАНЕТО  

ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ДЕЛОТО 

 

1. По НОХД № 69/2011г. в разпореждането е посочено: „Указвам 

на подсъдимия, че на основание чл.94, ал.1, т.9 НПК, ако не е в 

състояние да заплати адвокатско възнаграждение, но желае да има 

защитник и интересите на правосъдието изискват това – да направи 

искане в 7-дневен срок от получаване на призовката.” 

 Така, както е формулирано указанието в разпореждането е 

неуместно и ненужно. Особено за чужденци, извършили престъпление 

в Р България, както е по посоченото дело. 

 Съдът е длъжен да укаже на подсъдимия, че има право на 

квалифицирана адвокатска защита във всички случаи, когато 

прецени, че тя е необходима.  Въпросът дали ще бъде договорна или 

служебна следва да се реши само от подсъдимия, с оглед на 

икономическите му възможности. 

 Искането за назначаване на служебна защита по чл.94, ал.1, т.9 

НПК, предполага освен желанието на подсъдимия да има защитник, 

съчетано с невъзможност да заплати адвокатско възнаграждение, още и 

с главното изискване адвокатската защита да е в интерес на 

правосъдието. Това изискване подлежи на внимателна преценка от съда 

и то ще е налице при усложнена престъпна дейност, обосноваваща 

фактическа и правна сложност на делото, при която подсъдимият сам 

не е в състояние да се защити, но и съдът се нуждае от една 

квалифицирана контра теза на обвинението за правилното решаване на 

делото. Нормата на чл.94, ал.1, т.9 НПК няма универсално действие, 

нито съставлява автоматична процесуална привилегия за подсъдимия. 

Тя следва да се прилага само при кумулативното наличие на 

посочените по-горе условия, а не да се прилага за всеки подсъдим, като 

една финансова привилегия. 

 По същия неправилен начин е процедирано по НОХД № 

70/2011г., НОХД № 768/2011г. и по др. дела. 

 2. С разпореждането за насрочване на НОХД № 799/2010г. съдът е 

потвърдил мярката за неотклонение „подписка”, въпреки че двамата 

подсъдими са осъждани многократно и единият от тях е с 
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местопребиваване извън РС – Димитровград.  Поради неадекватната 

мярка за неотклонение и липсата на респектиращи санкционни 

последици от неспазването й, единият от подсъдимите (Стелиянов)  не 

се е явил в с.з. на 01.02.2011г. и делото е отложено за 10.03.2011г., а 

след това с резолюция от 02.02.2011г. е отсрочено за 17.03.2011г.  

        По този начин неадекватната мярка за неотклонение е дала 

негативно отражение върху движението на делото – положение, което 

се наблюдава и по други дела (НОХД № 207/2011г., НОХД № 

246/2010г. и др.) 

 

БЕЛЕЖКИ ПО ИЗГОТВЯНЕТО НА  

СЪДЕБНИЯ ПРОТОКОЛ 

  

 1. По НОХД № 70/2011г. е определен докладчик съдията П. 

Петров от 01.02.2011г. Делото е отсрочено веднъж с резолюция от 

01.03.2011г. за 15.03.2011г. Делото последователно е разглеждано от 

същия състав на 15.03.2011г. и на 21.04.2011г., когато е отложено за 

19.05.2011г. според съдебния протокол от същата дата, съставът е 

сменен, защото в протокола за съдия-докладчик е вписан не съдията П. 

Петров, а съдията Иван Маринов, който е приключил и съдебното 

следствие. 

 Присъдата и мотивите са подписани за докладчик от съдията П. 

Петров. Очевидно е при това положение, че протоколът от 19.05.2011г. 

по отношение на съдията-докладчик е сгрешен. На това основание само 

постановената присъда е подлежала на отменяване. 

 Съгласно закона и съдебната практика протоколът от с.з. е 

доказателство за извършените действия при разглеждане на делото, 

събраните доказателства, участващите лица, включително и относно 

състава на съда. 

 Изготвеният в този вид, сгрешен протокол от 19.05.2011г. не е 

следвало да се подписва от съдебния секретар и докладчика. 

 2. По НОХД № 69/2011г. в съдебния протокол от 14.04.2011г. на 

две места е написано „пострадалото юридическо лице”. Съгласно 

точния смисъл на чл.74 НПК, пострадал от престъплението може да 

бъде само физическо, но не и юридическо лице. Когато на юридическо 

лице са причинени вреди възниква възможността да се конституира 

като граждански ищец. Качеството на пострадал по чл.74 НПК 

позволява едновременно конституиране освен като граждански ищец, 

още и като частен обвинител, докато такава възможност за 

юридическото лице не съществува. Ето защо законовите понятия и 

термини, с които се обозначават процесуалните субекти в наказателния 

процес следва да се използват с тяхното адекватно значение. 

