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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 приетия план 

за провеждане на комплексна планова проверка от Инспектората към 
Висшия съдебен съвет на съдилищата и прокуратурите в Апелативен район 
–град Пловдив, както и на Заповед № 54/09.04.2010 год. на Главния 
инспектор, 

 
СЕ ИЗВЪРШИ КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА на Окръжен съд – гр. 

Пазарджик, Районен съд – гр. Пазарджик, Районен съд – гр. Пещера, 
Районен съд – гр.Велинград, Районен съд – гр.Панагюрище, с обхват 
на проверката от 01.01.2009г. до 31.12.2009г. и задачи на проверката: 

- срочност на разгледаните дела и срокове за изготвяне на мотивите 
към обявени присъди, на решенията и определенията по обявени за 
решаване дела; 

- върнати за допълнително разследване дела - причини и основания, 
както и спрени наказателни дела; 

- изпълнение на присъдите, срокове и причини за евентуално 
просрочване; 

- общи данни за постъпилите и решени дела от всеки съдия; 
потвърдени, изменени и отменени съдебни актове; 

- оправдателни присъди; 
- общ контрол - извършени ревизии от Окръжен съд и Апелативен 

съд; предложения за изменение на будещи съмнение и водещи до 
противоречиво приложение текстове на отделни норми, както и до 
противоречива съдебна практика. 

- деловодни книги. 
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СРОК за извършване на проверката от 12.04.2010г. до 23.04.2010г.  
 

          ПРОВЕРЯВАЩИ:  
ИНСПЕКТОР: Петър Кирилов Михайлов  
ЕКСПЕРТИ: Николай Иванов Костадинов, Миглена Веселинова 

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

ръководител на съда. 
 
 

КОНСТАТАЦИИ ОТ ПРОВЕРКАТА 
 
 

ОКРЪЖЕН СЪД – ГРАД ПАЗАРДЖИК 
 
 

През 2009г. щатното разписание на Окръжен съд гр. Пазарджик 
включва 22 съдии, разпределени както следва: Административен 
ръководител – председател -1 , зам. председател - 3, съдии - 16 и мл.съдии - 2. 
Към 01.01.2009 г. в съда са незаети 5 щатни бройки - 1 за зам. Председател, 2 
за съдии и 2 за младши съдии. С решение на ВСС по протокол № 
30/16.07.2009 г. за зам. председатели ОС са преизбрани Пенка Янева и 
Невена Танкова. Съдиите, разглеждащи наказателни дела в ОС – Пазарджик 
са: Ивета Парпулова – Председател на ОС, Георги Веселинов, Ирина 
Джунева, Коста Стоянов, Димитър Бозаджиев и Кристина Пунтева. С 
решение на ВСС по протокол № 39/15.10.2009 г. съдия Георги Веселинов е 
временно отстранен от длъжност на основание чл.230 ал.1 ЗСВ. Всички 
съдии в наказателно отделение разглеждат дела от общ характер, въззивни 
наказателни дела, частни наказателни дела – І и ІІ инстанция, частни 
наказателни дела-разпити и мерки. Обособени са два въззивни наказателни 
състава, като след отстраняване на съдия Веселинов, неприключените му 
дела са преразпределени. 
 

1. Разпределение на делата на принципа на случайния подбор 
съгласно чл.9 ЗСВ. 
 - Случайният подбор чрез електронно разпределение на делата се 
извършва, съобразно поредността на постъпването им, от съдебни 
деловодители - Заповед на Председателят на ОС № 355 от 09.09.2008г. Със 
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същата заповед е разпоредено по всяко наказателно дело да се прилагат 
протоколи от извършеното електронно разпределение, като във всеки 
протокол за избор на съдия-докладчик да се отразяват причините за 
изключването на определен съдия от разпределението. 
 Разпределението на делата е равномерно. Системата се експлоатира 
коректно.  
 
 2. Деловодни книги: 
 - Книга за веществените доказателства. Води се на електронен носител.  
 - Книга за изпълнение на влезлите в сила присъди. Води се на електронен 
и хартиен носител. Всеки месец се изготвят протоколи от проверки на 
сроковете на осн. чл. 120 от ПАРОАВАС. 
 - Книга закрити и разпоредителни заседания – 2-ра инстанция; 
- Описна книга за въззивни наказателни дела 2009г; 
- Описна книга – наказателни дела първа инстанция; 
-  Срочната книга се води съгласно изискванията.  
 Всички книги се водят стриктно и съгласно изискванията. 
 

3. Образуване, движение и приключване на делата. 
 Общо постъпилите наказателни дела през проверявания период са 
905 дела, а висящи в началото на отчетния период – 41 бр.  
Постъпилите дела през проверявания период по видове са, както следва:  
НОХД – 101 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 275 бр., ЧНД разпити – 152 бр., 
въззивни наказателни дела – 290 бр., ЧНД II-ра инстанция – 87 бр. 
Висящи по видове в началото на проверявани период са, както следва: 
НОХД – 16 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 1 бр., въззивни наказателни дела – 
21 бр., ЧНД II-ра инстанция – 3 бр. 
Общият бр. на делата за разглеждане пред проверявания период е 946, като 
от тях : НОХД – 117 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 276 бр., ЧНД разпити – 152 
бр., въззивни наказателни дела – 311 бр., ЧНД II-ра инстанция – 90 бр. 
Общо свършените дела за 2009г. са 920 бр. от тях: НОХД – 102 бр.; ЧНД I-
ва инстанция – 272 бр., ЧНД разпити – 152 бр., въззивни наказателни дела 
– 306 бр., ЧНД II-ра инстанция – 88 бр. 
Общо свършени в тримесечен срок са 884 бр., със съдебен акт по същество 
са 837.  

Общо прекратените производства са 83 бр. Със споразумение през 
2009г. са приключили общо 41 дела,от които 14 - по реда на чл.382 НПК и 
27 по реда на 384 НПК.  
 Висящи в края на периода са 26 бр., а 83 бр. са обжалвани и протестирани. 

 
 На случаен принцип бяха изискани и проверени следните видове 
дела: НОХД № 471/07г. /чл.255, ал.3 във вр. с ал.1, т.2 и т.6 във вр. с чл.26, 
ал1 във вр. с чл.2 от НК/. Делото е образувано на 28.05.2007г. и 
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приключено с присъда № 86 на 17.11.2008. С решение № 51 от 06.04.2009г. 
по ВНОХД № 53/09г., АС – Пловдив потвърждава присъдата.; НОХД № 
226/09г. Делото е образувано на 19.05.2009г., проведени са 3 с.з. и е 
приключено на 06.07.2009г. с присъда № 44.; НОХД№739/08г., обр. на 
02.10.08г. обв. по чл.282, ал.2,пр.1 и р.2 вр. ал.1, пр., вр. чл.44, ал.1, т.4 и 
ал.2 от ЗМСМА и чл.19, ал.1 от Закона за автопревоз и чл.17, ал.3 от 
Наредба №2/02г. Постановена оправдателна присъда №91 от 26.11.08г. С 
решение №180 от 29.09.08г. по ВНОХД№267/08г. АС-Пловдив отменя 
оправдателна присъда №23 от 07.03.08г. по НОХД№749/07г. на ПОС и е 
върнал делото за ново разглеждане. Присъда №91 от 26.11.08г. 
постановена по НОХД№739/08г. е протестирана. С решение №33 от 
11.03.09г. по ВНОХД№662/08г. АС-Пловдив, потвърждава присъдата. 
ВКС с решение №314 от 10.07.09г. по касационно дело №323/09г. 
потвърждава решението на Пловдивски апелативен съд;  
Незабавни производства по реда на чл. 364 от НПК: НОХД №259/2009г. 
/чл.199, ал.1, т.4 във вр. с чл.198, ал.1 във вр. с чл.18, ал.2 и чл.29, ал.1, б 
„а” от НК/. Делото е образувано на 16.04.2009г. и приключено на същата 
дата.; НОХД №905/2009г. Делото е образувано и решено на 30.12.2009г. 
Бързо производство по чл. 357, ал.1 от НПК: НОХД №739/2009г. /чл.304, 
ал.1 от НК/. Делото е образувано и решено на 12.10.2009г. 
 Дела решени със Споразумение:  НОХД № 226/2009г. /чл.244, ал.1, 
пр.1 и 2 от НК/. Делото е образувано на 02.04.2009г. С протоколно 
определение от с.з. на 02.04.2009г., съдът е одобрил внесеното 
споразумение и е прекратил НП.; НОХД № 320/2009г. /чл.244, ал.1 вр. 
чл.26, ал.1 от НК/. Делото е образувано на 07.05.2009г. и приключено на 
14.05.2009г.; НОХД № 263/2009г. Делото е образувано на 21.04.09г. и 
приключено с одобрено споразумение на 13.05.2009г.; НОХД № 538/2009г. 
/чл. 354а, ал.1, пр.4 от НК чл. 339, ал.1 от НК/. Делото е образувано на 
21.07.2009г. С протоколно определение от с.з. на 20.08.2009г., съдът 
одобрява постигнатото споразумение и прекратява НП, НОХД № 
809/2009г. /чл.343, ал.1, б „в” във вр. с чл.342, ал.1 от НК във вр. с чл. 20, 
ал.1 и ал.2, чл.21, ал.1 от ЗДвП/. Делото е образувано на 16.11.2009г. и 
приключено на 16.11.2009г.; НОХД№332/09г., обр. на 12.05.09г. обв. по 
чл.199, ал.1, т.3, пр.2 вр. чл.198, ал.1 вр. чл.20, ал.2 от НК; 
НОХД№595/09г., обр. на 31.07.09г. обв. по чл.213, ал.3, т.2 и т.7 вр. чл.26 
от НК вр. чл.18 от НК; НОХД№423/09г., обр. на 15.06.09г. обв. по чл.343, 
ал.1, б.”в” вр. чл.342, ал.1 вр. чл5, ал.2, т.1 вр. чл.20, ал.1 вр.чл.40, ал.1 и 
ал.2 от ЗДВП; НОХД№507/09г., обр. на 10.07.09г. обв. по чл.343, ал.4 вр. 
ал.3, пр.4, б.”б”, пр.1 вр. ал.1, б.”б”, пр.2 и б.”в” вр. чл.342, ал.1 от НК вр. 
чл.20, ал.2 и чл.37, ал.1 от ЗДВП; НОХД№431/09г., обр. на 17.06.09г. обв. 
по чл.199, ал.1, т.4 от НК вр. чл.29 от НК; НОХД№840/09г., обр. на 
26.11.09г. обв. по чл.354а, ал.2, изр.2, пр.3 вр. чл.354а, ал.1 вр. чл.63, ал.2, 
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вр. чл.31, ал.2 от НК; НОХД№895/09г., обр. на 18.12.09г. обв. по чл.354а, 
ал.2 изр.2, пр.3 вр. ал.1, пр.4 и пр.5 вр. чл.26, ал.1 от НК. 
 Дела, разглеждани по реда на гл. XXVII от НПК: НОХД № 
662/2009г. /чл.244, ал.1 от НК/. Делото е образувано на 10.09.09г. и 
приключено на 10.09.09г. с присъда № 51.; НОХД №734/09г. /чл.199, ал.1, 
т.4 във вр. с чл. 198, ал.1 и чл.20, ал.2 от НК/. Делото е образувано на 
07.10.2009г. и приключено на 29.10.2009г.; НОХД № 169/2009г. /чл.343, 
ал.4 във вр. с ал.3, пр.4 от НК/. Делото е образувано на 06.03.09г. и 
приключено на 26.03.09г.; НОХД № 145/2009г. /чл.199, ал.1 във вр. с 
чл.198, ал.1 и чл.20, ал.2 от НК/. Делото е образувано на 23.02.09г. и 
приключено на 19.03.09г.; НОХД №904/2009г. /чл.252, ал.1 от НК/. Делото 
е образувано на 30.12.2009г. и приключено на 21.01.2010г.; НОХД 
№894/2009г. /чл.330, ал.2 от НК/. Делото е образувано на 17.12.09г. и 
приключено на 13.01.2010г. 

