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             На основание чл.58 във вр.с чл.56, ал.1 и 3 и чл.57,ал.1 от Закона за 

съдебната власт и приетия план  за провеждане на комплексна планова 

проверка от Инспектората към Висшия съдебен съвет на съдилищата, 

прокуратури и следствени отдели към Окръжните прокуратури за 2015г. и 

Заповед № ПП- 01- 416/ 29. 04. 2015 год. на Главния Инспектор на 

Инспектората към Висшия съдебен съвет, 

 СЕ ИЗВЪРШИ КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА на Окръжен съд град 

Благоевград с обхват на проверката от 01.01.2013год. до 31.12.2014 год. и 

задачи на проверката: 

- времеви стандарти за администрирането на отделните видове дела, 

срочност на разгледаните първоинстанционни дела и въззивни 

проиводства и срокове за изготвяне на решенията, определенията и на 

мотивите към постановените присъди. 

- върнати за доразследване дела - причини и основания, както и 

спрени наказателни дела. 

- изпълнение на присъдите, срокове и причини за евентуално 

просрочване. 

- общи данни за постъпилите и решени дела от всеки съдия; 

- оправдателни присъди. 

- общ контрол - извършени ревизии от Апелативен съд; предложения 

за изменение на будещи съмнение и водещи до противоречиво приложение 

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

- азбучници, деловодни и заповедни книги. 

 

СРОК за извършване на проверката от 29. 06. 2015 г. до 

03.07.2015г. 

 

 С ПРОВЕРЯВАЩИ:  

ИНСПЕКТОР:  Албена Костова  

ЕКСПЕРТИ: Мариела Митева и Олег Велинов. 

 

МЕТОД НА ПРОВЕРКАТА: 

       -непосредствена проверка по  делата  и деловодните книги; 

       -анализ на документация ; 

       -индивидуални беседи и разговори;  

       -изискване на статистическа информация от ръководителя на 

съответния съд. 
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Окръжен съд – Благоевград  се помещава в административна сграда 

– Съдебна палата. Намира се на адрес: гр. Благоевград, пл. „Васил 

Левски”№1. 

Окръжен съд- Благоевград разполага с 4 съдебни зали и с  30 

помещения от сградата. В сградата на съда е обособена Регистратура и 

Пункт за призовки. Съдебната палата се ползва и от Районен съд- 

Благоевград, Районна и Окръжна прокуратури – Благоевград, Агенция по 

вписванията, Централен регистър „Особени залози” и ОЗ”Охрана” 

Благоевград.Със заповед №ЛС- 04- 396/22. 04. 2008г. на министъра на 

правосъдието управлението на сградата е възложено на председателя на 

Ос- Благоевград.  

Охранява се от служители на ОЗ ”Охрана” Благоевград.  

Съдиите и съдебните служители разполагат с много добри битови 

условия за упражняване на своите правомощия и ефективно обслужване на 

гражданите. 

 Въз основа на Решение на ВСС от по Протокол № 15/20.04.2015 г. и 

със Заповед № 376/18.05.2015 г. на Председателя  на ОС-Благоевград е 

предприето удължено работно време като част от службите, а именно 

Регистратура, Деловодство, Фирмено отделение и Призовки работят до 

18.30 часа с цел улесняване достъпа на гражданите /в тази връзка са 

предприети и вътрешно-организационни реконструкции, създадени са 

графици/.  

Окръжен съд гр. Благоевград е адаптиран за обслужване на хора с 

увреждания. В „Регистратура”, Архив, Деловодство и съдебни зали е 

инсталиран софтуер за хора с увредено зрение. Ежегодно се обслужва 

техническото състояние на асансьорна клетка за хора със затруднени 

движения. Цялата сграда на съда е добре указана със съответните 

информационни табели, вкл. на български, английски и френски език. На 

достъпни места е предоставена информация за правата и задълженията на 

гражданите в различно тяхно качество. Обслужваният сайт на Окръжен 

съд също се адаптира и поддържа ежедневно с актуална информация за 

дела, услуги, кариери, а сайтът е със звукова версия, както и с препратка 

към адвокатски портал, даващ възможност на адвокати с право на достъп, 

за достъп в реално време до съответни дела.  

 

 

І. УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДА 

 

Председател на съда е  Катя Николова Бельова. От 18.02.2010 г. е 

била изпълняващ функциите. Встъпила е в длъжност като председател на 
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БлОС на 02.11.2010 г.; заместник-председател е Лилия Владимирова 

Масева  - Ръководител “Гражданско отделение” от 22.03.2012 г. и Татяна 

Антонова Андонова - Ръководител “Наказателно отделение” от 04.02.2013 

г.  

През проверявания  период  съгласно чл. 84, ал.2 от ЗСВ в ОС- 

Благоевград са обособени две отделения:  

 Наказателно и 

 Гражданско .  

През 2013г. в Наказателното отделение са правораздавали 11 съдии и 

3 младши съдии. 

През 2014г. в Наказателно отделение са правораздавали 11 съдии. 

През втората половина от проверявания период в отделението не са 

работили младши съдии. 

През проверявания период съдиите в наказателно отделение, вкл. и 

ръководителя са работили при 100% натовареност.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ОС Благоевград работи по стратегически „План за  подобряване 

работата на съда”  в периода 2011г.- 2015г. Той консолидира 

съществуващата стратегия за продължаване на реформата в съдебната 

система План 1 и План 2. БлОс е получил приза „Съд модел” в страната.  

За постигане на добър микроклимат и колегиални отношения са 

създадени ясни правила, като се осъществява и контрол за изпълнението 

им. С оглед по- добра организация на работата в съда административния 

ръководител е утвърдил Вътрешни правила за случайното разпределение 

на делата, Вътрешни правила за подбор на съдебните служители, 

Вътрешни правила за компютърното оборудване и достъпа до него, достъп 

до информацията, защита и съхраняване на информацията в Окръжен съд-

Благоевград, Вътрешни правила във връзка с производството по влезли в 

сила съдебни актове и тяхното администриране, Вътрешни правила за 

съдебните заседатели, Вътрешни правила за вещите лица, Вътрешни 

правила за регистриране, използване, съхраняване и унищожаване на 

печати, Вътрешни правила относно процедурата за сканиране на 

документи, Вътрешни правила за публикуване на съдебните актове, 

Правилник за работата на медиационния център, Вътрешни правила за 

трудовите досиета, Харта на потребителите на административни услуги, 

Вътрешни правила за реда за запознаване с делата, издаване на съдебни 

удостоверения, преписи, копия и извлечения от приложените към делата 

книжа, Вътрешни правила за работа на Комисията по професионална етика 

на съдебните служители, Стратегия за управление на риска, Вътрешни 

правила за сигурност, задължителни за служителите, оторизирани с достъп 

до регистри с лични данни, Вътрешни правила за приемане, отчитане, 

разпределяне, раздаване, събиране и съхраняване на материалите, 

съдържащи класифицирана информация, Правила за работа с АСУД, 



 5 

Правила за предоставяне на съдебни услуги на хора с увреждания, План с 

мерки за отстраняване на проблемите при движението на делата, 

администрирането им и приключването им в разумни срокове, Медийна 

стратегия, Вътрешни правила за създаване на организация и вземане на 

мерки при получен сигнал за поставено взривно устройство в сградата на 

съдебната палата, Вътрешни правила за организацията на работа на 

Служба “Връчване на призовки и съдебни книжа”, Вътрешни правила за 

осигуряване на достъп до обществена информация, Вътрешни правила за 

изпращане на съобщения и призовки по електронна поща от Окръжен съд-

Благоевград са обявени на сайта на съда. 

По работата за  ефективност, прозрачност, бързина, качество, 

отчетност и борба с корупцията целите, поставени в Плана са постигнати. 

С оглед надграждане на постигнатото освен оптимизиране на 

информацията в сайта, срещите за уеднаквяване на процедурите и 

повишаване квалификацията, БлОС  е работил по редица странични 

проекти, каквито са: 

 Радио предаване в Радио Благоевград, със седмична рубрика – 

„Правосъдие близо до хората”, осведомяващо обществеността за наболели 

и актуални въпроси свързани със съдебната система. Реализираните в ефир 

предавания с правна проблематика до настоящия момент са около 60. 

