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             На основание чл.58 във вр.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, 

прокуратури и следствени отдели към Окръжните прокуратури за 2013г. и 

Заповед № ПП- 01- 132/28. 11. 2013 год. на Главния Инспектор на 

Инспектората към Висшия съдебен съвет, 

 СЕ ИЗВЪРШИ КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА на Районен съд Червен 

бряг с обхват на проверката от 01.01.2011год. до 30.06.2013 год. и задачи 

на проверката: 

- времеви стандарти за администрирането на отделните видове дела, 

срочност на разгледаните дела и срокове за изготвяне на решенията, 

определенията и на мотивите към постановените присъди. 

- 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; 

оправдателни присъди. 

- общ контрол - извършени ревизии от Окръжен съд; предложения за 

изменение на будещи съмнение и водещи до противоречиво приложение 

текстове на отделни норми, както и до противоречива съдебна практика. 

- заповедни книги. 

 

СРОК за извършване на проверката от 2. 12. 2013 г. до 

4.12.2013г. 

 

 С ПРОВЕРЯВАЩИ:  

 

ИНСПЕКТОР:  Албена Костова  

ЕКСПЕРТИ: Мариела Митева и Олег Велинов. 

 

МЕТОД НА ПРОВЕРКАТА: 

       -непосредствена проверка по  делата  и деловодните книги; 

       -анализ на документация ; 

       -индивидуални беседи и разговори;  

       -изискване на статистическа информация от ръководителя на 

съответния съд. 
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Районен съд гр. Червен бряг се помещава в съсобствена с Община 

Червен бряг сграда на три етажа, намираща се на ул. „Екзарх Йосиф” №6. 

техническото състояние на сградата не е добро.Тя не успява да осигури 

достатъчно пространство за работа на съдебния орган. Председателят на 

съда е депозирал доклад по този проблем в министерство на правосъдието 

и е запознал компетентните институции с необходимостта от неговото 

решаване. В новия план на града, в централната градска част е отреден 

поземлен имот за нуждите на ЧРСъд.  На този етап липсва финансиране за 

изграждане на нова сграда. 

Съдът разполага с две съдебни зали.    

Районен съд- Червен бряг   работи    по    "План за подобряване 

работата на съда 2010-2015г.", утвърден със заповед № 30 от 

29.04.2010г. Планът се изпълнява. 

Всеки един от работещите в съда разполага с компютърна 

конфигурация.Предоставя на гражданите следните информационни 

услуги:  

 - табло с информационно- озвучителна система пред съдебна зала; 

 - информационно табло; 

 -указателни табели, брошури; 

 -чрез интернет страницата на съда, където е публикувана пълна 

информация за съда, информация за насрочените и свършените дела и 

съдебните актове. 

Съдиите и съдебните служители разполагат със сравнително добри 

битови условия за упражняване на своите правомощия и ефективно 

обслужване на гражданите. 

 

І. УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДА 
 

Административен ръководител - Председател на Районен съд гр. 

Червен бряг  е Христо Витков Първанов. Няма заместник на админист-

ративния ръководител - заместник- председател. На осн. чл.77, ал.2 от 

закона за съдебната власт в РС Червен бряг има обособени гражданско и 

наказателно отделение. Общият брой  на  съдиите  по  щат  е четирима 

съдии.  

През проверявания период от 1. 01. 2011 г. до м. април 2012 г. 

действително са работили трима съдии: Христо Първанов, Зоя Панчева и 

Йохан Дженов. 
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В този период едната щатна бройка за съдия е била вакантна. 

От м. април 2012г. до 30.06. 2013г. са работили четирима съдии. На 

4. 04. 2012г. в съда  започнала работа съдия Виолета Николова. 

Наказателни дела преимуществено гледат съдиите Христо Първанов 

и Зоя Панчева. Съдиите Йохан Дженов и Виолета Николова гледат 

преимуществено граждански дела. Наред с това на тях се разпределят 

делата за разпит пред съдия и мерки за неотклонение. На двамата съдии 

се разпределят и дела при отвод и невъзможност за сформиране на състав.  

Съдиите заседават по график одобрен със Заповед №6 от 12. 01. 

2007г. на председателя на съда г-н Христо Първанов. Заседава се през 

всички дни от седмицата, като всеки съдия провежда минимум по две 

заседания седмично7 

Съдия Панчева заседава в понеделник в зала №1 и във вторник- в 

зала №2;  

Съдия Първанов заседава в сряда в зала №1 и в четвъртък- в зала 

№2;  

Съдия Дженов заседава в сряда в зала №2 и в четвъртък- в зала №1; 

Съдия Николова заседава във вторник и в петък в зала №1.  

В понеделник съдия Първанов, съдия Дженов и съдия Николова 

ползват за неотложни заседания зала№2. В петък съдия Панчева, съдия 

Първанов, съдия Дженов ползват за неотложни заседания зала №2. 

В PC Червен бряг към момента на проверката работят 15 броя 

служители. По щат те са разпределени както следва: 

административен секретар- 1;  

системен администратор-1;  

главен счетоводител- 1; 

съдебни секретари-4бр.;  

съдебни деловодители- 4бр.; 

в СИС работи 1съдебен деловодител; 

съдебен архивар- 1бр.; 

работник по поддръжката- 1бр; 

призовкар- 1бр.  

Съотношението между броя на магистратите и съдебните служители 

към момента на проверката е 3.75 към един съдия. 

През проверявания период съдиите и съдебните служители не са 

преминали обучения.  

 

  Оптимизирането на ефикасността в дейността на съда е постигната 

чрез усъвършенстване и унифициране на работния процес, подобряване и 

автоматизиране на процедурите за работа и обслужване на гражданите, 

използване на информационните технологии. С оглед по- добра 

организация на работата в съда административния ръководител е утвърдил 
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Вътрешни правила за случайно разпределение на делата чрез програмен 

продукт „Law choice”. 

Административният ръководител на РС- Червен бряг е създал добра 

организация в работата на съда и чрез издаване на съответните заповеди.  

  Г- н Първанов разпоредил ежемесечно в срок до 5-то число 

административния секретар да изпраща справки на административния 

ръководител на ОС Плевен относно спазването на: 

1/Двумесечния срок за насрочване на НОХ и НЧХ дела и 

тримесечния срок по чл. 252, ал.2 от НПК след съответно разрешение; 

  2/Тримесечния срок за отлагане на НОХ и НЧХдела по чл. 271, ал.10 

от НПК 

3/Сроковете по чл. 308 от НПК; 

4/Сроковете за разглеждане на дела, за които закон предвижда 

разглеждането в срок, по- кратък от един месец- по чл. 64, чл. 65, чл. 67, 

чл. 68, чл. 69, чл. 70, чл. 72, чл. 73, ал.2, чл. 158, ал.3, чл. 161, чл. 164, чл. 

165, чл. 222, чл. 223, чл. 243 и чл. 431 от НПК и всички други, отговарящи 

на критерия; 

5/сроковете за насрочване на наказателни дела, по които има 

задържани лица, които не трябва да са по- дълги от 30 дни ; 

 Справките се изготвят поотделно за всеки съдия. 

  Наред с това разпоредил съдебните деловодители и секретар- 

протоколисти стриктно да следят за спазването на посочените по- горе 

срокове и да докладват своевременно делата на съответния съдия, а в 

случаите на просрочие да отразяват това в съответната справка, която до 3-

то число на съответния месец да се предоставя на административния 

секретар за обобщаване.  

  Административният ръководител е изготвил отчетните доклади в 

съответния срок, ежемесечно е изготвял статистическите справки до ВСС, 

както и справките от наказателните съдии относно броя на висящите, 

приключени със съдебен акт по същество, прекратени за доразследване 

дела. Ежемесечно е изготвял справки относно срочността на изготвяне на 

съдебните актове и мотивите към тях. 

   

Районен съд гр. Червен бряг прилага принципа за случайния 

подбор чрез електронно разпределение на делата от 2006 г., съгласно 

програма за случайно разпределение на делата предоставена от ВСС „Law 

choice”. Съгласно Заповед №31 от 16. 05. 2012г. на председателя на РС- 

Червен бряг на съдия Христо Първанов се разпределят НОХД, НАХД, 

НЧХД, ЧНД, производства по чл. 419- 417, ГПК и дела при отвод и 

невъзможност да се сформира състав при 70 % натовареност. Причина за 

намаления процент на натовареност са ангажиментите му като 

административен ръководител. На съдия Зоя Панчева се разпределят дела 

от същия вид при 100% натовареност.  
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Съдиите Дженов и Николова, които гледат преимуществено 

граждански дела, както и делата за разпит пред съдия, мерки за 

неотклонение и дела при отвод и невъзможност за сформиране на състав, 

работят при 100% натовареност. 

  Разпределението на делата се извършва от Административния 

ръководител. В случай, че председателят отсъства делата се разпределят от 

административния секретар г- жа Стоянка Христова.  

  В ЗСВ и ПАРОАВАС(отм) няма изискване административният 

секретар да притежава специални юридически знания, които да му 

позволят правилно да преценява вида на делото, неговата сложност и др. 

В случая индивидуалната опитност на административния секретар е 

ирелевантна. При отсъствие на председателя разпределението на делата 

следва да се извършва от съдия, определен между съдиите от РС- Червен 

бряг. По време на проверката беше проведен разговор с председателя на 

съда и другите съдии и се постигна съгласие административният 

ръководител да издаде съответната заповед, която да гарантира, че 

делата ще се разпределят от него или от друг съдия. 

Съгласно заповед №36/16.10.2007г. на председателя на ЧБРС 

дежурствата следва да бъдат поемани от съдиите, които имат съдебни 

заседания съобразно графика за ползване на съдебните зали, определен със 

Заповед №6 от 12. 01. 2007г. на председателя на ЧРС. В случай, че някой 

от горепосочените съдии няма възможност да поеме дежурството, то се 

поема от съдията, който е в непосредствена близост до ЧБРС. 

Съгласно заповед на дежурство се гледат делата, изискващи 

незабавно произнасяне. 
 В Районен съд Червен бряг служба „Регистратура” приема и 

регистрира всички документи, по които се образуват дела. Те се 

вписват/въвеждат във Входящия дневник по поредността на постъпването 

чрез програмния продукт САС”Съдебно деловодство”, който се води на 

хартиен и електронен носител. На първата страница на всеки приет или 

издаден от съда документ деловодителя в служба „Регистратура” поставя 

регистрационен номер и датата на вписване и полага подпис. Същият ден 

или най- късно на другия ден от постъпването им книжата се докладват на 

председателя на съда, за да се образуват в дело. Дело, по което е направен 

отвод се разпределя отново чрез програмата „Law choice.” Делото се 

разпределя на принципа на случайния подбор като се определя съдия- 

докладчик. След като бъде образувано и разпределено делото се докладва 

на съдията- докладчик. Делата се разпределят в съответствие с 

изискванията на чл. 9 от ЗСВ и чл. 38, ал.1 от ПАРОАВАС(отм). При 

запознаване с извадка от архива на програмата не се установи нарушение 

на изискването за случаен подбор. 
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 Софтуера следи за равномерната натовареност на съдиите в 

зависимост от вида на делото, което осигурява разпределението на делата с 

еднаква тежест. 

  Към всяко дело се прилага протокол за разпределението, който се 

подписва и подпечатва от деловодителя. Протоколът отразява номера и 

вида на делото, начинът по който се извършва изборът на докладчик 

(случаен, по дежурства, определен или без участие на определени съдии), 

име на определения докладчик, изключените от избора и причините за 

това, дата и час на електронното разпределение. Протоколът се съхранява 

в образуваното дело. Съдържанието на протоколите за избор на съдия- 

докладчик не е унифицирано. В една част от протоколите за избор на 

докладчик, които се прилагат към делата се отразява кои съдии са 

участвали в избора. Друга част от протоколите са непълни- в тях се 

отразява единствено избраният съдия.  
Програмния продукт САС”Съдебно деловодство” се контролира от 

системния администратор. Делата се отразяват от момента на тяхното 

образуване в съда, следват хронологията на извършените процесуални 

действия. В електронната папка на всяко дело се отбелязват и постъпилите 

искания, молби и др. от страните. Отразяванията отговарят на материалите 

по делото, извършват се точно и  коректно, като в своята съвкупност дават 

възможност за отлично запознаване с хода на делото. Окончателните 

съдебни актове се публикуват на интернет страницата на Районен съд- 

Червен бряг и са достъпни за заинтересованите лица.  

През проверявания период Окръжен съд Плевен е извършил 

следните проверки на РС Левски: 

В изпълнение на Заповед №РД-89/9.11.2011г. на председателя на ОС- 

Плевен комисия в състав: Александър Григоров- председател на ОС- 

Плевен, Татяна Бетова- съдия в ОС Плевен и Емил Банков- съдия в ОС 

Плевен е извършила проверка на организацията на дейността на съдиите, 

държавния съдебен изпълнител и съдията по вписванията за периода 

01.01.2011 г. – 31.10.2011 г. Проверката приключила с доклад. Не са 

констатирани нарушения в работата на съда. 

В изпълнение на Заповед №РД- 150/7.11.2011г. на председателя на 

ОС- Плевен комисия в състав: Александър Григоров- председател на ОС- 

Плевен,Стефан Данчев- заместник- председател на ОС- Плевен и 

Красимир Петракиев- заместник- председател на ОС- Плевен е извършила 

проверка на организацията на дейността на съдиите, държавния съдебен 

изпълнител и съдията по вписванията за периода 01.01.2012 г. – 31.10.2012 

г. Проверката приключила с доклад. Не са констатирани нарушения в 

работата на съда. 
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ІІ. СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ  

 

 В Районен съд гр. Червен бряг съдебните служители са 

структурирани съобразно чл. 15 от ПАРОАВАС(отм) на обща и 

специализирана администрация. 

Релевантна за настоящата проверка е работата на част от 

специализираната администрация, в която влизат следните служби: 

регистратура; регистратура за класифицирана информация; съдебно 

деловодство; съдебни секретари; архив и призовки. Съдебните служители, 

които работят в тях са структурирани както следва: Архивар, Служител 

по сигурността на информацията, деловодител, съдебни секретари и 

призовкар. 

Кориците на делата се изписват четливо и прегледно, като се 

посочват имената на подсъдимите и текстовете от НК, по които са 

формулирани обвиненията във внесения обвинителен акт. Върху кориците 

на всички наказателни дела се отбелязват датите на образуване и 

свършване на делото. Списъците на лицата за призоваване се изготвят 

своевременно, като в тях се отразяват пълните имена на призованите лица 

и техните адреси. Призовките и съобщенията, адресирани до участниците в 

процеса са четливо написани и съдържат изискуемата информация, 

съгласно процесуалните разпоредби. Изготвянето на призовките и 

съобщенията за призованите лица след образуване на делото и след 

съдебно заседание се извършва в срок до три дни. По новообразуваните 

дела призовките се изпращат в деня на насрочването им или най- късно на 

следващия работен ден. 

В началото на всяко дело е поставен протокол за избор на 

докладчик, отделно е поставен печат, който удостоверява кой е избраният 

съдия- докладчик. 

Върху присъдите се отбелязва датата, на която е влязла в сила, 

датата на която е издаден изпълнителен лист и датата, на която присъдата е 

изпратена на прокуратурата за изпълнение. 

Съдебните протоколи по делата се изготвят в тридневния срок след 

съдебното заседание и чрез компютърна обработка. Написани са четливо и 

ясно. Издържани са стилистично, не съдържат правописни и граматически 

грешки. В тях липсват съкращения, заличавания и добавяния. 

Съдържанието им отговаря на изискванията на чл. 311 от НПК. Беше 

констатирано и изключение:В началото на протокола от съдебното 

заседание по НОХД№267/10г., състояло се на 19. 11. 2010г. е отразено,че 

подсъдимият В. Б. е редовно призован и се явява. След това в протокола е 
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посочено становището на страните и съда по даване ход на делото и 

става ясно, че всъщност този подсъдим не е редовно призован и не се 

явява.Тези и други обстоятелства мотивират съда да отложи делото и 

да предприеме действия по установяване местонахождението на 

подсъдимия Борисов. Председател на съдебния състав е съдия Зоя 

Панчева, а секретар Маргарита Русанова.   

Връчването на призовки, съобщения или преписи от жалби на 

участвали в производството страни се извършва в срок до 14 дни.  

Изпращането на преписи от решенията или от жалби на страните по 

тях се извършва най-късно на следващия ден след предаване на решеното 

дело в наказателното деловодство.  

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

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

докладчик.  

Изпращането на делата на по-горна инстанция става в срок до 3 дни 

след изтичане срока за възражения по подадена жалба или протест. 

Върху папките на бързите производства  и делата по чл. 64 и чл. 65 

НПК има поставен жълт етикет, съгласно чл. 92, ал.5 от ПАРОАВАС(отм). 

Изготвянето на призовки, съобщения и обявления по наказателни 

дела, както и изпълнението на указанията на съда, дадени с разпореждания 

и определения, се осъществяват своевременно- в период от един- два 

работни дни. 

 В съда се водят и бяха проверени следните книги: 

1/Азбучен указател по чл. 49, ал.1, т.1 от ПАРОАВАС(отм.)- бяха 

проверени азбучник наказателни дела за 2011г., азбучник наказателни дела 

за 2012г. и азбучник за наказателни дела за 2013г. В тях са посочени 

номера на делото по описа, вида на делото- наказателно дело от общ 

характер, наказателно дело от частен характер, административно- 

наказателно дело или частно наказателно дело. Описано е собствено, 

бащино и фамилно име на страната- тъжител, подсъдим или въззивник и 

ЕГН. Книгите се водят съобразно изискванията на чл. 51, ал. 3 от 

ПАРОАВАС(отм).  

2/Входящ дневник- бяха проверени входящия дневник за 2011г.; 

входящ дневник за 2012г. и входящ дневник за 2013г. Те се водят на 

електронен носител и периодично се разпечатват на хартиен носител. 

Съдържат входящ номер, дата и час на постъпване, описание на документа, 

подател и направление: секретар, деловодство, архив, председател и др. В 

него са описани всички документи, постъпили в съда. Входящия дневник 
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се води съобразно изискванията на чл. 30 от ПАРОАВАС(отм). 

Отбелязванията в него се номерират последователно, в съотствествие с чл. 

33 от ПАРОАВАС(отм);   

 3/Срочни книги: 

 Книгите за открити заседания по чл. 53 от ПАРОАВАС(отм) се водят 

съобразно изискванията на същия. Водят се прегледно и четливо. В 

съответните графи се попълват прецизно и ясно датите на заседанията, 

номера на делата, датата на образуване, по кой текст от закона е 

обвинението, съдебния състав, съдията- докладчик, прокурора, секретаря, 

причините за отлагане на делата, резултатите на приключилите дела, 

номерата на присъдите, решенията и определенията, имената на осъдените 

лица. Описват се точно причините за отлагане, спиране или прекратяване 

на всяко дело. Резултатът на решеното дело е нанесен чрез залепване на 

копие от присъдата или решението, написано с малък шрифт, поради 

невъзможност да се побере целия текст в съответната графа. Посочва се 

също датата на приемане на делото в канцеларията от деловодителя, който 

удостоверява това с подписа си. 

4/Книга за закрити и разпоредителни заседания по чл. 54 от 

ПАРОАВАС(отм):бяха проверени книгите за закрити и разпоредителни 

заседания по наказателни дела за 2011г., 2012г. и 2013г. В книгата се 

вписва номера на делото, съдията- докладчик, резултата от решаване на 

делото, номера на съдебния акт и датата на обявяване на същия. Копие от 

диспозитива на съдебния акт, написан с дребен шрифт се залепва в графата 

резултат от заседанието; 

          5/ Книга за веществени доказателства- съда е започнал да води 

проверения екземпляр от книгата през 2006г. Обособени са части за 2011г., 

2012г. и 2013г. Отделно се води папка, в която се съхраняват: 

- писмата на прокурора за внасяне на обвинителен акт и 

постановлението, в които се посочва, че се внасят ведно със 

съответните веществени доказателства; 

- протоколите за унищожаване на веществените доказателства; 

- заповедите на председателя на съда за съставяне на комисии за 

унищожаване на веществените доказателства с посочване на вещите, 

които следва да бъдат унищожени; 

          6/ Архивна книга по наказателни дела за 2011г., 2012г. и 2013г.; 

          7/ Книга за получени и върнати призовки и съдебни книжа по чл. 57 

от ПАРОАВАС(отм.)- бяха проверени книгите за 2011г., 2012г. и 2013г. ; 

8/ Регистър на заявления за достъп до обществена информация; 
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9/Разносна книга за 2010г., 2011г., 2012г., 2013г. водят се стриктно 

съобразно изискванията на чл. 36 от ПАРОАВАС(отм), като в нея са 

описани всички призовки, постъпили от други съдилища, както и 

движението на документи между съда, прокуратурата и пощенските 

служби, като наличните графи са попълнени; 

 10/ Описна книга по чл. 52 от ПАРОАВАС(отм): 

Бяха проверени описните книги за наказателни дела за 2011г., 2012г. и 

2013г. 

Описните книги за наказателните дела се водят прегледно и четливо, 

без поправки и зачерквания. В съответните графи се отразяват номера на 

делото и датата на образуване, източника на постъпване(обвинителен акт, 

искане по чл. 64 от НПК, молба за реабилитация, предложение за 

кумулация), дата и час на откритото съдебно заседание, предмета на 

делото(по кой текст от НК или НПК), статистическия код, съдия- 

докладчика, имената на страните по делото, включително на прокурора, 

датата на обявяване на делото за решаване. Отбелязват се също 

продължителността на разглеждането на делото (до 1 месец, до 3 месеца, 

до 6 месеца, до 1 година и над 1 година), резултата на делото, датата на 

постановяване на съдебния акт, датата на предаване, отлагането и датата 

на новото съдебно заседание, за което се отлага делото. Посочва се също 

дали съдебният акт е атакуван пред въззивната инстанция и съответно 

датата на връщане на делото, резултата от инстанционната проверка, 

датата на предаване на делото в архив, номер на архивно дело и номер на 

архивна връзка. 

 11/Книга за привеждане в изпълнение на влезлите в сила присъди и 

определения за 2011г., 2012г. и 2013г: 

 В книгата за изпълнение на влезлите в законна сила присъди и 

определения се отразява номера на делото, трите имена на подсъдимия, 

номер на присъдата или определението, дата на влизане в сила на 

присъдата или определението, вида наказание и по кой текст е наложено. 

Посочва се на кой орган е изпратена присъдата за изпълнение, номер и 

дата на писмото, с което са изпратени присъдата или определението. В 

книгата не се отразява датата на която делото е върнато от горната 

инстанция.  

 12/ Изходящ дневник- бяха проверени изходящите регистри за 2011, 

2012г. и за 2013г. 

 Изходящият дневник съдържа  изходящ номер, дата, описание на 

изпращания документ, адресат и начин на изпращане: по пощата с 
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обикновено писмо, по куриер, по пощата препоръчано с обратна разписка, 

по електронна поща- разпечатан от електронен носител. В него са описани 

всички изходящи от съда документи и дела. Изходящите документи се 

подписват от служителя, който ги е изготвил и от Председателя на съда. 

Изходящия дневник се води в съответствие с изискванията на чл. 31 от 

ПАРОАВАС(отм).Отбелязванията в него се номерират последователно, в 

съответствие с чл. 33 от ПАРОАВАС(отм);   

  

На хартиен носител се водят азбучния указател, описната книга, 

срочната книга, книгата за разпоредителни и закрити заседания, книга за 

изпълнение на присъдите, книга за веществените доказателства. Съдебните 

книги на хартиен носител са прошнуровани, номерирани и подпечатани, 

със съответните подписи, съобразно изискванията на ПАРОАВАС(отм.). 

Всички книжа, които постъпват или се съставят по съответните 

дела, са прикрепвани в папките по реда на тяхното постъпване и са 

номерирани от съдебните служители. 

 

 Приложение№1, раздел „Съдебна администрация” 

 

 

 ІІІ. 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 Червен бряг има въведени писмени правила за 

управление на информацията и IT технологиите. Сигурността на 

информацията в локалната мрежа се осигурява от използването на 

антивирусен лицензиран програмен продукт "NOD 32", предоставен от 

Министерство на правосъдието.  

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

Word, Intemet Explorer, Outlook Express, а деловодителите и с Adobe 

Acrobat Reader. Всички работни места са оборудвани с компютърна 

техника, която перманентно се обновява. Всички работни места са 

свързани с 2бр. CISCO Swich и 1бр. CISCO Router в локална компютърна 

мрежа с 3 бр. сървъра. Достъп до Интернет се осъществява чрез ADSL 

Router от Виваком. Компютрите се поддържат в много добро хардуерно и 
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софтуерно състояние. От 2008 г. е в експлоатация деловодната програма 

"САС-Съдебно деловодство". Програмата се използва от 

специализираната администрация на съда и съдиите за управление на 

делата. Съдът използва правно-информационните продукти "СИЕЛА" с 

модули – „СИЕЛА НОРМИ” и „СИЕЛА ПРОЦЕДУРИ”. Правно-

информационните продукти са мрежови вариант и са достъпни от всички 

магистрати, административен секретар и системен администратор. 