През проверяваният период, съкратено съдебно следствие по Глава 
27 от НПК е проведено по 23 НОХД. От проведеното съкратено съдебно 
следствие с разпореждане на съдия докладчик са разгледани 7 дела, по 
искане на обвиняемия и неговия защитник преди съдебно заседание - 3, по 
искане на подсъдимия и защитникът му направено в съд.заседание - 13. Не 
бяха констатирани нарушения, относно образуване, движение и 
приключване на делата. 
 Дела върнати на прокуратурата през 2009г.: Общо върнати за 
доразследване на Окръжна прокуратура Пазарджик са 5 дела от общ 
характер. През 2009г. са върнати за доразследване: - 2 дела: НОХД№ 
376/2009 г. и НОХД № 375/2009 г. от съдия докладчик в разпоредително 
заседание на основание чл.249 НПК по внесени ОА през 2009г., и 3 дела 
след преобразуване на НОХД, които са били отменени и върнати за ново 
разглеждане от стадия на досъдебното производство от въззивната 
инстанция - ПАС . 
 Анализът на делата, които са върнати за доразследване през 
проверяваният период сочи, че съдиите от наказателното отделение на ПОС 
стриктно спазват Тълкувателно решение ОСНК ВКС № 2/2002 г., относно 
нарушаването на процесуалните правила, даващи основание за връщане на 
делото. Делата се връщат за доразследване единствено, когато в досъдебното 
производство е било допуснато отстранимо съществено нарушение на 
процесуалните правила. За намаляване броя на прекратените и върнати дела 
за доразследване са допринесли и проведените през 2009г. две съвместни 
съвещания с прокуратурата, както и изготвените анализи за върнати дела за 
доразследване през предходни години. Съдиите докладчици стриктно са 
изпълнявали задълженията си по чл.249 ал.1 във вр.чл.248 ал.2 т.1 и 3 НПК 
да връщат делата за доразследване с разпореждане, а не в открито съдебно 
заседание.  
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 Дела с постановени оправдателни присъди: НОХД №73/2009г.; 
НОХД №472/2007г.; НОХД № 739/2008г.; НОХД №349/2009г. 
 През 2009г. са постановени 6 оправдателни присъди Най-честата 
причина за постановяването на оправдателните присъди е, че по 
обвиненията липсват доказателства, които да обосноват осъдителен 
съдебен акт. 
 Със Заповед №553/19.11.09г. на председателя а окръжния съд, е 
възложено извършването на проверка на организацията на дейността на 
съдиите по наказателни дела, в районните съдилища на територията на 
Окръжен съд – Пазарджик. Също така, въз основа на Заповед 
№165/13.04.09г. на председателя на окръжния съд, е извършена и проверка 
обхващаща организацията в районните съдилища, на делата гледани по 
реда на УБДХ. 

За периода от 01.01.2009г. до 31.12.2009г. в ОС-Пазарджик, няма 
спрени и изгубени дала. 
 
 

РАЙОНЕН СЪД – ГРАД ПАЗАРДЖИК 
 
 

Щатът на Районен съд гр.Пазарджик се състои от 14 съдии, 
разпределен както следва: административен ръководител - председател-
1бр., зам. председател - 1 бр., съдии - 12 бр. Към 01.01.2009г. в съда са 
били заети всички щатни бройки. През м.октомври и м. ноември 2009г. 
изтича пет годишния мандат на Административния ръководител 
Александър Александров, съответно и на зам.председателя Иванка 
Илинова. С решение на ВСС по протокол № 37/01.10.2009 г. за 
адм.ръководител - председател на РС Пазарджик е назначена Николинка 
Цветкова, която встъпила в длъжност на 20.10.2009 г., а с решение на ВСС 
по протокол № 49/03.12.2009 г. за заместник на административния 
ръководител е назначена Майа Попова, встъпила в длъжност на 18.12.2009 
г. В края на 2009г. в Районен съд Пазарджик вакантни са две щатни бройки 
за съдии. 
 В наказателна колегия на Районен съд – Пазарджик през 2009г. 
работят 7 съдии: Александър Александров, Стела Михайлова, Красимир 
Комсалов, Елисавета Радина, Майа Попова, Марияна Шотева и Димитър 
Бишуров. В наказателното деловодство на съда работят 5 съдебни 
деловодители. 
 За проверяваният период е извършвана проверка в наказателна 
колегия на РС от ОС, съгласно заповед № 553 от 19.11.2009г. на 
адм.ръководител – председател на ОС – Пазарджик. След проверката е 
изготвен доклад с препоръки. Към момента на извършване на проверката, 
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препоръките дадени от по-горната инстанция, в по-голямата си част са 
изпълнени. 
 

1. Разпределение на делата на принципа на случайния подбор 
съгласно чл.9 ЗСВ. 
 - Случайният подбор чрез електронно разпределение на делата се 
извършва чрез програмния продукт „Law Choice”, като за наказателните 
дела, разпределението се извършва от Стоянка Матеева – съдебен 
деловодител в „Наказателно деловодство” /съгласно Заповед № 428 от 
29.12.2008г. на председателя на РС/. 
 
 2. Деловодни книги: 
  - Книга за изпълнение на влезли в сила присъди и определения. 
Книгата се води на електронен носител. Книгата е проверявана всеки 
месец от Председателя на съда и съдебния администратор. При воденето 
на книгата на ел.носител няма отбелязване на коя дата делото е върнато от 
по-горна инстанция.  
  - Книга за веществените доказателства. Води се на хартиен носител 
от 1984г., като за постъпилите в съда в.д. се съставят приемо-предавателни 
протоколи /за 2009г. – 16 бр./ 
 - Книга за открити заседания; 
 - Срочна книга – открити заседания. 
 Кото цяло книгите се водят стриктно и съгласно изискванията, което 
може да се отчете и като резултат от препоръките, дадени в доклада от 
проверката на ОС. 
 

3. Образуване, движение и приключване на делата. 
 Общо постъпилите дела през проверявания период са 2767 дела, а 
останали несвършени в началото на отчетния период - – 325 бр.  
Постъпилите дела през проверявания период по видове са, както следва: - 
НОХД – 687 бр.; - НЧХД – 62 бр.; - по чл. 78а от НК – 54 бр.; - ЧНД – 1041 
бр.; - ЧНД разпити – 334бр.; - НАХД – 589 бр. 
 Общият бр. на делата за разглеждане пред проверявания период са 
3092 бр., като от тях : - НОХД – 811 бр., -НЧХД – 97 бр., - дела по чл. 78а 
от НК – 75 бр., - ЧНД – 1071 бр., ЧНД разпити – 334 бр. НАХД – 704 бр., 
 Общо свършените дела за 2009г. са 2857 бр. от тях: НОХД – 738 бр.; 
- НЧХД – 78 бр.; - по чл. 78а от НК – 71 бр.; - ЧНД – 1054 бр.; - ЧНД 
разпити – 334 бр.; - НАХД – 582бр. 
 Общо свършени в тримесечен срок са 2531 бр. Със съдебен акт по 
същество са 2052 бр. Общо прекратените производства са 805 бр. Висящи 
в края на периода са 235 бр., а 426 бр. са обжалвани и протестирани. 

Просрочени дела: 
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№ № на дело Постановяване 
на съд.акт  
чл.300-НПК 

Дата на предаване на мат. 
чл.308,ал.2-НПК(30 дни), 
чл.340,ал.1-НПК(30 дни). 

Забава Съдия 

1 НОХД№2615/08г. 25.02.09г. 23.06.09г. 2м. Александров 
2 НОХД№248/09г. 17.03.09г. 25.05.09г. 1м. Александров 
3 НАХД№362/09г. 24.03.09г. 25.05.09г. 1м. Александров 
4 НАХД№437/09г. 24.03.09г. 27.05.09г. 1м. Александров 
5 НАХД№440/09г. 24.03.09г. 27.05.09г. 1м. Александров 
6 НОХД№481/09г. 24.03.09г. 25.05.09г. 1м. Александров 
7 НАХД№392/09г. 24.03.09г. 29.06.09г. 2м. Александров 
8 НОХД№363/09г. 24.03.09г. 25.05.09г. 2м. Александров 
9 НАХД№296/09г. 31.03.09г. 29.06.09г. 2м. Александров 
10 НАХД№322/09г. 31.03.09г. 03.07.09г. 2м. Александров 
11 НАХД№531/09г. 14.04.09г. 30.06.09г. 1м. Александров 
12 НАХД№456/09г. 14.04.09г. 30.06.09г. 1м. Александров 
13 НАХД№2597/08г. 14.04.09г. 30.06.09г. 1м. Александров 
14 НАХД№475/09г. 14.04.09г. 30.06.09г. 1м. Александров 
15 НАХД№566/09г. 14.04.09г. 30.06.09г. 1м. Александров 
16 НАХД№433/09г. 14.04.09г. 29.06.09г. 1м. Александров 
17 НАХД№522/09г. 28.04.09г. 30.06.09г. 1м. Александров 
18 НАХД№611/09г. 28.04.09г. 30.06.09г. 1м. Александров 
19 НОХД№502/09г. 19.11.09г. 29.01.10г. 1м. Александров 
20 НАХД№2190/09г. 24.11.09г. 03.02.10г. 1м. Александров 
21 НАХД№2005/09г. 24.11.09г. 29.01.10г. 1м. Александров 
22 НАХД№1947/09г. 24.11.09г. 02.02.10г. 1м. Александров 
23 НАХД№910/09г. 24.11.09г. 26.01.10г. 1м. Александров 
24 НОХД№2320/09г. 01.12.09г. 05.02.10г. 1м. Александров 
25 НАХД№1165/09г. 01.12.09г. 05.02.10г. 1м. Александров 
26 НАХД№2266/09г. 01.12.09г. 24.02.10г. 1м. Александров 
27 НОХД№1554/09г. 12.10.09г. 02.03.10г. 2м. Попова 
28 НОХД№1661/09г. 26.10.09г. 22.02.10г. 2м. Попова 
29 НАХД№2148/09г. 16.11.09г. 23.03.10г. 3м. Попова 
30 НАХД№1319/09г. 16.11.09г. 11.03.10г. 3м. Попова 
31 НЧХД№1528/09г. 07.12.09г. 23.03.10г. 2м. Попова 
32 НАХД№2275/09г. 07.12.09г. 05.03.10г. 2м. Попова 
33 НАХД№2141/09г. 07.12.09г. 05.03.10г. 2м. Попова 
34 НАХД№2359/09г. 07.12.09г. 05.03.10г. 2м. Попова 
35 НАХД№2362/09г. 07.12.09г. 05.03.10г. 2м. Попова 
36 НАХД№2329/09г. 07.12.09г. 02.03.10г. 2м. Попова 
37 НАХД№2483/09г. 21.11.09г. 10.03.10г. 2м. Попова 
38 НАХД№2475/09г. 21.12.09г. 26.02.10г. 2м. Попова 
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39 НАХД № 2523/08 06.02.09г. 21.05.09г. 2м. Михайлова 
40 НАХД № 2742/08 06.02.09г. 30.05.09г. 2м. Михайлова 
41 НАХД № 2599/08 06.02.09г. 21.05.09г. 2м. Михайлова 
42 НАХД № 1923/08 22.01.09г. 16.06.09г. 3м. Михайлова 
43 НАХД № 1966/08 23.01.2009г. 11.06.09г. 2м. Михайлова 
44 НОХД №1023/08 28.01.09г. 15.06.09г. 3м. Михайлова 
45 НОХД № 2993/07 28.01.09г. 30.05.09г. 3м. Михайлова 
46 НАХД № 2729/08 06.02.09г. 21.07.09г. 4м. Михайлова 
47 НОХД № 358/07 11.02.09г. 12.05.09г. 2м. Михайлова 
48 НАХД № 2390/08 13.02.09г. 17.07.09г. 3м. Михайлова 
49 НАХД № 2776/08 13.02.09г. 12.05.09г. 2м. Михайлова 
50 НОХД № 1922/08 18.02.09г. 16.08.09г. 5м. Михайлова 
51 НАХД № 2488/08 20.02.09г. 18.05.09г. 2м. Михайлова 
52 НАХД № 2522/08 06.03.09г. 08.06.09г. 2м. Михайлова 
53 НОХД № 2604/08 11.03.09г. 15.06.09г. 2м. Михайлова 
54 НАХД № 66/09 13.03.09г. 20.07.09г. 3м. Михайлова 
54 НАХД № 199/09 10.04.09г. 30.07.09г. 2м. Михайлова 