 3. По НОХД № 799/2010г., съдебният протокол от с.з. на 

17.03.2011г. е с разменени страници (90, 89, 91) и това обърква 
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хронологията на извършените действия и естествен ход на процеса. 

При подписване на протокола от секретаря и председателя на състава 

не е обърнато внимание на правилността на подреждането на неговите 

страници, а това затруднява проучването на делото.  

 По същото дело след прочитането на присъдата срещу двамата 

подсъдими – осъдителна, с ефективно изтърпяване на наказанието 

лишаване от свобода, мярката за неотклонение „подписка” е останала 

непроменена, въпреки че съгласно чл.57 НПК една от целите на 

мярката е да се осигури привеждането в изпълнение на присъдата. 

 По същото дело след влизане на присъдата в сила е започнало 

производство по приложението на чл.306, ал.1, т.1 НПК. От Бюрото за 

съдимост, което води осъждането на подсъдимите и от компетентните 

съдилища неколкократно е поискано и получено, освен свидетелство за 

съдимост, още и отделните съдебни актове, които са обемни и 

многобройни. Така материалите по приложението на чл.306, ал.1, т.1 

НПК многократно надвишават последното НОХД № 799/2010г. относно 

последната извършена кражба. Касае се за ненужно дублиране на 

съдебна документация, което излишно оскъпява производството. 

 4. В съдебния протокол от 13.07.2010г. по НОХД № 207/2010г. е 

отбелязано, че не се явяват и двамата защитници, които са уведомили 

съдията –докладчик за това. По делото не са приложени документи, 

установяващи причините за неявяването на адвокатите. Съдията-

докладчик не може да бъде свидетел по делото, което разглежда, 

включително и за обстоятелствата, относно причините за неявяването 

на защитниците. НПК не познава такъв ред за доказване на определени 

обстоятелства от съществено значение за правилното движение на 

делото. Ето защо при подобни случаи е необходимо писмена молба, с 

приложение на документ, обосноваващ невъзможността за явяване. 

 5. В съдебния протокол от 08.03.2012г. по НОХД № 768/2011г. е 

записано, че се дава последна дума на подсъдимия, а той не се явява в 

с.з. Твърдението, че такава била практиката е неприемливо, защото 

тази практика не почива на законовите изисквания. 

 6. По НОХД № 246/2010г. има разпореждане от 06.04.2010г. за 

насрочване на делото за 22.04.2010г. 

 Първият съдебен протокол е от 22.03.2010г., т.е. когато делото не 

е било постъпило в съда и не е било образувано. Очевидно се касае за 

явна фактическа грешка относно вписаната дата в протокола. Първото 

съдебно заседание е било на 22.04.2010г., а не на 22.03.2010г., както е 

написано в протокола. 

 Грешката е допусната от секретаря-протоколист, но не е 

констатирана от съдията докладчик. 
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ПО ИЗПИСВАНЕТО НА ПРИСЪДИТЕ 

 

 В присъдата по НОХД № 17/2010г. за оправдаването на 

подсъдимия е прието, че той е „невиновен”, а не „невинен”, както е 

посочено в заглавието и в съдържанието на нормата по чл.304 НПК. 

Същото е положението и по НЧХД №129/2011г. и по др. дела.  

 След като има утвърдени термини в НПК с еднозначно 

съдържание, те следва да се изписват в присъдата, така както са 

редактирани от законодателя. 

 

АНАЛИЗ НА ПРАКТИКАТА ПО ВЛЕЗЛИТЕ В СИЛА 

СЪДЕБНИ АКТОВЕ 

 

 Наказателните дела в РС – Димитровград се образуват, 

разпределят, подготвят, насрочват, разглеждат и решават в 

съответствие със закона и практиката на ВКС. 

 Преобладаваща част от делата приключват в предвидените 

срокове. Съдебните актове са добре мотивирани и се изготвят при 

съобразяване на всички други изисквания за тяхната валидност и 

правилност. Съдебните актове по принцип се написват и  предават в 

съответните срокове, освен в посочените случаи по-горе.  

 Много добре са разгледани, приключени и решени НОХД № 

714/2009г., НОХД № 738/2009г., НЧХД № 652/2009г., НОХД № 

74/2011г. и др. 

 Наред с това при проверката се констатират и някои отклонения 

от изискванията на закона, които без да дават облика на цялостната 

правосъдна дейност, се посочват с очакването, че няма да се повторят.  