Закупени и 4 бр. индивидуални акаунта на правно-информационните 

продукти "СИЕЛА" с модули – „СИЕЛА НОРМИ” и „СИЕЛА 

ПРОЦЕДУРИ” и се ползват локално от лаптопи на магистрати.  

Web- сайтът на Районен съд Червен бряг се поддържа ежедневно в 

актуално състояние. Актуалното състояние на информационните 

технологии в съда е следното: 

Районен съд Червен бряг разполага с един сървър DELL Power Edge, 

на който е инсталирана и функционира АИС САС “Съдебно деловодство”, 

доставен и пуснат в експлоатация през 2007г. и два сървъра FSC 

PRIMERGY TX300f. Eдиният е доставен и пуснат в експлоатация през 

2005г. На него е инсталирана и функционира АИС “Бюро съдимост”, а 

вторият е доставен през тази година, за да се ползва за резервни части, тъй 

като този модел сървър е извънгаранционен от дълъг период от време и 

фирмата производител е спряла производството му. Програма “JES” 

Съдебно изпълнение е инсталирана на работна станция, като за новата 

версия от 2012г. има изискване да бъде инсталирана на Windows server 

2008. 

Правно информационна система СИЕЛА в момента е инсталирана на 

сървъра, на който фунционира и АИС САС “Съдебно деловодство”. 

Сървъра е претоварен, тъй като техническите му параметрите са много 

ниски (1GB RAM, 70GB HDD), това  създава проблем – бавно действие 

при достъп от страна на потребителите, както до АИС САС “Съдебно 

деловодство”, така и до Правно информационна система СИЕЛА. До края 

на годината се очаква активирането и на модула ЕИСПП към АИС САС 

“Съдебно деловодство”, с което натовареността на сървъра DELL Power 

Edge ще стане критична. Ето защо необходимостта от закупуването на 1бр. 

сървър  и подмяната на сървъра DELL Power Edge,  е все по-наложителна. 

По-голяма част от компютърната техника ползваща се в РС Червен 

бряг е от 2007г. и с оглед непрекъснатото увеличаване на изискванията за 

бързодействие и обем памет на почти всички софтуерни и антивирусни 

програми е крайно наложително компютърната техника да бъде обновена.  
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Необходими са 2бр. мултифункционални устройства – един за бюро 

съдимост + регистратура + архивар и един за стая съдебни секретари и 5бр. 

принтери. 

В Районен съд гр. Червен бряг не са получавали средства за сериозно 

обновяване на компютърната и принтерната техника. Със закупената през 

миналата година компютърна и копирна техника са подменени само част 

от най-старата износена и неработеща копирна техника – от 2002г. и 2003г. 

и компютърната техника от 2005г. 

 

 

Приложение №1, раздел „Информационни технологии”; 

 

 ІV. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 

 

2011 г. 

 

През 2011г. в РС- Червен бряг не е имало гражданско и наказателно 

отделение. Както беше посочено по- горе в съда са работили трима съдии. 

През първата половина от проверявания период наказателни дела са 

гледали следните съдии:  

1. Христо Първанов- председател на РС- Червен бряг; 

2. Зоя Панчева- Илиева –съдия; 

3. Йохан Дженов- съдия. 

Съдиите са ползвали отпуск, както следва: 

 

Съдия Христо Първанов Съдия Зоя Панчева Съдия Йохан Дженов 

Платен 

годишен 

отпуск 

Отпуск по 

болест 

Платен 

годишен 

отпуск 

Отпуск по 

болест 

Платен 

годишен 

отпуск 

Отпуск по 

болест 

05.01 – 

11.01.2011 

30.05-

04.06.2011 

01.02 – 

25.02.2011 

14.03-

19.03.2011 

01.03 – 

11.03.2011 

 

04.04 – 

29.04.2011 

03.11-

09.11.2011 

20.06 – 

30.06.2011 

 17.06 – 

20.06.2011 

 

03.05 – 

17.05.2011 

16.11-

18.11.2011 

01.07 – 

01.07.2011 

 11.07 – 

19.07.2011 

 

28.05 – 

28.05.2011 

 08.08 – 

02.09.2011 

 21.07 – 

02.08.2011 

 

08.08 – 

24.08.2011 

 05.10 – 

07.10.2011 

 07.09 – 

20.09.2011 
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25.08 – 

13.09.2011 

 14.10 – 

14.10.2011 

 09.11 – 

22.11.2011 

 

14.09 – 

04.10.2011 

 21.10 – 

21.10.2011 

   

07.10 – 

11.10.2011 

 02.11 – 

11.11.2011 

   

14.10 – 

18.10.2011 

 30.11 – 

01.12.2011 

   

21.10 – 

25.10.2011 

 10.12 – 

30.12.2011 

   

28.10 – 

01.11.2011 

     

 

Приложение: Приложение №1 относно отпуска, който съдиите са ползвали 

през 2011г.; 

 

  

През проверявания период съдиите са имали средно по 9 бр. съдебни 

заседания месечно. В едно заседание са разглеждани средно  по 4бр. дела. 

От тях 2 бр. НОХД;  0.2 бр. НЧХД; 1.4 бр НАХД; 0.4 бр. ЧНД ). 

 

През проверявания период съдиите от РС Червен бряг са насрочили 

брой наказателни дела както следва: 

1/ Христо Първанов- административен ръководител на РС Червен 

бряг е насрочил общо 369 наказателни дела. От тях: 

НОХД- 193бр.; 

НЧХД- 26 бр.; 

НАХД по чл. 78а от НК- 17бр.; 

ЧНД- 41 бр.; 

АНД- 92 бр.; 

 

2/ Зоя Панчева- съдия е насрочила общо 434 наказателни дела. От 

тях: 

НОХД- 222 бр.; 

ЧНД- 43бр.; 

НАХД по чл. 78а от НК- 25бр.; 

НЧХД- 18бр.; 

АНД- 126 бр. 
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3/ Йохан Дженов- съдия е насрочил общо 52 наказателни дела. От 

тях: 

НОХД- 25бр.; 

ЧНД- 14бр.; 

АНД- 1бр.; 

НЧХД- 12бр. 

 

Приложение: Справка №3 за брой насрочени наказателни дела по 

състави, за периода 1.01.2011г.- 30. 06. 2013г. 

 

През 2011г. съдиите са приключили наказателни дела, както следва: 

1/ Христо Първанов- административен ръководител на РС Червен 

бряг е приключил общо 175 бр. наказателни дела от вида НОХД, НЧХД, 

НАХД по чл. 78а от НК, ЧНД, АНД; 

 

Приложение: Справка №4 за приключили в периода 1. 01. 2011г- 

30.06. 2013г. наказателни дела на съдия Христо Първанов; 

 

2/ Зоя Панчева – съдия е приключила общо 238 наказателни дела от 

вида НОХД, НЧХД, НАХД по чл. 78а от НК, ЧНД, АНД; 

 

Приложение: Справка №4 за приключили в периода 1. 01. 2011г- 

30.06. 2013г. наказателни дела на съдия Зоя Панчева; 

 

3/ Йохан Дженов- съдия е приключил 26 бр. наказателни дела от 

вида АНД, НОХД, НЧХД и ЧНД; 

 

Приложение: Справка №4 за приключили в периода 1. 01. 2011г- 

30.06. 2013г. наказателни дела на съдия Йохан Дженов; 

 

        В периода 1. 01. 2011г. - 31. 12. 2011г Районен съд гр. Червен 

бряг е разгледал 1971бр. дела, от които наказателни дела 559 бр.  

През 2011 г. броят на разгледаните наказателни дела, разпределени 

по видове, е следният: 

239 – наказателни дела от общ характер; 

28 – наказателни дела от частен характер; 

38 дела по чл.78а от НК;  

8 – частно-наказателни дела - разпити пред съдия; 

126 – други частно-наказателни дела;  
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120 – административно-наказателни дела (без тези по чл.78а от НК). 

 

От тях образувани през 2011г. са 435 бр. дела. Останали от предишни 

периоди са 124 бр. дела.  

 

В РС Червен бряг през 2011 г. не е имало дела с висок обществен 

интерес. 

            

Свършените наказателни дела са 437 бр. От тях НОХД-177 бр., ЧНД-

125 бр., НАХД- 117бр., НЧХД- 18 бр. Това представлява  78.17% от 

поставените за разглеждане дела.   

 

От свършените наказателни дела 115 бр. са приключили с присъда, 

128бр. са приключили с решение, 123 бр. са приключили с определение. 

 

Приложение: Доклад за дейността на Районен съд Червен бряг за 

2011г.; 

 Приложение 1; 

 

Прекратените наказателни дела са общо  106 бр.  

От тях 71 са н.о.х.д., 11 - н.ч.х.д., 2 по чл. 78а от НК,  17  ч.н.д., и 5 - 

н.а.х.д. 

Няма прекратени по давност дела.  

 

Приложение: Доклад за дейността на Районен съд Червен бряг за 

2011г.; 

Справка №6 за делата, прекратени през 2011г.; 

  

През 2011 г. Районен съд- Червен бряг е върнал за допълнително 

разследване 6 бр. НОХД. Това са : 

 

НОХД№1/11г. 

Съдия- докладчик по делото е Зоя Панчева. С определение, 

постановено по НОХД  №1/ 11г. по описа на РС- Червен бряг на осн. на чл. 

249, ал.1 вр. с чл. 248, ал.2,т.3 от НПК тя върнала делото на прокурора. В 

мотивите си посочила, че на досъдебното производство са допуснати 

съществени нарушения на процесуалните правила изразяващи се в това, че 

двамата обвиняеми, които са неграмотни имат противоречиви интереси, но 

са имали общ защитник.  
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 Обвинителният акт е внесен от Светла Христова- прокурор при РП 

Червен бряг. Прокурор Христова следва да изпълнява по- прецизно 

задълженията си по чл. 196, ал.1 и чл. 242,ал.2 от НПК. 

 

НОХД№6/2011г. 

Съдия- докладчик по делото е Зоя Панчева. С разпореждане, 

постановено по НОХД  №6/ 11г. по описа на РС- Червен бряг на осн. на чл. 

249, ал.1 вр. с чл. 248, ал.2,т.3 от НПК тя върнала делото на прокурора. В 

мотивите си посочила, че на досъдебното производство са допуснати 

съществени нарушения на процесуалните правила изразяващи се в това, че 

в обстоятелствената част на обвинителния акт не са изложени конкретни 

факти указващи в какви точно действия се изразява конкретното участие 

на всеки един от двамата обвиняеми в извършване на престъплението по 

чл. 195, ал.1,т.4, пр.1 вр. с чл. 194, ал.1 вр. с чл. 20 от НК.  

 Обвинителният акт е внесен от Светла Христова- прокурор при РП 

Червен бряг. Прокурор Христова следва да изпълнява по- прецизно 

задълженията си по  чл. 246,ал.2 от НПК. 

 

НОХД№81/11г. 

Съдия- докладчик по делото е Зоя Панчева. С определение, 

постановено по НОХД  №81/ 11г. по описа на РС- Червен бряг на осн. на 

чл. 288, т.1 от НПК в съдебното заседание на 5. 04. 2011г. тя върнала 

делото на прокурора. В мотивите си посочила, че на досъдебното 

производство са допуснати съществени нарушения на процесуалните 

правила изразяващи се в това, че едната от подсъдимите е неграмотна, а в 

досъдебното производство е участвала без защитник. Допуснато е 

нарушение на чл. 94, ал.1, т.2 от НПК досежно правото на защита на 

обвиняемата.  

 Обвинителният акт е внесен от Цветозар Златев- прокурор при РП 

Червен бряг. Прокурор Златев следва да изпълнява по- прецизно 

задълженията си по чл. 196, ал.1 и чл. 242,ал.2 от НПК. 

  

НОХД№127/11г. 

Председател на съдебния състав по делото е Зоя Панчева. С 

определение, постановено по НОХД  №127/ 11г. по описа на РС- Червен 

бряг на осн. на чл. 288, т.1 от НПК в съдебното заседание на 16. 06. 2011г. 

тя върнала делото на прокурора. В мотивите си посочила, че на 

досъдебното производство са допуснати съществени нарушения на 
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процесуалните правила изразяващи се в това, че между обстоятелствената 

и диспозитивната част на обвинителния акт има противоречие. В 

обстоятелствената част на обвинителния акт обвинението по отношение на 

всеки един от тях е конкретизирано, но това не е сторено в диспозитивната 

част на обвинителния акт.  

 Обвинителният акт е внесен от Цветозар Златев- прокурор при РП 

Червен бряг. Прокурор Златев следва да изпълнява по- прецизно 

задълженията си по  чл. 246, ал.2 от НПК. 

 

НОХД№130/11г. 

Председател на съдебния състав по делото е Зоя Панчева. С 

определение, постановено по НОХД  №130/ 11г. по описа на РС- Червен 

бряг на осн. на чл. 288, т.1 от НПК в съдебното заседание на 10. 10. 2011г. 

тя върнала делото на прокурора. В мотивите си посочила, че на 

досъдебното производство са допуснати съществени нарушения на 

процесуалните правила изразяващи се в това, че подсъдимият е 

неграмотен, а в досъдебното производство е участвал без защитник. 

Допуснато е нарушение на чл. 94, ал.1, т.2 от НПК досежно правото на 

защита на обвиняемия.  

 Обвинителният акт е внесен от Светла Христова- прокурор при РП 

Червен бряг. Прокурор Христова следва да изпълнява по- прецизно 

задълженията си по чл. 196, ал.1 и чл. 242,ал.2 от НПК. 

 

НОХД№248/11г. 

Председател на съдебния състав по делото е Христо Първанов. С 

определение, постановено по НОХД  №248/ 11г. по описа на РС- Червен 

бряг на осн. на чл. 288, т.1 от НПК в съдебното заседание на 7. 12. 2011г. 

той върнала делото на прокурора. В мотивите си посочил, че на 

досъдебното производство са допуснати съществени нарушения на 

процесуалните правила изразяващи се в това, че протоколите за разпит на 

един от свидетелите са подписани от друг свидетел. Отделно от това част 

от другите доказателства също не са събрани по реда на НПК. тези 

нарушения са установени в съдебно заседание при изслушване 

заключението на вещото лице.  

 Обвинителният акт е внесен от Цветозар Златев- прокурор при РП 

Червен бряг. Прокурор Златев следва да изпълнява по- прецизно 

задълженията си по чл. 196, ал.1 и чл. 242,ал.2 от НПК. 
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На осн. чл. 378, ал.3 от НПК РС- Червен бряг върнал на прокурора 

АНД№367/10 със съдия- докладчик Христо Първанов. 

 

Процентът на върнатите за допълнително разследване дела на 

прокуратурата спрямо общия брой на решените наказателни дела е 1.60%. 

Следователно броят на върнатите за доразследване  дела е сведен до 

минимум.    

 

Приложение: Приложение: Справка №8 за делата, върнати на 

прокурора за доразследване в периода 1.01. 2011г.- 30. 06. 2013г. 

 

През 2011г. от общо решени 177 бр.  НОХД по 7  бр. НОХД е 

постановена оправдателна присъда. Това представлява 3.95%. 

Оправдателни присъди са постановени по следните дела: 

НОХД№46/11г.- председател на съдебния състав е Христо Първанов. 

Оправдателната присъда е за престъпление по чл. 131, ал.1, т.7 вр. с чл. 129 

вр. с чл. 28, ал.1, вр. с чл. 20, ал.2 от НК спрямо единия подсъдим. 

Присъдата е потвърдена от ОС- Плевен в оправдателната й част.; 

НОХД№34/11г.- председател на съдебния състав е Христо Първанов. 

Оправдателната присъда е за престъпление по чл. 286, ал.1 от НК. 

Присъдата е потвърдена от ОС- Плевен; 

НОХД№471/10г.- председател на съдебния състав е Христо 

Първанов. Оправдателната присъда е за престъпление по чл. 194, ал.3 от 

НК. Присъдата не е обжалвана и е влязла в сила.; 

НОХД№377/10г.- председател на съдебния състав е Зоя Панчева. 

Оправдателната присъда е за престъпление по чл. 339, ал.1 от НК. 

Присъдата е потвърдена от ОС- Плевен; 

НОХД№26/10г.- председател на съдебния състав е Йохан Дженов. 

Оправдателната присъда е за престъпление по чл. 343в, ал.2 от НК. 

Присъдата е потвърдена от ОС- Плевен; 

НОХД№469/09г.- председател на съдебния състав е Христо 

Първанов. Оправдателната присъда е за престъпление по чл. 210, ал.1,т.5 

вр. с чл. 209, ал.1 от НК и за престъпление по чл. 206, ал.3 вр. с ал.2 вр. с 

ал.1 от НК. ОС- Плевен е отменил присъдата и върнал делото на 

прокурора.; 

НОХД№306/09г.- председател на съдебния състав е Христо 

Първанов. Оправдателната присъда е за престъпление по чл. 325, ал.1 вр. с 

чл. 20, ал.2 от НК. 

 

Приложение: Приложение: Справка №7 за делата, приключили с 

оправдателна присъда в периода 1. 01. 2011г.- 30. 06. 2013г. 
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По 14 бр. дела подсъдимият е бил непълнолетен. 

 

61 бр. дела са решени по реда на гл.29 от НПК „Решаване на делото 

със споразумение”. Две дела, образувани въз основа на внесени 

споразумения са насрочени в срок по- дълъг от 7- дневния срок по чл. 382, 

ал.2 от НПК. Според справка на РС- Червен бряг това са: 

 

Вид дело 
Номер/Го-
дина 

Дата на 
образуван
е 

Съдия 
докладчик 

Насрочено за 
дата Вид заседание 

Резул-
тат 

Дата 
свършване 

НОХД 106/2011 30.3.2011 
ЗОЯ Г. 
ПАНЧЕВА 13.4.2011 

Закрито/разпоредит
елно заседание 

С 
определение 27.4.2011 

НОХД 276/2011 15.8.2011 
ЙОХАН М. 
ДЖЕНОВ 23.8.2011 

Заседание по 
общия ред 

Със 
споразумени
е 23.8.2011 

                                                                                                                                              

В рамките на проверката бяха инспектирани следните дела: 

 

НОХД№102/11г. 

Делото е образувано на 24.03.2011г. въз основа на споразумение, 

сключено между РП Червен бряг от една страна и обв. Е. Б. и неговия 

защитник- от друга страна за извършено от обвиняемия престъпление по 

чл. 343б, ал.1 от НК. Съдия- докладчик по делото е Христо Първанов. 

Съдебното заседание било на 24. 03. 11г. Споразумението е 

одобрено. По силата на одобреното споразумение подсъдимият следва да 

изтърпи наказание лишаване от свобода за срок от три месеца. На осн. 

чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наказанието е отложено за срок от 3 

години. В споразумението, одобрено от съда не е посочено на кого да се 

възложи възпитателната работа в случаите на условно осъждане.По 

силата на  чл.381, ал.5, т.4 от НПК това е задължителен елемент от 

постигнатото споразумение. Страните могат да постигнат съгласие 

възпитателните грижи да се възложат на обществена организация или 

трудов колектив с тяхно съгласие, а когато липсва такова съгласие, 

възпитател може да бъде определено лице- чл.67, ал.1 и 2 от НК.В 

рамките на проверката дали споразумението отговаря на закона, съдът 

следва да следи за спазването и на чл.381, ал.5,т.4 от НПК. 

Аналогичен пропуск е допуснат в одобреното споразумение по 

НОХД№390/11г. със съдия- докладчик Зоя Панчева. 

 

НОХД№212/10г. 
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Делото е образувано на 1. 06. 2010г. въз основа на обвинителен акт, 

внесен от РП- Червен бряг срещу А. А. за извършено от него престъпление 

по чл. 195, ал.1, т.3 и 4 вр. с чл. 194, ал.1 от НК. Делото е разпределено на 

съдия Зоя Панчева.Видно от протокола за избор на докладчик 

разпределението е извършено от административния секретар. В него не е 

посочено между кои съдии е направен избора. 

С разпореждане от 14. 06. 10г. съдия Панчева насрочила делото за 19. 

07. 2010г. На осн. чл. 370, ал.1 от НПК взела решение за предварително 

изслушване на страните по реда на чл. 371 и следващите от НПК. 

На 19. 07. 2010г. съдът не дал ход делото поради неявяването на 

подсъдимия. Призовката се върнала в цялост. Съдът обявил подсъдимия за 

общодържавно издирване , за установяване на местонахождение и адрес с 

цел призоваване.Подсъдимият е с мярка за неотклонение „подписка”, 

която не е пременена в по- тежка.Делото е отложено за 14. 09. 2010г. 

На 14. 09. 2010г. подсъдимият се явил, но съдебното заседание 

отново е отложено. 

На 4. 10. 2010г. съдът насрочил делото по общия ред с призоваване 

на свидетелите и вещото лице и отложил делото за 25. 10. 2010г. 

Следващите съдебни заседания били на 25.10.2010г., 22. 11. 2010г., 

25. 01. 2011г. и 29. 03. 2011г. 

Делото приключило на 3.05.2011г. със споразумение. Общата му 

продължителност е 10 месеца и 19 дни. 

 

НОХД№104/11г. 

 Делото е образувано на 28. 03. 2011г. въз основа на обвинителен акт, 

внесен от РП- Червен бряг срещу трима подсъдими за кражби, извършени 

при условията на опасен рецидив. Делото е разпределено на съдия Зоя 

Панчева. 

С разпореждане от 15. 04. 11г. съдия Панчева насрочила делото за 07. 

06. 2011г.,т. е. в срока по чл. 252, ал.2 от НПК. На осн. чл. 370, ал.1 от 

НПК взела решение за предварително изслушване на страните по реда на 

чл. 371 и следващите от НПК. 

На 7. 06. 2011г. съдът отложил делото по молба на единия от 

адвокатите, който имал служебен ангажимент. Подсъдимите не се явили и 

съдът разпоредил подсъдимите да бъдат призовани като в призовките им 

се впише, че при последващо неявяване без уважителни причини ще бъде 

изменена мярката им за неотклонение и ще бъде постановено 

принудителното им довеждане. 
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На 19. 07. 2011г. съдът не дал ход на делото поради неявяване на 

единият съдебен заседател, на тримата подсъдими и пострадалия. Съдът 

разпоредил съдебният заседател и пострадалият да бъда призовани. 

Наредил единият от подсъдимите да бъде призован от затвора в гр. Ловеч. 

Отделно от това разпоредил другите двама подсъдими да бъдат призовани 

като в призовките им се отново  се впише, че при последващо неявяване 

без уважителни причини ще бъде изменена мярката им за неотклонение и 

ще бъде постановено принудителното им довеждане. 

На 27. 09. 2011г. съдът отново не дал ход на делото поради неявяване 

на единият съдебен заседател, на тримата подсъдими и пострадалия. Съдът 

разпоредил съдебният заседател и пострадалият да бъда призовани. 

Наредил единият от подсъдимите да бъде призован от затвора в гр. Ловеч. 

Отделно от това разпоредил другите двама подсъдими да бъдат призовани 

като в призовките им се отново  се впише, че при последващо неявяване 

без уважителни причини ще бъде изменена мярката им за неотклонение и 

ще бъде постановено принудителното им довеждане. 

Делото приключило на 15. 11. 2011г. със сключване на 

споразумение. 

Предмет на проверка бяха и НОХД№276/11г. със съдия- докладчик  

Йохан Дженов; НОХД№51/11г., НОХД№324/10г., НОХД№221/10г. и 

НОХД№180/11г. със съдия- докладчик Христо Първанов; 

НОХД№438/10г., НОХД№79/11г., НОХД№326/11г. и НОХД№76/11г. със 

съдия- докладчик Зоя Панчева. Проверяващият екип констатира, че по тях 

не са допуснати нарушения по образуването, движението и приключването 

на делата. 

 

Приложение: Справка №15 за НОХДела, образувани по внесено 

споразумение с насрочване в периода 1. 01. 2011г.- 30.06. 2013г. извън 

срока по чл. 382, ал.2 от НПК; 

 

38 бр. дела са разгледани по реда на гл.28 от НПК – 

„Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание”.  От тях 16 бр. дела, образувани въз основа 

на внесени постановления на прокуратурата, съдържащи предложения за 

прилагане на чл. 78а от НК са насрочвани в след едномесечния срок по чл. 

376, ал.1 от НПК. Според справка, предоставена от РС- Червен бряг това 

са: 
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Вид дело Номер/Година Дата на 
образуване 

Насрочено за дата Съдия докладчик 

АНД 375/2010 8.10.2010 30.11.2011 ЗОЯ Г. ПАНЧЕВА 

АНД 437/2010 19.11.2010 11.1.2011 ЗОЯ Г. ПАНЧЕВА 

АНД 444/2010 24.11.2010 6.1.2011 ЗОЯ Г. ПАНЧЕВА 

АНД 453/2010 6.12.2010 12.1.2011 ХРИСТО В. ПЪРВАНОВ 

АНД 455/2010 8.12.2010 11.1.2011 ЗОЯ Г. ПАНЧЕВА 

АНД 5/2011 6.1.2011 23.2.2011 ХРИСТО В. ПЪРВАНОВ 

АНД 92/2011 21.3.2011 26.5.2011 ХРИСТО В. ПЪРВАНОВ 

АНД 97/2011 23.3.2011 26.5.2011 ХРИСТО В. ПЪРВАНОВ 

АНД 113/2011 31.3.2011 2.6.2011 ХРИСТО В. ПЪРВАНОВ 

АНД 142/2011 28.4.2011 14.6.2011 ЗОЯ Г. ПАНЧЕВА 

АНД 148/2011 5.5.2011 14.6.2011 ЗОЯ Г. ПАНЧЕВА 

АНД 246/2011 20.7.2011 12.9.2011 ЗОЯ Г. ПАНЧЕВА 

АНД 269/2011 8.8.2011 17.10.2011 ЗОЯ Г. ПАНЧЕВА 

АНД 282/2011 18.8.2011 17.10.2011 ЗОЯ Г. ПАНЧЕВА 

АНД 291/2011 1.9.2011 17.10.2011 ЗОЯ Г. ПАНЧЕВА 

АНД 308/2011 17.9.2011 2.11.2011 ХРИСТО В. ПЪРВАНОВ 

 

Беше проверено: 

 

АНД№324/11г. 