Гости в студиото на радио Благоевград са били съдии, прокурори, адвокати 

и съдебни служители, които коментират темите и отговарят на 

слушателски въпроси.  

 БлОС е работил активно с Общинския съвет по наркотични вещества 

при Община-Благоевград, поддържал активен диалог и е участвал в общи 

мероприятия със студентите по право, студенти от специалността 

“Социална педагогика”, факултета по “Педагогика”  във ЮЗУ 

“Н.РИЛСКИ” Благоевград, в това число – провеждали се и симулативни 

процеси. В съда се провеждали и различни срещи на ученици от 

гимназиите, както и от основните училища с представители на съда, 

прокуратурата, адвокати и представители на ОД на МВР с цел провеждане 

на разговори с подрастващите и предпазване от употреба на наркотици. 

 По инициатива на ръководството на Окръжен съд Благоевград е 

сключено Споразумение с ПИФ при ЮЗУ “Неофит Рилски” Благоевград 

относно провеждането на двуседмичните стажове на студентите – 

четвърти курс по специалността “Право”. 

В областта на управлението е налице стремеж за усъвършенстване и 

уеднаквяване на процедурите за работа в съда и неговите служби. Работи 
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се по точни критерии за оценка на натовареността. След идентифициране 

на проблемите се изготвя план за поетапното им решаване. 

През проверявания период съдиите са преминали през следните 

обучения и квалификации, имащи отношение към правораздаването по 

наказателни дела: 

  

През 2013: 

  

Административният ръководител Катя Бельова: 

 НИП и Фондация “Фридрих Еберт” – “Отнемане на незаконно 

придобито имущество”- 13.03.-14.03.2013 

 НИП – “Търговски спорове. Търговски сделки и нови 

положения в Закона за Търговския регистър-27.03.-29.03.2013 

 ОПАК – “Обучение на обучители по дейност 7 на проект по 

ОПАК” - 12.05.-16.05.2013 

 – ВКС и Съда на ЕС – “Съдебно сътрудничество по 

граждански и наказателни дела” - 20.05.2013 г. 

 Фондация “Институт за европейски проекти” – “Симпозиум по 

проблемите на прилагането на правото на конкуренцията на 

ЕС на България” – 06.06.-07.06.2013 

 ОПАК – “Подобряване на практиките и повишаване 

капацитета на международно сътрудничество по дела в 

българските съдилища” 14.06.2013  

 Фондация “Институт за европейски проекти” – “Симпозиум по 

проблемите на прилагането на правото на конкуренцията на 

ЕС на България” – 06.06.-07.06.2013  

 Институт за социални дейности – “Чуй детето” 27.06.-

28.06.2013 КЗД – “Борба и превенция срещу дискриминацията 

чрез средствата на гражданското право” - 02.10.-05.10.2013. 

 ОПАК – “Европейско дружествено право. Европейско 

обединение по икономически интереси. Европейско 

дружество. Тенденция в развитието на Европейското 

дружествено право” 27.10.-30.10.2013 

 Международен правен семинар – “Чл.12 от Конвенцията на 

ООН” 16.10.-17.10.2013 

 Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество – “ 

Практически въпроси при прилагането на ЗОПДНПИ” 06.11.-

08.11.2013 

 Министерство на правосъдието – “Конвенцията на ООН за 

правата на хората с увреждания18.12.2013. 
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Заместникът на административния ръководител и председател на 

наказателно отделение Татяна Антонова Андонова: 

 ОПАК – “Обучение на обучители по дейност 7 на проект по 

ОПАК” 12.05.-16.05.2013  

 ВКС и Съда на ЕС – “Съдебно сътрудничество по граждански 

и наказателни дела” – 20.05.2013 г. 

 ВКС – “Съдебна психиатрична и психологична експертиза” – 

06.06.2013 

 ОПАК – “Митнически престъпления, управление на външните 

граници на ЕС” - 25.06.-28.06.2013 

 НИП – “България да я опознаеш и останеш заслепен” – 

04.09.2013 

 НИП – “Ръководство, планиране и управление на 

разследващите екипи” – 23.09.-27.09.2013 

 ВКС – “Национално съвешание с председателя на ВКС” – 

04.10.2013. 

 НИП – “Финансово разследване и трафик на хора” – 06.10.-

09.10.2013 

 ОПАК – “Митнически престъпления. Управление на 

външните граници на ЕС” - 20.11.2013 г. 

 

Атанаска Иванова Китипова : 

 НИП – “Защита на класифицирана информация в съдебната 

система” 20.02.-22.02.2013 

 НИП – “Съдебна психология. Разпит на непълнолетни” 03.06.-

04.06.2013. 

 НИП – “Престъпления свързани със здравеопазването” 05.06.-

07.06.2013 

 ОПАК – “Задружна престъпна дейност- материално правни и 

процесуални въпроси. Борба с организираната престъпност” 

22.10.-25.10.2013 

 

Иво Видинов Харамлийски: 

 НИП – “Практика на Евроджъст по дела за трафик на хора” 

25.03.2013 г. 

 ОПАК – “Митнически престъпления, управление на външните 

граници на ЕС” 25.06.-28.06.2013 

 ОПАК – “Активен подкуп в публичния сектор. Търговия с 

влияние. Корупция в съдебната система. Корупция във 

футбола”. 27.11.-29.11.2013 г. 

 ОПАК – “Защита на финансовите интереси на ЕС. Престъпни 

състави. Функции по ОЛАФ”. 09.12.-10.12.2013 
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Маргарита Николова Коцева: 

 ОПАК – “Задружна престъпна дейност- материално правни и 

процесуални въпроси. Борба с организираната престъпност” - 

22.10.-25.10.2013 

 НИП – “Пране на пари. Актуално развитие на европейското 

законодателство срещу прането на пари” – 03.11.- 06.11.2013 

 

Илияна Стоянова Стоилова: 
 ОПАК – “Митнически престъпления, управление на външните 

граници на ЕС” - 25.06.-28.06.2013 

 ОПАК – “Задружна престъпна дейност- материално правни и 

процесуални въпроси. Борба с организираната престъпност” – 

22.10.-25.10.2013 

 НИП – “Пране на пари. Актуално развитие на европейското 

законодателство срещу прането на пари” - 03.11.- 06.11.2013 

 

Диана Чавдарова Узунова: 

 ОПАК – “Корупция в съдебната система и футбола” – 29.05.-

31.05.2015 г. 

 НИП – “Противодействие на престъпността, свързана с 

незаконна търговия, посегателство и търговия с културни 

ценности” 30.09-01.10.2013  

 ОПАК – “Митнически престъпления. Управление на външните 

граници на ЕС”. 20.11.-22.11.2013 г. 

 

Росица Славчева Бункова: 

 ОПАК – “Митнически престъпления. Управление на външните 

граници на ЕС”. 20.11.-22.11.2013 г. 

 

Красимир Боянов Аршинков: 

 ОПАК – “Митнически престъпления. Управление на външните 

граници на ЕС”. - 20.11.-22.11.2013 г 

 

Наказателните съдии от ОС Благоевград: 

 НИП и Окръжен съд Благоевград – “Процесуални нарушения в 

наказателното производство” 26.04.2013 

 НИП и Окръжен съд Благоевград – “Мерки за неотклонение. 

