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                           РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 
 

 гр. София 1301, ул. „Георг Вашингтон” № 17, тел.факс 989 48 66 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

А К Т 
С РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА 

 
 
 
 

На основание чл. 58 от Закона за съдебната власт и на Заповед № 
СС-01-3/14.06.2011 год. на Главния инспектор, във връзка с публикации в 
средствата за масова информация и сигнали, постъпили в Инспектората към 
ВСС, 

 
СЕ ИЗВЪРШИ ПРОВЕРКА на Софийски градски съд, Наказателно 

отделение с обхват на проверката - периода от 01.01.2010 г. до 30.06.2011 
г. и задачи на проверката: по спазването на сроковете по НПК. 

 
 

СРОК за извършване на проверката от 15.06.2011 г. до 30.06.2011 г.  
 
ПРОВЕРЯВАЩИ: съгласно Заповед № СС-01-3/14.06.2011 год. на 

Главния инспектор 
 
МЕТОД НА ПРОВЕРКАТА: 
-непосредствена проверка по делата и деловодните книги; 
-анализ на изискана документация; 
-индивидуални беседи и разговори;  
-изискване на статистическа информация от административния 

ръководител на съда. 
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КОНСТАТАЦИИ ОТ ПРОВЕРКАТА 
 
За проверявания период Наказателно отделение на Софийски градски съд 

е работило в състав от 35 първоинстанционни и 17 въззивни състава. Заместник 
административен ръководител на СГС и председател на наказателно отделение 
е съдия Величка Цанова. За периода са извършени промени в титулярите на 
следните първоинстанционни състави: 7 състав (Ал.Трифонов, 
В.Магдалинчева), 14 състав (П.Сантиров, Р.Манолова), 15 състав (М.Панева, 
П.Колева), 19 състав (Г.Колев, В. Дончева),  35 състав (Б.Цанева, Т.Гетов). 
 

 
Разпределение на делата на принципа на случайния подбор 

съгласно чл.9 ЗСВ. 
За периода 01.01.2010 г. – 31.12.2010 г.: 
Със Заповед № 2220/29.12.2009г. на Председателя на СГС, 

електронното разпределение на делата в наказателно отделение се извършва 
на ротационен принцип за съответните периоди от следните съдии от НО: 
04.01.10г.-08.01.10г. - съдия В.Янева; 11.01.10г.-15.01.10г. – съдия 
К.Костадинова; 18.01.10г.-22.01.10г.- съдия Р.Ченалова; 25.01.10г.-29.01.10г. 
– съдия М.Мумджиева; 01.02.10.-05.02.10г. – съдия А.Атанасова; 08.02.10г.-
12.02.10г. – съдия М.Петрова; 15.02.10г.-19.02.10г.- съдия В.Астарджиев; 
22.02.10г.-26.02.10г. – съдия Д.Росенова; 01.03.10г.-05.03.10г. – съдия 
И.Коев; 08.03.10г.-12.03.10г. – съдия В.Чочкова; 15.03.10г.-19.03.10г. – съдия 
А.Йорданова; 22.03.10г.-26.03.10г. – съдия Н.Младенов; 29.03.10г.-02.04.10г. 
– съдия А.Захариева. Със Заповед №1439/30.06.2010г. на Председателя на 
СГС, електронното разпределение на делата в наказателно отделение се 
извършва на ротационен принцип за съответните периоди от следните съдии 
от НО: 19.07.10г.-23.07.10г. – съдия А.Атанасов; 26.07.10г.-30.07.10г. – съдия 
К.Тодорова; 02.08.10г.- 06.08.10г. – съдия С.Букова; 09.08.10г.-13.08.10г. – 
съдия В.Астарджиев; 16.08.10г.-20.08.10г. – съдия Х.Колева; 23.08.10г.-
27.08.10г. – съдия И.Коев; 30.08.10г. – 03.09.10г. – съдия М.Марков; 
06.09.10г.-10.09.10г. – съдия В.Чочкова; 13.09.10г.-17.09.10г.- съдия 
Е.Колева; 20.09.10г.-24.09.10г. – съдия А.Йорданова; 27.09.10г.-01.10.10г. – 
съдия А.Захариева.Със Заповед № 2331/30.09.2010г. на Председателя на СГС, 
електронното разпределение на делата в наказателно отделение се извършва 
на ротационен принцип за съответните периоди от следните съдии от НО: 
04.10.10г.-08.10.10г. – съдия В.Вълева; 11.10.10г.-15.10.10г. – съдия 
Д.Любомиров; 18.10.10г.- 22.10.10г. – съдия Н.Младенов; 25.10.10г.-
29.10.10г. – съдия И.Коев; 01.11.10г.-05.08.111г. – съдия Д.Росенова; 
08.11.10г.-17.11.10г. – съдия М.Петрова; 15.11.10г. – 19.11.10г. – съдия 
А.Атанасов; 22.11.10г.-26.11.10г. – съдия Р.Ченалова; 29.11.10г.-03.12.10г.- 
съдия В.Янева; 06.12.09.10г.-10.12.10г. – съдия К.Костадинова; 13.12.10г.-
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17.12.10г. – съдия А.Йорданова; 20.12.10г.-24.12.10г. – съдия В.Астарджиев; 
27.12.10г. – 31.12.10г. – съдия Х.Колева. 

В описаните заповеди, с оглед уеднаквяване натоварването между 
съдиите и равномерното разпределение на дела с повишена сложност, са 
определени критерии за този вид дела: 

- брой на подсъдимите лица (над трима); 
- брой на свидетелите (над двадесет); 
- обем на писмените доказателства (над десет тома); 
- квалификация: чл.чл. 116, 123, ал.1; 149, 199, ал. 2; 203, 212, ал. 5; 213 

– 321; 333, 334, 340, 349, ал.2 и ал. 3; 350, 356; 357; 407-419; 
- с оглед личността на подсъдимите – всички лица по чл. 19, ал.2-4 от 

Закона за администрацията, лица с имунитет; 
- дела за престъпления, предизвикали широк обществен отзвук, след 

изрично разпореждане на председателя на СГС. 
 Разпределението на този вид дела се извършва в самостоятелен модул 

на електронната система. 
Съдии, изключени от системата за разпределение за определени 

периоди през 2010г: 
Със Заповед № 124/01.02.10г., съдия В. Астарджиев е изключен от 

системата за разпределение за срок от 30 дни, считано от 01.02.10г., предвид 
обема от 211 тома по НОХД №894/2008г.; 

Със Заповед № 266/11.03.10г., съдия К.Тодорова е изключена от 
системата за разпределение за срок от 30 дни, считано от 12.03.10г., предвид 
обема от 109 тома по НОХД №1188/2010г.; 

Със Заповед № 1766/20.07.10г., съдия П. Крънчева е изключена от 
системата за разпределение за срок от 30 дни, считано от 20.07.10г., предвид 
обема от 121 тома по НОХД №3352/2010г.; 

Със Заповед № 2644/15.11.10г., съдия Д.Ангелова е изключена от 
системата за разпределение за периода 15.11.10г.-31.12.10г., предвид обема 
от 189 тома по НОХД №5056/2008г.; 

За периода 01.01.2011 г. – 31.05.2011 г.: 
Със Заповед №3147/14.12.2010г. на и.д. Председателя на СГС, 

електронното разпределението на делата в Наказателно отделение се 
извършва на ротационен принцип за съответните периоди от следните съдии 
от НО: 03.01.11г.-07.01.11г.-съдия В.Вълева; 10.01.11г.-14.01.11г. – съдия 
Д.Любомиров; 17.01.11г.-21.01.11г. – съдия Н.Младенов; 24.01.11г.-28.01.11г. 
– съдия И.Коев; 31.01.11г.-04.02.11г. – съдия Д. Росенова; 07.02.11г.-
11.02.11г. – съдия М.Петрова; 14.02.11г.-18.02.11г. – съдия А.Атанасов; 
21.02.11г.-25.02.11г. – съдия Р.Ченалова; 28.02.11г.-04.03.11г. – съдия 
В.Янева; 07.03.11г.-11.03.11г. – съдия К.Костдинова; 14.03.11г.-18.03.11г. – 
съдия А.Йорданова; 21.03.11г.-25.03.11г. – съдия В.Астарджиев; 28.03.11г.-
01.04.11г. – съдия Х.Колева; 04.04.11г.-08.04.11г. – съдия В.Вълева; 
11.04.11г.-15.04.11г. – съдия Д.Любомиров; 18.04.11г.-22.04.11г. – съдия 
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Н.Младенов; 25.04.11г.-29.04.11г. – съдия И.Коев;  02.05.11г.-06.05.11г. – 
съдия Д.Росенова; 09.05.11г.-13.05.11г. – съдия М.Петрова; 16.05.11г.-
20.05.11г. – съдия А.Атанасов; 23.05.11г.-27.05.11г. – съдия Р.Ченалова; 
30.05.11г.-03.06.11г. – съдия В.Янева. 

Съдии, изключвани от системата за разпределение за определени 
периоди до 31.05.2011г: 

Със Заповед №474/18.03.10г., съдия В.Цанова е изключена от 
системата за разпределение за периода от 18.03.11г. до 18.04.11г., предвид 
обема от 285 тома по НОХД №С 155/2011г.; 

Със Заповед №1113/07.06.11г. на зам.председателя на СГС, считано от 
08.06.2011 г., се определя на съдия В.Янева, като председател на СГС и 
председател на 17-ти първоинстанционен и 14-ти въззивен състав 
„наказателно отделение”, да се разпределят 20% от постъпленията на 
първоинстанционните, въззивните и наказателни частен характер дела. Със 
същата заповед, съдия Янева е изключена от разпределението на наказателни 
дела от „Досъдебно деловодство”. 

Със заповед на зам.председателя на СГС № 2006/17.06.2011г., съдия 
В.Янева е изключена от системата за електронно разпределение на 
наказателните дела за периода от 20.06.2011г. до 31.08.2011г. 
 
 Образуване, движение и приключване на делата в Софийски 
градски съд, Наказателно отделение: 
 Общо постъпилите наказателни дела през проверявания период, както 
следва: 

01.01.2010г.-31.12.2010 г. 
 - 6866 броя, както следва: НОХД – 651 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 3528 

бр., ЧНД разпити – 350 бр., въззивни наказателни дела – 1121 бр., ЧНД II-ра 
инстанция – 1216 бр.  

Висящи дела в началото на проверявания период – 1102 бр., от които: 
НОХД –311 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 46 бр., въззивни наказателни дела – 
602. бр., ЧНД II-ра инстанция – 142 бр., касационни и отмяна по чл. 63 и чл. 
70 ЗАНН – 1 бр. 

 Общо наказателни дела за разглеждане -7968, като от тях: 
НОХД – 962 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 3574 бр., ЧНД разпити – 350 бр., 
въззивни наказателни дела – 1723 бр., ЧНД II-ра инстанция – 1358 бр., 
касационни и отмяна по чл. 63 и чл. 70 ЗАНН – 1 бр. 

Общо свършените дела за 2010г. - 7045 бр. от тях: НОХД – 662 бр.; 
ЧНД I-ва инстанция – 3515 бр., ЧНД разпити – 350 бр., въззивни наказателни 
дела – 1301 бр., ЧНД II-ра инстанция – 1216 бр., касационни и отмяна по чл. 
63 и чл. 70 ЗАНН – 1 бр. 
 Свършени дела в тримесечен срок - 5945 бр., съставляващи 84 % от 
свършените дела. Със съдебен акт по същество – 6551 дела.  
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 Общо прекратените производства - 494 бр., от които: със споразумение 
по чл.382 от НПК – 101 бр., споразумения по чл.384 от НПК – 87 бр., върнати 
на прокуратурата за доразследване – 123 бр., по други причини – 183 бр. 
Останали висящи в края на периода 923 дела, от тях: НОХД –300 бр., ЧНД I-
ва инстанция – 59 бр., въззивни наказателни дела – 422 бр. и ЧНД II-ра 
инстанция – 142 бр. 

01.01.2011 г.-31.05.2011 г. 
 - 2734 броя, както следва: НОХД – 277 бр.; НАХД – 9 бр., ЧНД I-ва 

инстанция – 1193 бр., ЧНД разпити – 107 бр., въззивни наказателни дела – 
533 бр., ЧНД II-ра инстанция – 615 бр.,. 

Висящи дела в началото на проверявания период – 923 бр. от които: 
НОХД – 300 бр.; НАХД – 10 бр,  ЧНД I-ва инстанция – 49 бр., ЧНД разпити – 
0 бр. въззивни наказателни дела –  422 бр., ЧНД II-ра инстанция –  142 бр. 
 Общо наказателни дела за разглеждане - 3657, като от тях : НОХД – 
577 бр.; НАХД – 19 бр, ЧНД I-ва инстанция – 1242 бр., ЧНД разпити – 107 
бр., въззивни наказателни дела – 955 бр., ЧНД II-ра инстанция – 757 бр. 

Общо свършените дела за 01.01.2011 – 31.05.2011 г. - 2725 бр. от тях: 
НОХД – 299 бр., НАХД – 10 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 1193 бр., ЧНД 
разпити – 490 бр., ЧНД разпити – 107 бр., въззивни наказателни дела – 490 
бр., ЧНД II-ра инстанция – 626 бр. 
 Свършени дела в тримесечен срок - 1912 бр. съставляващи 70 % от 
свършените дела. Със съдебен акт по същество – 2471 дела.  
 Общо прекратените производства - 254 бр., от които: със споразумение 
по чл.382 от НПК – 31 бр., споразумение по чл.384 от НПК – 55 бр., върнати 
на прокуратурата за доразследване – 71 бр., по други причини – 97 бр.  

Останали висящи в края на периода 932 дела, от тях: НОХД – 278 бр., 
НАХД – 9 бр., ЧНД I-ва инстанция – 49 бр., въззивни наказателни дела – 465 
бр. и ЧНД II-ра инстанция – 131 бр. 
 
 Според данни от Приложение № 1 към Годишен доклад за дейността на 
Софийски градски съд за 2010 г., месечната средна натовареност на съдиите 
от наказателно отделение е 17,95 разгледани дела и 15,85 – приключени дела. 
За определяне на действителната натовареност, разбира се, без да може да 
бъдат изцяло отчетени сложността, обема и техническите трудности при 
разглеждане на отделните дела, бяха изискани следните справки: 

За периода 01.01.2010 г. – 31.12.2010 г.: 
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1 А.Захариева 22 215 17,9 220 10 32 дни /отпуск/ 237 23,70 225 22,50 

2 Д.Ангелова 50 207 17,3 197 9 
28+27дни/отпуск+болн.

/ 257 28,70 235 26,24 
3 В.Чочкова 24 175 14,6 224 10,2 28дни /отпуск/ 199 19,54 186 18,27 

4 П.Крънчева 65 152 12,7 205 9,3 
43+4 дни 

/отпуск+болн./ 217 23,29 140 15,02 
5 Г.Ушев 21 179 14,9 230 10,5 22 /отпуск/ 200 19,13 177 16,93 
6 Ив.Стойчев 54 203 16,9 208 9,5 44 дни /отпуск/ 257 27,18 228 24,12 
7 А.Трифонов 10 0 0,0   0,0 АС 10   7   

7 В.Магдалинчева 14 205 17,1 215 9,8 37 /отпуск/ 219 22,41 209 21,39 
8 М.Петрова 26 229 19,1 252 11,5   255 22,26 210 18,33 
9 В.Иванова 11 184 15,3 214 9,7 38 дни /отпуск/ 195 20,05 184 18,92 
10 М.Мумджиева 43 64 5,3 87 4 39+126 /отпуск+болн./ 107 27,06 97 24,53 
11 М.Марков 79 207 17,3 224 10,2 28 /отпуск/ 286 28,09 225 22,10 
12 К.Тодорова 29 264 22,0 197 9 55 /отпуск/ 293 32,72 276 30,82 
13 А.Йорданова 7 218 18,2 236 10,7 16 дни /отпуск/ 225 20,97 216 20,14 

14 Р.Манолова 9 147 12,3 119 5,4 
52+4+77/отпуск+болн.+

майч./ 156 28,84 110 20,34 
14 П.Сантиров 13 32 2,7 40 1,8   45 24,75 45 24,75 
15 М.Панева 4 0 0,0   0,0 АС 4   4   
15 П.Колева 21 228 19,0 230 10,5 22 /отпуск/ 249 23,82 235 22,48 
16 Д.Росенова 23 177 14,8 205 9,3 47 /отпуск/ 200 21,46 185 19,85 
17 Вл.Янева 28 217 18,1 196 8,9 56 дни /отпуск 245 27,50 193 21,66 
17
б Л.Паунова 1 0 0,0   0,0 АС 1   1   
18 Е.Колева 38 248 20,7 196 8,9 55+1 /отпуск+болн./ 286 32,10 259 29,07 
19 Г.Колев 6 0 0,0 186 8,5 37 дни /отпуск/ 6 0,71 4 0,47 
20 Д.Стоичкова 52 168 14,0 215 9,8 37 /отпуск/ 220 22,51 189 19,34 
21 В.Астарджиев 33 204 17,0 193 8,8 73 дни /отпуск/ 237 27,02 205 23,37 
22 Н.Младенов 39 168 14,0 211 9,6 38+3 /отпуск+болн./ 207 21,58 177 18,45 
23 А.Ангелов 25 247 20,6 204 9,3 46 дни /отпуск/ 272 29,33 255 27,50 
24 И.Коев 22 169 14,1 188 8,5 64 /отпуск/ 191 22,35 166 19,43 
25 М.Тодорова 43 218 18,2 230 10,5 18+4 /отпуск+болн./ 261 24,97 212 20,28 
26 В.Цанова 16 35 2,9 213 9,7 39 дни /отпуск/ 51 5,27 38 3,92 
27 К.Костадинова 25 212 17,7 221 10 31 /отпуск/ 237 23,59 199 19,81 
28 А.Атанасов 34 269 22,4 209 9,5 43 дни /отпуск/ 303 31,89 284 29,89 
29 Р.Ченалова 38 153 12,8 200 9,1 42+10 /отпуск+болн./ 191 21,01 150 16,50 
30 П.Гунчев 28 210 17,5 230 10,5 22 /отпуск/ 238 22,77 210 20,09 
31 Хр.Колева 2 190 15,8 197 9 32+23 /отпуск+болн./ 192 21,44 177 19,77 
32 Д.Любомиров 0 176 14,7 188 8,5 34 /отпуск/ 176 20,60 162 18,96 
33 В.Вълева 0 211 17,6 195 8,9 25 дни /отпуск/ 211 23,81 197 22,23 
34 Б.Цанева 4 289 24,1 204 9,3 204 /отпуск/ 293 31,60 277 29,87 

35 Св.Букова 2 183 15,3 159 7,2 
49+44/отпуск+майчинст

во/ 185 25,60 169 23,38 
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За периода 01.01.2011 г. – 31.05.2011 г.: 
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    Отпуски 

    Болнични 
С-
В СЪДИЯ Майчинство 

      

1 А.Захариева 12 99 19,8 81 4,05 21 111 27,41 94 23,21 17 

2 Д.Ангелова 21 61 12,2 98 4,9 4 82 16,73 61 12,45 21 

3 В.Чочкова 12 75 15 99 4,95 3 87 17,58 70 14,14 17 

4 П.Крънчева 72 45 9 82 4,1 20 117 28,54 36 8,78 81 

5 Г.Ушев 23 96 19,2 93 4,65 9 119 25,59 91 19,57 28 

6 Ив.Стойчев 27 59 11,8 88 4,4 14 86 19,55 63 14,32 23 
7а Ал.Трифонов 3         командированАС 3   1   2 

7 В.Магдалинчева 11 71 14,2 94 4,7 8 82 17,45 71 15,11 11 

8 М.Петрова 40 71 14,2 102 5,1   111 21,76 78 15,29 33 

9 В.Иванова 10 68 13,6 96 4,8 6 78 16,25 63 13,13 15 

10 М.Мумджиева 10 57 11,4 57 2,85 45 67 23,51 49 17,19 18 

11 М.Марков 57 64 12,8 102 5,1   121 23,73 54 10,59 67 

12 К.Тодорова 16 82 16,4 95 4,75 7 98 20,63 86 18,11 12 

13 А.Йорданова 9 63 12,6 102 5,1   72 14,12 65 12,75 7 

14 Р.Манолова 45 87 17,4 75 3,75 21+6 132 35,20 91 24,27 41 

15 П.Колева 15 94 18,8 97 4,85 5 109 22,47 99 20,41 10 

16 Д.Росенова 16 58 11,6 95 4,75 7 74 15,58 53 11,16 21 

17 Вл.Янева 48 76 15,2 97 4,85 5 124 25,57 77 15,88 47 

18 Е.Колева 26 74 14,8 95 4,75 7 100 21,05 78 16,42 22 

19 В.Дончева 9 54 10,8 98 4,9 4 63 12,86 43 8,78 20 

20 Д.Стоичкова 30 64 12,8 76 3,8 26 94 24,74 64 16,84 30 

21 В.Астарджиев 33 98 19,6 89 4,45 13 131 29,44 88 19,78 43 

22 Н.Младенов 32 70 14 89 4,45 13 102 22,92 67 15,06 35 

23 А.Ангелов 18 64 12,8 96 4,8 6 82 17,08 67 13,96 15 

24 И.Коев 26 62 12,4 89 4,45 13 88 19,78 58 13,03 30 

25 М.Тодорова 45 130 26 84 4,2 15+3 175 41,67 121 28,81 54 

26 В.Цанова 10 4 0,8 95 4,75 7 14 2,95 6 1,26 8 

27 К.Костадинова 34 76 15,2 90 4,5 12 110 24,44 81 18,00 29 

28 А.Атанасов 17 84 16,8 87 4,35 15 101 23,22 72 16,55 29 

29 Р.Ченалова 38 94 18,8 91 4,55 5+6 132 29,01 101 22,20 31 

30 П.Гунчев 23 110 22 81 4,05 21 133 32,84 107 26,42 26 

31 Хр.Колева 15 71 14,2 84 4,2 4+14 86 20,48 73 17,38 13 
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32 Д.Любомиров 14 70 14 100 5 2 84 16,80 73 14,60 11 

33 В.Вълева 12 87 17,4 101 5,05 1 99 19,60 85 16,83 14 
34
а Б.Цанева 13 41 8,2 63 3,15   54 17,14 54 17,14   

34 Т.Гетов 1 52 10,4 39 1,95   53 27,18 38 19,49 15 

35 Св.Букова 15 76 15,2 84 4,2 18 91 21,67 75 17,86 16 
  ОБЩО 923 2734 14 3585 179,25   3657 20,40 2725 15,20 932 

 
През периода на проверката са проведени общо 9573 бр. съдебни 

заседания, от които 6716 бр. за 2010 г. и 2857 бр. за периода от 01.01.- 
31.05.2011 г., който брой е бил съобразен с техническите възможности – броя на 
съдебните зали. Според информация от Годишния доклад за дейността на СГС 
за 2010 г. проблемът с недостатъчния брой на съдебни зали в значителна степен 
е разрешен предвид въведения различен режим на съдебни заседания. 
 
 

КОНСТАТАЦИИ ПО СЪСТАВИ: 
 
1 – ви състав, съдия Ани Захариева 

 
Образуване, движение и приключване на делата: 
Общо постъпилите наказателни дела през проверявания период 
01.01.2010г.-31.12.2010 г. : 
- 215 броя, както следва: НОХД – 21 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 127 бр., 

въззивни наказателни дела – 33 бр., ЧНД II-ра инстанция – 34 бр.  
Висящи дела в началото на проверявания период – 22 бр. от които: 

НОХД – 3. бр.; ЧНД I-ва инстанция –3 бр., въззивни наказателни дела – 13 
бр., ЧНД II-ра инстанция – 3 бр. 
 Общо наказателни дела за разглеждане - 237, като от тях : НОХД – 
25 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 130 бр., въззивни наказателни дела – 46 бр., 
ЧНД II-ра инстанция – 37 бр. 

Общо свършените дела за 2010г. - 225 бр. от тях: 
Решени – 212 бр., както следва НОХД – 8 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 

128 бр., въззивни наказателни дела – 41 бр., ЧНД II-ра инстанция – 35 бр. 
Общо прекратените производства - 13 бр., в.т.ч. 8 бр. споразумения. 

Останали висящи в края на периода 12 дела, от тях: НОХД – 5 бр., ЧНД I-ва 
инстанция – 2 бр., въззивни наказателни дела – 3 бр. и ЧНД II-ра инстанция – 
2 бр. 

01.01.2011 г.-31.05.2011 г. 
- 99 броя, както следва: НОХД – 8 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 47 бр., 

въззивни наказателни дела – 13 бр., ЧНД II-ра инстанция – 31 бр.  
Висящи дела в началото на проверявания период – 12 бр., от които: 

НОХД – 5 бр.; ЧНД I-ва инстанция –2 бр., въззивни наказателни дела – 3 бр., 
ЧНД II-ра инстанция – 2 бр. 
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 Общо наказателни дела за разглеждане - 111, като от тях : НОХД – 
13 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 49 бр., въззивни наказателни дела – 16 бр., 
ЧНД II-ра инстанция – 33 бр. 

Общо свършени дела до 31.05.2011г. - 94 бр. от тях: 
Решени – 90 бр., както следва НОХД – 3 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 49 

бр., въззивни наказателни дела – 9 бр., ЧНД II-ра инстанция – 29 бр. 
Общо прекратените производства - 4 бр., в.т.ч. 3 бр. споразумения. 

Останали висящи в края на периода 17 дела, от тях: НОХД – 7 бр., ЧНД I-ва 
инстанция – 0 бр., въззивни наказателни дела – 7 бр. и ЧНД II-ра инстанция – 
3 бр. 

Проверени дела 2010г. 
При отлагане на делата, същите се насрочват в тримесечния срок 

съгласно чл.271, ал.10 от НПК. 
Дела, приключени през 2010г., по които съдебните актове са 

постановени извън сроковете по чл.308, ал.2 и чл. 340, ал.1 от НПК 
№ №  на дело Образувано чл. 

247-НПК 
 

Постановяване на 
съд.акт  
чл.300-НПК 

Дата на предаване на мат. 
чл.308,ал.2, 
чл.340,ал1. 

Забава 

1 ВНОХД№5526/09г. 16.12.2009г. 28.01.2010г. 27.04.2010г. 2м. 

 
Проверени дела 2011г. 
При отлагане на делата, същите се насрочват в сроковете съгласно 

чл.271, ал.10 от НПК. 
Съдия Захариева няма дела, по които първото заседание е насрочено за 

срок повече от три месеца /чл.252 от НПК/ 
Дела, приключени през 2011г., по които съдебните актове са 

постановени извън сроковете по чл.308, ал.2 и чл. 340, ал.1 от НПК 
№ №  на дело Образувано чл. 

247-НПК 
 

Постановяване на 
съд.акт  
чл.300-НПК 

Дата на предаване на 
мат. 
чл.308,ал.2, 
чл.340,ал.1. 

Забава 

1.  НОХД№5191/10г. 23.11.10г. 25.01.11г. 14.06.11г. 3м. 

2.  НОХД№130/11г. 14.01.11г. 08.02.11г. 09.06.11г. 3м. 

3.  НОХД№5108/10г. 18.11.10г. 21.02.11г. 15.06.11г. 2м. 

 
 
 2-ри състав, съдия Димитрина Ангелова 
 
Образуване, движение и приключване на делата: 
Общо постъпилите наказателни дела през проверявания период 
01.01.2010г.-31.12.2010 г. : 
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- 207 броя, както следва: НОХД – 18 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 119 бр., 
въззивни наказателни дела – 25 бр., ЧНД II-ра инстанция – 45 бр.  

Висящи дела в началото на проверявания период – 50 бр. от които: 
НОХД – 18. бр.; ЧНД I-ва инстанция –1 бр., въззивни наказателни дела – 25 
бр., ЧНД II-ра инстанция – 6 бр. 
 Общо наказателни дела за разглеждане - 257, като от тях : НОХД – 
36 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 120 бр., въззивни наказателни дела – 50 бр., 
ЧНД II-ра инстанция – 51 бр. 

Общо свършените дела за 2010г. - 235 бр. от тях: 
Решени – 215 бр., както следва НОХД – 16 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 

119 бр., въззивни наказателни дела – 37 бр., ЧНД II-ра инстанция – 43 бр. 
Общо прекратените производства - 20 бр., в.т.ч. 8 бр. споразумения. 

Останали висящи в края на периода 22 дела, от тях: НОХД – 10 бр., ЧНД I-ва 
инстанция – 2 бр., въззивни наказателни дела – 5 бр. и ЧНД II-ра инстанция – 
7 бр. 

01.01.2011 г.-30.06.2011 г. 
 - 61 броя, както следва: НОХД – 6 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 36 бр., въззивни 
наказателни дела – 13 бр., ЧНД II-ра инстанция – 6 бр.  

Висящи дела в началото на проверявания период – 21 бр., от които: 
НОХД – 10 бр.; ЧНД I-ва инстанция –0 бр., въззивни наказателни дела – 6 
бр., ЧНД II-ра инстанция – 5 бр. 
 Общо наказателни дела за разглеждане - 82, като от тях : НОХД – 
16 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 36 бр., въззивни наказателни дела – 19 бр., 
ЧНД II-ра инстанция – 11 бр. 

Общо свършени дела до 31.05.2011г. - 61 бр. от тях: 
Решени – 55 бр., както следва НОХД – 3 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 35 

бр., въззивни наказателни дела – 8 бр., ЧНД II-ра инстанция – 9 бр. 
Общо прекратените производства - 6 бр., в.т.ч. 2 бр. споразумения. 

Останали висящи в края на периода 21 дела, от тях: НОХД – 10 бр., ЧНД I-ва 
инстанция – 1 бр., въззивни наказателни дела – 9 бр. и ЧНД II-ра инстанция – 
1 бр. 

Проверени дела 2010г. 
При отлагане на делата, същите се насрочват в тримесечния срок 

съгласно чл.271, ал.10 от НПК. 
Дела, приключени през 2010г., по които съдебните актове са 

постановени извън сроковете по чл.308, ал.2 и чл. 340, ал.1 от НПК 
№ №  на дело Образувано чл. 

247-НПК 
 

Постановяване на 
съд.акт  
чл.300-НПК 

Дата на предаване на 
мат. 
чл.308,ал.2, 
чл.340, ал.1. 

Забава 

1. НОХД№1469/10г. 30.03.10г. 11.05.10г. 09.08.10г. 2м. 

2. НОХД№1955/09г. 12.05.09г. 14.05.10г. 22.09.10г. 3м. 
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3. НОХД№1876/08г. 

24.06.08г. 14.12.10г. 16.06.11г.-
датата на 

извършване на 
проверката, 

мотивите не са 
изготвени 

5м. 

4. ВНД№3283/09г. 06.08.09г. 08.02.10г. 10.05.10г. 2м. 

5. ВНД№4559/09г. 26.10.09г. 17.03.10г. 23.06.10г. 2м. 

6. ВНД№4734/09г. 04.11.09г. 17.03.10г. 23.06.10г. 2м. 

7. ВНД№5391/09г. 07.12.09г. 22.04.10г. 23.07.10г. 2м. 

 
Проверени дела 2011г. 
При отлагане на делата, същите се насрочват в тримесечния срок 

съгласно чл.271, ал.10 от НПК. 
Дела, приключени през 2011г., по които съдебните актове са 

постановени извън сроковете по чл.308, ал.2 и чл. 340, ал.1 от НПК. 
№ №  на дело Образувано чл. 

247-НПК 
 

Постановяване на 
съд.акт  
чл.300-НПК 

Дата на предаване на 
мат. 
чл.308,ал.2, 
чл.340, ал.1. 

Забава 

1.  НОХД№1007/10г. 

26.02.10г. 10.01.11г. 16.06.11г.-
датата на 

извършване на 
проверката, 

мотивите не са 
изготвени 

4м. 

2.  НОХД№1773/10г. 

16.04.10г. 11.01.11г. 16.06.11г.-
датата на 

извършване на 
проверката, 

мотивите не са 
изготвени 

4м. 

3.  НОХД№3779/09г. 09.09.09г. 09.02.11г. 25.05.11г. 2м. 

4.  ВНД№204/11г. 19.01.11г. 03.02.11г. 16.06.11г. 3м. 

 
Дела по които първото заседание е насрочено за срок повече от три 

месеца /чл.252 от НПК/ 
№ Вид дело Номер/Година Образувано/Започнало І- во съдебно заседание 

1. НОХД 1422/2010 26.3.2010г. 22.07.2010 г. (11 тома) 
2. НОХД 2526/2010 31.5.2010г. 04.10.2010 г. 
3. НОХД 3155/2010 6.7.2010г. 14.10.2010 г. 
4. НОХД 5056/2010 15.11.2010г. 08.03.2011 г. (189 тома) 
5. ВНАХД 159/2010 14.1.2010г. 22.04.2010г. 
6. ВНОХД 181/2010 15.1.2010г. 22.04.2010г. 
7. ВНОХД 187/2010 15.1.2010г. 22.04.2010г. 
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8. ВНЧХД 3126/2010 2.7.2010г. 25.10.2010г. 
9. ВЧНД 3453/2010 23.7.2010г. 25.10.2010г. 

10. ВЧНД 3479/2010 26.7.2010г. 04.11.2010 г. 
 Проверени дела: 

НОХД№3475/07г., обр. на 26.10.07г., обв. по чл.321, ал.3, пр.2, т.1 вр. 
ал.1, пр.2 вр. чл.354а, ал.2, т.2 вр. ал.1 от НК и обв. по чл.354а, ал.2, т.2 вр. 
ал.1, пр.1 от НК. Седем подсъдими. Деянието извършено през периода 2003г. 
– 2004г. С разпореждане от 11.02.08г. делото е насрочено за 06.03.08г. С.з. от 
06.03.08г. не е даден ход на делото, поради неявяване на защитниците на 
двама от подсъдимите. Наложени са глоби на адв. И. и адв. С. в размер на 500 
лв. С.з. от 14.05.08г. не е даден ход на делото, с оглед искането на 
защитниците да се запознаят с материалите по делото. С.з. от 10.07.08г. не е 
даден ход на делото, поради неявяване на подсъдимия В.П. по уважителни 
причини, и неявяване на упълномощения от четирима от подсъдимите адв. З.. 
На адв. З. е наложена глоба в размер на 500лв. С.з. от 04.11.08г. не е даден 
ход, неявяване на адв. З. поради твърдяна служебна ангажираност в 
Апелативен съд – гр. Пловдив. В отговор на направено запитване до АС-
Пловдив е установено, че адв. З. е депозирал молба за отлагане на с.з. за 
04.11.08г. по ВНОХД№68/08г. по описа на АС- Пловдив с оглед служебна 
ангажираност по НОХД№3475/07г. на СГС за същата дата. Изискано е от 
САК определяне на служебни защитници на четиримата подсъдими. С. з. от 
14.11.08г. не е даден ход, неявяване на подсъдимия М. С.з. от 11.12.08г. не е 
даден ход, неявяване на адв. С., поради служебна ангажираност по досъдебно 
производство. С.з. от 08.01.09г. не е даден ход, отсъствие на съдебен 
заседател и за връчване на обвинителния акт на подсъдимия Б. С.з. от 
06.03.09г. не е даден ход на делото с оглед изявленията на страните за 
обсъждане сключване на споразумение. С.з. от 13.03.09г. не е даден ход на 
делото, с оглед изявления на страните за водени преговори за сключване на 
споразумение. С.з. от 15.05.09г. страните не са постигнали съгласие за 
сключване на споразумение. Даден ход на делото по общия ред. Делото 
отложено за разпит на свидетели. С.з. от 14.07.09г. не е даден ход, поради 
неявяване на единия от подсъдимите. С.з. от 06.11.09г. даден е ход, отлага за 
разпит на свидетели и изслушване на експертизи. С.з. за 14.01.2010 г. 
пренасрочено за 02.03.2010г. С.з. ат 02.03.2010г. даден ход, назначена 
графологична експертиза. С.з. от 12.04.2010г. не е даден ход, неявяване на 
подсъдим. С.з. от 10.06.2010г. не е даден ход на делото поради неявяване на 
подсъдимия Здравков, на същия е изменена взетата мярка за неотклонение 
„парична гаранция” в „задържане под стража”. С.з. от 14.07.2010г. не е даден 
ход на делото с оглед отсъствие на съдебен заседател, ангажиран по друго 
дело. С.з. за 03.11.2010г. пренасрочено за 10.11.2010г. С.з. от 10.11.2010г. не 
е даден ход, неявяване на съдебните заседатели и единия от подсъдимите. 
С.з. от 10.01.2011г. не е даден ход, неявяване на подсъдим. С.з. от 
07.02.2011г. даден ход на делото, отлага за разпит на свидетел. С.з. от 
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01.04.2011г. не е даден хода на делото, с оглед изявлението на подсъдимия Б., 
че не желае да бъде представляван от адв. Г., преупълномощен от адв. А. С.з. 
от 12.05.2011г. даден ход на делото, отлага за събиране на доказателства. С.з. 
20.06.2011г. постановена Присъда №189/20.06.2011г.  
 
 
 3 – ти състав, съдия Вера Чочкова 
 

Образуване, движение и приключване на делата: 
Общо постъпилите наказателни дела през проверявания период 

01.01.2010г.-31.12.2010 г. : 
- 175 броя, както следва: НОХД – 21 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 97 бр., 
въззивни наказателни дела – 32 бр., ЧНД II-ра инстанция – 25 бр.  

Висящи дела в началото на проверявания период – 24 бр. от които: 
НОХД – 4. бр.; ЧНД I-ва инстанция –1 бр., въззивни наказателни дела – 16 
бр., ЧНД II-ра инстанция –3 бр. 
 Общо наказателни дела за разглеждане - 199, като от тях : НОХД – 
25 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 98 бр., въззивни наказателни дела – 48 бр., 
ЧНД II-ра инстанция – 28 бр. 

Общо свършените дела за 2010г. - 186 бр. от тях: 
Решени – 175 бр., както следва НОХД – 14 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 

93 бр., въззивни наказателни дела – 42 бр., ЧНД II-ра инстанция – 26 бр. 
Общо прекратените производства - 11 бр., в.т.ч. 7 бр. споразумения. 

Останали висящи в края на периода 13 дела, от тях: НОХД – 4 бр., ЧНД I-ва 
инстанция – 5 бр., въззивни наказателни дела – 2 бр. и ЧНД II-ра инстанция – 
2 бр. 

01.01.2011 г.-31.05.2011 г. 
-75 броя, както следва: НОХД – 7 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 42 бр., 

въззивни наказателни дела – 13 бр., ЧНД II-ра инстанция – 13 бр.  
Висящи дела в началото на проверявания период – 12 бр., от които: 

НОХД – 4 бр.; ЧНД I-ва инстанция –5 бр., въззивни наказателни дела – 1 бр., 
ЧНД II-ра инстанция – 2 бр. 
 Общо наказателни дела за разглеждане - 87, като от тях : НОХД – 
11 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 47 бр., въззивни наказателни дела – 14 бр., 
ЧНД II-ра инстанция – 15 бр. 

Общо свършени дела до 31.05.2011г. - 70 бр. от тях: 
Решени – 63 бр., както следва НОХД – 4 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 40 

бр., въззивни наказателни дела – 5 бр., ЧНД II-ра инстанция – 14 бр. 
Общо прекратените производства - 7 бр., в.т.ч. 4 бр. споразумения. 

Останали висящи в края на периода 17 дела, от тях: НОХД – 2 бр., ЧНД I-ва 
инстанция – 7 бр., въззивни наказателни дела – 7 бр. и ЧНД II-ра инстанция – 
1 бр. 
 Проверени дела 2010г. 
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Съдебните актове по делата приключили през 2010г., са постановени в 
сроковете по чл.308 и чл. 340, ал.1 от НПК. 

При отлагане на делата, същите се насрочват в тримесечния срок 
съгласно чл.271, ал.10 от НПК. 

Проверени дела 2011г. 
Съдебните актове по делата приключили през 2011г., са постановени в 

сроковете по чл.308 и чл. 340, ал.1 от НПК. 
При отлагане на делата, същите се насрочват в тримесечния срок 

съгласно чл.271, ал.10 от НПК. 
Дела по които първото заседание е насрочено за срок повече от три 

месеца /чл.252 от НПК/ 
№ Вид дело Номер/Година Образувано/Започнало І- во съдебно заседание 

1. ЧНД 2274/2010 14.5.2010г. 09.03.2011 г. 
2. ЧНД 3257/2010 13.7.2010г. не е насрочено 
3. ЧНД 5442/2010 7.12.2010г. не е насрочено 
4. ВНЧХД 3454/2010 23.7.2010г. 27.10.2010 г. 

 
 
 

 4-ти състав, съдия Петя Крънчева 
 

Образуване, движение и приключване на делата: 
Общо постъпилите наказателни дела през проверявания период 
01.01.2010г.-31.12.2010 г. : 
- 152 броя, както следва: НОХД – 20 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 68 бр., 

въззивни наказателни дела – 36 бр., ЧНД II-ра инстанция – 28 бр.  
Висящи дела в началото на проверявания период – 65 бр., от които: 

НОХД – 26. бр.; ЧНД I-ва инстанция –2 бр., въззивни наказателни дела – 29 
бр., ЧНД II-ра инстанция – 8 бр. 
 Общо наказателни дела за разглеждане - 217, като от тях : НОХД – 
46 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 70 бр., въззивни наказателни дела – 65 бр., 
ЧНД II-ра инстанция – 36 бр. 

Общо свършените дела за 2010г. - 140 бр. от тях: 
Решени – 115 бр., както следва НОХД – 5 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 65 

бр., въззивни наказателни дела – 21 бр., ЧНД II-ра инстанция – 24 бр. 
Общо прекратените производства - 25 бр., в.т.ч. 9 бр. споразумения. 

Останали висящи в края на периода 77 дела, от тях: НОХД – 29 бр., ЧНД I-ва 
инстанция – 4 бр., въззивни наказателни дела – 33 бр. и ЧНД II-ра инстанция 
– 11 бр. 

01.01.2011 г.-31.05.2011 г. 
45 броя, както следва: НОХД – 8 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 13 бр., 

въззивни наказателни дела – 21 бр., ЧНД II-ра инстанция – 3 бр.  
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Висящи дела в началото на проверявания период – 72 бр., от които: 
НОХД – 29 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 3 бр., въззивни наказателни дела – 30 
бр., ЧНД II-ра инстанция – 10 бр. 