Делото  е образувано на 30. 09. 2011г. въз основа на постановление, 

съдържащо предложение за освобождаване от наказателна отговорност с 

налагане на административно наказание по отношение на обв. Н. К. за 

извършено от него престъпление по чл.343в, ал.2 вр. с ал.1 от НК. Делото е 

разпределено на съдия Зоя Панчева. 

Липсва разпореждане за насрочване на делото.Съдебното заседание 

се състояло на 27. 10. 2011г., когато делото е обявено за решаване. 

 

Бяха инспектирани и следните дела: 

АНД№300/11г. и АНД№337/11г. със съдия- докладчик Зоя Панчева; 

АНД№48/11г. и АНД№433/11г. със съдия- докладчик Христо Първанов. 

Проверяващият екип констатира, че по тях не са допуснати нарушения по 

образуването, движението и приключването на делата. 

 

Приложение: Справка №16 за АНДела, насрочени след срока по чл. 

376, ал.1 от НПК; 

 

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

съдебно следствие в производство пред първата инстанция”. 
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Беше проверено: 

 

НОХД№274/11г. 

 

Делото е образувано на 9.08.2011г. въз основа на обвинителен акт, 

внесен от РП Червен бряг срещу един подсъдим за извършено от него 

престъпление по чл. 194, ал.3 вр. ал.1, вр. чл.18, ал.1 от НК. Съдия- 

докладчик е Йохан Дженов. Делото е разгледано по реда на глава 27 

„Съкратено съдебно следствие в производството пред първата инстанция” 

на НПК. В диспозитива на присъдата съдията не е посочил, че налага 

наказание при условията на чл. 58а от НК. 

 

Бяха проверени и следните дела: НОХД№306/10г., НОХД№221/10г. 

и НОХД№324/10г. със съдия- докладчик Христо Първанов; 

НОХД№267/10г. със съдия- докладчик Зоя Панчева. Проверяващият екип 

констатира, че по тях не са допуснати нарушения по образуването, 

движението и приключването на делата. 

 

По реда на гл.25, НПК „Незабавно производство” са разгледани  5 

бр. дела. Всички дела са насрочени в срока по чл. 365 от НПК. Мотивите 

към постановените присъди са изготвени в срока по чл. 365, ал.2 от НПК. 

 

Бяха инспектирани НОХД№102/11г. и АНД№48/11г. със съдия- 

докладчик Христо Пръванов; НОХД№326/11г. и АНД№337/11г. със съдия- 

докладчик Зоя Панчева. Проверяващия екип констатира, че по тях не е 

допуснато нарушение на сроковете за разглеждане, предвидени в глава 25 

от НПК „Незабавно производство”. 

 

Приложение: Справка №17 за незабавните производства, насрочени 

в срок по- дълъг от срока по чл. 365, НПК в периода   1.01.2011г.- 

30.06.2013г. с посочване на датата на образуване, датата, за която са 

насрочени и съдията- докладчик; 

Справка №11 за всички незабавни производства, приключили в 

периода 1. 01. 2011г.- 30. 06. 2013г., по които мотивите са написани след 

срока по чл. 365, ал.2 от НПК с посочване на номера на делото, датата на 

обявяване на присъдата и датата на написване на мотивите към нея и 

съдията- докладчик. 
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По реда на гл.24, НПК „Бързо производство” са разгледани 37 бр. 

дела. От тях 5 бр. бързи производства са насрочени след срока по чл. 358, 

ал.1,т.4 от НПК. Според справка, предоставена от РС- Червен бряг това са: 

     

Вид 

дело Номер/Година Дата на образуване 

Насрочено за 

дата Съдия докладчик 

НОХД 203/2011 16.6.2011 23.6.2011 ХРИСТО В. ПЪРВАНОВ 

НОХД 252/2011 22.7.2011 3.8.2011 ЗОЯ Г. ПАНЧЕВА 

НОХД 253/2011 25.7.2011 3.8.2011 ЗОЯ Г. ПАНЧЕВА 

НОХД 255/2011 25.7.2011 3.8.2011 ЗОЯ Г. ПАНЧЕВА 

НОХД 417/2011 9.12.2011 22.12.2011 ХРИСТО В. ПЪРВАНОВ 

 

Това представляват 13.51% от общия брой на бързите производства. 

 

Бяха инспектирани: НОХД№180/11г., НОХД№54/11г. и 

НОХД№51/11г. със съдия- докладчик Христо Първанов; НОХД№274/11г. 

със съдия- докладчик Йохан Дженов; НОХД№79/11г., НОХД№390/11г. и 

НОХД№76/11г. със съдия- докладчик Зоя Панчева. Проверяващия екип 

констатира, че по тях не е допуснато нарушение на сроковете за 

разглеждане, предвидени в глава 24 от НПК „Бързо производство”. 

 

Приложение: Справка №18 за срочност при насрочване на бързите 

производства, приключили в периода 1.01.2011г.- 30.06. 2013г; 

Справка № 12 за всички бързи производства, приключили в периода 

1. 01. 2011г.- 30. 06. 2013г., по които мотивите са написани в срок по- 

дълъг от 7- дневния срок по чл.  359, ал.1 от НПК; 

 

Разгледано е едно дело, образувано по искане за вземане на мярка за 

неотклонение „Задържане под стража” (чл.64 от НПК). Съдът е постановил 

определението си в деня на образуването. Делото е решено в едно съдебно 

заседание. Няма дела, образувани въз основа на искане за изменение на 

наложена мярка за неотклонение „задържане под стража”(чл.65 от НПК).  

 

Приложение: Приложение 1 

Справка №20 за наказателните дела, с правно основание чл. 64 от 

НПК, които са насрочени в срок по- дълъг от срока по чл.64, ал.3 от НПК и 

са решени в повече от едно заседание по състави , с посочване на съдията- 

докладчик, броят на заседанията  и срокът, в който е постановено 

определението; 
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Справка №21 за наказателните дела с правно основание чл. 65 от 

НПК, които са насрочени в срок по- дълъг от срока по чл.65, ал.3 от НПК и 

са решени в повече от едно заседание по състави , с посочване на съдията- 

докладчик, броят на заседанията и срокът, в който  е постановено 

определението. 

 

През 2011г. съдът е допуснал нарушение на срока по чл. 243, ал.4 

от НПК по 14бр. дела както следва: 

 

Вид дело Номер/Година Съдия докладчик Образувано/Започнало Свършило 

ЧНД 17/2011 ХРИСТО В. ПЪРВАНОВ 13.1.2011 27.1.2011 

ЧНД 22/2011 ЗОЯ Г. ПАНЧЕВА 17.1.2011 28.1.2011 

ЧНД 82/2011 ЗОЯ Г. ПАНЧЕВА 9.3.2011 22.3.2011 

ЧНД 110/2011 ЗОЯ Г. ПАНЧЕВА 31.3.2011 14.4.2011 

ЧНД 121/2011 ЗОЯ Г. ПАНЧЕВА 6.4.2011 27.5.2011 

ЧНД 156/2011 ЗОЯ Г. ПАНЧЕВА 11.5.2011 31.5.2011 

ЧНД 205/2011 ЗОЯ Г. ПАНЧЕВА 16.6.2011 4.7.2011 

ЧНД 227/2011 ЙОХАН М. ДЖЕНОВ 6.7.2011 10.8.2011 

ЧНД 230/2011 ХРИСТО В. ПЪРВАНОВ 6.7.2011 29.7.2011 

ЧНД 256/2011 ХРИСТО В. ПЪРВАНОВ 29.7.2011 24.11.2011 

ЧНД 257/2011 ЗОЯ Г. ПАНЧЕВА 29.7.2011 12.9.2011 

ЧНД 307/2011 ХРИСТО В. ПЪРВАНОВ 16.9.2011 12.10.2011 

ЧНД 338/2011 ЗОЯ Г. ПАНЧЕВА 12.10.2011 23.11.2011 

ЧНД 369/2011 ХРИСТО В. ПЪРВАНОВ 3.11.2011 23.11.2011 

 

Приложение:Справка №19 за всички ЧНД с правно основание чл. 

243, НПК, приключили в периода 1.01. 2011г.- 30. 06. 2013г. по които 

съдът се е произнесъл в срок по- дълъг от срока по чл. 243, ал.4 от НПК с 

посочване номера на делото, датата на образуване, съдията- докладчик и 

датата на произнасяне; 

 

През 2011 г. в Районен съд – Червен бряг са разгледани  21бр. дела 

по глава 34, раздел І от НПК „Прилагане на принудителни медицински 

мерки”. Всички дела са насрочени в 3- дневен срок съгласно чл. 429, ал.1 

от НПК. 

 

По спазването на чл.252 от НПК: 



 28 

112 бр. НОХД са насрочени в двумесечния  срок. 

Няма НОХДела,които да са насрочени в тримесечен срок с 

разрешение на председателя на съда.   

40бр. НОХД, които да  са  насрочени  в  тримесечен  срок  без  

разрешение  на председателя на съда.  

 

Приложение: Приложение1; 

Справка №14 за делата, насрочени в тримесечен срок без разрешение 

на председателя на съда през 2011г., с посочване на съдия- докладчика;  

 

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

 

По 167 бр. НОХД интервалът между съдебните заседания е до три 

месеца. По 9бр.  НОХД интервалът между съдебните заседания да е повече 

от три месеца. 

 

Приложение :Приложение№1 

 

По спазването на чл. 308 от НПК: 

 

По 156 бр. НОХД мотивите на присъдата са изготвени до 15 дни. По 

13бр. НОХД мотивите на присъдата са изготвени до 30 дни. По 3 бр.  

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

30 дни. Това са :  

НОХД№75/11г.- съдия- докладчик е Зоя Панчева. Присъдата е 

постановена на 4. 04. 2011г., а мотивите са изготвени на 28. 05. 2011г.; 

НОХД№377/10г.- съдия- докладчик е Зоя Панчева. Присъдата е 

постановена на 5. 04. 2011г., а мотивите са изготвени на 2. 06. 2011г.; 

НОХД№202/11г.- съдия- докладчик е Зоя Панчева. Присъдата е 

постановена на 20. 09. 2011г., а мотивите са изготвени на 17. 11. 2011г.; 

По 81бр. АНД решенията са изготвени в срок до един месец от 

обявяване на делото за решаване. По 21бр. решенията са изготвени в срок 

до 3 месеца. По 15бр. АНД, решенията да са изготвени след изтичане на 

този срок.Причините за това са както субективни така и обективни- 

високата натовареност на магистратите. 

 

Приложение: Приложение №1; 

     Справка №9 за всички НОХдела, приключили в 

периода 1. 01. 2011г. - 30. 06. 2013г., по които мотивите са написани след 
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срока по чл. 308 от НПК  с посочване на датата на обявяване на присъдата 

и датата на написване на мотивите към нея и съдията- докладчик; 

                       Справка №10 за всички АНДела, решени в периода 1. 

01. 2011г. - 30. 06. 2013г., по които решението е написано след 

едномесечния срок с посочване на датата на обявяване на делото за 

решаване и постановяване на решението за всеки съдия и съдията- 

докладчик; 

 

По спазването на чл. 416 от НПК: 

 

По 147 бр. дела препис от присъдата е изпратен на съответния орган 

в 7дневен срок от влизането й в сила. По 8 бр. препис от присъдата е 

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

сила. Това са: 

НОХД№396/10г.- съдия- докладчик е Христо Първанов. Присъдата е 

влязла в сила на 31. 01. 2011г. Препис от присъдата е изпратен на 22. 02. 

2011г.; 

НОХД№75/11г.- съдия- докладчик е Зоя Панчева. Присъдата е 

постановена на 4. 04. 2011г. Влязла е в сила на 20. 04. 2011г. Мотивите към 

присъдата са предадени в канцеларията на съда на 28. 05. 2011г. Присъдата 

е изпратена за изпълнение на 30.05. 2011г. В случая съдията е допуснал 

нарушение на срока по чл. 308 от НПК. Това е довело до нарушение на 

срока по чл. 416, ал.5 от НПК. 

НОХД№138/11г. съдия- докладчик е Христо Първанов. Присъдата е 

влязла в сила на 11. 07. 2011г. Препис от присъдата е изпратен на 26. 07. 

2011г.; 

НОХД№194/11г.- съдия- докладчик е Зоя Панчева. Присъдата е 

постановена на 19. 09. 2011г. Влязла е в сила на 05. 10. 2011г. Мотивите 

към присъдата са предадени в канцеларията на съда на 19. 10. 2011г. 

Присъдата е изпратена за изпълнение на 20.10. 2011г. Причината за 

неспазването на срока по чл. 416, ал.5 от НПК е в несъвършенството на 

законодателната уредба. При определяне на срока за изпращане на 

присъдата за изпълнение законодателят не е съобразил, че срокът за 

изготвяне на мотивите, предвиден в чл. 308 от НПК е по- дълъг от срока по 

чл. 416, ал.5 от НПК. 

НОХД№202/11г.- съдия- докладчик е Зоя Панчева. Присъдата е 

постановена на 20. 09. 2011г. Влязла е в сила на 06. 10. 2011г. Мотивите 

към присъдата са предадени в канцеларията на съда на 17. 11. 2011г. 

Присъдата е изпратена за изпълнение на 18.11. 2011г. В случая съдията е 
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допуснал нарушение на срока по чл. 308 от НПК. Това е довело до 

нарушение на срока по чл. 416, ал.5 от НПК. 

НОХД№301/10г.- съдия- докладчик е Христо Първанов. Присъдата е 

влязла в сила на 11. 11. 2011г. Препис от присъдата е изпратен на 24. 11. 

2011г.; 

НОХД№217/11г.- съдия- докладчик е Зоя Панчева. Присъдата е 

постановена на 24. 10. 2011г. Влязла е в сила на 09. 11. 2011г. Мотивите 

към присъдата са предадени в канцеларията на съда на 22. 11. 2011г. 

Присъдата е изпратена за изпълнение на 23.11. 2011г. Причината за 

неспазването на срока по чл. 416, ал.5 от НПК е в несъвършенството на 

законодателната уредба. При определяне на срока за изпращане на 

присъдата за изпълнение законодателят не е съобразил, че срокът за 

изготвяне на мотивите, предвиден в чл. 308 от НПК е по- дълъг от срока по 

чл. 416, ал.5 от НПК. 

НОХД№225/11г.- съдия- докладчик е Зоя Панчева. Присъдата е 

постановена на 17. 10. 2011г. Влязла е в сила на 02. 11. 2011г. Мотивите 

към присъдата са предадени в канцеларията на съда на 17. 11. 2011г. 

Присъдата е изпратена за изпълнение на 18.11. 2011г. Причината за 

неспазването на срока по чл. 416, ал.5 от НПК е в несъвършенството на 

законодателната уредба. При определяне на срока за изпращане на 

присъдата за изпълнение законодателят не е съобразил, че срокът за 

изготвяне на мотивите, предвиден в чл. 308 от НПК е по- дълъг от срока по 

чл. 416, ал.5 от НПК. 

 

Приложение : Справка №13 за всички НОХдела, по които присъдите 

са влезли в сила  и преписи от тях са изпратени след изтичане на срока по 

чл. 416 НПК; 

 

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

разглеждане и решаване на  делото : 

 

В едно съдебно заседание са свършени 233 бр. наказателни дела. От 

тях НОХД – 92 бр., НЧХД – 1 бр., ЧНД – 91 бр., НАХД – 49 бр. Делата са 

с правно основание : 

- НОХД - чл. 129 - 2 бр., чл 194-197 – 30 бр., чл. 198 – 200 - 1 бр., 

чл. 201-208 – 3 бр., чл. 216 - 1 бр., чл. 228-240 – 9 бр., чл. 325 – 1 

бр., чл. 339 – 4 бр. ,чл. 183 - 1 бр.,чл. 343 – 36 бр., чл. 346 – 2 бр. и 

354а от НК – 3 бр.  
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- НЧХД – чл. 130, ал. 1 НК 

- ЧНД – чл. 23-25 от НК – 23 бр., принудителни мед. Мерки /чл.156 

ЗЗдр/ – 3 бр,  чл. 222 НПК – 4 бр., чл. 223 НПК – 4 бр. чл. 64 НПК 

– 1 бр. чл. 161 НПК – 2 бр., чл. 243 НПК – 24 бр., чл. 85-88а НК – 

3 бр.,  по ЗБППМН- 2 бр. Чл. 306 ал. 1, т. 4 НПК – 24 бр. чл. 164 

НПК – 1 бр. 

- НАХД - 26 бр по чл. 78а от НК, по ЗГ – 7 бр., по ЗДвП – 10 бр. по 

ЗООС – 1 бр., УБДХ – 4 бр. 

Наказателните дела, приключили до три съдебни заседания са  144 бр. От 

тях НОХД – 58 бр., НЧХД – 6 бр., ЧНД – 33 бр., НАХД – 47 бр. Тяхното 

правно основание е:  

- НОХД – по чл. 129 НК – 3 бр. 194-197 – 19 бр., чл. 201-208 – 2 бр., 

чл. 209-211 – 1 бр., чл. 216 - 1 бр., чл. 228-240 – 5 бр., чл. 286, ал. 1 

НК – 1 бр., чл. 339 – 2 бр. , чл. 343 – 13 бр. чл.354 от НК – 1 бр.; 

- НЧХД – по чл. 130, 146 , 148НК.; 

- ЧНД - по чл. 23-25 от НК – 6 бр., принудителни мед. Мерки 

/чл.156 ЗЗдр/ – 18 бр,    чл. 243 НПК – 4 бр., съд. Поръчки – 2бр., 

чл. 85-88а НК – 2 бр.,  и  ЗБППМН- 1 бр.; 

- НАХД – по чл. 78а НК – 7 бр., по ЗГ – 18 бр., по ЗДвП – 19 бр. по 

ЗМ/митниците/- 2 бр. ,по ЗООС – 1 бр.; 

Наказателните дела, приключили с повече от три съдебни заседания 

са 60 бр. От тях НОХД – 27 бр., НЧХД – 11 бр., ЧНД – 1 бр., НАХД – 21 

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

съдебни заседание са: необходимост от събиране на доказателства и 

осигуряване правото на защита, ангажираност на вещи лица и защитници 

на подсъдимите. 

Наказателните дела, чието разглеждане е продължило в срок до 3 

месеца са 286 бр. Наказателните дела с обща продължителност от 3- 6 

месеца са 76 бр. Наказателните дела, чиято продължителност е с повече от 

9 месеца са 40 бр. Според справка, предоставена от РС- Червен бряг това 

са: 

Вид дело 
Номер/Годин

а 
Съдия докладчик Предмет 

Образувано/ 

Започнало 
Свършило 

Обща 

продълж. 

НОХД 194/2008 ЙОХАН М. ДЖЕНОВ 204 29.5.2008 2.2.2011 2г. 9м 

НОХД 36/2009 ХРИСТО В. ПЪРВАНОВ 1005 19.1.2009 10.3.2011 2г. 1м. 

НОХД 306/2009 ХРИСТО В. ПЪРВАНОВ 1005 3.8.2009 14.7.2011 1г. 11м. 

НЧХД 351/2009 ХРИСТО В. ПЪРВАНОВ 1400 9.9.2009 19.1.2011 1г. 4м. 
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НЧХД 352/2009 ХРИСТО В. ПЪРВАНОВ 1400 9.9.2009 19.1.2011 1г. 4м. 

НЧХД 395/2009 ХРИСТО В. ПЪРВАНОВ 1400 22.10.2009 19.1.2011 1г. 3м. 

НЧХД 398/2009 ХРИСТО В. ПЪРВАНОВ 1400 22.10.2009 19.1.2011 1г. 3м. 

НОХД 444/2009 ЗОЯ Г. ПАНЧЕВА 1103 11.11.2009 24.1.2011 1г. 2м. 

НОХД 469/2009 ХРИСТО В. ПЪРВАНОВ 507 23.11.2009 8.6.2011 1г. 6м. 

АНД 513/2009 ХРИСТО В. ПЪРВАНОВ 2003 2.12.2009 5.5.2011 1г. 5м. 

АНД 514/2009 ХРИСТО В. ПЪРВАНОВ 2003 2.12.2009 5.5.2011 1г. 5м. 

НЧХД 548/2009 ХРИСТО В. ПЪРВАНОВ 1400 9.12.2009 19.1.2011 1г. 1м. 

НОХД 570/2009 ЗОЯ Г. ПАНЧЕВА 204 23.12.2009 4.1.2011 1г. 0м. 

НОХД 7/2010 ЙОХАН М. ДЖЕНОВ 204 8.1.2010 13.5.2011 1г. 4м. 

НОХД 26/2010 ЙОХАН М. ДЖЕНОВ 1100 29.1.2010 20.10.2011 1г. 8м. 

АНД 134/2010 ЗОЯ Г. ПАНЧЕВА 2000 19.4.2010 26.1.2011 0г. 9м. 

АНД 137/2010 ЗОЯ Г. ПАНЧЕВА 2003 19.4.2010 10.6.2011 1г. 1м. 

АНД 140/2010 ЗОЯ Г. ПАНЧЕВА 2003 19.4.2010 9.9.2011 1г. 4м. 

АНД 141/2010 ЗОЯ Г. ПАНЧЕВА 2003 19.4.2010 14.6.2011 1г. 1м. 

АНД 210/2010 ХРИСТО В. ПЪРВАНОВ 2003 14.6.2010 5.5.2011 0г. 10м. 

НОХД 212/2010 ЗОЯ Г. ПАНЧЕВА 501 14.6.2010 3.5.2011 0г. 10м. 

АНД 217/2010 ХРИСТО В. ПЪРВАНОВ 2003 18.6.2010 5.5.2011 0г. 10м. 

НОХД 221/2010 ХРИСТО В. ПЪРВАНОВ 501 18.6.2010 18.5.2011 0г. 11м. 

АНД 223/2010 ХРИСТО В. ПЪРВАНОВ 2000 18.6.2010 5.5.2011 0г. 10м. 

НОХД 301/2010 ХРИСТО В. ПЪРВАНОВ 501 16.7.2010 26.10.2011 1г. 3м. 

НОХД 304/2010 ЙОХАН М. ДЖЕНОВ 501 15.7.2010 28.9.2011 1г. 2м. 

АНД 321/2010 ЗОЯ Г. ПАНЧЕВА 2001 2.8.2010 9.9.2011 1г. 1м. 

НОХД 324/2010 ХРИСТО В. ПЪРВАНОВ 501 2.8.2010 18.5.2011 0г. 9м. 

АНД 327/2010 ЗОЯ Г. ПАНЧЕВА 2003 4.8.2010 20.9.2011 1г. 1м. 

АНД 343/2010 ЗОЯ Г. ПАНЧЕВА 2003 9.9.2010 9.9.2011 1г. 0м. 

АНД 344/2010 ЗОЯ Г. ПАНЧЕВА 2003 9.9.2010 21.7.2011 0г. 10м. 

НОХД 360/2010 ЗОЯ Г. ПАНЧЕВА 1103 28.9.2010 4.7.2011 0г. 9м. 

НОХД 371/2010 ЗОЯ Г. ПАНЧЕВА 507 5.10.2010 21.11.2011 1г. 1м. 

АНД 379/2010 ЗОЯ Г. ПАНЧЕВА 2001 13.10.2010 9.9.2011 0г. 10м. 

АНД 380/2010 ЗОЯ Г. ПАНЧЕВА 2001 13.10.2010 21.11.2011 1г. 1м. 

АНД 386/2010 ЗОЯ Г. ПАНЧЕВА 2001 15.10.2010 9.9.2011 0г. 10м. 



 33 

АНД 388/2010 ЗОЯ Г. ПАНЧЕВА 2001 15.10.2010 9.9.2011 0г. 10м. 

АНД 436/2010 ХРИСТО В. ПЪРВАНОВ 2000 18.11.2010 25.11.2011 1г. 0м. 

АНД 440/2010 ЗОЯ Г. ПАНЧЕВА 2000 24.11.2010 19.10.2011 0г. 10м. 

НОХД 472/2010 ХРИСТО В. ПЪРВАНОВ 501 20.12.2010 27.10.2011 0г. 10м. 

 

От поставените за разглеждане 559бр. наказателни дела, в края на 

2011г. са останали неприключени 122 бр. наказателни дела, като първа 

инстанция НОХД – 62 бр., НЧХД – 10 бр., ЧНД – 9 бр. и НАХД – 41 бр.  
Изразено в процентно съотношение, неприключените наказателни дела от 

общо разгледаните такива са 21,82%. 