Престъпления извършени от длъжностни лица” - 31.05.2013 

 ССБ и Окръжен съд Благоевград – “Обида и клевета в 

наказателното производство” 28.06.2013 

 

 

 През 2014г.: 
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Административният ръководител Катя Бельова: 

 Български център по нестопанско право – “Учебно пътуване до 

Дъблин” 24.02.- 26.02.2014г.; 

 НИП- “Чл.11 от ЕКПЧОС – свобода на мирните събрания на 

сдружаването”- 17.03.2014г.; 

 БСА – ОП “Развитие на човешките ресурси” – “развитие на 

човешките ресурси” 23.04.- 25.04.2014г.; 

 БСА – ОП “Развитие на човешките ресурси” – “развитие на 

човешките ресурси” - 18.06.- 21.06.2014г.; 

 ВСС – Комисия КПУКИ – “Среща-семинар по режима на 

ЗПУКИ” - 30. 06. 2014г.; 

 МП – Пресконференция “Подобряване организацията на 

работа на Централния регистър на юридическите лица с 

нестопанска цел в ефективна координация с окръжните 

съдилища”- 21.07.2014г.; 

 Национално бюро на България в Евроджъст – “Запознаване на 

съдиите със структурата, функциите и дейността на 

Евроджъст,както и актуални въпроси на международното 

сътрудничество по наказателни дела.” - 18.09.2014г.; 

 ВСС и Фондация “Ханс Зайдел” – “Атестиране и конкурси на 

магистрати”-15.09.-17.09.2014 г.; 

 ОПАК – ВСС – “Проект за програмно бюджетиране в 

съдебната власт”- 20.10.2014 г.; 

 НИП и Институт “Отворено общество” БСА за европейско 

право – “Върховенството на правото според практиката на съда 

на ЕС”- 30.10.2014г.; 

 Омбудсмана на РБ – “Има ли граници свободата на човека, кой 

има властта на ги определя и къде е балансът между сигурност, 

закрила и автономия”- 11.11.2014 г.; 

 БСА - ОПАК – “Международно частно право – семейно 

право”- 13.11.-14.11.2014г.; 

 ВСС – “Актуализирана стратегия за продължаване на 

съдебната реформа в съдебната система” – 26.11.2014г.; 

 НИП – Кръгла маса “Практика на Европейския съд по правата 

на човека – чл.11 от Европейската конвенция” - 28.11.2014 г.; 

 ВСС – “Повишаване на компетентността и професионалната 

квалификация на съдии, прокурори и следователи, както и на 

административни ръководители на ОСВ, чрез организиране и 

предоставяне на обучение от ВСС- 03.12.2014г.; 
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 ВСС – ОПАК – “Добри практики в държава-членка на Съвета 

на Европа в областта на електронното призоваване и анализ на 

законодателството им в тази сфера- 15.12.-16.12.2014г.; 

 

Заместникът на административния ръководител и председател на 

наказателно отделение Татяна Антонова Андонова: 

 ОПАК – “Участие в кръгла маса . Методика за сбиране, обобщаване 

и предоставяне на статистически данни за трафик на хора” 31.03.-

03.04.2014 г.; 

 НИП – “Обучение на обучители. Ниво напреднали”- 19.05.-

21.05.2014г.; 

 ВСС – “Дисциплинарни производства и критерии при налагане на 

дисциплинарни наказания на магистратите”- 25.07.2014 г.; 

 Национално бюро на България в Евроджъст – “Запознаване на 

съдиите със структурата, функциите и дейността на Евроджъст,както 

и актуални въпроси на международното сътрудничество по 

наказателни дела.”- 18.09.2014г.; 

 

Маргарита Николова Коцева: 

 НИП- “Чл.11 от ЕКПЧОС – свобода на мирните събрания на 

сдружаването” - 17.03.2014г.; 

 ВСС – НФМ – “Обучение на магистрати по електронен мониторинг 

като средство за контрол  на поведението на осъдените лица”- 

19.11.-21.11.2014г.; 

 ВСС ОПАК – “Атестиране на магистрати”- 04.12. – 07.12.2014г.; 

 

 Атанаска Иванова Китипова: 

 НИП – “Подкуп. Търговия с влияние” – 11.04.-12.04.2014 г.; 

 НИП – “Киберпрестъпления. Измами с банкови карти. 

Престъпления свързани със скиминг устройства”- 04.05.-

06.05.2014г.; 

 ВСС – Проект НФМ – “Практика на ЕСПЧ по чл.3 и чл.8 от 

Конвенцията относно условията и режима на изтърпяване на 

наказанието лишаване от свобода” -13.07.-16.07.2014г.; 

 ВСС – НФМ – “Обучение на магистрати по електронен 

мониторинг като средство за контрол  на поведението на 

осъдените лица” -19.11.-21.11.2014г.; 

 ВСС ОПАК – “Атестиране на магистрати”- 04.12. – 

07.12.2014г; 
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Илияна Стоянова Стоилова: 

 ВСС – Проект НФМ – “Практика на ЕСПЧ по чл.3 и чл.8 от 

Конвенцията относно условията и режима на изтърпяване на 

наказанието лишаване от свобода” - 13.07.-16.07.2014г.; 

 ВСС – НФМ – “Обучение на магистрати по електронен 

мониторинг като средство за контрол  на поведението на 

осъдените лица” 19.11.-21.11.2014г.; 

 ВСС ОПАК – “Атестиране на магистрати” - 04.12. – 

07.12.2014г.; 

  

 Диана Чавдарова Узунова: 

 БСА – “Пети семинар по Проект на БСА по ОП”Развитие на 

човешките ресурси” - 13.11.-14.11.2014г.; 

 НИП – Кръгла маса “Практика на Европейския съд по правата на 

човека – чл.11 от Европейската конвенция” – 28.11.2014 г.; 

 

 Росица Славчева Бункова: 

 НИП-ОПАК – “Международна правна помощ и Международно 

сътрудничество по наказателни дела” – 17.02.-19.02.2014г.; 

 

Съдии от Окръжен съд Благоевград в периода 11.04.-12.04.2014г 

са участвали в  – “Уеднаквяване на практиката на окръжните съдии от 

Апелативен район София със съдиите от Апелативен съд София” с  

инициатор ОС Благоевград. 

           Всяка година се изготвя график на обученията, в които се включват 

както съдии от Окръжния съд, така и съдии от районните съдилища. 

С оглед уеднаквяване на практиката на съдиите в Наказателно 

отделение и повишаване на тяхната квалификацията през проверявания 

период, Окръжен съд Благоевград е извършил обобщаване по темите: 

“Уеднаквяване на практиката на окръжните съдии от Апелативен район 

София със съдиите от Апелативен съд София” – инициатор ОС - 

Благоевград. Както беше посочено и по- горе обучението е проведено в гр. 

Банско в периода 11.04.-12.04.2014г. При обучението съдиите била 

разделени на два модула – граждански и наказателни. 

Направено е едно искане до председателя на ВКС за приемане на 

тълкувателно решение относно приложението  на чл. 234 и чл. 242 от НК.  

През проверявания период ОС - Благоевград е извършил на 

районните съдилища от съдебния район следните проверки:  

Със заповед № 173/5.04.2013 г. са назначени комисии за извършване 

на проверка по наказателните дела в целия Благоевградски съдебен окръг. 
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Със заповед № 317/02.07.2013 г. е извършена проверка по 

наказателните дела в РС - Сандански. 

Със заповед № 320/02.07.2013 г. е извършена проверка по 

наказателните дела в РС – Разлог. 

Със заповед № 556/22.10.2013 г. проверка на наказателните дела в РС 

Гоце Делчев. 

Със заповед № 698/04.1.2013 г. е извършена проверка за 

натовареността на съдиите в РС – Благоевград. 

Със заповед № 632/20.11.2013 г. е извършена проверка по 

наказателните дела в РС – Петрич. 

Със заповед № 68/05.02.2014 г. е извършена проверка в Районен съд 

– Благоевград. 

След проверките са изготвени аналитични доклади от извършените 

ревизии. Всеки от проверяваните съдии се запознал с резултатите от 

ревизиите, като същите съдържат констатации за постигнатите резултати и 

препоръки. 

 

През проверявания период АС - София не е извършвал  проверки на 

ОС Благоевград. Съгласно Заповед № 317/13.07.2009 г. на Председателя на 

САС на горестоящия съд се изпращат ежемесечни справки относно 

постъпилите дела в Окръжен съд Благоевград по видове и % натовареност 

на съдиите, както за месеца, така и с натрупване за периода. Към справката 

се прилагат данни за неприключените дела образувани преди 2008 г. за 

гражданските дела и преди 2007 г. за наказателните дела. 