 
Без просрочени актове са съдия Марияна Шотева и съдия Красимир 

Комсалов.  
 На случаен принцип бяха изискани и проверени следните видове 
дела: ЧНД №2760/2009г. Делото е образувано на 28.12.2009г. С 
определение в з.с.з. на 29.12.2009г., РС – Пазарджик връща делото на РП – 
Пазарджик за продължаване на разследването и извършване на следващите 
се процесуални действия.; НОХД № 2627/2009г. /чл. 354а, ал. 3, т. 1 вр. с 
чл. 2, ал. 2 от НК/. Делото е образувано на 10.12.2009г. С разпореждане от 
16.12.2009г., ПРС го връща на РП за продължаване на разследването и 
извършване на следващите се процесуални действия.; НОХД № 
2036/2009г. /чл. 198, ал.1 вр. с чл. 20 от НК/. Делото е образувано на 
07.10.2009г. С протоколно определение от 19.10.2009г., съдът не одобрява 
внесеното от РП споразумение, прекратява НП и връща делото на РП. На 
26.10.2009г. РП – Пазарджик внася ОА и е образувано НОХД № 
2167/2009г., което е приключено на 16.11.2009г.; НОХД № 454/2009г. /чл. 
235, ал. 1 вр. с чл. 26 от НК/. Делото е образувано на 09.03.2009г. 
Проведени са 4 с.з. и делото е приключено с присъда № 230 от 04.06.2009г. 
Окръжен съд – гр. Пазарджик с Решение № 160 от 11.09.2009г. по ВНОХД 
№ 456/2009г. отменява присъдата и връща делото на РС за ново 
разглеждане.; НОХД № 203/2009г. /чл. 195, ал. 1, т. 3 и т. 5 вр. чл. 194, ал. 1 
вр. чл. 20, ал. 2 вр. чл. 26 от НК вр. чл. 2, ал.2 от НК/. Делото е образувано 
на 03.02.2009г. С протоколно определение от с.з. на 09.02.2009г., съдът, 
одобрява постигнатото споразумение и прекратява НП.; НОХД № 
191/2009г. /чл. 343, ал. 3, пр. 3, б „а”, пр. 2 във вр. с чл. 343, ал. 1, б „б”, пр. 
2 във вр. с чл. 342, ал. 1 от НК/. Делото е образувано на 02.02.2009г. и с.з. е 
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насрочено за 24.02.2009г. Делото е гледано по реда на гл. XXVII от НПК. 
Присъда № 84 от 24.02.2009г.; НОХД № 2138/2009г. /чл. 316, от НК вр. с 
чл. 308, ал. 2 вр. с ал. 1 от НК/.Делото е образувано на 21.10.2009г. и 
приключено с присъда № 397 на 16.11.2009г.; НОХД № 2247/2009г. /чл. 
235, ал. 1 вр. чл. 63 от НК/. Делото е образувано на 03.11.2009г. Проведени 
са 3 с.з. Присъда № 55 от 11.02.2009г.; НОХД № 2038/2009г. /чл. 316 във 
вр. с чл. 308, ал. 2 вр. с чл. 308, ал. 1 от НК/. Делото е образувано на 
08.10.2009г. и е гледано па реда на гл. XXVII от НПК. Присъда № 384 от 
04.11.2009г.; НОХД № 1900/2009г. /чл. 195, ал. 1, т. 3 вр. с чл. 194 от НК/. 
Делото е образувано на 17.04.2009г., проведени са 7 с.з. и е приключено с 
присъда № 72 от 24.02.2010г.; НОХД № 1505/2009г. /чл. 325, ал. 4 вр. с ал. 
1 от НК/. Делото е образувано на 24.07.2009г., проведени са 3 с.з. и е 
приключено с присъда № 367 от 22.10.2009г. Присъдата е потвърдена от 
ОС – Пазарджик с решение № 261 от 22.12.2009г. по ВНОХД № 
800/2009г.; НОХД № 1532/2009г. /чл. 152, ал. 1, т. 2 от НК/. Проведени са 6 
с.з. и делото е приключено с присъда № 15 от 18.01.2010г.; НОХД № 
1603/2009г. /чл. 131, ал. 1, пр. 2 от НК/. Делото е образувано на 
06.08.2009г. и са проведени са 7 с.з. Делото е приключено с присъда № 451 
от 28.12.2009г. С решение № 51 от 16.03.2010г. но ОС- Пазарджик по 
ВНОХД № 87, изменя присъдата на РС.; НОХД № 1922/2009г. /чл. 196, ал. 
1, т.1 вр. с чл. 194, ал.1 вр. с чл. 29, ал.1, б „а” и „б” от НК/. Делото е 
образувано на 23.09.2009г., проведени са 2 с.з. и е приключено с присъда 
№ 391 от 09.11.2009г.; НОХД № 2564/2009г. /чл. 343, ал. 1 от НК/. Делото 
е образувано на 03.12.2009г. и приключено с присъда № 427 на 
07.12.2009г.; НОХД № 2188/2009г. /чл. 155, ал.3 вр. ал. 1, чл.139б от НК/. 
Делото е образувано на 28.10.2009г., проведени са 2 с.з. и е приключено с 
присъда № 33 на 25.01.2010г.; НОХД № 2258/2009г. /чл. 144, ал. 3 вр. чл. 
144, ал. 1 от НК вр. с чл. 63, ал.1, т.4 от НК/. Делото е образувано на 
04.11.2009г. и е гледано по реда на гл.27 от НПК. Присъда № 418 от 
30.11.2009г., която е потвърдена от ОС – Пазарджик с решение № 14 от 
03.02.2010г. по ВНОХД № 17/2010г.; НОХД № 1645/2009г. /чл. 354а, ал.3, 
т.1 от НК/. Делото е образувано на 12.08.2009г. В с.з. на 13.10.2009г., 
съдът, с протоколно определение одобрява постигнатото споразумение и 
прекратява НП; НОХД № 1529/2009г. /чл.198, ал.1 вр. с чл. 20, ал.2 вр. ал.1 
от НК/. Делото е образувано на 29.07.2009г. РП на осн. чл. 382, ал1 от НПК 
внася споразумение, което съда в с.з. на 31.07.2009г. не одобрява с мотива, 
че същото противоречи на чл. 36 от НК. Делото е прекратено и върнато на 
РП, която на внася ОА и е образувано НОХД № 1561/2009г., което е 
приключено на 11.08.2009г.; НОХД № 835/2009г. /чл.343б, ал.2 вр. с ал.1 
от НК/. Делото е образувано на 27.04.2009г. и приключено с присъда № 
181 от 28.04.2009г. Присъдата е потвърдена от ОС - Пазарджик с решение 
№ 113 от 03.06.2009г. по ВНОХД № 328/2009г.; НОХД №1477/2009г. 
/чл.196,ал.1 вр. с чл.29, ал.1, б „а” и „б” вр. с чл.26, ал.1 от НК/. Делото е 
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образувано на 23.07.2009г. В с.з. на 08.09.2009г. с протоколно 
определение, съдът прекратява НП и връща делото на РП за отстраняване 
на допуснати процесуални нарушения. РП – Пазарджик внася нов ОА на 
12.10.2009г. и е обр. НОХД № 2066/2009г., което е приключено с присъда 
№ 409 на 23.11.2009г.; НОХД № 941/2009г. /чл.131, ал.1, т.9, т.12 вр. с 
чл.129, ал.1, ал.2 от НК/. Делото е образувано на 15.05.2009г. С 
разпореждане от 16.05.2009г., съдът прекратява НП и връща делото на РП 
– Пазарджик. На 03.08.2009г., РП - Пазарджик на осн. чл. 381, ал.1 от НПК 
внася споразумение, и е обр. НОХД № 1567/09г. Делото е приключено на 
04.08.2009г.; НОХД№2507/09г., обр. на 26.11.09г. обв. по чл.195, ал.1, т.3,4 
и 5 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК. Постановена присъда от 
07.01.10г.; НОХД№2088/09г., обр. на 15.10.09г. обв. по чл.198, ал.1 вр. 
чл.20, ал.2 от НК. Делото е за извършено престъпление през 1999г. От 
1999г. до 2006г. не са извършвани процесуално – следствени действия. 
След този период с постановление от 25.04.06г. на РП – Пазарджик, 
наказателното производство е спряно. Възобновено на 14.01.08г. 
Постановена присъда №431 от 09.12.09г.; НОХД№2557/09г., обр. на 
03.12.09г. обв. по чл.346, ал.2, т.1 и т.3 вр. чл.195, ал.1, т.3,4 и 5 от НК вр. 
чл.194, ал.1 от НК вр. чл.346, ал.1 от НК. Престъплението е извършено 
през 1997г. От 1998г. до 2006г. не са извършвани процесуално – 
следствени действия. Присъда №4 от 08.01.10г.; НОХД№989/09г., обр. на 
20.05.09г. обв. по чл.195, ал.1, т.4, пр.2 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.26, ал.1 от 
НК. Присъда №258 от 25.06.09г. Делото е преобразувано от 
НОХД№616/09г., обр. на 26.03.09г., прекратено и върнато на РП на 
24.04.09г., поради противоречие между обстоятелствената част и 
диспозитива на обвинителния акт; НОХД№2137/09г., обр. на 21.10.09г. 
обв. по чл.129, ал.2 вр. ал.1 от НК. Делото преобразувано то 
НАХД№1980/08г. чл.78а от НК, обр. на 11.09.08г. проведени 5 с.з. 
Прекратено на 17.06.09г.; НОХД№2464/08г., обр. на 14.11.08г. обв. по 
чл.131, ал.1, т.12 вр. чл.130, ал.1 вр. чл.20, ал.2 он НК и обв. по чл.131, ал.1, 
т.12 вр. чл.130, ал.1 от НК. Проведени 6 с.з., присъда от 04.06.09г. делото 
преобразувано то НОХД№1800/08г., обр. на 08.08.08г., прекратено и 
върнато на РП на 10.10.08г.;  

Не бяха констатирани нарушения, относно образуване, движение и 
приключване на делата. 
 Дела върнати на прокуратурата през 2009г.: дела върнати за 
доразследване във фазата на подготвителните действия за разглеждане на 
делото в съдебно заседание: НОХД №2330/2009г. С протоколно 
определени в с.з. от 18.12.2009г., съдът прекратява съдебното 
производство и връща делото на РП – Пазарджик за отстраняване на 
допуснатите процесуални нарушения – противоречие между 
обстоятелствената част и диспозитива на обвинителния акт; НОХД № 
2036/2009г. С протоколно определени в с.з. от 19.10.2009г., съдът 
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прекратява съдебното производство и връща делото на РП – Пазарджик за 
отстраняване на допуснатите процесуални нарушения.; НОХД № 
1859/2009г. С протоколно определени в с.з. от 16.10.2009г., съдът 
прекратява съдебното производство и връща делото на РП – Пазарджик за 
отстраняване на допуснатите процесуални нарушения.; НОХД № 
1524/2009г. С протоколно определени в с.з. от 29.09.2009г., съдът 
прекратява съдебното производство и връща делото на РП – Пазарджик за 
изготвяне на ОА, който да отговаря на изискванията на НПК.; НАХД № 
1980/2009г.; НОХД № 1504/2009г. С протоколно определени в с.з. от 
18.09.2009г., съдът прекратява съдебното производство и връща делото на 
РП – Пазарджик за отстраняване на допуснатите процесуални нарушения – 
непълнота на ОА относно посоченото в диспозитива изпълнително 
деяние.; НОХД № 1477/2009г. С протоколно определени в с.з. от 
08.09.2009г., съдът прекратява съдебното производство и връща делото на 
РП – Пазарджик за отстраняване на допуснатите процесуални нарушения.; 
НОХД № 1529/2009г. С протоколно определени в с.з. от 31.07.2009г., 
съдът не одобрява споразумението внесено от РП, прекратява съдебното 
производство и връща делото на РП – Пазарджик за извършване на 
следващите процесуални действия.; НОХД № 616/2009г. С протоколно 
определени в с.з. от 24.04.2009г., съдът прекратява съдебното 
производство и връща делото на РП.; НОХД № 2261/2008г. С протоколно 
определени в с.з. от 26.01.2009г., съдът прекратява съдебното 
производство поради констатация за допуснати съществени процесуални 
нарушения. Делото е върнато на РП.  
 Дела върнати за доразследване във фазата на съдебното заседание: 
НОХД №2627/2009г.; НОХД №2058/2009г.; НОХД №2166/2009г.; НАХД 
№1864/2009г.; НАХД №1836/2009г.; НОХД №1820/2009г.; НОХД 
№1811/2009г.;НОХД № 1625/2009г.; НОХД №941/2009г.; НОХД 
№898/2009г.; НОХД №841/2009г.; НАХД №329/2009г.; НОХД 
№2473/2008г.; НОХД №2691/2008г.;НОХД №2650/2008г.; НОХД 
№2804/2008г. 

През 2009г. общо са прекратени и върнати на РП 32 дела, като по 31 
от делата това е направено от състав на Пазарджишкия районен съд, а едно 
дело е върнато от Пазарджишкия окръжен съд при осъществяване на 
въззивен съдебен контрол. От общия брой с разпореждане на съдията-
докладчик в закрито заседание са върнати 17 дела и 14 с определение от 
съдебно заседание. 
 Основните причините за връщане на делата на прокуратурата в 
основни линии се свеждат до констатирани от съда отстраними 
съществени нарушения на процесуалните правила, допуснати на 
досъдебното производство. Има случаи и на нарушаване правата на 
пострадалия по чл. 75 от НПК. В преобладаващия брой случаи правата на 
обвиняемия и защитника са били нарушени, поради това че обвинителния 
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акт не е отговарял на изискванията по чл. 246 от НПК. Най – често това се 
е състояло в противоречие между диспозитива на обвинителния акт и 
обстоятелствената част на същия, което ограничава възможността на 
обвиняемия да разбира в какво точно е обвинен и да организира защитата 
си в пълен обем. В някои от внесените обвинителни актове е липсвало и 
описание на престъпната деятелност на обвиняемия, което да обоснове 
наличието на обективните елементи от състава на престъплението, в което 
се обвинява. По едно дело съдът не е одобрил внесено извънсъдебно 
споразумение, като е приел, че същото противоречи на целите на чл. 36 от 
НК. 
 Дела с постановени оправдателни присъди:  НАХД № 910/2009г. 
Делото е образувано на 11.05.2009г. Проведени са 4 с.з. и е приключено на 
24.11.2009г. с решение № 882, с което е постановена оправдателна 
присъда. Решението е протестирано от РП – Пазарджик. ОС – Пазарджик с 
решение № 33 от 16.02.2010г. по ВНАХД № 84/2010г. отменява изцяло 
решението на РС.; НОХД № 1566/2009г. /чл.216, ал.1 от НК/. Делото е 
образувано на 03.08.2009г. Проведени са 2 с.з. и делото е приключено с 
присъда № 381 от 02.11.2009г. РП – Пазарджик протестира присъдата. ОС 
- Пазарджик с решение № 47 от 09.03.2010г. по ВНОХД № 86/2010г. 
потвърждава присъдата на РС.; НОХД № 2479/2008г. /чл.316, ал.1 вр. с 
чл.309, ал.1 от НК/. Делото е образувано на 18.11.2008г. Проведени са 2 с.з. 
и е приключено с присъда № 86 от 23.02.2009г. Присъдата е потвърдена от 
ОС – Пазарджик с решение № 98 от 20.05.2009г. по ВНОХД № 248/2009г.; 
НОХД № 2330/2008г. /чл.290, ал.1 от НК/. Делото е образувано на 
29.10.2008г., проведени 2 с.з. и е приключено с присъда на 16.01.2009г. 
Присъдата е протестирана, но пред ОС, ОП не подържа протеста. 
Постановена е оправдателна присъда поради липса на обективен състав на 
престъплението.; НОХД №2332/2008г. /чл.196, ал.1, т.2 във вр. с чл.195, 
ал.1, т.3, 4, 5 във вр. с чл.29, ал.1, б „а” от НК/. Делото е образувано на 
29.10.2008г. Проведени са 6 с.з. и е решено на 09.03.2009г. ; НАХД 
№2677/2008г. /чл.78а от НК/ Делото е решено в едно с.з. и е постановена 
оправдателна присъда, поради липса на обективен състав. Присъдата е 
потвърдена от ОС – Пазарджик.; НОХД №72/2009г. /чл.323, ал.1 от НК/. 
Делото е образувано на 14.01.2009г., проведени са 4 с.з. и е решено на 
13.04.2009г. Присъдата е протестирана пред ОС, който обаче я 
потвърждава.; НОХД № 1610/2009г. /чл.196, ал.1, т.2 от НК/. Делото е 
образувано на 07.08.2009г., проведени са 4 с.з. и е приключено 
12.01.2010г.; НОХД №163/09г. /чл.214, ал.1 от НПК/. Делото е образувано 
на 28.01.2009г., проведени са 3 с.з и е приключено на 02.06.2009г. 
Присъдата е отменена от по-горните инстанции и е постановена 
осъдителна.; НЧХД №1356/2009г. /чл.130, ал.1 от НК/. Постановена е 
оправдателна присъда, поради липса на доказателства. Присъдата не е 
обжалвана.; НЧХД №498/2009г. Оправдателна присъда, която е 