 1. По НОХД № 69/2011г. в мотивите към присъдата не са 

изложени съображения защо глобата за извършеното престъпление по 

чл.172б, ал.1 НК е само 900лв. и съставлява по-малко от 1/10 от 

стойността на предмета на престъплението, определен на сумата 

11 000лв. 

 2. По НОХД №799/2010г. с двама подсъдими, осъждани 

съответно първия 29 пъти, втория 13 пъти, са осъдени по чл.196, ал.1, 

т.2, пр.1, вр. чл.195, ал.1, т.4 и 5, вр. чл.18 и чл.55, ал.1, т.1 НК за 

сумата 530 лв., равностойност на 23м захранващ кабел, свален от 

локомотив, са осъдени първия на 6 месеца, втория на 9 месеца л.с. 

 Делото е решено по реда на съкратеното съдебно следствие – 

чл.371, т.2 НПК Приложението на чл.55, ал.1, т.1 НК е било 

задължително. За отбелязване е, че съдът е слезнал под минимума за 

първия подсъдим с 2г. и 6м., а за втория с 2г. и 3м., въпреки 

многократното осъждане на подсъдимите и високата степен на 

обществена опасност и на последната кражба. Напълно са подценени 

целите на чл.36 НК и по двете направления – лична и генерална 
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превенция. Това решение не помага нито на подсъдимите, нито на 

обществото, защото е очевидно либерално и като такова няма възпиращ 

ефект. 

 3. По НОХД № 207/2010г. обвинението е по чл.195, ал.2, т.4 и 5 и 

чл.26 НК по отношение на двама подсъдими за кражба на различни 

търговски стоки на стойност 279 800лв. (неденоминирани). От 

образуването на делото 23.03.2010г. до м. септември е отлагано четири 

пъти и за първи път е даден ход на делото на 14.09.2010г. Тогава е 

постановена и осъдителна присъда. И двамата подсъдими са били 

осъждани, и на двамата при условията на чл.55, ал.1, т.1 НК е наложено 

наказание по 1г. и 6м. лишаване от свобода. Няма убедителни 

съображения, че са налице многобройни или изключителни смекчаващи 

отговорността обстоятелства при наличието на които и най-лекото, 

предвидено в закона, ще се яви несъразмерно тежко за подсъдимия. 

 По отношение на подс. А. е приложен чл.25, във вр. с чл.23 НК по 

друга присъда също с наказание 1г. и 6м. л.с. и на практика неговото 

престъпление по НОХД № 207/2010г. е останало без реално наказание. 

Съдът не е посочил защо по отношение на този подсъдим не са налице 

изискванията на чл.24 НК. С това е нарушен основен принцип на 

наказателното право за необходимо съответствие между наказанието и 

извършеното престъпление. 

4. По НАХД № 91/2012г., разгледано по реда на чл.375 и сл. НПК, 

по обвинение за извършено престъпление по чл.159, ал.2 НК е 

постановено оправдателно решение от 08.03.2012г. 

 В мотивите към решението, наред с друго, е прието за установено, 

„ … голо тяло на млада жена, заснето с показване на половите й органи 

и тези снимки са били качени и разпространени в мрежата”. Този израз 

се допълва от обявата, пак в мрежата, че тази жена предлага платени 

сексуални услуги. 

 При тези фактически обстоятелства, изводът на съда, че същите 

снимки не са с порнографско съдържание и че не съставляват 

порнографски материал противоречи на определението по същия 

предмет, дадено в чл.93, т.28 НК, в алтернативата – „похотливо 

показване на половите органи на лице.”  

 5. По НОХД №17/2010г. оправдаването на подс. М . Д. С. е 

станало само въз основа на оправдателните обяснения на другите двама 

подсъдими, без да са съпоставени с останалите доказателства, които са 

в обратна насока. Обвинителните и оправдателните обяснения от 

съподсъдим могат да имат доказателствено значение само, когато се 

подкрепят от доказателствения материал, но не и когато са изолирани , 

както е по разглеждания случай. Самият оправдан подсъдим, разпитан 

на досъдебното производство, л.18 признава участието си в кражбата.  

 6. По НОХД №246/2010г. за кражба на меден проводник от 

електрическата мрежа, с тегло 134,6кг на стойност 1080лв., наказанието 
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на подс. С. Д. Я. по чл.195, ал.1, т.4 и 5, вр. чл.26 НК, макар и при 

задължителното приложение на чл.55, ал.1, т.1 НК, в размер на 6м. л.с., 

е явно несправедливо занижено. То не е съобразено не само със 

стойността на предмета на престъплението, но и с настъпилите 

допълнително вредни последици. 