 

Всеки съдия следи за действията, необходими за движението на 

всички висящи дела, които са му разпределени. Административният 

ръководител и съдиите работят със съдебните служители екипно за 

предотвратяване на ненужните забавяния.  

Окръжен съд- гр. Благоевград, поддържа и развива ефективни 

работни отношения с всички органи, имащи връзка със системата на 

правораздаване- прокуратурата, следствието, адвокатурата, пробационните 

служби, полицията, общините, някои неправителствени организации. 

Съдът организира и сътрудничи при срещи и съвместни дейности с тях.  

Наказателното отделение провежда периодични събрания. 

Председателят на съда организира периодично работни срещи със 

заместник- председателите, на които се дискутират текущи проблеми за 

организацията на работата и движението на делата в различните 

отделения. Инициират се и се провеждат срещи на председателя на съда 

със съдиите от наказателно отделения. Коментират се проблеми, 
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възникнали в отделението, законодателна практика, препоръки за 

решаване на текущите проблеми, в това число и управленски решения. 

Редовно се провеждат и общи събрания на съдиите от ОС 

Благоевград. 

Окръжен съд – Благоевград прилага принципа за случайния подбор 

чрез електронно разпределение на делата. Това се осъществява чрез 

програмния продукт АСУД – разработен от Висшия съдебен съвет 

съгласно програма за разпределение на делата 

В съда действат Вътрешни правила за случайно разпределение на 

делата, утвърдени от административния ръководител- председател на ОС 

Благоевград. При извършената проверка се установи, че делата се 

образуват своевременно в деня на постъпване на книжата в съда, или на 

следващия ден. Делото под формата на преписка постъпва в служба 

„Регистратура” на Окръжен съд- Благоевград, като се вписва във входящия 

регистър на службата и му се поставя шифър, съобразно разпореждането 

на председателя. Делото се образува незабавно  от служителя в служба 

„Регистратура” и след това се докладва за разпределение.  

Разпределението се извършва от заместник- председателя на 

Окръжния съд. Заместник- председателя извършва разпределението на 

делото по реда на чл. 9 от ЗСВ чрез интегрираната система за случайно 

разпределение в АСУД в деня, когато делото му е докладвано. Това става 

чрез две опции бутони в програмата „ръчно” и „автоматични”. Във 

вътрешните правила са изчерпателно посочени случаите, в които делата се 

разпределят ръчно. Такива причини са дежурство, връщане на дело и др.  

Автоматичното разпределение се извършва между всички съдии от 

Наказателно отделение с възможност за изключване на конкретен съдия. 

Причините за изключване на конкретен съдия са изчерпателно посочени 

във Вътрешните правила за случайно разпределение. Те винаги се 

отразяват в системата. След разпределението се подписва съответен 

протокол.Той се прилага в „папка по делото”, както и към ВСС. 

При разпределяне с програмата за случайно разпределение на делата 

се разпечатват протоколи в два екземпляра(с подпис на разпределящия), в 

които се отразява извършеното разпределение, като единият екземпляр се 

прилага по всяко дело(като първа страница), а другият се прилага в 

обособена папка на хартиен носител, което се съхранява в съответното 

деловодство. 
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Деловодителят докладва делото на съдията- докладчик за 

извършване на процесуални действия по подготовка за разглеждане на 

делото. Насрочването на делата се извършва от съдията- докладчик.  

При отсъствие на заместника на административния ръководител 

делата се разпределят с Програмата за случайно разпределение на делата 

от съдия, определен със заповед на административния ръководител. 

Във връзка с равномерното разпределение на натоварването на 

съдиите и с оглед спазване принципа на случайния подбор през 

проверявания период са издадени редица заповеди на председателя на ОС- 

Благоевград.  

Всички съдии от наказателно отделение са работили при 100% 

натоварване. 

След провеждане на общи събрания на съдиите вътрешните правила 

за случайното разпределение на делата, в които са прецизирани 

дежурствата и принципа за случайното разпределение на делата са 

актуализирани.Според новите изменения автоматизираната система за 

управление на делата АСУД не се занулява. В ОС- Благоевград АСУД 

работи от месец януари 2010 г. и от тогава до настоящия момент не е 

занулявана. През този период в програмата не са правени каквито и да 

промени в процентната натовареност. Както беше посочено всички съдии в 

Наказателно отделение са работили при 100% натовареност. При 

постъпване на нов съдия са предприемани мерки за спазване принципа за 

случайното разпределение чрез въвеждане на допълнителна корекция 

/кухи дела/ по отделни шифри съобразно явния алгоритъм за това. С оглед 

изравняване на процентната натовареност на новопостъпилия съдия се 

поставят висящи толкова брой кухи дела, колкото имат всички останали 

съдии. С цел съблюдаване на равномерната натовареност е създадена 

специална книга за отводи, книга за участие на всеки конкретен съдия в 

заседание или в състави извън състава, в който е определен да членува. 

При заместване на съдия от друг състав административният ръководител 

издава заповед, която се прилага по делото. В заповедта се отразяват 

натовареността и броя на участия по подобни замествания.  

 

В ОС Благоевград е създадена добра организация. 

Административният ръководител е осъществявал общото организационно 

и административно ръководство чрез издаването на съответните заповеди. 

 Съдиите дават дежурства съобразно график за дежурствата.  

 

ІІ. СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ  
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 В ОС- Благоевград съдебните служители са структурирани 

съобразно чл. 14 от ПАС на обща и специализирана администрация. 

Релевантна за настоящата проверка е работата на част  от 

специализираната администрация, в която влизат следните служби: 

регистратура, деловодство на наказателно отделение, съдебни секретари, 

регистратура за класифицирана информация, архив и служба по връчване 

на призовките.  

Щатната численост на администрацията на ОС- Благоевград е 47 

слежители. През 2013г. реално са работили 45 служители. 

Утвърдената структура на администрацията на Окръжен съд- 

Благоевград е съобразена с разпоредбите на Правилника за 

администрацията в районните, окръжните, административните, военните и 

апелативните съдилища и с изискванията на Класификатора за 

длъжностите в администрацията по чл. 341 от ЗСВ и включва: Съдебен 

адмнистратор, Началник Служба, Главен счетоводител, Главен експерт по 

сигурността на информацията, Главен експерт специализирана съдебна 

администрация, 2-ма Системни администратори, 2-ма Съдебни 

помощници, Младши специалист счетоводител, Ръководител сектор 

«Съдебни секретари», Ръководител сектор «Деловодство», завеждащ 

служба «Регистратура», Завеждащ служба «Архив», 12 броя съдебни 

секретари, 10 броя съдебни деловодители, 2 съдебни архивари, 4 

призовкари, шофьор, работник по поддръжка на сгради, работник по 

поддръжката и огняр, 2 чистачи. 

Съотношението между между съдии и служители на база щат е 1,74.   

  

Съдебните служители са преминали през следните обучения, имащи 

отношение към работата по наказателни дела: 

 

През 2013 г.: 

Съдебният администратор Ели Димитрова е участвала в следните 

обучения: 

 10.11.2013 – 13.11.2013 г. – ОПАК – семинар на тема 

“Ефективно управление на човешките ресурси. Оценка на 

изпълнението,обучение и развитие”. 

 22.11.2013 г. – организирано от ВСС, “Публична 

комуникация”. 