 14

потвърдена от ОС.; НОХД №790/2009г. /чл.343б, ал. 1 от НК/. 
Оправдателната присъда е отменена от ОС и е постановена осъдителна.; 
НЧХД№2440/08г., обр. на 12.11.08г. обв. по чл.130 от НК. Присъда №90 от 
04.03.09г.; НОХД№2570/08г., обр. на 28.11.08г. обв. по чл.309, ал.1 от НК. 
Присъда №161 от 15.04.09г.; НОХД№930/08г., обр. на 21.04.08г. обв. по 
чл.293а, от НК и обв. по чл.227б, ал.1 от НК. Проведени 5 с.з. Присъда 
№10 от 15.01.09г., потвърдена с решение от 11.03.09г. на ПОС по 
ВНОХД№125/09г. 
 През 2009г. в РС - Пазарджик са постановени общо 48 оправдателни 
присъди и решения. По 27 НОХД са постановени оправдателни присъди, 
по 5 дела с административен характер по чл. 78А от НК са постановени 
решения, с които обвиняемите са признати за невиновни. Оправдателни 
присъди са постановени и по 16 броя наказателни дела от частен характер. 
36 от постановените оправдателни присъди и решения са били 
протестирани от Районна прокуратура Пазарджик, като 22 от присъдите са 
потвърдени от въззивната инстанция, 6 са отменени и 3 изменени. 

При анализ на основанията за постановяване на оправдателни 
присъди се установява, че в повечето случаи са постановени оправдателни 
присъди, поради недоказаност на повдигнатото обвинение, предимно 
относно авторството на извършените деяния, недоказаност на причинната 
връзка между действията на подсъдимите и вредоносния резултат, а в 
някой случаи поради липсата на субективния елемент от престъпния 
състав, т.е. липсата на вина.  
 Дела решени със Споразумение: НОХД№9393/09г., обр. на 15.05.09г. 
обв. по чл.196, ал1 вр. чл.194, ал.1 вр.чл.29, ал.1, б.”а” и „б” от НК. 
Споразумение от 01.06.09г. Делото е преобразувано от НОХД№898/09г., 
обр. на 08.05.09г., прекратено на 11.05.09г.;НОХД№932/09г., обр. на 
13.05.09г. обв. по чл.198, ал.3 вр. ал.1 от НК. Споразумение от 21.05.09г. 
Делото е преобразувано от НОХД№817/09г. обр. на 24.04.09г. прекратено 
и върнато на РП на 30.04.09г. – объркано името на обвиняемия в 
обвинителния акт; НОХД№1471/09г., обр. на 23.07.09г. обв. по чл.227б, 
ал.2 вр. чл.227б, ал.1 от НК вр. чл.6262 и чл.608 от ТЗ;  

Спрени дела: НЧХД№1295/08г., обр. на 09.06.08г. обв. по чл.148, 
ал.2 от НК и обв. по чл.147 от НК. Проведени 6 с.з., спряно на 
17.06.09г. поради придобиване на имунитет на подсъдимия; 
НОХД№2889/07г., обр. на 06.12.07г. обв. по чл.206, ал.1 от НК 
проведени 4 с.з., спряно на 25.04.08г. на осн. чл.290, ал.1 вр. чл.25, т.1, 
пр.2 от НПК – поради разстройство на здравето на подсъдимата. 
Изготвени са нови експертизи, относно здравословното състояние на 
подсъдимата, като последната е от 05.01.10г.; НОХД№1349/08г., обр. 
на 12.06.08г. обв. по чл.159б, ал.2 вр.159б, ал.1 вр. чл.159а, ал.2, т.6 вр. 
чл.159а, ал.1 вр.чл.26, ал.1 от НК. Проведени 4 с.з. , спряно на 
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27.05.09г. поради отсъствие на подсъдимите. Делото възобновено на 
26.10.09г. 

За периода от 01.01.2009г. до 31.12.2009г. в РС-Пазарджик, няма 
изгубени дала. 

 
РАЙОНЕН СЪД – ПЕЩЕРА 

 
 

 За проверявания период, Районен съд - гр. Пещера е с щатната 
численост от 5 районни съдии. Всички щатове са били заети. Съдия 
Гергана Кирова е командирована в РС-Пазарджик и СРС, през цялата 
2009г. В съда няма обособена наказателна и гражданска колегия, но 
преимуществено наказателни дела са разглеждали председателят на съда -
съдия Стайкова, съдия Харизанова и съдия Гатев. 
 

1. Разпределение на делата на принципа на случайния подбор 
съгласно чл.9 ЗСВ. 

- Случайният подбор чрез електронно разпределение на делата се 
извършва, съобразно поредността на постъпването им. Разпределението на 
делата е сравнително равномерно, като разликите в натовареността на 
отделните състави е незначителна. Съдиите са разглеждали дела, 
образувани по всички подсъдните на РС производства. Във връзка с 
принципа на случайния подбор, председателят на съда е определил със 
Заповед №47/20.02.09г. разпределението на делата да се извършва от 
административния секретар, а при негово отсъствие от главния 
счетоводител или от съдебния секретар-протоколист. Системата се 
експлоатира коректно.  

 
 2. Деловодни книги: 

- При проверка на срочните книги, съответно за открити съдебни 
заседания по наказателни дела, срочна книга за проведени закрити 
заседания и описната книга, се установи че се водят съгласно изискванията 
на ПАРОАВАС. За календарната година са приключени с отразяване 
началния и крайния номер и поредността на страниците. 

- Книга за веществени доказателства – води се съгласно 
изискванията, като за постъпилите в съда в.д. се съставят приемо-
предавателни протоколи, като в протокола се посочва състоянието в което 
се приемат на веществените доказателства. Всички в.д. се описват 
подробно в книгата за в.д. с всички индивидуализиращи белези.  

- Книга за изпълнение на влезли в сила присъди и определения се 
води съгласно изискванията. При проверката се установи че препис от 
присъдата си изпраща за изпълнение на прокуратурата в 
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законоустановеният срок. Извършва се ежемесечна проверка на книгата, 
съгласно чл. 120 от ПАРОАВАС.  

 
3. Образуване, движение и приключване на делата. 

Постъпилите дела през проверявания период - 388 дела. Останали 
несвършени в началото на отчетния период – 42 дела. Общо дела за 
разглеждане – 430 бр. от които: НОХД – 157 бр., НЧХД – 27 бр., НАХД – 
97 бр., по чл. 78а от НК – 32 бр., ЧНД – 45 бр. и ЧНД разпити – 72 бр. 

Общо свършените дела - 389 бр. както следва: НОХД – 140 бр., НЧХД – 
22 бр., по чл.78а от НК - 28 бр., ЧНД – 43 бр., ЧНД разпити – 72 бр. и 
НАХД – 84 бр. 

Решени дела по същество – 350 бр. от които: НОХД – 126 бр., НЧХД – 7 
бр., по чл.78а от НК – 28 бр., ЧНД – 39 бр. и НАХД – 78 бр. 

Прекратени производства общо – 39 дела. от които: прекратени и 
върнати на РП– 0 бр., споразумения – по чл.382 НПК – 7 бр., по чл.384 
НПК – 21 бр., прекратени по други причини – 11 бр. 

Останали несвършени дела в края на периода – 41 бр. в т.ч. – НОХД – 
17 бр., НЧХД – 5 бр., по чл.78а от НК – 4 бр., ЧНД – 2 бр. и НАХД – 13 бр. 

Приключени дела в тримесечен срок – 337 бр. съставляващи 87% от 
всички приключени дела. в т.ч. – НОХД – 122 бр., НЧХД – 9 бр., по чл.78а 
от НК – 23 бр. и НАХД – 69 бр. Неприключването на останалите дела в 
този срок се дължи на обективни причини - необходимост от събиране на 
допълнителни доказателства, неявяване на свидетели, подсъдими и 
защитници. 

Бяха изискани и проверени дела, по които са постановени 
оправдателни присъди: НОХД№386/07г., обр. на 22.10.07г. обв. по чл.201, 
ал.1 вр. чл.20, ал.2 от НК. Проведени 13 с.з., почти всички отлагания на 
делото са по причина невъзможност да се определят: в.л. за допусната 
счетоводна експертиза, в.л. на няколко пъти не се явяват и накрая се 
отвеждат, което налага съдът да търси нови такива. В останалите случаи 
делото е отлагано поради отсъствие на подсъдими – представени са 
болнични листове. С присъда №73 от 02.07.09г. подсъдимите са оправдани 
поради липса на субективен състав на деянието. Делото е протестирано, 
окръжния съд е потвърдил присъдата. Първоначално делото е образувано 
под №30/03г. По него има осъдителна присъда, отменена по жалба от 
окръжния съд; НЧХД№171/08г., обр. на 10.05.08г. обв. по чл.147 от НК, 
срещу пет подсъдими. Проведени 9 с.з. всички случаи на отлагане на 
делото е поради неявяване на упълномощените адвокати в различни 
комбинации. Делото е отложено последно, за да се даде възможност на 
защитата да се запознаят със значителния обем писмени доказателства. С 
присъда №16 от 12.02.09г. всичките подсъдими са оправдани, като съдът е 
приел, че действията на подсъдимите, представляват гражданска позиция 
на обществен комитет, с цел подобряване на дейността на местната 