 С изключение на тези констатирани нарушения, качеството на 

правораздаване е на сравнително добро ниво. 

 Въз основа на извършената комплексна проверка за дейността на 

РС – Димитровград, могат да се направят следните   

 

ИЗВОДИ : 

 

1. Администрирането на цялостната дейност на съда се 

осъществява на добро ниво, независимо че длъжността председател на 

съда се изпълнява не от титуляр, а по заместване от съдията Иван 

Маринов. 

2. Съдиите са разглеждали наказателни дела, образувани по 

всички производства от подсъдните на съда. 

3. Делата се образуват, възлагат, насрочват, отлагат и приключват 

по принцип съгласно изискванията на закона. Насрочването на делата е 

в срока по чл.252, ал.1 НПК. Всички насрочвания на делата извън 

двумесечния срок са станали без разрешението на председателя на 

съда. Това намалява процесуалната дисциплина и общата бързина на 

движението на делата. 

 4. Отлагането на делата и насрочването им за следващите с.з., с 

малки изключения, е съобразено със сроковете, предвидени в чл.271, 

ал. 10 НПК. 

5. Разпределението на делата и натовареността на съдебните 

състави е относително равномерно.  

6. В разпореждането за предаване обвиняемия на съд  се 

подхожда, в отделни случаи, формално към взетата мярка за 

неотклонение, особено когато тя е подписка и това впоследствие 

съставлява основание за отлагане на делото, поради липсата на 

достатъчно ефективна мярка за явяването на подсъдимия. При преценка 

адекватността на мярката не се съобразява в достатъчна степен 

съдебното минало на подсъдимия, досегашното му процесуално 

поведение, целите по чл.57 НПК, неговите трудова и социална 

установеност и др. 

7. В разпореждането за насрочване на делото се дават ненужни и 

неадекватни указания на подсъдимия да поиска назначаването на 

служебен защитник по чл.94, ал.1, т.9 НПК, които внушават, че 

назначаването на служебен защитник е възможно винаги, стига само 

подсъдимия да поиска това. Не се отдава въобще нужното значение на 

решаващото обстоятелство, че служебната защита се назначава само 
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ако наред с посочените други условия е налице и изискването – 

интересите на правосъдието да налагат това. 

8. В съдебния протокол, макар и по изключение, се допуска 

невярно отразяване на датата на с.з., на състава на съда и в частност на 

докладчика, което би могло да доведе до основание за отменяване на 

съдебния акт. В протокола се изписват неправилно юридически 

термини и понятия „пострадалото юридическо лице”, „невиновен” и др. 

Отново в съдебния протокол по делата, разглеждани в отсъствие на 

подсъдимия се отбелязва, че се дава последна дума, което е 

безпредметно. 

9. С отделни изключения, наказателните дела се разглеждат, 

решават и приключват в процесуалните срокове и в съответствие с 

изискванията на материалния и процесуалния закон. 

       10. Не всички съдебни актове се изписват и предават в 

предвидените срокове. По-значителни отклонения се констатираха по 

НАХ делата между 2 и 3 м. закъснение. Подобно закъснение се 

наблюдава и по някои НОХ дела – напр. НОХД № 520/2011г. Има 

известно забавяне в отделни случаи и при изпращане на влезлите в село 

съдебни актове за изпълнение. 

       11. След 11 съдебни заседания канцеларията на съда е допуснала 

нередовно призоваване на вещи лица – НОХД № 363/2010г. 

       12. По някои от делата има неоснователно връщане на досъдебното 

производство, неоснователно и незаконосъобразно спиране на 

производството и в резултат на това прекратяване поради изтекла 

давност за наказателно преследване – НОХД № 387/2009г.  

       13. Не е създаден ефективен вътрешен механизъм за отчитане, 

наблюдение и вземане на необходимите мерки за коригиране на 

дейността на съда по някои основни показатели – срок на разглеждане 

на делата, останали неприключени – НОХ дела повече от 1 г., НЧХ и 

НАХ дела повече от 6 м., вътрешни и външни причини за отлагане на 

делата, причини за отменяване на съдебните актове от по-горестоящата 

инстанция, причини за връщане на делата на досъдебно производство, 

причини за оправдателни присъди, ако те се дължат на процесуални 

нарушения в съдебното производство.    

       14. По начало, с отделни изключения, влезлите в сила съдебни 

актове съответстват на закона.  