Мария Марина – съдебен архивар - 20.03.2013 – 22.03.2013 г. – 

семинар организиран от НИП на тема “Защита на класифицирана 

информация в съдебната система” 

Евелина Златарска – системен администратор: 

 23.01.2013 – 25.01.2013 г. ОПАК  - “Доизграждане и 

усъвършенстване на ЕИСПП” 
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 02.07.2013 – 03.07.2013 г.  ОПАК  на тема “Етапи за 

изграждане на системите ЕИСПП” 

 17.10.2014 – 18.10.2014 г.  ДКСИ – обучение на тема “Защита 

на автоматизирани информационни системи и мрежи” 

Елена Ангелова- съдебен деловодител: 

 20.03.2013 – 22.03.2013 г. – семинар организиран от НИП на 

тема “Защита на класифицирана информация в съдебната 

система” 

Милена Самарджиева – съдебен деловодител 

 04.04.2013 – 05.04.2013 г. семинар организиран от НИП на 

тема “Съдебно сътрудничество по граждански дела” 

Милена Самарджиева – ръководител сектор “Деловодство”: 

 03.10.2013 – 05.10.2013 г. семинар организиран по ОПАК  на 

тема “Организация на административното обслужване. 

Междукултурни комуникации. Управление на конфликти” 

 30.11.2013 – 01.12.2013 г. семинар на тема “Комуникация в 

процеса на работа и механизми за обратна връзка – писмена и 

електронна” 

 Оля Димитрова  - съдебен деловодител: 

 11.04.2013 – 12.04.2013 г. семинар организиран от НИП на 

тема “Съдебно сътрудничество по наказателни дела” 

Теодора Филипова - съдебен деловодител: 

 11.04.2013 – 12.04.2013 г. семинар организиран от НИП на 

тема “Съдебно сътрудничество по наказателни дела” 

Десислава Николова – съдебен деловодител: 

 30.09.2013 – 02.10.2013 г. семинар организиран по ОПАК  на 

тема “Организация на административното обслужване. 

Междукултурни комуникации. Управление на конфликти” 

 04.10.2014 г. семинар организиран от Сдружението на 

съд.служители при РС Разлог съвместно с НИП на тема 

“Работа по наказателни дела” 

 Венеция Димитрова – завеждащ служба “Архив”  

 03.10.2013 – 05.10.2013 г. семинар организиран по ОПАК  на 

тема “Организация на административното обслужване. 

Междукултурни комуникации. Управление на конфликти” 

 Лиляна Георгиева – завеждащ служба “Регистратура” 

 03.10.2013 – 05.10.2013г. семинар организиран по ОПАК  на 

тема “Организация на административното обслужване. 

Междукултурни комуникации. Управление на конфликти” 

Веселин Даракчиев – съдебен секретар: 

 04.10.2014 г. семинар организиран от Сдружението на 

съд.служители при РС Разлог съвместно с НИП на тема 

“Работа по наказателни дела” 
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 03.11.2013 – 06.11.2013 г. – ОПАК – семинар на тема “Съдебна 

етика. Превенция на корупционния риск. Конфликт на 

интереси”. 

 Мариела Палова  - съдебен секретар: 

 04.10.2014 г. семинар организиран от Сдружението на 

съд.служители при РС Разлог съвместно с НИП на тема 

“Работа по наказателни дела” 

 Магдалена Коцакова – Ръководител сектор “Секретари”: 

 13.10.2014 – 16.10.2014 г- семинар по ОПАК на тема 

“Съвременни подходи в управлението на съдебната 

администрация” 

 30.11.2013 – 01.12.2013 г. семинар на тема “Комуникация в 

процеса на работа и механизми за обратна връзка – писмена и 

електронна”  

Николай Златков – системен администратор: 

 31.10.2013 г. – ОПАК – на тема “ Обновяване на 

информационната система за производство по 

несъстоятелност, интеграция с други системи” 

Илияна Попова – съдебен секретар: 

 30.11.2013 – 01.12.2013 г. семинар на тема “Комуникация в 

процеса на работа и механизми за обратна връзка – писмена и 

електронна”  

 Людмила Малашевска – съдебен секретар: 

 30.11.2013 – 01.12.2013 г. семинар на тема “Комуникация в 

процеса на работа и механизми за обратна връзка – писмена и 

електронна”  

 Мария Миразчийска – съдебен секретар: 

 30.11.2013 – 01.12.2013 г. семинар на тема “Комуникация в 

процеса на работа и механизми за обратна връзка – писмена и 

електронна”  

 Стойна Начева – съдебен секретар: 

 30.11.2013 – 01.12.2013 г. семинар на тема “Комуникация в 

процеса на работа и механизми за обратна връзка – писмена и 

електронна”  

 Цветанка Самарджиева – съдебен секретар: 

 30.11.2013 – 01.12.2013 г. семинар на тема “Комуникация в 

процеса на работа и механизми за обратна връзка – писмена и 

електронна”. 

 

 През 2014г.: 

Мая Михайлова – съдебен деловодител: 

 семинар на тема “Обслужване на граждани” – 27.06.2014 г. 

Йорданка Христова - съдебен деловодител: 
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 семинар на тема “Обслужване на граждани” – 27.06.2014 г. 

Ева Стоянова - съдебен деловодител: 

 семинар на тема “Обслужване на граждани” – 27.06.2014 г. 

Снежана Бегъмова – Главен експерт ССА: 

 дистанционен курс на обучение на тема “Класифициране на 

съдебни дела и прокурорски преписки – основания, ред и 

правни последици” – 03.06.2014 г. – 26.06.2014 г.; 

 Теодора Филипова – съдебен деловодител: 

 дистанционен курс на обучение на тема “Класифициране на 

съдебни дела и прокурорски преписки – основания, ред и 

правни последици” – 03.06.2014 г. – 26.06.2014 г. 

Мария Каменичка – съдебен архивар: 

 Начално обучение на съдебни служители – Модул 1 – 28.09.- 

02.10.2014 г.; 

 Начално обучение на съдебни служители – Модул 2– 12.10.- 

16.10.2014 г.; 

семинар по ОПАК – “Основи към работата по наказателни дела: 

 на европейското право и ефективна комуникация на съдебната 

власт с медиите” – 23.11.2014 – 28.11.2014 

Мариела Палова – съдебен секретар: 

 Административни документи, структурни схеми и 

задължителни реквизити по БДС при съставянето им – 

26.09.2014 г.; 

Илияна Попова- съдебен секретар: 

 Административни документи, структурни схеми и 

задължителни реквизити по БДС при съставянето им – 

26.09.2014 г.; 

 

Всички документи, постъпващи в Окръжен съд Благоевград 

задължително се завеждат от служителите в служба „Регистратура”. 

Когато в Окръжния съд постъпва обвинителен акт или жалба срещу 

съдебен акт по първоинстанционно дело, върху съответния документ се 

поставя входящ номер и след това се образува, като се поставя и номер на 

делото. Завежда се по шифър, който съответства на шифъра от 

статистическите отчети към Министерство на правосъдието и Висшия 

съдебен съвет. Всяка молба, жалба или писмо, които постъпват в 

регистратурата и се отнасят до образувано дело в съда, се завеждат към 

номер на делото и се докладват най- късно на другия ден на съдията- 

докладчик. Когато писмото, което е постъпило в регистратурата не е по 

образувано дело се завежда във входящ дневник. 
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Кориците на делата се изписват четливо и прегледно, като се 

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

формулирани обвиненията във внесения обвинителен акт. Върху кориците 

на всички наказателни дела се отбелязват датите на образуване и 

приключване на делото. Списъците на лицата за призоваване се изготвят 

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

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

процеса са четливо написани и съдържат изискуемата информация, 

съгласно процесуалните разпоредби. Изготвянето на призовките и 

съобщенията за призованите лица след образуване на делото и след 

съдебно заседание се извършва в срок от един до три дни. По 

новообразуваните дела призовките се изпращат в деня на насрочването им 

или най- късно на следващия работен ден. Няма случаи на неспазване на 

този срок.  

В началото на всяко дело е поставен протокол за избор на 

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

съдия- докладчик. 

В материалите по всяко дело е приложен протокол за избор на 

съдебни заседатели. 

По- голямата част от съдебните протоколи по делата се изготвят в 

тридневния срок след съдебното заседание и чрез компютърна обработка. 