Спрените дела са 6 бр. по чл. 290 и 251 вр. чл. 25 и 26 от НПК  

Няма погасени по давност дела.  

През проверявания период няма изгубени дела.  

Приложение: Справка №5 за спрените дела, както и за висящите 

наказателни дела, образувани преди 1. 01. 2011г. и неприключили към 30. 

06. 2013г. 

 

Предмет на проверка бяха следните дела: 

 

НОХД№304/10г. 

 

Делото е образувано на 15. 07. 2010г. въз основа на обвинителен акт, 

внесен от РП- Червен бряг срещу Митко Митков за извършено от него 

престъпление по чл. 195, ал.1, т.7 вр. с чл. 194, ал.1 вр. с чл. 28, ал.1 от НК. 

Делото е разпределено на съдия Зоя Панчева. С определение от 21. 07. 

2010г., на осн. чл. 29, ал.1,т.1, б. „а” от НПК съдия Панчева се отвела от 

разглеждането на делото. С разпореждане от 21. 07. 2010г. тя определила 

за докладчик съдия Йохан Дженов. Съдия Панчева е допуснала нарушение 

на чл. 9 от ЗСВ.  

С разпореждане от 13. 08. 2010г. съдия Дженов насрочил делото за 

30. 09. 2010г. Според чл. 252 от НПК съдията- докладчик насрочва делото 

в 2- месечен срок от постъпването му. Когато делото представлява 

фактическа или правна сложност, както и в други изключителни случаи, 

председателят на съда може писмено да разреши съдебното заседание да 

бъде насрочено в определен от него по- дълъг срок, но не повече от три 

месеца.В конкретния случай от постъпването на делото в съда и 



 34 

неговото образуване на 15. 07. 2010г. до датата на първото заседание- 

30. 09. 2010г. са изминали 2 месеца и 15 дни. По делото липсва разрешение 

на председателя на съда за насрочване на делото в срока по чл. 252, ал.2 

от НПК.  

С разпореждане от 24. 09. 2010г. съдия Дженов отложил делото за 6. 

10. 2010г. поради участието му в семинар, организиран от НИП. 

Впоследствие съдебните заседания са насрочвани за 11.11.2010г., 12. 

01. 2011г., 16. 02. 2011г., 30. 03. 2011г., 25. 05. 2011г., 30. 06. 2011г., 3. 08. 

2011г. делото приключило с осъдителна присъда на 28. 09. 2011г. 

Мотивите към присъдата са предадени в канцеларията на съда на 13. 

10. 2011г. Присъдата е влязла в законна сила на 14. 10. 2011г. Изпратена е 

за изпълнение на РП- Червен бряг на 17. 10. 2011г. 

 

НЧХД№194/08г. 

 

Делото е върнато от ОС- Плевен за ново разглеждане от друг състав 

на РС- Червен бряг. Преобразувано от НЧХД№61/06г. Първото дело е 

образувано въз основа на тъжба от С. С. срещу Т. П. затова, че на 21. 08. 

2005г. му причинил лека телесна повреда- престъпление по чл. 130, ал.1 от 

НК. 

Новото дело е образувано е на 29. 05. 2008г. Разпределено е на съдия 

Зоя Панчева. С определение от 29.05.2008г. тя се отвела от разглеждане на 

делото на осн. чл. 29, ал.1, т. 1, б. „а” от НПК, защото е била докладчик и 

се е произнесла със съдебен акт по първото дело. 

Делото е разпределено на съдия Цанко Зорнишки. С разпореждане от 

12. 08. 2008г. той насрочил делото за 7. 10. 2008г. Според чл. 252 от НПК 

съдията- докладчик насрочва делото в 2- месечен срок от постъпването 

му. Когато делото представлява фактическа или правна сложност, 

както и в други изключителни случаи, председателят на съда може 

писмено да разреши съдебното заседание да бъде насрочено в определен 

от него по- дълъг срок, но не повече от три месеца. В конкретния случай 

от постъпването на делото в съда и неговото образуване на 29. 05. 2008г. 

до датата на първото заседание- 07.10. 2008г. са изминали 4 месеца и 8 

дни.Допуснато е нарушение на чл. 252 от НПК. 

На 7. 10. 2008г. съдът не дал ход на делото. Отложил го за 11. 11. 

2008г. С определение от 9. 10. 2008г. съдия Зорнишки го пренасрочил за 4. 

11. 2008г. 
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На 4. 11. 2011г. съдът не дал ход на делото. Отложил съдебното 

заседание за 6. 02. 2009г.Интервалът между съдебните заседания е 

повече от 3 месеца. Допуснато е нарушение на чл. 271, ал.10 от НПК. 

На 6. 02. 2009г. съдът не дал ход на делото. Отложил го за 14. 04. 

2009г. 

На 14. 04. 2009г. съдът отново не дал хода на делото и го насрочил за 

16. 06. 2009г. 

Съдебното заседание от 16. 06. 2009 е отложено за 18. 09. 2009г. 

Интервалът между съдебните заседания е повече от 3 месеца. 

Допуснато е нарушение на чл. 271, ал.10 от НПК. 

Делото е насрочвано за 18. 12. 2009г., за 15. 01. 2010г., за 11. 03. 

2010г. Съдията не е дал ход на делото, съдебните заседания са отлагани 

най- често по молба на адвокатите. 

Съдия Зорнишки починал. Делото не е разпределено по реда на чл. 9 

от ЗСВ.Председателят на съда издал заповед, с която преразпределил 

наказателните дела, които разглеждал съдия Зорнишки на другите съдии. 

НЧХД№194/08г. било разпределено на съдия Дженов. 

На 11. 03. 2010г. съдия Дженов отложил делото по молба на 

защитника на подсъдимия.Делото не е започнало отначало с 

подготвителни действия за предаване обвиняемия на съд, а продължило 

от там докъдето стигнало по времето на съдия Зорнишки. 

Делото  е насрочвано за 9. 04. 2010г., 21. 04. 2010г., 2. 06. 2010г., 16. 

06. 2010г. 

На 16. 06. 2010г. съдия Дженов не приключил съдебното следствие. 

Отложил делото за 23. 09. 2010г. Интервалът между съдебните заседания 

е повече от 3 месеца. Допуснато е нарушение на чл. 271, ал.10 от НПК. 

Следващите заседания по делото са на 4. 11. 2010г., 16. 12. 2010г. и 

на 2. 02. 2011г., когато делото приключило. Съдът признал подсъдимия за  

виновен и на осн. чл. 78а от НК го освободил от наказателна отговорност 

като му наложил административно наказание. 

 

НОХД№26/11г. 

 

Делото е образувано на 29. 01. 2010г. въз основа на обвинителен акт, 

внесен от РП- Червен бряг срещу К. Г. за извършено от него престъпление 

по чл. 343в, ал.2 от НК. Съдия- докладчик по делото е Зоя Панчева. 

Делото е разпределено от административния секретар г-жа Стоянка 
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Христова. В протокола за избор на съдия-докладчик не е посочено кои 

съдии участват в избора.  

С определение от 2. 02. 2010г. съдия Панчева се отвела от 

разглеждането на делото. 

 Делото е разпределено на съдия Йохан Дженов. С разпореждане от 

3. 02. 2010г. той насрочил делото за 11. 03. 2010г.  

Съдебното заседания от 11. 03. 2010г. е отложено за 31. 03. 2011г. по 

молба на един от адвокатите. 

На 31. 03. 2010г. съдът отложил делото. На осн. чл. 57 от НПК 

изменил мярката за неотклонение на подсъдимия от „подписка” в „парична 

гаранция” в размер на 300лв. Отложил делото за 5. 05. 2010г. 

Съдебното заседание на 5. 05. 2010г. е отложено. Съдът разпоредил 

да се изиска обяснение от длъжностното лице по призоваването при ОС- 

Плевен, служба „Призовки”, защо не е върната своевременно в съда 

призовката на подсъдимия Г., изпратена на 31. 03. 2010г. Отложил делото 

за 17. 06. 2010г. 

На 17. 06. 2010г. съдът изменил мярката за неотклонение на 

подсъдимия от „парична гаранция в размер на 300 лв.” в „подписка”, приел 

обяснението на призовкаря, постановил разпита на свидетелите да се 

проведе в едно съдебно заседание и отложил делото за 31. 08. 2010г. 

Следващите съдебни заседания са на 7. 10. 2010г., 10. 11. 2010г., 15. 

12. 2010г., 27. 01. 2011г., 16. 03. 2011г., 21. 04. 2011г., 2. 06. 2011г., 29. 06. 

2011г., 21. 09. 2011г. и 20. 10. 2011г., когато делото приключило с 

оправдателна присъда. 

Мотивите към присъдата са представени в канцеларията на съда на 4. 

11. 2011г. 

На 3. 11. 2011г. РП- Червен бряг подала протест. Същият ден е 

поставена резолюция, че протестът е подаден в срок. Разпоредено е препис 

от него да се изпрати на подсъдимия и неговия защитник.Преписите са 

изпратени на 8. 11. 2011г. и на 30. 12. 11г. делото заминало за горната 

инстанция на 24. 01. 2012г. 

На 27. 01. 2012г. в ОС Плевен е образувано ВНОХД№54/12г.Съдия- 

докладчик е Николай Господинов. Насрочено е за 22. 02. 2012г. На 21. 03. 

2012г. ПОС постановил решение, с което потвърдил присъдата. 

 

НОХД№360/10г. 
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Делото е образувано на 28. 09. 2010г. въз основа на обвинителен акт, 

внесен от РП- Червен бряг срещу И. Г. за извършено от него престъпление 

по чл. 343в, ал.2 от НК. Съдия- докладчик по делото е Зоя Панчева. 

С разпореждане от 04. 10. 2010г. тя насрочила делото за 23. 11. 

2010г. 

Съдебното заседание от 23. 11. 2010г. е отложено. Съдът задължил 

подсъдимия и неговия защитник да представят доказателства, че към 

датата на съдебното заседание адвокатът е упълномощен да защитава 

подсъдимия и по това време е бил болен. 

Следващото съдебно заседание е на 24. 01. 2011г., когато съдия 

Панчева дала ход на делото. Започнала съдебното следствие. Делото е 

отложено за 28. 03. 2011г. за събиране на още доказателства. 

Следващите съдебни заседания са на 9. 05. 2011г. и на  4. 07. 2011г., 

когато делото приключило с осъдителна присъда. Мотивите към нея са 

предадени в канцеларията на съда на 13. 07. 2011г.  

На 4. 07. 2011г. РП- Червен бряг подала протест. На 14. 07. 2011г. 

съдия Панчева констатирала, че протеста е подаден в срок и разпоредила 

препис от него да се изпрати на подсъдимия.  

На 15. 07. 2011г. подсъдимият подал въззивна жалба. Същият ден 

съдия Панчева констатирала, че жалбата е подадена в срок и разпоредила 

препис от нея да се изпрати на РП- Червен бряг. Протестът и жалбата 

ведно с делото са  изпратени на ОС- Плевен на 5. 08. 2011г. 

На 11. 08. 2011г. в ОС- Плевен е образувано 

ВНОХД№839/11г.Делото е насрочено за 27. 09. 2011г. Съдия- докладчик е 

Георги Грънчаров. С оглед субсидиарното приложение на правилата за 

първата инстанция по силата на чл.332 от НПК, проверяващият екип 

констатира, че липсва разпореждане относно призоваването на 

страните в процеса. Липсва произнасяне по чл. 327, ал.2 от НПК относно 

необходимостта от разпит на подсъдимия. 

Съдебното заседание на 27. 09. 2011г. е отложено поради отсъствие 

на съдията- докладчик. 

Следващото съдебно заседание е на 25. 10. 2011г., когато съдът дал 

ход на делото. Страните не са предупредени за възможността да 

направят отводи на съдебния състав. На 1. 11. 2011г. ПОС постановил 

решение, с което потвърдил присъдата. 

Присъдата е изпратена за изпълнение на РП- Червен бряг на 4. 11. 

2011г. 
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НОХД№377/10г. 

 

Делото е образувано на 8. 10. 2010г. въз основа на обвинителен акт, 

внесен от РП- Червен бряг срещу Б. К. за извършено от него престъпление 

по чл. 339 от НК. Съдия- докладчик по делото е Зоя Панчева. 

С разпореждане от 13. 10. 2010г. тя насрочила делото за 29. 11. 

2010г. за предварително изслушване на страните с оглед разглеждане на 

делото по реда на глава 27 от НПК”Съкратено съдебно следствие в 

производството пред първата инстанция”. 

Съдебното заседание от 29. 11. 2010г. е отложено за 25. 01. 2011г. по 

молба на защитника на подсъдимия. 

На 25. 01. 2011г. съдия Панчева насрочила делото за 29. 03. 2011г. за 

разглеждане по общия ред. 

Следващите съдебни заседания са на 29. 03. 2011г. и на  5. 04. 2011г., 

когато делото приключило с осъдителна присъда. 

  Мотивите към присъдата са предадени в канцеларията на съда на 2. 

06. 2011г. От постановяване на присъдата до изготвяне на мотивите са 

изминали  1 месец и 27 дни. Делото е за 1 деяние, по него са разпитани 2 

свидетели и е назначена една експертиза. Допуснато е нарушение на 

срока по чл. 308 от НПК.  

 

Бяха проверени и НОХД№ 306/09г., НЧХД№191/10г., 

НЧХД№351/09г., АНД№436/10г., АНД№296810г., НЧХД№548/09г., 

АНД№513/09г., НОХД№266/11г., НОХД№78/11г., НОХД№277/10г., 

НЧХД№398/09г., НЧХД№395/09г. и АНД№419/11г. със съдия- докладчик 

Христо Първанов; НОХД№7/10г., НЧХД№8/11г., ЧНД№263/11г., 

ЧНД№267/11г., АНД№287/11г., НЧХД№179/11г., АНД№92/11г. и 

АНД№402/11г. със съдия- докладчик Йохан Дженов; НОХД№365/10г., 

НОХД№444/11г., НОХД№570/09г., НЧХД№321/11г.,ЧНД№2/11г., 

АНД№98/11г., АНД№140/10г., АНД№ 134/10г.  и  ЧНД№231/11г. със 

съдия- докладчик Зоя Панчева. 

Проверяващият екип установи, че по тези дела не е допуснато 

нарушение на разумния срок за разглеждане и решаване на делото по 

смисъла на чл. 22 от НПК. 

 

НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ ЗА 2011г.: 

 



 39 

Натовареността по щат за всички съдии съобразно статистическите 

показатели е следната: 

- спрямо общия брой дела за разглеждане – 41,06 %. 

- и спрямо свършените дела – 35,42% 

 

Натовареността на наказателните съдии по щат е: 

- спрямо делата за разглеждане – 23,29% 

- спрямо свършените дела – 18,21% 

 

Действителната натовареност на съдиите е: 

- спрямо делата за разглеждане – 54,75%. 

- спрямо свършените дела – 47,22%. 

 

2012 г. 

 

През 2012г. в РС- Червен бряг са работили четирима съдии. Както 

беше посочено и по- горе на 4. 04. 2012г. в съда започнала работа съдия 

Виолета Николова. Със Заповед №31 от 16.05.2012г. са сформирани 

граждански и наказателни състави. Преимуществено наказателни дела са 

гледали съдиите:  

1. Христо Първанов- председател на РС- Червен бряг; 

2. Зоя Панчева- Илиева –съдия; 

Съдиите Йохан Дженов и Виолета Николова са гледали 

преимуществено граждански дела. Те са разглеждали и наказателни дела, 

но техният брой е значително по- малък. 

 

Съдиите са ползвали отпуск, както следва: 

 

Съдия Христо Първанов Съдия Зоя 

Панчева 

Съдия Йохан 

Дженов 

Съдия 

Виолета 

Николова 

Платен 

годишен 

отпуск 

Отпуск по 

болест 

Платен 

годишен отпуск 

Платен годишен 

отпуск 

Платен 

годишен 

отпуск 

11.05 – 

15.05.2012 

20.03-22.03.12 03.01 – 16.01.2012 06.02 – 14.02.2012 05.04 – 

20.04.12 

18.05 – 

29.05.2012 

26.03-30.03.12 28.03 – 28.03.2012 17.02 – 06.03.2012 02.05 – 

02.05.12 

02.07 – 31.03-19.04.12 05.04 – 05.04.2012 03.09 – 04.09.2012 18.05 – 
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31.07.2012 19.05.12 

01.08 – 

21.08.2012 

20.04.29.04.12 02.05 – 04.05.2012 25.09 – 25.09.2012 23.05 – 

23.05.12 

17.12 – 

28.12.2012 

 16.05 – 17.05.2012 20.11 – 20.11.2012 31.05 – 

01.06.12 

  19.05 – 19.05.2012 30.11 – 30.11.2012 08.06 – 

08.06.12 

  22.05 – 23.05.2012 03.12 – 11.12.2012 12.06 – 

15.06.12 

  30.05 – 30.05.2012 14.12 – 21.12.2012 22.06 – 

06.07.12 

  06.06 – 25.06.2012  02.08 – 

03.08.12 

  20.06 – 22.06.2012  07.08 – 

07.08.12 

  19.07 – 19.07.2012  03.09 – 

11.09.12 

  01.08 – 31.08.2012  17.09 – 

17.09.12 

  05.12 – 07.12.2012  02.10 – 

05.10.12 

    12.12 – 

13.12.12 

    15.12 – 

15.12.12 

    27.12 – 

28.12.12 

 

Приложение: Приложение №1 относно отпуска, който съдиите са ползвали 

през 2012г.; 

През проверявания период съдиите са имали средно по 9 бр. съдебни 

заседания месечно. В едно заседание са разглеждани средно  4 бр. От 

тях НОХД – 2,2 бр., НЧХД – 0,3 бр., ЧНД – 0,2 бр., НАХД – 1,3 бр.  

През проверявания период съдиите от РС Червен бряг са насрочили 

брой наказателни дела както следва: 

1/ Христо Първанов- административен ръководител на РС Червен 

бряг е насрочил общо 450 наказателни дела. От тях: 

НОХД- 248бр.; 
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НЧХД- 39 бр.; 

НАХД по чл. 78а от НК- 15бр.; 

ЧНД- 25 бр.; 

АНД- 123 бр.; 

 

Приложение: Справка №3 за брой насрочени наказателни дела по 

състави, за периода 1.01.2011г.- 30. 06. 2013г. 

 

2/ Зоя Панчева- съдия е насрочила общо 423 наказателни дела. От 

тях: 

НОХД- 229 бр.; 

НЧХД- 39бр.; 

НАХД по чл. 78а от НК- 27бр.; 

ЧНД- 23бр.; 

АНД- 105бр. 

 

Приложение: Справка №3 за брой насрочени наказателни дела по 

състави, за периода 1.01.2011г.- 30. 06. 2013г. 

 

3/ Йохан Дженов- съдия е насрочил общо 49 наказателни дела. От 

тях: 

НОХД- 15бр.; 

НАХД по чл. 78а от НК- 1бр.; 

ЧНД- 24бр.; 

АНД- 1бр.; 

НЧХД- 8бр. 

 

Приложение: Справка №3 за брой насрочени наказателни дела по 

състави, за периода 1.01.2011г.- 30. 06. 2013г. 

 

4/Виолета Николова- съдия е насрочила общо 26 бр. наказателни 

дела. От тях: 

НОХД- 5бр.; 

НЧХД- 5бр.; 

ЧНД- 16бр. 

 

Приложение: Справка №3 за брой насрочени наказателни дела по 

състави, за периода 1.01.2011г.- 30. 06. 2013г. 
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През 2012г. съдиите са приключили наказателни дела, както следва: 

1/ Христо Първанов- административен ръководител на РС Червен 

бряг е приключил общо 176 бр. наказателни дела от вида НОХД, НЧХД, 

НАХД по чл. 78а от НК, ЧНД, АНД; 

 

Приложение: Справка №4 за приключили в периода 1. 01. 2011г- 

30.06. 2013г. наказателни дела на съдия Христо Първанов; 

 

2/ Зоя Панчева – съдия е приключила общо 193 наказателни дела от 

вида НОХД, НЧХД, НАХД по чл. 78а от НК, ЧНД, АНД; 

 

Приложение: Справка №4 за приключили в периода 1. 01. 2011г- 

30.06. 2013г. наказателни дела на съдия Зоя Панчева; 

 

3/ Йохан Дженов- съдия е приключил 32 бр. наказателни дела от 

вида АНД, НОХД и ЧНД; 

 

Приложение: Справка №4 за приключили в периода 1. 01. 2011г- 

30.06. 2013г. наказателни дела на съдия Йохан Дженов; 

 

4/ Виолета Николова- съдия е приключила 22 бр. наказателни дела 

от вида АНД, НОХД, НЧХД и ЧНД; 

 

Приложение: Справка №4 за приключили в периода 1. 01. 2012г- 

30.06. 2013г. наказателни дела на съдия Виолета Николова; 

 

В периода 1. 01. 2012г. - 31. 12. 2012г. Районен съд гр. Червен бряг е 

разгледал 1633бр. дела, от които наказателни дела 562 бр.  

От тях образувани през 2012г. са 440 бр. дела. Останали от предишни 

периоди са 122 бр. дела.  

 

В РС Червен бряг през 2012 г. не е имало дела с висок обществен 

интерес. 

Свършените наказателни дела са 427 бр. От тях НОХД-175 бр., ЧНД-

102 бр., НАХД- 135бр., НЧХД- 15 бр. Това представлява  75.97% от 

поставените за разглеждане дела.   

 

От свършените наказателни дела 101 бр. са приключили с присъда, 

130бр. са приключили с решение, 109 бр. са приключили с определение. 
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Приложение: Доклад за дейността на Районен съд Червен бряг за 

2012г.; 

 Приложение 1; 

 

Прекратените наказателни дела са общо  138 бр. От тях: 

АНД-8бр.; 

НОХД- 6 бр. От тях 4бр. НОХД са върнати на прокурора с указания 

за отстраняване на нарушения, допуснати на досъдебното производство, а 

2 бр. НОХД са прекратени на други основания; 

НЧХД- 4бр.; 

ЧНД- 41бр.  

 

Няма прекратени по давност дела.  

 

Приложение: Доклад за дейността на Районен съд Червен бряг за 

2012г.; 

Справка №6 за делата, прекратени през 2012г.; 

  

През 2012 г. Районен съд- Червен бряг е върнал за допълнително 

разследване 4 бр. НОХД. Това са : 

 

НОХД№389/11г. 

 

Делото е образувано въз основа на обвинителен акт, внесен от РП- 

Червен бряг срещу Б. С.  за това, че в периода от 8. 09. 2011г. до 13. 09. 

2011г. в условията на продължавано престъпление е извършил две деяния, 

които поотделно осъществяват състав на едно и също престъпление по чл. 

196, ал.1,т.2 от НК, както следва: 

1/ На 8/9. 09. 2011г. при условията на опасен рецидив, чрез 

преодоляване на прегради здраво направени за защита на имот- 2 бр. 

катинара на входна врата, проникнал в павилион на хранителни стоки, 

намиращ се на Кооперативния пазар в гр. Червен бряг, стопанисван от 

ЕТ”А” и отнел от владението на А. М., гр. Червен бряг парична сума в 

размер на 340 лв., без негово съгласие, с намерение противозаконно да я 

присвои ; 

2/На 12/13. 09. 2011г., при условията на опасен рецидив, чрез 

преодоляване на прегради здраво направени за защита на имот- витринно 



 44 

стъкло и метална пръчка от решетка, проникнал в хранителен магазин, 

находящ се в гр. Червен Бряг, стопанисван от ЕТ”В” и отнел от владението 

на собственика вещи на обща стойност 75,64лв. и пари в размер на 60лв. 

без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои- 

престъпление по чл. 196, ал.1,т.2 вр. с чл. 195, ал.1, т.3 вр. с чл. 194, ал.1, 

вр. с чл. 29, ал.1,б. „б”, вр. с чл. 26, ал.1 от НК. 

 Съдия- докладчик е Зоя Панчева. С разпореждане от 14. 02. 2012г., 

постановено на осн. чл. 249, ал.2,вр. с чл. 248, ал.2,т.3 от НПК,  тя върнала 

делото на прокурора с указания за отстраняване на отстранимо съществено 

нарушение на процесуалните правила, допуснато на досъдебното 

производство, което довело до ограничаване правото на защита на 

обвиняемия. В мотивите си посочила, че досъдебното производство е 

водено срещу обвиняемия задочно, но същият не е бил щателно издирван. 

Обвинителният акт е внесен от Светла Христова- прокурор при РП 

Червен бряг. Прокурор Христова следва да изпълнява по- прецизно 

задълженията си по чл. 196, ал.1 и чл. 242,ал.2 от НПК. 

 

 НОХД№21/12г. 

 

Делото е образувано въз основа на обвинителен акт, внесен от РП- 

Червен бряг срещу С. И.  за това, че в периода 24. 04. 2008г.- 23. 12. 2009г. 

на територията на гр. Плевен пред надлежен орган на властта- ОП- Плевен 

набедил в престъпление по чл. 214, ал.2, т.2 вр. с чл. 213а, ал.3,т.5, вр. с чл. 