Информацията е въз основа на справка, предоставена от СГС, като 
има разминаване между данните за края на 2010г. и тези за началото на 
2011г., както следва: ЧНД I-ва инстанция – с 1 бр., въззивни наказателни 
дела – с 3 бр., ЧНД II-ра инстанция – с 1 бр. Разминаването в данните се 
дължи на преразпределение на дела между отделните състави в рамките на 
Наказателно отделение. 
 Общо наказателни дела за разглеждане - 117, като от тях : НОХД – 
37 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 16 бр., въззивни наказателни дела – 51 бр., 
ЧНД II-ра инстанция – 13 бр. 

Общо свършени дела до 31.05.2011г. - 36 бр. от тях: 
Решени – 28 бр., както следва НОХД – 4 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 12 

бр., въззивни наказателни дела – 9 бр., ЧНД II-ра инстанция – 3 бр. 
Общо прекратените производства - 8 бр., в.т.ч. 3 бр. споразумения. 

Останали висящи в края на периода 81 дела, от тях: НОХД – 28 бр., ЧНД I-ва 
инстанция – 4 бр., въззивни наказателни дела – 39 бр. и ЧНД II-ра инстанция 
– 10 бр. 
 Проверени дела 2010г. 

При отлагане на делата, същите се насрочват в тримесечния срок 
съгласно чл.271, ал.10 от НПК. 

Дела, приключени през 2010г., по които съдебните актове са 
постановени извън сроковете по чл.308, ал.2 и чл. 340, ал.1 от НПК. 
№ №  на дело Образувано чл. 

247-НПК 
 

Постановяване на 
съд.акт  
чл.300-НПК 

Дата на предаване 
на мат. 
чл.308,ал.2, 
чл.340, ал.1. 

Забава 

1. НОХД№2078/07г. 

05.06.07г. 15.04.10г. 16.06.11г.-
датата на 

извършване 
на 

проверката, 
мотивите не 
са изготвени 

1г. и 1м. 

2. НОХД№3078/08г. 

29.10.08г. 29.04.10г. 16.06.11г.-
датата на 

извършване 
на 

проверката, 
мотивите не 
са изготвени 

1г. и 1м. 

3. ВНД№3363/09г. 12.08.09г. 03.02.10г. 22.07.10г. 4м. 

4. ВНД№2299/09г. 30.05.09г. 03.02.10г. 22.07.10г. 4м. 
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5. ВНД№469/10г. 04.02.10г. 17.05.10г. 24.03.11г. 9м. 

6. ВНД№1433/10г. 26.03.10г. 23.06.10г. 24.03.11г. 8м. 

7. ВНД№4453/09г. 21.10.09г. 16.07.10г. 14.02.11г. 6м. 

8. ВНД№1579/10г 

07.04.10г. 11.10.10г. 16.06.11г.-
датата на 

извършване 
на 

проверката, 
мотивите не 
са изготвени 

7м. 

9. ВНД№1221/10г. 

13.03.10г. 17.11.10г. 16.06.11г.-
датата на 

извършване 
на 

проверката, 
мотивите не 
са изготвени 

6м. 

10. ВНД№2269/10г. 

14.05.10г. 17.11.10г. 16.06.11г.-
датата на 

извършване 
на 

проверката, 
мотивите не 
са изготвени 

6м. 

11. ВНД№2700/10г. 

08.06.10г. 17.11.10г. 16.06.11г.-
датата на 

извършване 
на 

проверката, 
мотивите не 
са изготвени 

6м. 

12. ВНД№3262/10г. 

13.07.10г. 17.11.10г. 16.06.11г.-
датата на 

извършване 
на 

проверката, 
мотивите не 
са изготвени 

6м. 

13. ВНД№3557/10г. 

30.07.10г. 17.11.10г. 16.06.11г.-
датата на 

извършване 
на 

проверката, 
мотивите не 
са изготвени 

6м. 

14. ВНД№2789/10г. 

14.06.10г. 13.12.10г. 16.06.11г.-
датата на 

извършване 
на 

5м. 
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проверката, 
мотивите не 
са изготвени 

15. ВНД№2811/10г. 

15.06.10г. 13.12.10г. 16.06.11г.-
датата на 

извършване 
на 

проверката, 
мотивите не 
са изготвени 

5м. 

16. ВНД№4235/10г. 

24.09.10г. 13.12.10г. 16.06.11г.-
датата на 

извършване 
на 

проверката, 
мотивите не 
са изготвени 

5м. 

17. ВНД№4267/09г. 

08.10.09г. 17.11.10г. 16.06.11г.-
датата на 

извършване 
на 

проверката, 
мотивите не 
са изготвени 

6м. 

18. ВНД№2924/09г. 

09.07.09г. 17.11.10г. 16.06.11г.-
датата на 

извършване 
на 

проверката, 
мотивите не 
са изготвени 

6м. 

19. ВНД№1020/10г. 

26.02.10г. 17.11.10г. 16.06.11г.-
датата на 

извършване 
на 

проверката, 
мотивите не 
са изготвени 

6м. 

 
 

Проверени дела 2011г. 
При отлагане на делата, същите се насрочват в тримесечния срок 

съгласно чл.271, ал.10 от НПК. 
Дела, приключени през 2011г., по които съдебните актове са 

постановени извън сроковете по чл.308, ал.2 и чл. 340, ал.1 от НПК: 
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№ 

№  на дело Образувано чл. 
247-НПК 
 

Постановяване на 
съд.акт  
чл.300-НПК 

Дата на предаване 
на мат. 
чл.308,ал.2, 
чл.340, ал.1. 

Забава 

1. ВНД№3923/10г. 

27.08.10г. 14.02.11г. 16.06.11г.-
датата на 

извършване 
на 

проверката, 
мотивите не 
са изготвени 

3м. 

2. ВНД№4038/10г. 

10.09.10г. 14.02.11г. 16.06.11г.-
датата на 

извършване 
на 

проверката, 
мотивите не 
са изготвени 

3м. 

3. ВНД№2990/10г. 

24.06.10г. 14.02.11г. 16.06.11г.-
датата на 

извършване 
на 

проверката, 
мотивите не 
са изготвени 

3м. 

4. ВНД№5451/09г. 

10.12.09г. 14.02.11г. 16.06.11г.-
датата на 

извършване 
на 

проверката, 
мотивите не 
са изготвени 

3м. 

 
Дела по които първото заседание е насрочено за срок повече от три 

месеца /чл.252 от НПК/: 
№ Вид дело Номер/Година Образувано/Започнало І- во съдебно заседание 

1. ЧНД 1470/2010 30.3.2010г. 18.10.2010 г. 
2. НОХД 1574/2010 7.4.2010г. 14.10.2010 г. 
3. НАХД 1761/2010 16.4.2010г. 10.11.2010 г. 
4. НАХД 1845/2010 21.4.2010г. 12.11.2010 г. (4 тома) 
5. НОХД 2081/2010 4.5.2010г. 06.12.2010 г. 
6. ЧНД 2139/2010 10.5.2010г. 01.11.2010 г. 
7. НАХД 2527/2010 31.5.2010г. 15.11.2010 г. 
8. НОХД 2626/2010 3.6.2010г. 10.11.2010 г. 
9. НОХД 2627/2010 3.6.2010г. 12.11.2010 г. 

10. ЧНД 3171/2010 7.7.2010г. 19.11.2010 г. 
11. НОХД 3350/2010 19.7.2010г. 10.12.2010 г. 
12. НОХД 3352/2010 19.7.2010г. 10.01.2011 г. (121 тома) 
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13. НОХД 4283/2010 29.9.2010г. 31.03.2011 г. 
14. НОХД 4545/2010 18.10.2010г. 08.04.2011 г. 
15. ЧНД 4975/2010 10.11.2010г. 21.02.2011 г. 
16. НОХД 5110/2010 18.11.2010г. 05.04.2011 г. 
17. ВНОХД 459/2010 4.2.2010г. 17.5.2010г. 
18. ВНАХД 1066/2010 2.3.2010г. 23.6.2010г. 
19. ВНАХД 2269/2010 14.5.2010г. 17.11.2010г. 
20. ВНЧХД 2700/2010 8.6.2010г. 17.11.2010г. 
21. ВНОХД 2789/2010 14.6.2010г. 17.11.2010г. 
22. ВНЧХД 2811/2010 15.6.2010г. 17.11.2010г. 
23. ВНОХД 2990/2010 24.6.2010г. 17.11.2010г. 
24. ВЧНД 3158/2010 6.7.2010г. 11.10.2010г. 
25. ВНОХД 3262/2010 13.7.2010г. 17.11.2010г. 
26. ВЧНД 3310/2010 15.7.2010г. 20.10.2010г. 
27. ВНОХД 3557/2010 30.7.2010г. 17.11.2010г. 
28. ВНОХД 3596/2010 3.8.2010г. 13.12.2010г. 
29. ВНОХД 3817/2010 19.8.2010г. 01.12.2010г. 
30. ВНЧХД 3818/2010 19.8.2010г. 13.12.2010г. 
31. ВНОХД 3824/2010 20.8.2010г. 01.12.2010г. 
32. ВНОХД 3923/2010 27.8.2010г. 13.12.2010г. 
33. ВНОХД 4014/2010 8.9.2010г. 14.2.2011г. 
34. ВНЧХД 4038/2010 10.9.2010г. 13.12.2010г. 
35. ВЧНД 4189/2010 21.9.2010г. не е наср. 
36. ВЧНД 4366/2010 5.10.2010г. не е наср. 
37. ВЧНД 4459/2010 12.10.2010г. не е наср. 
38. ВНОХД 4527/2010 15.10.2010г. 28.3.2011г. 
39. ВНОХД 4651/2010 25.10.2010г. 28.3.2011г. 
40. ВНОХД 4688/2010 26.10.2010г. 28.3.2011г. 
41. ВЧНД 4835/2010 2.11.2010г. 28.3.2011г. 
42. ВНОХД 5026/2010 11.11.2010г. 28.3.2011г. 
43. ВЧНД 5148/2010 19.11.2010г. 28.3.2011г. 
44. ВНОХД 5152/2010 19.11.2010г. 19.4.2011г. 
45. ВНЧХД 5305/2010 30.11.2010г. 28.3.2011г. 
46. ВНОХД 5399/2010 6.12.2010г. 28.3.2011г. 
47. ВЧНД 5458/2010 8.12.2010г. не е наср. 
48. ВЧНД 5664/2010 20.12.2010г. 28.3.2011г. 
49. ВНАХД 5725/2010 23.12.2010г. 28.3.2011г. 
50. ЧНД 6/2011 4.1.2011г. не е наср. 
51. НОХД 381/2011 31.1.2011г. 09.05.2011 г. 
52. НОХД 439/2011 2.2.2011г. 12.05.2011 г. 
53. НОХД 939/2011 11.3.2011г. 01.07.2011 г. 
54. ЧНД 1001/2011 15.3.2011г. 18.07.2011 г. 
55. ВНОХД 523/2011 8.2.2011г. 27.06.2011 г. 
56. ВЧНД 562/2011 10.2.2011г. не е наср. 
57. ВНОХД 638/2011 16.2.2011г. 20.05.2011 г. 

 
Проверени дела: 
НОХД№285/04г., образувано на 06.02.2004г., обвинение по чл.211 вр. 

чл.210, ал.1, т.1 и 2 вр. чл.209, ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК и обв. по чл.203, ал.1 
вр. чл.202, ал.1, т.1 вр. чл.201 вр. чл.282, ал.3 вр. ал.2 вр. ал.1 вр. чл.20, ал.3 и 
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4 вр. чл.26, ал.1 от НК. Девет подсъдими. Деянието извършено през 1995г. 
Съдия- докладчик Мария Митева. С разпореждане от 24.02.2004г. делото е 
насрочено за 10, 11 и 12.05.04г. С.з. от 10.05.04г. не е даден ход на делото - 
нередовно призоваване на подсъдим. Отложено и насрочено за 13.09.04г. С.з. 
от 13.09.04г. не е даден ход на делото -неявяване на двама подсъдими. С.з. от 
07.02.05г. съдия- докладчик Петя Крънчева. Не е даден ход на делото – 
неявяване на подсъдим поради заболяване. С.з. от 16.04.05г. ход не е даден, 
неявяване на подсъдим. Назначена е тройна съдебно психиатрична 
експертиза по отношение на подсъдимия Д. Д. Делото отложено за 11, 12 и 
13.10.05г. С.з. от 11.10.05г. ход на делото не е даден неявяване на подсъдим. 
С.з. от 15.12.05г. ход не е даден, поради неявяване на защитниците на двама 
подсъдими. С.з. от 02.03.06г. не е даден ход неявяване на двама подсъдими. 
С.з. от 04.05.06г. не е даден ход отсъствие на двама подсъдими и четирима 
защитници. С. з. от 09.10.06г. ход не е даден поради неявяване на 
подсъдимия Т. С.з. от 05.02.07г. не е даден ход неявяване на подсъдимия Т и 
защитниците на двама от подсъдимите. С.з. от 24.04.07г. не е даден ход, с 
оглед на назначаване на сл. защитник на подсъдимия Т. и необходимостта за 
запознаване със материалите по делото и организиране на защитата. С.з. от 
03.07.07г. подсъдимият Т. не се явява. Даден е ход на делото, при условията 
на чл.269, ал.3, т.1 и т.2 от НПК по отношение на подсъдимия Т. Делото 
отложено за призоваване на свидетели и вещи лица. С.з. от 01.11.07г. не е 
даден ход, неявяване на защитника на подсъдимия Т. На същия е наложена 
глоба в размер на 500лв. С.з. от 5, 6 и 7.03.08г. даден ход на делото, делото 
отложено за разпит на неявилите се свидетели. С.з. от 10.06.08г. даден ход, 
делото отложено за разпит на свидетели. С.з. от 10.10.08г. не е даден ход, 
неявяване на защитник на подсъдим. С.з. от 10.11.08г. даден ход, отлага за 
разпит на свидетели. С.з. от 11.03.09г. даден ход, отлага за разпит на 
свидетели. С.з. от 20.05.09г. даден ход, отлага за разпит на свидетели. С.з. от 
12.10.09г.не е даден ход на делото, неявяване на защитник на подсъдим. С.з. 
от 15.12.09г. даден ход, отложено за разпит на свидетели. С.з. от 12.03.10г. 
даден ход на делото, отложено за разпит на свидетели. С. з. от 08.06.10г. 
даден ход, отлага за изслушване на експертизи. С.з. от 18.10.10г. не дава ход, 
отсъствие на съдебен заседател по обективни причини от здравословен 
характер. С.з. от 07.12.10г. не е даден ход, отсъствие на съдебен заседател по 
обективни причини от здравословен характер. С.з. от 02.03.2011г. не дава 
ход, неявяване на подсъдим. С.з. от 18.05.11г. даден ход, отложено и 
насрочено за 04.07.2011г. за изпълнение на съдебна поръчка за установяване 
на местонахождението на свидетелите М. Ч. и Дж. К., както и изслушване на 
експертизи. НОХД№285/04г. е преобразувано от НОХД№3361/03г./ обр. на 
10.12.03г., прекратено на 05.01.04г./. НОХД№1507/2001г. обр. на 03.09.01г. 
прекратено на 26.11.01г./; 

НОХД№ 1171/2007 г. Образувано на 28.03.2007 г., един подсъдим, 79 
свидетели, 2 в.л, 228 тома. Обвинението е по чл. 219, ал. 4 НК, чл. 282, ал. 3 
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НК, чл. 283а, т. 1 НК. С разпореждане от 18.06.2007 г. делото е насрочено на 
09.07.2007 г. поради нередовна процедура – не е призован представител на 
заинтересована страна е отложено за 30.10.2007 г. С.з. от 30.12.2001г.даден 
ход на делото, отложено за разпит на свидетели за 12.12.2007 г. С.з. от 
12.12.07г. отложено поради неявяване на съдебен заседател и насрочено за 
14.02.2008 г. След това делото се отлага многократно за разпит на свидетели 
и писмени доказателства. Присъдата постановена на 05.04.2011 г.; 

НОХД № 2078/2007г., образувано на 05.06.2007 г. Деянието е 
извършено на 20.08.1998г. Обвинение по чл. 199, ал. 4 от НК срещу двама 
обвиняеми. По делото има седем свидетели. Проведени 18 с.з. С 
разпореждане от 25.07.2007 г. делото е насрочено за 05.11.2007 г. Делото се 
отлага многократно поради обстоятелството, че свидетелите не са намерени 
на посочените адреси и се издирват. Основно в съдебни заседания през 
цялата 2009 год. се издирва свидетелят Д., като за всяко с.з. се изискват 
значителен брой справки от различни административни органи, като всеки 
път справките са с еднакви отговори. В с.з. на 02.03.2010 г. по искане на 
прокурора въпросния свидетел е заличен с определение. Делото приключва 
на 15.04.2010г., частично оправдателна присъда по отношение на двамата 
подсъдими; единият е осъден по един пункт на обвинението на 7 години 
ЛОС.; 

НОХД № 3823/2005г. Образувано 26.09.2005г. с разпореждане 
10.10.2005г. (дадено разрешение от председателя за насрочване на делото в 
срок от 6 месеца, на основание чл. 247б, ал. 2 НПК, стар текст). Изготвена е 
съдебна поръчка за призоваване и връчване на съдебни книжа на обвиняемия 
(гръцки гражданин). Първото по делото заседание насрочено за 10.02.2006 г. 
Проведени общо 34 с.з. На 11.05.2007 г. в съдебно заседание е получена 
вербална нота, че гръцкия гражданин е осъден в Р Гърция на 4 години ЛОС. 
Изпратени са множество съдебни поръчки. Едва на 01.07.2008 г. е даден ход 
на делото при условията на чл. 269, ал. 3, т. 4, б. „б” НПК. Делото не е 
приключило до момента на проверката; 

НОХД № 5680/2009г. Образувано 23.12.2009 г. Обвинение за 
престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 6 и т.11, във вр. чл. 20, ал. 2 от НК срещу 
трима подсъдими. По делото са проведени 10 с.з. С разпореждането от 
18.02.2010г. делото е насрочено за 25.03.2010 г. Делото е отлагано по 
обективни причини. Първоначално делото е образувано под № 1328/2009 г., 
когато е внесен ОА. С разпореждане от 10.06.2009 г. делото е насрочено за 
03.07.2009 г. На 03.07.2009 г. е даден ход на делото. В същото с.з. от страна 
на защитата е направено искане за прекратяване, на основание чл. 288 НПК. 
Съдът е отложил делото за произнасяне на искането за 17.07.2009 г. На тази 
дата делото е прекратено и върнато на СГП. След връщането е внесен нов ОА 
и е образувано под номер 5680/2009 г. Делото е висящо и е насрочено за 
04.10.2011 г. 
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 5-състав, съдия Георги Ушев 
 

Образуване, движение и приключване на делата: 
Общо постъпилите наказателни дела през проверявания период 
01.01.2010г.-31.12.2010 г. : 
- 179 броя, както следва: НОХД – 19 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 106 бр., 

въззивни наказателни дела – 25 бр., ЧНД II-ра инстанция – 29 бр.  
Висящи дела в началото на проверявания период – 21 бр., от които: 

НОХД – 7. бр.; ЧНД I-ва инстанция –1 бр., въззивни наказателни дела – 9 бр., 
ЧНД II-ра инстанция – 4 бр. 
 Общо наказателни дела за разглеждане - 200, като от тях : НОХД – 
26 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 107 бр., въззивни наказателни дела – 34 бр., 
ЧНД II-ра инстанция – 33 бр. 

Общо свършените дела за 2010г. - 177 бр. от тях: 
Решени – 162 бр., както следва НОХД – 10 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 

106 бр., въззивни наказателни дела – 19 бр., ЧНД II-ра инстанция – 27 бр. 
Общо прекратените производства - 15 бр., в.т.ч. 4 бр. споразумения. 

Останали висящи в края на периода 23 дела, от тях: НОХД – 7 бр., ЧНД I-ва 
инстанция – 1 бр., въззивни наказателни дела – 12 бр. и ЧНД II-ра инстанция 
– 3 бр. 

01.01.2011 г.-31.05.2011 г. 
- 96 броя, както следва: НОХД – 7 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 56 бр., 

въззивни наказателни дела – 14 бр., ЧНД II-ра инстанция – 19 бр.  
Висящи дела в началото на проверявания период – 23 бр. от които: 

НОХД – 7 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 1 бр., въззивни наказателни дела – 12 
бр., ЧНД II-ра инстанция – 3 бр. 
 Общо наказателни дела за разглеждане -119 , като от тях : НОХД – 
14 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 57 бр., въззивни наказателни дела – 26 бр., 
ЧНД II-ра инстанция – 22 бр. 

Общо свършените дела до 31.05.2011 г. - 91 бр. от тях: 
Решени – 82 бр., както следва НОХД – 5 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 54 

бр., въззивни наказателни дела – 10 бр., ЧНД II-ра инстанция – 13 бр. 
Общо прекратените производства - 9 бр., в.т.ч. 2 бр. споразумения. 

Останали висящи в края на периода 28 дела, от тях: НОХД – 5 бр., ЧНД I-ва 
инстанция – 2 бр., въззивни наказателни дела – 13 бр. и ЧНД II-ра инстанция 
– 8 бр. 
 Проверени дела 2010г. 

При отлагане на делата, същите се насрочват в тримесечния срок 
съгласно чл.271, ал.10 от НПК. 

Дела, приключени през 2010г., по които съдебните актове са 
постановени извън сроковете по чл.308, ал.2 и чл. 340, ал.1 от НПК. 
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№ №  на дело Образувано чл. 
247-НПК 
 

Постановяване на 
съд.акт  
чл.300-НПК 

Дата на предаване 
на мат. 
чл.308,ал.2, 
чл.340, ал.1. 

Забава 

1. НОХД№1467/10г. 30.03.10г. 09.06.10г. 22.12.10г. 5м. 

2. НОХД№3833/09г. 11.09.09г. 05.07.10г. 03.12.10 г. 4м. 

3. ВНОХД№5285/09 01.12.09 г. 27.01.2010 г. 28.05.2010 г. 3м. 

4. ВНОХД№5507/09 15.12.09 г. 27.01.2010 г. 07.06.2010 г. 3м. 

5. ВНОХД№4852/09  10.11.09 г. 27.01.2010 г. 08.06.2010 г. 3м. 

6. ВНОХД№320/10 26.01.10 г.  04.03.2010 г. 20.10.2010 г. 6м. 

7. ВНОХД№744/10  16.02.10 г. 04.03.2010 г. 20.10.2010 г. 6м. 

8. ВНОХД№5235/09 30.11.09 г. 04.03.2010 г. 18.10.2010 г. 6м. 

9. ВНОХД№882/10  23.02.10 г. 12.04.2010 г. 01.11.2010 г. 5м. 

10. ВНОХД№1388/10 24.03.10 г. 12.04.2010 г. 01.11.2010 г. 5м. 

11. ВНОХД№1776/10 16.04.10 г. 19.05.2010 г. 04.11.2010 г. 4м. 

12. ВНОХД№1941/10 27.04.10 г. 19.05.2010 г. 11.11.2010 г. 4м. 

13. ВНОХД№2538/10 31.05.10 г. 17.06.2010 г. 30.11.2010 г. 3м. 

14. ВНОХД№2637/10 04.06.10 г. 18.11.2010 г. 18.05.2011 г. 5м. 

 
Проверени дела 2011г. 
При отлагане на делата, същите се насрочват в тримесечния срок 

съгласно чл.271, ал.10 от НПК. 
Дела, приключени през 2011г., по които съдебните актове са 

постановени извън сроковете по чл.308, ал.2 и чл. 340, ал.1 от НПК. 
№ №  на дело Образувано 

чл. 247-НПК 
 

Постановяване на 
съд.акт  
чл.300-НПК 

Дата на предаване 
на мат. 
чл.308,ал.2, 
чл.340, ал.1. 

Забава 

1. НОХД№5321/10г. 

01.12.10г. 07.02.2011г. 16.06.11г.-
датата на 

извършване 
на 

проверката, 
мотивите не 
са изготвени 

3м. 

2. НОХД№5363/10г. 02.12.10г. 11.02.2011г. 07.06.11г. 2м. 

3. ВНОХД№5036/10г. 12.11.10г. 24.01.2011 г. 18.05.2011 г. 3м. 

4. ВНОХД№5356/10г. 02.12.10г. 07.03.2011 г. 07.06.2011 г. 2м. 

5. ВНОХД№646/11г.  16.02.11г. 07.03.2011 г. 09.06.2011 г. 2м. 

6. ВНОХД№5154/10г. 25.02.11г. 07.03.2011 г. 01.06.2011 г. 2м. 
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7. 

ВНОХД№5303/10г.  25.02.11г. 
 
 
 
 
 
 

07.03.2011 г. 16.06.11г.-
датата на 
извършване 
на 
проверката, 
мотивите не 
са изготвени 

2м. 

 
Дела по които първото заседание е насрочено за срок повече от три 

месеца /чл.252 от НПК/ 
№ Вид дело Номер/Година Образувано/Започнало І- во съдебно заседание 

1. ВНОХД 2637/2010 4.6.2010г. 13.10.2010г. 
2. ВНОХД 2732/2010 10.6.2010г. 13.10.2010г. 
3. ВЧНД 3110/2010 1.7.2010г. 13.10.2010г. 
4. ЧНД 525/2011 9.2.2011г. 13.05.2011 г. 

 
 
 6-ти състав, съдия Иван Стойчев 

 
Образуване, движение и приключване на делата: 
Общо постъпилите наказателни дела през проверявания период 
01.01.2010г.-31.12.2010 г. : 
- 203 броя, както следва: НОХД – 16 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 127 бр., 

въззивни наказателни дела – 23 бр., ЧНД II-ра инстанция – 37 бр.  
Висящи дела в началото на проверявания период – 54 бр., от които: 

НОХД – 17 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 0 бр., въззивни наказателни дела – 27 
бр., ЧНД II-ра инстанция – 10 бр. 
 Общо наказателни дела за разглеждане - 257, като от тях : НОХД – 
33 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 127 бр., въззивни наказателни дела – 50 бр., 
ЧНД II-ра инстанция – 47 бр. 

Общо свършените дела за 2010г. - 228 бр. от тях: 
Решени – 219 бр., както следва НОХД – 16 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 

125 бр., въззивни наказателни дела – 40 бр., ЧНД II-ра инстанция – 38 бр. 
Общо прекратените производства - 9 бр., в.т.ч. 3 бр. споразумения. 

Останали висящи в края на периода 29 дела, от тях: НОХД – 11 бр., ЧНД I-ва 
инстанция – 1 бр., въззивни наказателни дела – 10 бр. и ЧНД II-ра инстанция 
– 7 бр. 

01.01.2011 г.-31.05.2011 г. 
- 59 броя, както следва: НОХД – 6 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 28 бр., 

въззивни наказателни дела – 12 бр., ЧНД II-ра инстанция – 13 бр.  
Висящи дела в началото на проверявания период – 27 бр. от които: 

НОХД – 11 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 1 бр., въззивни наказателни дела – 9 
бр., ЧНД II-ра инстанция – 6 бр. 
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Информацията е въз основа на справка, предоставена от СГС, като 
има разминаване между данните за края на 2010г.  и тези за началото на 
2011г., както следва: въззивни наказателни дела – с 1 бр., ЧНД II-ра 
инстанция – с 1 бр. Разминаването в данните се дължи на преразпределение 
на дела между отделните състави в рамките на Наказателно отделение. 

 
 Общо наказателни делата за разглеждане - 86, като от тях : НОХД –
17 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 29 бр., въззивни наказателни дела – 21 бр., 
ЧНД II-ра инстанция – 19 бр. 

Общо свършените дела за 2011г. - 63 бр. от тях: 
Решени – 56 бр., както следва НОХД – 6 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 27 

бр., въззивни наказателни дела – 8 бр., ЧНД II-ра инстанция – 15 бр. 
Общо прекратените производства - 7 бр., в.т.ч. 3 бр. споразумения. 

Останали висящи в края на периода 23 дела, от тях: НОХД – 7 бр., ЧНД I-ва 
инстанция – 2 бр., въззивни наказателни дела – 12 бр. и ЧНД II-ра инстанция 
– 2 бр. 

Проверени дела 2010г. 
При отлагане на делата, същите се насрочват в тримесечния срок 

съгласно чл.271, ал.10 от НПК. 
Дела, приключени през 2010г., по които съдебните актове са 

постановени извън сроковете по чл.308, ал.2 и чл. 340, ал.1 от НПК. 
№ №  на дело Образувано чл. 

247-НПК 
 

Постановяване на 
съд.акт  
чл.300-НПК 

Дата на предаване 
на мат. 
чл.308,ал.2, 
чл.340, ал.1. 

Забава 

1. НОХД№2343/09г. 02.06.09г. 08.04.10г. 30.07.10г. 2м. 

2. НОХД№4255/09г. 08.10.09г. 14.04.10г. 30.07.10г. 2м. 

3. ВНД№398/10г. 01.02.10г. 31.03.10г. 21.07.10г. 2м. 

4. ВНД№842/10г. 22.02.10г. 31.03.10г. 28.09.10г. 5м. 

 
Проверени дела 2011г. 
При отлагане на делата, същите се насрочват в тримесечния срок 

съгласно чл.271, ал.10 от НПК. 
Дела, приключени през 2011г., по които съдебните актове са 

постановени извън сроковете по чл.308, ал.2 и чл. 340, ал.1 от НПК. 
№ №  на дело Образувано чл. 

247-НПК 
 

Постановяване на 
съд.акт  
чл.300-НПК 

Дата на предаване 
на мат. 
чл.308,ал.2, 
чл.340, ал.1. 

Забава 

1. НОХД№4720/10г. 

28.10.10г. 02.03.11г. 16.06.11г.-
датата на 

извършване 

2м. 
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на 
проверката, 
мотивите не 
са изготвени 

 
 

Дела по които първото заседание е насрочено за срок повече от три 
месеца /чл.252 от НПК/ 

 Вид дело Номер/Година Образувано/Започнало І- во съдебно заседание 

1. НОХД 2823/2010 16.6.2010г. 04.10.2010 г. 
2. НОХД 3076/2010 29.6.2010г. 12.10.2010 г. 
3. НОХД 4698/2010 27.10.2010г. 08.02.2011 г. 
4. ВНОХД 2853/2010 17.6.2010г. 04.10.2010 г. 
5. ВНОХД 3067/2010 28.6.2010г. 04.10.2010 г. 

 
 

7-ми състав, съдия Виолета Магдалинчева 
 
Образуване, движение и приключване на делата: 
Общо постъпилите наказателни дела през проверявания период 
01.01.2010г.-31.12.2010 г. : 
- 205 броя, както следва: НОХД – 26 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 111 бр., 

въззивни наказателни дела – 32 бр., ЧНД II-ра инстанция – 36 бр.  
Висящи дела в началото на проверявания период – 14 бр., от които: 

НОХД – 5 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 2 бр., въззивни наказателни дела – 6 бр., 
ЧНД II-ра инстанция – 1 бр. 
 Общо наказателни дела за разглеждане - 219, като от тях : НОХД – 
31 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 113 бр., въззивни наказателни дела – 38 бр., 
ЧНД II-ра инстанция – 37 бр. 

Общо свършените дела за 2010г. - 209 бр. от тях: 
Решени – 190 бр., както следва НОХД – 9 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 

113 бр., въззивни наказателни дела – 32 бр., ЧНД II-ра инстанция – 36 бр. 
Общо прекратените производства - 19 бр., в.т.ч. 7 бр. споразумения. 

Останали висящи в края на периода 10 дела, от тях: НОХД – 4 бр., ЧНД I-ва 
инстанция – 0 бр., въззивни наказателни дела – 5 бр. и ЧНД II-ра инстанция – 
1 бр. 

01.01.2011 г.-31.05.2011 г. 
- 71 броя, както следва: НОХД – 6 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 42 бр., 

въззивни наказателни дела – 16 бр., ЧНД II-ра инстанция – 7 бр.  
Висящи дела в началото на проверявания период – 11 бр. от които: 

НОХД – 5 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 0 бр., въззивни наказателни дела – 5 бр., 
ЧНД II-ра инстанция – 1 бр. 
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 Общо наказателни дела за разглеждане - 82, като от тях : НОХД – 
11 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 42 бр., въззивни наказателни дела – 21 бр., 
ЧНД II-ра инстанция – 8 бр. 

Общо свършените дела за 2011г. - 71 бр. от тях: 
Решени – 65 бр., както следва НОХД – 3 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 42 

бр., въззивни наказателни дела – 14 бр., ЧНД II-ра инстанция – 6 бр. 
Общо прекратените производства - 6 бр., в.т.ч. 0 бр. споразумения. 

Останали висящи в края на периода 11 дела, от тях: НОХД – 7 бр., ЧНД I-ва 
инстанция – 0 бр., въззивни наказателни дела – 3 бр. и ЧНД II-ра инстанция – 
1 бр. 

Проверени дела 2010г. 
Съдебните актове по делата приключили през 2010г., са постановени в 

сроковете по чл.308 и чл. 340, ал.1 от НПК. 
При отлагане на делата, същите се насрочват в тримесечния срок 

съгласно чл.271, ал.10 от НПК. 
Проверени дела 2011г. 
Съдебните актове по делата приключили през 2011г., са постановени в 

сроковете по чл.308 и чл. 340, ал.1 от НПК. 
При отлагане на делата, същите се насрочват в тримесечния срок 

съгласно чл.271, ал.10 от НПК. 
Дела по които първото заседание е насрочено за срок повече от три 

месеца /чл.252 от НПК/ 
№ Вид дело Номер/Година Образувано/Започнало І- во съдебно заседание 

1. ВНАХД 3712/2010 10.8.2010г. 15.11.2010 г. 
 
 
 8-ми състав, съдия Мими Петрова 
 

Образуване, движение и приключване на делата: 
 Общо постъпилите наказателни дела през проверявания период 
01.01.2010г.-31.12.2010 г. : 

- 229 броя, както следва: НОХД – 24 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 153 бр., 
въззивни наказателни дела – 37 бр., ЧНД II-ра инстанция – 15 бр. Висящи 
дела в началото на проверявания период – 26 бр. от които: НОХД – 7 бр.; 
ЧНД I-ва инстанция - 1 бр., въззивни наказателни дела – 17 бр., ЧНД II-ра 
инстанция – 1 бр. 
 Общо наказателни дела за разглеждане - 255, като от тях : НОХД – 
31 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 154 бр., въззивни наказателни дела – 54 бр., 
ЧНД II-ра инстанция – 16 бр. 

Общо свършените дела за 2010г. - 210 бр. от тях: НОХД – 22 бр.; ЧНД 
I-ва инстанция – 153 бр., въззивни наказателни дела – 30 бр., ЧНД II-ра 
инстанция – 5 бр. Решени – 192 дела.  
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 Общо прекратените производства - 18бр., от които: със споразумение – 
5 бр. 

Останали висящи в края на периода 45 дела, от тях: НОХД – 9 бр., ЧНД 
I-ва инстанция – 1 бр., въззивни наказателни дела – 24 бр. и ЧНД II-ра 
инстанция – 11 бр. 

01.01.2011 г.-31.05.2011 г. 
 - 71 броя, както следва: НОХД – 8 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 62 бр., 

въззивни наказателни дела – 0 бр., ЧНД II-ра инстанция – 1 бр. Висящи дела 
в началото на проверявания период – 40 бр. от които: НОХД – 9 бр.; ЧНД I-ва 
инстанция - 1 бр., въззивни наказателни дела – 19 бр., ЧНД II-ра инстанция – 
11 бр. 
 Общо наказателни дела за разглеждане - 111, като от тях: НОХД – 
17 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 63бр., въззивни наказателни дела – 19 бр., 
ЧНД II-ра инстанция – 12 бр. 

Общо свършени дела до 31.05.2011г. - 78 бр. от тях: НОХД – 8 бр.; 
ЧНД I-ва инстанция – 62 бр., въззивни наказателни дела – 6 бр., ЧНД II-ра 
инстанция – 2 бр. Решени - 73 дела.  
 Общо прекратените производства - 5бр., от които: със споразумение – 5 
бр. 

Останали висящи в края на периода 33 дела, от тях: НОХД – 9 бр., ЧНД 
I-ва инстанция – 1 бр., въззивни наказателни дела – 13 бр. и ЧНД II-ра 
инстанция – 10 бр. 

Информацията е въз основа на справка, предоставена от СГС, като 
има разминаване между данните за края на 2010г и тези за началото на 
2011г. В справката за 2010г. е отбелязано, че останали несвършени за 
годината са общо 45 дела, а в справката за 2011г. е отбелязано, че висящи в 
началото на отчетния период са 40 дела. Разминаването в данните се 
дължи на преразпределение на дела между отделните състави в рамките на 
Наказателно отделение. 

 
 Проверени дела 2010г. 

При отлагане на делата, същите се насрочват в тримесечния срок 
съгласно чл.271, ал.10 от НПК. 

Дела, приключени през 2010г., по които съдебните актове са 
постановени извън сроковете по чл.308, ал.2 и чл. 340, ал.1 от НПК. 
№ №  на дело Образувано чл. 

247-НПК 
 

Постановяване на 
съд.акт  
Чл.300-НПК 

Дата на предаване 
на мат. 
чл.308,ал.2, 
чл.340,ал.2. 

Забава 

1 НОХД№3940/06г. 

05.09.2006г. 18.01.2010г. 16.06.11г.-
датата на 

извършване 
на 

1г. и 4м. 
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проверката, 
мотивите не 
са изготвени 

2 НОХД №3650/09г. 

28.08.2009г. 22.01.2010г. 16.06.11г.-
датата на 

извършване 
на 

проверката, 
мотивите не 
са изготвени 

1г. и 4м. 

3 НОХД №1612/08г. 27.05.2008г. 17.02.2010г. 11.01.11г. 9м. 

4 НОХД №5338/09г. 03.12.2009г. 18.02.2010г. 30.07.10г. 4м. 

5.  НОХД №3234/09г. 

03.08.2009г. 15.03.2010г. 16.06.11г.-
датата на 

извършване 
на 

проверката, 
мотивите не 
са изготвени 

1г. и 2м. 

6 НОХД №326/10г. 

27.01.2010г. 29.04.2010г. 16.06.11г.-
датата на 

извършване 
на 

проверката, 
мотивите не 
са изготвени 

1г. и 1м. 

7 НОХД №1601/09г. 

17.04.2009г. 02.07.2010г. 16.06.11г.-
датата на 

извършване 
на 

проверката, 
мотивите не 
са изготвени 

10м. 

8 НОХД №2178/10г. 12.05.2010г. 11.10.2010г. 30.03.2011г. 4м. 

9 НОХД №2042/10г. 

30.04.2010г. 04.11.2010г. 16.06.11г.-
датата на 

извършване 
на 

проверката, 
мотивите не 
са изготвени 

7м. 

10 НОХД №929/10г. 

25.02.2010г. 01.12.2010г. 16.06.11г.-
датата на 

извършване 
на 

проверката, 
мотивите не 
са изготвени 

6м. 



 30

11 ВНАХД№414/10г. 02.02.2010г. 15.02.2010г. 20.08.2010г. 5м. 

12 ВНОХД№229/10г. 19.01.2010г. 15.02.2010г. 20.08.2010г. 5м. 

13 ВНОХД№5002/09г. 18.11.2009г. 15.02.2010г. 20.08.2010г. 5м. 

14 ВНОХД№345/10г. 28.01.2010г. 15.02.2010г. 20.08.2010г. 5м. 

15 ВНОХД№5735/09г. 29.12.2009г. 24.03.2010г. 09.09.2010г. 4м. 

16 ВНЧХД№75/10г. 08.01.2010г. 24.03.2010г. 19.10.2010г. 4м. 

17 ВНОХД№1064/10г. 02.03.2010г. 24.03.2010г. 09.09.2010г. 4м. 

18 ВНОХД№1474/10г. 30.03.2010г. 29.04.2010г. 30.12.2010г. 6м. 

19 ВНОХД№1775/10г. 16.04.2010г. 29.04.2010г. 14.01.2011г. 7м. 

20 ВНОХД№1804/10г. 19.04.2010г. 29.04.2010г. 14.01.2011г. 7м. 

21 ВНОХД№5132/09г. 26.11.2009г. 29.04.2010г. 30.12.2010г. 7м. 

22 ВНОХД№161/10г. 14.01.2010г. 29.04.2010г. 30.12.2010г. 7м. 

23 ВНОХД№1428/10г. 26.03.2010г. 29.04.2010г. 30.12.2010г. 7м. 

24 ВНОХД№2190/10г. 12.05.2010г. 27.09.2010г. 20.05.2011г. 6м. 

25 ВНАХД№2642/10г. 04.06.2010г. 27.09.2010г. 20.05.2011г. 6м. 

26 ВНОХД№3305/10г 15.07.10 г. 27.09.2010 г. 01.02.2011 г. 3м. 

27 ВНОХД№2088/10г. 04.05.2010г. 27.09.2010г. 20.05.2011г. 6м. 

28 ВНЧХД№2718/10г. 09.06.2010г. 03.11.2010г. 20.05.2011г. 5м. 

29 ВНД№1930/10г. 

26.04.2010г. 08.12.2010г. 16.06.11г.-
датата на 

извършване 
на 

проверката, 
мотивите не 
са изготвени 

5м. 

30 ВНД№5114/10г. 

Няма 
отбелязване 

08.12.2010г. 16.06.11г.-
датата на 

извършване 
на 

проверката, 
мотивите не 
са изготвени 

5м. 

31 ВНД№3593/10г. 

03.08.2010г. 08.12.2010г. 16.06.11г.-
датата на 

извършване 
на 

проверката, 
мотивите не 
са изготвени 

5м. 

32 ВНД№4507/10г. 

14.10.2010г. 08.12.2010г. 16.06.11г.-
датата на 

извършване 
на 

проверката, 

5м. 
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мотивите не 
са изготвени 

33 ВНД№4658/10г. 

25.10.2010г. 08.12.2010г. 16.06.11г.-
датата на 

извършване 
на 

проверката, 
мотивите не 
са изготвени 

5м. 

 
Проверени дела 2011г.: 
При отлагане на делата, същите се насрочват в тримесечния срок 

съгласно чл.271, ал.10 от НПК. 
Дела, приключени през 2011г., по които съдебните актове са 

постановени извън сроковете по чл.308, ал.2 и чл. 340, ал.1 от НПК. 
№ №  на дело Образувано чл. 

247-НПК 
 

Постановяване на 
съд.акт  
чл.300-НПК 

Дата на предаване 
на мат. 
чл.308,ал.2, 
чл.340,ал.1. 

Забава 

1 НОХД№5532/10г. 

11.12.2010г. 16.03.2011г. 16.06.11г.-
датата на 

извършване 
на 

проверката, 
мотивите не 
са изготвени 

2м. 