По 56 наказателни дела този срок не е спазен. От тях по 6 дела 

протоколите от съдебните заседания са изготвени след 3-дневния срок 

заради големия обем информация, водеща до обемност на съдебния 

протокол. По 50 наказателни дела съдебните протоколи са изготвени в 3-

дневния срок, но са предадени в деловодство след него. Причините за това 

са следните: 

- неподписването в този срок от съдебни заседатели; 

- неподписване на член от съдебния състав поради отсъствието му 

/заболяване, командировка и др./; 

- необходимост от вписване в протокола на мотиви по особено 

мнение на член на съдебния състав.   

Всички протоколи са написани четливо и ясно. Издържани са 

стилистично, не съдържат правописни и граматически грешки. В тях 

липсват съкращения, заличавания и добавяния. Съдържанието им отговаря 

на изискванията на чл. 311 от НПК. 

 Във всички съдебни зали се ползва звукозаписна техника и 

специализиран софтуер за звукозапис. Това осигурява създаването на 

напълно достоверен запис на съдебното заседание. 
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Върху присъдите се отбелязва датата, на която е влязла в сила, 

датата на която е издаден изпълнителен лист, датата на която е изпратена 

към бюлетина за съдимост и датата, на която присъдата е изпратена на 

прокуратурата за изпълнение. 

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

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

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

след изтичане срока за възражения по подадена жалба или протест. 

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

НПК има поставен жълт етикет, съгласно чл. 78, ал.5 от ПАС. 

Всички книжа, които постъпват или се съставят по съответните 

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

номерирани от съдебните служители. 

Изготвянето на призовките и съобщенията за призованите лица става 

в срок от 1 до 3 дни, в зависимост от коя служба се изготвят и сложността 

на конкретния случай. От деловодителите в служба „Наказателно 

деловодство“ призовките се изготвят паралелно със списъка за 

призоваване и се изпращат незабавно. От служба „Секретари“ призовките 

и съобщенията се изготвят в срок от 1 до 3 дни като се изпращат веднага 

след валидиране на протокола от съответния съдия-докладчик, т.е. след 

подписването му.   

Съобщенията се изпращат най-късно на следващия ден след 

предаване на решеното дело в деловодството по изключение, когато 

поради отсъствие на съдията- докладчик съобщението не е  подписано 

своевременно изпращането става в 3-дневен срок. 

Изпълнението на указанията на съда, дадени с разпореждания и 

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

работни дни. 

 Цялата документация по делата се обработва по електронен път и 

разпечатва на хартиен носител. Има разработена компютърна програма за 

цялостното движение на делото от постъпването в съда до неговото 

архивиране. Съдебните актове се публикуват на интернет страницата на 

съда. 

 Съгласно заповед на Председателя на ОС- Благоевград на електронен 

и хартиен носител се водят следните книги: 

В Регистратурата на Окръжен съд Благоевград се водят следните 

книги и регистри: 

На книжен носител: 

- Входящ дневник 

- Изходящ дневник 
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- Книга /върнати, отменени и постановени съдебни актове по дела 

от горната инстанция 

- Регистър по чл. 251, ал.3 АПК 

- Регистър на заявленията за достъп до обществена информация 

На електронен носител: 

- Входящ дневник по постъпили документи образувани в дела по 

АСУД 

- Азбучник за граждански дела 

- Азбучник за търговски дела 

- Азбучник за наказателни дела 

- Азбучник за административните дела 

На електронен  и хартиен носител: 

- Книга за служебната поща  

 

В регистратурата за класифицирана информация се водят следните 

регистри по ЗЗКИ на книжен носител: 

- Входящ регистър за документи и материали по ЗЗКИ 

- Изходящ регистър за документи и материали по ЗЗКИ 

- Регистър за отчетни документи или сборове от документи 

- Регистър за регистрация на делата по проучване 

- Регистър за отчет на проведено обучение в областта на 

сигурността на лицата, допуснати за работа с класифицирана 

информация 

- Регистър за водене на служители, допуснати до работа с 

материали съдържащи класифицирана информация 

- Регистър за отчет на литературата, съдържаща класифицирана 

информация 

- Регистър за регистрация на делата по проучване 

- Регистър за отчет на печатите и щемпелите 

- Регистър за отчет на работните тетрадки, съдържащи 

класифицирана информация 

- Регистър за отчет на експедиционните писма 

- Регистър за отчет на носители за многократен запис , съдържащи 

класифицирана информация 

- Регистър за материали с гриф за сигурност „строго секретно“ 

- В Бюро “Призовки”  се водят на книжен носител следните книги: 

- Книга за получени и върнати призовки и съдебни книжа 

 

В Гражданско деловодство  се водят  следните книги: 

1. На книжен и електронен носител: 

- Описна книга за граждански дела – първа инстанция 

- Описна книга за административните дела 

- Описна книга за търговски дела първа инстанция 
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- Описна книга за граждански дела – втора инстанция 

- Регистър на съдебните решения по чл. 235  ал.5 ГПК 

- Книга по чл. 634 “в” от ТЗ 

- Малка срочна книга  

2. На електронен носител: 

- Азбучник за гражданските дела 

- Азбучник за търговските дела 

- Азбучник за административните дела 

- Регистър на върнатите дела от горна инстанция  

- Регистър на спрените дела 

- Регистър на делата оставени без движение 

 

В Наказателно деловодство  се водят следните книги и регистри: 

1.На електронен и хартиен носител: 

- Книга опис за наказателни дела първа инстанция 

- Книга опис за наказателни дела втора инстанция 

- Книга за веществените доказателства 

- Малка срочна книга 

- На хартиен носител 

Регистър за регламенти на ЕС 

2.На електронен носител: 

- Азбучен указател за наказателните дела 

- Регистър на върнатите от горна инстанция дела 

- Регистър на спрените дела 

- Регистър на оставените дела без движение 

Водените регистри само на електронен носител да не се отпечатват, а 

информацията да се съхранява на магнитен носител и същите са на 

съхранение в касата на съда. 

 

При съдебните секретари  се водят следните книги и регистри: 

На хартиен и електронен носител: 

- Срочна наказателна книга –първа инстанция 

- Срочна наказателна книга – втора инстанция 

- Срочна гражданска книга – първа инстанция 

- Срочна гражданска книга – втора инстанция 

- Срочна търговска книга – първа инстанция 

- Книга за закрити заседания – граждански дела 

- Книга за закрити заседания – наказателни дела 

- Книга за закрити заседания – търговски дела 

 

Във фирмено отделение се водят следните книги и регистри: 

1. На хартиен и електронен носител 

- Книга опис за фирмените дела 
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- Книга закрити заседания по фирмените дела 

2. На електронен носител  се водят следните книги и регистри: 

- Входящ дневник 

 

В служба Архив  се водят следните книги и регистри: 

1. Книги на електронен носител: 

- Архивна гражданска книга 

- Архивна наказателна книга 

- Архивна търговска книга 

- Архивна административна книга 

- Азбучник за граждански дела 

- Азбучник за търговски дела 

- Азбучник за наказателни дела 

- Азбучник по административни дела 

2. Книги на електронен и книжен носител: 

- Книга за изпълнение на присъдите. 

3. Книги само на книжен носител: 

- Изходящ дневник 

- Наръчник за извадени от архива дела или изпратени за 

послужване 

Разносна книга  

Бяха проверени следните книги: 

 Описните книги за наказателни дела първа и втора инстанция за 

2013г. и 2014г. са водени прегледно и четливо, без поправки и 

зачерквания. По тях се проследява движението по делото. По 

първоинстанционните дела в съответните графи се отразяват номера на 

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

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

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

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

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

датата на обявяване на делото за решаване. Отбелязват се също 

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

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

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

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

дали съдебният акт е атакуван пред въззивната инстанция и съответно 

датата на връщане на делото, резултата от инстанционната проверка, 

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

архивна връзка. От така водената описна книга не може да се проследи 

дали се спазват сроковете за насрочване на делата, предвидени в чл. 252 ал. 
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1 от НПК, чл. 376 ал. 1 от НПК и чл. 382 ал. 2 от НПК.  По отношение на 

въззивните дела в съответните графи се отразява номера на делото, датата 

на неговото образуване, номера и година на пъвоинстанционното 

наказателно дело и на първоинстанционния съд, предмет на делото, дата и 

час на съдебното заседание, статистически код, постъпилата жалба или 

протест, имената на жалбоподателя, дата на обявяване на делото за 

решаване, датата на постановяване на съдебния акт, резултата от делото, 

съдия- докладчик, дата на изпращане на делото в друг съд, дата на 

връщане на делото в първоинстанционния съд. 