214, ал.1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. с ал.1, вр. с чл. 18, ал.1 от НК В. И., а Ч. Ш. и 

за престъпление по чл. 360 от НК- и двамата от гр. Плевен, като знае, че са 

невинни, в резултат на което същите са били привлечени към наказателна 

отговорност- престъпление по чл. 286, ал.2 вр. ал.1 от НК.  

Съдия- докладчик е Зоя Панчева. С разпореждане от 14. 02. 2012г., 

постановено на осн. чл. 249, ал.2,вр. с чл. 248, ал.2,т.3 от НПК, тя върнала 

делото на прокурора с указания за отстраняване на отстранимо съществено 

нарушение на процесуалните правила, допуснато на досъдебното 

производство, което довело до ограничаване правото на защита на 

обвиняемия. В мотивите си посочила, че в обвинителният акт прокурорът е 

посочил какво заявяват свидетелите, но изобщо не става ясно какво 

прокурорът е установил въз основа на техните показания и в какво точно 

се изразяват действията на подсъдимия, които от обективна страна 

съставляват престъплението, посочено в диспозитива на обвинителния акт. 
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Констатираните непълноти в обвинителния акт се отнасят до съставомерни 

признаци на деянието и участието на обвиняемия в него.  

Обвинителният акт е внесен от Цветозар Златев- прокурор при РП 

Червен бряг. Прокурор Златев следва да изпълнява по- прецизно 

задълженията си по чл.  246, ал.2 от НПК. 

 

НОХД№21/12г. 

 

Делото е образувано въз основа на обвинителен акт, внесен от РП- 

Червен бряг срещу Д. Д.  за това, че на 6. 11. 2002г. в гр. Червен бряг с цел 

да набави за себе си имотна облага в размер на 8 000лв., които получил от 

К„В”- Мизия, гр. Червен бряг, възбудил и поддържал у Р. Г. заблуждение и 

с това му причинил имотна вреда в размер на 12 000лв. и 50 стотинки, като 

причинената вреда е в големи размери- престъпление по чл. 210, ал.1,т.5, 

вр. с чл. 209, ал.1 от НК. Съдия- докладчик по делото е Зоя Панчева.  

С разпореждане от 31. 10. 2012г., постановено на осн. чл. 249, 

ал.2,вр. с чл. 248, ал.2,т.3 от НПК, тя върнала делото на прокурора с 

указания за отстраняване на отстранимо съществено нарушение на 

процесуалните правила, допуснато на досъдебното производство, което 

довело до ограничаване правото на защита на обвиняемия. В мотивите си 

посочила, че в обвинителния акт прокурорът не е посочил в какви 

конкретни действия, извършени от подсъдимия се изразява възбуждането и 

поддържането на заблуждение у Р. Г., относими към очертаване на 

обективните, а от там и на субективните признаци на престъплението, за 

което е повдигнато обвинение. 

Обвинителният акт е внесен от Христо Киновски- прокурор при РП 

Червен бряг. Прокурор Киновски следва да изпълнява по- прецизно 

задълженията си по чл.  246, ал.2 от НПК. 

 

НОХД№67/12г. 

 

Делото е образувано въз основа на обвинителен акт, внесен от РП- 

Червен бряг срещу четирима обвиняеми за извършена от тях кражба. 

Съдия- докладчик по делото е Зоя Панчева.  

С протоколно определение, постановено на осн. чл. 288, т.1 от НПК 

на 2. 10. 2012г. тя върнала делото на прокурора с указания за отстраняване 

на отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила, 

допуснато на досъдебното производство, което довело до ограничаване 
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правото на защита на обвиняемия. В мотивите си посочила, че в 

обвинителния акт прокурорът не е посочил в какви действия от обективна 

страна се състои престъпната дейност на всеки един от обвиняемите и 

каква е формата на участие за всеки от тях. По този начин е нарушено 

правото на защита на подсъдимите.Съдия Панчева е следвало да установи 

тези нарушение още при подготвителните действия за предаване на 

обвиняемия на съд и по конкретно – при проверката по чл. 248 от НПК. 

Обвинителният акт е внесен от Светла Христова- прокурор при РП 

Червен бряг. Прокурор Христова следва да изпълнява по- прецизно 

задълженията си по чл.  246, ал.2 от НПК. 

 

Процентът на върнатите за допълнително разследване дела на 

прокуратурата спрямо общия брой на решените наказателни дела е 0.93%. 

Следователно броят на върнатите за доразследване  дела е сведен до 

минимум.    

 

Приложение: Справка №8 за делата, върнати на прокурора за 

доразследване в периода 1.01. 2011г.- 30. 06. 2013г. 

 

През 2012г. от общо решени 175 бр.  НОХД по 10  бр. НОХД е 

постановена оправдателна присъда. Това представлява 5.71%. Налице е 

увеличаване на броя на делата, приключили с оправдателни присъди с 

около 1/3 в сравнение с 2011г. Бяха проверени : 

НОХД№173/11г.- съдия- докладчик е Зоя Панчева.Оправдано е едно 

лице за престъпление по чл. 290, ал.1 от НК. Вторият подсъдим е оправдан 

за едно от деянията по чл. 293, ал.1 от НК и е осъден по чл. 78а от НК за 

другото деяние по чл. 293, ал.1 от НК. Присъдата е потвърдена от ОС- 

Плевен.; 

НОХД№140/11г.- съдия- докладчик е Зоя Панчева. Оправдани са две 

лица за опит за кражба. По отношение на останалите двама подсъдими е 

постановена осъдителна присъда. Присъдите не са обжалвани и са влезли в 

сила.; 

НОХД№247/11г.- съдия- докладчик е Зоя Панчева. Оправдано  е 

едно лице за престъпление по чл. 311 от НК. Присъдите не са обжалвани и 

са влязли в сила.; 

НОХД№371/11г.- съдия- докладчик е Зоя Панчева. Оправдано  е 

едно лице за престъпление по чл. 234в, ал.1 от НК. Присъдата не е 

обжалвана и е влязла в сила.; 
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НОХД№32/11г.- съдия- докладчик е Христо Първанов.Оправдано е 

едно лице за квалифицирана кражба. Вторият подсъдим е осъден за 

престъпление по чл. 195, ал.1,т.4, пр.1, 2 и т.5, вр. с чл. 194, ал.1, вр. с чл. 

18, ал. 1 от НК. Присъдите не са обжалвани и са влезли в сила.; 

НОХД№379/09г.- съдия- докладчик е Христо Първанов. Оправдано 

е едно лице за престъпление по чл. 201, вр. с чл. 26, ал.1 от НК. Присъдата 

е потвърдена от ОС- Плевен.; 

НОХД№24/11г.- съдия- докладчик е Христо Първанов. Оправдани 

са четири лице за престъпление по чл. 235, ал.1 вр. с чл. 20, ал.2 от НК. 

Петият подсъдим е оправдан за престъпление по 235, ал.1 вр. с чл. 20, ал.3 

от НК и е осъден за престъпление по чл. 270, ал.1 от НК. Присъдите не са 

обжалвани и са влезли в сила.; 

 

По 3 бр. дела подсъдимият е бил непълнолетен. 

 

80 бр. дела са решени по реда на гл.29 от НПК „Решаване на делото 

със споразумение”. Три дела, образувани въз основа на внесени 

споразумения са насрочени в срок по- дълъг от 7- дневния срок по чл. 382, 

ал.2 от НПК. Според справка на РС- Червен бряг това са: 
        

Вид 

дело 

Номер/Го

дина 

Дата на 

образува

не 

Съдия 

докладчик 

Насрочено 

за дата 

Вид заседание Резултат Дата 

свършване 

НОХД 119/2012 4.5.2012 ЗОЯ Г. 

ПАНЧЕВА 

14.5.2012 Заседание по 

общия ред 

Със 

споразумение 

14.5.2012 

НОХД 140/2012 23.5.2012 ЗОЯ Г. 

ПАНЧЕВА 

31.5.2012 Заседание по 

общия ред 

Със 

споразумение 

31.5.2012 

НОХД 279/2012 17.9.2012 ХРИСТО В. 

ПЪРВАНОВ 

26.9.2012 Заседание по 

общия ред 

Със 

споразумение 

26.9.2012 

 

В рамките на проверката бяха инспектирани следните дела: 

 

НОХД№136/12г. 

Делото е образувано на 18.05.2012г. въз основа на обвинителен акт, 

внесен от РП Червен бряг срещу обв. А. О. за извършено от него 

престъпление по чл. 343в, ал.2 от НК. Съдия- докладчик по делото е 

Христо Първанов. Видно от протокола за избор на докладчик 

разпределението е извършено от административния секретар. В него не е 

посочено между кои съдии е направен избора. 

С разпореждане от 30. 05. 2012г. той насрочил делото за 22. 08. 

2012г. за предварително изслушване с оглед ход на делото по реда на глава 
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27 от НПК ”Съкратено съдебно следствие в производството пред първата 

инстанция”. 

На 22. 08. 2012г. подсъдимият бил редовно призован за съдебното 

заседание, но не се явил в съда. Съдът отложил делото за 4. 10. 2012г. 

Наред с това изменил взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение 

„Подписка” в „Парична гаранция в размер на 200лв.” и постановил 

принудителното му довеждане за следващото съдебно заседание. 

Следващите съдебни заседания са на 4. 10. 2012г. , на 15. 11. 2012г. и 

на 6. 12. 12г., когато делото приключило със споразумение.  

 

НОХД№76/12г. 

Делото е образувано на 21.03.2012г. въз основа на обвинителен акт, 

внесен от РП Червен бряг срещу двама обвиняеми за извършен от тях 

грабеж. Съдия- докладчик по делото е Христо Първанов. 

С разпореждане от 23. 03. 2012г. той насрочил делото за 10. 05. 

2012г. 

На 10. 05. 2012г. съдът отложил делото за 27. 06. 2012г. Подсъдимият 

С. бил редовно призован за съдебното заседание, но не се явил. Съдът 

изменил мярката му за неотклонение в по- тежка. 

На 27. 06. 2012г. съдът взел решение делото да продължи по реда на 

съкратеното съдебно следствие и изменил мярката за неотклонение на 

подсъдимия С. в по- лека. Наред с това съдът взел решение на двамата 

подсъдими да бъде предоставена правна помощ. Делото е отложено 

19.09.2012г. 

Следващите съдебни заседания са били на 19. 09. 2012г., 8. 11. 2012г. 

и на 5. 12. 2012г., когато делото приключило със сключено споразумение. 

По силата на одобреното споразумение единият от подсъдимите следва да 

изтърпи наказание лишаване от свобода за срок от шест месеца. На осн. 

чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наказанието е отложено за срок от 3 

години. В споразумението, одобрено от съда не е посочено на кого да се 

възложи възпитателната работа в случаите на условно осъждане.По 

силата на  чл.381, ал.5, т.4 от НПК това е задължителен елемент от 

постигнатото споразумение. Страните могат да постигнат съгласие 

възпитателните грижи да се възложат на обществена организация или 

трудов колектив с тяхно съгласие, а когато липсва такова съгласие, 

възпитател може да бъде определено лице- чл.67, ал.1 и 2 от НК.В 

рамките на проверката дали споразумението отговаря на закона, съдът 

следва да следи за спазването и на чл.381, ал.5,т.4 от НПК. 
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НОХД№214/11г. 

Делото е образувано на 29.06.2011г. въз основа на обвинителен акт, 

внесен от РП Червен бряг срещу двама обвиняеми за извършени от тях 

кражби. Съдия- докладчик по делото е Зоя Панчева. 

С разпореждане от 8. 07. 2011г. тя насрочила делото за 

предварително изслушване на 13. 09. 2011г.По делото няма разрешение на 

председателя на съда за насрочването му в 3 месечен срок. Допуснато е 

нарушение на чл. 252 от НПК. 

Съдебното заседание на 13. 09. 2011г. е отложено за 27. 09. 2011г. 

На 27. 09. 2011г. делото е спряно на осн. чл. 290, ал.1 вр. с чл. 25, т.2 

от НПК. На осн. чл. 270, ал.2 вр. с ал.1 от НПК съдът изменил мярката за 

неотклонение „подписка”, взета на обв. А. К. на досъдебното производство 

в „Задържане под стража” и го обявил за общодържавно издирване. 

Делото е възобновено на 19. 01. 2012г. Следващите съдебни 

заседания са на 7. 02. 2012г.,, 27. 02. 2012г., 26. 03. 2012г., 8. 05. 2012г. и 

21. 05. 2012г., когато делото приключило със споразумение. По силата на 

одобреното споразумение единият от подсъдимите следва да изтърпи 

наказание лишаване от свобода за срок от четири месеца. На осн. чл.66, 

ал.1 от НК изпълнението на наказанието е отложено за срок от 3 години. В 

споразумението, одобрено от съда не е посочено на кого да се възложи 

възпитателната работа в случаите на условно осъждане.По силата на  

чл.381, ал.5, т.4 от НПК това е задължителен елемент от 

постигнатото споразумение. Страните могат да постигнат съгласие 

възпитателните грижи да се възложат на обществена организация или 

трудов колектив с тяхно съгласие, а когато липсва такова съгласие, 

възпитател може да бъде определено лице- чл.67, ал.1 и 2 от НК.В 

рамките на проверката дали споразумението отговаря на закона, съдът 

следва да следи за спазването и на чл.381, ал.5,т.4 от НПК. 

Аналагочен пропуск досежно разпоредбата на чл. 381 , ал.5,т.4 от 

НПК съдия Панчева е допуснала и по НОХД№418/12г. 

 

Предмет на проверка бяха и следните дела: НОХД№233/12г., 

НОХД№232/12г. и НОХД№237/12г. със съдия- докладчик  Йохан Дженов; 

НОХД№88/12г., НОХД№142/12г., НОХД№472/10г. и НОХД№239/11г. със 

съдия- докладчик Христо Първанов; НОХД№438/10г., НОХД№79/11г., 

НОХД№326/11г. и НОХД№76/11г. със съдия- докладчик Зоя Панчева; 

НОХД№242/12г. със съдия- докладчик Виолета Николова. Проверяващият 
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екип констатира, че по тях не са допуснати нарушения по образуването, 

движението и приключването на делата. 

 

Приложение: Справка №15 за НОХДела, образувани по внесено 

споразумение с насрочване в периода 1. 01. 2011г.- 30.06. 2013г. извън 

срока по чл. 382, ал.2 от НПК; 

 

32 бр. дела са разгледани по реда на гл.28 от НПК – 

„Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание”.  От тях 8 бр. дела, образувани въз основа 

на внесени постановления на прокуратурата, съдържащи предложения за 

прилагане на чл. 78а от НК са насрочвани в след едномесечния срок по чл. 

376, ал.1 от НПК. Според справка, предоставена от РС- Червен бряг това 

са: 
     

Вид дело Номер/Година Дата на 
образуване 

Насрочено за дата Съдия докладчик 

АНД 429/2011 22.12.2011 7.2.2012 ЗОЯ Г. ПАНЧЕВА 

АНД 2/2012 4.1.2012 8.2.2012 ХРИСТО В. ПЪРВАНОВ 

АНД 3/2012 4.1.2012 8.2.2012 ХРИСТО В. ПЪРВАНОВ 

АНД 71/2012 19.3.2012 8.5.2012 ЗОЯ Г. ПАНЧЕВА 

АНД 157/2012 11.6.2012 30.8.2012 ХРИСТО В. ПЪРВАНОВ 

АНД 168/2012 18.6.2012 30.8.2012 ХРИСТО В. ПЪРВАНОВ 

АНД 317/2012 10.10.2012 13.11.2012 ЗОЯ Г. ПАНЧЕВА 

АНД 374/2011 7.11.11 13.02.12 ЗОЯ Г. ПАНЧЕВА 

 

Беше проверено: 

 

АНД№429/2012г. 

 

Делото  е образувано на 18. 12. 2012г. въз основа на постановление, 

съдържащо предложение за освобождаване от наказателна отговорност с 

налагане на административно наказание по отношение на обв. И. Г. за 

извършено от него престъпление по чл.346, ал.2, т.1, пр.1 вр. с ал.1 вр. с чл. 

63, ал.1, т.3 от НК. Делото е разпределено на съдия Христо Първанов. 

Липсва разпореждане за насрочване на делото.Съдебното заседание 

се състояло на 16.01. 2013г., когато делото е обявено за решаване. 
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Предмет на проверка беше и АНД№10/12г. със съдия- докладчик Зоя 

Панчева. Проверяващият екип констатира, че по него не са допуснати 

нарушения по образуването, движението и приключването на делото. 

 

Приложение: Справка №16 за АНДела, насрочени след срока по чл. 

376, ал.1 от НПК; 

 

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

производство пред първата инстанция” са разгледани 92бр. дела. 

 

Бяха проверени следните дела: НОХД№145/12г., НОХД№103/12г., 

НОХД№83/12г. и НОХД№357/12г. със съдия- докладчик Христо 

Първанов; НОХД№329/12г., НОХД№135/12г., НОХД№508/09г. и 

НОХД№329/12г. със съдия- докладчик Зоя Панчева; НОХД№240/12г. със 

съдия- докладчик Виолета Николова. Проверяващият екип констатира, че 

по тях не са допуснати нарушения по образуването, движението и 

приключването на делата. 

 

По реда на гл.25, НПК „Незабавно производство” са разгледани  2 

бр. дела. Всички дела са насрочени в срока по чл. 365 от НПК. Мотивите 

към постановените присъди са изготвени в срока по чл. 365, ал.2 от НПК. 

 

Приложение: Справка №17 за незабавните производства, насрочени 

в срок по- дълъг от срока по чл. 365, НПК в периода   1.01.2011г.- 

30.06.2013г. с посочване на датата на образуване, датата, за която са 

насрочени и съдията- докладчик; 

Справка №11 за всички незабавни производства, приключили в 

периода 1. 01. 2011г.- 30. 06. 2013г., по които мотивите са написани след 

срока по чл. 365, ал.2 от НПК с посочване на номера на делото, датата на 

обявяване на присъдата и датата на написване на мотивите към нея и 

съдията- докладчик. 

 

По реда на гл.24, НПК „Бързо производство” са разгледани 71 бр. 

дела. От тях 4 бр. бързи производства са насрочени след срока по чл. 358, 

ал.1,т.4 от НПК. Според справка, предоставена от РС- Червен бряг това са: 

     

Вид 
дело Номер/Година 

Дата на 
образуване 

Насрочено за 
дата Съдия докладчик 

НОХД 141/2012 23.5.2012 31.5.2012 ЗОЯ Г. ПАНЧЕВА 

НОХД 142/2012 23.5.2012 31.5.2012 ХРИСТО В. ПЪРВАНОВ 
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НОХД 232/2012 31.7.2012 8.8.2012 ЙОХАН М. ДЖЕНОВ 

НОХД 264/2012 30.8.2012 10.9.2012 ЗОЯ Г. ПАНЧЕВА 

Тези дела представляват 5.63% от общия брой на бързите 

производства, приключили в РС- Червен бряг. 

По 8бр. бързи производства мотивите към присъдите са постановени 

след срока по чл. 359, ал.1 от НПК. Според справка, предоставена от РС- 

Червен бряг това са: 

 
Вид 
дело 

Номер/Година Съдия докладчик Образувано/З
апочнало 

Свършило Мотиви 

НОХД 508/2009 ЗОЯ Г. ПАНЧЕВА 1.12.2009 20.3.2012 21.4.2012 

НОХД 32/2011 ХРИСТО В. ПЪРВАНОВ 31.1.2011 17.10.2012 2.11.2012 

НОХД 141/2012 ЗОЯ Г. ПАНЧЕВА 23.5.2012 29.10.2012 13.11.2012 

НОХД 145/2012 ХРИСТО В. ПЪРВАНОВ 28.5.2012 6.6.2012 20.6.2012 

НОХД 165/2012 ХРИСТО В. ПЪРВАНОВ 15.6.2012 21.6.2012 30.8.2012 

НОХД 171/2012 ХРИСТО В. ПЪРВАНОВ 19.6.2012 22.6.2012 30.8.2012 

НОХД 328/2012 ЗОЯ Г. ПАНЧЕВА 15.10.2012 26.2.2013 5.4.2013 

НОХД 438/2012 ЗОЯ Г. ПАНЧЕВА 19.12.2012 5.3.2013 14.3.2013 

Тези дела представляват 11.26% от общия брой на бързите 

производства, приключили в РС- Червен бряг. 

 

Бяха инспектирани: НОХД№242/12г. и НОХД№240/12г. със съдия- 

докладчик Виолета Николова; НОХД№232/12г. със съдия- докладчик 

Йохан Дженов; НОХД№142/12г. и НОХД№32/11г. със съдия- докладчик 

Христо Първанов; НОХД№508/09г. и НОХД№418/12г. със съдия- 

докладчик Зоя Панчева. Проверяващия екип констатира, че по тях не е 

допуснато нарушение на сроковете за разглеждане и решаване на делото, 

предвидени в глава 24 от НПК „Бързо производство”. 

 

Приложение: Справка №18 за срочност при насрочване на бързите 

производства, приключили в периода 1.01.2011г.- 30.06. 2013г; 

Справка № 12 за всички бързи производства, приключили в периода 

1. 01. 2011г.- 30. 06. 2013г., по които мотивите са написани в срок по- 

дълъг от 7- дневния срок по чл.  359, ал.1 от НПК; 

 

През 2012г. в РС- Червен бряг не са образувани дела по искане за 

вземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража” (чл.64 от НПК). 

Няма и дела, образувани въз основа на искане за изменение на 

наложена мярка за неотклонение „задържане под стража”(чл.65 от НПК).  
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Приложение: Приложение 1 

Справка №20 за наказателните дела, с правно основание чл. 64 от 

НПК, които са насрочени в срок по- дълъг от срока по чл.64, ал.3 от НПК и 

са решени в повече от едно заседание по състави , с посочване на съдията- 

докладчик, броят на заседанията  и срокът, в който е постановено 

определението; 

Справка №21 за наказателните дела с правно основание чл. 65 от 

НПК, които са насрочени в срок по- дълъг от срока по чл.65, ал.3 от НПК и 

са решени в повече от едно заседание по състави , с посочване на съдията- 

докладчик, броят на заседанията и срокът, в който  е постановено 

определението. 

 

През 2012г. съдът е допуснал нарушение на срока по чл. 243, ал.4 

от НПК по 8бр. дела както следва: 

 

Вид 

де

ло 

Номер/Година 
Съдия 

докладчик 
Образувано/Започнало Свършило 

ЧНД 12/2012 
ЗОЯ Г. 

ПАНЧЕВА 
11.1.2012 27.4.2012 

ЧНД 89/2012 
ЗОЯ Г. 

ПАНЧЕВА 
29.3.2012 27.4.2012 

ЧНД 95/2012 
ЗОЯ Г. 

ПАНЧЕВА 
9.4.2012 28.5.2012 

ЧНД 153/2012 
ХРИСТО В. 

ПЪРВАНОВ 
5.6.2012 11.9.2012 

ЧНД 159/2012 
ХРИСТО В. 

ПЪРВАНОВ 
12.6.2012 11.9.2012 

ЧНД 161/2012 
ХРИСТО В. 

ПЪРВАНОВ 
13.6.2012 11.9.2012 

ЧНД 167/2012 
ХРИСТО В. 

ПЪРВАНОВ 
18.6.2012 11.9.2012 

ЧНД 234/2012 
ВИОЛЕТА Г. 

НИКОЛОВА 
1.8.2012 15.8.2012 

 

Бяха проверени:  

 

ЧНД№167/12г. 
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Делото е образувано на 18. 06. 2012г. въз основа на жалба срещу 

постановление за прекратяване на наказателното производство на РП- 

Червен бряг. 

С определение от 5. 09. 2012г., постановено в закрито заседание 

съдът е потвърдил постановлението на РП- Червен бряг. Допуснато е 

нарушение на срока по чл. 243, ал.4 от НПК. 

 

ЧНД№394/12г. 

Делото е образувано на 26. 11. 2012г. въз основа на жалба срещу 

постановление за прекратяване на наказателното производство на РП- 

Червен бряг. 

С определение от 27. 11. 2012г., постановено в закрито заседание 

съдът е потвърдил постановлението на РП- Червен бряг.Няма нарушение 

на срока по чл. 243, ал.4 от НПК. 

 

ЧНД№234/12г. 
Делото е образувано на 1. 08. 2012г. въз основа на жалба срещу 

постановление за прекратяване на наказателното производство на РП- 

Червен бряг. 

С определение от 15. 08. 2012г., постановено в закрито заседание 

съдът е потвърдил постановлението на РП- Червен бряг. Допуснато е 

нарушение на срока по чл. 243, ал.4 от НПК. 

 

Приложение:Справка №19 за всички ЧНД с правно основание чл. 

243, НПК, приключили в периода 1.01. 2011г.- 30. 06. 2013г. по които 

съдът се е произнесъл в срок по- дълъг от срока по чл. 243, ал.4 от НПК с 

посочване номера на делото, датата на образуване, съдията- докладчик и 

датата на произнасяне; 

 

През 2012 г. в Районен съд – Червен бряг са разгледани  6бр. дела по 

глава 34, раздел І от НПК „Прилагане на принудителни медицински 

мерки”. Всички дела са насрочени в 3- дневен срок съгласно чл. 429, ал.1 

от НПК. 

 

По спазването на чл.252 от НПК: 

141 бр. НОХД са насрочени в двумесечния  срок. 