 
Дела по които първото заседание е насрочено за срок повече от три 

месеца /чл.252 от НПК/: 
№ Вид дело Номер/година Образувано/започнало I-во съдебно 

заседание 
1. НОХД 2513/2010 28.5.2010г. 13.10.2010 г. 
2. НОХД 2766/2010 11.6.2010г. 29.10.2010 г. 
3. НАХД 2965/2010 23.6.2010г. 15.10.2010 г. 
4. ЧНД 3025/2010 28.6.2010г. не е насрочено 
5. НАХД 3203/2010 8.7.2010г. 15.10.2010 г. 
6. ЧНД 3220/2010 9.7.2010г. 09.11.2010 г. 
7. ЧНД 4182/2010 21.9.2010г. не е насрочено 
8. ЧНД 5138/2010 19.11.2010г. не е насрочено 
9. ЧНД 5142/2010 19.11.2010г. 15.03.2011 г. 

10. ЧНД 5202/2010 23.11.2010г. не е насрочено 
11. НОХД 5678/2010 21.12.2010г. 13.05.2011 г. 
12. ВЧНД 1035/2010 1.3.2010г. не е наср. 
13. ВНАХД 2642/2010 4.6.2010г. 27.09.2010 г. 
14. ВЧНД 2718/2010 9.6.2010г. 27.09.2010 г. 
15. ВНОХД 2827/2010 16.6.2010г. 27.09.2010 г. 
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16. ВЧНД 3238/2010 9.7.2010г. не е наср. 
17. ВЧНД 3266/2010 13.7.2010г. не е наср. 
18. ВЧНД 3939/2010 31.8.2010г. не е наср. 
19. ВЧНД 4365/2010 5.10.2010г. не е наср. 
20. ВЧНД 4458/2010 12.10.2010г. не е наср. 
21 ВЧНД 4751/2010 29.10.2010г. не е наср. 
22 ВЧНД 4869/2010 4.11.2010г. не е наср. 
23 ВЧНД 4946/2010 8.11.2010г. не е наср. 
24 ВЧНД 5394/2010 6.12.2010г. не е наср. 

 
Проверени дела: 
- НОХД №1665/2009г. ОА е внесен на 22.04.2009г. срещу едно 

обвиняемо лице за престъпление по чл.212, ал.5 вр. ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК 
и чл.255, ал.1 от НК. Деянието е извършено в периода 2003г.-2004г. 
Свидетели по делото са 75 лица. Делото е образувано на 23.04.2009г. С 
разпореждане от 01.07.2009г., съдията – докладчик е насрочил делото за 27, 
28, 29, 30 юли 2009г. В с.з. на 27.07., 28.07., 29.07. и 30.07.09г. ход на делото 
не е даден поради процесуални пречки, касаещи процедурата по призоваване. 
Делото е отложено за 27, 28, 29, 30.10.09 г., като съдът е предприел 
необходимите дисциплиниращи мерки по отношение на неявилите се 
свидетели - глоби и принудително довеждане. В с.з на 27.10.09г. е даден ход 
на делото и на осн. чл.276 от НПК е даден ход на съдебното следствие. Съдът 
е извършил разпит на свидетели. Съдебното заседание продължава на 
28.10.09г., 29.10.09г. и 30.10.09г. с разпит на свидетели и вещи лица. Делото е 
отложено и насрочено за 19.01. и 20.01.2010г. В с.з., проведени на 
19.01.2010г. и 20.01.2010г. ход на делото е даден и съдът е продължил с 
разпит на свидетелите и вещите лица. Делото е отложено за разпит на 
неявилите се свидетели за 02.03.2010 г. На тази дата с.з. продължава с разпит 
на явилите се свидетели и допуска назначаване на допълнителни експертизи. 
Делото е отложено за 21.04.10 г., като на тази дата съдебното следствие е 
продължило с нови разпити. Страните по делото са изразили становище, че 
считат делото за неизяснено от фактическа страна, поради което същото е 
отложено за 02.06.10г. По същите причини с.з. е отложено и насрочено за 
01.10.2010г., на което с.з съдът е изслушал вещите лица по отношение 
изготвената съдебно-счетоводна експертиза и е отложил делото за 01.11.10г. 
На тази дата ход на делото е даден и съдебното следствие е продължило с 
разпит на свидетели. Делото е отложено за 07.12.10г. за разпит на свидетели 
и за 17.12.10г. за пледоарии. В с.з. на 07.12. и 17.12.10г. са разпитани явилите 
се свидетели, като за събиране на доказателства, делото е отложено и 
насрочено за 25.02.11г. На тази дата ход на делото не е даден, поради 
заболяване на съдебен заседател. Делото е отложено за 04.04.11г., в което с.з. 
ход на делото е даден, продължено е с разпит на свидетели и делото е 
отложено за 05.05.11г. В това с.з. делото е отложено за 17.06.11г., на която 
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дата, съдът отново указва на страните да бъдат готови за пледоарии. На 
17.06.11г. поради отсъствие на съдебен заседател делото е отложено за 
24.06.11г. 

- НОХД №2513/2010г. Първоначално ОА е внесен в СГС на 
24.06.2009г. за престъпление по чл. 119, вр. чл. 115, вр. чл. 12, ал. 2 от НК. На 
26.06.09г. е образувано НОХД № 2742/09г. С разпореждане от 29.06.2009 г. 
съдията –докладчик е насрочил с.з. на 09.07.2009 г., в което е уважено 
искането на защитника на подсъдимия ход на делото да не се дава, поради 
по-късно получаване на ОА. Делото е отложено и насрочено за 20.07.2009г., 
в което с.з, с протоколно определение, съдът отменява определението си за 
даване ход на делото и на осн. чл.288 от НПК прекратява производството по 
НОХД № 2742/09г. и връща делото на СГП. 

Нов ОА е внесен в СГС на 27.05.2010г. Образувано е НОХД 
№2513/2010г. и е дадено разрешение на председателя заседанието по делото 
да бъде насрочено в тримесечен срок. Обвинението е за престъпление по 
чл.116, ал.1, т.6, ал.2, вр. чл.115 от НК, срещу едно обвиняемо лице за 
престъпление, извършено, съгласно ОА на 16.08.2008 г. По делото са 
призовани 12 лица- свидетели и 15 вещи лица. С разпореждане от 
17.09.2010г. съдията-докладчик насрочва с.з. за 13.10.10г. В това с.з. съдът е 
конституирал частните обвинители и граждански ищци и е приел за 
съвместно разглеждане предявените граждански искове. Даден е ход на 
съдебното следствие и са разпитвани свидетели и вещи лица. Делото е 
отложено за 05.11.10 г., на която дата ход на делото е даден, разпитвани са 
вещи лица, приети са заключенията на тройната СПЕ и е поставена 
допълнителна задача на вещите лица. В същото с.з. са приети и заключенията 
на: СПЕ и СБЕ, и са разпитани свидетели. Делото е отложено и насрочено за 
13.12.10г., в което с.з. са изслушани вещи лица и са приети др.експертизи 
(експертиза на труп, ДНК експертиза и др.). С оглед постъпили искания от 
вещи лица, за тяхната замяна, същите са заменени с други. Делото е 
отложено за 26.01.2011г., когато съдебното следствие продължава с 
изслушване на вещи лица по тройната СМЕ на веществените доказателства и 
разпит на свидетели. За следващото с.з са допуснати комплексна съдебно – 
медико - балистична експертиза, биологична експертиза и изслушване на 
вещите лица по СПЕ. Делото е отложено за 10.03.11г. На 09.03.11г. по делото 
е постъпило писмо от НИКК-МВР, че предвид обема на работа по двете 
назначени експертизи, натовареността на експертните звена и късното 
пристигане на материалите по делото, експертизите не могат да бъдат 
изготвени до с.з. на 10.03.11г., на която дата ход на делото не е даден, поради 
обстоятелството, че по отношение на СППЕ не е спазен срокът по чл.149, 
ал.3 от НПК, делото е отложено и насрочено за 15.04.2011г. На тази дата ход 
на делото е даден, изслушани са и са разпитани вещите лица. За следващото 
с.з. е допусната ДНК експертиза, като задачата е поставена на Катедра 
„Съдебна медицина” – МА. Делото е отложено и насрочено за 10.06.11г., на 
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която дата с.з. продължава с изслушването на вещите лица, приети са 
заключенията по комплексната – балистична физико-химична и медицинска 
експертиза. С оглед становището на страните, че ДНК експертизата на 
веществените доказателства все още не е изготвена и делото не е изяснено, 
съдът отлага делото и насрочва ново с.з. за 07.11.2011г. 
 
 Наложени дисциплинарни наказания на с.Петрова: 

На основание Заповед №108/20.04.2010г. на Главния инспектор на 
ИВСС в периода 21.09.2010г.-24.09.2010г. е извършена проверка в СГС, по 
сигнал, подаден от Председателя на САС. Със сигнала ИВСС е сезиран за 
допуснати нарушения от съдии при СГС, относно неспазването на 
процесуалните срокове за изготвяне на мотивите по отделни видове 
наказателни дела. Въз основа на констатациите в акта за резултати от 
извършена проверка /наш. изх.№Ж-01-1063 от 22.11.2010г./ е направено 
предложение до ВСС да се образува дисциплинарно производство срещу 
съдия Петрова. 

ВСС, с решение /протокол №15 от 27.04.2011г./ по т.45 е приел, че 
Мими Петрова – съдия в СГС е допуснала виновно неизпълнение на 
служебните си задължения – системно неспазване на сроковете, предвидени в 
процесуалните закони – дисциплинарно нарушение по чл.307, ал.4, т.1 от 
ЗСВ и на основание чл. 308, ал.1, т.3 от ЗСВ е наложил дисциплинарно 
наказание „намаляване на основното трудово възнаграждение с 10% /десет на 
сто/ за срок от 6 месеца”. 
 За същото по вид дисциплинарно нарушение съдия М.Петрова е 
наказвана и през 2008г. от председателя на СГС. 

Към момента на извършване на настоящата проверка, съдия Мими 
Петрова все още не е предала мотивите по част от делата, описани в Акта за 
резултати от извършена проверка (наш. изх. №Ж-01-1063/22.11.2010г.). По 
едно от делата - НОХД № 253/2007 г. в ИВСС от 17.12.2008 г. досега са 
постъпили 3 (три) сигнала от подсъдимия по делото, последният от които от 
17.06.2011 г.  

 
 
9-ти състав, съдия Весислава Иванова 
 
Образуване, движение и приключване на делата: 
Общо постъпилите наказателни дела през проверявания период 
01.01.2010г.-31.12.2010 г. : 
- 184 броя, както следва: НОХД – 21 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 102 бр., 

въззивни наказателни дела – 29 бр., ЧНД II-ра инстанция – 32 бр. Висящи 
дела в началото на проверявания период – 11 бр. от които: НОХД – 3 бр.; 
ЧНД I-ва инстанция - 0 бр., въззивни наказателни дела – 7 бр., ЧНД II-ра 
инстанция – 1 бр. 
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 Общо наказателни дела за разглеждане - 195, като от тях : НОХД – 
24 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 102 бр., въззивни наказателни дела – 36 бр., 
ЧНД II-ра инстанция – 33 бр. 

Общо свършените дела за 2010г. - 184 бр. от тях: НОХД – 19 бр.; ЧНД 
I-ва инстанция – 102 бр., въззивни наказателни дела – 31 бр., ЧНД II-ра 
инстанция – 32 бр. Решени – 167 дела.  
 Общо прекратените производства - 17бр., от които: със споразумение – 
7 бр. 

Останали висящи в края на периода 11 дела, от тях: НОХД – 5 бр., ЧНД 
I-ва инстанция – 0 бр., въззивни наказателни дела – 5 бр. и ЧНД II-ра 
инстанция – 1 бр. 

01.01.2011 г.-31.05.2011 г. 
- 68 броя, както следва: НОХД – 9 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 28 бр., 

въззивни наказателни дела – 14 бр., ЧНД II-ра инстанция – 17 бр. Висящи 
дела в началото на проверявания период – 10 бр. от които: НОХД – 5 бр.; 
ЧНД I-ва инстанция - 0 бр., въззивни наказателни дела – 4 бр., ЧНД II-ра 
инстанция – 1 бр. 
 Общо наказателни дела за разглеждане - 78, като от тях : НОХД – 
14 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 28бр., въззивни наказателни дела – 18 бр., 
ЧНД II-ра инстанция – 18 бр. 

Общо свършени дела до 31.05.2011г. - 63 бр. от тях: НОХД – 8 бр.; 
ЧНД I-ва инстанция – 27 бр., въззивни наказателни дела – 11 бр., ЧНД II-ра 
инстанция – 17 бр. Решени - 56 дела.  
 Общо прекратените производства - 7бр., от които: със споразумение – 1 
бр. 

Останали висящи в края на периода 15 дела, от тях: НОХД – 6 бр., ЧНД 
I-ва инстанция – 1 бр., въззивни наказателни дела – 7 бр. и ЧНД II-ра 
инстанция – 1 бр. 

Информацията е въз основа на справка, предоставена от СГС, като 
има разминаване между данните за края на 2010г и тези за началото на 
2011г. В справката за 2010г. е отбелязано, че останали несвършени за 
годината са общо 11 дела, а в справката за 2011г. е отбелязано, че висящи в 
началото на отчетния период са 10 дела. Разминаването в данните се 
дължи на преразпределение на дела между отделните състави в рамките на 
Наказателно отделение. 

Проверени дела 2010г. 
Съдебните актове по делата приключили през 2010г., са постановени в 

сроковете по чл.308 и чл. 340, ал.1 от НПК. 
При отлагане на делата, същите се насрочват в тримесечния срок 

съгласно чл.271, ал.10 от НПК. 
Проверени дела 2011г. 
Съдебните актове по делата приключили през 2011г., са постановени в 

сроковете по чл.308 и чл. 340, ал.1 от НПК. 
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При отлагане на делата, същите се насрочват в тримесечния срок 
съгласно чл.271, ал.10 от НПК. 

Дела по които първото заседание е насрочено за срок повече от три 
месеца /чл.252 от НПК/: 

 
Вид дело Номер/Година Образувано/Започнало І- во съдебно заседание 

1 ВНОХД 2733/2010 10.6.2010г. 07.10.2010 г. 
 
 10-ти състав, съдия Мина Мумджиева 

 
Образуване, движение и приключване на делата: 
Общо постъпилите наказателни дела през проверявания период 
01.01.2010г.-31.12.2010 г. : 
- 64 броя, както следва: НОХД – 7 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 32 бр., 

въззивни наказателни дела – 12 бр., ЧНД II-ра инстанция – 13 бр. Висящи 
дела в началото на проверявания период – 43 бр. от които: НОХД – 19 бр.; 
ЧНД I-ва инстанция - 3 бр., въззивни наказателни дела – 14 бр., ЧНД II-ра 
инстанция – 7 бр. 
 Общо наказателни дела за разглеждане - 107, като от тях : НОХД – 
26 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 35 бр., въззивни наказателни дела – 26 бр., 
ЧНД II-ра инстанция – 20 бр. 

Общо свършените дела за 2010г. - 97 бр. от тях: НОХД – 16 бр.; ЧНД I-
ва инстанция – 35 бр., въззивни наказателни дела – 26 бр., ЧНД II-ра 
инстанция – 20 бр. Решени – 90 дела.  
 Общо прекратените производства - 7бр., от които: със споразумение – 2 
бр. 

Останали висящи в края на периода 10 дела, от тях: НОХД – 10 бр., 
ЧНД I-ва инстанция – 0 бр., въззивни наказателни дела – 0 бр. и ЧНД II-ра 
инстанция – 0 бр. 

01.01.2011 г.-31.05.2011 г. 
 - 57 броя, както следва: НОХД – 11 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 21 бр., 

въззивни наказателни дела – 15 бр., ЧНД II-ра инстанция – 10 бр. Висящи 
дела в началото на проверявания период – 10 бр. от които: НОХД – 10 бр.; 
ЧНД I-ва инстанция - 0 бр., въззивни наказателни дела – 0 бр., ЧНД II-ра 
инстанция – 0 бр. 
 Общо наказателни дела за разглеждане - 67, като от тях : НОХД – 
22 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 21 бр., въззивни наказателни дела – 15 бр., 
ЧНД II-ра инстанция – 10 бр. 

Общо свършени дела до 31.05.2011г. - 49 бр. от тях: НОХД – 8 бр.; 
ЧНД I-ва инстанция – 21 бр., въззивни наказателни дела – 11 бр., ЧНД II-ра 
инстанция – 9 бр. Решени – 42 дела.  
 Общо прекратените производства - 7бр., от които: със споразумение – 1 
бр. 
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Останали висящи в края на периода 18 дела, от тях: НОХД – 13 бр., 
ЧНД I-ва инстанция – 0 бр., въззивни наказателни дела – 4 бр. и ЧНД II-ра 
инстанция – 1 бр. 

Проверени дела 2010г. 
Съдебните актове по делата приключили през 2010г., са постановени в 

сроковете по чл.308 и чл. 340, ал.1 от НПК. 
При отлагане на делата, същите се насрочват в тримесечния срок 

съгласно чл.271, ал.10 от НПК. 
Проверени дела 2011г. 
Съдебните актове по делата приключили през 2011г., са постановени в 

сроковете по чл.308 и чл. 340, ал.1 от НПК. 
При отлагане на делата, същите се насрочват в тримесечния срок 

съгласно чл.271, ал.10 от НПК. 
 
 11-ти състав, съдия Мариян Марков 
 

Образуване, движение и приключване на делата: 
Общо постъпилите наказателни дела през проверявания период 
01.01.2010г.-31.12.2010 г. : 
- 207 броя, както следва: НОХД – 16 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 126 бр., 

въззивни наказателни дела – 32 бр., ЧНД II-ра инстанция – 33 бр. Висящи 
дела в началото на проверявания период – 79 бр. от които: НОХД – 27 бр.; 
ЧНД I-ва инстанция - 3 бр., въззивни наказателни дела – 38 бр., ЧНД II-ра 
инстанция – 11 бр. 
 Общо наказателни дела за разглеждане - 286, като от тях : НОХД – 
43 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 129 бр., въззивни наказателни дела – 70 бр., 
ЧНД II-ра инстанция – 44 бр. 

Общо свършените дела за 2010г. - 225 бр. от тях: НОХД – 22 бр.; ЧНД 
I-ва инстанция – 123 бр., въззивни наказателни дела – 47 бр., ЧНД II-ра 
инстанция – 33 бр. Решени – 217 дела.  
 Общо прекратените производства - 8бр., от които: със споразумение – 7 
бр. 

Останали висящи в края на периода 61 дела, от тях: НОХД – 21 бр., 
ЧНД I-ва инстанция – 6 бр., въззивни наказателни дела – 23 бр. и ЧНД II-ра 
инстанция – 11 бр. 

01.01.2011 г.-31.05.2011 г. 
 - 64 броя, както следва: НОХД – 6 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 29 бр., 

въззивни наказателни дела – 13 бр., ЧНД II-ра инстанция – 16 бр. Висящи 
дела в началото на проверявания период – 57 бр. от които: НОХД – 21 бр.; 
ЧНД I-ва инстанция - 6 бр., въззивни наказателни дела – 20 бр., ЧНД II-ра 
инстанция – 10 бр. 
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 Общо наказателни дела за разглеждане - 121, като от тях : НОХД – 
27 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 35 бр., въззивни наказателни дела – 33 бр., 
ЧНД II-ра инстанция – 26 бр. 

Общо свършени дела до 31.05.2011г. - 54 бр. от тях: НОХД – 8 бр.; 
ЧНД I-ва инстанция – 25 бр., въззивни наказателни дела – 7 бр., ЧНД II-ра 
инстанция – 14 бр. Решени – 50 дела.  
 Общо прекратените производства - 4бр., от които: със споразумение – 2 
бр. 

Останали висящи в края на периода 67 дела, от тях: НОХД – 19 бр., 
ЧНД I-ва инстанция – 10 бр., въззивни наказателни дела – 26 бр. и ЧНД II-ра 
инстанция – 12 бр. 

Информацията е въз основа на справка, предоставена от СГС, като 
има разминаване между данните за края на 2010г и тези за началото на 
2011г. В справката за 2010г. е отбелязано, че останали несвършени за 
годината са общо 61 дела, а в справката за 2011г. е отбелязано, че висящи в 
началото на отчетния период са 57 дела. Разминаването в данните се 
дължи на преразпределение на дела между отделните състави в рамките на 
Наказателно отделение. 

Проверени дела 2010г. 
При отлагане на делата, същите се насрочват в тримесечния срок 

съгласно чл.271, ал.10 от НПК. 
Дела, приключени през 2010г., по които съдебните актове са 

постановени извън сроковете по чл.308, ал.2 и чл. 340, ал.1 от НПК. 
№ №  на дело Образувано чл. 

247-НПК 
 

Постановяване на 
съд.акт  
чл.300-НПК 

Дата на предаване 
на мат. 
чл.308,ал.2, 
чл.340,ал.1. 

Забава 

1 НОХД№3216/08г. 

07.11.2008г.     24.02.2010г. 16.06.11г.-
датата на 

извършване 
на 

проверката, 
мотивите не 
са изготвени 

1 г.3 м. 

2 НОХД №1958/09г. 

  12.05.2009г. 15.10.2010г. 16.06.11г.-
датата на 

извършване 
на 

проверката, 
мотивите не 
са изготвени 

7м. 

3 НОХД №1103/10г. 

05.03.2010г. 17.11.2010г. 16.06.11г.-
датата на 

извършване 
на 

6м. 
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проверката, 
мотивите не 
са изготвени 

4 НОХД №4844/10г. 

03.11.2010г. 02.12.2010г. 16.06.11г.-
датата на 

извършване 
на 

проверката, 
мотивите не 
са изготвени 

6м. 

5 НОХД №.1184/09г. 

19.03.2010г. 03.12.2010г. 16.06.11г.-
датата на 

извършване 
на 

проверката, 
мотивите не 
са изготвени 

6м. 

6 ВНОХД№4304/09г. 12.10.2009г. 25.03.2010г. 02.07.2010г. 3м. 

7 ВНД№2382 

19.05.2010г. 29.09.2010г. 16.06.11г.-
датата на 

извършване 
на 

проверката, 
мотивите не 
са изготвени 

8м. 

8 ВНД№5409/09г. 

09.12.2009г. 29.09.2010г. 16.06.11г.-
датата на 

извършване 
на 

проверката, 
мотивите не 
са изготвени 

8м. 

9 ВНЧХД№2073/10г. 03.05.2010г. 29.09.2010г. 03.02.2011г. 3м. 

10 ВНД№1465/10г. 

29.03.2010г. 09.12.2010г. 16.06.11г.-
датата на 

извършване 
на 

проверката, 
мотивите не 
са изготвени 

6м. 

11 ВНД№2187/10г. 

12.05.2010г. 09.12.2010г. 16.06.11г.-
датата на 

извършване 
на 

проверката, 
мотивите не 
са изготвени 

6м. 

12 ВНД№3677/10г. 
06.08.2010г. 09.12.2010г. 16.06.11г.-

датата на 
6м. 
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извършване 
на 

проверката, 
мотивите не 
са изготвени 

 
 
 

Проверени дела 2011г. 
При отлагане на делата, същите се насрочват в тримесечния срок, 

съгласно чл.271, ал.10 от НПК. 
Дела, приключени през 2011г., по които съдебните актове са 

постановени извън сроковете по чл.308, ал.2 и чл. 340, ал.1 от НПК. 
№ №  на дело Образувано чл. 

247-НПК 
 

Постановяване на 
съд.акт  
чл.300-НПК 

Дата на предаване 
на мат. 
чл.308,ал.2, 
чл.340,ал.1. 

Забава 

1 НОХД№909/08г. 

19.03.2008г. 13.01.2011г. 16.06.11г.-
датата на 

извършване 
на 

проверката, 
мотивите не 
са изготвени 

5м. 

2 НОХД №485/09г. 

10.02.2009г. 26.01.2011г. 16.06.11г.-
датата на 

извършване 
на 

проверката, 
мотивите не 
са изготвени 

4м. 

3 НОХД №3411/10г. 

21.07.2010г. 15.03.2011г. 16.06.11г.-
датата на 

извършване 
на 

проверката, 
мотивите не 
са изготвени 

2м. 

4 ВНД№4083/10г. 

14.09.2010г. 19.01.2011г. 16.06.11г.-
датата на 

извършване 
на 

проверката, 
мотивите не 
са изготвени 

4м. 

5 ВНД№5214/10г. 
24.11.2010г. 16.02.2011г. 16.06.11г.-

датата на 
3м. 
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извършване 
на 

проверката, 
мотивите не 
са изготвени 

6 ВНД№4654/10г 

25.10.2010г. 16.02.2011г. 16.06.11г.-
датата на 

извършване 
на 

проверката, 
мотивите не 
са изготвени 

3м. 

7 ВНД№5264/10г. 

26.11.2010г. 16.02.2011г. 16.06.11г.-
датата на 

извършване 
на 

проверката, 
мотивите не 
са изготвени 

3м. 

8 ВНД№156/11г. 

17.01.2011г. 30.03.2011г. 16.06.11г.-
датата на 

извършване 
на 

проверката, 
мотивите не 
са изготвени 

2м. 

9 ВНД№1803/10г. 

19.04.2010г. 30.03.2011г. 16.06.11г.-
датата на 

извършване 
на 

проверката, 
мотивите не 
са изготвени 

2м. 

10 ВНД№4438/10г. 

11.10.2010г. 30.03.2011г. 16.06.11г.-
датата на 

извършване 
на 

проверката, 
мотивите не 
са изготвени 

2м. 

11 ВНД№4488/10г. 

13.10.2010г. 30.03.2011г. 16.06.11г.-
датата на 

извършване 
на 

проверката, 
мотивите не 
са изготвени 

2м 
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Дела, по които първото заседание е насрочено за срок повече от три 
месеца /чл.252 от НПК/ 
№ Вид дело Номер/Година Образувано/Започнало І- во съдебно заседание 

1. НОХД 778/2010 18.2.2010г. 30.09.2010 г. 
2. НОХД 1170/2010 10.3.2010г. 04.10.2010 г. 
3. ЧНД 2146/2010 10.5.2010г. 01.11.2010 г. 
4. НОХД 2181/2010 12.5.2010г. 05.11.2010 г. 
5. НОХД 2616/2010 3.6.2010г. 11.11.2010 г. 
6. ЧНД 3007/2010 25.6.2010г. не е насрочено 
7. НОХД 3945/2010 1.9.2010г. 07.12.2010 г. 
8. НОХД 4393/2010 7.10.2010г. 03.05.2011 г. 
9. НОХД 4650/2010 25.10.2010г. не е насрочено 

10. НОХД 4670/2010 26.10.2010г. 05.04.2011 г. 
11. ЧНД 4726/2010 28.10.2010г. не е насрочено 
12. ЧНД 4911/2010 5.11.2010г. 15.04.2011 г. 
13. НОХД 5260/2010 26.11.2010г. не е насрочено 
14. ЧНД 5685/2010 21.12.2010г. не е насрочено 
15. ЧНД 5782/2010 29.12.2010г. не е насрочено 
16. НОХД 8/2011 4.1.2011г. не е насрочено 
17. НОХД 902/2011 9.3.2011г. не е насрочено 
18. ВЧНД 233/2010 19.1.2010г. 28.04.2010 г. 
19. ВНОХД 300/2010 25.1.2010г. 03.05.2010 г. 
20. ВНЧХД 360/2010 29.1.2010г. 03.05.2010 г. 
21. ВЧНД 1201/2010 11.3.2010г. 29.09.2010 г. 
22. ВНОХД 1465/2010 29.3.2010г. 29.09.2010 г. 
23. ВЧНД 1615/2010 9.4.2010г. 14.01.2011 г. 
24. ВНОХД 1803/2010 19.4.2010г. 29.09.2010 г. 
25. ВНЧХД 2073/2010 3.5.2010г. 29.09.2010 г. 
26. ВНОХД 2187/2010 12.5.2010г. 29.09.2010 г. 
27. ВНАХД 2382/2010 19.5.2010г. 29.09.2010 г. 
28. ВНОХД 2771/2010 11.6.2010г. 04.11.2010 г. 
29. ВНАХД 2948/2010 22.6.2010г. 04.11.2010 г. 
30. ВЧНД 3212/2010 8.7.2010г. 04.11.2010 г. 
31. ВНОХД 4083/2010 14.9.2010г. 19.01.2011 г. 
32. ВНОХД 4188/2010 21.9.2010г. 19.01.2011 г. 
33. ВНОХД 4291/2010 29.9.2010г. 19.01.2011 г. 
34. ВНАХД 4326/2010 1.10.2010г. 19.01.2011 г. 
35. ВНОХД 4438/2010 11.10.2010г. 19.01.2011 г. 
36. ВНОХД 4488/2010 13.10.2010г. 16.02.2011 г. 
37. ВНОХД 4654/2010 25.10.2010г. 16.02.2011 г. 
38. ВНОХД 4700/2010 27.10.2010г. 30.03.2011 г. 
39. ВЧНД 4851/2010 3.11.2010г. 31.03.2011 г. 
40. ВНАХД 5331/2010 1.12.2010г. не е наср. 
41. ВНОХД 5551/2010 13.12.2010г. 30.03.2011 г. 
42. ВНЧХД 5639/2010 17.12.2010г. 30.03.2011 г. 
43. ВНЧХД 5747/2010 27.12.2010г. 30.03.2011 г. 
44. ВНОХД 58/2011 7.1.2011г. 11.05.2011г. 
45. ВНОХД 247/2011 21.1.2011г. 11.05.2011г. 
46. ВНОХД 441/2011 2.2.2011г. 11.05.2011г. 
47. ВНОХД 478/2011 4.2.2011г. 11.05.2011г. 
48. ВЧНД 977/2011 14.3.2011г. не е наср. 
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Проверени дела: 
- НОХД №2181/10г. Делото е образувано на 11.05.10г. и насрочено за 

разглеждане в открито съдебно заседание с разпореждане от 30.07.2010г. 
Обвинението е за престъпление по чл.191 ал.1, т.1, вр. чл.198, ал.1, вр. чл.20, 
ал.2, вр. ал. 1 от НК. Насрочени са съдебни заседания - 05.11.10 г., 07.01.11г., 
15.07.11г. В.с.з. на 05.11.10г. ход на делото не е даден поради нередовно 
призоваване на подсъдимия и наличие на данни, че е напуснал пределите на 
страната и не се е завърнал. За същото с.з. служебният защитник е бил 
редовно призован, но не се е явявил и не му е връчен обвинителния акт. В с.з. 
проведено на 07.01.11г. ход на делото отново не е даден поради същите 
причини, в това заседание не се явяват седем свидетел и две вещи лица. С 
протоколно определение № 2181/10г. съдът спира производството по НОХД 
№ 2181/10г., изменя мярката за неотклонение на подсъдимия от „подписка” в 
„задържане под стража” и разпорежда да бъде издадена европейска заповед 
за арест. По делото е постъпила молба (25.05.2011г.) от пълномощниците на 
подсъдимото лице, с която се иска възобновяване на съдебното производство 
по НОХД и същото е възобновено с резолюция на съдията – докладчик и 
насрочено за с.з. на 15.07.11г. 

- НОХД №168/2007г. - Първоначално ОА е внесен в СГС на 
17.04.2006г. Образувано е НОХД №1556/06г. С разпореждане от 20.04.2006г. 
съдията-докладчик е прекратил съдебното производство като е приел, че 
съгласно правилата за родова подсъдност, делото следва да се разгледа от 
СРС и е изпратил същото за разглеждане от СРС. На 28.04.2006г. е 
образувано НОХД №5560/06г. по описа на СРС. С разпореждане от 
04.05.2006г., съдията докладчик от СРС е прекратил съдебното производство 
по НОХД №5560/06г. и е изпратил делото на ВКС за произнасяне по спора за 
родова подсъдност. ВКС, с определение №75 от 16.06.2006г. по ЧНД 
№598/06г. изпраща прекратеното НОХД на СГС за разглеждане. 

В СГС на 18.01.07г. е образувано НОХД №168/2007г. Делото е 
насрочено за разглеждане в съдебно заседание с разпореждане от 
22.01.2007г. Обвинението, съгласно ОА за престъпление, извършено 
на12.12.1995г., по чл.311, ал.1, вр. с чл. 26, ал.1, вр. с чл. 20, ал. 3, вр. с ал.1 от 
НК. Делото е насрочено за разглеждане на 11.04.2007г. и по него има двама 
обвиняеми и 15 свидетели. В.с.з. на 11.04.2007г. ход на делото не е даден. По 
делото е постъпила молба от единия подсъдим, че поради служебна 
ангажираност не може да присъства (тъй като е член на съдебен състав в ОС-
Пловдив). Делото е отложено и насрочено за 05.07.2007г., в което с.з. е 
представена молба и болничен лист от другия подсъдим за отсрочване на с.з. 
Делото е отложено и насрочено за 13.11.07г. На тази дата ход на делото е 
даден и са изслушани и разпитани вещи лица. Делото е отложено и 
насрочено за 05.02.08г. На 16.01.08г. по делото е постъпила молба от съдебен 
заседател за отлагане на заседанието, поради отсъствието му от страната за 
извършване на медицински изследвания. Съдията-докладчик отсрочва делото 
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за 07.04.08г. На 10.03.08г. постъпва молба от единия подсъдим за ново 
отсрочване на делото, поради факта че отново е служебно ангажиран като 
член в състав в ОС-Пловдив, като е приложено и удостоверение от ОС – 
Пловдив. Делото отново е отсрочено от съдията-докладчик за 05.06.08г., на 
която дата ход на делото е даден, разпитвани са свидетели и делото е 
отложено за 03.11.08г. За тази дата съдът е разпоредил свидетелите, които не 
са явили в това с.з. без уважителни причини да бъдат доведени 
принудително. На 08.10.08г. по делото постъпва молба за пренасрочване на 
с.з. на 03.11.08г., поради служебна ангажираност на защитника на единия 
подсъдим. Делото е отсрочено за 05.02.09г., като в това с.з. съдът е 
продължил с разпита на свидетели, делото е отложено и насрочено за 
11.05.09г. На тази дата ход на делото не е даден, поради невъзможност на 
единия подсъдим да се яви в с.з., поради здравословен проблем. Към молбата 
за отлагане е приложена епикриза. Делото е отложено и насрочено за 
07.10.2009г. В това с.з. единият от подсъдимите отново не се явява, поради 
здравословни причини. Защитникът му представя медицински документи, 
удостоверение и експертно решение на ТЕЛК. Съдът дава ход на делото за 
назначаване на СМЕ и отлага и насрочва делото за 25.11.09г., на която дата 
ход на делото не е даден, като единият подсъдим отново не се явява. От 
представените медицински документи е видно, че същият е със установена 
100% нетрудоспособност, поради което не е възможно да се яви в с.з. Делото 
е отложено за 19.01.10г. В това с.з. ход на делото е даден, съдът е приел 
заключението на вещото лице, изготвило СМЕ. С оглед представената СМЕ, 
съдът, взимайки предвид обстоятелството, че до 01.04.2010 г. подсъдимият е 
със 100% нетрудоспособност, е отложил делото за 15.04.10г., на която дата 
подсъдимият отново не се явява и защитникът му представя ново експертно 
решение на ТЕЛК от 14.04.10г., с оценка на трудоспособността „100% 
неработоспособност с чужда помощ”. С оглед постъпилата медицинска 
документация, съдът, назначава повторна СМЕ, която да отговори на 
въпроса: пречка ли е здравословното състояние на подсъдимия за по-
нататъшното му участие в съдебния процес. Делото е отложено за 05.07.10г., 
на която дата ход на делото не е даден. Причините са: неявяването на 
подсъдимия и непредставяне на СМЕ. С молба от 25.06.10г. назначеното 
вещо лице е декларирало, че от 01.07.10г. прекратява дейността си за 
неопределен срок. Делото е отложено за 01.11.2010г., в което с.з. съдът е 
докладвал, че е постъпил акт за смърт на съдебен заседател по делото. С 
оглед това обстоятелство с определение, съдът е отменил определението за 
даване ход на съдебното следствие и започва делото отначало. Ход на делото 
не е даден, поради неявяване на единия подсъдим. Съдът е разпоредил на 
същия да се изпрати писмо, с което да му бъде разяснено, че явяването му в 
с.з. е задължително и ако не се яви, съдът ще предприеме мерки за 
принудително довеждане, в т.ч. и „задържане под стража”. Също така го е 
задължил и да представи актуална медицинска документация за 
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здравословното си състояние. Делото е отложено и насрочено за 07.01.2011г. 
В това с.з. ход на делото отново не е даден. От защитника на подсъдимия е 
представена епикриза, че поради здравословни причини подсъдимият отново 
не може да се яви в с.з. Делото е отложено за 01.03.11г., в което с.з. 
подсъдимият отново не се явява. От него е постъпила молба, делото да бъде 
прекратено поради изтекла абсолютна давност. С протоколно определение от 
01.03.2011г., съдът прекратява производството по НОХД №168/2007г., 
поради изтичане на предвидената в закона абсолютна давност. 

- НОХД №2518/2007г. Делото е образувано на 24.07.2007г. 
Обвинението е за престъпление по чл.142, ал.2, т.2, вр. ал.1 от НК, срещу три 
обвиняеми лица за престъпление извършено, съгласно ОА на 13.08.2002г. С 
разпореждане от 29.08.2008г., съдията-докладчик е насрочил делото в 
открито с.з. за 03.12.2008г., в което ход на делото не е даден, поради факта, 
че двама от обвиняемите се явяват без защитници. Делото е отложено за 
09.03.2009г. На тази дата отново не е даден ход на делото, поради 
неявяването на едното подсъдимо лице, поради заболяване и на един от 
свидетелите, пострадал от деянието, за когото по делото има данни, че е 
напуснал пределите на страната. Делото е отложено и насрочено за 
01.06.2009г. На тази дата ход на делото не е даден по същата причина. 
Делото е отложено за 05.10.2009г., като за тази дата съдът е разпоредил да се 
изискат всички справки, относно местонахождението на пострадалото лице. 
На 05.10.2009г. ход на делото не е даден. Причините за отлагането са 
представен болничен лист от един от подсъдимите. Делото е отложено за 
15.12.2009г. На тази дата ход на делото отново не е даден. Причината е 
неявяване на защитника на един от подсъдимите. Делото е отложено за 
15.02.2010г., когато отново не се дава ход на делото. Причината отново е 
неявяване на свидетел. Делото е отложено за 05.05.10г. Съдът е определил в 
призовката на неявилия се свидетел да се впише, че при неявяване в с.з. 
следва принудителното му довеждане и глоба в максимален размер. На 
05.05.10г. отново не е даден ход на делото, като причината е неявяване на 
служебния защитник на единия подсъдим. Делото е отложено за 09.06.10г. В 
това с.з. ход на делото не е даден поради неявяване на двамата свидетели. 
Делото е отложено за 15.10.10г., като отново съдът е определил в призовката 
на неявилия се свидетел да бъде вписано, че при следващо неявяване ще му 
бъде наложена глоба в максимален размер и ще бъде постановено 
принудителното му довеждане. На 15.10.10г. за първи път е даден ход на 
делото. Единият от свидетелите отново не се явява, като причината е 
влошено здравословно състояние. Представена е епикриза и болничен лист. 
Даден е ход на съдебното следствие и са разпитани свидетели. Делото е 
отложено за 13.12.2010г. За неявилия се свидетел отново е разпоредено да се 
впише в призовката, че при неявяване в с.з. ще бъде доведен принудително и 
ще му бъде наложена глоба в размер на 300лв. На 13.12.10г. ход на делото 
отново не е даден. Причината е отново неявяване на същия свидетел, от 
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който е постъпила молба, че не може да се яви в с.з., поради направена 
хирургична интервенция. Делото е отложено за 15.02.11г. На 15.02.11г. по 
делото постъпва молба от защитника на единия подсъдим за отлагане на с.з., 
поради служебна ангажираност по др. дело в ОС – гр.Пазарджик. В с.з. на 
15.02.11г. ход на делото не е даден. Причините са: постъпилата молба от 
адвоката и неявяване отново на редовно призования свидетел. Съдът отлага 
делото за 15.04.2011г., като отново указва в призовката на свидетеля да бъде 
вписано, че при неявяване в с.з. ще бъде доведен принудително и ще му бъде 
наложена глоба в максимален размер. На 15.04.11г. ход на делото за пореден 
път не е даден. Причината е неявяване и на тримата подсъдими, редовно 
уведомени в предишното с.з., както и на свидетеля. Делото е отложено за 
13.06.11г. за която дата е разпоредено тримата подсъдими и свидетелят да 
бъдат доведени принудително. На 13.06.11г. ход на делото не даден поради 
неявяване на свидетеля, по отношение на когото е постановено 
принудително довеждане. Същият не е открит на посочения по делото адрес. 
Делото е отложено за 11.10.11г., като за неявилият се свидетел отново е 
наложено да бъде доведен принудително и му е наложена глоба в размер на 
300лева. 