 17

администрация и при това положение липсва субективна страна на 
деянието. Присъдата не е обжалвана от тъжителя; НЧХД№238/08г., обр. на 
04.07.08г. обв. по чл.130, ал.2 от НК. Проведени 5 с.з. отлагане на делата 
поради допусната медицинска експертиза и неявяване на адвокати. 
Постановена присъда №5 от 21.01.09г., същата е обжалвана, потвърдена от 
ПОС; НОХД№208/09г., обр. на 03.07.09г. обв. по чл.195, ал.1, т.4 и 7 вр. 
чл.28, ал.1 вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК, трима подсъдими. Проведени 5 с.з. 
Присъда №108 от 19.10.09г. частично оправдателна за двама от 
подсъдимите. Окръжният съд е отменил присъдата в частта с която са 
оправдани двамата подсъдими и е постановил осъдителна присъда. ВКС е 
потвърдил присъдата на окръжния съд; НОХД№163/09г., обр. на 28.05.09г. 
обв. по чл.134, ал.1, т.1 от НК. Проведени 4 с.з. отлаганията са поради 
неявяване на адвокат и вещо лице. Постановена присъда №122 от 
19.11.09г. Окръжния съд по подаден протест е потвърдил присъдата. 
Делото е с фактическа и правна сложност. Мотивите са изключително 
задълбочени и аргументирани.  
 На случаен принцип, бяха изискани и проверени следните дела:  
НОХД№298/09г., обр. на 14.10.09г. обв. по чл.343б, ал.2 НК, незабавно 
производство по Глава 25 от НПК. Присъда №107 от 14.10.09г., 
потвърдена с решение №239 от 01.12.09г. на ПОС по ВНОХД№767/09г.; 
НОХД№155/09г., обр. на 19.05.09г. бързо производство по Глава 24 от 
НПК, обв. по чл.194, ал.1 НК; НОХД№179/09г., обр. на 08.06.09г. обв. по 
чл.209, ал.3 вр. ал.1 вр. чл26, ал.1 от НК; НОХД№158/09г., обр.21.05.09г. 
обв. по чл.343в, ал.2 от НК. Присъда №52 от 21.05.09г., потвърдена с 
решение №149 от 10.07.09г. на ПОС по ВНОХ№382/09г.; НОХД№13/09г., 
обр. на 20.01.09г. обв. по чл.343б, ал.1 от НК. Присъда 04 от 20.01.09г.; 
НОХД№203/09г., обр. на 30.06.09г. обв. по чл.343в, ал.2 от НК. Присъда 
№71 от 30.06.09г.; НОХД№148/09г., обр. на 13.05.09г. обв. по чл.343б, ал.1 
от НК, производство по Глава 24 от НПК. Присъда №47 от 13.05.09г.; 
НОХД№278/09г., обр. на 30.09.09г. обв. по чл.343б, ал.1 от НК, 
производство по Глава 24 от НПК. Присъда №101 от 08.10.09г.; 
НОХД№265/09г., обр. на 14.03.09г. обв. по чл.195, ал.1, т.2 и т.4 вр. чл.20, 
ал.2 от НК за единия обвиняем и по чл.195, ал.1, т.2, 4 и 7 вр. чл.20, ал.2 от 
НК за останалите обвиняеми. Присъда №104 от 08.10.09г.; 
НОХД№269/09г. обр. на 15.09.09г. обв. по чл.343б, ал.1 от НК и обв. по 
чл.235, ал.2 от НК. Присъда №8 от 23.09.09г.; НОХД№229/09г., обр. на 
23.07.09г. обв. по чл.343б, ал.1 от НК. Присъда №81 от 30.07.09г.; 
НОХД№381/09г., обр. на 23.12.09г. обв. по чл.325, ал.2 вр. ал.1 от НК и 
чл.216, ал.1 НК, чл.131, ал.2, т.3 вр. чл.130, ал.1 от НК. Присъда 
№134/30.12.09г.; НОХД№20/09г., обр. на 26.01.09г. обв. по чл.195, ал.1, т.3 
и 4 вр. чл.28, ал.2 вр. чл.20, ал.2 от НК. Проведени 6 с.з. всички отлагания 
на делото са поради неявяване на подсъдимия. Присъда от 21.05.09г.; 
НОХД№382/09г., обр. на 23.12.09г. обв. по чл.196, ал.1, т.1 от НК. Присъда 



 18

от 04.03.10г.; НОХД№319/09г., обр. на 29.10.09г. обв. по чл.195, ал.1, т.7 
вр. чл.28, ал.1 от НК, проведени 4 с.з.отлаганията са поради неявяване на 
подсъдимия и свидетели. Присъда от 04.03.10г.; НОХД№56/09г., обр. на 
23.02.09г. обв. по чл.206, ал.3 пр.1 вр. ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК. Проведени 
5 с.з., отлаганията са поради неявяване на свидетели. Присъда от 
03.11.09г.; НОХД№54/03г., обр. на 21.02.03г. обв. по чл.339, ал.1 от НК. 
Делото е спряно от 14.10.03г. до 11.03.10г., поради задържане на 
подсъдимия в Р.Гърция, където на 30.04.04г. е осъден на 6г. лишаване от 
свобода. Присъда от 08.04.10г.; НОХД№178/09г., обв. по чл.234, ал.1 от 
НК, чл.2, т.2 ЗАДС, чл.25, ал.1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 и чл. 28, ал.1 от ЗТТИ. 
Проведено е 1 с.з и делото е приключено с присъда №6 от 12.06.2009г.; 
НОХД№51/09г. обв. по чл.235, ал.1 от НК. Делото е образувано на 
17.02.2009г. и приключено с присъда №22 от 16.03.09г.; НОХД№22/2009г., 
обв. по чл.122, ал.1 от НК. Проведи са 7с.з. и делото е приключено с 
присъда №121 от 17.11.09г. Присъдата е потвърдена с решение №44 от 
02.03.2010г. на ОС – Пазарджик по ВНОХД №42/2010г.; 
НОХД№263/2009г. обв. по чл.343, ал.3, б „а” вр. с ал.1, б „б” от НК вр. с 
чл.342, ал.1, пр.3 от НК, чл. 5, ал.1, т.1 и ал.2, т.3 от ЗДвП. Делото е 
образувано на 09.09.2009г., проведени са 3 с.з. и е приключено с присъда 
№128 от 01.12.09г.; НОХД №244/2009г. обв. по чл.343б, ал.1 от НК. 
Делото е образувано на 11.08.2009г. и приключено с присъда №84 от 
11.08.09г.; НОХД №348/2009г., чл.343б, ал.1 от НК. Делото е образувано 
на 26.11.2009г. и приключено с присъда №126 от 26.11.09г.; 
НОХД№120/2009г., обв. по чл.343б, ал.1 от НК. Делото е образувано на 
13.04.2009г. и приключено с присъда №33 от 21.04.09г.; 
НОХД№377/2009г., обв. по чл.343б, ал.1 от НК. Делото е образувано на 
20.11.2009г. и приключено с присъда №123 от 20.11.09г.; 
НОХД№226/2009г., обв. по чл.343в, ал.2 от НК. Делото е образувано на 
17.07.2009г. и приключено с присъда №79 от 17.07.09г.; НОХД 
№331/2009г., обв. по чл.343б, ал.1 от НК. Делото е образувано на 
17.11.2009г. и приключено с присъда №124 от 23.11.09г.; 
НЧХД№200/2009г., обв. по чл.130 от НК, чл. 146 от НК. Делото е 
образувано на 29.06.09г., проведени са 3 с.з. и е приключено с присъда 
№110 от 22.10.2009г.; НЧХД№286/2009г. /чл.148, ал.1, т.1, 2, 3, 4 във вр. с 
чл. 147, ал.1 от НК/. Делото е образувано на 05.10.09г. и е приключено с 
присъда №120 от 17.11.2009г.; НЧХД №352/2009г. /чл.130, ал.1 от НК/. 
Делото е образувано на 27.11.09г., проведени са 3 с.з. и е приключено на 
12.04.2010г.; НЧХД №141/2009г. /чл.130 от НК вр. с чл. 20 от НК/. Делото 
е образувано на 11.05.09г., проведени са 4 с.з. и е приключено на 
10.11.2009г.; НЧХД №63/2009г. /чл.147, ал.1 от НК/. Делото е образувано 
на 26.02.09г. и е приключено с присъда №29 от 09.04.2009г. Присъдата е 
частично изменена с решение №116 от 09.06.2009г. на ОС – Пазарджик по 
ВНЧХД №347/09г.; НАХД №334/09г.Делото е образувано на 17.11.2009г. и 
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приключено на 15.12.09г. с Решение №155.; НАХД №322/09г. Делото е 
образувано на 03.11.2009г., проведени са 3 с.з. и е приключено на 
27.01.2010г. с Решение №5.; НАХД №318/09г. Делото е образувано на 
27.10.2009г. и приключено на 07.12.09г. с Решение №147.; НАХД 
№345/09г. Делото е образувано на 25.11.2009г. и приключено на 14.12.09г. 
с Решение №154.; НАХД №129/09г. Делото е образувано на 21.04.2009г., 
проведени са 2 с.з. и е приключено на 16.06.09г. с Решение №107.; НАХД 
№235/09г. Делото е образувано на 03.08.2009г., проведени са 2 с.з. и е 
приключено на 03.11.09г. с Решение №133.; НАХД №249/09г. Делото е 
образувано на 18.08.2009г. и е приключено на 19.10.09г. с Решение №130.; 
НАХД №370/09г. Делото е образувано на 15.12.2009г. и е приключено на 
04.01.2010г. с Решение №1.; НАХД №170/09г. Делото е образувано на 
30.05.2009г., проведени са 4 с.з. и е приключено на 15.10.09г. с Решение 
№129.; НАХД №349/09г. Делото е образувано на 27.11.2009г. и 
приключено на 09.12.09г. с Решение №152; 
 Проверени дела, по които са приложени особените правила на 
съкратеното съдебно следствие по Глава двадесет и седем от НПК: 
НОХД№107/09г., обр. на 07.04.09г. обв. по чл.197, т.3 вр. чл.195, ал.1, т.4 
НК вр. чл.26, ал.1 НК вр. чл.20, ал.2 НК. Постановена присъда №40 от 
27.04.09г.; НОХД№222/09г., обр. на 16.07.09г. обв. по чл.311, ал.1 вр. 
чл.26, ал.1 от НК. Присъда №96 от 14.09.09г.; НОХД№323/09г., обр. на 
09.11.09г. обв. по чл.343в, ал.2 от НК. Присъда №118 от 09.11.09г.; 
НОХД№189/09г., обр. на 22.06.09г. обв. по чл.343в, ал.2 от НК. Присъда 
№78 от 13.07.09г.; НОХД№219/09г., обр. на 14.07.09г. обв. по чл.131, ал.1, 
т.1 вр. чл.129, ал.2 вр. ал.1 от НК. Присъда №93 от 10.09.09г.; 
НОХД№21/09г., обр. на 26.01.09г. обв. по чл.206, ал.3 вр. ал.1 вр. чл.20, 
ал.2 вр. чл.29, ал.1, б.”а” от НК. Проведени 3 с.з., присъда от 28.05.09г.;  

Кумулации: ЧНД№302/09г., обр. на 16.10.09г.; ЧНД№192/09г., обр. 
на 24.06.09г.; ЧНД№242/09г., обр. на 06.08.09г., обр. на 06.08.09г.;  

Дела по УБДХ: НАХД№114/2009г. Делото е образувано на 
10.04.2009г и приключено на 10.04.09г. с решение № 89.; 
НАХД№115/2009г. Делото е образувано на 10.04.2009г и приключено на 
10.04.09г.; НАХД №91/2009г. Делото е образувано на 20.03.2009г и 
приключено на 20.03.09г. с решение № 80.; НАХД№79/2009г. Делото е 
образувано на 10.03.2009г и приключено на 10.03.09г. с решение № 69.; 
НАХД№236/2009г. Делото е образувано на 01.08.2009г и приключено на 
01.08.09г. с решение № 117.; НАХД №18/2009г. Делото е образувано на 
25.01.2009г и приключено на 25.01.09г. с решение № 51.; НАХД 
№113/2009г. Делото е образувано на 07.04.2009г и приключено на 
07.04.09г. с решение № 24.; 

Дела решени със споразумение: НОХД№386/09г., обр. на 30.12.09г. 
незабавно производство по Глава 25 НПК, обв. по чл.196, ал.1, т.1 вр. 
чл.194, ал.1 вр. чл.29, ал.1, б.”а” и „б” от НК; НОХД№268/09г., обр. на 
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14.09.09г. обв. по чл.196, ал.1, т.2 вр. чл.195, ал.1, т.2 вр. чл.20, ал.2 НК 
вр.чл.29, ал.1, б.”а” от НК; 

Не бяха констатирани нарушения, относно образуване, движение и 
приключване на делата. Прави впечатление, че преобладаващата част 
административно – наказателни дела се решават в максимум 2 с.з. 
Мотивите към присъдите по-голяма част от делата, са изготвяни в 
седмичен срок от постановяването на присъдата. Делата разглеждани по 
реда на Глава двадесет и четвърта и двадесет и пета от НПК, след внасяне 
на обвинителния акт, са образувани, насрочвани и решавани в един ден.  

 
Съгласно издаденото удостоверение от РС-Пещера изх.№1002 от 

22.04.10г., за периода от 01.01.2009г. до 31.12.2009г. в РС-Пещера, няма 
изгубени, спрени и върнати за доразследване наказателни дела. 
 

 
РАЙОНЕН СЪД – ВЕЛИНГРАД 

 
 

 За проверявания период, Районен съд - гр. Велинград е с щатната 
численост от 5 районни съдии, Всички щатове са били заети. Съдия 
Китанова е ползвала отпуск по майчинство през цялата 2009г. 
Председателят на съда Веселин Петричев и съдия Наташа Даскалова са 
разглеждали само наказателните дела в съотношение 90% към 100%, а 
съдиите Петя Георгиева и Ваня Тотолакова са гледали по равно всички 
граждански дела, включително и тези с участието на прокурор. 
 

1. Разпределение на делата на принципа на случайния подбор 
съгласно чл.9 ЗСВ. 

- Случайният подбор чрез електронно разпределение на делата се 
извършва, съобразно поредността на постъпването им. Разпределението на 
делата е сравнително равномерно, като разликите в натовареността на 
отделните състави е незначителна. Във връзка с принципа на случайния 
подбор, председателят на съда е определил със заповед №35/01.06.06г. и 
№52/26.10.09г. разпределението на делата да се извършва от 
административния секретар Ангелина Ангелова. Системата се експлоатира 
коректно. 