Няма НОХДела,които да са насрочени в тримесечен срок с 

разрешение на председателя на съда.   

26бр. НОХД, които да  са  насрочени  в  тримесечен  срок  без  разрешение  

на председателя на съда.  
 

Приложение: Приложение1; 
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Справка №14 за делата, насрочени в тримесечен срок без разрешение 

на председателя на съда през 2012г., с посочване на съдия- докладчика;  

 

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

 

По 154 бр. НОХД интервалът между съдебните заседания е до три 

месеца. По 19бр.  НОХД интервалът между съдебните заседания да е 

повече от три месеца. 

 

Приложение :Приложение№1 

 

По спазването на чл. 308 от НПК: 

 

По 154 бр. НОХД мотивите на присъдата са изготвени до 15 дни. По 

18бр. НОХД мотивите на присъдата са изготвени до 30 дни.  

По 12 бр.  НОХД мотивите на присъдата да са изготвени след 

изтичане на повече от 30 дни. Според справка, предоставено от РС- Червен 

бряг това са :  

 

№ 

по 

ред 

Вид 

дело 

Номер/ 

Година 
Съдия-докладчик 

Вид на 

съдебния 

акт 

Дата на 

съдеб. акт 

Дата на 

предаване на 

мотивите 

1. НОХД 371/2010 ЗОЯ Г. ПАНЧЕВА Присъда 21.11.2011 18.1.2012 

2. НОХД 204/2011 ЗОЯ Г. ПАНЧЕВА Присъда 21.11.2011 17.1.2012 

3. НОХД 243/2011 ЗОЯ Г. ПАНЧЕВА Присъда 28.11.2011 17.1.2012 

4. НОХД 280/2011 ЗОЯ Г. ПАНЧЕВА Присъда 29.11.2011 16.1.2012 

5. НОХД 336/2011 ЗОЯ Г. ПАНЧЕВА Присъда 6.12.2011 16.1.2012 

6. НОХД 131/2011 ЗОЯ Г. ПАНЧЕВА Присъда 21.2.2012 4.7.2012 

7. НОХД 161/2011 ХРИСТО В. ПЪРВАНОВ Присъда 7.3.2012 10.5.2012 

8. НОХД 379/2011 ЗОЯ Г. ПАНЧЕВА Присъда 2.4.2012 8.6.2012 

9. НОХД 4/2012 ХРИСТО В. ПЪРВАНОВ Присъда 21.6.2012 30.8.2012 

10. НОХД 165/2012 ХРИСТО В. ПЪРВАНОВ Присъда 21.6.2012 30.8.2012 

11. НОХД 171/2012 ХРИСТО В. ПЪРВАНОВ Присъда 22.6.2012 30.8.2012 

12. НОХД 149/2011 ЗОЯ Г. ПАНЧЕВА Присъда 24.7.2012 10.9.2012 
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По 89бр. АНД решенията са изготвени в срок до един месец от 

обявяване на делото за решаване. По 39 бр. решенията са изготвени в срок 

до 3 месеца. По 7 бр. АНД, решенията да са изготвени след изтичане на 

този срок.Причините за това са както субективни така и обективни- 

високата натовареност на магистратите,така и заболяване на съдията. 

 

Приложение: Приложение №1; 

     Справка №9 за всички НОХдела, приключили в 

периода 1. 01. 2011г. - 30. 06. 2013г., по които мотивите са написани след 

срока по чл. 308 от НПК  с посочване на датата на обявяване на присъдата 

и датата на написване на мотивите към нея и съдията- докладчик; 

                       Справка №10 за всички АНДела, решени в периода 1. 

01. 2011г. - 30. 06. 2013г., по които решението е написано след 

едномесечния срок с посочване на датата на обявяване на делото за 

решаване и постановяване на решението за всеки съдия и съдията- 

докладчик; 

 

 

По спазването на чл. 416 от НПК: 

 

По 159 бр. дела препис от присъдата е изпратен на съответния орган 

в 7дневен срок от влизането й в сила. По 4 бр. препис от присъдата е 

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

сила.  

Причина за нарушението на срока по чл. 416, ал.5 от НПК при 

изпращането на четирите присъди за изпълнение е противоречие в 

законодателството. При определяне на срока за изпращане на присъдата за 

изпълнение законодателят не е съобразил, че срокът за изготвяне на 

мотивите, предвиден в чл. 308 от НПК е по- дълъг от срока по чл. 416, ал.5 

от НПК. Когато съдът не обяви мотивите, заедно с присъдата, тя влиза в 

сила и започва да тече срока по чл. 416, ал.5 от НПК, но срокът за 

изготвяне на мотивите не е изтекъл.  

В посочените по- горе случаи срокът по чл. 416, ал.5 от НПК е 

нарушен, но първоинстанционния съд не е виновен за това. 

Видно от Справката, предоставена от РС Червен бряг, и четирите 

присъди са изпратени за изпълнение на Районна прокуратура в деня, 

когато мотивите са предадени в канцеларията на съда. 
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Приложение : Справка №13 за всички НОХдела, по които присъдите 

са влезли в сила  и преписи от тях са изпратени след изтичане на срока по 

чл. 416 НПК; 

 

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

разглеждане и решаване на  делото : 

 

В едно съдебно заседание са свършени 245 бр. наказателни дела. От 

тях НОХД – 87 бр., НЧХД – 2 бр., ЧНД – 84 бр., НАХД – 72 бр. Делата са с 

правно основание: 

-НОХД- по чл. 194-197 НК – 12 бр., 201-208 – 1 бр. 228 – 240 НК – 23 

бр., чл. 235 НК – 2 бр., чл. 339 – 1 бр., чл. 343 НК -47 бр. Документни п-с – 

1 бр.; 

  -НЧХД – чл. 130, 146 НК.; 

-ЧНД –чл 86 НК – 4 бр. чл. 23-25 НК – 15 бр., чл. 161, ал. 1 и 2 НПК 

– 18 бр., чл. 243 – 14 бр., чл. 222 НПК – 7 бр. , чл. 223 – 24 бр. съд. Поръчка 

1 бр. ЗБППМН – 1 бр.; 

- НАХД по ЗГ – 33 бр. , по ЗДвП – 17 бр. УБДХ 1 бр., ЗЗПотр. 1 бр., 

по ДОПК – 1 бр.,  по 78а НК 19 бр. 

Наказателните дела, приключили до три съдебни заседания са 136 

бр. От тях НОХД – 62 бр., НЧХД – 3 бр., ЧНД – 18 бр., НАХД – 53 бр. 

Тяхното правно основание е : 

НОХД- по чл. 194- 197 от НК- 15бр.; 

    по 209-211 – 1 бр.; 

    по чл. 216 – 2 бр.; 

    по чл. 228-240 – 17 бр.; 

    по 325 – 2 бр.; 

    по 339 – 4 бр.; 

    по 343 – 18 бр.; 

    по 354а – 1 бр.; 

    документни престъпления– 1 бр.; 

  по чл. 129 – 1 бр. 

 

Наказателните дела, приключили с повече от три съдебни 

заседания са 46 бр. От тях НОХД – 26 бр., НЧХД – 10 бр., ЧНД – 0 бр., 

НАХД – 10 бр. Тяхното правно основание е: 
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-НОХД – чл. 129 НК – 1 бр., 194-197 – 11 бр., 198-201 – 1 бр., чл. 

201-208 – 2 бр., чл. 209-211 – 1 бр., чл. 216 – 1 бр., чл. 228-240 – 1 бр., чл. 

290 – 3 бр, чл. 343 – 5 бр.; 

- НЧХД – чл. 130-146 НК; 

- НАХД  по ЗГ – 4 бр., по ЗДвП – 3 бр. , по ЗЗПотр. – 2 бр. по ЗАДДС 

– 1 бр.; 

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

съдебни заседание са: необходимост от събиране на доказателства и 

осигуряване правото на защита, ангажираност на вещи лица и защитници 

на подсъдимите. 

Наказателните дела, чието разглеждане е продължило в срок до 3 

месеца са 264 бр. Наказателните дела с обща продължителност от 3- 6 

месеца са 92 бр. Наказателните дела, чиято продължителност е с повече от 

9 месеца са 31 бр. Според справка, предоставена от РС- Червен бряг това 

са:  

Вид дело Номер/Година Съдия докладчик 
Образувано /  

Започнало 
Свършило 

НОХД 379/2009 ХРИСТО В. ПЪРВАНОВ 7.10.2009 25.1.2012 

НОХД 439/2009 ХРИСТО В. ПЪРВАНОВ 6.11.2009 31.5.2012 

НОХД 508/2009 ЗОЯ Г. ПАНЧЕВА 1.12.2009 20.3.2012 

НОХД 24/2011 ХРИСТО В. ПЪРВАНОВ 18.1.2011 18.10.2012 

НОХД 32/2011 ХРИСТО В. ПЪРВАНОВ 31.1.2011 17.10.2012 

АНД 72/2011 ЗОЯ Г. ПАНЧЕВА 25.2.2011 16.1.2012 

НОХД 131/2011 ЗОЯ Г. ПАНЧЕВА 15.4.2011 21.2.2012 

АНД 137/2011 ЗОЯ Г. ПАНЧЕВА 27.4.2011 6.2.2012 

НОХД 140/2011 ЗОЯ Г. ПАНЧЕВА 27.4.2011 21.2.2012 

НОХД 149/2011 ЗОЯ Г. ПАНЧЕВА 5.5.2011 24.7.2012 

НОХД 150/2011 ЗОЯ Г. ПАНЧЕВА 5.5.2011 9.4.2012 

АНД 159/2011 ЗОЯ Г. ПАНЧЕВА 16.5.2011 16.3.2012 

НОХД 161/2011 ХРИСТО В. ПЪРВАНОВ 17.5.2011 7.3.2012 

НОХД 183/2011 ХРИСТО В. ПЪРВАНОВ 2.6.2011 3.5.2012 

НОХД 186/2011 ХРИСТО В. ПЪРВАНОВ 3.6.2011 21.6.2012 

НЧХД 212/2011 ХРИСТО В. ПЪРВАНОВ 23.6.2011 12.9.2012 

НОХД 214/2011 ЗОЯ Г. ПАНЧЕВА 29.6.2011 21.5.2012 
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НОХД 215/2011 ЗОЯ Г. ПАНЧЕВА 29.6.2011 2.10.2012 

НОХД 239/2011 ХРИСТО В. ПЪРВАНОВ 13.7.2011 13.6.2012 

НЧХД 250/2011 ХРИСТО В. ПЪРВАНОВ 22.7.2011 22.11.2012 

АНД 301/2011 ЗОЯ Г. ПАНЧЕВА 13.9.2011 25.6.2012 

НЧХД 305/2011 ЗОЯ Г. ПАНЧЕВА 15.9.2011 3.7.2012 

НОХД 312/2011 ХРИСТО В. ПЪРВАНОВ 20.9.2011 23.8.2012 

НОХД 313/2011 ХРИСТО В. ПЪРВАНОВ 20.9.2011 23.8.2012 

АНД 316/2011 ХРИСТО В. ПЪРВАНОВ 26.9.2011 22.8.2012 

АНД 342/2011 ЗОЯ Г. ПАНЧЕВА 18.10.2011 16.11.2012 

АНД 347/2011 ХРИСТО В. ПЪРВАНОВ 20.10.2011 19.10.2012 

НЧХД 393/2011 ХРИСТО В. ПЪРВАНОВ 22.11.2011 12.9.2012 

АНД 411/2011 ЗОЯ Г. ПАНЧЕВА 5.12.2011 12.9.2012 

НОХД 412/2011 ЙОХАН М. ДЖЕНОВ 5.12.2011 26.9.2012 

АНД 434/2011 ХРИСТО В. ПЪРВАНОВ 29.12.2011 19.10.2012 

 

По 148бр. НОХД срокът от образуване на делото до постановяване 

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

месеца, а по 18 бр. НОХД този срок е над 9 месеца. Причините за това са: 

необходимост от събиране на доказателства и осигуряване правото на 

защита, ангажираност на вещи лица и защитници на подсъдимите. 

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

2012г. не са приключили 135 бр. наказателни дела като първа инстанция 

НОХД – 59 бр., НЧХД – 13 бр., ЧНД – 9 бр., НАХД – 54 бр. Изразено в 

процентно съотношение, неприключените наказателни дела от общо 

разгледаните такива са 24,02%. 

Спрените дела са 4 бр. по чл. 290 и 251 вр. чл. 25 и 26 от НПК. 

Няма погасени по давност дела.  

През проверявания период няма изгубени дела.  

Приложение: Справка №5 за спрените дела, както и за висящите 

наказателни дела, образувани преди 1. 01. 2011г. и неприключили към 30. 

06. 2013г. 
 

Предмет на проверка бяха следните дела: 
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НОХД№183/11г. 

Делото е образувано на 2.06.2010г. въз основа на обвинителен акт, 

внесен от РП Червен бряг срещу Г. П. за извършено от него престъпление 

по чл. 129, ал.1 от НК. Разпределено е на съдия Христо Първанов. 

Според чл. 147 от ПАРОАВАС(отм.) когато делото се предава от 

един орган на друг, веществените доказателства се предават заедно с 

него. По делото има веществени доказателства. В същото време в 

материалите по делото липсва приемо- предавателен протокол за 

веществените доказателства, изискван от разпоредбата на чл. 141, ал.2 

от ПАРОАВАС. 

С разпореждане от 6. 06. 2011г. съдия Първанов насрочил делото за 

6. 07. 2011г. за предварително изслушване с оглед разглеждане на делото 

по реда на гл. 27 от НПК”Съкратено съдебно следствие в производството 

пред първата инстанция.” 

Заседанието на 6. 07. 2011г. е отложено поради неявяване на 

подсъдимия, който се разболял. 

На 20 .07. 2011г. съдията отменил разпореждането за разглеждане на 

делото по реда на съкратеното съдебно следствие, отложил делото за 12. 

10. 2011г. и разпоредил да се призоват свидетелите и вещите лица. 

Следващите съдебни заседания са на 12. 10. 2011г., 10. 11. 2011г., 8. 

12. 2011г., 1. 02. 2012г., 22. 03. 2012г., 2. 05. 2012г. и 3. 05. 2012г., когато 

делото приключили с осъдителна присъда. 

Мотивите са предадени в канцеларията на съда на 16. 05. 2012г. 

Присъдата е влязла в сила на6. 07. 22012г. и тогава е изпратена на РП-

Червен бряг за изпълнение. 

Няма нарушение разумния срок за разглеждане и решаване на 

делото. 

Приемо- предавателен протокол за веществените доказателства 

липсва и по НОХД№258/12г. и по НОХД№439/09г. 

 

НОХД№410/11г. 

Делото е образувано на 2.12.2011г. въз основа на обвинителен акт, 

внесен от РП Червен бряг срещу И. Б. за извършено от него престъпление 

по чл. 206, ал.3, пр. 1 вр. с ал.1 вр. с чл. 26, ал.1 от НК. Разпределено е на 

съдия Христо Първанов. 

С разпореждане от 5. 12. 2011г. той насрочил делото за 18. 01. 2012г. 

Следващите съдебни заседания по делото са на 18. 01. 2012г., 9.02.2012г., 
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15. 03. 2012г., 10. 05. 2012г., 28. 06. 2012г., 19. 09. 2012г., 8. 11. 2012г.,5. 12. 

2012г., 24. 01. 2013г. и 10. 04. 2013г., когато делото приключило с 

оправдателна присъда. Мотивите са предадени на 30. 04. 2013г. 

Няма нарушение разумния срок за разглеждане и решаване на 

делото. 

 

НОХД№412/11г. 

Делото е образувано на 5.12.2011г. въз основа на обвинителен акт, 

внесен от РП Червен бряг срещу Х. Н. за извършено от него престъпление 

по чл. 210, ал.1, т. 5 вр. с чл. 209, ал.1 от НК. Разпределено е на съдия 

Йохан Дженов. 

С разпореждане от 12. 12. 2011г. той насрочил делото за 18. 01. 

2012г.  

На 18. 01 2012г. съдът отложил делото за 7. 03. 2012г. , защото на 

подсъдимият не бил връчен обвинителния акт. 

На 7. 03. 2012г. съдът отложил делото за 2. 05. 2012г., защото не се 

явил прокурора.Следващите съдебни заседания по делото са на 2.05. 2012г., 

27.06.2012г. и на 26.09. 2012г., когато съдът постановил оправдателна 

присъда. 

Мотивите са предадени в канцеларията на съда на 29. 09. 2012г. 

Присъдата е потвърдена от ОС- Плевен. 

 

НЧХД№219/12г. 

Делото е образувано на 25.07.2012г. въз основа на тъжба, внесена от 

С. Р. срещу П. Б. за извършено от него престъпление по чл. 130, ал.1 от 

НК. Разпределено е на съдия Зоя Панчева. 

С разпореждане от 3. 09. 2012г. тя насрочила делото за 16. 10. 2012г. 

Интервалът между датата на която делото е образувано и датата, за 

която е насрочено е повече от два месеца. Няма разрешение на 

председателя на РС- Червен бряг за насрочване на делото в срока по чл. 

252, ал.2 от НПК. Допуснато е нарушение на срока по чл. 252 от НПК. 

На 19. 09. 2012г. съдия Панчева се отвела от разглеждане на делото. 

Впоследствие делото било разпределено на съдия Първанов, който с 

определение от 21. 09. 2012г. също се отвел от неговото разглеждане. 

Делото е разпределено за трети път на съдия Виолета Николова. С 

разпореждане от 25. 09. 2012г. тя насрочила делото за 16. 10. 2012г. 

На 16. 10. 2012г. съдебното заседание било отложено поради 

неявяване на подсъдимия, който бил нередовно призован. Следващите 



 62 

съдебни заседания били на 12.11. 2012г., 20. 12. 2012г., 28. 01. 2013г., 22. 

02. 2013г., 11. 03. 2013г. и на 26. 03. 2013г., когато делото приключило с 

оправдателна присъда. Мотивите към присъдата са предадени на 2. 04. 

2013г. Присъдата е потвърдена от ОС- Плевен. 

 

НОХД№371/11г. 

Делото е образувано на 4.11.2011г. въз основа на обвинителен акт, 

внесен от РП- Червен бряг срещу Ф. Я. за престъпление по чл. 234в, ал.1 от 

НК. Разпределено е на съдия Зоя Панчева. 

По делото има веществени доказателства, но липсва приемо- 

предавателен протокол по чл. 141, ал.2 от ПАРОАВАС(отм). 

С разпореждане от 14. 11. 2011г. тя насрочила делото за 14. 02. 

2012г. Интервалът между датата на която делото е образувано и 

датата, за която е насрочено е повече от три месеца. Допуснато е 

нарушение на срока по чл. 252 от НПК. 

На 14. 02. 2012г. съдия Панчева дала ход на делото и го отложила за 

нови доказателства за 2. 04. 2012г. Следващите съдебни заседания са на 8. 

05. 2012г.,15. 05. 2012г. и на 18. 05. 2012г., когато делото приключило с 

оправдателна присъда. Мотивите към присъдата са изготвени на 7. 06. 

2012г. 

 

Бяха проверени и НОХД№ 312/11г., ЧНД№338/12г., 

НЧХД№305/12г., АНД№77/12г., АНД№69/12г., НЧХД№357/11г., 

АНД№275/11г., АНД№93/12г., НЧХД№212/11г., НОХД№44/12г., 

НОХД№379/09г., НЧХД№250/11г. и АНД№347/11г. със съдия- докладчик 

Христо Първанов; 

ЧНД№293/12г., ЧНД№295/12г., ЧНД№220/12г. и АНД№238/12г.,  

със съдия- докладчик Йохан Дженов; 

НЧХД№179/12г., ЧНД№249/12г., ЧНД№282/12г., АНД№239/12г. и 

ЧНД№309/12г. със съдия- докладчик Виолета Николова; 

НОХД№131/11г., НОХД№150/11г., НОХД№150/11г.,  

НЧХД№168/11г., ЧНД№372/12г., АНД№92/12г., АНД№31/12г., АНД№ 

342/11г., НОХД№215/11г., НОХД№177/12г., НЧХД№325/11г., 

НЧХД№158/12г., НЧХД№304/11г., НЧХД№305/11г., АНД№159/11г., 

НОХД№140/11г., НОХД№45/12г. и АНД№284/12г. със съдия- докладчик 

Зоя Панчева. 
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Проверяващият екип установи, че по тези дела не е допуснато 

нарушение на разумния срок за разглеждане и решаване на делото по 

смисъла на чл. 22 от НПК. 

 

НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ ЗА 2012г.: 

 

Натовареността по щат за всички съдии съобразно статистическите 

показатели е следната: 

- спрямо общия брой дела за разглеждане – 34,02 %; 

- и спрямо свършените дела – 29,23%; 

 

Натовареността на наказателните съдии по щат е: 

- спрямо делата за разглеждане – 23,42%; 

- спрямо свършените дела – 14,79%; 

 

Действителната натовареност на съдиите е: 

- спрямо делата за разглеждане – 36,29%.; 

- спрямо свършените дела – 31,18%.; 

 

   01.01. 2013г- 30.06.2013г.: 

 

През първото полугодие на 2013г. в РС- Червен бряг са работили 

четирима съдии. Преимуществено наказателни дела са гледали съдиите:  

1. Христо Първанов- председател на РС- Червен бряг; 

2. Зоя Панчева- Илиева –съдия; 

Съдиите Йохан Дженов и Виолета Николова са гледали 

преимуществено граждански дела. Те са разглеждали и наказателни дела, 

но техният брой е значително по- малък. 

 

Подробна информация за периода, през който съдиите са ползвали 

отпуск се съдържа в Приложение 1. 
 

Приложение: Приложение №1 относно отпуска, който съдиите са ползвали 

през 2012г.; 

През проверявания период съдиите са имали средно по 9 бр. съдебни 

заседания месечно. В едно заседание са разглеждани средно  4.4 бр. От 

тях НОХД – 2, 5 бр., НЧХД – 0, 5 бр., ЧНД – 0, 2 бр., НАХД – 1, 2 бр.  
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През проверявания период съдиите от РС Червен бряг са насрочили 

брой наказателни дела както следва: 

 

1/ Христо Първанов- административен ръководител на РС Червен 

бряг е насрочил общо 209 наказателни дела. От тях: 

НОХД- 117бр.; 

НЧХД- 26 бр.; 

НАХД по чл. 78а от НК- 11бр.; 

ЧНД- 13 бр.; 

АНД- 42 бр.; 

 

Приложение: Справка №3 за брой насрочени наказателни дела по 

състави, за периода 1.01.2011г.- 30. 06. 2013г. 

 

2/ Зоя Панчева- съдия е насрочила общо 263 наказателни дела. От 

тях: 

НОХД- 151 бр.; 

НЧХД- 29бр.; 

НАХД по чл. 78а от НК- 10бр.; 

ЧНД- 8 бр.; 

АНД- 65бр. 

 

Приложение: Справка №3 за брой насрочени наказателни дела по 

състави, за периода 1.01.2011г.- 30. 06. 2013г. 

 

3/ Йохан Дженов- съдия е насрочил общо 45 наказателни дела. От 

тях: 

НОХД- 5бр.; 

НАХД по чл. 78а от НК- 7бр.; 

ЧНД- 17бр.; 

АНД- 16бр.; 

 

Приложение: Справка №3 за брой насрочени наказателни дела по 

състави, за периода 1.01.2011г.- 30. 06. 2013г. 

 

4/Виолета Николова- съдия е насрочила общо 53 бр. наказателни 

дела. От тях: 

НОХД- 7бр.; 

НЧХД- 7бр.; 

ЧНД- 17бр. 
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НАХД по чл. 78а от НК- 1бр.; 

АНД- 21бр.; 

 

Приложение: Справка №3 за брой насрочени наказателни дела по 

състави, за периода 1.01.2011г.- 30. 06. 2013г. 

 

През първото полугодие на 2013г. съдиите са приключили 

наказателни дела, както следва: 

1/ Христо Първанов- административен ръководител на РС Червен 

бряг е приключил общо 100 бр. наказателни дела от вида НОХД, НЧХД, 

НАХД по чл. 78а от НК, ЧНД, АНД; 

 

Приложение: Справка №4 за приключили в периода 1. 01. 2011г- 

30.06. 2013г. наказателни дела на съдия Христо Първанов; 

 

2/ Зоя Панчева – съдия е приключила общо 146 бр. наказателни дела 

от вида НОХД, НЧХД, НАХД по чл. 78а от НК, ЧНД, АНД; 

 

Приложение: Справка №4 за приключили в периода 1. 01. 2011г- 

30.06. 2013г. наказателни дела на съдия Зоя Панчева; 

 

3/ Йохан Дженов- съдия е приключил 41 бр. наказателни дела от 

вида АНД, НОХД и ЧНД; 

 

Приложение: Справка №4 за приключили в периода 1. 01. 2011г- 

30.06. 2013г. наказателни дела на съдия Йохан Дженов; 

 

4/ Виолета Николова- съдия е приключила 27 бр. наказателни дела 

от вида АНД, НОХД, НЧХД и ЧНД; 

 

Приложение: Справка №4 за приключили в периода 1. 01. 2012г- 

30.06. 2013г. наказателни дела на съдия Виолета Николова; 

 

В периода 1. 01. 2013г. - 30. 06. 2013г. Районен съд гр. Червен бряг е 

разгледал 927 бр. дела, от които наказателни дела 436 бр.  