- НОХД №3262/2007г. Обвинението е за престъпление по чл.302, т.1, 
т.2 т.4, вр. чл.301, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК, срещу две 
обвиняеми лица за престъпление извършено, съгласно ОА в периода 2004-
2005г. Първоначално ОА е внесен на 18.01.2006г. Образувано е НОХД 
№207/06г., което е разпределено на 3 с-в, съдия Чочкова. С разпореждане от 
10.02.2006г., съдията – докладчик прекратява съдебното производство и 
връща делото на СГП за отстраняване на допуснатите процесуални 
нарушения. Нов ОА е внесен на 22.05.2006г. На 23.05.2006г. е образувано 
НОХД №2249/06г. Делото е приключено с оправдателна присъда №63 от 
06.07.2006г. Присъдата е протестирана от СГП. С решение №78 от 
15.03.2007г. по ВНОХД №1345/06г., Софийски апелативен съд, отменя 
присъда №63 от 06.07.2006г., постановена от СГС, НО, 3 с-в по НОХД 
№2249/2006г. и връща делото за ново разглеждане на прокурора. Нов ОА е 
внесен на 11.10.2007г. На 16.10.07г. е образувано НОХД №3262/2007г. С 
разпореждане от 04.02.2008г., съдията-докладчик М.Марков насрочва делото 
в с.з. за 13.03.2008г., в което е даден ход на съдебното следствие, разпитани 
са гр.ищец  и частен обвинител и свидетели. Делото е отложено за 10.05.08г. 
В с.з. на тази дата ход на делото не е даден, поради заболяване на частния 
обвинител. Следващото с.з. е насрочено за 15.07.08г., като отново не даден 
ход на делото. Причината е молба от защитника на единия подсъдим за 
отлагане, поради ползване на годишен отпуск. Делото е отложено за 
11.11.08г. и на тази дата отново не е даден ход на делото, поради постъпило 
искане за отлагане от защитника на втория подсъдим. Като причините 
посочени в молбата на защитника са „семейни-лични”. Делото е отложено за 
03.02.09г. На тази дата ход на делото е даден и съдебното следствие е 
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продължило с разпит на свидетели. Делото е отложено и насрочено за 
15.04.09г., което е пренасрочено за 08.05.09г. На тази дата ход на делото не е 
даден. Не се явява единият от подсъдимите и защитника му. Причината за 
неявяване на подсъдимия е общо заболяване, като е представен и болничен 
лист. Делото е отложено и насрочено за 05.10.2009г., на която дата ход на 
делото е даден и е разпитан един свидетел. Делото е отложено за 07.12.09г. 
На тази дата ход на делото е даден и по искане на прокуратурата е допуснато 
изготвянето на фонографска експертиза. Делото е отложено за 01.03.10г. На 
19.02.09г. по делото постъпва уведомление от вещите лица, назначени да 
изготвят експертизата, че същата не може да бъде изготвена за с.з. за 
01.03.09г., поради заболяване на едното в.л. В с.з. на 01.03.09г. ход на делото 
не е даден, понеже съдът е счел, че по делото единственото процесуално 
следствено действие, което предстои да се извърши е приемането на 
назначената от съда фоноскопска експертиза. Делото е отложено за 11.05.10г. 
На 15.03.10г. е постъпило искане от СГП за допускане до разпит в хода на 
съдебното следствие на нов свидетел. В с.з., проведено на 11.05.10г. е 
извършен разпит на новия свидетел, изслушани са вещите лица и е допусната 
допълнителна експертиза. Делото е отложено за 05.10.10г. На тази дата ход 
на делото не е даден. Докладвано е писмо от ИТС към МВР, с което съдът е 
уведомен, че не разполагат с експерт, притежаващ разрешение за достъп 
класифицирана информация „строго секретно”, който да извърши исканата 
допълнителна експертиза. Искането за отлагане на делото е направено от 
всички страни, с оглед неизготвената допълнителна експертиза. Следващо 
с.з. е насрочено за 13.12.10г. В това с.з. съдът, с определение, разсекретява 
намиращата се по делото информация, придобита чрез способите на СРС и 
назначава нова експертиза, която следва да се извърши от ИСТ на МВР. 
Делото е отложено за 01.03.11г. На 07.01.11г. е получено писмо от ИСТ на 
МВР , с което съдът е уведомен, че не е в компетенциите на института да 
извърши тази експертиза, същата може да бъде извършена от специалисти от 
НИКК на МВР. В с.з. на 01.03.11г. ход на делото не е даден, поради 
неявяване на защитника на единия подсъдим. Съдът е определил 
материалите по делото, събрани със способите на СРС да бъдат изпратени в 
НИКК на МВР за изготвяне на назначената експертиза. Делото е отложено и 
насрочено за 13.05.11г. На тази дата ход на делото отново не е даден. 
Искането е направено от защитниците на подсъдимите, като причината е 
неспазване на 7-дневния срок за запознаване със заключенията по 
представените експертизи от вещите лица. Делото е отложено за 15.06.11г. В 
това с.з. не са се явили вещите лица. Съдът е отложил делото за 01.11.11г. 

 
 Наложени дисциплинарни наказания на с. Марков: 

Със заповед №654/22.04.2008 г. на Председателя на Софийски градски 
съд е наложено дисциплинарно наказание „Порицание” на съдия Мариян 
Марков. С решение от 28.05.2008г. на Висшия съдебен съвет тази заповед е 
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потвърдена. Наложеното наказание е за виновно неизпълнение на 
служебните задължения от съдия Марков – чл. 307, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, 
изразяващо се в системно неспазване на сроковете, предвидени в 
процесуалните закони. 

На основание Заповед №193 от 17.11.2008г. на Главния инспектор на 
ИВСС в периода 18.11.2008г.-10.12.2008г. е извършена проверка в СГС, по 
сигнал. В сигнала ИВСС е сезиран за допуснато нарушение от съдия Мариян 
Марков, относно неспазването на процесуалните срокове за изготвяне на 
мотивите по конкретно наказателно дело. Въз основа на констатациите в акта 
за резултати от извършена проверка (наш. изх.№3128 от 30.12.2008г.) е 
направено предложение до ВСС да се образува дисциплинарно производство 
срещу съдия Марков. 

ВСС, с решение (протокол №19 от 13.06.2009г. по т.29) е наложил на 
Мариян Марков дисциплинарно наказание по чл.308, ал.1, т.3 от ЗСВ – 
„намаляване на основното му трудово възнаграждение в размер на 25% за 
срок от 6 месеца.” 
 
 
 12-ти състав, съдия Карамфила Тодорова 

 
Образуване, движение и приключване на делата: 
Общо постъпилите наказателни дела през проверявания период 
01.01.2010г.-31.12.2010 г. : 
- 264 броя, както следва: НОХД – 23 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 178 бр., 

въззивни наказателни дела – 34 бр., ЧНД II-ра инстанция – 29 бр. Висящи 
дела в началото на проверявания период – 29 бр. от които: НОХД – 1 бр.; 
ЧНД I-ва инстанция - 4 бр., въззивни наказателни дела – 22 бр., ЧНД II-ра 
инстанция – 2 бр. 
 Общо наказателни дела за разглеждане - 293, като от тях : НОХД – 
24 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 182 бр., въззивни наказателни дела – 56 бр., 
ЧНД II-ра инстанция – 31 бр. 

Общо свършените дела за 2010г. - 276 бр. от тях: НОХД – 18 бр.; ЧНД 
I-ва инстанция – 181 бр., въззивни наказателни дела – 46 бр., ЧНД II-ра 
инстанция – 31 бр. Решени – 261 дела.  
 Общо прекратените производства - 15бр., от които: със споразумение – 
2 бр. 

Останали висящи в края на периода 17 дела, от тях: НОХД – 6 бр., ЧНД 
I-ва инстанция – 1 бр., въззивни наказателни дела – 10 бр. и ЧНД II-ра 
инстанция – 0 бр. 

01.01.2011 г.-31.05.2011 г. 
  - 82 броя, както следва: НОХД – 12 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 34 бр., 
въззивни наказателни дела – 12 бр., ЧНД II-ра инстанция – 24 бр. Висящи 
дела в началото на проверявания период – 16 бр. от които: НОХД – 6 бр.; 
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ЧНД I-ва инстанция - 1 бр., въззивни наказателни дела – 9 бр., ЧНД II-ра 
инстанция – 0 бр. 
 Общо наказателни дела за разглеждане - 98, като от тях : НОХД – 
18 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 35 бр., въззивни наказателни дела – 21 бр., 
ЧНД II-ра инстанция – 24 бр. 

Общо свършени дела до 31.05.2011г. - 86 бр. от тях: НОХД – 13 бр.; 
ЧНД I-ва инстанция – 33 бр., въззивни наказателни дела – 16 бр., ЧНД II-ра 
инстанция – 24 бр. Решени – 76 дела.  
 Общо прекратените производства - 10бр., от които: със споразумение – 
1 бр. 

Останали висящи в края на периода 12 дела, от тях: НОХД – 5 бр., ЧНД 
I-ва инстанция – 2 бр., въззивни наказателни дела – 5 бр. и ЧНД II-ра 
инстанция – 0 бр. 

Информацията е въз основа на справка, предоставена от СГС, като 
има разминаване между данните за края на 2010г и тези за началото на 
2011г. В справката за 2010г. е отбелязано, че останали несвършени за 
годината са общо 17 дела, а в справката за 2011г. е отбелязано, че висящи в 
началото на отчетния период са 16 дела. Разминаването в данните се 
дължи на преразпределение на дела между отделните състави в рамките на 
Наказателно отделение. 

Проверени дела за 2010г.: 
При отлагане на делата, същите се насрочват в тримесечния срок 

съгласно чл.271, ал.10 от НПК. 
Дела, приключени през 2010г., по които съдебните актове са 

постановени извън сроковете по чл.308, ал.2 и чл. 340, ал.1 от НПК. 
№ №  на дело Образувано чл. 

247-НПК 
 

Постановяване на 
съд.акт  
чл.300-НПК 

Дата на предаване 
на мат. 
чл.308,ал.2, 
чл.340,ал.1 

Забава 

1 НОХД№3349/10г. 

19.07.2010г. 04.10.2010г. 16.06.11г.-
датата на 

извършване 
на 

проверката, 
мотивите не 
са изготвени 

7м. 

 
Проверени дела 2011г. 
Съдебните актове по делата приключили през 2011г., са постановени в 

сроковете по чл.308 и чл. 340, ал.1 от НПК. 
При отлагане на делата, същите се насрочват в тримесечния срок 

съгласно чл.271, ал.10 от НПК. 
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 13-ти състав, съдия Александра Йорданова 
 

Образуване, движение и приключване на делата: 
Общо постъпилите наказателни дела през проверявания период 
01.01.2010г.-31.12.2010 г. : 
- 218 броя, както следва: НОХД – 25 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 143 бр., 

въззивни наказателни дела – 29 бр., ЧНД II-ра инстанция – 21 бр. Висящи 
дела в началото на проверявания период – 7 бр. от които: НОХД – 2 бр.; ЧНД 
I-ва инстанция - 0 бр., въззивни наказателни дела – 4 бр., ЧНД II-ра 
инстанция – 1 бр. 
 Общо наказателни дела за разглеждане - 225, като от тях : НОХД – 
27 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 143 бр., въззивни наказателни дела – 33 бр., 
ЧНД II-ра инстанция – 22 бр. 

Общо свършените дела за 2010г. - 216 бр. от тях: НОХД – 22 бр.; ЧНД 
I-ва инстанция – 142 бр., въззивни наказателни дела – 30 бр., ЧНД II-ра 
инстанция – 22 бр. Решени – 200 дела.  
 Общо прекратените производства - 16бр., от които: със споразумение – 
10 бр. 

Останали висящи в края на периода 9 дела, от тях: НОХД – 5 бр., ЧНД 
I-ва инстанция – 1 бр., въззивни наказателни дела – 3 бр. и ЧНД II-ра 
инстанция – 0 бр. 

01.01.2011 г.-31.05.2011 г. 
 - 63 броя, както следва: НОХД – 10 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 31 бр., 

въззивни наказателни дела – 12 бр., ЧНД II-ра инстанция – 10 бр. Висящи 
дела в началото на проверявания период – 9 бр. от които: НОХД – 5 бр.; ЧНД 
I-ва инстанция - 1 бр., въззивни наказателни дела – 3 бр., ЧНД II-ра 
инстанция – 0 бр. 
 Общо наказателни дела за разглеждане - 72, като от тях : НОХД – 
15 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 32 бр., въззивни наказателни дела – 15 бр., 
ЧНД II-ра инстанция – 10 бр. 

Общо свършени дела до 31.05.2011г. - 65 бр. от тях: НОХД – 12 бр.; 
ЧНД I-ва инстанция – 32 бр., въззивни наказателни дела – 12 бр., ЧНД II-ра 
инстанция – 9 бр. Решени – 58 дела.  
 Общо прекратените производства – 7 бр., от които: със споразумение – 
3 бр. 

Останали висящи в края на периода 7 дела, от тях: НОХД – 3 бр., ЧНД 
I-ва инстанция – 0 бр., въззивни наказателни дела – 3 бр. и ЧНД II-ра 
инстанция – 1 бр. 

Проверени дела 2010г. 
При отлагане на делата, същите се насрочват в тримесечния срок 

съгласно чл.271, ал.10 от НПК. 
Дела, приключени през 2011г., по които съдебните актове са 

постановени извън сроковете по чл.308, ал.2 и чл. 340, ал.1 от НПК. 



 51

№ №  на дело Образувано чл. 
247-НПК 
 

Постановяване на 
съд.акт  
чл.300-НПК 

Дата на предаване 
на мат. 
чл.308,ал.2, 
чл.340,ал.1. 

Забава 

1 НОХД№1172/10г 10.03.2010г. 20.01.2011г. 31.05.2011г. 3м. 

 
 

Проверени дела 2011г. 
Съдебните актове по делата приключили през 2011г., са постановени в 

сроковете по чл.308 и чл. 340, ал.1 от НПК. 
При отлагане на делата, същите се насрочват в тримесечния срок 

съгласно чл.271, ал.10 от НПК. 
 

 
 14-ти състав, съдия Петър Сантиров, считано от месец април 2010г. 
съдия Ралица Манолова. 
 

Образуване, движение и приключване на делата: 
Съдия Петър Сантиров  
Общо постъпилите наказателни дела през проверявания период 
01.01.2010г.-01.04.2010 г. : 
- 32 броя, както следва: НОХД – 1 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 25 бр., 

въззивни наказателни дела – 1 бр., ЧНД II-ра инстанция – 5 бр. Висящи дела 
в началото на проверявания период – 13 бр. от които: НОХД – 2 бр.; ЧНД I-ва 
инстанция - 1 бр., въззивни наказателни дела – 9 бр., ЧНД II-ра инстанция – 1 
бр. 
 Общо наказателни дела за разглеждане - 45, като от тях : НОХД – 3 
бр.; ЧНД I-ва инстанция – 26 бр., въззивни наказателни дела – 10 бр., 
ЧНД II-ра инстанция – 6 бр. 

Общо свършените дела до м.април 2010г. - 45 бр. от тях: НОХД – 3 бр.; 
ЧНД I-ва инстанция – 26 бр., въззивни наказателни дела – 10 бр., ЧНД II-ра 
инстанция – 6 бр. Решени – 42 дела.  
 Общо прекратените производства - 3бр., от които: със споразумение – 1 
бр 

 
Съдия Ралица Манолова 
Общо постъпилите наказателни дела през проверявания период 
01.04.2010г.-31.12.2010 г. : 
- 147 броя, както следва: НОХД – 17 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 69 бр., 

въззивни наказателни дела – 31 бр., ЧНД II-ра инстанция – 30 бр. Висящи 
дела в началото на проверявания период – 9 бр. от които: НОХД – 9 бр.; ЧНД 



 52

I-ва инстанция - 0 бр., въззивни наказателни дела – 0 бр., ЧНД II-ра 
инстанция – 0 бр. 
 Общо наказателни дела за разглеждане - 156, като от тях : НОХД – 
26 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 69 бр., въззивни наказателни дела – 31 бр., 
ЧНД II-ра инстанция – 30 бр. 

Общо свършените дела за 2010г. - 110 бр. от тях: НОХД – 10 бр.; ЧНД 
I-ва инстанция – 64 бр., въззивни наказателни дела – 11 бр., ЧНД II-ра 
инстанция – 25 бр. Решени – 103 дела.  
 Общо прекратените производства - 7бр., от които: със споразумение – 6 
бр. 

Останали висящи в края на периода 46 дела, от тях: НОХД – 16 бр., 
ЧНД I-ва инстанция – 5 бр., въззивни наказателни дела – 20 бр. и ЧНД II-ра 
инстанция – 5 бр. 

01.01.2011 г.-31.05.2011 г. 
 - 87 броя, както следва: НОХД – 9 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 56 бр., 

въззивни наказателни дела – 15 бр., ЧНД II-ра инстанция – 7 бр. Висящи дела 
в началото на проверявания период – 45 бр. от които: НОХД – 16 бр.; ЧНД I-
ва инстанция - 5 бр., въззивни наказателни дела – 19 бр., ЧНД II-ра инстанция 
– 5 бр. 
 Общо наказателни дела за разглеждане - 132, като от тях : НОХД – 
25 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 61 бр., въззивни наказателни дела – 34 бр., 
ЧНД II-ра инстанция – 12 бр. 

Общо свършени дела до 31.05.2011г. - 91 бр. от тях: НОХД – 9 бр.; 
ЧНД I-ва инстанция – 60 бр., въззивни наказателни дела – 16 бр., ЧНД II-ра 
инстанция – 6 бр. Решени – 84 дела.  
 Общо прекратените производства - 7бр., от които: със споразумение – 6 
бр. 

Останали висящи в края на периода 41 дела, от тях: НОХД – 16 бр., 
ЧНД I-ва инстанция – 1 бр., въззивни наказателни дела – 18 бр. и ЧНД II-ра 
инстанция – 6 бр. 

Информацията е въз основа на справка, предоставена от СГС, като 
има разминаване между данните за края на 2010г и тези за началото на 
2011г. В справката за 2010г. е отбелязано, че останали несвършени за 
годината са общо 46 дела, а в справката за 2011г. е отбелязано, че висящи в 
началото на отчетния период са 45 дела. Разминаването в данните се 
дължи на преразпределение на дела между отделните състави в рамките на 
Наказателно отделение. 

Проверени дела за 2010г.: 
При отлагане на делата, същите се насрочват в тримесечния срок 

съгласно чл.271, ал.10 от НПК. 
Дела, приключени през 2010г., по които съдебните актове са 

постановени извън сроковете по чл.308, ал.2 и чл. 340, ал.1 от НПК. 



 53

№ №  на дело Образувано чл. 
247-НПК 
 

Постановяване на 
съд.акт  
чл.300-НПК 

Дата на предаване 
на мат. 
чл.308,ал.2, 
чл.340,ал.1. 

Забава 

1 НОХД№1288/10г. 

17.03.2010г. 22.06.2010г. 16.06.11г.-
датата на 

извършване на 
проверката, 

мотивите не са 
изготвени 

11м. 

 
Проверени дела за 2011г. 
При отлагане на делата, същите се насрочват в тримесечния срок 

съгласно чл.271, ал.10 от НПК. 
Дела, приключени през 2011г., по които съдебните актове са 

постановени извън сроковете по чл.308, ал.2 и чл. 340, ал.1 от НПК. 
№ №  на дело Образувано чл. 

247-НПК 
 

Постановяване на 
съд.акт  
чл.300-НПК 

Дата на предаване 
на мат. 
чл.308,ал.2, 
чл.340,ал.1. 

Забава 

1 НОХД№1034/10г. 

01.03.2010г. 17.03.2011г. 16.06.11г.-
датата на 

извършване 
на 

проверката, 
мотивите не 
са изготвени 

2м. 

 
 

Дела, по които първото заседание е насрочено за срок повече от три 
месеца /чл.252 от НПК/ на съдия Р.Манолова: 
№ Вид дело Номер/Година Образувано/Започнало І- во съдебно заседание 

1. НОХД 1034/2010 1.3.2010г. 15.06.2010 г. 
2. НОХД 1216/2010 12.3.2010г. 30.06.2010 г. 
3. НОХД 1288/2010 17.3.2010г. 22.06.2010 г. 
4. ЧНД 2006/2010 29.4.2010г. 15.11.2010 г. 
5. ЧНД 2085/2010 4.5.2010г. 09.11.2010 г. 
6. ЧНД 2509/2010 28.5.2010г. 21.10.2010 г. 
7. НОХД 2690/2010 8.6.2010г. 28.09.2010 г. 
8. НОХД 2867/2010 18.6.2010г. 04.10.2010 г. 
9. НОХД 3172/2010 7.7.2010г. 03.11.2010 г. 

10. НОХД 3279/2010 14.7.2010г. 02.11.2010 г. 
11. НОХД 437/2011 2.2.2011г. 09.05.2011 г 
12. ВЧНД 2076/2010 3.5.2010г. 23.09.2010 г. 
13. ВЧНД 2090/2010 4.5.2010г. 23.09.2010 г. 
14. ВНОХД 2488/2010 27.5.2010г. 23.09.2010 г. 
15. ВНОХД 2598/2010 2.6.2010г. 23.09.2010 г. 
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16. ВНАХД 2701/2010 8.6.2010г. 23.09.2010 г. 
17. ВНОХД 2935/2010 21.6.2010г. 23.09.2010 г. 
18. ВНОХД 3264/2010 13.7.2010г. 28.10.2010 г. 
19. ВНОХД 3291/2010 14.7.2010г. 28.10.2010 г. 
20. ВНОХД 4743/2010 29.10.2010г. 04.05.2011 г. 
21. ВНОХД 4805/2010 1.11.2010г. 08.02.2011 г. 
22. ВНОХД 5332/2010 1.12.2010г. 04.05.2011 г. 

 
 
15-ти състав, съдия Петя Колева 
 
Образуване, движение и приключване на делата: 
Общо постъпилите наказателни дела през проверявания период 
01.01.2010г.-31.12.2010 г. : 
- 228- броя, както следва: НОХД –17бр.; ЧНД I-ва инстанция –144  бр., 

въззивни наказателни дела –36  бр., ЧНД II-ра инстанция –31  бр.  
Висящи дела в началото на проверявания период – 21 бр. от които: 

НОХД – 3 бр.; ЧНД I-ва инстанция –0 бр., въззивни наказателни дела – 14 
бр., ЧНД II-ра инстанция –4 бр. 
 Общо наказателни дела за разглеждане -249бр., като от тях: НОХД 
– 20 бр.; ЧНД I-ва инстанция –144 бр., въззивни наказателни дела –49  
бр., ЧНД II-ра инстанция –35 бр. 

Общо свършените дела за 2010г. -235 бр. от тях: 
Решени – 218 бр., както следва НОХД –6  бр.; ЧНД I-ва инстанция –142  

бр., въззивни наказателни дела –38  бр., ЧНД II-ра инстанция –32  бр. 
Общо прекратените производства - 17 бр., в.т.ч.9 бр. споразумения. 

Останали висящи в края на периода 14 бр. дела, от тях: НОХД –3 бр., ЧНД I-
ва инстанция – 1 бр., въззивни наказателни дела – 8 бр. и ЧНД II-ра 
инстанция – 2 бр. 
 01.01.2011г.-31.05.2011 г. : 

- 94 броя, както следва: НОХД –6 бр.; ЧНД I-ва инстанция –45 бр., 
въззивни наказателни дела – 16 бр., ЧНД II-ра инстанция – 27 бр.  

Висящи дела в началото на проверявания период – 15 бр. от които: 
НОХД – 3 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 1бр., въззивни наказателни дела –8 бр., 
ЧНД II-ра инстанция – 3 бр./по справката за 2010 г.като висящи са посочени 
14 броя,като разликата се явява от 1бр.ЧНД-ІІ-ра инстанция/ 
 Общо наказателни дела за разглеждане - 109бр., като от тях : 
НОХД – 9 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 46 бр., въззивни наказателни дела –
24  бр., ЧНД II-ра инстанция – 30 бр. 

Общо свършените дела до 31.05.2011г. - 99 бр. от тях: 
Решени – 91 бр., както следва НОХД –3 бр.; ЧНД I-ва инстанция –46  

бр., въззивни наказателни дела – 17 бр., ЧНД II-ра инстанция – 25 бр. 
Общо прекратените производства - 8 бр., в.т.ч. 2 бр. споразумения. 

Останали висящи в края на периода 10бр. дела, от тях: НОХД –2  бр., ЧНД I-
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ва инстанция – 0 бр., въззивни наказателни дела – 5 бр. и ЧНД II-ра 
инстанция – 3 бр. 

Проверени дела 2010г. 
Съдебните актове по делата приключили през 2010г., са постановени в 

сроковете по чл.308 и чл. 340, ал.1 от НПК. 
При отлагане на делата, същите се насрочват в тримесечния срок 

съгласно чл.271, ал.10 от НПК. 
Проверени дела 2011г. 
Съдебните актове по делата приключили през 2011г., са постановени в 

сроковете по чл.308 и чл. 340, ал.1 от НПК. 
При отлагане на делата, същите се насрочват в тримесечния срок 

съгласно чл.271, ал.10 от НПК. 
Дела, по които първото заседание е насрочено за срок повече от три 

месеца /чл.252 от НПК/ 
№ Вид дело Номер/Го

дина 
Образувано/Започна

ло 
І- во съдебно заседание 

1. НОХД 2872/2010 18.6.2010г. 27.10.2010 г. 
2. НОХД 3143/2010 5.7.2010г. 21.10.2010 г. 
3. ВНОХД 3147/2010 5.7.2010г. 25.10.2010г. 
4. ВНОХД 3332/2010 16.7.2010г. 25.10.2010г. 
5. ВНОХД 3424/2010 22.7.2010г. 25.10.2010г. 

 
 

16-ти състав, съдия Даниела Росенова 
Образуване, движение и приключване на делата: 
Общо постъпилите наказателни дела през проверявания период 
01.01.2010г.-31.12.2010 г. : 
-177 броя, както следва: НОХД –19 бр.; ЧНД I-ва инстанция –106 бр., 

въззивни наказателни дела –23  бр., ЧНД II-ра инстанция –29 бр.  
Висящи дела в началото на проверявания период – 23 бр. от които: 

НОХД – 10 бр.; ЧНД I-ва инстанция –2 бр., въззивни наказателни дела –10  
бр., ЧНД II-ра инстанция –  1бр. 
 Общо наказателни дела за разглеждане -200 бр. , като от тях : 
НОХД – 29 бр.; ЧНД I-ва инстанция –108  бр., въззивни наказателни дела 
–33  бр., ЧНД II-ра инстанция –30 бр. 

Общо свършените дела за 2010г. - 185 бр. от тях: 
Решени – 171 бр., както следва НОХД – 15 бр.; ЧНД I-ва инстанция –

102  бр., въззивни наказателни дела –27 бр., ЧНД II-ра инстанция – 27 бр. 
Общо прекратените производства - 14 бр., в.т.ч. 2 бр. споразумения. 

Останали висящи в края на периода 15бр. дела, от тях: НОХД – 8 бр., ЧНД I-
ва инстанция – 0 бр., въззивни наказателни дела – 5 бр. и ЧНД II-ра 
инстанция – 2 бр. 

01.01.2011г.-31.05.2011 г. : 
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-58 броя, както следва: НОХД – 8бр.; ЧНД I-ва инстанция – 18 бр., 
въззивни наказателни дела –  18бр., ЧНД II-ра инстанция – 14 бр.  

Висящи дела в началото на проверявания период – 16 бр. от които: 
НОХД –  8бр.; ЧНД I-ва инстанция –1 бр., въззивни наказателни дела –5  бр., 
ЧНД II-ра инстанция – 2 бр. 
 Общо наказателни дела за разглеждане - 74бр. , като от тях : НОХД 
17бр.; ЧНД I-ва инстанция –18 бр., въззивни наказателни дела – 23 бр., 
ЧНД II-ра инстанция –  16бр. 

Общо свършените дела до 31.05.2011г  . - 53 бр. от тях: 
Решени – 44 бр., както следва НОХД – 5 бр.; ЧНД I-ва инстанция –17  

бр., въззивни наказателни дела – 11 бр., ЧНД II-ра инстанция – 11 бр. 
Общо прекратените производства - 9 бр., в.т.ч. 2 бр. споразумения. 

Останали висящи в края на периода 21бр. дела, от тях: НОХД – 6 бр., ЧНД I-
ва инстанция – 1бр., въззивни наказателни дела – 12 бр. и ЧНД II-ра 
инстанция – 2 бр. 

Делата в състава се отлагат в рамките на законоустановения срок 
чл.271, ал.10 от НПК. 

 
Проверени дела 2010г. 
Съдебните актове по делата приключили през 2010г., са постановени в 

сроковете по чл.308 и чл. 340, ал.1 от НПК. 
При отлагане на делата, същите се насрочват в тримесечния срок 

съгласно чл.271, ал.10 от НПК. 
Проверени дела 2011г. 
Съдебните актове по делата приключили през 2011г., са постановени в 

сроковете по чл.308 и чл. 340, ал.1 от НПК. 
При отлагане на делата, същите се насрочват в тримесечния срок 

съгласно чл.271, ал.10 от НПК. 
Дела по които първото заседание е насрочено за срок повече от три 

месеца /чл.252 от НПК/ 
№ Вид дело Номер/Година Образувано/Започнало І- во съдебно 

заседание 
1 НОХД 2512/2010 28.5.2010г. 24.11.2010 г. 
2 НОХД 4111/2010 16.9.2010г. 16.02.2011 г. 
3 ВЧНД 2445/2010 25.5.2010г. 23.09.2010 г. 

В. Иванова 
4 ВНОХД 2735/2010 10.6.2010г. 23.09.2010 г. 

 
 

17-ти състав, съдия Владимира Янева 
Образуване, движение и приключване на делата: 
Общо постъпилите наказателни дела през проверявания период 
01.01.2010г.-31.12.2010 г. : 
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- 217броя дела,както следва: НОХД –16бр.; ЧНД I-ва инстанция –129  
бр., въззивни наказателни дела –30 бр., ЧНД II-ра инстанция –42  бр.  

Висящи дела в началото на проверявания период – 28 бр. от които: 
НОХД – 10 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 1бр., въззивни наказателни дела –10  
бр., ЧНД II-ра инстанция – 7бр. 
 Общо наказателни дела за разглеждане - 245бр. , като от тях : 
НОХД – 26 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 130  бр., въззивни наказателни 
дела –40 бр., ЧНД II-ра инстанция – 49 бр. 

Общо свършените дела за 2010г. - 193 бр. от тях: 
Решени – 184 бр., както следва НОХД – 6  бр.; ЧНД I-ва инстанция –

124  бр., въззивни наказателни дела – 15 бр., ЧНД II-ра инстанция – 39 бр. 
Общо прекратените производства - 9 бр., в.т.ч.- 6 бр. споразумения. 

Останали висящи в края на периода 52  бр. дела, от тях: НОХД – 13 бр., ЧНД 
I-ва инстанция – 5 бр., въззивни наказателни дела – 24  бр. и ЧНД II-ра 
инстанция – 10 бр. 

01.01.2011г.-31.05.2011 г. : 
-76 броя, както следва: НОХД – 8бр.; ЧНД I-ва инстанция – 31 бр., 

въззивни наказателни дела – 13 бр., ЧНД II-ра инстанция – 24 бр.  
Висящи дела в началото на проверявания период –48 бр. от които: 

НОХД – 12 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 5бр., въззивни наказателни дела –23  
бр., ЧНД II-ра инстанция – 8 бр. 
 Общо наказателни дела за разглеждане -124 бр., като от тях : 
НОХД –20  бр.; ЧНД I-ва инстанция –36  бр., въззивни наказателни дела 
– 36 бр., ЧНД II-ра инстанция –  32бр. 

Общо свършените дела до 30.05.2011г. - 77  бр., от тях: 
Решени – 71 бр., както следва НОХД – 5  бр.; ЧНД I-ва инстанция –33  

бр., въззивни наказателни дела – 11 бр., ЧНД II-ра инстанция – 22 бр. 
Общо прекратените производства - 6 бр., в.т.ч. 3 бр. споразумения. 

Останали висящи в края на периода 47 бр. дела, от тях: НОХД – 11 бр., ЧНД 
I-ва инстанция – 3 бр., въззивни наказателни дела – 24 бр. и ЧНД II-ра 
инстанция-9бр.  

Проверени дела 2010 г.: 
При отлагане на делата, същите се насрочват в сроковете, съгласно чл. 

271, ал. 10 от НПК. 
Дела, приключени през 2010 г., по които съдебните актове са 

постановени извън сроковете по чл. 308, ал. 2 и чл. 340, ал. 1 от НПК: 
№ № на дело Образувано  

чл. 247-НПК 
 

Постановяване  
на съд.акт  
чл.300-НПК 

Дата на предаване  
на мат. 
чл.308,ал.2, 
чл.340,ал. 1. 

Забава 

1.  НОХД  №5126/09 26.11.09 г. 17.02.2010 г. 09.06.2010 г. 2м. 
2. НАХД  № 2317/10 17.05.10 г. 23.09.2010 г. 07.02.2011 г. 3м. 
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3. НАХД  № 2441/10. 25.05.10 г. 23.09.2010 г. 03.02.2011 г. 3м. 
4.  ВНД  № 4857/09 10.11.09 г. 24.02.2010 г. 30.06.2010 г. 3м. 
5.  ВНД  № 4997/09 18.11.09 г. 24.02.2010 г. 30.06.2010 г. 3м. 
6. ВНД  №  5024/09 19.11.09 г. 24.02.2010 г. 28.07.2010 г. 4м. 
7 ВНД  № 5148/09 27.11.09 г 24.02.2010 г. 30.06.2010 г. 3м. 
8 ВНД  № 5323/09 02.12.09 г. 24.02.2010 г. 12.07.2010 г. 3м. 
9 ВНД  № 5396/09  07.12.09 г. 24.02.2010 г. 12.07.2010 г. 3м. 
10 ВНД  №5407/09 08.12.09 г. 24.02.2010 г. 30.06.2010 г. 3м. 
11 ВНД  №5524/09 16.12.09 г. 24.02.2010 г. 30.06.2010 г. 3м. 
12 ВНД  №883/10 23.02.10 г. 01.04.2010 г. 23.07.2010 г. 2м. 
13 ВНД  № 4170/09  02.10.09 г. 01.04.2010 г. 12.01.2011 г. 8м. 
14 ВНД  № 105/10  11.01.10 г. 01.04.2010 г. 22.07.2010 г. 2м. 
15 ВНД  №258/10 20.01.10 г. 01.04.2010 г.0 23.07.2010 г. 2м. 
16 ВНД  №518/10  08.02.10 г. 01.04.2010 г. 22.07.2010 г. 2м. 
17 ВНД  № 107/10 11.01.10 г. 01.04.2010 г. 23.07.2010 г. 2м. 
18 ВНД  № 1387/10 24.05.10 г. 12.05.2010 г. 20.01.2011 г. 7м. 
19 ВНД  № 2698/10 08.06.10 г. 06.10.2010 г. 14.02.2011 г. 3м. 
20 ВНД  № 2876/10 18.06.10 г. 06.10.2010 г. 11.02.2011 г. 3м. 
21 ВНД  № 3290/10 14.07.10 г. 06.10.2010 г. 14.02.2011 г. 3м. 
22 ВНД  № 1561/10  06.04.10 г. 06.10.2010 г. 14.02.2011 г. 3 м. 
23 ВНД  № 2169/10 11.05.10 г. 06.10.2010 г. 16.02.2011 г. 3м. 
24 ВНД  № 2270/10 14.05.10 г. 06.10.2010 г. 14.02.2011 г. 3м. 
25 ВНД  № 2514/10 28.05.10 г. 11.11.2010 г. 15.03.2011 г. 3м. 
26 ВНД  № 883/10 23.02.10 г. 11.11.2010 г. 14.03.2011 г. 3м. 
27 ВНД  № 3233/10 09.07.10 г. 11.11.2010 г. 16.02.2011 г. 2м. 
28 ВНД  № 3487/10  27.07.10 г. 11..11.2010 г. 16.02.2011 г. 2м. 
29 ВНД  № 3582/10 02.08.10 г. 11.11.2010 г. 16.03.2011 г. 3м. 
30 ВНД  № 3649/10 05.08.10 г. 11.11.2010 г. 14.03.2011 г. 3м. 
31 ВНД  № 3955/10 01.09.10 г. 11.11.2010 г. 16.02.2011 г. 2м. 
32 ВНД  № 3754/10  13.08.10 г. 11.11.2010 г. 14.03.2011 г. 3м. 

 
Проверени дела 2011 г.: 
При отлагане на делата, същите се насрочват в сроковете, съгласно чл. 

271, ал. 10 от НПК. 
Дела, приключени през 2011 г., по които съдебните актове са 

постановени извън сроковете по чл. 308, ал. 2 и чл. 340, ал. 1 от НПК: 
№ №  на дело Образувано  

чл. 247-НПК 
 

Постановяване  
на съд.акт  
чл.300-НПК 

Дата на предаване  
на мат. 
чл.308,ал.2, 
чл.340,ал. 1. 

Забава 

1 НАХД № 3347/10  
19.07.10 г. 

20.01.2011 г. 16.06.2011 г. – 
дата на 3м. 
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извършване на 
проверката 

мотивите не са 
предадени 

2 НОХД  № 3554/10 
г. 

30.07.10 г. 

28.02.2011 г. 16.06.2011 г. – 
дата на 

извършване на 
проверката 

мотивите не са 
предадени  2м. 

3. ВНД  №4006/10  

07.09.10 г. 

26.01.2011 г. 16.06.2011 г. – 
дата на 

извършване на 
проверката 

мотивите не са 
предадени 

 3м. 

4.  ВНД  № 4483/10 

13.10.10 г. 

26.01.2010 г. 16.06.2011 г. – 
дата на 

извършване на 
проверката 

мотивите не са 
предадени 

3м. 

5.  ВНД № 4847/10  

03.11.10 г. 

26.01.2011 г. 16.06.2011 г. – 
дата на 

извършване на 
проверката 

мотивите не са 
предадени 

3м. 

6. ВНД № 4989/10  

10.11.10 г. 

26.01.2011 г. 16.06.2011 г. – 
дата на 

извършване на 
проверката 

мотивите не са 
предадени 

3м. 

7. ВНД № 2110/10 

05.05.10 Г. 

26.01.2011 г. 16.06.2011 г. – 
дата на 

извършване на 
проверката 

мотивите не са 
предадени 

3м. 

8. ВНД № 5785/10  

30.12.10 г. 

03.02.2011 16.06.2011 г. – 
дата на 

извършване на 
проверката 

мотивите не са 
предадени 

3м. 

9. ВНД № 5640/10 

17.12.10 г. 

03.02.2011 г. 16.06.2011 г. – 
дата на 

извършване на 
проверката 

3м. 
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мотивите не са 
предадени 

10. ВНД № 4748/10  

23.10.2010 г. 

23.02.2011 г. 16.06.2011 г. – 
дата на 

извършване на 
проверката 

мотивите не са 
предадени 

2м. 

11.  ВНД № 4135/10 

17.09.2010 г. 

23.02.2011 г. 16.06.2011 г. – 
дата на 

извършване на 
проверката 

мотивите не са 
предадени 

2м. 

 
Дела по които първото заседание е насрочено за срок повече от три 

месеца /чл.252 от НПК/ 
№ Вид дело Номер/Година Образувано/Започнало І- во съдебно заседание 
1 НОХД 342/2010 28.1.2010г. 27.07.2010 г. (24 тома) 
2 НОХД 1082/2010 4.3.2010г. 26.07.2010 г. 
3 НОХД 1525/2010 1.4.2010г. 28.09.2010 г. 
4 НАХД 2317/2010 17.5.2010г. 23.09.2010 г. (2 тома, 

Е6944/09) 
5 НАХД 2441/2010 25.5.2010г. 23.09.2010 г. (Е6949/09) 
6 ЧНД 2802/2010 15.6.2010г. 24.09.2010 г. 
7 НАХД 3347/2010 19.7.2010г. 21.01.2011 г. (3 тома, 

Е6938/09) 
8 НОХД 3554/2010 30.7.2010г. 21.01.2011 г. 
9 НОХД 4067/2010 13.9.2010г. 20.01.2011 г. 

10 ЧНД 4399/2010 7.10.2010г. 20.01.2011 г. 
11 НАХД 4645/2010 25.10.2010г.  
12 ВНОХД 2110/2010 5.5.2010г. 06.10.2010 г. 
13 ВНОХД 2168/2010 11.5.2010г. 06.10.2010 г. 
14 ВНОХД 2476/2010 26.5.2010г. 06.10.2010 г. 
15 ВНОХД 2514/2010 28.5.2010г. 06.10.2010 г. 
16 ВНОХД 2876/2010 18.6.2010г. 06.10.2010 г. 
17 ВНОХД 3487/2010 27.7.2010г. 11.11.2010 г. 
18 ВНОХД 3582/2010 2.8.2010г. 11.11.2010 г. 
19 ВНОХД 3649/2010 5.8.2010г. 11.11.2010 г. 
20 ВНОХД 4006/2010 7.9.2010г. 26.01.2011 г. 
21 ВНОХД 4135/2010 17.9.2010г. 26.01.2011 г. 
22 ВЧНД 4292/2010 29.9.2010г. 25.01.2011 г. 
23 ВЧНД 4380/2010 6.10.2010г. 20.01.2011 г. 
24 ВЧНД 4483/2010 13.10.2010г. 26.01.2011 г. 
25 ВЧНД 4568/2010 20.10.2010г. 24.01.2011 г. 
26 ЧНД 748/2011 23.2.2011г. не е насрочено 
27 ВЧНД 14/2011 4.1.2011г. не е наср. 
28 ВНОХД 223/2011 20.1.2011г. 18.05.2011 г. 
29 ВНОХД 561/2011 10.2.2011г. 18.05.2011 г. 
30 ВЧНД 764/2011 24.2.2011г. не е наср. 
31 ВЧНД 850/2011 2.3.2011г. не е наср. 
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Проверени дела: 
НОХД № 3414/10 г. Образувано на 22.07.2010 г. по обвинителен акт, 

внесен на 21.07.2010 г. (входящ документ 54005/21.07.2010 г., прокурорско 
дело 330/2010 г. по описа на СГП, по ДП 5397/2008 г. по описа на СДВР, 
пр.пр. 6649/2008 г. по описа на СГП), по обвинение по чл. 219, ал. 4, вр. ал. 3, 
вр., ал.2 , вр. чл. 20, ал. 2, вр., ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 НК с 13 (тринадесет) 
подсъдими. Инкриминирани са 4 (четири) сделки за 7 (седем) имота. Делото 
се състои от 11 (единадесет) бр. папки и 1 (един) класьор. Съгласно 
приложение към обвинителния акт (съгл. чл. 246, ал. 6 НПК) са посочени за 
призоваване 8 (осем) свидетели и 3 (три) вещи лица. Видно от представен 
при извършване на проверката протокол за избор на съдия-докладчик от 
22.07.2010 г., разпределящ Атанас Атанасов, за съдия-докладчик по НОХД № 
3414/10г. е определена съдия Владимира Янева. С разпореждане 
7262/20.12.2010 г. съдията-докладчик Владимира Янева, прекратява 
съдебното производство по делото и връща на СГП за отстраняване на 
посочени в мотивите съществени процесуални нарушения – противоречие 
между обстоятелствената част и диспозитива на внесения обвинителен акт. 
Разпореждането подлежи на обжалване или протест в 7-дневен срок от 
съобщаването му на страните. До страните са изпратени съобщения, връчени 
както следва: 

На СГП: съобщение № 1/02.02.2011 г., връчено на 08.02.2011 г.; 
На подсъдимите: съобщение № 2/26.01.2011г., връчено на 27.01.2011 г.; 

съобщение № 3 /26.01.211г., връчено на 28.01.2011 г.;  съобщение № 
4/26.01.2011., връчено на 28.01.2011 г.; съобщение № 5/26.01.2011г., връчено 
на 26.01.2011 г.; съобщение № 6/26.01.2011 г., връчено на 07.02.2011 г.; 
съобщение № 7/27.01.2011 г, връчено на 14.03.2011 г.; съобщение № 
8/27.01.2011г., връчено на 27.01.2011 г. ; съобщение № 9/27.01.2011г., 
връчено на 03.02.2011 г.; съобщение № 10/27.01.2011г., връчено на 
10.002.2011 г.; съобщение № 11/26.01.2011 г., връчено на 27.01.2011 г.; 
съобщение № 12/26.01.2011 г., връчено на 26.01.2011 г.; съобщение № 
13/26.01.2011 г., връчено на 26.01.2011 г.; съобщение № 14/04.02.2011 г., 
връчено на 04.02.2011 г. 