 
 2. Деловодни книги: 

- При проверка на срочните книги, съответно за открити съдебни 
заседания по наказателни дела, срочна книга за проведени закрити 
заседания и описната книга, се установи че се водят съгласно изискванията 
на ПАРОАВАС. За календарната година са приключени с отразяване 
началния и крайния номер и поредността на страниците. 
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- Книга за веществени доказателства – води се съгласно 
изискванията, като за постъпилите в съда в.д. се съставят приемо-
предавателни протоколи, като в протокола се посочва състоянието в което 
се приемат на веществените доказателства. Всички в.д. се описват 
подробно в книгата за в.д. с всички индивидуализиращи белези.  

- Книга за изпълнение на влезли в сила присъди и определения се 
води съгласно изискванията. При проверката се установи че препис от 
присъдата си изпраща за изпълнение на прокуратурата в 
законоустановеният срок. Извършва се ежемесечна проверка на книгата, 
съгласно чл. 120 от ПАРОАВАС.  

 
3. Образуване, движение и приключване на делата. 

Постъпилите дела през проверявания период - 816 дела. Останали 
несвършени в началото на отчетния период – 76 дела. Общо дела за 
разглеждане – 892 бр. от които: НОХД – 306 бр., НЧХД – 21 бр., НАХД – 
271 бр., по чл. 78а от НК – 66 бр., ЧНД – 228 бр. 

Общо свършените дела - 827 бр. както следва: НОХД – 227 бр., НЧХД – 
20 бр., по чл.78а от НК - 62 бр., ЧНД – 225 бр. и НАХД – 305 бр. 

Решени дела по същество – 492 бр. от които: НОХД – 105 бр., НЧХД – 8 
бр. Прекратени производства общо – 335 дела. от които: прекратени и 
върнати на РП– 7 бр. и споразумения – по чл.381 и сл. – 169 бр. 

Останали несвършени дела в края на периода – 65 бр. в т.ч. – НОХД – 
29 бр., НЧХД – 1 бр., по чл.78а от НК – 4 бр., ЧНД – 3 бр. и НАХД – 28 бр. 

Приключени дела в тримесечен срок – 749 бр. съставляващи 91% от 
всички приключени дела. Неприключването на останалите дела в този срок 
се дължи на обективни причини - необходимост от събиране на 
допълнителни доказателства, неявяване на свидетели, подсъдими и 
защитници. 

Извършена бе проверка на върнатите на прокуратурата дела, 
разпределени съгласно процесуалния стадий, на който са постановени 
съдебните актове: с разпореждане по чл.249 от НПК – НОХД№266/09г.и с 
протоколно определение по чл.288, т.1 от НПК – НОХД№/09г., 
НОХД№309/09г., НОХД№24/09г. Като основни причини за връщане на 
делата на прокурора за допълнително разследване за допуснати на 
досъдебното производство отстраними съществени нарушения на 
процесуалните правила са: -нарушения довели до ограничаване на 
процесуалните права на обвиняемия и отразили се на неговата защита-
обвинението е неясно, неточно и непълно, тъй като обстоятелствената част 
на обвинителния акт не отговаря на изискванията на чл.246, ал.2 НПК; 
нарушени права на обвиняемия по чл.55 НПК-да се запознае с 
обвинението, да организира защитата си, да дава обяснения и да се 
запознава с доказателствата;  нарушение на разпоредбата на чл.75 НПК, 
довело до ограничаване процесуалните права на пострадалия.  
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Бяха изискани и проверени дела, по които са постановени 
оправдателни присъди: НЧХД№467/09г., обр. на 13.07.09г. обв. по чл.130, 
ал.1 от НК, делото е образувано за това, че на тъжителя е нанесен побои и 
му е причинена лека телесна повреда на 04.04.09г. в гр. Велинград. 
Подсъдимите са две лица/съпрузи/. Съдът е постановил оправдателна 
присъда, като се е позовал на разпоредбата на чл.12, ал.1 от НК; 
НЧХД№287/09г., обр. на 23.04.09г. обв. по чл.148, ал.2 вр. чл.148, ал.1, т.2, 
3 и 4 от НК. Делото е образувано по повод публикация във вестник 
„Пазарджишка Марица”, срещу кмета на община Велинград. Присъдата е 
оправдателна поради липса на субективен елемент. Същата не е обжалвана 
от тъжителя; НОХД№260/09г., обр. на 14.04.09г. Първоначално делото е 
образувано под №648/08г., постановена е оправдателна присъда по 
обвинението по чл.209, ал.1 от НК. Присъдата е протестирана  и окръжния 
съд за допуснати процесуални нарушения я отменя и връща за ново 
разглеждане. Отново постановена оправдателно присъда, която е 
потвърдена от окръжния съд; НЧХД№577/08г., обр. на 04.11.08г. обв. по 
чл.148, ал.2 вр. чл.148, ал.1, т.1,2 и3 от НК. Проведени 5 с.з. всичките 
насрочвания са в рамките на един месец. Делото е по повод публикация в 
местен вестник. Постановена е оправдателна присъда, поради липса на 
обективен състав. Същата не е обжалвана; НОХД№165/09г., обр. на 
09.03.09г. обв. по чл.196, ал.1, т.1 вр. чл.194, ал.1 и чл.20, ал.2 вр. чл.29, 
б.”а” и „б” вр. чл.26, ал.1 от НК, трима подсъдими. Двама от подсъдимите 
са оправдани, в залата прокурора не е подържал по отношение на тях 
първоначално повдигнатото обвинение. Няма протест и жалба; 
НОХД№632/08г., обр. на 26.11.08г. обв. по чл.210, ал.1, т.5 вр. чл.209, ал.1 
вр. чл.20, ал.2 и чл.26, ал.1 от НК. Проведени 5 с.з., насрочванията са в 
рамките на един месец. Постановена оправдателна присъда поради липса 
на обективен състав. Присъдата е протестирана, окръжния съд 
потвърждава същата; НОХД№362/08г., обр. на 18.07.08г. обв. по чл.170, 
ал.2 пр.2 и 3 вр. чл.20, ал.2 от НК. Тримата подсъдими са оправдани 
поради липса на обективен състав. Присъдата е протестирана, окръжният 
съд потвърждава; НОХД№278/08г., обр. на 26.06.08г. обв. по чл.210, ал.1, 
т.5 от НК. Проведени 5 с.з. Деянието е извършено през юли 2007г. 
Подсъдимия с цел да набави имотна облага, е възбудил и подържал в 
пострадалия заблуждение, че ще му достави дървен материал и му е 
причинил имотна вреда в размер на 15000 лв. постановена оправдателна 
присъда, поради това, че деянието не е доказано както от обективна така и 
от субективна страна. Присъдата е протестирана, окръжния съд 
потвърждава оправдателната присъда; НЧХД№589/08г., обр. на 11.11.08г. 
обв. по чл.148, ал.2 вр. ал.1, т.2 и 3 от НК. Проведени 8 с.з., отлаганията в 
почти всички случаи са поради неявяване на подсъдимата или нейния 
адвокат. Присъдата е частично оправдателна. Пред окръжния съд, 
постигната спогодба между подсъдимата и тъжителя и е прекратено 
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производството; НОХД№525/08г., обр. на 02.10.08г. обв. по чл.235, ал.3, 
т.3 вр.чл.235, ал.2 вр.чл.20, ал.2 от НК. Проведени 5 с.з. Районния съд е 
постановил оправдателна присъда. По протест, окръжният съд е отменил 
оправдателната присъда и е осъдил подсъдимите по чл.78а от НК на глоба 
по 2500 лв.; НОХД№163/09г., обр. на 09.03.09г. обв. по чл.323, ал.1 от НК, 
Присъда от 19.06.09г.; НОХД№101/09г., обр. на 16.02.09г. обв. по чл.309, 
ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК. Проведени 5 с.з.Присъда от 19.06.09г., 
потвърдена от ПОС с решение №187 от 05.10.09г.; НОХД№10/09г., обр. на 
10.01.09г. обв. по чл.209, ал.1 от НК, оправдателна присъда, поради липса 
на субективния елемент на престъплението; НОХД№140/09г., обр. на 
26.02.09г. обв. по чл.211 от НК. Проведени 4 с.з., На досъдебното 
производство, не са проверени възраженията на подсъдимия, не е 
назначена експертиза и това е довело до внасяне на обвинителен акт по 
който е постановена оправдателна присъда. Същата потвърдена от 
окръжния съд; НОХД№126/09г., обр. на 25.02.09г. обв. по чл.310, ал.1 вр. 
чл.20, ал.2 от НК. Проведени 5 с.з., присъда от 16.09.09г., потвърдена от 
окръжният съд; 
 На случаен принцип, бяха изискани и проверени следните дела:  
НОХД№267/09г., обр. на 15.04.09г. обв. по чл.183, ал.4 вр. чл.183, ал.1 вр. 
чл.28 от НК. Постановена присъда №35 от 22.04.09г.; НОХД№284/09г., 
обр. на 22.04.09г. обв. по чл.330, ал.1 от НК. Присъда №51 от 26.06.09г.; 
НОХД№477/09г., обр. на 17.07.09г. обв. по чл.216, ал.1 от НК. Присъда 
№74 от 09.10.09г. НОХД№148/09г., обр. на 04.03.09г. обв. по чл.183, ал.1 
от НК. Присъда №19 от 15.04.09г. потвърдена с решение №111 от 
03.06.09г. по ВНОХД№35709г. на ПОС; НОХД№288/09г., обр. на 
23.04.09г. обв. по чл.206, ал.1 от НК. Присъда №30 от 25.05.09г.; 
НОХД№285/09г., обр. на 23.04.09г. обв. по чл.216, ал.4 вр. чл.216, ал.1 от 
НК. Присъда №28 от 25.05.09г., потвърдена с решение №147 от 02.10.09г. 
по ВНОХД№421/09г. на ПОС; НОХД№558/09г., обр. на 01.09.09г. обв. по 
мл.172б, ал.1 от НК. Присъда №68 от 28.09.09г.; НОХД№482/09г., обр. на 
17.07.09г. обв. по чл.170, ал.2 вр. чл.170, ал.1 вр. чл.20, ал.2 от НК и обв. по 
чл.131, ал.1, т.9 и т.12, пр.3 вр. чл.130, ал.1 вр.чл.20, ал.2 от НК. Присъда 
№84 от 02.11.09г.; НОХД№580/09г., обр. на 11.09.09г. обв. по чл.183, ал.1 
от НК. Присъда №79 от 19.10.09г.; НЧХД №00594/2009г. /чл.1301 ал.1 и 
ал.2 от НК/. Делото е образувано на 24.09.2009г. и приключено на 
21.10.2009г. с разпореждане  № 633. разпореждането е потвърдено от ОС – 
Пазарджик с решение № 246 от 16.12.2009г. по ВНЧХД № 854/2009г.; 
НЧХД № 00616/2009г. /чл.130, ал.1 от НК/. Делото е образувано на 
30.09.2009г Проведени са 2 с.з. – на 18.11.09г. и на 16.12.09г. Делото е 
приключено на 16.12.2009г.; НЧХД №00653/09г. /чл.130, ал.1 от НК/. 
Делото е образувано на 15.10.09г. и приключено на 09.12.09г.; НЧХД 
№00225/2009г. /чл.148, ал.1, т.1 от НК във вр. с чл.146, ал.1 от НК и чл.148, 
ал.2 НК във вр. с чл.148, ал.1, т.1 от НК/. Делото е образувано на 31.03.09г., 
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проведени шест с.з. и е приключено на 25.11.09г.; НЧХД №00169/2009г. 
/чл.148, ал.2 във вр. с чл.147 от НК/. Делото е образувано на 10.03.2009г. С 
протоколно определение от 07.04.2009г. на основание чл.24, ал.4, т.4 във 
вр. с чл. 82 от НПК, съдът прекратява производството по делото.; НЧХД № 
00044/2009г. /чл.130, ал.1 от НК/. Делото е образувано на 28.01.2009г и 
приключено с присъда №18 от 14.04.2009г.; НЧХД № 00213/2009г. /чл.132, 
ал.2 от НК във вр. с чл. 132, ал.1, т.2 от НК във вр. с чл. 129, ал.1 от НК/. 
Делото е образувано на 24.03.09г., проведени са 2 с.з. и е приключено с 
присъда № 43 от 17.06.2009г.; НЧХД №00627/2009г. /чл. 130, ал.1 от НК/. 
Делото е образувано на 15.10.09г., проведени са 2 с.з. и е приключено с 
присъда № 103 от 14.12.2009г.; НАХД №00812/2009г. Делото е образувано 
на 22.12.2009г. и приключено на 03.02.2009г. с решение № 37; НАХД 
№00480/2009г. Делото е образувано на 02.10.2009г. и приключено на 
15.10.2009г. с решение № 221; НАХД №00423/2009г. Делото е образувано 
на 16.06.2009г., проведени са 3 с.з. и е приключено на 26.10.2009г.; НАХД 
№00539/2009г. Делото е образувано на 01.09.2009г., проведени са 2 с.з. и е 
приключено на 28.10.2009г. с решение № 228; НАХД №00436/2009г. 
Делото е образувано на 23.06.2009г. и приключено на 30.09.2009г. с 
решение № 211; НАХД №00033/2009г. Делото е образувано на 26.01.2009г. 
и приключено на 21.04.2009г. с решение № 99; НАХД №00100/2009г. 
Делото е образувано на 16.02.2009г., проведени са 2 с.з. и е приключено на 
27.04.2009г. с решение № 110; НАХД №00289/2009г. Делото е образувано 
на 24.04.2009г. и приключено на 22.06.2009г. с решение № 156; НАХД 
№00183/2009г. Делото е образувано на 16.03.2009г. и приключено на 
27.04.2009г. с решение № 114; НАХД №00599/2009г. Делото е образувано 
на 25.09.2009г. и приключено на 10.11.2009г. с решение № 240; ЧНД 
№00371/2009г. /чл.64, ал.1 от НПК/. Делото е образувано и приключено на 
05.06.2009г.; ЧНД №00337/2009г. /чл.64, ал.1 от НПК във вр. с чл. 63, ал.1 
от НПК/. Делото е образувано и приключено на 20.05.2009г.; ЧНД 
№00677/2009г. /чл. 223, ал.1 от НПК/. Делото е образувано и приключено 
на 28.10.2009г.; ЧНД №00671/2009г. /чл.223, ал.1 от НПК/. Делото е 
образувано и приключено на 26.10.2009г.; ЧНД №00672/2009г. /чл.223, 
ал.1 от НПК/. Делото е образувано и приключено на 26.10.2009г.; ЧНД 
№00405/2009г. /чл.161, ал.2 от НПК/. Делото е образувано и приключено 
на 11.06.2009г.; ЧНД №00404/2009г. /чл.161, ал.2 от НПК/. Делото е 
образувано и приключено на 11.06.2009г.; ЧНД №00296/2009г. /чл.223от 
НПК/. Делото е образувано и приключено на 28.04.2009г.; ЧНД 
№00294/2009г. /чл.64, ал.1 от НПК/. Делото е образувано и приключено на 
27.04.2009г.; ЧНД №00102/2009г. /чл.87 от НК/. Делото е образувано на 
16.02.2009г., проведени са 2 с.з и приключено на 08.05.2009г.; ЧНД 
№00365/2009г. /чл.87, ал.1 от НК/. Делото е образувано на 02.06.09г. и 
приключено на 29.06.09г.; ЧНД №00104/2009г. Делото е образувано на 
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17.02.09г. и приключено на 18.03.09г.; ЧНД №438/2009г. Делото е 
образувано на 25.06.09г. и приключено на 26.08.09г.; 