 

 

                     П Р Е П О Р Ъ К И: 

 

1. Да продължи и да се подобри администрирането на съдебното 

производство по наказателни дела. 
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2. Да се съблюдава стриктно изискването по чл.252, ал.2 НПК и 

да не се допуска насрочване на делото извън двумесечния срок без 

разрешение на председателя на съда. 

3. Това важи и за изискването по чл.271, ал.10 НПК. 

4. В разпореждането на съда за предаване на обвиняемия на съд и 

за насрочване на делото да се съобразяват критично целите по чл.57 

НПК при задължително отчитане съдебното минало на подсъдимия, 

неговата отседналост и трудова заетост, както и досегашното му 

процесуално поведение. 

5. Назначаването на служебен защитник по чл.94, ал.1, т.1 НПК е 

допустимо само ако наред с останалите условия е налице и изискването 

интересите на правосъдието да налагат това. Това са хипотезите на 

фактическа или правна сложност на делото, при които за правилното 

изясняване и решаване на делото (в интерес на правосъдието, което 

включва и ефективно право на защита) е необходимо съдът да изслуша 

и тези, противоположни на обвинителната. 

6. Протоколът от с.з. следва да отразява вярно датата на 

провеждане на съдебното заседание, състава на съда, извършените 

действия, приетите и проверени доказателства и доказателствени 

средства, като не се използват термини и понятия, които не са 

възприети от НПК. В съдебния протокол не могат да се отразяват 

обстоятелства и факти, възприети от докладчика извън съдебната зала, 

защото има процесуална несъвместимост между качеството на съдия и 

на свидетел. 

7.  Констатираните отклонения от изискванията на закона могат 

да бъдат отстранени след обсъждане и приемане на единно становище 

на общото събрание на съда.  

8. По някои от делата, с приложени веществени доказателства, не 

са взети необходимите мерки за запазване на физическата им 

неприкосновеност и това е довело до тяхното компрометиране. По 

специален начин следва да се съхраняват не само парите със своите 

индивидуализиращи белези, ценностите, когато не са родово заместими 

вещи, но и всички други веществени доказателства, чиято 

неприкосновеност е първично условия за доказателствена валидност, в 

т.ч. и дисковете със заснето порнографско съдържание и други белези 

на деянието. 

9. Препоръчва на председателя на съда да установи постоянно 

наблюдение и контрол (ежемесечен) върху основни показатели от 

дейността на съда: 

   ● срок на разглеждане на наказателни дела повече от 1г. за 

НОХД и повече от 6м. за НЧХ и НАХ дела; 

   ● причини за отлагане на делата 

   ● взети мерки срещу отлагане на проблемни дела 

   ● отменени съдебни актове на съда, причини ; 
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   ● оправдателни присъди по причини, настъпили в съдебно 

заседание; 

   ● съотношение на върнати дела на прокурора от разпоредително 

заседание и от съдебно заседание, причини за връщане от с.з. ; 

   ● неизготвени в срок съдебни актове ; 

   ● неприведени в изпълнение съдебни актове. 

    

   Ако тези показатели се наблюдават, анализират и контролират е 

възможно още през годината върху тях да се оказва периодично 

позитивно въздействие и в края на годината да бъдат доведени да един 

приемлив минимум.  

       10. Препоръчва на съдиите от РС - Димитровград да използват 

предвидените в НПК процесуални средства за дисциплиниране на 

страните и на вещите лица - чл.271,ал.11 от НПК.  

       11. Председателят на съда да предприеме необходимите 

административни мерки са своевременното изпращане за изпълнение 

на влезлите в сила присъди, като във връзка с констатираните 

нарушения предприеме необходимите административни действия по 

отношение на  длъжностно лице, допуснало установените забавяния. 

       12. В книгата за изпълнение на влезлите в сила присъди и 

определения да се извършва отбелязване не само на датата на влизане в 

сила на присъдата или определението, подлежащи на изпълнение, но и 

на датата, на която делото е върнато от по-горна инстанция, с оглед 

пълнота и точност на проверката за спазване на сроковете по чл.416 от 

НПК и чл.114 и чл.115 от ПАРОАВАС. 

       13. Препоръчва на председателя на РС- гр. Димитровград да 

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

събрание на съдиите, на което да се разгледа и обсъди Акта за 

резултатите от извършената проверка.  

 

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

изпрати на председателя на РС - Димитровград. 

 

За предприетите действия по изпълнение на дадените препоръки да 

бъде уведомен Главния Инспектор на Инспектората към Висшия съдебен 

съвет в срок от тридесет дни от получаването на акта. 

 

 

 

                                         ИНСПЕКТОР: 

                                                                            Петър Раймундов 