С частен протест, вх. № 12076/14.02.2011 г. СГП е обжалвала 
разпореждането пред Софийски апелативен съд. Делото е изпратено в 
Софийски апелативен съд с изх. № 5864/01.04.2011 г. С определение 
№88/11.04.2011 г. САС, НК, 8 състав, в закрито заседание по ВНЧД № 
321/2011 г. отменя разпореждане от 20.12.2010 г. на съдията-докладчик, 
постановено по НОХД № 3414/2010 г., по описа на СГС, НО и връща делото 
на СГС. Определението не подлежи на обжалване или протест. Делото е 
изпратено в СГС с писмо, изх. № 2179/11.04.2011 г., като същото е получено 
на 12.04.2011 г. в СГС. Към 21.06.2011 г. делото не е насрочено. 
 ВНД №2110/2010 г. Образувано на 05.05.10г. Обвинение по чл.325 от 
НК- един подсъдим. С определение от 19.07.2010 г. делото е насрочено за 
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06.10.10 г., на която дата в с.з е даден ход на делото. Същото е отложено за 
събиране на доказателства за 11.11.10г. В с.з. на 11.11.10г.-  не е даден ход, 
поради нередовно призован свидетел, делото е отложено за 26.01.11г., на 
която дата е даден ход и същото е обявено за решаване. Към 21.06.11 г. няма 
постановено решение. 

ВНД №4483/10г. Образувано на 13.10.2010 г. по жалба срещу 
определение на СРС по чл. 24 от НК. С определение от 22.12.2009 г. делото е 
насрочено за 26.01.11 г. На 26.01.11год. в с.з. е даден ход и делото е обявено 
за решаване. Към 21.06.11 г. няма постановено решение. 

ВНД №4847/2010 г. Образувано на 03.11.10г. по жалба срещу присъда 
на СРС за престъпление по чл.211, във вр. с чл. 209 и чл. 26 от НК с един 
подсъдим. По делото има трима свидетели. С Определение от 29.12.2010 г. 
делото е насрочено за 26.01.11г. В с.з. на 26.01.11.г. е обявено за решаване. 
Към 21.06.2011 г. няма постановено решение. 

ВНД № 4989/2010 г. Образувано на 10.11.10г. по жалба срещу присъда 
на СРС за престъпление по чл.198 от НК с трима подсъдими, четирима 
свидетели и две вещи лица. С Определение от 29.12.2010 год.  делото е 
насрочено за 26.01.11г., на която дата е даден ход и е обявено за решаване. 
Към 21.06.11 год.няма решение. 

ВНД № 5785/10 год. Образувано на 29.12.2010 год. по жалба срещу 
присъда на СРС, постановена за престъпление по чл.183 от НК с един 
подсъдим. По делото има двама свидетели и едно вещо лице. С Определение 
от 14.01.11г. делото е насрочено за 03.02.11г., на която дата в с.з е даден ход 
на делото и същото е обявено за решаване. Към 21.06.11г. няма решение. 

ВНД № 5640/10 г. Образувано на 17.12.10г. по жалба срещу присъда на 
СРС, постановена за престъпление по чл. 148 от НК-двама подсъдими. С 
Определение от 14.01.11г. делото е насрочено за 03.02.11г., на която дата в 
с.з. е даден ход и делото е обявено за решаване. Към 21.06.2011 г. няма 
постановено решение. 

ВНД № 4748/10г. Образувано на 29.10.10г. по жалба срещу присъда на 
СРС за престъпление по чл.195 от НК с един подсъдим. С Определение от 
20.12.10г. делото насрочено за 26.01.11г., на която дата в с.з. не е даден ход и 
делото е отложено за 23.02.2011 г. В с.з на 23.02.11год. е даден ход, делото е 
обявено за решаване. Към 21.06.11г. няма решение. 

ВНД № 4135/10 г. Образувано на 17.09.10 г. по жалба срещу присъда на 
СРС за престъпление по чл.155 от НК с двама подсъдими. С Определение от 
16.12.10г. делото е насрочено за 26.01.11г., на която дата ход не е даден, 
поради неявяване на един от подсъдимите, отложено за 23.02.11г. На 
23.02.2011 г. е даден ход и делото е обявено за решаване. Към 21.06.11г. няма 
постановено решение. 

ВЧНД № 4006/10г. Образувано на 07.09.10 г.по жалба срещу присъда 
на СРС за престъпление по чл.129 от НК, един подсъдим. С Определение от 



 63

16.12.10г. делото е насрочено за 26.01.11г., на която дата е даден ход и 
делото е обявено за решаване. Към 21.06.11г. няма постановено решение. 
 
 

18-ти състав, съдия Емилия Колева 
 
Образуване, движение и приключване на делата: 
Общо постъпилите наказателни дела през проверявания период 
01.01.2010г.-31.12.2010 г. : 
-248 броя, както следва: НОХД –23бр.; ЧНД I-ва инстанция –160  бр., 

въззивни наказателни дела – 40 бр., ЧНД II-ра инстанция –25  бр.  
Висящи дела в началото на проверявания период – 38 бр. от които: 

НОХД – 13 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 2 бр., въззивни наказателни дела –20  
бр., ЧНД II-ра инстанция – 3бр. 
 Общо наказателни дела за разглеждане – 286 бр., като от тях: 
НОХД – 36 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 162 бр., въззивни наказателни дела 
–60  бр., ЧНД II-ра инстанция –28 бр. 

Общо свършените дела за 2010г. - 259 бр. от тях: 
Решени – 233 бр., както следва НОХД –13  бр.; ЧНД I-ва инстанция –

158  бр., въззивни наказателни дела – 37  бр., ЧНД II-ра инстанция –25  бр. 
Общо прекратените производства - 26 бр., в.т.ч. 8бр. споразумения. 

Останали висящи в края на периода  27 бр. дела, от тях: НОХД – 10 бр., ЧНД 
I-ва инстанция – 1 бр., въззивни наказателни дела – 14 бр. и ЧНД II-ра 
инстанция – 2 бр. 

01.01.2011г.-31.05.2011 г. : 
-74 броя, както следва: НОХД – 9 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 23 бр., 

въззивни наказателни дела –15  бр., ЧНД II-ра инстанция – 27 бр.  
Висящи дела в началото на проверявания период – 26 бр. от които: 

НОХД – 10 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 1бр., въззивни наказателни дела –14  
бр., ЧНД II-ра инстанция – 1 бр. 
 Общо наказателни дела за разглеждане - 100бр., като от тях : 
НОХД – 19 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 24 бр., въззивни наказателни дела 
–29 бр., ЧНД II-ра инстанция – 28 бр. 

Общо свършените дела до 30.05.11г. - 78  бр. от тях: 
Решени – 68 бр., както следва НОХД – 7  бр.; ЧНД I-ва инстанция –23  

бр., въззивни наказателни дела – 15 бр., ЧНД II-ра инстанция – 23 бр. 
Общо прекратените производства - 10 бр., в.т.ч. 4 бр. споразумения. 

Останали висящи в края на периода 22 бр. дела, от тях: НОХД – 6 бр., ЧНД I-
ва инстанция – 1 бр., въззивни наказателни дела – 13 бр. и ЧНД II-ра 
инстанция – 2 бр. 

Проверени дела 2010г. 
Съдебните актове по делата, приключили през 2010г., са постановени в 

сроковете по чл.308 и чл. 340, ал.1 от НПК. 
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При отлагане на делата, същите се насрочват в тримесечния срок 
съгласно чл.271, ал.10 от НПК. 

Проверени дела 2011г. 
Съдебните актове по делата, приключили през 2011г., са постановени в 

сроковете по чл.308 и чл. 340, ал.1 от НПК. 
При отлагане на делата, същите се насрочват в тримесечния срок 

съгласно чл.271, ал.10 от НПК. 
Дела по които първото заседание е насрочено за срок повече от три 

месеца /чл.252 от НПК/: 
№ Вид дело Номер/Година Образувано/Започнало І- во съдебно 

заседание 
1 НОХД 2556/2010 1.6.2010г. 28.09.2010 г. 

2 ЧНД 3326/2010 16.7.2010г. 18.11.2010 г. 

3 НОХД 3612/2010 4.8.2010г. 18.11.2010 г. 

4 ВЧНД 5722/2010 23.12.2010г. 04.05.2011 г. 
Р. Манолова 

5 ВНОХД 636/2011 16.2.2011г. 02.06.2011 г. 
6 ВНОХД 737/2011 22.2.2011г. 02.06.2011 г. 
7 ВНОХД 843/2011 2.3.2011г. 16.06.2011 г. 

 
 

19-състав, съдия Георги Колев, считано от 01.01.2011 г. Весела 
Дончева 
 

Образуване, движение и приключване на делата: 
съдия Георги Колев 
Общо постъпилите наказателни дела през проверявания период 
01.01.2010г.-31.12.2010 г. : 
– 0 броя, както следва: НОХД – 0бр.; ЧНД I-ва инстанция –0 бр., 

въззивни наказателни дела – 0 бр., ЧНД II-ра инстанция – 0 бр.  
Висящи дела в началото на проверявания период – 6 бр. от които: 

НОХД – 5 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 1 бр., въззивни наказателни дела –0  бр., 
ЧНД II-ра инстанция –0бр. 
 Общо наказателни дела за разглеждане - 6бр., като от тях : НОХД 5 
бр.; ЧНД I-ва инстанция – 1бр., въззивни наказателни дела – 0 бр., ЧНД 
II-ра инстанция – 0 бр. 

Общо свършените дела за 2010г. - 2 бр. от тях: 
Решени – 2 бр., както следва НОХД –2 бр.; ЧНД I-ва инстанция –0  бр., 

въззивни наказателни дела –   0бр., ЧНД II-ра инстанция –  0бр. 
Общо прекратените производства - 2 бр., в.т.ч.0 бр. споразумения. 

Останали висящи в края на периода 2 бр. дела, от тях: НОХД – 2 бр., ЧНД I-
ва инстанция – 0 бр., въззивни наказателни дела – 0 бр. и ЧНД II-ра 
инстанция – 0 бр. 
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съдия Весела Дончева 
Образуване, движение и приключване на делата: 
Общо постъпилите наказателни дела през проверявания период 
01.01.2011г.-31.05.2011 г. : 
- 54 броя, както следва: НОХД – 7бр.; ЧНД I-ва инстанция – 16 бр., 

въззивни наказателни дела – 12 бр., ЧНД II-ра инстанция – 19 бр.  
Висящи дела в началото на проверявания период – 9 бр. от които: 

НОХД – 2 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 0бр., въззивни наказателни дела –6 бр., 
ЧНД II-ра инстанция – 1 бр. 
 Общо наказателни дела за разглеждане – 63 бр. , като от тях : 
НОХД 9 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 16 бр., въззивни наказателни дела –18  
бр., ЧНД II-ра инстанция – 20 бр. 

Общо свършените дела до 30.05.2011г. - 43 бр. от тях: 
Решени – 34 бр., както следва НОХД – 0 бр.; ЧНД I-ва инстанция –14  

бр., въззивни наказателни дела – 6 бр., ЧНД II-ра инстанция – 14 бр. 
Общо прекратените производства - 9 бр., в.т.ч. 1 бр. споразумения. 

Останали висящи в края на периода 20бр. дела, от тях: НОХД – 4 бр., ЧНД I-
ва инстанция – 2 бр., въззивни наказателни дела – 10 бр. и ЧНД II-ра 
инстанция – 4 бр. 

Проверени дела 2010г. 
Съдебните актове по делата приключили през 2010г., са постановени в 

сроковете по чл.308 и чл. 340, ал.1 от НПК. 
При отлагане на делата, същите се насрочват в тримесечния срок 

съгласно чл.271, ал.10 от НПК. 
Проверени дела 2011г. 
Съдебните актове по делата приключили през 2011г., са постановени в 

сроковете по чл.308 и чл. 340, ал.1 от НПК. 
При отлагане на делата, същите се насрочват в тримесечния срок 

съгласно чл.271, ал.10 от НПК. 
 
 
 20-ти състав,съдия Даниела Стоичкова 
 
Образуване, движение и приключване на делата: 
Общо постъпилите наказателни дела през проверявания период 
01.01.2010г.-31.12.2010 г. : 
– 168 броя, както следва: НОХД –17бр.; ЧНД I-ва инстанция –91  бр., 

въззивни наказателни дела – 28 бр., ЧНД II-ра инстанция – 32 бр.  
Висящи дела в началото на проверявания период – 52 бр. от които: 

НОХД – 10бр.; ЧНД I-ва инстанция –2 бр., въззивни наказателни дела –32 
бр., ЧНД II-ра инстанция – 8бр. 
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 Общо наказателни дела за разглеждане - 220бр., като от тях: НОХД 
– 27 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 93 бр., въззивни наказателни дела –59 бр., 
ЧНД II-ра инстанция –40 бр. 

Общо свършените дела за 2010г. - 189 бр. от тях: 
Решени – 176 бр., както следва НОХД – 7 бр.; ЧНД I-ва инстанция –90  

бр., въззивни наказателни дела – 47  бр., ЧНД II-ра инстанция – 32 бр. 
Общо прекратените производства - 13 бр., в.т.ч. 4бр. споразумения. 

Останали висящи в края на периода 31 бр. дела, от тях: НОХД – 14 бр., ЧНД 
I-ва инстанция – 2 бр., въззивни наказателни дела – 9 бр. и ЧНД II-ра 
инстанция – 6 бр.  

01.01.2011г.-31.05.2011 г. : 
- 64  броя, както следва: НОХД – 8бр.; ЧНД I-ва инстанция – 32 бр., 

въззивни наказателни дела – 15 бр., ЧНД II-ра инстанция – 9 бр.  
Висящи дела в началото на проверявания период – 30 бр. от които: 

НОХД – 14 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 2бр., въззивни наказателни дела –9  
бр., ЧНД II-ра инстанция – 5 бр. 
 Общо наказателни дела за разглеждане - 94бр., като от тях : НОХД 
22 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 34 бр., въззивни наказателни дела – 24 бр., 
ЧНД II-ра инстанция – 14 бр. 

Общо свършените дела за 2011г. - 64 бр. от тях: 
Решени – 55 бр., както следва НОХД – 6 бр.; ЧНД I-ва инстанция –31 

бр., въззивни наказателни дела – 8 бр., ЧНД II-ра инстанция – 10 бр. 
Общо прекратените производства - 9 бр., в.т.ч. 6 бр. споразумения. 

Останали висящи в края на периода 30 бр. дела, от тях: НОХД – 8 бр., ЧНД I-
ва инстанция –3бр., въззивни наказателни дела – 15 бр. и ЧНД II-ра 
инстанция – 4 бр. 

Проверени дела 2010г. 
При отлагане на делата, същите се насрочват в тримесечния срок 

съгласно чл.271, ал.10 от НПК. 
Дела, приключени през 2010 г., по които съдебните актове са 

постановени извън сроковете по чл. 308, ал. 2 и чл. 340, ал. 1 от НПК: 
№ №  на дело Образувано чл. 

247-НПК 
 

Постановяване на 
съд.акт  
чл.300-НПК 

Дата на предаване на мат. 
чл.308,ал.2, 
чл.340,ал.1. 

Забава 

1 ВНД№2542/10г. 31.05.10г. 04.10.10г. 08.02.11г. 3м. 
2 ВНД№3617/10г. 04.08.10г. 04.10.10г. 17.03.11г. 4м. 

 
Проверени дела 2011г. 
При отлагане на делата, същите се насрочват в тримесечния срок, 

съгласно чл.271, ал.10 от НПК. 
 Дела, приключени през 2011 г., по които съдебните актове са 
постановени извън сроковете по чл. 308, ал. 2 и чл. 340, ал. 1 от НПК: 
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№ №  на дело Образувано чл. 
247-НПК 
 

Постановяване на 
съд.акт  
чл.300-НПК 

Дата на предаване на мат. 
чл.308,ал.2, 
чл.340,ал1. 

Забава 

1 НОХД 3286/10 14.07.10 г. 24.02.2011 г. 15.06.2011 г/ 2м. 

2 ВНД 5788/10 

30.12.10 г. 21.02.2011 г. 16.06.2011 г. – дата 
на извършване на 

проверката 
мотивите не са 

изготвени 

2м. 

 
Дела по които първото заседание е насрочено за срок повече от три 

месеца /чл.252 от НПК/ 
 Вид дело Номер/Година Образувано/Запо

чнало 
І- во съдебно 

заседание 
1 НОХД 2391/2010 20.5.2010г. 11.10.2010 г. 
2 НОХД 2484/2010 27.5.2010г. 28.10.2010 г. 
3 НОХД 3286/2010 14.7.2010г. 26.11.2010 г. 
4 НАХД 3303/2010 15.7.2010г. 30.12.2010 г. 
5 НОХД 3484/2010 27.7.2010г. 16.11.2010 г. 
6 НОХД 5188/2010 23.11.2010г. 18.03.2011 г. 
7 НОХД 5320/2010 1.12.2010г. 27.04.2011 г. (4 тома) 
8 НОХД 5361/2010 2.12.2010г. 18.04.2011 г. (12 тома) 
9 ВНОХД 2542/2010 31.5.2010г. 04.10.2010 г. 

10 ВНОХД 2770/2010 11.6.2010г. 04.10.2010 г. 
11 ВНОХД 2866/2010 18.6.2010г. 10.11.2010 г. 
12 ВЧНД 2949/2010 22.6.2010г. 01.02.2011 г. 
13 ВЧНД 3092/2010 30.6.2010г. 04.10.2010 г. 

 
Проверени дела: 
НОХД №3286/10г.- един подсъдим,за извършено престъпление по 

чл.254а, ал.2 от НК (делото „Терем”)- единадесет свидетели, две вещи лица. 
Образувано на 17.07.10 г. С Разпореждане от 01.10.10 год. делото е 
насрочено за 26.11.10 г., на която дата е даден ход на делото и е извършена 
огромна по обем работа. Делото е отложено за събиране на доказателства за 
24.02.11 год. С.з. от 24.02.11 г. -даден е ход на делото и е постановена 
оправдателна присъда. Към 15.06.11год. мотивите са предадени. 
 
 

21 състав – съдия Владимир Астарджиев 
 
Образуване, движение и приключване на делата: 
Общо постъпилите наказателни дела през проверявания период 
01.01.2010г.-31.12.2010 г. : 
- 204 броя, както следва: НОХД – 14 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 121 бр., 

въззивни наказателни дела – 36 бр., ЧНД II-ра инстанция – 33 бр.  



 68

Висящи дела в началото на проверявания период – 33 бр. от които: 
НОХД – 16 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 3 бр., въззивни наказателни дела – 11 
бр., ЧНД II-ра инстанция – 3 бр. 
 Общо наказателни дела за разглеждане - 237 , като от тях : НОХД –  
30 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 124 бр., въззивни наказателни дела – 47 бр., 
ЧНД II-ра инстанция – 36 бр. 

Общо свършените дела за 2010г. - 205 бр. от тях: 
Решени – 197 бр., както следва НОХД – 13 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 

121 бр., въззивни наказателни дела – 30 бр., ЧНД II-ра инстанция – 33 бр. 
Общо прекратените производства - 8 бр., в.т.ч. 2 бр. споразумения. 

Останали висящи в края на периода 32 дела, от тях: НОХД – 13 бр., ЧНД I-ва 
инстанция – 2 бр., въззивни наказателни дела – 15 бр. и ЧНД II-ра инстанция 
– 2 бр. 

-01.01.2011 г.-31.05.2011 г. : 
- 98 броя, както следва: НОХД –  7 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 54бр., 

въззивни наказателни дела –  19 бр., ЧНД II-ра инстанция – 18 бр.  
Висящи дела в началото на проверявания период – 33 бр. от които: 

НОХД – 13 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 2 бр., въззивни наказателни дела –  бр. 
16, ЧНД II-ра инстанция – 2 бр. 
 Общо наказателни дела за разглеждане - 131, като от тях : НОХД – 
20 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 56 бр., въззивни наказателни дела – 35 бр., 
ЧНД II-ра инстанция –  20 бр. 

Общо свършени дела за периода - 88 бр. от тях: 
Решени – 83 бр., както следва НОХД – 5 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 56 

бр., въззивни наказателни дела – 6 бр., ЧНД II-ра инстанция – 16 бр. 
Общо прекратените производства - 5 бр., в.т.ч. 1 бр. споразумения. Останали 
висящи в края на периода 43 дела, от тях: НОХД – 13 бр., ЧНД I-ва 
инстанция – 0 бр., въззивни наказателни дела – 26 бр. и ЧНД II-ра инстанция 
– 4 бр. 

Информацията е въз основа на справка, предоставена от СГС, като 
има разминаване между данните за края на 2010г. и тези за началото на 
2011г., както следва:, въззивни наказателни дела – с 1 бр. Разминаването в 
данните се дължи на преразпределение на дела между отделните състави в 
рамките на Наказателно отделение. 
 Проверени дела 2010 г.: 

При отлагане на делата, същите се насрочват в сроковете, съгласно чл. 
271, ал. 10 от НПК. 
 Дела, приключени през 2010 г., по които съдебните актове са 
постановени извън сроковете по чл. 308, ал. 2 и чл. 340, ал. 1 от НПК: 
№ №  на дело Образувано  

чл. 247-НПК 
 

Постановяване  
на съд.акт  
чл.300-НПК 

Дата на предаване  
на мат. 
чл.308,ал.2, 
чл.340,ал. 1. 

Забава 
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1.  НОХД №5391/10 

24.11.06 г. 

18.01.2010 г. 
 

16.06.2011 г. – 
дата на 

извършване на 
проверката, 

мотивите не са 
изготвени 1 г. и 5 м. 

2.  НОХД №629/10 г. 13.02.09 г.  19.01.2010 г. 23.09.2010 г. 7м. 
3. НОХД№1157/08г. 

16.04.08 г. 

17.02.2010 г.  16.06.2011 г. – 
дата на 

извършване на 
проверката, 

мотивите не са 
изготвени 1 г. и 3 м. 

4. НОХД №1860/08  18.06.2008 г. 18.05.2010 г. 23.09.2010 г. 3м.  
5. НОХД№ 218/09  

22.01.09 г.  

26.05.2010 г. Оправдателна 
присъда 

16.06.2011 г. – 
дата на 

извършване на 
проверката, 

мотивите не са 
изготвени 1 г. 

6.  ВНД № 3828/09 г 11.09.09 г. 04.02.2010 г. 27.07.2010 г. 4м. 

7 ВНД № 3857/09 15.09.09 г. 04.02.2010 г. 09.08.2010 г. 4м. 

8. ВНД № 5020/09 19.11.09 г. 04.02.10 27.07.2010 г. 4м 

9. ВНД №5062/09. 23.11.09.г. 15.03.10г. 31.08.10г. 4м. 

10. ВНД №5530/09г. 16.12.09г. 15.03.10г. 31.08.10г. 4м. 

11. ВНД№321/10г. 26.01.10г. 15.03.10г. 09.08.10г. 4м. 

12.  ВНД №4462/09г. 21.10.09г. 21.04.10г. 31.08.10г. 3м. 

13. ВНД №1143/10г. 08.03.10г. 21.04.10г. 31.08.10г. 3м. 

14. ВНД № 1159/10 09.03.10 г. 21.04.10 24.09.10 4м. 

15 ВНД № 1177/10 

10.03.10 г. 29.11.10 г. Към 16.06.2011 
г. дата на 

извършване на 
проверката 

мотивите не са 
изготвени 

6м. 

16 ВНД № 3954/10 

01.09.10 г. 29.11.10 г. Към 16.06.2011 
г. дата на 

извършване на 
проверката 

мотивите не са 
изготвени 

6м. 

17. ВНД № 4351/10 

Няма 
посочена дата 

29.11.10 г. Към 16.06.2011 
г. дата на 

извършване на 

6м. 
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проверката 
мотивите не са 

изготвени 

18. ВНД № 4051/10 

10.09.10 29.11.10 Към 16.06.2011 
г. дата на 

извършване на 
проверката 

мотивите не са 
изготвени 

6м. 

19. ВНД № 2192/10 12.05.10 29.11.10 21.03.2011 г. 3м. 

20. ВНД № 2415/10 

21.05.10 29.11.10 Към 16.06.2011 
г. дата на 

извършване на 
проверката 

мотивите не са 
изготвени 

6м. 

21 ВНД № 4270/10 

28.09.10 29.11.10 г. Към 16.06.2011 
г. дата на 

извършване на 
проверката 

мотивите не са 
изготвени 

6м 

22 ВНД № 3581/10 

02.08.10 г. 18.01.11 г. Към 16.06.2011 
г. дата на 

извършване на 
проверката 

мотивите не са 
изготвени 

4м. 

23. ВНД №4850/10г. 

03.11.10г. 02.02.11г. -към 16.06.2011 
г. дата на 

извършване на 
проверката 

мотивите не са 
изготвени 

2м. 

24. ВНД № 4920/10 

05.11.10 г. 02.02.11 г. Към 16.06.2011 
г. дата на 

извършване на 
проверката 

мотивите не са 
изготвени 

2м. 

25 ВНД № 5059/10 

15.11.10 г. 02.02.11 г. Към 16.06.2011 
г. дата на 

извършване на 
проверката 

мотивите не са 
изготвени 

2м. 

26. ВНД № 5330/10 

01.12.10 г. 02.02.11 г. Към 16.06.2011 
г. дата на 

извършване на 

2м. 
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проверката 
мотивите не са 

изготвени 

27. ВНД № 4443/10 

11.10.10 г. 02.02.11 г. Към 16.06.2011 
г. дата на 

извършване на 
проверката 

мотивите не са 
изготвени 

2м. 

28. ВНД № 4685/10 

26.10.10 г. 02.02.11 г. Към 16.06.2011 
г. дата на 

извършване на 
проверката 

мотивите не са 
изготвени 

2м. 

29. ВНД № 5553/10г. 

13.12.10г. 16.03.11г. -към 16.06.2011 
г. дата на 

извършване на 
проверката 

мотивите не са 
изготвени 

2м. 

30. ВНД № 201/11 

19.01.11 г. 16.03.11 г. Към 16.06.2011 
г. дата на 

извършване на 
проверката 

мотивите не са 
изготвени 

2м. 

 
Проверени дела 2011 г.: 
При отлагане на делата, същите се насрочват в сроковете, съгласно чл. 

271, ал. 10 от НПК. 
 
Дела, приключени през 2011 г., по които съдебните актове са 

постановени извън сроковете по чл. 308, ал. 2 и чл. 340, ал. 1 от НПК: 
№ №  на дело Образувано  

чл. 247-НПК 
 

Постановяване  
на съд.акт  
чл.300-НПК 

Дата на преда-ване  
на мат. 
чл.308,ал.2,9 
чл.340,ал. 1. 

Забава 

1 НОХД №902/09 

05.03.09 г. 

25.03.2011 г. 16.06.2011 г. – 
дата на 

извършване на 
проверката, 

мотивите не са 
изготвени 2м. 

 
Дела, по които първото съдебно заседание е насрочено за срок повече 

от 3 месеца (чл. 252 НПК) за проверявания период: 
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№ Вид 
дело 

Номер/Година Образувано/Започнало І- во съдебно 
заседание 

1 ВНОХД 2742/2010 10.6.2010г. 21.10.2010г. 
2 ВНОХД 2813/2010 15.6.2010г. 21.10.2010г. 
3 ВЧНД 2992/2010 24.6.2010г. 21.10.2010г. 
4 ВНОХД 3090/2010 30.6.2010г. 21.10.2010г. 
5 ВНОХД 4685/2010 26.10.2010г. 02.02.2011г. 
6 ВНОХД 5553/2010 13.12.2010г. 16.03.2011г. 

 
Проверени дела: 
НОХД № 4130/2007 г. Разпореждане, на основание чл. 247, ал. 1, т. 2 

НПК на председателя на НО от 17.12.2007 г. –за разпределение на делото на 
съдия-докладчик. Образувано по ОА срещу три обвиняеми лица за 
престъпление по чл. 321, ал. 1 НК, чл. 242, ал. 1, б. „б”, предл. 3, вр. чл. 26, 
ал. 1, вр. чл. 20 НК, по чл. 257, ал. 1, предл. 1, вр. чл. 255, ал. 1, предл. 2, и 3, 
врл. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 2, ал. 2 НК, по чл. 257, ал. 1, вр. чл. 256, предл. 1, вр. 
чл. 26, ал. 1, вр. чл.2, ал.2 НК, по  чл. 255, ал. 1, т. 3, вр. чл. 20, ал. 3, вр. чл.2, 
ал.2 Нк, по чл. 255, ал.1, т. 3, вр. чл. 20, ал. 3, вр. чл. 2, ал. НК. По делото са 
привлечени  68 свидетели и 5 вещи лица. По делото има 2 бр. анонимни 
свидетели. Следственото дело е от 46 тома. С Разпореждане от 30.09.2008 г. 
на съдията-докладчик, с което делото се насрочва в съдебно заседание на 
26.11.2008 г.  за предварително изслушване на подсъдимите. По делото е 
постъпил граждански иск на основание чл. 84 от НПК от 26.11.2008 г. от 
Министъра на финансите. В с.з. от 26.11.2008 г. е оставена без уважение 
молбата на министъра на финансите за допускане за съвместно разглеждане в 
наказателния процес на граждански иск с/у подсъдимите. В същото заседание 
е направено искане от защита за прекратяване на съдебното производство и 
връщане на делото на прокуратурата, което е оставено без уважение, даден е 
ход на делото, поради направени искания от подсъдимите, същото е 
отложено за 03.02.2009 г. С.з. от 03.02.2009 г. - даден ход на делото, дадено 
съгласие, от страна на подсъдимите за провеждане на съкратено съдебно 
следствие по чл. 371 и сл. от НПК, одобрено с определение на съда. В същото 
с.з са прочетени и приети заключение на техническа експертиза, заключение 
на графическа експертиза, съдебно-счетоводна експертиза, съдебно – 
икономическа експертиза, допълнителна комплексна съдебно-икономическа 
експертиза, извършен е разпит на свидетели, допуснати са свидетели при 
довеждане на един от подсъдимите, делото е отложено за 29.04.2009 г. В с.з. 
от 29.04.2009 г. не се явява съдебен заседател поради заболяване, делото е 
отложено и насрочено за 08.07.2009 г., с оглед продължителността на 
заболяването на съдебния заседател. В с.з. 08.07.2009 г. - даден е ход на 
делото и е направено искане от прокурора за изготвяне на съдебна поръчка за 
разпит на свидетели, разпитани са свидетели, прочетени са разпити на 
свидетели от досъдебното производство и е направено искане за промяна 
мярката за неотклонение на един от подсъдимите „подписка”. Искането за 
промяна на мярката не е уважено и делото е отложено за 19.11.2009 г., с 
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резервни дати 18.12.2009 и 18.01.2010 г. С разпореждане от 28.08.2009 г. 
съдията-докладчик е възложил изготвянето на съдебна поръчка. В с.з. на 
19.11.2009 г. не е даден ход на делото поради неявяване на: единия подсъдим 
- поради заболяване и свидетелите, призовани чрез съдебната поръчка, 
делото е отложено за 18.12.2009 г., когато е даден ход, извършен е разпит на 
свидетели и същото е отложено за 18.01.2010 г. На 18.01.2010 г. ход на 
делото не е даден, поради неизпълнение на изготвената съдебна поръчка и 
същото е отложено за 19.04.2010 г., с резервни дати 28.05.2010 г. и 13.07.2010 
г. В с.з. на 19.04.2010 г. е постъпила информация за изпълнението на 
съдебната поръчка и дадени изрични изявления на призованите чрез нея 
свидетели, че не желаят да се явят. Даден ход на делото и със определение 
съдът е възложил разпит по делегация, с оглед направени искания на 
защитата на подсъдимите. Делото е отложено за 28.05.2010 г., с резервна дата 
13.07.2010 г.  На 27.05.2010 г. с разпореждане на съдията-докладчик е 
възложено изготвянето на съдебната поръчка. На 28.05.2010 г. ход на делото 
не е даден, поради липса на процесуално-следствени действия, които следва 
да бъдат извършени, като същото е отложено за 13.07.2010 г. с резервна дата 
29.10.2010 г. В с.з. 13.07.2010 г. е даден ход на делото, прочетени са и са 
приети събраните, съобразно съдебната поръчка писмени доказателства и 
доказателствени средства. Според становището на прокурора, съдебната 
поръчка не е изпълнена коректно и делото е отложено за 29.10.2010 г., с 
резервна дата  29.11.2010 г. В с.з. на 29.10.2010 г. съдията-докладчик 
уведомява, че спрямо един от съдебните заседатели е повдигнато обвинение 
и постановена МН „подписка”, като приканва страните да преценят дали да 
се приложи текстът на чл. 371, т. 1 НПК, отменя извършените до момента 
процесуално-следствени действия. Даден е ход на делото, като на страните е 
предоставен 10-дневен срок да изразят становище,  делото е отложено за 
29.11.2010 г., на която дата е даден ход на делото, извършен е разпит на 
свидетели, даден е ход на съкратеното съдебно следствие по чл. 371, т. 1 
НПК и делото е отложено за 27.01.2011 г., с резервни дати 28.01.2011, 
24.02.2011 г., отменена е наложената мярка за неотклонение спрямо един от 
подсъдимите. В с.з. на 27.01.2011 г. , поради отсъствие на съдебен заседател 
ход на делото не е даден ход и същото е отложено за 17.03.2011 г., с резервна 
дата 18.03.2011 г. В с.з. на 24.02.2011 г. поради отсъствие на съдебен 
заседател, не е даден ход на делото, същото е отложено за 28.04.2011, с 
резервни дати 03.05.2011 г. и 04.05.2011 г. В с.з. на 28.04.2011 г. е докладвана 
постъпила информация, че съдебният заседател е починал и резервният 
съдебен заседател продължава участието си в процеса в качеството си на 
редовен, даден е ход на делото, разпитани са свидетели и последното е 
отложено за 03.05.2011 г. В с.з. на 03.05 и 04.05.2011 г. е даден ход и са 
разпитани свидетели, като делото е отложено за 07.07., с резервна дата 
08.07.2011 г. , като на страните е указано да се насочат към изчерпване на 
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доказателствените искания до следващото съдебно заседание, с оглед 
приключване на процеса. 
 
 

22 състав – съдия Николай Младенов 
 
Образуване, движение и приключване на делата: 
Общо постъпилите наказателни дела през проверявания период 
01.01.2010г.-31.12.2010 г. : 
- 168 броя, както следва: НОХД – 24 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 85 бр., 

въззивни наказателни дела – 26 бр., ЧНД II-ра инстанция – 33 бр.  
Висящи дела в началото на проверявания период – 39 бр. от които: 

НОХД – 18 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 3 бр., въззивни наказателни дела –  14 
бр., ЧНД II-ра инстанция – 4 бр. 
 Общо наказателни дела за разглеждане - 207, като от тях : НОХД – 
42 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 88 бр., въззивни наказателни дела – 40 бр., 
ЧНД II-ра инстанция – 37 бр. 

Общо свършените дела за 2010г. - 177 бр. от тях: 
Решени – 160 бр., както следва НОХД – 9 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 83 

бр., въззивни наказателни дела – 34 бр., ЧНД II-ра инстанция – 34 бр. 
Общо прекратените производства - 17 бр., в.т.ч. 7 бр. споразумения. 
Останали висящи в края на периода 30 дела, от тях: НОХД – 19 бр., 

ЧНД I-ва инстанция – 3 бр., въззивни наказателни дела – 5 бр. и ЧНД II-ра 
инстанция – 3 бр. 

-01.01.2011 г.-31.05.2011 г. : 
- 70 броя, както следва: НОХД – 12 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 27 бр., 

въззивни наказателни дела –  14 бр., ЧНД II-ра инстанция – 17 бр.  
Висящи дела в началото на проверявания период – 32 бр. от които: 

НОХД – 19 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 3 бр., въззивни наказателни дела –  бр. 
6, ЧНД II-ра инстанция – 4 бр. 
 Общо наказателни дела за разглеждане - 102, като от тях : НОХД – 
31 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 30 бр., въззивни наказателни дела – 20 бр., 
ЧНД II-ра инстанция –  21 бр. 

Общо свършени дела за периода - 67 бр. от тях: 
Решени – 62 бр., както следва НОХД – 7 бр.; ЧНД I-ва инстанция –  30 

бр., въззивни наказателни дела – 6 бр., ЧНД II-ра инстанция – 19 бр. 
Общо прекратените производства - 5 бр., в.т.ч. 2 бр. споразумения. Останали 
висящи в края на периода 35 дела, от тях: НОХД – 20 бр., ЧНД I-ва 
инстанция – 0 бр., въззивни наказателни дела – 13 бр. и ЧНД II-ра инстанция 
– 2бр. 

Информацията е въз основа на справка, предоставена от СГС, като 
има разминаване между данните за края на 2010г. и тези за началото на 
2011г., както следва: въззивни наказателни дела – с 1 бр., ЧНД II-ра 
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инстанция – с 1 бр. Разминаването в данните се дължи на преразпределение 
на дела между отделните състави в рамките на Наказателно отделение. 

Проверени дела 2010 г.: 
При отлагане на делата, същите се насрочват в сроковете, съгласно чл. 

271, ал. 10 от НПК. 
Съдебните актове по делата, приключени през 2010 г. са постановени в 

сроковете по. чл. 308 и чл. 340, ал. 1 от НПК. 
Проверени дела 2011 г.: 
При отлагане на делата, същите се насрочват в сроковете, съгласно чл. 

271, ал. 10 от НПК. 
  Съдебните актове по делата, приключени през 2011 г. са постановени в 
сроковете по. чл. 308 и чл. 340, ал. 1 от НПК. 
 

Дела, по които първото съдебно заседание е насрочено за срок повече 
от 3 месеца (чл. 252 НПК) за проверявания период: 

№ Вид 
дело 

Номер/Година Образувано/Започнало І- во съдебно заседание 

1 ВНАХД 2541/2010 31.5.2010г. 29.09.2010 г. 
2 ВНОХД 2567/2010 1.6.2010г. 29.09.2010 г. 
3 ВНОХД 2791/2010 14.6.2010г. 29.09.2010 г. 
4 ВНОХД 2969/2010 23.6.2010г. 29.09.2010 г. 
5 ВНОХД 3960/2010 1.9.2010г. 09.12.2010 г. 
6 ВНОХД 3997/2010 3.9.2010г. 09.12.2010 г. 
7 ВНОХД 4677/2010 26.10.2010г. 16.02.2011 г. 
8 ВНЧХД 4800/2010 1.11.2010г. 18.04.2011 г. 
9 ВНОХД 4872/2010 4.11.2010г. 16.02.20011 г. 

10 НОХД 9/2011 4.1.2011г. 20.04.2011 г. 
11 ВНОХД 479/2011 4.2.2011г. 11.05.2011 г. 

 
 Проверени дела: 
 НОХД №2570/09 г., образувано на 17.06.09г. Обвинение по чл.343, 
ал.1, б.”б” във вр. с чл.342 от НК. С разпореждане от 29.06.09г. делото е 
насрочено за 26.10.09г. С.з. от 26.10.09г. даден е ход, делото отложено за 
събиране на доказателства. С.з. от 16.12.09г. дава ход, делото отложено за 
събиране на доказателства. С.з. от 16.02.10г. дава ход и постановява присъда. 
Мотивите са изготвени в законоустановения срок. Присъда е обжалвана, като 
състав на САС изменя в една част присъдата, а в останалата част оставя в 
сила. ВКС оставя в сила решението на САС. 
 НОХД №3590/06 г., образувано на 08.08.06г. обвинение по чл.242, ал.4 
от НК. Двама подсъдими, тридесет и седем свидетели и десет вещи лица. 
Съдия –докладчик Янева. С разпореждане от 23.11.06 г. делото е насрочено 
за 19.12.06г./ към делото е приложено разрешение за насрочване в 
тримесечен срок/. С.з. от 19.12.06г. даден е ход, делото отложено за събиране 
на доказателства. С. з. от 28.02.07г. дава ход, отложено за събиране на 
доказателства. С. з. от 27.04.07г. дава ход, отлага за събиране на 
доказателства. С. з. от 27.06.07г. дава ход, отлага за събиране на 
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доказателства. На три пъти с резолюции делото е пренасрочвано съответно 
за: 20.01.08г., 21.02.08 г. и за 15.05.08г. С разпореждане от 21.07.08г.съдия 
Младенов /определен за нов докладчик/ насрочва делото за 24.11.08г. В 
съдебни заседания от 24.01.08г., 18.02.09г и 28.04.09г. е даван е ход на 
делото. До края на 2009 г. са проведени още четири съдебни заседание, 
отлаганията са за събиране на доказателства. През 2010 г. са проведени общо 
седем съдебни заседания, като при отлагане, насрочванията са в срока по 
чл.271, ал.10 от НПК. С. з. от 24.03.11г.дава ход и постановява присъда. 

 
 
23 състав – съдия Андрей Ангелов 
 
Образуване, движение и приключване на делата: 
Общо постъпилите наказателни дела през проверявания период 
01.01.2010г.-31.12.2010 г. : 
- 247 броя, както следва: НОХД – 22 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 149 бр., 

въззивни наказателни дела – 36 бр., ЧНД II-ра инстанция – 40 бр.  
Висящи дела в началото на проверявания период – 25 бр. от които: 

НОХД – 8 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 1 бр., въззивни наказателни дела – 15 
бр., ЧНД II-ра инстанция – 1 бр. 
 Общо наказателни дела за разглеждане - 272, като от тях : НОХД – 
30 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 150 бр., въззивни наказателни дела – 51 бр., 
ЧНД II-ра инстанция – 41 бр. 

Общо свършените дела за 2010г. - 255 бр. от тях: 
Решени – 236 бр., както следва НОХД – 13 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 

145 бр., въззивни наказателни дела – 42 бр., ЧНД II-ра инстанция – 36 бр. 
Общо прекратените производства - 19 бр., в.т.ч. 5 бр. споразумения. 

Останали висящи в края на периода 17 дела, от тях: НОХД – 6 бр., ЧНД I-ва 
инстанция – 1 бр., въззивни наказателни дела – 5 бр. и ЧНД II-ра инстанция – 
5 бр. 

-01.01.2011 г.-31.05.2011 г. : 
- 64 броя, както следва: НОХД –  8 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 27 бр., 

въззивни наказателни дела –  18 бр., ЧНД II-ра инстанция – 11 бр.  
Висящи дела в началото на проверявания период – 18 бр. от които: 

НОХД – 6 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 1 бр., въззивни наказателни дела –  бр. 
5, ЧНД II-ра инстанция – 6 бр. 
 Общо наказателни дела за разглеждане - 82, като от тях : НОХД – 
14 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 28 бр., въззивни наказателни дела – 23 бр., 
ЧНД II-ра инстанция –  17 бр. 