От тях образувани през 2013г. са 301 бр. дела. Останали от предишни 

периоди са 135 бр. дела.  
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През първото полугодие на 2013г. в РС Червен бряг не е имало дела с 

висок обществен интерес. 

Свършените наказателни дела са 314 бр. От тях НОХД-128 бр., ЧНД-

82 бр., НАХД- 94бр., НЧХД- 10 бр. Това представлява  72.01% от 

поставените за разглеждане дела.   

 

От свършените наказателни дела 90 бр. са приключили с присъда, 

90бр. са приключили с решение, 82 бр. са приключили с определение. 

 

Приложение: Приложение 1; 

 

Прекратените наказателни дела са общо  87 бр. От тях: 

 

АНД- 5бр.; 

НОХД- 5 бр. От тях 2бр. НОХД са върнати на прокурора с указания 

за отстраняване на нарушения, допуснати на досъдебното производство; 

2бр. НОХД са прекратени на осн. чл. 43,т.3 от НПК; 1бр. НОХД е 

прекратено на осн. чл. 24, ал.1,т.6, предл. 1 от НПК; 

НЧХД- 1бр.; 

ЧНД- 35бр.  

 

Няма прекратени по давност дела.  

 

Приложение: Справка №6 за делата, прекратени през 2012г.; 

  

През първото полугодие на 2013 г. Районен съд- Червен бряг е 

върнал за допълнително разследване 2 бр. НОХД. Това са : 

 

 НОХД№9/13г. 

 

Делото е образувано въз основа на обвинителен акт, внесен от РП- 

Червен бряг срещу Д. М.  за това, че „на неустановена дата след 3. 03. 

2011г. унищожил или скрил неизключително нему принадлежащ 

документ- екземпляр от застрахователна полица за задължителна 

застраховка гражданска отговорност към ДЗИ с цел да набави за себе си 

имотна облага в размер на 209,28лв.- престъпление по чл. 319 от НПК. 

Съдия- докладчик е Виолета Николова. 

С разпореждане от 23. 01. 2013г., постановено на осн. чл. 249, 

ал.2,вр. с чл. 248, ал.2,т.3 от НПК, тя върнала делото на прокурора с 
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указания за отстраняване на отстранимо съществено нарушение на 

процесуалните правила, допуснато на досъдебното производство, което 

довело до ограничаване правото на защита на обвиняемия. В мотивите си 

посочила, че в обвинителния акт не са посочени времето, мястото и начина 

на извършване на деянието. 

Обвинителният акт е внесен от Светла Христова- прокурор при РП 

Червен бряг. Прокурор Христова следва да изпълнява по- прецизно 

задълженията си по чл.  246, ал.2 от НПК. 

 

НОХД№14/13г. 

 

Делото е образувано въз основа на обвинителен акт, внесен от РП- 

Червен бряг срещу трима обвиняеми за квалифицирани кражби. Съдия- 

докладчик е Зоя Панчева. 

С определение, постановено в съдебното заседание на 15. 04. 2013г. 

на осн. чл. 288,т.1 от НПК съдия Панчева върнала делото на прокурора с 

указания за отстраняване на отстранимо съществено нарушение на 

процесуалните правила, допуснато на досъдебното производство, което 

довело до ограничаване правото на защита на обвиняемия. В мотивите си 

посочила, че в обстоятелствената част на обвинителния акт не са посочени 

фактите, обуславящи обективните и субективните признаци на 

престъплението и участието на обвиняемите в него. Не е 

индивидуализиран и предмета на престъплението. 

Обвинителният акт е внесен от Светла Христова- прокурор при РП 

Червен бряг. Прокурор Христова следва да изпълнява по- прецизно 

задълженията си по чл. 196, ал.1, чл. 242, ал.2 и чл.  246, ал.2 от НПК. 

 

Приложение: Справка №8 за делата, върнати на прокурора за 

доразследване в периода 1.01. 2011г.- 30. 06. 2013г. 

 

В периода 1. 01. – 30. 06. 2013г. от общо решени 128 бр.  НОХД по 

12  бр. НОХД е постановена оправдателна присъда. Това представлява 

9.37%. Прави впечатление рязкото увеличение на броя на оправдателните 

присъда. Налице е ясно изразена тенденция на увеличаване на броя на 

делата, приключили с оправдателни присъди. Бяха проверени : 

НОХД№238/11г.- съдия- докладчик е Зоя Панчева. С присъда от 8. 

04. 2013г. тя признала за невиновни четири лица, които са предадени на 

съд с обвинение за извършване на квалифицирана кражба; 
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НОХД№83/11г.- съдия- докладчик е Зоя Панчева. С присъда от 11. 

03. 2013г. тя признала за невиновно едно лице, което е предадено на съд с 

обвинение за извършване на престъпление по чл. 149, ал.1, вр. с чл. 26, ал.1 

от НК.; 

НОХД№83/11г.- съдия- докладчик е Зоя Панчева. С присъда от 4. 03. 

2013г. тя признала за невиновно едно лице, което е предадено на съд с 

обвинение за извършване на престъпление по чл. 198, ал.1 от НК.; 

НОХД№240/11г.- съдия- докладчик е Зоя Панчева. С присъда от 10. 

06. 2013г. тя признала за невиновен единият подсъдими, който е предаден 

на съд с обвинение за извършване на престъпление по чл. 220, ал.2, вр. чл. 

26, ал.1 от НК. По отношение на втория подсъдими постановила 

осъдителна присъда за престъпление по чл. 202, ал.2,т.1 вр. с чл. 201, ал.1 

от НК.; 

НОХД№410/11г.- съдия- докладчик е Христо Първанов. С присъда 

от 10. 04. 2013г. той признал за невиновно едно лице, което е предадено на 

съд с обвинение за извършване на престъпление по чл. 206, ал.3 пр. 1 вр. с 

чл. 26, ал.1 от НК.; 

НОХД№500/10г.- съдия- докладчик е Зоя Панчева. С присъда от 24. 

06. 2013г. тя признала за невиновно едно лице, което е предадено на съд с 

обвинение за извършване на престъпление по чл. 345а, ал.1 вр. с чл. 20, 

ал.4 от НК.; 

НОХД№374/12г.- съдия- докладчик е Зоя Панчева. С присъда от 19. 

03. 2013г. тя признала за невиновни четири лица, които са предадени на 

съд с обвинение за извършване на квалифицирана кражба; 

НОХД№328/12г.- съдия- докладчик е Зоя Панчева. С присъда от 26. 

02. 2013г. тя признала за невиновно едно лице, което е предадено на съд с 

обвинение за извършване на престъпление по чл. 325, ал.1 от НК.; 

НОХД№169/12г.- съдия- докладчик е Зоя Панчева. С присъда от 18. 

06. 2013г. тя признала за невиновни двама от подсъдимите, които са 

предадени на съд с обвинение за извършване на кражба. Постановила 

частично оправдателни присъди по отношение на другите двама 

подсъдими; 

НОХД№/10г.- съдия- докладчик е Зоя Панчева. С присъда от 06. 06. 

2013г. тя признала за невиновно едно лице, което е предадено на съд с 

обвинение за извършване на престъпление по чл. 335, ал.6 вр. с ал. 2, вр. 

ал.1 от НК.; 

 

По 1 бр. дело подсъдимият е бил непълнолетен. 



 69 

 

38 бр. дела са решени по реда на гл.29 от НПК „Решаване на делото 

със споразумение”. Четири дела, образувани въз основа на внесени 

споразумения са насрочени в срок по- дълъг от 7- дневния срок по чл. 382, 

ал.2 от НПК. Според справка на РС- Червен бряг това са: 

      

Вид дело Номер/Год

ина 

Дата на 

образуване 

Съдия докладчик Насрочено 

за дата 

Резултат 

НОХД 47/2013 30.1.2013 ХРИСТО В. 

ПЪРВАНОВ 

7.2.2013 Със споразумение 

НОХД 69/2013 13.2.2013 ХРИСТО В. 

ПЪРВАНОВ 

21.2.2013 Със споразумение 

НОХД 210/2013 30.4.2013 ВИОЛЕТА Г. 

НИКОЛОВА 

10.5.2013 Със споразумение 

НОХД 241/2013 28.5.2013 ХРИСТО В. 

ПЪРВАНОВ 

5.6.2013 Със споразумение 

 

НОХД№201/13г. 

Делото е образувано на 22.04.2013г. въз основа на обвинителен акт, 

внесен от РП Червен бряг срещу двама обвиняеми за извършен от тях 

грабеж. Съдия- докладчик по делото е Зоя Панчева. 

С разпореждане от 23. 04. 2012г. тя насрочила делото за 25. 04. 

2013г. 

На 25. 04. 2013г. делото приключило със споразумение. По силата на 

одобреното споразумение единият от подсъдимите следва да изтърпи 

наказание лишаване от свобода за срок от една година. На осн. чл.66, ал.1 

от НК изпълнението на наказанието е отложено за срок от 3 години. В 

споразумението, одобрено от съда не е посочено на кого да се възложи 

възпитателната работа в случаите на условно осъждане.По силата на  

чл.381, ал.5, т.4 от НПК това е задължителен елемент от 

постигнатото споразумение. Страните могат да постигнат съгласие 

възпитателните грижи да се възложат на обществена организация или 

трудов колектив с тяхно съгласие, а когато липсва такова съгласие, 

възпитател може да бъде определено лице- чл.67, ал.1 и 2 от НК.В 

рамките на проверката дали споразумението отговаря на закона, съдът 

следва да следи за спазването и на чл.381, ал.5,т.4 от НПК. 
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Бяха проверени:НОХД№69/13г. и НОХД№66/13г. със съдия- 

докладчик Христо Първанов; НОХД№65/13г. и НОХД№71/13г. със съдия- 

докладчик Зоя Панчева. Проверяващият екип констатира, че по тях не са 

допуснати нарушения по образуването, движението и приключването на 

делата. 

 

Приложение: Справка №15 за НОХДела, образувани по внесено 

споразумение с насрочване в периода 1. 01. 2011г.- 30.06. 2013г. извън 

срока по чл. 382, ал.2 от НПК; 

31 бр. дела са разгледани по реда на гл.28 от НПК – 

„Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание”.  От тях 5 бр. дела, образувани въз основа 

на внесени постановления на прокуратурата, съдържащи предложения за 

налагане на административна отговорност по чл. 78а от НК, са насрочени 

след едномесечния срок по чл. 376, ал.1 от НПК. Според справка, 

предоставена от РС- Червен бряг това са: 

 

     

Вид 

дело Номер/Година 

Дата на 

образуване 

Насрочено за 

дата Съдия докладчик 

АНД 397/2012 26.11.2012 23.1.2013 ХРИСТО В. ПЪРВАНОВ 

АНД 431/2012 18.12.2012 29.1.2013 ЗОЯ Г. ПАНЧЕВА 

АНД 38/2013 23.1.2013 26.2.2013 ЗОЯ Г. ПАНЧЕВА 

АНД 39/2013 23.1.2013 26.2.2013 ЗОЯ Г. ПАНЧЕВА 

АНД 41/2013 23.1.2013 28.2.2013 ХРИСТО В. ПЪРВАНОВ 

 

Предмет на проверка бяха: АНД№288/13г., АНД№258/13г., 

АНД№269/13г., АНД№296/13г. и АНД№295/13г. със съдия- докладчик 

Йохан Дженов; АНД№30/13г. и АНД№55/13г. със съдия- докладчик Зоя 

Панчева; АНД№277/13г. със съдия- докладчик Виолета Николова. 

Проверяващият екип констатира, че по него не са допуснати нарушения по 

образуването, движението и приключването на делото. 
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Приложение: Справка №16 за АНДела, насрочени след срока по чл. 

376, ал.1 от НПК; 

 

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

производство пред първата инстанция” са разгледани 76 бр. дела. 

 

Бяха проверени следните дела: НОХД№19/13г. със съдия- докладчик 

Христо Първанов; НОХД№13/13г. и НОХД№375/12г. със съдия- 

докладчик Зоя Панчева; 

 

По реда на гл.25, НПК „Незабавно производство” са разгледани  4 

бр. дела. Всички дела са насрочени в срока по чл. 365 от НПК. Мотивите 

към постановените присъди са изготвени в срока по чл. 365, ал.2 от НПК. 

 

Приложение: Справка №17 за незабавните производства, насрочени 

в срок по- дълъг от срока по чл. 365, НПК в периода   1.01.2011г.- 

30.06.2013г. с посочване на датата на образуване, датата, за която са 

насрочени и съдията- докладчик; 

Справка №11 за всички незабавни производства, приключили в 

периода 1. 01. 2011г.- 30. 06. 2013г., по които мотивите са написани след 

срока по чл. 365, ал.2 от НПК с посочване на номера на делото, датата на 

обявяване на присъдата и датата на написване на мотивите към нея и 

съдията- докладчик. 

 

По реда на гл.24, НПК „Бързо производство” са разгледани 35 бр. 

дела. Всички бързи производства са насрочени в срока по чл. 358, ал.1,т.4 

от НПК. Мотивите към присъдите по две дела са написани след срока по 

чл. 359, ал.1 от НПК. Според справка, предоставена от РС- Червен бряг 

това са: 

НОХД№328/12г.- съдия- докладчик е Зоя Панчева. Делото е 

образувано на 19. 12. 12г. Присъдата е обявена на 26. 02. 2013г. Мотивите 

са предадени в канцеларията на съда на 5. 04. 2013г. 

НОХД№438/12г.- съдия- докладчик е Зоя Панчева. Делото е 

образувано на 19. 12. 12г. Присъдата е обявена на 5. 03. 2013г. Мотивите са 

предадени в канцеларията на съда на 14. 03. 2013г. 

 

Приложение: Справка №18 за срочност при насрочване на бързите 

производства, приключили в периода 1.01.2011г.- 30.06. 2013г; 
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Справка № 12 за всички бързи производства, приключили в периода 

1. 01. 2011г.- 30. 06. 2013г., по които мотивите са написани в срок по- 

дълъг от 7- дневния срок по чл.  359, ал.1 от НПК; 

 

Разгледани са 3бр. дела, образувани по искане за вземане на мярка за 

неотклонение „Задържане под стража” (чл.64 от НПК). По всички дела 

съдът е постановил определението си в деня на образуването.  

Всички дела с правно основание чл. 64 от НПК са решени в едно 

съдебно заседание.  

 

Приложение: Приложение 1 

Справка №20 за наказателните дела, с правно основание чл. 64 от 

НПК, които са насрочени в срок по- дълъг от срока по чл.64, ал.3 от НПК и 

са решени в повече от едно заседание по състави , с посочване на съдията- 

докладчик, броят на заседанията  и срокът, в който е постановено 

определението; 

Справка №21 за наказателните дела с правно основание чл. 65 от 

НПК, които са насрочени в срок по- дълъг от срока по чл.65, ал.3 от НПК и 

са решени в повече от едно заседание по състави , с посочване на съдията- 

докладчик, броят на заседанията и срокът, в който  е постановено 

определението. 

 

През първото полугодие на 2013г. съдът е допуснал нарушение на 

срока по чл. 243, ал.4 от НПК по 5бр. дела както следва: 

 

ЧНД№440/12г.- съдия- докладчик е Зоя Панчева. Делото е 

образувано на 27. 12. 2012г. Съдията се произнесъл в закрито заседание на 

11. 01. 2013г.; 

ЧНД№95/13г.- съдия- докладчик е Виолета Николова. Делото е 

образувано на 05. 03. 2013г. Съдията се произнесъл в закрито заседание на 

15. 03. 2013г.; 

ЧНД№143/13г.- съдия- докладчик е Зоя Панчева. Делото е 

образувано на 28. 03. 2013г. Съдията се произнесъл в закрито заседание на 

18. 04. 2013г.; 

ЧНД№242/13г.- съдия- докладчик е Христо Първанов. Делото е 

образувано на 29. 05. 2013г. Съдията се произнесъл в закрито заседание на 

12. 06. 2013г.; 



 73 

ЧНД№243/13г.- съдия- докладчик е Зоя Панчева. Делото е 

образувано на 29. 05. 2013г. Съдията се произнесъл в закрито заседание на 

17. 06. 2013г.; 

 

Приложение:Справка №19 за всички ЧНД с правно основание чл. 

243, НПК, приключили в периода 1.01. 2011г.- 30. 06. 2013г. по които 

съдът се е произнесъл в срок по- дълъг от срока по чл. 243, ал.4 от НПК с 

посочване номера на делото, датата на образуване, съдията- докладчик и 

датата на произнасяне; 

 

В периода 1. 0.1 – 30. 06. 2013г. в Районен съд – Червен бряг са 

разгледани  4бр. дела по глава 34, раздел І от НПК „Прилагане на 

принудителни медицински мерки”. Всички дела са насрочени в 3- 

дневен срок съгласно чл. 429, ал.1 от НПК. 

 

По спазването на чл.252 от НПК: 

109 бр. НОХД са насрочени в двумесечния  срок. 

Няма НОХДела,които да са насрочени в тримесечен срок с 

разрешение на председателя на съда.   

 7 бр. НОХД, които да  са  насрочени  в  тримесечен  срок  без  разрешение  

на председателя на съда.  

 

Приложение: Приложение1; 

Справка №14 за делата, насрочени в тримесечен срок без разрешение 

на председателя на съда през 2013г., с посочване на съдия- докладчика;  

 

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

 

По 122 бр. НОХД интервалът между съдебните заседания е до три 

месеца. По 6 бр.  НОХД интервалът между съдебните заседания да е 

повече от три месеца. 

 

Приложение :Приложение№1 

 

По спазването на чл. 308 от НПК: 

 

По 109 бр. НОХД мотивите на присъдата са изготвени до 15 дни. По 

13бр. НОХД мотивите на присъдата са изготвени до 30 дни.  
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По 6 бр.  НОХД мотивите на присъдата да са изготвени след 

изтичане на повече от 30 дни. Според справка, предоставено от РС- Червен 

бряг това са :  

 

№ 

по 

ред 

Вид 

дело 

Номер/ 

Година 
Съдия-докладчик 

Вид на 

съдебния 

акт 

Дата на 

съдеб. акт 

Дата на 

предаване на 

мотивите 

1. НОХД 238/2011 ЗОЯ Г. ПАНЧЕВА Присъда 8.4.2013 10.5.2013 

2. НОХД 328/2012 ЗОЯ Г. ПАНЧЕВА Присъда 26.2.2013 5.4.2013 

3. НОХД 317/2011 ЗОЯ Г. ПАНЧЕВА Присъда 4.3.2013 5.4.2013 

4. НОХД 109/2013 ЗОЯ Г. ПАНЧЕВА Присъда 4.6.2013 14.8.2013 

5. НОХД 240/2011 ЗОЯ Г. ПАНЧЕВА Присъда 10.6.2013 4.10.2013 

6. НОХД 169/2012 ЗОЯ Г. ПАНЧЕВА Присъда 18.6.2013 5.8.2013 

 

По 69бр. АНД решенията са изготвени в срок до един месец от 

обявяване на делото за решаване. По 25 бр. решенията са изготвени в срок 

до 3 месеца. Причините за това са както субективни така и обективни- 

високата натовареност на магистратите,така и заболяване на съдията. 

 

Приложение: Приложение №1; 

     Справка №9 за всички НОХдела, приключили в 

периода 1. 01. 2011г. - 30. 06. 2013г., по които мотивите са написани след 

срока по чл. 308 от НПК  с посочване на датата на обявяване на присъдата 

и датата на написване на мотивите към нея и съдията- докладчик; 

              Справка №10 за всички АНДела, решени в периода 1. 01. 

2011г. - 30. 06. 2013г., по които решението е написано след едномесечния 

срок с посочване на датата на обявяване на делото за решаване и 

постановяване на решението за всеки съдия и съдията- докладчик; 

 

 

По спазването на чл. 416 от НПК: 

 

По 101 бр. дела препис от присъдата е изпратен на съответния орган 

в 7дневен срок от влизането й в сила. По 1 бр. препис от присъдата е 

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

сила. Това е НОХД№317/11г. 
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Причина за нарушението на срока по чл. 416, ал.5 от НПК при 

изпращането на присъдата за изпълнение е противоречие в 

законодателството. При определяне на срока за изпращане на присъдата за 

изпълнение законодателят не е съобразил, че срокът за изготвяне на 

мотивите, предвиден в чл. 308 от НПК е по- дълъг от срока по чл. 416, ал.5 

от НПК. Когато съдът не обяви мотивите, заедно с присъдата, тя влиза в 

сила, но срокът за изготвяне на мотивите е по- дълъг от 7 дни.  

В посочените по- горе случаи срокът по чл. 416, ал.5 от НПК е 

нарушен, но първоинстанционния съд не е виновен за това. 

Видно от Справката, предоставена от РС Червен бряг, присъдата е 

изпратена за изпълнение на Районна прокуратура в деня, когато мотивите 

са предадени в канцеларията на съда. 

 

Приложение : Справка №13 за всички НОХдела, по които присъдите 

са влезли в сила  и преписи от тях са изпратени след изтичане на срока по 

чл. 416 НПК; 

 

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

разглеждане и решаване на  делото : 

 

В едно съдебно заседание са приключили 196 бр. наказателни дела. 

От тях НОХД – 61 бр., ЧНД – 78 бр., НАХД – 57 бр. Делата са с правно 

основание: 

 НОХД – по чл. 194-197 НК – 10 бр., чл. 216 НК – 2 бр., чл. 228-

240 НК – 21 бр. чл. 325 НК – 2 бр., чл. 339 – 4 бр., чл. 343 – 19 

бр. чл. 354а – 1 бр. чл. 290 НК – 1 бр. ,чл. 167 ал. 2 от НК – 1 

бр.; 

 ЧНД - по  ЗЗдр. – 3 бр. по чл. 23-25 НК – 7 бр., чл. 161 от НПК 

– 25 бр., чл. 243 – 12 бр., чл. 222 НПК – 6 бр., чл. 223 НПК – 13 

бр. , съд. Поръчка – 4 бр., чл. 64 НПК – 3 бр. , ЗБППМН – 3 бр. 

чл. 86 - 2 бр.; 

 НАХД – по чл. 78а от НК – 24 бр. , по ЗГ – 23 бр., по ЗДвП- 11 

бр.; 

 

Наказателните дела, приключили до три съдебни заседания са 85 

 бр. От тях НОХД – 47 бр., НЧХД – 1бр., ЧНД – 4 бр., НАХД – 33 

бр.Тяхното правно основание е : 

 -НОХД – по чл. 129 НК – 1 бр. , чл. 194-197 – 14 бр. , чл. 201-

208 – 1 бр., 216 – 1 бр., 228-240 – 18 бр., 343 – 9 бр. 354а – 2 

бр.,  242 – 1 бр.;   



 76 

 НЧХД чл. 130 НК.; 

 ЧНД – по ЗЗдр 1 бр. по чл. 23-25 – 2 бр., 86 НК – 1бр.; 

 НАХД – 78а НК – 1 бр. по ЗГ – 17 бр. по ЗДвП – 15;  

 

Наказателните дела, приключили с повече от три съдебни заседания 

са 33 бр. От тях НОХД – 20 бр., НЧХД – 9 бр., ЧНД –0 бр., НАХД – 4 бр. 

Тяхното правно основание е:  

 НОХД – по чл. 194-197 – 7 бр., по чл. 198 – 200 – 3 бр., чл. 201-208 – 

3 бр., чл. 228-240 – 1 бр., чл. 325 – 1 бр., чл. 290 НК – 1 бр., чл. 343 – 

2 бр., чл. 339 – 1 бр., чл. 149 – 1 бр.; 

 НЧХД – по чл. 130 и 146-7 НК – 9 бр.; 

 НАХД по ЗГ – 2 бр.  и по ЗДвП – 2 бр.;  

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

съдебни заседание са необходимост от събиране на доказателства и 

осигуряване правото на защита, ангажираност на вещи лица и защитници 

на подсъдимите. 

Наказателните дела, чието разглеждане е продължило в срок до 3 

месеца са 222 бр. Наказателните дела с обща продължителност от 3- 6 

месеца са 57 бр. Наказателните дела, чиято продължителност е с повече от 

9 месеца са 20 бр.  