Дела по УБДХ: НАХД№813/09г.; НАХД№665/09г.; 
НАХД№778/09г.; НАХД№114/09г.; НАХД№1/09г.; НАХД№27/09г.; 
НАХД№353/09г.; НАХД№40/09г.; НАХД№527/09г.; НАХД№356/09г. 

Дела решени със споразумение: НОХД№19/09г., обр. на 15.01.09г. 
обв. по чл.324, ал.1 от НК; НОХД№280/09г., обр. на 22.04.09г. обв. по 
чл.343б, ал.1 от НК; НОХД№152/09г., обр. на 04.03.09г. обв. по чл.195, 
ал.1, т.7 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.28, ал.1 вр. чл.20, ал.2 от НК и обв. по 
чл.195, ал.1, т.7 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.18, ал.1 вр. чл.28, ал.1 от НК за 
единия подсъдим и обв. по чл.194, ал.1 вр. чл.20, ал.2 вр. чл.63, ал.1, т.3 от 
НК за втория подсъдим; НОХД№176/09г., обр. на 12.03.09г. по чл.172б, 
ал.1 от НК; НОХД№341/09г., обр. на 20.05.09г. обв. по чл.346, ал.2, т.1 вр. 
ал.1 вр. чл.20, ал.2 вр. чл.63, ал.1, т.3 и обв. по чл.195, ал.1, т.3 вр. чл.194, 
ал.1вр. чл.20, ал.2 вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК; НОХД №00403/2009г. /чл.195, 
ал.1, т.3 и т.7 от НК във вр. с чл.194, ал.1 от НК във вр. с чл. 20, ал.2 от НК 
във вр. с чл.28 във вр. с чл.63, ал.1, т.3 от НК/. Делото е образувано на 
11.06.2009г. и приключено на 06.07.09г.; НОХД №00535/2009г. /чл.343б, 
ал.2 във вр. с ал.1 от НК/. Делото е образувано на 01.09.2009г. и 
приключено на 05.10.09г.; НОХД №00644/2009г. /чл.343в, ал2 във вр. с 
ал.1 от НК/. Делото е образувано и приключено на 12.10.09г.; НОХД 
№00727/2009г. /чл.343б, ал.1 от НК/. Делото е образувано на 25.11.2009г. и 
приключено на 30.11.09г.; НОХД №00517/2009г. /чл.354а, ал.3, т.1 от НК 
във вр. с чл.63, ал.1, т.3 от НК/. Делото е образувано на 18.08.2009г. и 
приключено на 21.08.09г.; НОХД №00152/2009г. /чл.195, ал.1, т.7 от НК 
във вр. с чл.194, ал1 във вр. с чл. 28, ал.1 от НК във вр. с чл.20, ал.2 и чл. 
195, ал.1, т.7 от НК/. Делото е образувано на 04.03.2009г. и приключено на 
15.04.09г.; 

Не бяха констатирани нарушения, относно образуване, движение и 
приключване на делата.  

Съгласно издаденото удостоверение от 01.01.2009г. до 31.12.2009г. в 
РС-Велинград, няма изгубени и спрени наказателни дела. 

 
 

РАЙОНЕН СЪД – ПАНАГЮРИЩЕ 
 
 

 За проверявания период, Районен съд - гр. Панагюрище е с щатната 
численост от 3 районни съдии, Всички щатове са били заети. В съда няма 
обособена наказателна и гражданска колегия. Председателят на съда 
Цвятко Мангов разглежда наказателни и граждански дела, съдия Диана 
Стателова разглежда граждански дела и минимален брой 
наказателни/разпити пред съдия/. Съдия Даниела Попова разглежда 
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предимно наказателни дела. От 01.12.09г. съдия Попова е командирована в 
СРС. 
 

1. Разпределение на делата на принципа на случайния подбор 
съгласно чл.9 ЗСВ. 

- Случайният подбор чрез електронно разпределение на делата се 
извършва, съобразно поредността на постъпването им. Разпределението на 
делата е сравнително равномерно, като разликите в натовареността на 
отделните състави е незначителна. Системата се експлоатира коректно. 

 
 2. Деловодни книги: 

- При проверка на срочните книги, съответно за открити съдебни 
заседания по наказателни дела, срочна книга за проведени закрити 
заседания и описната книга, се установи че се водят съгласно изискванията 
на ПАРОАВАС. За календарната година са приключени с отразяване 
началния и крайния номер и поредността на страниците. 

- Книга за веществени доказателства – води се съгласно 
изискванията, като за постъпилите в съда в.д. се съставят приемо-
предавателни протоколи, като в протокола се посочва състоянието в което 
се приемат на веществените доказателства. Всички в.д. се описват 
подробно в книгата за в.д. с всички индивидуализиращи белези.  

- Книга за изпълнение на влезли в сила присъди и определения. 
Книгата се води на хартиен носител и не се попълва коректно. Има 
извършвани корекции чрез забелване на дати и номера. Не е спазено 
изискването на чл. 120 от ПАРОАВАС за извършване на ежемесечни 
проверки на книгата. За цялата 2009г. са извършени три проверки. 
Некоректно се попълват графите № и дата на писмото, с което е изпратена 
присъдата или определението. 

Дела по които има забавяне, на изпращането на преписи от влезли в 
сила присъди и определения: 
Дело № Дата на влизане в сила Дата на изпращане 
НОХД № 309/2009г. 05.01.2009г. 10.03.2009г. 
НОХД № 322/2008г. 19.02.2009г. 09.03.2009г. 
НОХД № 285/98г. 11.06.09г. - ПОС 27.10.2009г. 
НОХД № 113/2009г. 08.07.2009г. - ПОС няма отбелязване 
НОХД № 143/2009г. 14.07.2009г. 08.10.2009г. 
НОХД № 217/2008г. 10.03.2009г. 26.06.2009г. 
НОХД № 152/2009г. 13.08.2009г. 06.11.2009г. 

 
3. Образуване, движение и приключване на делата. 

Постъпилите дела през проверявания период - 318 дела. Останали 
несвършени в началото на отчетния период – 33 дела. Общо дела за 
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разглеждане – 351 бр. от които: НОХД – 148 бр., НЧХД – 16 бр., НАХД – 
111 бр., по чл. 78а от НК – 12 бр., ЧНД – 44 бр. и ЧНД разпити – 20 бр. 

Общо свършените дела - 323 бр. както следва: НОХД – 137 бр., НЧХД – 
14 бр., по чл.78а от НК - 11 бр., ЧНД – 43 бр., ЧНД разпити – 20 бр. и 
НАХД – 98 бр. 

Решени дела по същество – 295 бр. от които: НОХД – 124 бр., НЧХД – 8 
бр., по чл.78а от НК – 11 бр., ЧНД – 41 бр. и НАХД – 91 бр. 

Прекратени производства общо – 28 дела. от които: прекратени и 
върнати на РП– 0 бр., споразумения – по чл.382 НПК – 1 бр., по чл.384 
НПК – 12 бр., прекратени по други причини – 15 бр. 

Останали несвършени дела в края на периода – 28 бр. в т.ч. – НОХД – 
11 бр., НЧХД – 2 бр., по чл.78а от НК – 1 бр., ЧНД – 1 бр. и НАХД – 13 бр. 

Приключени дела в тримесечен срок – 401 бр. съставляващи 83% от 
всички приключени дела. в т.ч. – НОХД – 124 бр., НЧХД – 10 бр., по 
чл.78а от НК – 11 бр., ЧНД – 42 бр. и НАХД – 76 бр. Неприключването на 
останалите дела в този срок се дължи на обективни причини - 
необходимост от събиране на допълнителни доказателства, неявяване на 
свидетели, подсъдими и защитници. 