Общо свършени дела за периода - 67 бр. от тях: 
Решени – 58 бр., както следва НОХД – 3 бр.; ЧНД I-ва инстанция –  27 

бр., въззивни наказателни дела – 11 бр., ЧНД II-ра инстанция – 17 бр. 
Общо прекратените производства - 9 бр., в.т.ч. 3 бр. споразумения. 
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 Останали висящи в края на периода 15 дела, от тях: НОХД – 5 бр., ЧНД I-ва 
инстанция – 1 бр., въззивни наказателни дела – 9 бр. и ЧНД II-ра инстанция – 
0 бр. 

Информацията е въз основа на справка, предоставена от СГС, като 
има разминаване между данните за края на 2010г. и тези за началото на 
2011г., както следва: ЧНД II-ра инстанция – с 1 бр. Разминаването в 
данните се дължи на преразпределение на дела между отделните състави в 
рамките на Наказателно отделение. 

Проверени дела 2010 г.: 
При отлагане на делата, същите се насрочват в сроковете, съгласно чл. 

271, ал. 10 от НПК. 
Съдебните актове по делата, приключени през 2010 г. са постановени в 

сроковете по. чл. 308, ал. 2 и чл. 340, ал. 1 от НПК. 
Проверени дела 2011 г.: 
При отлагане на делата, същите се насрочват в сроковете, съгласно чл. 

271, ал. 10 от НПК. 
 Съдебните актове по делата, приключени през 2011 г. са постановени в 
сроковете по. чл. 308, ал. 2 и чл. 340, ал. 1 от НПК. 
 

Дела, по които първото съдебно заседание е насрочено за срок повече 
от 3 месеца (чл. 252 НПК) през проверявания период: 

№ Вид 
дело 

Номер/Год
ина 

Образувано/Започнало І- во съдебно заседание 

1 ВНОХД 3125/2010 2.7.2010г. 21.10.2010г. 
2 ВНОХД 3178/2010 7.7.2010г. 21.10.2010г. 
3 ВЧНД 3292/2010 14.7.2010г. 21.10.2010г. 

 
Проверени дела: 
НОХД 1834/2008 г. ОА е постъпил на 12.06.2008 г., на основание чл. 

252, ал. 2 НПК е разрешен от председателя по-дълъг срок за насрочване. С 
разпореждане от 24.09.2008 г. делото е насрочено за 25.11.2008 г. от съдия 
Цветкова като същата е насрочила делото за предварително изслушване по 
реда на чл. 371, т. 1 и т. 2 НПК. Без никаква отбелязване и акт на съда, на 
25.11.2008 г. не е проведено съдебно заседание. Следващият протокол за 
проведено съдебно заседание е от 23.01.2009 г. и като председател на състава 
е вписан съдия Ангелов, като по делото няма никакви данни защо е заменена 
съдия Цветкова и как за докладчик е определен съдия Ангелов. Новият 
съдия-докладчик отменя разпореждането за предварително изслушване и 
отлага делото – за запознаване на назначения в съдебното заседание 
служебен защитник с материалите по делото. По делото са проведени 13 с.з. 
В с.з. от 27.05.2009 г. по отношение на подсъдимата П. делото е прекратено 
на осн. чл. 289, ал. 1, във вр. с чл. 24, ал. 1, т. 4 НПК във вр. чл. 1, ал. 1 от 
Закона за амнистията от 2009 г. На 23.02.2010 г. по делото е постановена 
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присъда. Същата е потвърдена от САС. Всички отлагания на съдебните 
заседания са по обективни причини. 
 
 

24 състав – съдия Иван Коев 
 
Образуване, движение и приключване на делата: 
Общо постъпилите наказателни дела през проверявания период 
01.01.2010г.-31.12.2010 г. : 
- 169 броя, както следва: НОХД – 14 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 103 бр., 

въззивни наказателни дела – 25 бр., ЧНД II-ра инстанция – 27 бр.  
Висящи дела в началото на проверявания период – 22 бр. от които: 

НОХД – 8 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 1 бр., въззивни наказателни дела – 7 бр., 
ЧНД II-ра инстанция – 6 бр. 
 Общо наказателни дела за разглеждане - 191, като от тях : НОХД – 
22 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 104 бр., въззивни наказателни дела – 32 бр., 
ЧНД II-ра инстанция – 33 бр. 

Общо свършените дела за 2010г. - 166 бр. от тях: 
Решени – 159 бр., както следва НОХД – 11 бр.; ЧНД I-ва инстанция –  

102бр., въззивни наказателни дела – 19 бр., ЧНД II-ра инстанция – 27 бр. 
Общо прекратените производства - 7 бр., в.т.ч. 4 бр. споразумения. 

Останали висящи в края на периода 25 дела, от тях: НОХД – 6 бр., ЧНД I-ва 
инстанция – 1 бр., въззивни наказателни дела – 12 бр. и ЧНД II-ра инстанция 
– 6 бр. 

-01.01.2011 г.-31.05.2011 г. : 
- 62 броя, както следва: НОХД – 8 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 28 бр., 

въззивни наказателни дела –  10 бр., ЧНД II-ра инстанция – 16 бр.  
Висящи дела в началото на проверявания период – 26 бр. от които: 

НОХД – 7 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 1 бр., въззивни наказателни дела –  бр. 
12, ЧНД II-ра инстанция – 6 бр. 
 Общо наказателни дела за разглеждане - 88, като от тях : НОХД – 
15 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 29 бр., въззивни наказателни дела – 22 бр., 
ЧНД II-ра инстанция –  22 бр. 

Общо свършени дела за периода - 58 бр. от тях: 
Решени – 51 бр., както следва НОХД – 1 бр.; ЧНД I-ва инстанция –  27 

бр., въззивни наказателни дела – 9 бр., ЧНД II-ра инстанция – 14 бр. 
Общо прекратените производства - 7 бр., в.т.ч. 1 бр. споразумения. 

Останали висящи в края на периода 30 дела, от тях: НОХД – 9 бр., ЧНД I-ва 
инстанция – 1 бр., въззивни наказателни дела – 12 бр. и ЧНД II-ра инстанция 
– 8 бр. 

Информацията е въз основа на справка, предоставена от СГС, като 
има разминаване между данните за края на 2010г. и тези за началото на 
2011г., както следва: НОХД – с 1 бр. Разминаването в данните се дължи на 
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преразпределение на дела между отделните състави в рамките на 
Наказателно отделение. 

 
Проверени дела 2010 г.: 
При отлагане на делата, същите се насрочват в сроковете, съгласно чл. 

271, ал. 10 от НПК. 
Дела, приключени през 2010 г., по които съдебните актове са 

постановени извън сроковете по чл. 308, ал. 2 и чл. 340, ал. 1 от НПК: 
№ №  на дело Образувано  

чл. 247-НПК 
 

Постановяване  
на съд.акт  
чл.300-НПК 

Дата на предаване  
на мат. 
чл.308,ал.2, 
чл.340,ал. 1. 

Забава 

1 НАХД №2423/10  21.05.10 г. 14.06.2010 г. 08.01.2011 г. 7м. 
2 НАХД №2318/10 17.05.10 г. 14.06.2010 г 08.03.2011 г. 9м. 
3 НОХД №2940/07 

12.09.07 г. 
16.06.2010 г. 18.05.2011 г. 

 11м. 
4  НОХД №5125/09 26.11.09 г. 22.06.2010 г.  27.05.2011 г. 10м. 
5. НАХД №3202/10 08.07.10 г. 14.10.2010 г. 08.03.2011 г. 4м. 
6. НАХД №3251/10  13.07.10 г. 14.10.2010 г. 08.03.2011 г. 4м. 
7.  НОХД №3034/10  28.10.08 г. 19.10.2010 г. 27.05.2011 г. 6м. 
 8. НОХД №4978/10  10.11.10 г. 01.12.2010 г. 27.05.2011 г. 4м. 
9. НОХД №5689/05  28.12.05 г. 02.12.2010 г. 14.06.2011 г. 5м. 
10.  ВНОХД №5359/09 03.12.09 г. 27.01.2010 г. 28.09.2010 г. 7м. 
11. ВНОХД №5034/09 20.11.09 г. 27.01.2010 г. 28.06.2010 г. 4м. 
12 ВНОХД №4964/09 17.11.09 г. 04.03.2010 г. 18.10.2010 г. 5м. 
13 ВНОХД №5150/ 09 27.11.09 г. 12.04.2010 г. 11.10.2010 г. 4м. 
14 ВНОХД №932/10 25.02.10 г. 12.04.2010 г. 11.10.2010 г. 4м. 
15. ВНОХД №1194/10 11.03.10 г. 19.05.2010 г. 01.11.2010 г. 4м. 
16. ВНОХД №2919/09 09.07.09 г. 19.05.2010 г. 01.12.2010 г. 5м. 
17. ВНОХД №2089/09 04.05.10 г. 17.06.2010 г. 14.11.2010 г. 4м. 
18. ВНОХД №2491/10 27.05.10 г.  17.06.2010 г. 17.11.2010 г. 5м. 
19. ВНОХД №3622/10 04.08.10 г. 13.10.2010 г. 08.04.2011 г. 5м. 
20.  ВНОХД №1756/10  15.04.10 г. 13.10.2010 г. 08.04.2011 г. 5м. 
21.  ВНОХД №543/10 09.02.10 г. 18.11.2010 г. 27.05.2011 г.  5м. 
22.  ВНАХД №4678/10 26.10.10 г. 18.11.2010 г. 27.05.2011 г. 5м. 
23. ВНОХД №4834/10 02.11.10 г. 18.11.2010 г. 12.04.2011 г.  4м. 

 
Проверени дела 2011 г.: 
При отлагане на делата, същите се насрочват в сроковете, съгласно чл. 

271, ал. 10 от НПК. 
Дела, приключени през 2011 г., по които съдебните актове са 

постановени извън сроковете по чл. 308, ал. 2 и чл. 340, ал. 1 от НПК: 
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№ № на дело Образувано  
чл. 247-НПК 
 

Постановяване  
на съд.акт  
чл.300-НПК 

Дата на преда-ване  
на мат. 
чл.308,ал.2, 
чл.340,ал. 1. 

Забава 

1.  НОХД №81/11 11.01.11 г. 14.03.2011 г. 07.06.2011 г. 2м. 
1. ВНОХД №553/10 11.12.10 г. 24.01.2011 г. 27.05.2011 г. 3м. 

2. ВНОХД №10/2011  04.01.11 г. 24.01.2011 г. 27.05.2011 г. 3м 
3. ВНОХД №5689/10 

21.12.10 г. 

24.01.2011 г. 16.06.2011 г. – 
дата на 

извършване на 
проверката, 

мотивите не са 
изготвени 

4м. 

4. ВНОХД №5144/10  29.11.10 г. 24.01.2011 г. 27.05.2011 г. 3м. 
6. ВНОХД №4356/10  04.10.10 г. 24.01.2011 г. 30.05.2011 г. 3м. 
7. ВНОХД №5597/10 15.12.10 г. 24.01.2011 г. 27.05.2011 г. 3м. 
8.  ВНОХД №5355/10 02.12.10 г. 07.03.2011 г. 08.06.2011 г. 2м. 
9.  ВНОХД №115/11  13.01.11 г. 07.03.2011 г. 08.06.2011 г. 2м. 

 
Дела, по които първото съдебно заседание е насрочено за срок повече 

от 3 месеца (чл. 252 НПК) за проверявания период: 
№ Вид 

дело 
Номер/Година Образувано/Започнало І- во съдебно 

заседание 
1 НАХД 3202/2010 8.7.2010г. 14.10.2010 г. (3 тома 

Е6858/09) 
2 НОХД 3205/2010 8.7.2010г. 11.10.2010 г. 
3 НОХД 5760/2010 28.12.2010г. 04.04.2011 г. (41 тома) 
4 ВНОХД 63/2010 7.1.2010г. 13.4.2010г. 
5 ВНОХД 543/2010 9.2.2010г. 17.6.2010г. 
6 ВНОХД 2880/2010 18.6.2010г. 13.10.2010г. 
7 ВЧНД 2998/2010 24.6.2010г. 13.10.2010г. 
8 ВЧНД 3162/2010 6.7.2010г. 22.11.2010г. 
9 ВНОХД 3392/2010 21.7.2010г. 24.1.2011г. 
10 ВНЧХД 4356/2010 4.10.2010г. 24.1.2011г. 

 
 Проверени дела: 

 НОХД № 2940/07г., обр. на 12.09.07г. по Обвинителен акт за 
престъпление по чл. 354а, ал. 2, изр. 2, предл. 3, т. 1 от НК за единия от 
подсъдимите и престъпление по чл. 354а, ал. 3, предл. 2, т. 1 от НК за другия 
подсъдим за деяния, извършени на 21.12. и 28.12.2002 г. С разпореждане от 
17.12.07г. на съдията-докладчик Алексей Трифонов - 7-ми състав делото е 
насрочено за 07.11.07 г, на която дата ход на делото не е даден, поради 
неявяване на защитник. В следващо с.з. на 05.02.08 г. е даден ход на делото, 
като по отношение на подсъдимия К. е проведено съкратено съдебно 
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следствие по реда на Глава 27 от НПК, постановена е присъда № 01/05.02.08 
г., с която подсъдимият К. е признат за виновен и осъден.  

С разпореждане от 05.03.08 г. съдията-докладчик Иван Коев насрочва 
делото за 09.04.08 г., на която дата е даден ход на делото и същото е 
отложено за разпит на свидетели за 15.05.08г.. На тази дата не е даден ход на 
делото, с оглед на изявлението на адвокат Б. за влошаване на здравословното 
му състояние, делото е отложено за 20.05.08 г., на която дата е даден ход на 
делото и е отложено за 13.06.08 г. за разпит на свидетели. На тази дата не е 
даден ход на делото, поради неявяване на свидетели и същото е отложено за 
16.10.08 г., когато отново не е даден ход, поради неявяване на подсъдимия Б, 
поради изказано твърдение, че същият е задържан под стража в Р. Гърция. 
Делото е отложено за 17.12.08г., на която дата отново не е даден ход, поради 
неявяване на подсъдимия и неизпълнена съдебна поръчка, относно: задържан 
ли е подсъдимият на територията на Р. Гърция, съответно да се посочи адрес, 
води ли се срещу него наказателно производство. В с.з. от 09.03.09 г., 
26.05.09 г., 29.09.09 г., 02.12.09 г., 09.03.2010 г., 18.05.10 г. ход на делото не е 
даден поради една и съща причина: неявяване на подсъдимия и неизпълнена 
съдебна поръчка. Ход на делото е даден в с.з. от 16.06.10г. С оглед 
постъпилата информация, че подсъдимият Б. е осъден на 13 години и 3 
месеца „лишаване от свобода в Р. Гърция, и изтърпява наказанието, 
производството по делото е продължило в негово отсъствие (чл.269, ал.3,т.4, 
б.”б” от НПК) и е постановена присъда № 218/16.06.2010 г. 

НОХД 5689/2005 г. е образувано на 28.12.2005 г. Дадено е разрешение 
по чл. 247, б. „б” НПК(отм.) за насрочване в срок от 6 месеца. . Обвинение е 
за престъпление по чл. 321, ал.3, вр. чл. 354 а, ал. 1 и ал. 2 НК срещу пет 
подсъдими. Делото се състои от 8 тома, призовани са 11 души свидетели, 6 
вещи лица. С разпореждане от 02.02.3006 г. делото е насрочено за 16.03.2006 
г., на която дата не е даден ход и същото е отложено поради заболяване на 
адвокат. В с.з. на 19.04.2006 г. е даден ход на делото и същото е отложено за 
02.06.2006 г. за разпит на свидетели, на която дата ход не е даден, поради 
отсъствие на адвокат и делото е отложено за 23.10.2006 г. Следва отлагане на 
с.з за 28.11.2006 г. за извършване на експертиза. Следват отлагания на делото 
поради неявяване на отделни подсъдими или адвокати, като едва на 
16.12.2009 г. отново е даден ход на делото. На 01.12.2010 г. делото 
приключва с постановена присъда, като са осъдени двама от подсъдимите, 
съответно на 5 г. ЛОС и 3 г. ЛОС, а останалите подсъдими са оправдани. 
Мотивите по делото са изготвени непосредствено преди проверката на ИВСС 
– 15.06.2011 г. Съобщенията за изготвени мотиви са изпратени на 20.06.2011 
г. до СГП и защитата на подсъдимите. 
 НОХД №2440/10 г. Образувано на 25.05.10г., обвинение за 
престъпление по чл.219,ал.4 от НК. С разпореждане от 09.06.2010г. делото е 
насрочено за 12.10.2010г. С. з. от 12.10.2010г. не е даден ход на делото, 
поради неявяване на защитник на подсъдимия. Отлага за 10.12.10г. С.з. от 
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10.12.2010г. дава ход, делото отложено за събиране на доказателства за 
08.02.2011г. В съдебни заседания от 08.02.11г., 09.03.11г., 28.03.11г., 
04.04.11г., 31.05.11г. и 21.10.11г. е даван ход на делото, отлаганията са за 
събиране на доказателства.  
 
 

25 състав – съдия Мирослава Тодорова 
 
Образуване, движение и приключване на делата: 
Общо постъпилите наказателни дела през проверявания период 
01.01.2010г.-31.12.2010 г. : 
- 218 броя, както следва: НОХД – 18 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 138 бр., 

въззивни наказателни дела – 31 бр., ЧНД II-ра инстанция – 31 бр.  
Висящи дела в началото на проверявания период – 43 бр. от които: 

НОХД – 8 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 0 бр., въззивни наказателни дела – 31 
бр., ЧНД II-ра инстанция – 4 бр. 
 Общо наказателни дела за разглеждане - 261, като от тях : НОХД – 
26 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 138 бр., въззивни наказателни дела – 62 бр., 
ЧНД II-ра инстанция – 35 бр. 

Общо свършените дела за 2010г. - 212 бр. от тях: 
Решени – 201 бр., както следва НОХД – 12 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 

138 бр., въззивни наказателни дела – 28 бр., ЧНД II-ра инстанция – 23 бр. 
Общо прекратените производства - 11 бр., в.т.ч. 7 бр. споразумения. 

Останали висящи в края на периода 49 дела, от тях: НОХД – 4 бр., ЧНД I-ва 
инстанция – 0 бр., въззивни наказателни дела – 34 бр. и ЧНД II-ра инстанция 
– 11 бр. 

-01.01.2011 г.-31.05.2011 г. : 
- 130 броя, както следва: НОХД – 7 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 96 бр., 

въззивни наказателни дела –  13 бр., ЧНД II-ра инстанция – 14 бр.  
Висящи дела в началото на проверявания период – 45 бр. от които: 

НОХД – 4 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 0 бр., въззивни наказателни дела –31 
бр., ЧНД II-ра инстанция – 10 бр. 
 Общо наказателни дела за разглеждане - 175, като от тях : НОХД – 
11 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 96 бр., въззивни наказателни дела – 44 бр., 
ЧНД II-ра инстанция – 24 бр. 

Общо свършени дела за периода - 121 бр. от тях: 
Решени – 116 бр., както следва НОХД – 7 бр.; ЧНД I-ва инстанция –  96 

бр., въззивни наказателни дела – 3 бр., ЧНД II-ра инстанция – 10 бр. 
Общо прекратените производства - 5 бр., в.т.ч. 3 бр. споразумения. Останали 
висящи в края на периода 54 дела, от тях: НОХД – 0 бр., ЧНД I-ва инстанция 
– 0 бр., въззивни наказателни дела – 41 бр. и ЧНД II-ра инстанция – 13 бр. 

Информацията е въз основа на справка, предоставена от СГС, като 
има разминаване между данните за края на 2010г. и тези за началото на 
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2011г., както следва: въззивни наказателни дела – с 3 бр., ЧНД II-ра 
инстанция – с 1 бр. Разминаването в данните се дължи на преразпределение 
на дела между отделните състави в рамките на Наказателно отделение. 

 
Проверени дела 2010 г.: 
При отлагане на делата, същите се насрочват в сроковете, съгласно чл. 

271, ал. 10 от НПК. 
Дела, приключени през 2010 г., по които съдебните актове са 

постановени извън сроковете по чл. 308, ал. 2 и чл. 340, ал. 1 от НПК: 
№ №  на дело Образувано  

чл. 247-НПК 
 

Постановяване  
на съд.акт  
чл.300-НПК 

Дата на предаване  
на мат. 
чл.308,ал.2, 
чл.340,ал. 1. 

Забава 

1. НОХД №5124/09 26.11.09 г. 21.01.2010 г. 12.07.2010 г. 4 м. 
2. НОХД №4850/09 10.11.09 г. 11.02.2010 г.  11.06.2010 г. 3 м. 
3. НОХД №5728/09 29.12.09 г. 15.02.2010 г. 04.10.2010 г. 6 м. 
4.  НОХД №1957/09 12.05.09 г. 19.02.2010 г. 15.06.2011 г. 1 г. и 4 м. 
5. НОХД №3083/09 23.07.09 г. 09.04.2010 г. 14.06.2011 г. 1 г. и 1 м. 
6. НОХД №275/10  21.01.10 г. 26.04.2010 г. 15.11.2010 г. 6 м. 
7.  НЧД №2005/10 

29.04.10 г. 

18.05.2010 г. Определението 
предадено в 

деловодството 
на 12.01.2011 г. 7 м. 

 8. НОХД №3282/10 14.07.10 г. 21.09.2010 г. 03.05.2011 г. 6 м. 
9. НОХД №1771/10 16.04.10 г. 06.10.2010 г. 06.06.2011 г. 7 м. 
10. НАХД №2562/10 

01.06.10 г. 

19.10.2010 г.  16.06.2011 г. 
дата на 

извършване на 
проверката 

мотивите не са 
изготвени 7 м. 

11.  НАХД №3478/10 

26.07.10 г. 

15.10.2010 г.  16.06.2011 г. 
дата на 

извършване на 
проверката 

мотивите не са 
изготвени 7 м. 

12. НОХД №4782/09 

05.11.09 г. 

20.10.2010 г.  16.06.2011 г. 
дата на 

извършване на 
проверката 

мотивите не са 
изготвени 7 м. 

13. НАХД №4066/10  
13.09.10 г. 

15.11.2010 г.  16.06.2011 г. 
дата на 6 м. 
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извършване на 
проверката 

мотивите не са 
изготвени 

14. НОХД №3280/10 

14.07.10  

15.12.2010 г.  16.06.2011 г. 
дата на 

извършване на 
проверката 

мотивите не са 
изготвени 5м. 

15. ВНОХД  №3949/09 23.09.09 г. 25.01.2010 г. 13.09.2010 г. 6м. 

16 ВНОХД  №4642/09 28.10.09 г. 25.01.2010 г. 08.09.2010 г. 6м. 
17 ВНОХД  №4762/09 

05.11.2009 г. 

25.01.2010 г. 16.06.2011 г. 
дата на 

извършване на 
проверката 

мотивите не са 
изготвени 

1 г.и 4м. 

18. ВНОХД  №5276/09  

01.12.09 г. 

25.01.2010 г. 16.06.2011 г. 
дата на 

извършване на 
проверката 

мотивите не са 
изготвени 

1 г. и 4 м. 

19. ВНОХД  №1638/09 22.04.09 г. 25.01.2010 г. 10.06.2010 г. 3м. 
20. ВНОХД  №4948/09 

16.11.09 г. 

11.03.2010 г. 16.06.2011 г. 
дата на 

извършване на 
проверката 

мотивите не са 
изготвени 

1 г. и 2 м. 

21. ВНОХД  №5372/09  

04.12.09 г.  

11.03.2010 г. 16.06.2011 г. 
дата на 

извършване на 
проверката 

мотивите не са 
изготвени 

1 г. и 2 м. 

22. ВНОХД  №3096/09  

23.07.09 г.  

11.03.2010 г. 16.06.2011 г. 
дата на 

извършване на 
проверката 

мотивите не са 
изготвени 

1 г. и 2 м. 

23. ВНОХД  №801/10  

19.02.10 г. 

11.03.2010 г. 16.06.2011 г. 
дата на 

извършване на 
проверката 

мотивите не са 
изготвени 

1 г. и 2 м. 
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24.  ВНОХД  №854/07  

26.02.07 г. 

30.03.2010 г. 16.06.2011 г. 
дата на 

извършване на 
проверката 

мотивите не са 
изготвени 

1 г. и 2 м. 

25.  ВНОХД  №544/10  

09.02.10 г. 

19.04.2010 г. 16.06.2011 г. 
дата на 

извършване на 
проверката 

мотивите не са 
изготвени 

1 г. и 1 м. 

26. ВНОХД №4441/09 

20.10.09 г. 

19.04.2010 г. 16.06.2011 г. 
дата на 

извършване на 
проверката 

мотивите не са 
изготвени 

1 г. и 1 м. 

27. ВНОХД  №228/10 

19.01.10 г. 

19.04.2010 г. 16.06.2011 г. 
дата на 

извършване на 
проверката 

мотивите не са 
изготвени 

1 г. и 1 м. 

28. ВНОХД  №333/10 

27.01.10 г. 

19.04.2010 г. 16.06.2011 г. 
дата на 

извършване на 
проверката 

мотивите не са 
изготвени 

1 г. и 1 м. 

29.  ВНОХД  №463/10 

04.02.10 г. 

19.04.2010 г. 16.06.2011 г. 
дата на 

извършване на 
проверката 

мотивите не са 
изготвени 

1 г. и 1 м. 

30.  ВНОХД  №723/10 

15.02.10 г. 

19.04.2010 г. 16.06.2011 г. 
дата на 

извършване на 
проверката 

мотивите не са 
изготвени 

1 г. и 1 м. 

31.  ВНОХД  №154/10 

14.01.10 г. 

27.05.2010 г. 16.06.2011 г. 
дата на 

извършване на 
проверката 

мотивите не са 
изготвени 

1 г. и 1 м. 

32. ВНОХД  №2340/10 18.05.10 г. 01.07.2010 г. 14.04.2011 г. 8м. 
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33. ВНОХД  №1879/10 

23.04.10 г. 

01.07.2010 г.  16.06.2011 г. 
дата на 

извършване на 
проверката 

мотивите не са 
изготвени 

11м. 

34.  ВНОХД  №2052/10  

30.04.10 г. 

01.07.2010 г. 16.06.2011 г. 
дата на 

извършване на 
проверката 

мотивите не са 
изготвени 

11м. 

35.  ВНОХД  №4076/09 

29.09.09 г. 

26.07.2010 г. 16.06.2011 г. 
дата на 

извършване на 
проверката 

мотивите не са 
изготвени 

10м. 

36. ВНОХД  №2743/10  

10.06.10 г. 

28.07.2010 г.  16.06.2011 г. 
дата на 

извършване на 
проверката 

мотивите не са 
изготвени 

10м. 

37.  ВНОХД  №3091/10 

30.06.10 г. 

28.07.2010 г. 16.06.2011 г. 
дата на 

извършване на 
проверката 

мотивите не са 
изготвени 

10м. 

38. ВНОХД  №1492/10  

31.03.10 г. 

20.10.2010 г. 16.06.2011 г. 
дата на 

извършване на 
проверката 

мотивите не са 
изготвени 

7м. 

39. ВНОХД  №3721/10  11.08.10 г. 20.10.2010 г. 14.04.2011 г. 5м. 
40. ВНОХД  №3388/10  

21.07.10 г. 

20.10.2010 г. 16.06.2011 г. 
дата на 

извършване на 
проверката 

мотивите не са 
изготвени 

7м. 

41. ВНОХД №3416/10  

22.07.10 г. 

25.11.2010 г. 16.06.2011 г. 
дата на 

извършване на 
проверката 

мотивите не са 
изготвени 

6м. 
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42. ВНОХД №1429/10  

26.03.10 г. 

25.11.2010 г.  16.06.2011 г. 
дата на 

извършване на 
проверката 

мотивите не са 
изготвени 

6м. 

43.  ВНОХД №1566/10  

06.04.10 г. 

22.12.2010 г. 16.06.2011 г. 
дата на 

извършване на 
проверката 

мотивите не са 
изготвени 

5м. 

44. ВНОХ №4122/10 

16.09.10 г. 

22.12.2010 г. 16.06.2011 г. 
дата на 

извършване на 
проверката 

мотивите не са 
изготвени 

5м. 

45. ВНОХД №4485/10  13.10.10 г. 22.12.2010 г. 15.06.2011 г. 5м. 
 

Проверени дела 2011 г.: 
При отлагане на делата, същите се насрочват в сроковете, съгласно чл. 

271, ал. 10 от НПК. 
Дела, приключени през 2011 г., по които съдебните актове са 

постановени извън сроковете по чл. 308, ал. 2 и чл. 340, ал. 1 от НПК: 
№ №  на дело Образувано  

чл. 247-НПК 
 

Постановяване 
на съд.акт  
чл.300-НПК 

Дата на 
предаване  
на мат. 
чл.308,ал.2, 
чл.340,ал. 1. 

Забава 

1.  НОХД  №4906/10 

05.11.10 г. 

17.01.2011 г. 16.06.2011 г. 
дата на 

извършване на 
проверката 

мотивите не са 
изготвени 4м. 

2.  НОХД  №5391/10  

06.12.10 г. 

04.02.2011 г. 16.06.2011 г. 
дата на 

извършване на 
проверката 

мотивите не са 
изготвени 3м. 

3.  НОХД  №1747/10  

15.04.10 г. 

17.02.2011  16.06.2011 г. 
дата на 

извършване на 
проверката 

мотивите не са 
изготвени 3м. 
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4. ВНД  №3651/10 

05.08.10 г. 

07.02.2011 г. 16.06.2011 г. 
дата на 

извършване на 
проверката 

мотивите не са 
изготвени 

3м. 

5. ВНД  №5066/10  

15.11.10 г. 

07.02.2011 г. 16.06.2011 г. 
дата на 

извършване на 
проверката 

мотивите не са 
изготвени 

3м. 

6. ВНД  №2993/10 

24.06.10 г. 

07.02.2011 г. 16.06.2011 г. 
дата на 

извършване на 
проверката 

мотивите не са 
изготвени 

3м. 

7.  ВНД  №3904/10 

26.08.10 г. 

14.03.2011 г. 16.06.2011 г. 
дата на 

извършване на 
проверката 

мотивите не са 
изготвени 

2м. 

8. ВНД  №113/11 

13.01.11 г. 

14.03.2011 г. 16.06.2011 г. 
дата на 

извършване на 
проверката 

мотивите не са 
изготвени 

2м. 

9. ВНД  №484/11 

14.02.11 г. 

14.03.2011 г. 16.06.2011 г. 
дата на 

извършване на 
проверката 

мотивите не са 
изготвени 

2м. 

10.  ВНД  №3491/10 

27.07.10 г. 

14.03.2011 г. 16.06.2011 г. 
дата на 

извършване на 
проверката 

мотивите не са 
изготвени 

2м. 

 
 

Дела, приключени преди 2010 г., за които от СГС е предоставена 
информация, че съдебните актове са постановени извън сроковете по чл. 308, 
ал. 2 и чл. 340, ал. 1 от НПК: 
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№ №  на дело Образувано  
чл. 247-НПК 
 

Постановяване 
на съд.акт  
чл.300-НПК 

Дата на 
предаване  
на мат. 
чл.308,ал.2, 
чл.340,ал. 1. 

Забава 

1 НОХД № 681/04 2004 г. 17.07.2007 г. 14.06.2011 г. 3 г. и 10 м 
2.  НОХД № 2055/05 2005 г. 21.11.2007 . 14.06.2011 г.  3 г. и 5 м. 

 
 

Дела, по които първото съдебно заседание е насрочено за срок повече 
от 3 месеца (чл. 252 НПК) за проверявания период 

№ Вид 
дело 

Номер/Год
ина 

Образувано/Започнало І- во съдебно заседание 

1 ЧНД 94/2010 11.1.2010г. не е насрочено 
2 ЧНД 5201/2010 23.11.2010г. не е насрочено 
3 ВЧНД 1688/2010 13.4.2010г. не е наср. 
4 ВНАХД 2618/2010 3.6.2010г. 13.12.2010г. 
5 ВЧНД 2934/2010 21.6.2010г. не е наср. 
6 ВНОХД 3491/2010 27.7.2010г. 25.11.2010г. 
7 ВНОХД 3651/2010 5.8.2010г. 22.12.2010г. 
8 ВНОХД 3904/2010 26.8.2010г. 22.12.2010г. 
9 ВНАХД 4122/2010 16.9.2010г. 22.12.2010г. 
10 ВЧНД 4381/2010 6.10.2010г. не е наср. 
11 ВЧНД 4556/2010 19.10.2010г. не е наср. 
12 ЧНД 1026/2011 16.3.2011г. не е насрочено 

 
Проверени дела: 
ВНОХД 854/2007 г. Образувано на 22.02.2007 г. По делото са 

проведени 13 съдебни заседания. С определение от 07.06.2007 г. V въззивен 
състав Шишкова, Букова, Вълкова е приел, че по делото не следва да се 
събират нови доказателства и същото е насрочено за 14.11.07 г. Делото е 
отлагано три пъти поради неявяване на защитата на подсъдимия. Следва да 
се отбележи, че от 14.11.2007 г. делото е отложено за 05.03.2008 г. 
Отлаганията на следващите съдебни заседания са, както следва: от 05.03.2008 
г. - за 14.05.2008 г.; от 14.05.2008 г. – за 20.10.2008 г., на която дата делото е 
отложено и насрочено за 20.11.2008 г. В съдебно заседание, проведено на 
20.11.2008 г., делото е обявено за решаване. С определение от 14.05.2009 г. 
делото е възобновено за разпит на пострадал свидетел и е насрочено за 
03.06.2009 г. В с.з. на 03.06.2009 г. – нов  въззивен състав: Тодорова, 
Иванова, Димчева отлага делото. Делото е отлагано още 7 пъти, за да се 
издири свидетелката (правят се многобройни справки) и на 30.03.2010 г. по 
делото е постановена оправдателна присъда. Мотивите са изготвени и 
предадени на 16.06.2011 г. Предстои делото да се разгледа от ВКС по 
протест. 
 НОХД №1771/2010г – проверено по сигнал (№ Ж-01-564 от 
08.06.2011г. по описа на Инспектората) от Комисията по „Професионална 
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етика и превенция на корупцията”, касаещ липсата на мотиви към присъда по 
НОХД №1771/2010г. по описа на СГС: НОХД №1771/2010г. е образувано по 
обвинителен акт, внесен в СГС на 15.04.2010г. Обвинението е за 
престъпление по чл.116, ал.1, т.6 и т.11, вр. чл.115 вр. чл.18, ал.1 от НК. С 
разпореждане от 13.05.2010г., съдията-докладчик е насрочила делото за 
разглеждане в съдебно заседание на 31.05.2010г. По делото са проведени пет 
съдебни заседания, които са отсрочвани и насрочвани регулярно, като са 
спазвани нормативните срокове. Делото е приключено с Присъда №308 от 
06.10.2010г. Към момента на проверката по делото има мотиви, които са 
изготвени и предадени на 06.06.2011 г., със седем месеца забава от срока по 
чл. 308, ал. 2 от НПК.  

 
 
26 състав – съдия Величка Цанова 

 
Образуване, движение и приключване на делата: 
Общо постъпилите наказателни дела през проверявания период 
01.01.2010г.-31.12.2010 г. : 
- 35 броя, както следва: НОХД – 9 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 12 бр., 

въззивни наказателни дела – 6 бр., ЧНД II-ра инстанция – 8 бр.  
Висящи дела в началото на проверявания период – 16 бр. от които: 

НОХД – 11 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 1 бр., въззивни наказателни дела – 4 
бр., ЧНД II-ра инстанция – 0 бр. 
 Общо наказателни дела за разглеждане - 51, като от тях : НОХД – 
20 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 13 бр., въззивни наказателни дела – 10 бр., 
ЧНД II-ра инстанция – 8 бр. 

Общо свършените дела за 2010г. - 38 бр. от тях: 
Решени – 31 бр., както следва НОХД – 7 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 11 

бр., въззивни наказателни дела – 7 бр., ЧНД II-ра инстанция – 6 бр. 
Общо прекратените производства - 7 бр., в.т.ч. 3 бр. споразумения. 

Останали висящи в края на периода 13 дела, от тях: НОХД – 9 бр., ЧНД I-ва 
инстанция – 0 бр., въззивни наказателни дела – 2 бр. и ЧНД II-ра инстанция – 
2 бр. 

-01.01.2011 г.-31.05.2011 г. : 
- 4 броя, както следва: НОХД – 2 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 1 бр., 

въззивни наказателни дела –  0 бр., ЧНД II-ра инстанция – 1 бр.  
Висящи дела в началото на проверявания период – 10 бр. от които: 

НОХД – 9 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 0 бр., въззивни наказателни дела –  бр. 
0, ЧНД II-ра инстанция – 1 бр. 
 Общо наказателни дела за разглеждане - 14, като от тях : НОХД –   
11 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 1 бр., въззивни наказателни дела – 0 бр., 
ЧНД II-ра инстанция – 2 бр. 

Общо свършени дела за периода - 6 бр. от тях: 
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Решени – 5 бр., както следва НОХД – 3 бр.; ЧНД I-ва инстанция –  1 
бр., въззивни наказателни дела – 0 бр., ЧНД II-ра инстанция – 1 бр. 
Общо прекратените производства - 1 бр., в.т.ч. 1 бр. споразумения. Останали 
висящи в края на периода 8 дела, от тях: НОХД – 7 бр., ЧНД I-ва инстанция – 
0 бр., въззивни наказателни дела – 0 бр. и ЧНД II-ра инстанция – 1 бр. 

Информацията е въз основа на справка, предоставена от СГС, като 
има разминаване между данните за края на 2010г. и тези за началото на 
2011г., както следва: въззивни наказателни дела – с 2 бр., ЧНД II-ра 
инстанция – с 1 бр. Разминаването в данните се дължи на преразпределение 
на дела между отделните състави в рамките на Наказателно отделение. 
 

Проверени дела 2010 г.: 
При отлагане на делата, същите се насрочват в сроковете, съгласно чл. 

271, ал. 10 от НПК. 
Дела, приключени през 2010 г., по които съдебните актове са 

постановени извън сроковете по чл. 308, ал. 2 и чл. 340, ал. 1 от НПК: 
№ №  на дело Образувано  

чл. 247-НПК 
 

Постановяване  
на съд.акт  
чл.300-НПК 

Дата на преда-ване  
на мат. 
чл.308,ал.2, 
чл.340,ал. 1. 

Забава 

1. НОХД № 2599/08  16.09.08 г. 21.09.2010 г. 11.01.2011 г. 2м. 
 
 Проверени дела 2011 г. 

При отлагане на делата, същите се насрочват в сроковете, съгласно чл. 
271, ал. 10 от НПК. 

Съдебните актове по делата, приключени през 2011 г. са постановени в 
сроковете по. чл. 308 и чл. 340, ал. 1 от НПК. 

Дела, по които първото съдебно заседание е насрочено за срок повече 
от 3 месеца (чл. 252 НПК) 

№ Вид 
дело 

Номер/Година Образувано/Започна
ло 

І- во съдебно заседание 

1 ЧНД 2825/2010 16.6.2010г. 21.09.2010 г. 
2 НОХД 3734/2010 11.8.2010г. 22.11.2010 г. (15 тома) 
3 ВЧНД 2697/2010 8.6.2010г. 30.09.2010 г. 

 
 

27 състав – съдия Костадинка Костадинова 
 
Образуване, движение и приключване на делата: 
Общо постъпилите наказателни дела през проверявания период 
01.01.2010г.-31.12.2010 г. : 
- 212 броя, както следва: НОХД – 24 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 104 бр., 

въззивни наказателни дела – 42 бр., ЧНД II-ра инстанция – 42 бр.  
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Висящи дела в началото на проверявания период – 25 бр. от които: 
НОХД – 9 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 1 бр., въззивни наказателни дела – 11 
бр., ЧНД II-ра инстанция – 4 бр. 
 Общо наказателни дела за разглеждане - 237, като от тях : НОХД – 
33 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 105 бр., въззивни наказателни дела – 55 бр., 
ЧНД II-ра инстанция – 46 бр. 

Общо свършените дела за 2010г. - 199 бр. от тях: 
Решени – 174 бр., както следва НОХД – 7 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 

101 бр., въззивни наказателни дела – 28 бр., ЧНД II-ра инстанция – 38 бр. 
Общо прекратените производства - 25 бр., в.т.ч. 5 бр. споразумения. 

Останали висящи в края на периода 38 дела, от тях: НОХД – 9 бр., ЧНД I-ва 
инстанция – 3 бр., въззивни наказателни дела – 22 бр. и ЧНД II-ра инстанция 
– 4 бр. 

-01.01.2011 г.-31.05.2011 г. : 
- 76 броя, както следва: НОХД – 15 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 26 бр., 

въззивни наказателни дела –  19 бр., ЧНД II-ра инстанция – 16 бр.  
Висящи дела в началото на проверявания период – 34 бр. от които: 

НОХД – 8 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 3 бр., въззивни наказателни дела – 20 
бр., ЧНД II-ра инстанция – 3 бр. 
 Общо наказателни дела за разглеждане - 110, като от тях : НОХД – 
33 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 29 бр., въззивни наказателни дела – 39 бр., 
ЧНД II-ра инстанция –  19 бр. 

Общо свършени дела за периода - 81 бр. от тях: 
Решени – 62 бр., както следва НОХД – 5 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 27 

бр., въззивни наказателни дела – 14 бр., ЧНД II-ра инстанция – 16 бр. 
Общо прекратените производства - 19 бр., в.т.ч. 4 бр. споразумения. 
Останали висящи в края на периода 29 дела, от тях: НОХД – 9 бр., ЧНД I-ва 
инстанция – 2 бр., въззивни наказателни дела – 17 бр. и ЧНД II-ра инстанция 
– 1 бр. 

Информацията е въз основа на справка, предоставена от СГС, като 
има разминаване между данните за края на 2010г. и тези за началото на 
2011г., както следва: НОХД – с 1 бр, въззивни наказателни дела – с 2 бр., 
ЧНД II-ра инстанция – с 1 бр. Разминаването в данните се дължи на 
преразпределение на дела между отделните състави в рамките на 
Наказателно отделение. 

Проверени дела 2010 г.: 
При отлагане на делата, същите се насрочват в сроковете, съгласно чл. 