Вид дело Номер/Година Съдия докладчик 
Образувано  

/Започнало 
Свършило 

НОХД 500/2010 ЗОЯ Г. ПАНЧЕВА 3.12.2010 24.6.2013 

НОХД 83/2011 ЗОЯ Г. ПАНЧЕВА 11.3.2011 11.3.2013 

НОХД 84/2011 ЗОЯ Г. ПАНЧЕВА 11.3.2011 27.5.2013 

НОХД 164/2011 ЗОЯ Г. ПАНЧЕВА 19.5.2011 22.4.2013 

НОХД 195/2011 ХРИСТО В. ПЪРВАНОВ 9.6.2011 13.2.2013 

НЧХД 222/2011 ХРИСТО В. ПЪРВАНОВ 4.7.2011 12.6.2013 

НОХД 238/2011 ЗОЯ Г. ПАНЧЕВА 13.7.2011 8.4.2013 

НОХД 240/2011 ЗОЯ Г. ПАНЧЕВА 13.7.2011 10.6.2013 

НЧХД 268/2011 ЗОЯ Г. ПАНЧЕВА 8.8.2011 24.6.2013 

НОХД 317/2011 ЗОЯ Г. ПАНЧЕВА 26.9.2011 4.3.2013 

НОХД 410/2011 ХРИСТО В. ПЪРВАНОВ 2.12.2011 10.4.2013 

НЧХД 14/2012 ЗОЯ Г. ПАНЧЕВА 11.1.2012 20.5.2013 

НОХД 20/2012 ХРИСТО В. ПЪРВАНОВ 13.1.2012 7.2.2013 
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НОХД 44/2012 ХРИСТО В. ПЪРВАНОВ 13.2.2012 20.2.2013 

АНД 80/2012 ЗОЯ Г. ПАНЧЕВА 23.3.2012 28.1.2013 

НОХД 85/2012 ХРИСТО В. ПЪРВАНОВ 26.3.2012 21.2.2013 

НОХД 103/2012 ХРИСТО В. ПЪРВАНОВ 18.4.2012 23.1.2013 

НОХД 169/2012 ЗОЯ Г. ПАНЧЕВА 18.6.2012 18.6.2013 

НЧХД 188/2012 ЗОЯ Г. ПАНЧЕВА 3.7.2012 15.4.2013 

НЧХД 285/2012 ХРИСТО В. ПЪРВАНОВ 19.9.2012 26.6.2013 

По 111 бр. НОХД срокът от образуване на делото до постановяване 

на присъдата по делото е до 7 месеца. По 3 бр. НОХД този срок е до 9 

месеца, а по 14бр. НОХД този срок е над 9 месеца. Причините за това са: 

необходимост от събиране на доказателства и осигуряване правото на 

защита, ангажираност на вещи лица и защитници на подсъдимите. 

От образуваните и останали от предишни периоди дела до 30.06. 

2013г. не са приключили 122 бр. наказателни дела като първа инстанция 

Спрените дела са 3бр.  по чл. 290 и 251 вр. чл. 25 и 26 от НПК  

Няма погасени по давност дела.  

През проверявания период няма изгубени дела.  

Приложение: Справка №5 за спрените дела, както и за висящите 

наказателни дела, образувани преди 1. 01. 2011г. и неприключили към 30. 

06. 2013г. 

 

Предмет на проверка бяха следните дела: 

 НОХД№235/12г. 

Делото е образувано на 3.08.2012г. въз основа на обвинителен акт, 

внесен от РП Червен бряг срещу двама подсъдими за кражба. Разпределено 

е на съдия Христо Първанов. 

Според чл. 147 от ПАРОАВАС(отм.) когато делото се предава от 

един орган на друг, веществените доказателства се предават заедно с 

него. По делото има веществени доказателства. В същото време в 

материалите по делото липсва приемо- предавателен протокол за 

веществените доказателства, изискван от разпоредбата на чл. 141, ал.2 

от ПАРОАВАС. 
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С разпореждане от 22. 08. 2012г. съдия Първанов насрочил делото за 

26. 09. 2012г. 

Заседанието на 26. 09. 2012г. е отложено поради неявяване на един 

от съдебните заседатели, който имал ангажимент. 

Следващите съдебни заседания са на 11. 10. 2012г., 8. 11. 2012г., 5. 

12. 2012г. и 30. 01. 2013г., когато делото приключили с осъдителна 

присъда. 

Мотивите са предадени в канцеларията на съда на 30. 01. 2013г. 

Присъдата е влязла в сила на 4. 03. 2013г. и тогава е изпратена на РП-

Червен бряг за изпълнение. 

Няма нарушение разумния срок за разглеждане и решаване на 

делото. 

Приемо- предавателен протокол за веществените доказателства 

липсва също по НОХД№85/12г., НОХД№317/11г. и по НОХД№164/11г. 

 

ЧНД№96/13г. 

 

Делото е образувано на 5. 03. 2013г. по искане на РП- Червен бряг за 

вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража” на осн. чл. 64 от 

НПК. Видно от протокол за избор на докладчик делото е разпределено на 

съдия Виолета Николова.Разпределящ е административния секретар 

Стоянка Христова. В протокола не е посочено дали това е избор по 

дежурство. Не е посочено между кои съдии е направен избора. 

Същият ден съдия Николова разгледала искането и постановила 

определение ,с което на осн. чл. 64 от НПК взела на обвиняемия мярка за 

неотклонение „задържане под стража”. Насрочила делото в ОС- Плевен в 

случай на обжалване. 

В протоколите за избор на докладчик по НОХД№500/10г., 

НОХД№203/10г., НОХД№190/10г., НОХД№307/10г. и по НОХД№164/11г. 

също не е посочено кои съдии участват в избора. 

 

НОХД№432/10г. 

 

Делото е образувано на 11. 11. 2010г. въз основа на обвинителен акт, 

внесен от РП- Червен бряг срещу М. Б. за квалифицирана кражба при 

условията на опасен рецидив. Делото е разпределено на съдия Зоя 

Панчева.В протокола за избор на докладчик не е посочено кои съдии 

участват в избора. 
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С разпореждане от 26. 11. 2010г. съдия Панчева насрочила делото за 

10. 01. 2011г. В разпореждането наред с другите указания съдия Панчева 

указала на подсъдимия, че следва да си упълномощи защитник, ако желае 

провеждане на съкратено съдебно следствие или да сключване на 

споразумение с прокурора. Разпоредила на подсъдимия в случай, че не 

може да си осигури адвокат, а желае делото да се гледа по реда на глава 27 

от НПК или да сключи споразумение с прокурора незабавно да уведоми 

съда, за да му бъде назначен служебен защитник. 

На 10.01. 2011г. съдия Панчева не дала ход на делото. Подсъдимият 

заявил, че иска да му бъде предоставена правна помощ. Съдия Панчева 

постановила определение в този смисъл и отложила делото за 14. 03. 

2011г. На следващия ден изпратила искане до АК- Плевен за определяне на 

служебен защитник на подсъдимия. 

На 14. 03. 2011г. поради заболяване на съдия Панчева съдия- 

докладчикът е сменен и вместо нея делото продължил да разглежда съдия 

Първанов. Делото не е разпределено по реда на чл. 9 от НПК. Нарушен е 

принципа за неизменност на състава, защото съдия Първанов не е 

започнал делото отначало, а продължил неговото разглеждане. 

Съдебното заседание от 14. 03. 2011г. е отложено за 18. 05. 2011г. 

На 18. 05. 2011г. подсъдимият не се явил в съдебно заседание без да 

сочи уважителни причини за това. Съдия Първанов изменил взетата на 

подсъдимия по време на досъдебното производство мярка за неотклонение  

от „подписка” в „парична гаранция в размер на 300лв.” и изискал от 

служба „Сигурност” при ОД- МВР- Плевен справка дали подсъдимият е 

напускал страната. 

Следващото съдебно заседание било на 15. 06. 2011г. Подсъдимият 

отново не се явил в съдебно заседание без да сочи уважителни причини за 

това. Съдия Първанов изменил взетата на подсъдимия мярка за 

неотклонение  от „парична гаранция в размер на 300лв.” в „задържане под 

стража”, обявил подсъдимия за общодържавно издирване и спрял 

наказателното производство до издирване на подсъдимия. 

По делото постъпило писмо от ОД на МВР- Плевен ,с което 

уведомяват съда, че подс. Б. не е напускал страната; справка и писмо от 

НСлС, с които уведомяват съда, че подсъдимият не се намира в арестите на 

страната; справка за постоянен и настоящ адрес, които съвпадат с тези, 

които са посочени в обвинителния акт. 

На 23. 02. 2012г. се провело открито съдебно заседание.В 

материалите по делото липсва съдебен акт за възобновяване на делото и 
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неговото насрочване. В съдебното заседание съдът вложил в материалите 

получените писма и справки и отново спрял наказателното производство. 

Разпоредил да се изиска от ОД МВР- Плевен номера на телеграмата, с 

която лицето е обявено за общодържавно издирване. 

На 2. 08. 2013г. съдебният заседател Милка Цветанова подала до 

съда молба, с която заявила, че от 2. 08. до 31. 12. 2013г. ще бъде в 

чужбина и помолила да не я избират за съдебен заседател. 

На 12. 08. 13г. председателят на съда разпоредил да се смени 

съдебният заседател по нейна молба и делото да започне отначало. 

На 15. 08. 13г. подсъдимият подал молба за изменение на мярката за 

неотклонение. 

Следващото съдебно заседание било на 21. 08. 2013г., когато съдът 

обявил осъдителна присъда. На подсъдимия е наложено наказание 

лишаване от свобода в размер на 1 година, което следвало да изтърпи 

ефективно. Липсва протокол за избор на докладчик. В съдебният състав е 

участва нов съдебен заседател. Делото не е започнало отначало, а 

продължило. Нарушени са принципите за непосредственост и за 

неизменност на състава. 

Мотивите към присъдата са предадени на 21. 08. 2013г. Присъдата е 

влязла в сила на 9. 09. 2013г. Срещу нея не е подаван жалба или протест. 

Изпратена е на РП- Червен бряг за изпълнение на 10. 10. 2013г. 

Интервалът между влизането на присъдата в сила и датата, на която е 

изпратена за изпълнение е 1 месец. Допуснато е нарушение на срока по чл. 

416, ал.5 от НПК.  

 

НОХД№203/10г. 

 

 Делото е образувано на 14.06.2010г. въз основа на обвинителен акт, 

внесен от РП- Червен бряг срещу К. Г. за извършена от него кражба. 

Делото е разпределено на съдия Зоя Панчева. В протокола за избор на 

докладчик не е посочено кои съдии участват в избора. 

С разпореждане от 14. 06. 2010г. тя взела решение за предварително 

изслушване на страните по реда на чл. 371 и сл. от НПК и насрочила 

делото за 19. 07. 2010г. 

Съдебното заседание от 19. 07. 2010г. е отложено поради неявяване 

на подсъдимия. В съда се явила майка му, която заявила, че Г. е на работа в 

Гърция. Делото е отложено за 14. 09. 2010. Не са предприети мерки за 
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дисциплиниране на подсъдимия и за установяване на точното му 

местонахождение. 

Съдебното заседание от 14. 09. 2010г. също е отложено поради 

неявяване на подсъдимия. Отново се явила майка му, която казала, че 

синът й страда от параноидна шизофрения. Заявила, че той още е в Гърция 

и чула, че там са го задържали заради извършен палеж. Съдът разпоредил 

да се изиска справка от ОД МВР- Плевен дали подсъдимият е напуснал 

страната и справка от психиатъра на МБАЛ гр. Червен бряг дали 

подсъдимият се води при него на отчет, с каква диагноза и от кога е 

заболяването. 

В съда се получили справки за заболяването на подсъдимия и за 

задграничните му пътувания. 

Съдебното заседание от 18. 10. 2010г. е отложено поради заболяване 

на съдия Панчева. 

Следващото съдебно заседание било на 19. 11. 2010г. Съдът спрял 

наказателното производство. Не са предприети мерки за дисциплиниране 

на подсъдимия. 

Следващото действие по делото е след 1 година и половина, когато 

на 25. 06. 2012г. се получила справка за резултатите от издирването на 

подсъдимия.В продължение на година и половина спряното дело не е 

администрирано и по него не са изисквани периодично справки относно 

резултатите от издирването на подсъдимия. 

Едва на 8. 10. 2013г., т. е. около три години след спирането на 

делото съдът изпратил питане до Дирекция „Международно оперативно 

сътрудничество” на МВР- София, дали подсъдимият Г. изтърпява 

наказание „лишаване от свобода” извън страната. 

С факс от 25. 10. 2013г. Дирекция „Международно оперативно 

сътрудничество” на МВР- София отговорила, че подсъдимият изтърпява 

наказание лишаване от свобода в размер на 12г. в затвор в Република 

Гърция за извършен от него палеж. 

 

По аналогичен начин е действала съдия Панчева и по 

НОХД№307/10г., което също е образувано срещу подсъдимия Г. за 

извършена от него друга кражба. Това дело е спряно на 5. 10. 2010г. 

Подсъдимият е обявен за общодържавно издирване за установяване на 

адрес с цел призоваването му.  

Следващото действие на съда е на 9. 06. 2011г., когато поискал 

информация дали подсъдимият се завърнал в страната. 
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В периода от 9. 06. 2011г. до 9. 04. 2013г., т. е. в продължение на две 

години по делото не са извършвани никакви действия. 

На 9. 04. 2013г. и на 8. 10. 2013г. съдът изпратил питане до Дирекция 

„Международно оперативно сътрудничество” на МВР- София, дали 

подсъдимият Г. изтърпява наказание „лишаване от свобода” извън 

страната. 

С факс от 25. 10. 2013г. Дирекция „Международно оперативно 

сътрудничество” на МВР- София отговорила, че подсъдимият изтърпява 

наказание лишаване от свобода в размер на 12г. в затвор в Република 

Гърция за извършен от него палеж. 

 

По НОХД№317/11г. редовно призовани свидетели не се явили в 

няколко съдебни заседания без уважителни причини. Съдия Панчева не е 

използвала възможностите на НПК за тяхното дисциплиниране. Това е 

станало едва в третото поред съдебно заседание. 

 

По НЧХД№14/12г. вещото лице не се явило в няколко съдебни 

заседания без да сочи уважителна причина за неявяването си. Съдия 

Панчева не е използвала възможностите на НПК за неговото 

дисциплиниране. 

 

Бяха проверени и НОХД№ 12/13г., ЧНД№421/12г., ЧНД№50/13г., 

НЧХД№285/12г., АНД№11/13г., АНД№32/13г., АНД№74/12г., 

НЧХД№188/12г., НОХД№204/12г. и НЧХД№222/11г. със съдия- 

докладчик Христо Първанов; 

ЧНД№222/13г., ЧНД№57/13г., ЧНД№45/13г. и ЧНД№97/13г.,  със 

съдия- докладчик Йохан Дженов; 

НЧХД№10/13г., ЧНД№56/13г., ЧНД№58/13г.и АНД№184/13г. със 

съдия- докладчик Виолета Николова; 

НОХД№90/12г., НОХД№328/12г., НОХД№84/11г.,  

НЧХД№268/11г., ЧНД№425/12г., АНД№327/12г., ЧНД№49/13г., ЧНД№ 

62/13г., ЧНД№40/13г., АНД№31/13г., ЧНД№119/13г., АНД№207/12г., 

АНД№80/12г., НОХД№317/11г., НЧХД№405/12г., ЧНД№167/13г. и 

ЧНД№356/13г. със съдия- докладчик Зоя Панчева. 

Проверяващият екип установи, че по тези дела не е допуснато 

нарушение на разумния срок за разглеждане и решаване на делото по 

смисъла на чл. 22 от НПК. 
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НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ ЗА 2013г.: 

 

Натовареността по щат за всички съдии съобразно статистическите 

показатели е следната: 

- спрямо общия брой дела за разглеждане – 33.50% 

- и спрямо свършените дела –30.00% 

Натовареността на наказателните съдии по щат е: 

- спрямо делата за разглеждане –30.08% 

- спрямо свършените дела –26.21% 

Действителната натовареност на съдиите е: 

- спрямо делата за разглеждане –33.50% 

- спрямо свършените дела –30.00% 

 

 

V. ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА 

  

Книгата за веществени доказателства е водена съгласно 

изискванията на ПАРОАВАС(отм). Водена е подробно и прегледно с 

точното и пълно описание на вида веществено доказателство. Посочено е 

на коя дата е постъпило в съда, по кой номер следствено дело, имената на 

обвиняемите и последвалите разпоредителни действия. 

 Спазвано е изискването на чл. 150 от ПАРОАВАС(отм.) при 

унищожаването на веществените доказателства да се изготвя протокол. 

Унищожаването е отбелязвано и в книгата за веществени доказателства. 

 

 

   ВЪЗ ОСНОВА НА ИЗЛОЖЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ ОТ 

ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА,  ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ ВИСШИЯ 

СЪДЕБЕН СЪВЕТ ПРАВИ СЛЕДНИТЕ  

 

 

ИЗВОДИ : 

 

 

През проверявания период съдиите от РС-Червен бряг са работили 

много добре по наказателните дела. Спазвани са законоустановените 

срокове. Съдиите са използвали възможностите на НПК и другите закони за 

дисциплиниране на страните и разглеждане на делата в разумен срок. Бяха 
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констатирани някои изключение по дела на съдия Панчева, но 

проверяващият екип намира, че те не са съществени.  

  Както беше посочено по- горе по време на проверката беше проведен 

разговор с председателя на съда и другите съдии и се постигна съгласие 

административният ръководител да издаде съответната заповед, която да 

гарантира, че делата ще се разпределят от него или от друг съдия. Г-н 

Първанов пое ангажимент да предприеме необходимите организационни 

мерки и за унифициране съдържанието на протоколите за избор на 

докладчик, които се прилагат към делата. Поради това не се налага ИВСС 

да дава препоръки в този смисъл. 

  Книгите се водят прегледно и според изискванията на действалия по 

време на проверката ПОРОАВАС(отм). Проверяващият екип намира, че с 

оглед по- голяма прецизност в книгата за изпълнение на влезли в сила 

присъди следва да се отразява датата, на която делото е върнато от горната 

инстанция. 

Липса на протокол за веществените доказателства по смисъла на чл. 

141, ал.2 от ПАРОАВАС(отм.) беше установена по три дела. Поради това 

проверяващият екип приема, че е налице системност по отношение на този 

пропуск. Изискването за изготвяне и прилагане към делото на приемо- 

предавателен протокол за веществените доказателства е залегнало и в чл. 

120 от новия Правилник за администрацията на съдилищата.  

Нарушение на изискването на чл. 311 от НПК беше констатирано по 

едно дело. Проверяващият екип приема, че в случая става дума по- скоро за 

изключения и поради това не е нужно да се дават препоръки в този смисъл. 

Наблюдава се ясна тенденция на увеличаване на броя на 

оправдателните присъди. 

Проверяващият екип намира, че съдия Панчева е върнала на 

прокурора с указание НОХД№67/12г. от съдебно заседание вместо с 

разпореждане по чл. 249 от НПК инцидентно. Броят на делата, които РС- 

Червен бряг е върнал на прокурор е нисък. Това показва, че съдиите от РС 

Червен бряг и прокурорите от РП Червен бряг притежават много добра 

теоретическа и практическа подготовка, а взаимодействието между тях е 

на много добро ниво.   

Пред вид изложеното препоръки за по- внимателно проучване на делата 

преди внасянето им за разглеждане в съдебно заседание не следва да се 

правят. 

Съдиите допускат известни нарушения при насрочване на делата, 

образувани въз основа на внесено споразумение. Прави впечатление, че 

броят на делата, насрочени след законоустановения срок нараства през 
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годините. През 2011г. след срока по чл. 382, ал.2 са насрочени 2 дела, през 

2012г. – 3 дела, а през първото полугодие на 2013г. – 4 дела. При 

одобряване на сключените споразумения съдиите следва да следят за 

спазването на чл. 381, ал.1,т.4 от НПК. 

Бяха констатирани случаи при които липсва разпореждане за 

насрочване на дело, образувано въз основа на постановление на 

прокуратурата, съдържащо предложение за налагане на административна 

отговорност по чл. 78а от НК. Проверяващият екип намира, че броят на 

констатираните нарушения е малък и поради това не се налага даването на 

препоръки в този смисъл. Очертава се тенденция на намаляване броя на 

делата, разгледани по реда на глава 28 от НПК”Освобождаване от 

наказателна отговорност с налагане на административно наказание”, 

насрочени след срока по чл. 376, ал.1 от НПК.През 2011г. след 

законоустановения срок са насрочени 16 дела, през 2012г. – 8 дела, а през 

първото полугодие на 2013г. – 5 дела. 

Бързите производства по правило се насрочват в законоустановения 

срок. Малкото случаи на насрочване на делото след срока по чл. 358, ал.1т. 

4 от НПК, които бяха констатирани показват тенденция на намаляване. През 

2011г. след законоустановения срок са насрочени 5 дела, през 2012г. – 4 

дела, а през първото полугодие на 2013г. нито едно дело не е насрочено 

след 7- дневния срок по чл. 358, ал.1 ,т.4 от НПК. Известно закъснение при 

изготвяне на мотивите към присъдите, постановени по бързи производства 

има през 2012г. Тогава по 8 дела мотивите към присъдите са изготвени след 

срока по чл. 359, ал.1 от НПК. Имайки предвид, че през 2011г. не е имало 

присъди по бързи производства със забавени мотиви, а през 2013г. са 

забавени мотивите към присъдите по 2бр. дела от този вид, проверяващият 

екип приема, че този проблем е бил краткотраен и е преодолян. 

Налице е тенденция на намаляване на броя на ЧНД с правно основание 

чл. 243 от НПК, които са приключили след законоустановения срок. През 

2011г. съдът се е произнесъл след срока по чл. 243, ал.4 от НПК по 14бр. 

дела, през 2012г. – по 8 бр. дела, а през първото полугодие на 2013г.- по 5 

бр. дела. 

Броят на делата, които се насрочват в тримесечния срок по чл. 252, ал.2 

от НПК без разрешение на председателя на съда е висок.  

Проверяващият екип намира, че съдия Дженов инцидентно е пропуснал 

да посочи в диспозитива на присъдата, че налага наказание по чл. 58а от 

НК. Поради това не се налага даването на препоръки в този смисъл. 
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По голяма част от НОХД съдиите изготвят мотивите си в срока по чл. 

308 от НПК. Броят на констатираните нарушения показва тенденция към 

намаляване броя на делата, по които мотивите са изготвени след 

законоустановения срок. 

Налице е тенденция на намаляване на делата, които са разгледани в 

повече от три съдебни заседания. През 2011г. те са 60бр., през 2012г.- 46бр., 

а през първото полугодие на 2013г.- 33бр. 

Намалява и броят на делата, чиято продължителност е с повече от 9 

месеца. През 2011г. те са 40бр., през 2012г.- 31бр., а през първото полугодие 

на 2013г.- 20бр. 

Налице е тенденция на намаляване броя на свършените дела и 

увеличаване на броя на делата, които са останали неприключени в края на 

годината. 

 

Въз основа на направените констатации и на основание чл. 58, ал. 2 

от Закона за съдебната власт, Инспекторатът към Висшия съдебен 

съвет дава следните  

 

 

                                           ПРЕПОРЪКИ: 

 

І. Препоръчва на председателя на РС- Червен бряг в рамките на 

общото организационно и административно ръководство по смисъла на 

чл. 80 от ЗСВ да създаде необходимата организация: 

 

1. В книгата за изпълнение на влезлите в сила присъди да се 

отразява датата, на която делото се е върнало от горната инстанция; 

 

2. Стриктно да се спазва чл. 120, ал. 2 от Правилника за 

администрацията на съдилищата;   

 

3. Делата да се насрочват в срока по чл. 252, ал.2 от НПК само след 

разрешение на председателя на съда. 

 

 

 

ІІ. Препоръчва на съдиите в РС Червен бряг: 

1. Да насрочват делата в срока и по реда на чл. 252 от НПК; 



 87 

 

2. При отлагане на делата да спазват срока по чл. 271, ал. 10 от 

НПК;  

 

3. Да спазват стриктно срока по чл. 382, ал.2 от НПК при 

насрочване на делата, образувани въз основа на внесено със 

споразумение.  

 

4. Да следят за спазването на чл. 381, ал.5,т.4 от НПК при 

одобряване на сключените споразумения; 

 

5. Да спазват стриктно срока по чл. 376, ал.1 от НПК при 

насрочване на делата, образувани въз основа на постановление на 

прокурора, съдържащо предложение за освобождаване от наказателна 

отговорност с налагане на административно наказание.; 

 

6. Да спазват стриктно срока по чл. 243, ал.4 от НПК при 

произнасяне по жалба срещу постановление на прокурора за 

прекратяване на наказателното производство.; 

 

 

Изпълнението на препоръките по т. І от настоящия Акт за резултати 

следва да стане в 1- месечен срок от неговото получаване, а изпълнението 

на останалите препоръки следва да бъде постоянна практика. 

  

На осн.чл. 58, ал.3 от ЗСВ екземпляр от настоящия Акт да се 

изпрати на председателя на РС- Червен бряг, който да запознае с него 

съдиите в РС- Червен бряг в едномесечен срок от неговото получаване. 

Председателят на РС- Червен бряг да уведоми Главния инспектор на 

Инспектората към ВСС за изпълнението на това свое задължение. 

 

На осн. чл. 54, ал.1, т.5 от ЗСВ да се сигнализира  Районния 

прокурор при Районна прокуратура- Червен бряг за нарушенията, 

констатирани в работата на прокурорите като му се изпрати копие от 

настоящия Акт с резултати от извършена проверка. 

  

На осн. чл. 54, ал.1, т.5 от ЗСВ да се сигнализира ВСС и ОС Плевен 

като им се изпрати копие от настоящия Акт за резултати от извършена 

проверка. 
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      ИНСПЕКТОР:                                                                                                                                                  

                                     

                                                      …………….…….……………                                     

                                                        АЛБЕНА КОСТОВА 

 

Днес …………………….. настоящият Акт бе връчен на Христо 

Първанов- Председател на Районен съд- Червен бряг. 

На осн. Чл. 58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се направят 

възражения и да се представят на Главния инспектор. 

 

   Получил акта:………………………………. 

ММ 