 Срочните книги за открити заседания по първоинстанционните 

наказателни дела за 2013г. и 2014г. са водени на електронен носител и 

периодично се разпечатват. В съответните графи се попълват прецизно и 

ясно датите на заседанията, номера на делата, датата на образуване, по кой 

текст от закона е обвинението, съдебния състав, съдията- докладчик, 

прокурора, секретаря, причините за отлагане на делата, резултатите на 

приключилите дела, номерата на присъдите, решенията и определенията, 

имената на осъдените лица. Описват се точно причините за отлагане, 

спиране или прекратяване на всяко дело. В повечето случаи резултатът на 

решеното дело е нанесен чрез залепване на копие с малък шрифт от 

присъдата или решението поради невъзможност да се побере целия текст в 

съответната графа. Посочва се също датата на приемане на делото в 

канцеларията от деловодителя, който удостоверява това с подписа си. 

През проверявания период са водени азбучници за всички видове 

наказателни дела по имената на подсъдимите или въззивните 

жалбоподатели. Отразява се характера и номера на делото. 

 Книгата за веществените доказателства се води прегледно.  

Книгата за изпълнение на влезлите в законна сила присъди и 

определения се води прегледно и точно. Отстрани в полета се отбелязва на 

коя дата делото се е върнало от АС- София и на коя дата е предадено в 

канцеларията на съда.  В нея се отразява номера на делото и кога е влязла в 

законна сила присъдата, вида наказание и по кой текст е наложено. 

Отразява се датата на която делото е върнато от горната инстанция. 

Отразена е датата за изпращане на присъдата за изпълнение на 

прокуратурата. Издадените и изпратени изпълнителни листи са описани 

върху листа  при привеждане на присъдата. 

На електронен носител в съда са водени нарочни книги за закрити и 

разпоредителни заседания първа и въззивна инстанция. В тях се вписва 

номера на делото, състава на съда, съдията- докладчик, резултата от 
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решаване на спора, номера на съдебния акт и датата на обявяване на 

същия. 

 Книгите за получените и върнати призовки и други съдебни книжа 

са водени прецизно. 

Срочните книги за открити заседания по въззивните наказателни 

дела са водени на електронен носител и периодично се разпечатват. В 

съответните графи са вписвани номерата на делата, датата на образуване, 

датата на заседанието, съдебния състав, съдия- докладчик, прокурора, 

секретаря, причините за отлагане на делата, резултатите на приключените 

дела, номерата на решенията, определенията и новите присъди. Отразява 

се и датата на приемане на делото в деловодството. 

Всички книги, които се водят на хартиен носител са прошнуровани, 

номерирани и подпечатани, със съответните подписи, съобразно 

изискванията на ПАС.  

 Заместник- председателят на съда е извършвал всеки месец 

периодично проверка за правилността и точното отразяване на данните от 

водените книги. 

 

 Приложение№1, раздел „Съдебна администрация” 

 

 ІІІ. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ  

 

Техническата обезпеченост на магистратите за бърз и лесен достъп 

до актуалното българско законодателство и правото на ЕС гарантират по-

бързо и по-качествено правораздаване. Информационните технологии 

позволяват по-голяма прозрачност в работата на съда и улесняват 

гражданите при упражняване на правото за достъп до информация. 

Със заповед от 10.07.2009 г. са утвърдени писмени правила за 

управление на информацията и IT технологиите. Те са актуализирани със 

Заповед №700 от 19. 11. 2014г. Сигурността на информацията в локалната 

мрежа се осигурява от използването на антивирусен лицензиран програмен 

продукт „ panda", предоставен от Министерство на правосъдието. 

Наличният софтуер в Окръжен съд Благоевград е : 

Системен: WINDOWS 2008 SERVER, WINDOWS 2003 SERVER, 

WINDOWS 7, WINDOWS XP. 

Приложен: MS OFFICE, АПИС7, АПИС7 регистър+, АИС “Съдебно 

деловодство“ /само за справки по стари дела/, програма“Аладин“ – ТРЗ и 

личен състав , счетоводна програма “Конто”, Автоматизирана система за 

управление на делата /АСУД/, друг специализиран софтуер. 
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ОС Благоевград се нуждае от средства за закупуване на нова 

компютърна техника. 

Всички работни места са свързани в локална компютърна мрежа с 

3бр. сървъра. Към настоящия момент всички потребители ползват TFT 

монитори и лазерни принтери с вграден двустранен печат. Оборудвани са 

и с високоскоростни скенери, с които се сканират всички постъпващи 

документи по делата в съда и се прилагат към електронната папка на 

съответното дело в АСУД. Във всички съдебни зали се ползва 

звукозаписна техника и специализиран софтуер за звукозапис. 

От 2006 г. е в експлоатация деловодната програма „АСУД”. 

Програмата се използва от специализираната администрация на съда и 

съдиите за управление на съдебните дела. По електронен път се извършва 

придвижване на делата между деловодните системи на ОС - Благоевград и 

всички районни съдилища в съдебния регион. По този начин в АСУД се 

изгражда електронна папка, съдържаща както първоинстанционното, така 

и въззивното дело. Продължава и създадената от години практика за 

обмен на информация между Окръжен съд и Окръжна прокуратура с 

регламентирани нива на достъп чрез създадена физическа и логическа 

връзка между двете локални мрежи. От 2013 г. информацията и по 

фирмените дела се въвежда в АСУД. През 2014 г. са продължили процеса 

на въвеждане данните по фирмените дела, образувани и в по-стар период. 

През 2014 г. е осъществена връзка между деловодната система и 

ядрото на Единната информационна система за противодействие на 

престъпността /ЕИСПП/, което е част от проект за изграждане, пускане в 

експлоатация, използване и развитие на ЕИСПП, като национална 

интегрирана база данни. В регистратурата след образуването на 

наказателното дело се осъществява импорт на въведените от други 

институции /следствие, прокуратура и др./ в ЕИСПП данни за съответното 

наказателно производство и подсъдимия. Служителите в ОС- Благоевград 

регистрират събития, даващи информация за образуване на наказателно 

дело, постановени присъди, решения и т.н, които автоматично се 

прехвърлят към ядрото на ЕИСПП. Когато възникнат проблеми при 

осъществяване на комуникацията с ядрото, регистрираните грешки се 

изпращат на компетентните специалисти за анализ и предприемане на 

съответните действия за тяхното отстраняване.  

В края на 2014 г. е сключен договор за осигуряване на безжичен 

достъп на интернет в сградата на Съдебната палата и от началото на 

годината се предоставя безплатен такъв за посетителите в съда - адвокати, 

страни по делата, граждани. 

В ОС - Благоевград и в целия съдебен регион работи Единен портал 

за предоставяне на достъп до пълната информация по съдебните дела. Чрез 
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него всеки адвокат, който е пълномощник на страна по съдебни дела, може 

да прави справки по електронните досиета на делата си в реално време 

посредством интернет. Броят на адвокатите, заявили достъп до този 

портал, непрекъснато се увеличава, което доказва необходимостта и 

навременността на тази електронна услуга. От друга страна по електронен 

път се изпращат и незаверени съдебни актове до страните и 

пълномощниците по делата, които са заявили, че искат да ползват тази 

услуга. В новооткритата адвокатска стая са инсталирани 2 броя компютри 

с достъп до интернет, както и принтер, предназначени за ползване от 

адвокатите. 

Интернет страницата на съда се поддържа в добро състояние. 