271, ал. 10 от НПК. 
Дела, приключени през 2010 г., по които съдебните актове са 

постановени извън сроковете по чл. 308, ал. 2 и чл. 340, ал. 1 от НПК: 
дела 2010 г. 
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№ №  на дело Образувано  
чл. 247-НПК 
 

Постановяване 
на съд.акт  
чл.300-НПК 

Дата на преда-
ване  
на мат. 
чл.308,ал.2, 
чл.340,ал. 1. 

Забава 

1 НОХД №5315/09 12.12.09 г. 26.04.2010 г. 30.07.2010 г. 2м. 
2. ВНД  №5536/09 16.02.09 г. 24.02.2010 г. 26.06.2010 г. 3м. 
3. ВНОХД  №103/10 

11.01.09 г.  
24.02.2010 г. – 
нова присъда 

12.07.2010 г. 3м. 

4. ВНД  №1089/10  04.03.10 г. 01.04.2010 г. 23.07.2010 г. 2м. 
5. ВНД  №2951/10 22.06.10 г. 06.10.2010 г. 11.02.2011 г. 3м. 
6.  ВНД  №4363/10 11.05.2010 г. 11.11.2010 г. 17.03.2011 г. 3м. 
7.  ВНД  №4012/10  08.09.2010 г. 11.11.2010 г. 28.03.2011 г. 3м. 
8. ВНД  №4260/10 27.09.2010 г. 11.11.2010 г.  04.04.2011 г. 3м. 
9. ВНД  №4012/10  Не е 

посочена 
дата на обр. 

11.11.2010 г. 28.03.2011 г. 3м. 

10. ВНД  №2874/10 18.06.10 г. 11.11.2010 г. 14.03.2011 г. 3м. 
11. ВНД  №3754/10 13.08.10 г. 11.11.2010 г. 14.03.2011 г. 3м. 
12. ВНД  №1366/10 23.03.10 г. 16.12.2010 г. 27.05.2011 г. 4м. 

 
Проверени дела 2011 г.: 
При отлагане на делата, същите се насрочват в сроковете, съгласно чл. 

271, ал. 10 от НПК. 
Дела, приключени през 2011 г., по които съдебните актове са 

постановени извън сроковете по чл. 308, ал. 2 и чл. 340, ал. 1 от НПК 
№ №  на дело Образувано  

чл. 247-НПК 

 

Постановяване  
на съд.акт  

чл.300-НПК 

Дата на предаване  
на мат. 

чл.308,ал.2, 
чл.340,ал. 1. 

Забава 

1 НОХД  №5034/10 

12.11.10 г. 

10.01.2011 г. Към 16.06.2011 
г. дата на 

извършване на 
проверката 

мотивите не са 
изготвени 4м. 

2 НОХД №5385/09 

07.12.09 г. 

19.01.2011 г. Към 16.06.2011 
г. дата на 

извършване на 
проверката 

мотивите не са 
изготвени 4м. 

3 ВНД № 5244/10 25.11.10 03.02.11 г. 14.06.2011 г. 3м. 
4. ВНД № 5349/10 

02.12.10 г. 

03.02.11 г. Към 16.06.2011 
г. дата на 

извършване на 3м. 
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проверката 
мотивите не са 

изготвени 
5. ВНД № 5615/10  

16.12.10 г. 

23.02.11 г. Към 16.06.2011 
г. дата на 

извършване на 
проверката 

мотивите не са 
изготвени 3м. 

6.. ВНД № 5358/10 

02.02.10 г. 

23.02.11 г. Към 16.06.2011 
г. дата на 

извършване на 
проверката 

мотивите не са 
изготвени 3м. 

 
 

Дела, по които първото съдебно заседание е насрочено за срок повече 
от 3 месеца (чл. 252 НПК) през проверявания период 

№ Вид дело Номер/Година Образувано/Зап
очнало 

І- во съдебно 
заседание 

1 ВНОХД 2321/2010 17.5.2010г. 05.10.2010 г. 
2 ВНОХД 2469/2010 26.5.2010г. 06.10.2010 г. 
3 ВНАХД 2715/2010 9.6.2010г. 06.10.2010 г. 
4 ВНОХД 2874/2010 18.6.2010г. 06.10.2010 г. 
5 ВНОХД 2951/2010 22.6.2010г. 06.10.2010 г. 
6 ВНОХД 3616/2010 4.8.2010г. 11.11.2010 г. 
7 ВНОХД 4573/2010 20.10.2010г. 26.01.2011 г. 
8 ВНОХД 444/2011 2.2.2011г. 29.06.2011 г. 
9 ВНОХД 798/2011 28.2.2011г. 29.06.2011 г. 

10 ВНОХД 852/2011 2.3.2011г. 29.06.2011 г. 
11 ВНОХД 1009/2011 15.3.2011г. 29.06.2011 г. 

 
 

28 състав – съдия Атанас Атанасов 
 
Образуване, движение и приключване на делата: 
Общо постъпилите наказателни дела през проверявания период 
01.01.2010г.-31.12.2010 г. : 
- 269 броя, както следва: НОХД – 24 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 175 бр., 

въззивни наказателни дела – 40 бр., ЧНД II-ра инстанция – 30 бр.  
Висящи дела в началото на проверявания период – 34 бр. от които: 

НОХД – 7 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 2 бр., въззивни наказателни дела – 21 
бр., ЧНД II-ра инстанция – 4 бр. 
 Общо наказателни дела за разглеждане - 303 , като от тях : НОХД – 
31 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 177 бр., въззивни наказателни дела – 61 бр., 
ЧНД II-ра инстанция – 34 бр. 

Общо свършените дела за 2010г. - 284 бр. от тях: 
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Решени – 264 бр., както следва НОХД – 13 бр.; ЧНД I-ва инстанция –  
173 бр., въззивни наказателни дела – 47 бр., ЧНД II-ра инстанция – 31 бр. 

Общо прекратените производства - 20 бр., в.т.ч. 5 бр. споразумения.  
Останали висящи в края на периода 19 дела, от тях: НОХД – 4 бр., ЧНД 

I-ва инстанция – 3 бр., въззивни наказателни дела – 11 бр. и ЧНД II-ра 
инстанция – 1 бр. 

-01.01.2011 г.-31.05.2011 г. : 
- 84 броя, както следва: НОХД – 8 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 36 бр., въззивни 
наказателни дела –  18 бр., ЧНД II-ра инстанция – 22 бр.  

Висящи дела в началото на проверявания период – 17 бр. от които: 
НОХД – 4 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 3 бр., въззивни наказателни дела –  бр. 
10, ЧНД II-ра инстанция – 0 бр. 
 Общо наказателни дела за разглеждане - 101, като от тях : НОХД –   
12 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 39 бр., въззивни наказателни дела – 28 бр., 
ЧНД II-ра инстанция –  22 бр. 

Общо свършени дела за периода - 72 бр. от тях: 
Решени – 65 бр., както следва НОХД – 2 бр.; ЧНД I-ва инстанция –  38 

бр., въззивни наказателни дела – 8 бр., ЧНД II-ра инстанция – 17 бр. 
Общо прекратените производства - 7 бр., в.т.ч. 1 бр. споразумения. Останали 
висящи в края на периода 29 дела, от тях: НОХД – 6 бр., ЧНД I-ва инстанция 
– 1 бр., въззивни наказателни дела – 19 бр. и ЧНД II-ра инстанция – 3 бр. 

Информацията е въз основа на справка, предоставена от СГС, като 
има разминаване между данните за края на 2010г. и тези за началото на 
2011г., както следва: ЧНД I-ва инстанция – с 1 бр., въззивни наказателни 
дела – с 1 бр., ЧНД II-ра инстанция – с 1 бр. Разминаването в данните се 
дължи на преразпределение на дела между отделните състави в рамките на 
Наказателно отделение. 
 

Проверени дела 2010 г.: 
При отлагане на делата, същите се насрочват в сроковете, съгласно чл. 

271, ал. 10 от НПК. 
Съдебните актове по делата, приключили през 2010 г., са постановени в 

сроковете по чл.308 и чл. 340, ал.1 от НПК. 
 
Проверени дела 2011 г. 
При отлагане на делата, същите се насрочват в сроковете, съгласно чл. 

271, ал. 10 от НПК. 
Съдебните актове по делата приключили през 2011г., са постановени в 

сроковете по чл.308 и чл. 340, ал.1 от НПК. 
Дела, по които първото съдебно заседание е насрочено за срок повече 

от 3 месеца (чл. 252 НПК) 
№ Вид дело Номер/Год

ина 
Образувано/Започн

ало 
І- во съдебно заседание 
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1 ЧНД 1745/2010 15.4.2010г. 23.07.2010 г. 
2 ВНОХД 179/2010 15.1.2010г. 28.4.2010 

П. Сантиров 
3 ВНОХД 2741/2010 10.6.2010г. 18.10.2010г. 
4 ВНАХД 2810/2010 15.6.2010г. 18.10.2010г. 
5 ВНЧХД 3145/2010 5.7.2010г. 18.10.2010г. 
6 ВНОХД 3328/2010 16.7.2010г. 18.10.2010г. 
7 ВНОХД 2971/2010 23.6.2010г. 29.09.2010 г. 

М. Петрова 

 
 

29 състав – съдия Румяна Ченалова 
 
Образуване, движение и приключване на делата: 
Общо постъпилите наказателни дела през проверявания период 
01.01.2010г.-31.12.2010 г. : 
- 153 броя, както следва: НОХД – 18 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 66 бр., 

въззивни наказателни дела – 36 бр., ЧНД II-ра инстанция – 33 бр.  
Висящи дела в началото на проверявания период – 38 бр. от които: 

НОХД – 5. бр.; ЧНД I-ва инстанция – 4 бр., въззивни наказателни дела – 27 
бр., ЧНД II-ра инстанция – 2 бр. 
 Общо наказателни дела за разглеждане - 191, като от тях : НОХД – 
23 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 70 бр., въззивни наказателни дела – 63 бр., 
ЧНД II-ра инстанция – 35 бр. 

Общо свършените дела за 2010г. - 150 бр. от тях: 
Решени – 136 бр., както следва НОХД – 4 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 66 

бр., въззивни наказателни дела – 37 бр., ЧНД II-ра инстанция – 29 бр. 
Общо прекратените производства - 14 бр., в.т.ч. 7 бр. споразумения. 

Останали висящи в края на периода 41 дела, от тях: НОХД – 11 бр., ЧНД I-ва 
инстанция – 2 бр., въззивни наказателни дела – 23 бр. и ЧНД II-ра инстанция 
– 5 бр. 

-01.01.2011 г.-31.05.2011 г. : 
- 94 броя, както следва: НОХД – 7 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 57 бр., 

въззивни наказателни дела –  15 бр., ЧНД II-ра инстанция – 15 бр.  
Висящи дела в началото на проверявания период – 38 бр. от които: 

НОХД – 11 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 2 бр., въззивни наказателни дела –  бр. 
20, ЧНД II-ра инстанция – 5 бр. 
 Общо наказателни дела за разглеждане - 132, като от тях : НОХД – 
18 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 59 бр., въззивни наказателни дела – 35 бр., 
ЧНД II-ра инстанция – 20 бр. 

Общо свършени дела за периода - 101 бр. от тях: 
Решени – 91 бр., както следва НОХД – 2 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 57 

бр., въззивни наказателни дела – 17 бр., ЧНД II-ра инстанция – 15 бр. 
Общо прекратените производства - 10 бр., в.т.ч. 3 бр. споразумения. 
Останали висящи в края на периода 31 дела, от тях: НОХД – 10 бр., ЧНД I-ва 
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инстанция – 2 бр., въззивни наказателни дела – 16 бр. и ЧНД II-ра инстанция 
– 3 бр. 

Информацията е въз основа на справка, предоставена от СГС, като 
има разминаване между данните за края на 2010г. и тези за началото на 
2011г., както следва: въззивни наказателни дела – с 3 бр. Разминаването в 
данните се дължи на преразпределение на дела между отделните състави в 
рамките на Наказателно отделение. 

Проверени дела 2010 г.: 
При отлагане на делата, същите се насрочват в сроковете, съгласно чл. 

271, ал. 10 от НПК. 
Дела, приключени през 2010 г., по които съдебните актове са 

постановени извън сроковете по чл. 308, ал. 2 и чл. 340, ал. 1 от НПК: 
№ №  на дело Образувано  

чл. 247-НПК 
 

Постановяване  
на съд.акт  
чл.300-НПК 

Дата на предаване  
на мат. 
чл.308,ал.2, 
чл.340,ал. 1. 

Забава 

1.  НОХД № 1325/10г. 

19.03.10 г. 

13.10.10 г. 16.06.2011 г. – 
дата на 

извършване на 
проверката, 

мотивите не са 
изготвени 8м 

2 НОХД № 2633/10 г. 

04.06.10 г. 

27.10.10 г. 16.06.2011 г. – 
дата на 

извършване на 
проверката, 

мотивите не са 
изготвени 7м 

3 НОХД №4913/09 г. 

13.11.09 г. 

 14.12.10 г. 16.06.2011 г. – 
дата на 

извършване на 
проверката, 

мотивите не са 
изготвени 

 
 6м. 

4 ВНЧХД№5534/09г. 
Няма 

отбелязване 
15.02.2010г. 

05.01.2011г. 
9м. 

5 ВНОХД№4210/09г. 06.10.2009г. 24.03.2010г. 22.11.2010г. 5м. 

6 ВНОХД№939/10г. 25.02.2010г. 29.04.2010г. 20.08.2010г. 2м. 

7 ВНОХД№1224/10г. 12.03.2010г. 29.04.2010г. 29.11.2010г. 6м. 

8 ВНОХД№2718/09г. 23.06.2009г. 13.05.2010г. 05.01.2011г. 6м. 

9 ВНОХД№4362/09г. 14.10.2009г. 08.12.2010г. 19.05.2011г. 4м. 

10 ВНОХД№4481/10г. 13.10.2010г. 08.12.2010г. 13.04.2011г. 3м. 

11 ВНД№4238/10г. 
24.09.2010г. 08.12.2010г. 16.06.2011 г. – 

дата на 
5м- 
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извършване на 
проверката 

мотивите не са 
изготвени 

 
Проверени дела 2011 г.: 

При отлагане на делата, същите се насрочват в сроковете, съгласно чл. 271, 
ал. 10 от НПК. 

Съдебните актове по делата, приключени през 2011 г. са постановени в 
сроковете по. чл. 308 и чл. 340, ал. 1 от НПК. 

Дела, по които първото съдебно заседание е насрочено за срок повече 
от 3 месеца (чл. 252 НПК) през проверявания период 

№ Вид 
дело 

Номер/Год
ина 

Образувано/Започн
ало 

І- во съдебно заседание 

1 НОХД 2633/2010 4.6.2010г. 27.10.2010 г. 
2 НОХД 2962/2010 23.6.2010г. 15.10.2010 г. 
3 НОХД 3060/2010 28.6.2010г. 11.11.2010 г. 
4 НОХД 3972/2010 2.9.2010г. 31.01.2011 г. 
5 ВНОХД 2414/2010 21.5.2010г. 27.09.2010 г. 
6 ВНОХД 2490/2010 27.5.2010г. 27.09.2010 г. 
7 ВНОХД 3778/2010 16.8.2010г. 08.12.2010 г. 
8 ВНОХД 5437/2010 7.12.2010г. 24.03.2011 г. 
9 ВНОХД 5552/2010 13.12.2010г. 24.03.2011 г. 

 
Проверени дела: 
НОХД 225/2010 г., ОА, внесен от СГП на 18.01.2010 г. Делото е 

образувано с разпореждане на председателя на НО на 19.01.2010 г. с/у Ю.П. 
за престъпление по чл. 116, ал. 1, .т. 6, пр. 3, вр. чл. 115, вр. чл. 18, ал. 1, пр. 2 
НК . С Разпореждане от 21.01.2010 г. на съдията-докладчик делото е 
насрочено за 04.03.2010 г., на която дата е даден ход на съдебното следствие, 
разпитани са свидетели и вещите лица и делото е отложено за 02.04.2010 г.. 
На неявилите се свидетели е наложена глоба в размер на 100 лв. за 
неявяването им и е постановено принудителното им довеждане за 
следващото с.з. С разпореждане от 10.03.2010 г. в закрито заседание, делото е 
пренасрочено за 23.04.2010 г. (датата 02.04. е официално обявен почивен 
ден). В с.з. на 23.04.2011 г. е даден ход, като са разпитани свидетели, 
поставени допълнителни задачи по назначената СМЕ и е допуснат разпит на 
нов свидетел, поради което делото е отложено за 28.05.2010 г. На тази дата 
ход на делото не е даден поради отсъствие на съдебен заседател Е.С, който е 
в обективна невъзможност да присъства. Делото е отложено за 16.06.2010 г., 
на която дата е даден ход, разпитани са свидетели, дадено обяснение от 
подсъдимата, извършена очна ставка м/у пострадалата и подсъдимата, 
допуснати са нови свидетели, приета е извършената СМЕ и е назначена 
комплексна СМППЕ. Делото е отложено за 25.10.2010 г., като на тази дата  
не е даден ход на делото, поради наличие на процесуална пречка – нередовно 
призоваване на допуснатите нови свидетели, както и неявяване на 
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подсъдимата поради внезапно заболяване. Делото е отложено за 19.11.2010 
г., на което заседание не са се явили нередовно призовани свидетели, за 
които, с цел призоваването им са извършвани справки от: НАИФ Национален 
регистър на БЛД и са изпращани справки за установените адреси, на които 
лицата не са намерени. В с.з е допусната промяна на реда на съдебното 
следствие, приети са заключенията по комплексната СППМЕ и СПЕ, делото 
е отложено за 20.12.2010 г., на която дата е даден ход на делото, извършен е 
разпит на свидетели и последното е отложено, поради направено искане от 
прокурора за допускане на нови свидетели за 25.02.2011 г. На тази дата са 
заличени трима от допуснатите свидетели, делото е отложено за 01.04.2011 
г.., на която дата ход на делото не е даден поради неявяване на редовно 
призован свидетел и уважено искане на прокурора да не се дава ход на 
делото, тъй като държи да се разпита неявилият се свидетел и делото е 
отложено за 10.05.2011 г., като на неявилия се свидетел е наложена глоба.  На 
10.05.2011 г. е даден ход, извършен е разпит на свидетел и с оглед изясняване 
продължителността на наложената мярка за неотклонение на подсъдимия 
делото е отложено, поради непредставяне на поисканата от прокуратурата 
информация, за 30.05.2011 г., на която дата ход на делото не е даден, същото 
е отложено за 23.06.2011 г. По делото са изисквани обяснения от 
призовкарите за причините за несвоевременно връщане на призовки до 
свидетели. 

НОХД 5031/2009 г. ОА е внесен в СГС на 19.11.2009 г. Обвинението е 
за престъпление по чл. 343, ал. 1, б. „в”, вр. чл. 342, ал. 1, пр. 3 НК. С 
разпореждане от 10.12.2009 г. в з.з. на съдията-докладчик делото е насрочено 
за 25.01.2010 г. В това с.з. ход на делото е даден и са приети за съвместно 
разглеждане предявените граждански искове. Даден е ход на съдебното 
следствие, извършени са разпити на подсъдимия и свидетели, приети са 
заключенията на комплексна медико-автотехническа експертиза и 
изготвената в досъдебната фаза на процеса съдебно-медицинска експертиза, 
поставени са допълнителни въпроси към комплексната медико-авто-
техническа експертиза и делото е отложено за 09.03.2010 г. В с.з. на 
09.03.2010 г. ход на делото не е даден. Причината е постъпила молба от 
пълномощника на гражданските ищци за отлагане на делото, поради 
невъзможността му да присъства по обективни причини. Делото е отложено 
за 01.04.2010 г., на която дата отново не е даден ход на делото. Причината е 
неявяване на защитника на подсъдимия поради заболяване. Делото е 
отложено за 04.05.2010г., като в това с.з. защитникът отново не се явява. 
Съдът констатира, че е налице недобросъвестно процесуално поведение на 
защитата и изпраща препис от протокола до САК. Наложена е и глоба на 
защитата в размер на  300 лв. Ход на делото не е даден и с.з. е отложено за 
11.06.2010 г. На 10.06.2010г. е постъпила молба от подсъдимия делото да 
бъде отложено, поради извършена спешна операция и информация, че 
оттегля пълномощното на адвокат Х. В с.з. на 11.06.2010г. ход на делото не е 
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даден и е отложено за 30.09.2010 г. На тази дата с.з. не е проведено, делото е 
пренасрочено за 12.10.2010т. В с.з. на 12.10.2010г. ход на делото е даден и 
извършен е разпит на вещи лица, направено е искане от защитата за 
допускане на повторен разпит на свидетели, включително и допълнителен 
въпрос към вещите лица. Делото е отложено за 18.11.2010г. В това с.з. ход на 
делото не даден. Причината е неявяване на съдебен заседател, поради 
заболяване. Делото е отложено за 20.01.2011г. На 12.01.2011г. е постъпила 
молба за замяна на вещи лица, която е извършена с определение съдията – 
докладчик. С разпореждане от 18.01.2011г., делото е пренасрочено за 
15.03.2011г., като причината за пренасрочването е служебен ангажимент на 
съдебен заседател. Следва ново пренасрочване на делото за 31.03.2011г, с 
определение от 22.02.2011г., като причината е провеждане на видео-
конферентна връзка и разпит на свидетели с Република Естония по друго 
дело. На 30.03.2011г. е постъпила молба от адвоката на гр.ищци за отлагане 
на делото, поради погрешно разбиране на датата на с.з. и наличие на важни 
ангажименти на определената дата. В с.з. на 31.03.2011г. ход на делото не е 
даден. Делото е отложено за 12.05.2011г., за която дата съдът е задължил 
адвоката на гр.ищци задължен да представи доказателства за вида на 
ангажимента си. В с.з. на 12.05.2011г. ход на делото е даден, разпитвани са 
свидетели, приета е повторна авто-техническа експертиза и делото е 
отложено за 06.06.2011г. Допуснат е разпит по делегация на свидетел, при 
условията на чл. 108 от НПК. На 25.05.2011г. е постъпила молба от 
повереника на гражданските ищци за отлагане на делото, поради 
ангажименти по друго дело в АС – Пловдив и с резолюция от 03.06.2011 г. на 
съдията-докладчик делото е отложено за 06.07.2011 г. Следва ново 
пренасрочване на делото за 19.07.2011г., като причината е наличие на 
служебен ангажимент на съдебен заседател за периода 06.07.2011г.-
10.07.2011г. По делото е приложен протокол от 09.06.2011 г. от РС – 
Пазарджик за разпит на свидетел по делегация. 

НОХД 3484/2009 г.ОА за престъпление по чл. 343, ал. 1, б. „в”, вр. 342, 
ал. 1, пр. 3 от НК е внесен на 21.08.2009 г. в СГС. С Разпореждане от 
24.08.2009 г., делото е разпределено на съдията-докладчик, който с 
разпореждене от 26.08.2009 г. насрочва делото за 25.09.2009 г. В с.з. на 
25.09.2009 г. подсъдимият е нередовно призован, нередовно призовани са и 
двама свидетели. Ход на делото не е даден и с.з. е отложено за 29.10.2009 г. 
На 27.10.2009г. е постъпила молба от защитника на подсъдимия за отлагане 
на делото, поради служебен ангажимент по друго дело, насрочено преди 
това. В с.з. на 29.10.2009 г. не се явява и представител на СГП и делото е 
отложено за 01.12.2009 г. Съдът с определение изпраща копие от протокола 
на с.з. на градския прокурор за сведение. Делото е отложено за 01.12.2009 г., 
като на тази дата е даден ход, конституирани са като частни обвинители 
наследниците на пострадалата, даден е ход на съдебното следствие, 
извършени са разпити на свидетели, и е назначена е автотехническа 
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експертиза. Делото е отложено за 13.01.2010г., за която дата е постановено 
принудително довеждане на не явил се свидетел и му е наложена глоба. В с.з. 
на 13.01.2010 г. ход на делото е даден ход, приети са писмени доказателства, 
изслушани са вещи лица и делото е отложено за 23.02.2010 г. На тази дата 
ход на делото е даден и са разпитвани са свидетели Делото е отложено за 
29.03.2010 г., за която дата са допуснати разпити на нови свидетели. В с.з. е 
даден ход на делото и са разпитвани свидетели. За следващото с.з. е  
допуснат разпит на нови свидетели. Делото е отложено за 11.05.20110 г. В 
това с.з. са разпитани допуснатите нови свидетели и е назначена КМАТЕ. 
Делото е отложено за 14.06.2010 г., когато отново са разпитвани свидетели и 
е прието заключението на комплексна МАТЕ. Следващо с.з. е насрочено за 
21.10.2010 г. С определение от 06.07.2010 г., съдът е определил вещите лица, 
които да извършат назначената КЕ. На 14.10.2010г. е постъпила молба от 
вещите лица, с която молят да бъдат призовани на друга дата, тъй като на 
същата дата са призовани по друго дело в АС – гр.Пловдив. В с.з. на 
21.10.2010 г. ход на делото не е даден, поради отсъствие на съдебен 
заседател. Съдът е наложил глоба на съдебния заседател и делото е отложено 
за 08.11.2010 г. С разпореждане от 25.10.2010г. делото е пренасрочено за 
15.12.2010г., като причината е постъпила молба от съдебен заседател за 
пренасрочване, поради отсъствието му от страната. В с.з. на 15.12.2010 г., 
съдът е констатирал, че нередовно са призовани частните обвинители, и че 
призоваването не се извършава в съответствие с чл. 178-182 НПК. До 
председателя на СГС е изпратен препис от определението на съда и е 
наложена глоба на три длъжностни лица – призовкари. Делото е отложено за 
21.02.2011 г. На 12.01.2011 г. е постъпила молба от вещото лице П.П. да бъде 
освободен и назначен друго вещо лице. В с.з. 21.02.2011 г. ход на делото не е 
даден. Причините са:  неявяване на подсъдимия, поради заболяване; искане 
за замяна на едно от вещите лица поради публикация в Уикенд и неявяване 
на свидетел. Съдът е наложил глоба на неявилия се свидетел и делото е 
отложено за 01.03.2011 г. на тази дата ход на делото е даден и е оттеглено 
искането за отвод на вещото лице. Делото е отложено за 06.04.2011 г. С 
определение от 18.03.2011 г., съдът определя вещо лице за изготвяне на 
допуснатата експертиза и пренасрочва делото за 27.04.2011 г. На 26.04.2011г. 
е постъпила молба от вещото лица С.К., с която информира съда, че е 
призован за вещо лице по друго дело, както и че експертизата не е готова, 
поради не предоставяне на фотоалбум В молбата е направено искане за 
отлагане на делото за дата след 15.06.2011 г. В с.з. на 27.04.2011г., съдът е 
докладвал постъпилата молба, ход на делото не е даден и с.з. е отложено за 
04.07.2011 г.  
 
 

30 състав – съдия Петър Гунчев 
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Образуване, движение и приключване на делата: 
Общо постъпилите наказателни дела през проверявания период 
01.01.2010г.-31.12.2010 г. : 
- 210 броя, както следва: НОХД – 20 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 116 бр., 

въззивни наказателни дела – 33 бр., ЧНД II-ра инстанция – 41 бр.  
Висящи дела в началото на проверявания период – 28 бр. от които: 

НОХД – .2 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 1 бр., въззивни наказателни дела – 23 
бр., ЧНД II-ра инстанция – 2 бр. 
 Общо наказателни дела за разглеждане - 238, като от тях : НОХД – 
22 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 117 бр., въззивни наказателни дела – 56 бр., 
ЧНД II-ра инстанция –  43бр. 

Общо свършените дела за 2010г. - 210 бр. от тях: 
Решени – 195 бр., както следва НОХД – 4 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 

116 бр., въззивни наказателни дела – 34 бр., ЧНД II-ра инстанция – 41 бр. 
Общо прекратените производства - 15 бр., в.т.ч. 6 бр. споразумения. 

Останали висящи в края на периода 28 дела, от тях: НОХД – 7 бр., ЧНД I-ва 
инстанция – 0 бр., въззивни наказателни дела – 20 бр. и ЧНД II-ра инстанция 
– 1 бр. 

-01.01.2011 г.-31.05.2011 г. : 
- 110 броя, както следва: НОХД – 7 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 71 бр., 

въззивни наказателни дела –  19 бр., ЧНД II-ра инстанция – 13 бр.  
Висящи дела в началото на проверявания период – 23 бр. от които: 

НОХД – 6 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 1 бр., въззивни наказателни дела – 15 
бр., ЧНД II-ра инстанция – 1 бр. 
 Общо наказателни дела за разглеждане - 133, като от тях : НОХД –  
13 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 72 бр., въззивни наказателни дела – 34 бр., 
ЧНД II-ра инстанция – 14 бр. 

Общо свършени дела за периода - 107 бр. от тях: 
Решени – 98 бр., както следва НОХД – 0 бр.; ЧНД I-ва инстанция –  69 

бр., въззивни наказателни дела – 18 бр., ЧНД II-ра инстанция – 11 бр. 
Общо прекратените производства - 9 бр., в.т.ч. 5 бр. споразумения. Останали 
висящи в края на периода 26 дела, от тях: НОХД – 6 бр., ЧНД I-ва инстанция 
– 3 бр., въззивни наказателни дела – 14 бр. и ЧНД II-ра инстанция – 3 бр. 

Информацията е въз основа на справка, предоставена от СГС, като 
има разминаване между данните за края на 2010г. и тези за началото на 
2011г., както следва: НОХД – 1 бр., ЧНД I-ва инстанция – с 1 бр., въззивни 
наказателни дела – с 5 бр., ЧНД II-ра инстанция – с 1 бр. Разминаването в 
данните се дължи на преразпределение на дела между отделните състави в 
рамките на Наказателно отделение. 

 
Проверени дела 2010 г.: 
При отлагане на делата, същите се насрочват в сроковете, съгласно чл. 

271, ал. 10 от НПК. 
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Дела, приключени през 2010 г., по които съдебните актове са 
постановени извън сроковете по чл. 308, ал. 2 и чл. 340, ал. 1 от НПК: 
№ №  на дело Образувано чл. 

247-НПК 
 

Постановяване 
на съд.акт  
чл.300-НПК 

Дата на 
предаване на 
мат. 
чл.308,ал.2, 
чл.340,ал.1. 

Забава 

1. ВНОХД№2641/10г. 04.06.2010г. 27.09.2010г. 13.04.2011г. 5м. 
 

Проверени дела 2011 г.: 
При отлагане на делата, същите се насрочват в сроковете, съгласно чл. 

271, ал. 10 от НПК. 
Съдебните актове по делата, приключени през 2011 г. са постановени в 

сроковете по. чл. 308 и чл. 340, ал. 1 от НПК. 
Дела, по които първото съдебно заседание е насрочено за срок повече 

от 3 месеца (чл. 252 НПК) за проверявания период 
№ Вид 

дело 
Номер/Година Образувано/Започн

ало 
І- во съдебно заседание 

1 НОХД 3087/2010 30.6.2010г. 28.01.2011 г. 
2 ВЧНД 2641/2010 4.6.2010г. 27.09.2010 г. 

Р. Ченалова 
 
 Проверени дела: 
 НОХД№ 2730/10г. образувано на 10.06.2010г., обвинение по чл.219, 
ал.4 от НК с единадесет подсъдими. С разпореждане от 21.07.2010 г. съдът е 
прекратил производството и го е върнал на прокуратурата за доразследване, 
поради допуснати процесуални нарушения. След отстраняване на 
допуснатите процесуални нарушения, в СГС е внесен нов обвинителен акт на 
02.05.2011 г. Делото е образувано под нов номер на 03.05.2011г. 
 
 

31 състав – съдия Христинка Колева 
 
Образуване, движение и приключване на делата: 
Общо постъпилите наказателни дела през проверявания период 
01.01.2010г.-31.12.2010 г. : 
- 190 броя, както следва: НОХД – 19 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 85 бр., 

въззивни наказателни дела – 27 бр., ЧНД II-ра инстанция – 59 бр.  
Висящи дела в началото на проверявания период – 2 бр. от които: 

НОХД – 1 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 0 бр., въззивни наказателни дела – 1 бр., 
ЧНД II-ра инстанция – 0 бр. 
 Общо наказателни дела за разглеждане - 192, като от тях : НОХД – 
20 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 85 бр., въззивни наказателни дела – 28 бр., 
ЧНД II-ра инстанция – 59 бр. 

Общо свършените дела за 2010г. - 177 бр. от тях: 
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Решени – 162 бр., както следва НОХД – 5 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 82 
бр., въззивни наказателни дела – 22 бр., ЧНД II-ра инстанция – 53 бр. 

Общо прекратените производства - 15 бр., в.т.ч. 11 бр. споразумения.  
Останали висящи в края на периода 15 дела, от тях: НОХД – 3 бр., ЧНД 

I-ва инстанция – 1 бр., въззивни наказателни дела – 6 бр. и ЧНД II-ра 
инстанция – 5 бр. 

-01.01.2011 г.-31.05.2011 г. : 
- 71 броя, както следва: НОХД – 8 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 26 бр., 

въззивни наказателни дела –  12 бр., ЧНД II-ра инстанция – 25 бр.  
Висящи дела в началото на проверявания период – 15 бр. от които: 

НОХД –3 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 1 бр., въззивни наказателни дела – 6 бр., 
ЧНД II-ра инстанция – 5 бр. 
 Общо наказателни дела за разглеждане - 86 , като от тях : НОХД –  
11 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 27 бр., въззивни наказателни дела – 18 бр., 
ЧНД II-ра инстанция – 30- бр. 

Общо свършени дела за периода - 73 бр. от тях: 
Решени – 70 бр., както следва НОХД – 3 бр.; ЧНД I-ва инстанция –  26 

бр., въззивни наказателни дела – 13 бр., ЧНД II-ра инстанция – 28 бр. 
Общо прекратените производства - 3 бр., в.т.ч. 2 бр. споразумения. Останали 
висящи в края на периода 13 дела, от тях: НОХД – 5 бр., ЧНД I-ва инстанция 
– 1 бр., въззивни наказателни дела – 5 бр. и ЧНД II-ра инстанция – 2 бр. 

 
Проверени дела 2010 г.: 
При отлагане на делата, същите се насрочват в сроковете, съгласно чл. 

271, ал. 10 от НПК. 
Съдебните актове по делата, приключени през 2010 г. са постановени в 

сроковете по. чл. 308 и чл. 340, ал. 1 от НПК. 
 

Проверени дела 2011 г.: 
При отлагане на делата, същите се насрочват в сроковете, съгласно чл. 

271, ал. 10 от НПК. 
Съдебните актове по делата, приключени през 2011 г. са постановени в 

сроковете по. чл. 308 и чл. 340, ал. 1 от НПК. 
 
Дела, по които първото съдебно заседание е насрочено за срок повече 

от 3 месеца (чл. 252 НПК) през проверявания период 
№ Вид 

дело 
Номер/Година Образувано/Зап

очнало 
І- во съдебно заседание 

1 ВЧНД 2600/2010 2.6.2010г. 30.09.2010 г. 
2 ВЧНД 2769/2010 11.6.2010г. 30.09.2010 г. 
3 ВНОХД 2790/2010 14.6.2010г. 30.09.2010 г. 

 
 
32 състав – съдия Десислав Любомиров  
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Образуване, движение и приключване на делата: 
Общо постъпилите наказателни дела през проверявания период 
01.01.2010г.-31.12.2010 г. : 
- 176 броя, както следва: НОХД – 18 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 108 бр., 

въззивни наказателни дела – 31 бр., ЧНД II-ра инстанция – 19 бр.  
Висящи дела в началото на проверявания период – 0 бр. от които: 

НОХД – 0 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 0 бр., въззивни наказателни дела – 0 бр., 
ЧНД II-ра инстанция – 0 бр. 
 Общо наказателни дела за разглеждане - 176, като от тях : НОХД – 
18 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 108 бр., въззивни наказателни дела – 31 бр., 
ЧНД II-ра инстанция – 19 бр. 

Общо свършените дела за 2010г. - 162 бр. от тях: 
Решени – 160 бр., както следва НОХД – 14 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 

106 бр., въззивни наказателни дела – 23 бр., ЧНД II-ра инстанция – 17 бр. 
Общо прекратените производства - 2 бр., в.т.ч. 0 бр. споразумения.  
Останали висящи в края на периода 14 дела, от тях: НОХД – 3 бр., ЧНД 

I-ва инстанция – 1 бр., въззивни наказателни дела – 8 бр. и ЧНД II-ра 
инстанция – 2 бр. 

-01.01.2011 г.-31.05.2011 г. : 
- 70 броя, както следва: НОХД –  7 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 39 бр., 

въззивни наказателни дела –  14 бр., ЧНД II-ра инстанция – 10 бр.  
Висящи дела в началото на проверявания период – 14 бр. от които: 

НОХД – 3 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 1 бр., въззивни наказателни дела –  бр. 
8, ЧНД II-ра инстанция – 2 бр. 
 Общо наказателни дела за разглеждане -84, като от тях : НОХД – 10 
бр.; ЧНД I-ва инстанция – 40 бр., въззивни наказателни дела – 22 бр., 
ЧНД II-ра инстанция –  12 бр. 

Общо свършени дела за периода - 73 бр. от тях: 
Решени – 72 бр., както следва НОХД – 7 бр.; ЧНД I-ва инстанция –  40 

бр., въззивни наказателни дела – 17 бр., ЧНД II-ра инстанция – 8 бр. 
Общо прекратените производства - 1 бр., в.т.ч. 0 бр. споразумения. Останали 
висящи в края на периода 11 дела, от тях: НОХД – 3 бр., ЧНД I-ва инстанция 
– 0 бр., въззивни наказателни дела – 5 бр. и ЧНД II-ра инстанция – 3 бр. 

Проверени дела 2010 г.: 
При отлагане на делата, същите се насрочват в сроковете, съгласно чл. 

271, ал. 10 от НПК. 
Съдебните актове по делата, приключени през 2010 г. са постановени в 

сроковете по. чл. 308 и чл. 340, ал. 1 от НПК. 
 

Проверени дела 2011 г.: 
При отлагане на делата, същите се насрочват в сроковете, съгласно чл. 

271, ал. 10 от НПК. 
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Съдебните актове по делата, приключени през 2011 г. са постановени в 
сроковете по. чл. 308 и чл. 340, ал. 1 от НПК. 

 
Дела, по които първото съдебно заседание е насрочено за срок повече 

от 3 месеца (чл. 252 НПК) през проверявания период 
№ Вид дело Номер/Година Образувано/Зап

очнало 
І- во съдебно заседание 

1 ВНОХД 2931/2010 21.6.2010г. 30.09.2010 г. 
2 ВНОХД 2973/2010 23.6.2010г. 30.09.2010 г. 

 
 

33 състав – съдия Веселина Вълева 
 
Образуване, движение и приключване на делата: 
Общо постъпилите наказателни дела през проверявания период 
01.01.2010г.-31.12.2010 г. : 
- 211 броя, както следва: НОХД – 27 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 113 бр., 

въззивни наказателни дела – 28 бр., ЧНД II-ра инстанция – 43 бр.  
Висящи дела в началото на проверявания период – 0 бр. от които: 

НОХД – .0 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 0 бр., въззивни наказателни дела – 0 
бр., ЧНД II-ра инстанция – 0 бр. 
 Общо наказателни дела за разглеждане - 211, като от тях : НОХД – 
27 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 113 бр., въззивни наказателни дела – 28 бр., 
ЧНД II-ра инстанция – 43 бр. 

Общо свършените дела за 2010г. - 197 бр. от тях: 
Решени – 177 бр., както следва НОХД – 10 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 

109 бр., въззивни наказателни дела – 18 бр., ЧНД II-ра инстанция – 40 бр. 
Общо прекратените производства - 20 бр., в.т.ч. 6 бр. споразумения.  
Останали висящи в края на периода 14 дела, от тях: НОХД – 3 бр., ЧНД 

I-ва инстанция – 1 бр., въззивни наказателни дела – 8 бр. и ЧНД II-ра 
инстанция – 2 бр. 

-01.01.2011 г.-31.05.2011 г. : 
- 87 броя, както следва: НОХД –  7 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 40 бр., въззивни 
наказателни дела –  13 бр., ЧНД II-ра инстанция – 27 бр.  

Висящи дела в началото на проверявания период – 12 бр. от които: 
НОХД – 3 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 1 бр., въззивни наказателни дела –  бр. 
7, ЧНД II-ра инстанция – 1 бр. 
 Общо наказателни дела за разглеждане - 99, като от тях : НОХД –   
10 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 41 бр., въззивни наказателни дела – 20 бр., 
ЧНД II-ра инстанция –  28 бр. 

Общо свършени дела за периода -  85 бр. от тях: 
Решени – 79 бр., както следва НОХД – 5 бр.; ЧНД I-ва инстанция –  39 

бр., въззивни наказателни дела – 11 бр., ЧНД II-ра инстанция – 24 бр. 
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Общо прекратените производства - 6 бр., в.т.ч. 1 бр. споразумения. Останали 
висящи в края на периода 14 дела, от тях: НОХД – 2 бр., ЧНД I-ва инстанция 
– 2 бр., въззивни наказателни дела – 8 бр. и ЧНД II-ра инстанция – 2 бр. 

Информацията е въз основа на справка, предоставена от СГС, като 
има разминаване между данните за края на 2010г. и тези за началото на 
2011г., както следва: въззивни наказателни дела – с 1 бр., ЧНД II-ра 
инстанция – с 1 бр. Разминаването в данните се дължи на преразпределение 
на дела между отделните състави в рамките на Наказателно отделение. 

Проверени дела 2010 г.: 
При отлагане на делата, същите се насрочват в сроковете, съгласно чл. 

271, ал. 10 от НПК. 
Дела, приключени през 2010 г., по които съдебните актове са 

постановени извън сроковете по чл. 308, ал. 2 и чл. 340, ал. 1 от НПК: 
№ №  на дело Образувано  

чл. 247-НПК 
 

Постановяване  
на съд.акт  
чл.300-НПК 

Дата на предаване  
на мат. 
чл.308,ал.2, 
чл.340,ал. 1. 

Забава 

1  НОХД№2785/10г. 14.06.10 г. 29.11.10 г. 07.03.2011 г. 2м. 
  

Проверени дела 2011 г.: 
При отлагане на делата, същите се насрочват в сроковете, съгласно чл. 

271, ал. 10 от НПК. 
Дела, приключени през 2010 г., по които съдебните актове са 

постановени извън сроковете по чл. 308, ал. 2 и чл. 340, ал. 1 от НПК: 
№ №  на дело Образувано  

чл. 247-НПК 
 

Постановяване  
на съд.акт  
чл.300-НПК 

Дата на предаване  
на мат. 
чл.308,ал.2, 
чл.340,ал.1. 

Забава 

1.  ВНД  №5074/10  

16.11.10 г. 