Бяха изискани и проверени дела, по които са постановени 
оправдателни присъди: НОХД№37/09г., обр. на 11.02.09г. обв. по чл.339, 
ал.1 от НК. Делото е отлагано четири пъти от които два пъти, паради 
заболяване на подсъдимата. Постановена е оправдателна присъда от 
29.06.09г. Окръжния съд е отменил присъдата и е постановил осъдителна, 
която е потвърдена от ВКС. Мотивите на районния съд, относно 
преценката на доказателствата е неубедителна, особено що се касае за 
аргументите с които е отхвърлен протокола за оглед; НОХД№111/09г., 
обр. на 21.05.09г. обв. по чл.346, ал.2, т.1 вр. чл.20, ал.2 от НК. Отново 
тълкуването на доказателствата, както гласни така и писмени е твърде 
повърхностно и незадълбочено. Извода по отношение на оправдания 
подсъдим не намира опора в доказателствения материал. Присъдата не е 
протестирана; НЧХД№33/09г., обр. на 06.02.09г. решено на 24.03.09г. 
Постановената оправдателна присъда е потвърдена от окръжния съд; 
НЧХД№52/09г., обр. на 03.03.09г. решено 01.06.09г. Присъдата е 
потвърдена от Окр. съд; НЧХД№292/08г., обр. на 03.11.08г. обв. по чл.130, 
ал.1 от НК. Оправдателна присъда поради неизбежна отбрана чл.12, ал.1 от 
НК. Окр. съд потвърждава присъдата;  
 На случаен принцип, бяха изискани и проверени следните дела:  
НОХД№351/08г., обр. на 23.12.08г. обв. по чл.197, т.1 вр. чл.194, ал.1 вр. 
чл.63, ал.1, т.4 от НК. Присъда №12 от 12.02.09г.; НОХД№348/08г., обр. на 
19.12.08г. обв. по чл.194, ал.1 вр. чл.163, ал.1, т.3 от НК. Присъда №11 от 
12.02.09г.; НОХД№350/008г., обр. на 23.12.08г. обв. по чл.172а, ал.3 вр. 
ал.1 от НК. Присъда №16 от 19.02.09г.; НОХД№НОХД№333/09г., обр. на 
04.12.08г. обв. по чл.194, ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК. Присъда №4 от 
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29.01.09г.; НОХД№230/07г., обр. на 15.06.07г. обв. по чл.196, ал.1, т.1 вр. 
чл.194 вр. чл.20, ал.2 и чл.29, ал.1, б.”а” и „б” от НК; НОХД№265/09г., обр. 
на 30.10.09г. обв. по чл.195, ал.1, т.3 и т.4, пр.2 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.26, 
НК и чл.339, ал.1 от НК. Присъда №117 от  23.11.09г.; НОХД№218/09г., 
обр. на 16.09.09г. обв. по чл.343б, ал.1 от НК. Присъда №90 от 16.09.09г.; 
НОХД№130/09г., обр. на 02.06.09г. обв. по чл.343б, ал.1 от НК; 
НЧХД№34/09г., обр. на 06.02.09г. обв. по чл.148, ал.1, т.1 от НК. 
Прекратено - спогодба; НЧХД№239/09г., обр. на 07.10.09г. обв. по чл.130, 
ал.1 от НК и чл.146, ал.1 от НК. Прекратено – спогодба; НАХД№278/08г., 
обр. на 21.10.08г. оставя без уважение молбата за допълване на решение. 
Акта е обявен на 28.01.09г.; НЧХД№305/08г., обр. на 11.11.08г. в закрито 
заседание прекратява на осн. чл.289 вр.чл.24, ал.4 от НПК. Решението е от 
19.01.09г.НОХД№349/08г., обр. на 20.12.08г. основание чл.306, ал.1, т.4 
НПК. Осъжда подсъдимия да заплати държавна такса. Решението е от 
08.07.09г. И в трите дела НАХД№278/08г., НЧХД№305/08г. и 
НОХД№349/08г. в книгата е отбелязано като начална дата – датата на 
образуване на делата, а не датата когато е постъпило искането за 
произнасяне, поради което се е получил такъв резултат – голям период от 
внасяне на искането до постановяване на решението; НОХД№298/09г., обр 
на 03.12.09г. обв. по чл.343в, ал.2 от НК. Присъда от 22.12.09г.; ЧНД № 
137/2009г. Делото е образувано на 16.06.2009г. С протоколно определение 
от 07.07.2009г., съдът оставя без уважение искането за извършване на 
кумулация.; ЧНД № 285/2009г. /чл. 63 от НПК/. Делото е образувано на 
18.11.2009г. Съдът, с протоколно определение от 20.11.2009г. оставя без 
уважение молба за изменение на мярка „задържане под стража” взета по 
ДП № 443/09г. по описа на РУ на МВР – Панагюрище в по-лека.; ЧНД № 
134/2009г. /чл.222 от НПК/. Делото е обр. и приключено на 15.06.09г.; ЧНД 
№ 275/2009г. /чл.223 от НПК/. Делото е обр. и приключено на 12.11.09г.; 
ЧНД № 300/2009г. /чл.161, ал.2 от НПК/. Делото е обр. на 05.12.09г. и 
приключено с определение № 141 от същата дата; ЧНД № 301/2009г. 
Делото е образувано на 08.12.09г. и приключено на 08.01.2010г.; ЧНД № 
64/2009г. Делото е образувано на 19.03.2009г. и приключено на 
20.03.2009г.; ЧНД № 63/2009г. /чл.63, ал.1 и ал.2 от НПК/. Делото е 
образувано на 16.03.2009г. и в с.з. на 17.03.2009г., съдът с протоколно 
определение взема мярка за неотклонение „задържане под стража” по 
отношение на обвиняемото лице.; ЧНД № 8/2009г. /чл.63, ал.1 и ал.2 от 
НПК/. Делото е образувано на 10.01.2009г. и в с.з. на същата дата, съдът с 
протоколно определение взема мярка за неотклонение „задържане под 
стража” по отношение на обвиняемото лице.; ЧНД № 5/2009г. /чл.161, ал.1 
от НПК/.Делото е образувано и приключено на 07.01.2009г.; НАХД № 
291/2009г. Делото е образувано на 24.11.09г. и приключено с решение №7 
от 25.01.2010г.; НАХД № 302/09г. Делото е образувано на 14.12.2009г. и 
приключено с решение № 15 от 22.02.2010г.; НАХД №171/2009г. Делото е 
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образувано на 21.07.2000г. и приключено с решение № 86 от 23.10.2009г.; 
НАХД №99/2009г. Делото е образувано на 30.04.2009г., проведени са 2с.з. 
и е приключено с решение № 65 от 01.07.2009г.; НАХД №58/2009г. Делото 
е образувано на 13.03.2009г., проведено е едно с.з. на 21.04.09г. и е 
приключено с решение № 48 от 24.04.2009г.; НАХД № 53/2009г. Делото е 
образувано на 05.03.2009г. проведено е едно с.з. на 30.03.09г. и е 
приключено с решение № 44 от 10.04.2009г.; НАХД № 245/2009г. Делото е 
образувано на 09.10.2009г. проведено е едно с.з. на 10.11.09г. и е 
приключено с решение № 110 от 19.11.2009г.; НАХД № 120/2009г. Делото 
е образувано на 29.05.2009г. проведени са 4 с.з. и е приключено с решение 
№ 106 от 19.11.2009г.; НАХД № 117/2009г. Делото е образувано на 
29.05.2009г. проведени са 4 с.з. и е приключено с решение № 102 от 
19.11.2009г.; НАХД № 23/2009г. Делото е образувано на 22.01.2009г. 
проведено е едно с.з. на 30.03.09г. и е приключено с решение № 40 от 
01.04.2009г.; НОХД №237/09г. /чл.343б, ал.1 от НК/. Делото е образувано 
на 06.10.2009г. е насрочено в с.з. за 03.11.2009г. Делото е приключено с 
присъда № 110 от 03.11.2009г. Присъдата е потвърдена с решение № 251 
от 17.12.2009г. на ОС – Пазарджик по ВНОХД № 829/09г.; НОХД 
№169/2009г. /чл.296, ал.1 във вр. с чл.20 от НК/. Делото е образувано на 
20.07.2009г., проведени са 2 с.з. и е приключено с присъда №113 от 
10.11.2009г. ОС – Пазарджик с присъда № 5 от 02.02.2010г. по ВНОХД 
№3/2010г. отменява изцяло присъдата на РС – Пазарджик.; НЧХД № 
41/2009г. /чл.148, ал.1, т.1 във вр. с чл. 146, ал.1 от НК/. Делото е 
образувано на 18.02.2009г. , проведени са 5 с.з. и е приключено с присъда 
№56 от 10.06.2009г. Присъдата е потвърдена с Решение № 226 от 
12.11.2009г. на ОС – Пазарджик по ВНЧХД №480/2009г.; НЧХД № 
236/2009г. /чл.130, ал.1 от НК, чл. 148, ал.1 от НК/. Делото е образувано на 
06.10.2009г. и насрочено в с.з. на 02.11.2009г. С протоколно определение 
от 02.11.2009г., съдът одобрява постигната между страните спогодба и 
прекратява  производството.; НЧХД № 272/2009г. /чл.148, ал.2 във вр. с 
ал.1, т.1 и т.3 вр. с чл.147 от НК/. Делото е образувано на 10.11.2009г. 
Проведени са 3 с.з. и с протоколно определение от 26.01.2010г., съдът е 
одобрил постигнатото между страните споразумение.; НЧХД № 310/2009г. 
/чл.130, ал.1 и ал.2 от НК/. Делото е образувано на 16.12.2009г. и 
насрочено в с.з. на 21.01.2010г. С протоколно определение от 21.01.2010г., 
съдът одобрява постигнатото между страните споразумение.;  

Проверени дела, по които са приложени особените правила на 
съкратеното съдебно следствие по Глава двадесет и седем от НПК: 
НОХД№343/08г., обр. на 16.12.08г. обв. по чл.343б, ал.1 от НК; 
НОХД№349/08г., обр. на 20.12.08г. обв. по чл.343б, ал.1 от НК. 
Постановена присъда №62 от 29.12.08г.; НОХД№115/09г., обр. на 
27.05.09г. обв. по чл.330, ал.1 от НК. Присъда от 29.07.09г.; 
НОХД№61/09г., обр. на 16.03.09г. обв. по чл.343б, ал.1 от НК. Присъда от 
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23.03.09г.; НОХД№24/09г., обр. на 27.01.09г. обв. по чл.293а от НК. 
Решено на 05.03.09г. чл.78а от НК; НОХД№18/09г., обр. на 22.01.09г. обв. 
по чл.197, т.1 вр. 194, ал.1 от НК. Проведени 4 с.з., присъда от 24.06.09г.;  

Дела по УБДХ: НАХД№26/09г.; НАХД№50/09г.; НАХД№54/09г.; 
НАХД№76/09г.; НАХД№80/09г.; НАХД№86/09г.; НАХД№101/09г.; 
НАХД№103/09г.; НАХД№133/09г.; НАХД№177/09г.; НАХД№195/09г.; 
НАХД№197/09г.;  

Не бяха констатирани нарушения, относно образуване, движение и 
приключване на делата.  

Съгласно издаденото удостоверение от 15.04.10г., за периода от 
01.01.2009г. до 31.12.2009г. в РС-Панагюрище, няма изгубени, спрени и 
върнати за доразследване наказателни дела. 

 
 

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ: 
 
1. В проверяваните съдилища е създадена добра организация на 

административната дейност. Процесът на обслужване на гражданите е 
максимално оптимизиран. Осигурена е откритост, достъпност и 
прозрачност на действията на съда. 

 
2. Всички проверени съдебни книги за наказателните дела от 2009г. 

са по утвърден образец и са водени съгласно изискванията на ПАРОАВАС, 
с изключение на допуснатите пропуски при водене на книга за изпълнение 
на влезли в сила присъди и определения от РС- Панагюрище. 

 
3. С оглед направената констатация по отношение на РС – 

Панагюрище, че не се извършва ежемесечна проверка на книгата за 
изпълнение на влезли в сила присъди и определения, относно спазване 
срока за изпращане на съдебните актове съгласно чл.120 от ПАРОАВАС, 
Административният ръководител да предприеме необходимите действия, 
за спазване разпоредбата на чл.120 от ПАРАОВАС. 

 
4. Относно образуване, движение и приключване на делата се налага 

извода, че преобладаващата част от делата са насрочвани своевременно от 
съдия-докладчика, при спазване на сроковете предвидени в чл.252 от НПК. 
Делата са разглеждани и свършвани в кратки срокове. С редки 
изключения, не се констатира безпричинно отлагане и забавяне на 
производствата.  

 
 5. При спиране на делата, са извършвани редовни справки, 
относно отпадане на основанията за спиране. 
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 6. От направената проверка на върнатите за допълнително 
разследване дела, се налага извода, че процентът е нисък. По-голяма 
част от дела са върнати във фазата на подготвителните действия за 
разглеждане на делото в съдебно заседание. Изгонвяни са анализи, относно 
причините за връщане на делата на прокуратурата. Провеждани са 
съвместни заседания на прокурорите и съдиите, като са предложени мерки 
за по-добра организация на работата.  
 
 7. Във връзка с констатацията, че в РС- Пазарджик е забавено 
изготвянето на решенията, както и мотивите към постановени присъди по 
54 бр. дела, Административният ръководител, с оглед правомощията му по 
чл. 80, ал. 1, т.1 от ЗСВ, да извършва 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. 
 

8. Не бяха констатирани нарушения, относно образуване, движение, 
ред за разглеждане и приключване на делата, по които са приложени 
особените правила на съкратеното съдебно следствие по Глава двадесет и 
седем от НПК, бързите производства по Глава двадесет и четвърта от НПК, 
незабавните производства по реда на глава Двадесет и пета НПК, при 
решаване на делото със споразумение по Глава двадесет и девета НПК, 
както и делата гледани по реда на УБДХ. 

 
9. В Районен съд – гр.Пещера и Районен съд – гр. Велинград е 

създадена много добра организация на административната дейност и 
работата по образуването, движението и приключването на наказателните 
дела. С цел бързина на правораздаването и приключване на съдебните 
производства в разумни срокове в РС – Пещера и РС-Веленград се 
планират и прилагат различни методи за подобряване дейността по 
движението на делата, от образуването до приключването им.  

Поставени се времеви стандарти за насрочването на първо съдебно 
заседание по делото, както и отлагането и насрочването на делата за 
следващо съдебно заседание в максимално кратки срокове. Също така са 
изготвени анализи на причините за отлагане на делата и на причините 
довели до връщане на делата на прокуратурата. Набелязани са мерки за 
подобряване на работата и преодоляване на негативните фактори, водещи 
до неоправдано забавяне на процеса.  
 И в двете съдилища, всички съдебни актове са изготвени в 
законоустановените срокове. Председателят на РС – Пещера и 
Председателят на РС - Велинград проявяват грижа и инициативност при 
подобряване условията на труд за съдиите и съдебните служители. 
Взискателни и методични са при осъществяване на контрола върху 
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дейността на съдиите и служителите. Проявяват професионализъм и 
високи нравствени качества в отношенията с колектива на съда, с 
останалите институции и граждани, както и стремеж към издигане 
авторитета на районния съд и съдебната власт като цяло. Показват 
образцово изпълнение на служебните задължения, като съдии и 
административни ръководители.  
 
 
 ПРЕДЛОЖЕНИЕ:  
 
 На основание чл. 304, ал.2 ЗСВ Инспекторатът към ВСС да направи 
предложение пред административния ръководител – председател на 
Окръжен съд – гр. Пазарджик за внасяне на предложение във Висшия 
съдебен съвет за поощрение на съдия Стефка Стайкова – Председател 
на Районен съд – гр. Пещера с отличие „служебна благодарност и 
грамота” и парична награда в размер на основното месечно 
възнаграждение. 
 
 На основание чл. 304, ал.2 ЗСВ Инспекторатът към ВСС да направи 
предложение  пред административния ръководител – председател на 
Окръжен съд – гр.Пазарджик за внасяне на предложение във Висшия 
съдебен съвет за поощрение на съдия Веселин Петричев – Председател 
на Районен съд – гр. Велинград с отличие „служебна благодарност и 
грамота” и парична награда в размер на основното месечно 
възнаграждение. 
 
 

За предприетите мерки, с оглед направените препоръки и 
предложения, Инспектората към ВСС, да бъде уведомен в едномесечен 
срок. 

 
 
 
 
                                      ИНСПЕКТОР: 
 
                                                                 /ПЕТЪР МИХАЙЛОВ/ 