07.02.2011 г. 14.06.2011 г., 
решение, с което 

потвърждава 
присъда на СРС 

3м 

2. ВНОХД  
№4492/10   13.10.10 г. 

14.03.2011 г. 06.06.2011 г. 2м. 

3.  ВНД  №763/11 24.02.11 г. 14.03.2011 г. 14.06.2011 г.  2м. 
 

Дела, по които първото съдебно заседание е насрочено за срок повече 
от 3 месеца (чл. 252 НПК) през проверявания период: 

№ Вид дело Номер/Година Образувано/Започнал
о 

І- во съдебно заседание 

1 НОХД 1597/2010 8.4.2010г. 21.07.2010 г. 
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34 състав – съдия Бисерка Цанева 
 
Образуване, движение и приключване на делата: 
Общо постъпилите наказателни дела през проверявания период 
01.01.2010г.-31.12.2010 г. : 
- 289 броя, както следва: НОХД – 14 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 195 бр., 

въззивни наказателни дела – 23 бр., ЧНД II-ра инстанция – 57 бр.  
Висящи дела в началото на проверявания период – 4 бр. от които: 

НОХД – 1 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 0 бр., въззивни наказателни дела – 3 бр., 
ЧНД II-ра инстанция – 0 бр. 
 Общо наказателни дела за разглеждане - 293, като от тях : НОХД – 
15 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 195 бр., въззивни наказателни дела – 26 бр., 
ЧНД II-ра инстанция – 57 бр. 

Общо свършените дела за 2010г. - 277 бр. от тях: 
Решени – 267 бр., както следва НОХД – 5 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 

192 бр., въззивни наказателни дела – 16 бр., ЧНД II-ра инстанция – 54 бр. 
Общо прекратените производства - 10 бр., в.т.ч. 6 бр. споразумения. 

Останали висящи в края на периода 16 дела, от тях: НОХД – 4 бр., ЧНД I-ва 
инстанция – 3 бр., въззивни наказателни дела – 8 бр. и ЧНД II-ра инстанция – 
1 бр. 

-01.01.2011 г.-31.05.2011 г. : 
- 41 броя, както следва: НОХД – 0 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 24 бр., 

въззивни наказателни дела –  3 бр., ЧНД II-ра инстанция – 14 бр.  
Висящи дела в началото на проверявания период – 13 бр. от които: 

НОХД – 4 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 3 бр., въззивни наказателни дела –  бр. 
6, ЧНД II-ра инстанция – 0 бр. 
 Общо наказателни дела за разглеждане - 54, като от тях : НОХД –   4 
бр.; ЧНД I-ва инстанция – 27 бр., въззивни наказателни дела – 9 бр., ЧНД II-
ра инстанция –  14 бр. 

Общо свършени дела за периода - 54 бр. от тях: 
Решени – 52 бр., както следва НОХД – 3 бр.; ЧНД I-ва инстанция –  26 

бр., въззивни наказателни дела – 9 бр., ЧНД II-ра инстанция – 14 бр. 
Общо прекратените производства - 2 бр., в.т.ч. 1 бр. споразумения. Останали 
висящи в края на периода 0 дела, от тях: НОХД – 0 бр., ЧНД I-ва инстанция – 
0 бр., въззивни наказателни дела – 0 бр. и ЧНД II-ра инстанция – 0 бр. 

 
Проверени дела 2010 г.: 
При отлагане на делата, същите се насрочват в сроковете, съгласно чл. 

271, ал. 10 от НПК. 
Съдебните актове по делата, приключени през 2010 г. са постановени в 

сроковете по чл. 308 и чл. 340, ал. 1 от НПК. 
 

Проверени дела 2011 г.: 
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При отлагане на делата, същите се насрочват в сроковете, съгласно чл. 
271, ал. 10 от НПК. 

Съдебните актове по делата, приключени през 2011 г. са постановени в 
сроковете по. чл. 308 и чл. 340, ал. 1 от НПК. 

Дела, по които първото съдебно заседание е насрочено за срок повече 
от 3 месеца (чл. 252 НПК) 

№ Вид 
дело 

Номер/Год
ина 

Образувано/Зап
очнало 

І- во съдебно заседание 

1 ВНОХД 2851/2010 17.6.2010г. 07.10.2010 г. 
2 ВНОХД 2974/2010 23.6.2010г. 07.10.2010 г. 
3 ВНОХД 3653/2010 5.8.2010г. 15.11.2010 г. 
 

 
35 състав – съдия Светла Букова 
 
Образуване, движение и приключване на делата: 
Общо постъпилите наказателни дела през проверявания период 
01.01.2010г.-31.12.2010 г. : 
- 183 броя, както следва: НОХД – 19 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 95 бр., 

въззивни наказателни дела – 32 бр., ЧНД II-ра инстанция – 37 бр.  
Висящи дела в началото на проверявания период – 2 бр. от които: 

НОХД – 1 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 0 бр., въззивни наказателни дела – 1 бр., 
ЧНД II-ра инстанция – 0 бр. 
 Общо наказателни дела за разглеждане - 185, като от тях : НОХД – 
20 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 95 бр., въззивни наказателни дела – 33 бр., 
ЧНД II-ра инстанция – 37 бр. 

Общо свършените дела за 2010г. - 169 бр. от тях: 
Решени – 150 бр., както следва НОХД – 5 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 92 

бр., въззивни наказателни дела – 17 бр., ЧНД II-ра инстанция – 36 бр. 
Общо прекратените производства - 19 бр., в.т.ч. 5 бр. споразумения. 

Останали висящи в края на периода 16 дела, от тях: НОХД – 4 бр., ЧНД I-ва 
инстанция – 2 бр., въззивни наказателни дела – 9 бр. и ЧНД II-ра инстанция – 
1 бр. 

-01.01.2011 г.-31.05.2011 г. : 
- 76 броя, както следва: НОХД – 9 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 34 бр., 

въззивни наказателни дела –  15 бр., ЧНД II-ра инстанция – 18 бр.  
Висящи дела в началото на проверявания период – 15 бр. от които: 

НОХД – 4 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 2 бр., въззивни наказателни дела –  9 
бр., ЧНД II-ра инстанция – 0 бр. 
 Общо наказателни дела за разглеждане - 91, като от тях : НОХД – 
13 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 36 бр., въззивни наказателни дела – 24 бр., 
ЧНД II-ра инстанция –  18 бр. 

Общо свършени дела за периода - 75  бр. от тях: 
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Решени – 64 бр., както следва НОХД – 2 бр.; ЧНД I-ва инстанция –  32 
бр., въззивни наказателни дела – 13 бр., ЧНД II-ра инстанция – 17 бр. 
Общо прекратените производства - 11 бр., в.т.ч. 3 бр. споразумения. 
Останали висящи в края на периода 16 дела, от тях: НОХД – 3 бр., ЧНД I-ва 
инстанция – 3 бр., въззивни наказателни дела – 10 бр. и ЧНД II-ра инстанция 
– 0 бр. 
 

Проверени дела 2010 г.: 
При отлагане на делата, същите се насрочват в сроковете, съгласно чл. 

271, ал. 10 от НПК. 
Дела, приключени през 2010 г., по които съдебните актове са 

постановени извън сроковете по чл. 308, ал. 2 и чл. 340, ал. 1 от НПК: 
№ №  на дело Образувано  

чл. 247-НПК 
 

Постановяване  
на съд.акт  
чл.300-НПК 

Дата на предаване  
на мат. 
чл.308,ал.2, 
чл.340,ал. 1. 

Забава 

1. НОХД №226/05 

24.01.05 г. 

09.12.2010 г. Към момента на 
проверката 
16.06.2011г. 

мотивите не са 
изготвени 5м. 

 
Проверени дела 2011 г.: 
При отлагане на делата, същите се насрочват в сроковете, съгласно чл. 

271, ал. 10 от НПК. 
Съдебните актове по делата, приключени през 2011 г. са постановени в 

сроковете по. чл. 308 и чл. 340, ал. 1 от НПК. 
 

Дела, по които първото съдебно заседание е насрочено за срок повече 
от 3 месеца (чл. 252 НПК) през проверявания период 

№ Вид 
дело 

Номер/Година Образувано/Започнало І- во съдебно заседание 

1 ВНОХД 3063/2010 28.6.2010г. 07.10.2010 г. 
 
 Проверени дела: 
 НОХД №226/05г. Повдигнати са обвинения по чл.202, 203 и чл.282 от 
НК. Петима подсъдими, деветдесет и четири свидетели и двадесет и едно 
вещи лица. Делото е преразпределяно на доклад на съдии, както следва: с. М. 
Тодорова, с. Св. Букова, с. Пл. Дацов, с. Г. Ушев и с. Св. Букова. Ход на 
делото не е даван за продължителен период от време, поради нередовно 
призоваване на един от подсъдимите И.К., както и поради неприключила 
процедура по екстрадицията му, тъй като от страна на съдебните власти на Р. 
Коста Рика такава е отказана. В последствие по отношение на подсъдимия К. 
производството е продължило при условията на чл.269, ал.3 от НПК. 



 111

Провежданите от страна на съдия Букова съдебни заседания са насрочвани в 
процесуално предвидените срокове. Извършена е огромна по обем работа във 
връзка събиране на доказателствата по делото. Присъдата е обявена на 
08.12.2010 г.  
 
 

ИЗВОДИ: 

∙ Случайно разпределение на делата, съгласно чл. 9 от ЗСВ. 
Случайният подбор чрез електронно разпределение на делата се 

извършва, съобразно поредността на постъпването им, на ротационен 
принцип от съдии от наказателното отделение, за периоди, определени с 
отделни заповеди, изброени изчерпателно в констатациите в Акта. Делата в 
наказателното отделение на СГС се разпределят между всичките тридесет и 
пет съдии. Председателят на съда и Заместник председателят и ръководител 
на наказателното отделение, с оглед на административните функции които 
изпълняват, видно от броя разгледани дела са заложени в системата за 
разпределение с по- ниска натовареност, но изрични заповеди, с които се 
определят по-нисък процент за натовареност или се изключват от системата 
за случаен подбор за разглеждане на отделни видове дела бяха представени 
само за съдия Владимира Янева (Заповеди № № 1113/07.06.11г. 
2006/17.06.2011г.) на зам. председателя на СГС). 

Макар и със заповедите да са въведени критерии за уеднаквяване на 
натовареността между съдиите и равномерното натоварване с всички видове 
дела, като за това се използват различните опции за програмата за 
електронно разпределение на делата, както и въведените критерии за дела с 
повишена сложност, чието разпределение се извършва в самостоятелен 
модул на електронната система, разпределението на делата е неравномерно, 
като разликите в натовареността на отделните състави е значителна.  
 Действително има и състави, на които броя на разгледаните дела се 
увеличава на база несвършените дела от предходната година, при почти 
еднакво постъпление за следващата година.  

Прави впечатление, че съдии които са били изключвани от системата за 
електронно разпределение, с оглед разглеждането на дела с повишена 
сложност, се оказват с по – висока натовареност от други, на които не са 
разпределяни дела с повишена сложност (с. К. Тодорова – 12 състав, която е 
изключена със Заповед 266/2010 г. за срок от 30 дни, считано от 12.03.2010 г. 
и в същото време за 2010 г. има постъпление от 264 дела, разгледала е 293 и е 
приключила 276 дела и е установено само 1 дело, по което мотивите не са 
изготвени). 
 Състави с най- високо постъпление на дела за 2010г. – с.Б. Цанева (34 
състав) - 289 бр.; с. А. Атанасов (28 състав) – 269 бр.; с. К. Тодорова (12 
състав) - 264 бр.; с. Е. Колева (18 състав) - 248 бр.; с. П.Колева (15 състав) 
228 дела; 
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Състави с най- ниско постъпление на дела за 2010 г.: с. П.Крънчева (4 
състав) – 152 бр., с. Р.Ченалова (29 състав) – 153 бр., с. И.Коев (24 състав) – 
169 бр., с. В. Чочкова (3 състав) - 175 бр., с. Д. Росенова (16 състав) - 177 бр. 
По време на проверката не беше предоставена информация за причините, 
поради което на посочените по-горе състави са разпределяни по-малък брой 
дела от този на другите съдии. 

Въведеният механизъм за разпределение на делата на случаен принцип, 
на базата на издадените и отразени в Акта заповеди на Председателя на СГС, 
не противоречи на разпоредбата на чл. 9 от  ЗСВ. Дадената възможност на 
всеки един от съдиите да участва в разпределението на делата (на базата на 
утвърден със заповед график и по утвърдени критерии) безспорно съдържа 
елементи на форма на демократично управление, но от чисто 
административна гледна точка, не е дало никакви резултати. Точно 
обратното, налице е неравномерно разпределение на делата, липсва цялостна 
преценка за вида, сложността и постъплението на делата, което от своя 
страна лишава административния ръководител от цялостна преценка на 
състоянието на съответното отделение и възможност за взимане на правилни 
административни решения. Не на последно място следва да се има предвид, 
че неравномерното натоварване при отделните съдии от своя страна води и 
до демотивация в тяхната работа. 

∙Насрочване на делата по чл. 252, ал. 2 от НПК 
При насрочване на делата - чл.252, ал.2 от НПК, по състави бяха 

констатирани дела, насрочени извън тримесечния срок: – с. Д. Ангелова (2 
състав) – 10 бр, с. В.Чочкова (3 състав) - 4 бр, с. П.Крънчева (4 състав) – 57 
бр.; с. Г.Ушев (5 състав) - 4 бр.; с. И.Стойчев (6 състав) – 5 бр.; с. 
В.Магдалинчева (7 състав) – 1 бр.; с. М. Петрова (8 състав) – 24 бр., с. 
В.Иванова (9 състав) – 1 бр.; с. М.Марков (11 състав) – 48 бр., с. Р. Манолева 
(14 състав) –22 бр., с. П. Колева (15 състав) – 5 бр.; с. Д. Росенова (16 състав) 
-4 бр.; с. Вл. Янева (17 състав) - 31 бр.; с. Е. Колева (18 състав) - 7 бр.; с. Д. 
Стоичкова (20 състав) - 13 бр.; с. В.Астарджиев (21 състав) – 6 бр., с. 
Н.Младенов (22 състав) – 11 бр., с. А.Ангелов (23 състав) – 3 бр., с. И. Коев 
(24 състав) – 10 бр., с. М. Тодорова (25 състав) – 12 бр., с. К. Костадинова (27 
състав) – 11 бр., с. А. Атанасов (28 състав) – 7 бр., с. Р. Ченалова (29 състав) – 
9 бр., с. П. Гунчев (30 състав) – 2 бр., с. Хр. Колева (31 състав) - 3 бр., с. Д. 
Любомиров (32 състав) - 2 бр., с. В. Вълева (33 състав) – 1 бр., с. Б.Цанева (34 
състав) - 3 бр., с. С. Букова (35състав) 1 бр. 

Разбира се, за да бъде обективна преценката следва да се има предвид 
натовареността на съдиите и спецификата на делата разглеждани в СГС, 
фактическата и правна сложност, проблемите при тяхното администриране, 
свързани с призоваването на участниците в процеса, страни, свидетели, 
експерти. При някои състави прави впечатление, както големия брой дела 
насрочвани извън тримесечния срок, така и насрочвания на съдебни 
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заседания за след 6-14 месеца (съдия П. Крънчева – докладчик по НОХД № 
2081/2010, НОХД № 1574/2010, ЧНД № 1470/2010, ВЧНД № 4189/2010, 
ВЧНД № 4366/2010, ВЧНД № 4459/2010, съдия М.Тодорова - докладчик по: 
ВЧНД № 1688/2010, ВЧНД № 2934/2010, ВЧНД 4381/2010, ВЧНД 4556/2010; 
М. Петрова – докладчик по: ВЧНД № 1035/2010, ВЧНД № 3238/2010, ВЧНД 
№ 3266/2010, М.Марков – докладчик по: ЧНД № 3007/2010 г.; НОХД № 
4650/2010 ЧНД № 4726/2010). 
 При част от проверените състави броят на делата, по които 
насрочването е извън рамките на тримесечния срок е минимален, и/или 
просрочието е в рамките на няколко дни, поради което приемаме, че не са 
допуснати пропуски в работата. Тези дела бяха включени в акта, при 
проверката на съставите, с оглед, пълнота и обективност. 

 

∙Насрочване при отлагане на делата по чл. 271, ал. 10 от НПК. 
При отлагане на делата, същите се насрочват като цяло в тримесечния 

срок, съгласно чл.271, ал.10 от НПК. Минимални изключения от правилото 
се допускат единствено и само за периода преди и след съдебната ваканция 
(което е слабост, констатирана при предходни проверки в организацията на 
работата и на други съдилища), но с оглед общия брой проведени заседания, 
от над девет хиляди за проверявания период, не следва да се отчита, като 
негатив при оценка на работата в СГС.  
 

∙Дела, по които мотивите на съдебните актове не са изготвени в 
сроковете по чл. 308 и чл. 340, ал. 1 от НПК. 

За проверявания период са установени 356 съдебни акта, по които 
мотивите не са изготвени в законоустановените срокове. 

Броят на неизготвените към момента на проверката в СГС, Наказателно 
отделение мотиви към съдебни актове е по-голям от този, който е 
предоставен като информация по акта, като разликата в данните се дължи на 
наличието на съдебни актове, които са постановени преди 01.01.2010 г. и не 
попадат в периода на проверката (01.01.2010 г. – 30.06.2011 г.). 

При една част от съдиите в Наказателно отделение на СГС се 
наблюдава не само значителен брой просрочени дела, но и голям период на 
забавата при изготвяне на актовете:  

с. М.Тодорова – 25 състав – 55 бр. – забава между 2 и 16 месеца; която 
за проверявания период е разгледала 436 дела и е приключила 333 дела. За 
съдия Тодорова е установена и забава при изготвянето на съдебните актове 
по две дела – НОХД № 681/2004 (3 г. и 10 м.) и НОХД №2055/2005 (3 г. и 5 
м.), които не са описани в Акт на ИВСС по Заповед № 108/20.09.2010 г. на 
Главния инспектор. 

с. Вл.Янева – 17 състав – 43 бр. – забава между 2 - 8 месеца, която за 
проверявания период е разгледала 369 и е приключила 270 дела; 
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 с. М.Петрова – 8 състав – 34 бр. – забава между 2 - 16 месеца, която за 
проверявания период е разгледала 366 и е приключила 288 дела; 

 с.И.Коев – 24 състав – 32 бр. – забава между 2 и 11 месеца, който за 
проверявания период е разгледал 279 дела и е приключил 224 дела; 

 с. Вл.Астарджиев – 21 състав – 31 бр. – забава между 2 -17 месеца, 
който за проверявания период е  разгледал 368 дела и е приключил 293 дела; 

с. М.Марков – 11 състав – 23 бр. – забава между 2 - 15 месеца, който за 
проверявания период е разгледал 407 дела и е приключил 279 дела; 

с. П. Крънчева – 4 състав – 23 бр. – забава между 3 и 13 месеца, която 
за проверявания период е разгледала 334 дела и е приключила 176 дела; 

с. Г.Ушев – 5 състав – 21 бр. – забава между 2 - 6 месеца, който за 
проверявания период е разгледал 319 и е приключил 268 дела; 

с. К.Костадинова – 27 състав –18 бр. – забава между 2 и 4 месеца, която 
за проверявания период е разгледала 347 дела и е приключила 280 дела; 

с. Д.Ангелова – 2 състав – 11 бр. – забава между 2 и 5 месеца, която за 
проверявания период е разгледала е 339 и е приключила 296 дела; 

и с. Р.Ченалова – 29 състав – 11 бр. – забава между 2 и 9 месеца, която 
за проверявания период е  разгледала 323 и е приключила 251 дела. 

 
Съдии, изготвили мотивите към актовете в законоустановените 

срокове, както и такива с минимален брой просрочени дела:  
- с. В.Чочкова – 3 състав; с. В.Магдалинчева – 7 състав; с. В.Иванова– 9 

състав; с.М.Мумджиева – 10 състав; с.П.Колева – 15 състав; с.Д.Росенова – 
16 състав; с.Е.Колева – 18 състав; с. В.Дончева – 19 състав; с. Н.Младенов– 
22 състав; с.А.Ангелов – 23 състав; с. Ат.Атанасов – 28 състав, с.Хр.Колева – 
31 състав; с.Д.Любомиров – 32 състав и с. Б.Цанева – 34 състав; 

- с. А.Захариева – 1 състав (4 дела); с. Ив.Стойчев – 6 състав (5 дела);с. 
К.Тодорова – 12 състав (1 дело); с. Ал.Йорданова – 13 състав (1 дело); с. 
Р.Манолова – 14 състав (2 дела); с. Д.Стоичкова – 20 състав (4 дела); с. 
В.Цанова – 26 състав (1 дело); с. П.Гунчев – 30 състав (1 дело); с. В.Вълева – 
33 състав (4 дела); с. Св.Букова – 35 състав (1 дело). 

 
За пореден път, както беше отбелязано и в доклада на Апелативен съд – 

гр. София за извършена проверка на СГС (2008 г. - 30.09.2009 г.) и Акта по 
Заповед № 108/20.04.2010 г. на Главния инспектор на ИВСС продължава 
обезпокоителната тенденция едни и същи съдии да не спазват сроковете за 
изготвяне на съдебните актове (за което, по предложение на ИВСС, в СГС са 
наказани единствено съдия Мариян Марков и съдия Мими Петрова). 
Неспазването на сроковете по чл. 308 и чл. 340, ал. 1 от НПК не е ново 
явление за Наказателно отделение, макар че според ръководството на СГС са 
взимани мерки, резултат не е постигнат и проблемът продължава да 
съществува. Това води до заключението, че същите не само, че не са 
достатъчни, но до голяма степен не са и адекватни. 
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Обезпокоителен е фактът, че по някои от делата мотивите са 
просрочени с повече от три месеца, което е сериозно нарушение. Прави 
впечатление, че въпреки наложените дисциплинарни наказания, и към 
момента на извършване на проверката, наказаните магистрати продължават 
да имат проблеми със срочността по отношение на изготвяне на мотивите .За 
изготвяне на съдебния акт законодателят е определил срок от петнадесет дни 
(чл.308, ал. 1 от НПК), а за дела от фактическа и правна сложност този срок е 
опреден на един месец (чл.308, ал. 2 от НПК).  

Няма спор, че делата разглеждани от СГС, с оглед неговата 
компетентност, в голямата си част са изключително сложни, като фактическа 
и правна сложност и това винаги се е отчитало при извършване на 
проверките от Инспектората. Това е и причина, съдебните актове, изготвени 
в рамките на три месеца, да не водят след себе си ангажиране на 
дисциплинарна отговорност и налагане на дисциплинарни санкции. Но 
срокът на изготвянето на съдебните актове над тези три месеца е прекалено 
дълъг и не отговаря на никакви критерии. Неизготвянето на мотиви в 
законоустановения срок, при някои от съдиите в СГС се е превърнало в 
системна практика и само по себе си е  нарушение на всякакви критерии за 
разумен срок. Забавянето на делата прегражда възможността за движението 
им пред по горни инстанции, в случаите, при които постановените съдебни 
актове подлежат на инстанционен контрол, като окончателното решение на 
делото са отлага за неопределен период във времето. 

 
Във връзка с организацията на административната дейност в СГС, 

Наказателно отделение, следва да се отбележи, че някои от делата се бавят 
и не се изпращат на въззивната инстанция, след като са произнесени присъди 
поради факта, че се бавят връчванията на съобщенията до страните по 
делото, че мотивите към присъдата са изготвени, което важи и за 
съобщенията за прекратяване на съдебното производство, при дела, върнати 
на прокуратурата за доразследване. 

 
∙Разглеждане на делата в разумния срок по чл. 22, ал. 1 от НПК. 
Във връзка със спазване на разумния срок по чл. 22, ал. 1 от НПК и чл. 

6 от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните 
свободи по състави бяха изискани дела с продължително разглеждане. При 
проверката им се взе предвид факта, че критериите на Европейската 
конвенция, по които се преценява дали разглеждането на делата е в разумен 
срок са възприети и в практиката на ВКС. В решенията си ВКС се придържа 
към тезата, че разумният характер на срока в наказателното производство се 
преценява с оглед на: процесуалното поведение на разследващите органи и 
на съда; на подсъдимия и защитата му по време на процеса, както и 
конкретната сложност на обвинението. 
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В този смисъл, при проверката на изисканите дела се обърна внимание 
на: квалификацията на деянието, обема на материалите по делото, броя на 
подсъдимите, призованите свидетели и вещи лица, спазването на сроковете 
по чл. 252, 271, ал. 19, чл. 308, ал. 2 и чл. 340, ал. 1 от НПК, бързината на 
оформяне, изпращане и връчване на съобщенията по делата, причините за 
отсрочване на съдебни заседания, прилагането на дисциплиниращите мерки 
от страна на съда спрямо участниците в процеса. 

Макар и малко на брой, в СГС все още има дела, образувани през 2004-
2006 г. за деяния, извършени през 1995-1997 г. Независимо, че като 
процентно съотношение спрямо общия брой висящи дела в Наказателно 
отделение на СГС, броят на тези дела да е малък, тяхното разглеждане в 
нарушение на принципа на чл. 6 от Конвенцията е в основата на създаването 
на негативна нагласа сред обществото и липсата на високо обществено 
доверие в съдебната система. Това е и повод за наличието на голям брой 
осъдителни решения срещу Република България, постановени от 
Европейския съд за правата на човека, както и на приемането на Пилотно 
решение от 11.05.2011 г. по делото Димитров и Хамънов срещу България. 

С оглед на констатациите, може да се приеме, че по редица дела от 
страна на съда са допуснати действия или бездействия, които водят до 
неоправдано забавяне на производството. Съдиите не са използвали 
предоставените им от закона процесуални способи за дисциплиниране на 
страните и другите участници в производството. Разбира се има и дела по 
които срокът на разглеждане е продължителен (например НОХД № 
3475/2007, НОХД № 4130/2007), но съдията е използвал всичките 
предоставени от закона възможности (глоби, принудително довеждане, 
изменение на мярката за неотклонение) и може да се каже, че не е оставил 
„полезен ход” на участниците в процеса за шиканиране на делото. В този 
случай, причините за продължителния срок на разглеждане са изцяло 
обективни. 

Продължителното разглеждане на делата, освен че в редица случаи 
води до прекратяване на наказателното производството поради изтичане на 
абсолютната давност, възпрепятства разкриването на истината, защото 
доказването не само че се затруднява, но в редица случаи се оказва 
невъзможно, възпрепятства предоставянето на своевременна и ефективна 
защита на пострадалите от престъплението, води до накърняване правата на 
подсъдимия и като краен резултат възпрепятства реализиране задачите на 
процеса. 

 
След направения анализ на съотношението между броя разгледани, 

приключени и просрочени дела, както и периода на забавата, се установи 
следното: 

1. Съдия Мирослава Тодорова е забавила изготвянето на решенията 
както и мотивите на постановени присъди по наказателни дела, в нарушение 
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на разпоредбата на чл.308, ал. 2 от НПК и чл. 340, ал. 1 от НПК по 57 бр. 
наказателни дела. Също така, съдия Тодорова е насрочила 12 дела за първо 
съдебно заседание, извън предвидения в чл. 252, ал. 2 от НПК тримесечен 
срок, като по 7 от делата забавата е между 3 месеца и 1 година и 5 месеца. 

С оглед изложеното, считам че е налице системно неспазване на 
сроковете, предвидени в чл. 252, ал. 2, чл. 308, ал. 2 и чл. 340, ал. 1 НПК, 
съставляващо дисциплинарно нарушение, извършено от съдия в Софийски 
градски съд –Мирослава Тодорова по смисъла на чл. 307, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, а 
именно системно неспазване на сроковете, предвидени в процесуалните 
закони. 

 
2. Съдия Владимира Янева е забавила изготвянето на решенията както 

и мотивите на постановени присъди по наказателни дела, в нарушение на 
разпоредбата на чл. 308, ал. 2 от НПК и чл. 340, ал. 1 от НПК по 43 бр. 
наказателни дела. Също така, съдия Янева е насрочила 31 дела за първо 
съдебно заседание извън предвидения в чл. 252, ал. 2 от НПК тримесечен 
срок, като по 6 от делата забавата е между 2 и 4 месеца. 

С оглед изложеното считам че е налице системно неспазване на 
сроковете, предвидени в чл. 252, ал. 2, чл. 308, ал. 2 и чл. 340, ал. 1 НПК, 
съставляващо дисциплинарно нарушение, извършено от съдия в Софийски 
градски съд –Владимира Янева по смисъла на чл. 307, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, а 
именно системно неспазване на сроковете, предвидени в процесуалните 
закони. 

 
3. Съдия Мими Петрова е забавила изготвянето на решенията както и 

мотивите на постановени присъди по наказателни дела, в нарушение на 
разпоредбата на чл. 308, ал. 2 от НПК и чл. 340, ал. 1 от НПК по 34 бр. 
наказателни дела. Също така, съдия Петрова е насрочила 24 дела за първо 
съдебно заседание извън предвидения в чл. 252, ал. 2 от НПК тримесечен 
срок, като по 14 от делата забавата е между 3 месеца и 1 година и 3 месеца. 

С оглед изложеното, считам че е налице системно неспазване на 
сроковете, предвидени в чл. 252, ал. 2, чл. 308, ал. 2 и чл. 340, ал. 1 НПК, 
съставляващо дисциплинарно нарушение извършено от съдия в Софийски 
градски съд –Мими Петрова по смисъла на чл. 307, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, а 
именно системно неспазване на сроковете, предвидени в процесуалните 
закони. 

 
4. Съдия Иван Коев е забавил изготвянето на решенията, както и 

мотивите на постановени присъди по наказателни дела, в нарушение на 
разпоредбата на чл. 308 от НПК и чл. 340, ал. 1 от НПК по 32 бр. наказателни 
дела.  

С оглед изложеното, считам че е налице системно неспазване на 
сроковете, предвидени в чл. 308, ал. 2 и чл. 340, ал. 1 НПК, съставляващо 
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дисциплинарно нарушение извършено от съдия в Софийски градски съд –
Иван Коев по смисъла на чл. 307, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, а именно системно 
неспазване на сроковете, предвидени в процесуалните закони. 

 
5. Съдия Владимир Астарджиев е забавил изготвянето на решенията 

както и мотивите на постановени присъди по наказателни дела, в нарушение 
на разпоредбата на чл. 308 от НПК и чл. 340, ал. 1 от НПК по 31 бр. 
наказателни дела.  

С оглед изложеното, считам че е налице системно неспазване на 
сроковете, предвидени в чл. 308, ал. 2 и чл. 340, ал. 1 НПК, съставляващо 
дисциплинарно нарушение, извършено от съдия в Софийски градски съд –
Владимир Астарджиев по смисъла на чл. 307, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, а именно 
системно неспазване на сроковете, предвидени в процесуалните закони. 

 
6. Съдия Мариян Марков е забавил изготвянето на решенията, както и 

мотивите на постановени присъди по наказателни дела, в нарушение на 
разпоредбата на чл. 308, ал. 2 от НПК и чл. 340, ал. 1 от НПК. по 23 бр. 
наказателни дела. Също така, съдия Марков е насрочил 46 дела за първо 
съдебно заседание извън предвидения в чл. 252, ал. 2 от НПК тримесечен 
срок, като по 21 от делата забавата е между 2 и 9 месеца 

С оглед изложеното, считам че е налице системно неспазване на 
сроковете, предвидени в чл. 252, ал. 2, чл. 308, ал. 2 и чл. 340, ал. 1 НПК, 
съставляващо дисциплинарно нарушение извършено от съдия в Софийски 
градски съд –Мариян Марков, по смисъла на чл. 307, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, а 
именно системно неспазване на сроковете, предвидени в процесуалните 
закони. 

 
8. Съдия Петя Крънчева е забавила изготвянето на решенията, както и 

мотивите на постановени присъди по наказателни дела, в нарушение на 
разпоредбата на чл. 308, ал. 2 от НПК и чл. 340, ал. 1 от НПК по 23 бр. 
наказателни дела. Също така, съдия Крънчева е насрочила 57 дела за първо 
съдебно заседание извън предвидения в чл. 252, ал. 2 от НПК тримесечен 
срок, като по 25 от делата забавата е между 2 и 6 месеца. 

С оглед изложеното, считам че е налице системно неспазване на 
сроковете, предвидени в чл. 252, ал. 2, чл. 308, ал. 2, и чл. 340, ал. 1 НПК, 
съставляващо дисциплинарно нарушение извършено от съдия в Софийски 
градски съд –Петя Крънчева по смисъла на чл. 307, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, а 
именно системно неспазване на сроковете, предвидени в процесуалните 
закони. 

 
9. Георги Ушев е забавил изготвянето на решенията както и мотивите 

на постановени присъди по наказателни дела, в нарушение на разпоредбата 
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на чл. 308, ал. 2 от НПК и чл. 340, ал. 1 от НПК по 21 бр. наказателни дела от 
общ характер.  

С оглед изложеното, считам че е налице системно неспазване на 
сроковете, предвидени в чл. 308, ал. 2 и чл. 340, ал. 1 НПК, съставляващо 
дисциплинарно нарушение извършено от съдия в Софийски градски съд –
Георги Ушев по смисъла на чл. 307, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, а именно системно 
неспазване на сроковете, предвидени в процесуалните закони. 

 
10. Съдия Костадинка Костадинова е забавила изготвянето на 

решенията както и мотивите на постановени присъди по наказателни дела, в 
нарушение на разпоредбата на чл. 308, ал. 2 от НПК и чл. 340, ал. 1 от НПК 
по 18 бр. наказателни дела от общ характер.  

С оглед изложеното, считам че е налице системно неспазване на 
сроковете, предвидени в чл. 308, ал. 2 и чл. 340, ал. 1 НПК, съставляващо 
дисциплинарно нарушение извършено от съдия в Софийски градски съд –
Костадинка Костадинова по смисъла на чл. 307, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, а именно 
системно неспазване на сроковете, предвидени в процесуалните закони. 

 
След направения анализ на съотношението между броя постъпили, 

разгледани и приключени дела, както и спазването на процесуалните 
срокове, се установи следното: 

1. Съдия Емилия Колева за проверявания период е разгледала: 
- 01.01.2010г.-31.12.2010 г. :общо 286 бр., като от тях: НОХД – 36 бр.; 

ЧНД I-ва инстанция – 162 бр., въззивни наказателни дела –60 бр., ЧНД 
II-ра инстанция –28 бр. Свършените дела са 259 бр. 

- 01.01.2011г.-31.05.2011 г. : - общо 100 бр., като от тях : НОХД – 19 
бр.; ЧНД I-ва инстанция – 24 бр., въззивни наказателни дела –29 бр., 
ЧНД II-ра инстанция – 28 бр. Свършените дела са 78 бр. 

Съдебните актове по делата, приключени през проверявания 
период са постановени в сроковете по чл.308 и чл.340, ал.1 НПК.  

С оглед изложеното, считам че е налице образцово изпълнение на 
служебните задължения от съдия Колева. 

 
2. Съдия Андрей Ангелов за проверявания период е разгледал: 
01.01.2010г.-31.12.2010 г. : общо 272 дела, като от тях : НОХД – 30 

бр.; ЧНД I-ва инстанция – 150 бр., въззивни наказателни дела – 51 бр., 
ЧНД II-ра инстанция – 41 бр. Свършените дела са 255 бр. 

-01.01.2011 г.-31.05.2011 г. : общо 82 дела, като от тях : НОХД – 14 
бр.; ЧНД I-ва инстанция – 28 бр., въззивни наказателни дела – 23 бр., 
ЧНД II-ра инстанция –  17 бр. Свършени дела са 67 бр.  

Съдебните актове по делата, приключени през проверявания 
период са постановени в сроковете по чл.308 и чл.340, ал.1 НПК.  
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С оглед изложеното, считам че е налице образцово изпълнение на 
служебните задължения от съдия Ангелов. 

 
3. Съдия Атанас Атанасов за проверявания период е разгледал: 
01.01.2010г.-31.12.2010 г. :общо 303 дела, като от тях : НОХД – 31 

бр.; ЧНД I-ва инстанция – 177 бр., въззивни наказателни дела – 61 бр., 
ЧНД II-ра инстанция – 34 бр. Свършените дела са 284 бр. 
-01.01.2011 г.-31.05.2011 г. :общо 101 дела, като от тях : НОХД –   12 бр.; 
ЧНД I-ва инстанция – 39 бр., въззивни наказателни дела – 28 бр., ЧНД II-
ра инстанция –  22 бр. Свършените дела са 72 бр. 

Съдебните актове по делата, приключени през проверявания 
период са постановени в сроковете по чл.308 и чл.340, ал.1 НПК.  

С оглед изложеното, считам че е налице образцово изпълнение на 
служебните задължения от съдия Атанасов. 

 
 

 ПРЕПОРЪКИ: 
 
 1. По отношение, допуснатото забавяне при изготвяне на мотивите и 
решенията по дела, председателят на Софийски градски съд, с оглед 
правомощията му по чл. 86, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, да упражнява системен и по-
строг контрол на дейността на съдиите, във връзка със спазване на 
предвидените процесуални срокове, които са задължителни за тях, с оглед 
разпоредбата на чл. 12, ал. 2 от ЗСВ. Ръководството на съда, следва да се 
отнесе достатъчно отговорно, да прояви воля при наличие на основания за 
прилагането на чл. 311, т. 1 и чл. 312, ал. 1, т.1 от ЗСВ, а и разбиране, когато е 
необходимо, с оглед индивидуалните качества на всеки един от 
магистратите, допуснали слабости в своята работа, за да може те да излязат 
от затрудненото положение, в което са изпаднали във връзка с 
приключването на делата и предаването на съдебните актове в предвидените 
в закона срокове. 
 2. Да се изготвят ежемесечни справки по наказателни състави, 
относно съдебните актове, неизготвени в предвидените в процесуалните 
закони срокове, както и на всеки три месеца да се изпраща справките в 
ИВСС. 
 3. По отношение на насрочването на дела до първо съдебно заседание 
за срок, повече от три месеца, председателят на Софийски градски съд, с 
оглед правомощията му по чл.86, ал.1, т.1 от ЗСВ, да извършва ежемесечен 
контрол на дейността на съдиите, във връзка със спазване на срока по чл.252 
от НПК. 
 4. Във връзка с констатираното забавяне при изпращане на съобщения 
до страните по делата, е крайно наложително да се вземат мерки тази 
практика да се преустанови. За целта, председателят на съда следва да 



 121

предприеме всички необходими действия, в резултат на които да се 
отстранят посочените по-горе, общи за служба „Наказателно деловодство” 
слабости в работата. 
 5. Във връзка със спазване на принципа за разглеждане на делата в 
разумен срок по чл.22, ал.1 от НПК да се упражнява постоянен контрол 
спрямо делата с продължителен срок на разглеждане, като се анализират и 
причините, довели до времевото удължаване на процеса. 
 6. Във връзка с приложението на чл. 9 и констатираното неравномерно 
разпределение на дела между съдиите от Наказателно отделение, следва да се 
променят правилата, по които се прилага принципът за случаен подбор. 
Промените следва да са, както по отношение на извършващите 
разпределение на делата, така и по отношение на критериите за 
разпределението им, с цел постигане еднаква натовареност на съдиите по 
брой, видове, фактическа и правна сложност на делата. 

Препис от акта да се изпрати на административния ръководител на 
Софийски градски съд и съдиите от наказателното отделение, да се запознаят 
с констатациите от извършената проверка.  

Проверяваните съдии имат право на възражение в 7-дневен срок от 
връчването на акта, пред Главния инспектор на ИВСС. 

За предприетите мерки, с оглед направените препоръки, 
Инспекторатът към ВСС, да бъде уведомен в едномесечен срок.  
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9. Заповед № 1439/30.06.2010 г. на Председателя на СГС; 
10. Заповед № 1766/20.07.2010 г. на Председателя на СГС; 
11. Заповед № 2331/30.09.2010 г. на Председателя на СГС; 
12. Заповед № 2644/15.11.2010 г. на Председателя на СГС; 
13. Заповед № 3147/14.12.2010 г. на Председателя на СГС; 
14. Заповед № 218/04.02.2011 г. на Председателя на СГС; 
15. Заповед № 474/18.03.2011 г. на Зам. председателя на СГС; 
16. Заповед № 859/03.05.2011г. на Председателя на СГС; 
17. Заповед № 870/04.05.2011 г. на Председателя на СГС; 
18. Заповед № 879/05.05.2011 г. на Председателя на СГС; 
19. Заповед № 894/09.05.2011 г. на Председателя на СГС; 
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20. Заповед № 1113/07.06.2011 г. на Зам. председателя на СГС; 
21. Заповед № 1115/07.06.2011 г. на Председателя на СГС; 
22. Заповед № 2006/17.06.2011 г. на Зам. председателя на СГС; 
23. Справка за натовареността на съставите в НО при СГС през 2010 г.; 
24. Справка за натовареността на съставите в НО при СГС през 

петмесечието на 2011 г.; 
25.Обобщена справка за дейността на НО при СГС за 2010 г.; 
26 Справка за дейността на НО при СГС през петмесечието на 2011 г.;  
27. Справка за дела с необявени съдебни актове в тримесечен срок от 

съдиите в НО на СГС към 31.05.2011 г.; 
28. Справка за постъпили наказателни дела в НО при СГС през 2010 г. 

по текстове; 
29. Справка за постъпили второинстанционни наказателни дела в НО 

при СГС през 2010 г.;  
30. Справка за постъпили наказателни дела в НО при СГС през 2011 г. 

по текстове; 
31. Справка за свършени първоинстанционни дела през 2010 г.; 
32. Справка за свършените второинстанционни дела през 2010 г.; 
33. Справка за свършени първоинстанционни дела през петмесечието 

на 2011 г.; 
34. Справка за свършените второинстанционни дела през петмесечието 

на 2011 г.; 
35. Справка за насрочване на дела до първо заседание за срок повече от 

три месеца за 2010 г.; 
36. Справки за насрочване дела до първо заседание за срок повече от 

три месеца за 2010 г. – по въззивни състави – 17 бр.; 
37. Справка за насрочване дела до първо заседание за срок повече от 

три месеца за периода 01.01.2011 г. – 31.05.2011 г.; 
38. Справка за насрочване дела до първо заседание за срок повече от 

три месеца, по въззивни състави, за периода 01.01.2011 г. – 31.05.2011 г.; 
39. Отчет за работата на СГС за периода 01.01.2011 г. – 31.05.2011 г.; 
40. Справка за свършените наказателни дела в НО при СГС до три 

месеца през петмесечието на 2011 г.; 
41. Удостоверение от 05.07.2011 г. от председателя на 25 състав. 
 
 
 
                                      ИНСПЕКТОР: 
 
 
                                                                 /ПЕТЪР МИХАЙЛОВ/ 

 