съгласно изискванията на Закона за съдебната власт в нея се публикуват 

отчетните доклади за работата на съда, график на заседанията, 

постановените съдебни актове и влезлите в сила съдебни актове, както и 

декларациите по чл.12 от ЗПУКИ.На нея гражданите могат да получават 

актуална информация  за дейността на съда, а страните по делата да правят 

справки за състоянието и движението на съдебните дела. Там е поместена 

актуална и полезна информация за работата на съда и  за услугите, които 

могат да получат гражданите. Същевременно в раздела «Справки по 

делата» може да се провери какъв е статуса на всяко дело /с изключение на 

делата, съдържащи конфиденциална информация/. Тук страните по делата 

могат да проверяват датите на насрочените заседания, докладчиците на 

делата и постановените съдебните актове – присъди, решения и 

определения. Те се публикуват още на следващия ден след 

постановяването им със заличени лични данни и в съответствие с 

нормативните разпоредби. През 2014 г. са въведени нови рубрики, 

подобрена е визията на сайта, добавени са нови функционалности, 

своевременно е публикувана информация за насрочените дати за 

определяне на мерки за процесуална принуда. Информацията се 

актуализира непрекъснато. 

 

Приложение №1, раздел „Информационни технологии”. 

 

 ІV. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 

 

2013 г. 

 

Ръководител на наказателно отделение в ОС- Благоевград е Татяна 

Андонова, която е и заместник- председател на съда. По щат съдиите, 

които гледат наказателни дела са 13бр. През 2013г. съдиите са разглеждали 

наказателни дела, разпределени в 11 първоинстанционни и 4 въззивни 
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състава. По наказателни дела като първа инстанция са правораздавали 

следните съдии: 

Татяна Андонова- заместник- председател; 

Красимир Аршинков- съдия; 

Росица Бункова- съдия; 

Маргарита Коцева- съдия; 

Петър Пандев- съдия; 

Диана Узунова- съдия; 

Иво Харамлийски- съдия; 

Атанас Маскръчки- съдия; 

Атанаска Китипова- съдия; 

Илияна Стоилова- съдия; 

Величка Пандева- съдия. 

Разпределението на съдиите по въззивни наказателни състави е 

направено със Заповед №347 от 27. 09. 2012г., която е действала и през 

проверявания период. През 2013г. въззивни наказателни дела са гледали 

следните съдии, разпределени в 4 въззивни наказателни състава: 

 

ПЪРВИ СЪСТАВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: съдия РОСИЦА БУНКОВА; 

                              Член – съдия Атанаска Китипова; 

  Член- съдия Иво харамлийски; 

ВТОРИ СЪСТАВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: съдия КРАСИМИР АРШИНКОВ; 

  Член- съдия Диана Узунова; 

  Член- съдия Атанас Маскръчки; 

 

ТРЕТИ СЪСТАВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: съдия МАРГАРИТА КОЦЕВА; 

  Член- съдия Илиана Стоилова; 

  Член- съдия Величка Пандева; 

 

ЧЕТВЪРТИ СЪСТАВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: съдия ПЕТЪР ПАНДЕВ; 

  Член- съдия Татяна- Андонова- заместник- председател; 

  Член- съдия- младши съдия измежду младшите съдии: 

Емилия Дончева/Мария Шейтанова/Гюлфие Яхова- командирована от ОС- 

Смолян до м. октомври 2013г.    
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Дела за мерки за неотклонение „задържане под стража” и „домашен 

арест” съдиите от гражданско отделение са гледали само на дежурство 

през почивните дни. 

В наказателното отделение не са работили съдебни помощници.  

 

Седмичният график на съдебните заседания на първоинстанционните 

състави по наказателни дела е следният: 

Понеделник сутрин заседават съдиите Татяна Андонова, Красимир 

Аршинков, Атанас Маскръчки и Атаканаска Китипова; 

Вторник сутрин по наказателни дела заседават съдиите Росица 

Бункова и Диана Узунова; 

Сряда сутрин заседават съдиите Маргарита Коцева, Илиана 

Стоилова, Величка Пандева и Петър Пандев; 

В четвъртък сутринта заседава съдия Иво Харамлийски. 

 

Седмичният график на съдебните заседания на въззивните състави 

по наказателни дела е следният: 

В сряда след обяд заседават І и ІІ въззивен състав; 

В петък сутрин заседават ІІІ и ІV въззивен състав.   

  

Приложение: Приложение 1 

 

През 2013г. съдиите от Наказателното отделение на ОС- Благоевград 

са ползвали отпуски,подробно описани в Справка на наказателните съдии, 

ползвали отпуск за периода 1. 01. 2013г.- 31. 12. 2013г., предоставена от 

проверявания съд. 

 

Приложение: Приложение №1  

   

Към наказателното отделение на Окръжен съд –Благоевград работят 

10 бр. служители, от които деловодители- 4бр., секретар- протоколисти- 

6бр. Призовкарите обслужват всички отделения. За веществените 

доказателства е отговаряла  Снежана Бегъмова, при нейно отсъствие- 

Десислава Николова, а при отсъствието и на двете – Елка Димитрова.  

 

В периода 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г. в Окръжен съд – Благоевград 

са поставени за разглеждане общо 1132 бр. дела наказателни дела. От тях: 

 Наказателните дела първа инстанция са 502 бр., в т.ч. 

НОХД 153бр., ЧНД -211бр. и ЧНД разпити- 138бр.; 
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 Въззивните наказателни дела са общо 630 бр. , в т. ч. 

ВНОХД- 286бр., ВЧНД-297бр. и КНАХД- 47бр. 

От тях образувани през 2013 г. са общо 446 бр. наказателни дела като 

първа инстанция и 524бр. като въззивни дела. Останали от предишни 

периоди са 56 бр. наказателни дела като първа инстанция и 106 бр. като 

въззивни дела. 

С висок обществен интерес е едно първоинстанционно наказателно 

дело. Това е НОХД№185/13г. със съдия- докладчик Величка Пандева. 

 

През 2013г. в ОС Благоевград са приключили 979 бр. наказателни 

дела. От тях: 

 Наказателните дела първа инстанция са 442 бр. дела,в т. ч. 

НОХД- 106 бр., ЧНД- 198 бр. и ЧНД разпити- 138бр.; 

 Въззивните наказателни дела са 537 бр., в т. ч. ВНОХД -221 

бр., ВЧНД- 275 бр. и КНАХД- 41 бр.   

 

От общо свършените наказателни  дела общ характер първа 

инстанция: 

 с присъда са приключили 48 НОХД; 

 с протоколно определение са приключили 52 НОХД; 

 с разпореждане са приключили 6 НОХД. 

 

От общо свършените ЧНД първа инстанция: 

 С решение са приключили 13 ЧНД; 

 С определение са приключили 115 ЧНД; 

 С протоколно определение са приключили 200 ЧНД; 

 С разпореждане са приключили 8 ЧНД; 

 

От общо свършените въззивни наказателни дела общ характер: 

 С присъда са приключили 25 ВНОХД;  

 С решение са приключили 176 ВНОХД; 

 С определение са приключили 19 ВНОХД; 

 С протоколно определение е приключило едно МНОХД; 

 

От общо свършените въззивни ЧНД: 

 С присъда са приключили 4 ВЧНД; 

 С решение са приключили 63 ВЧНД; 

 С определение са приключили 120 ВЧНД; 

 С протоколно определение са приключили 87 ВЧНД; 
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 С разпореждане е приключило едно ВЧНД. 

 

От общо свършените КНАХД: 

 С присъда е приключило едно КНАХД; 

 С решение са приключили 23 КНАХД; 

 С определение са приключили 8 КНАХД; 

 С протоколно определение са приключили 9 КНАХД; 

 

През 2013г. съдиите са приключили наказателни дела, които по брой, 

вид и номер на дело са подробно посочени в Справка №4 за свършените в 

периода 1.01.2013г.- 31. 12. 2013г. НОХД, НАХД, ЧНД и въззивни дела по 

състави.  

 

Приложение: Приложение №1, раздел „Движение на делата”; 

      Справка №4 за свършените в периода 1.01.2013г.- 31. 

12. 2013г. НОХД, НАХД, ЧНД и въззивни дела по състави.  

 

  

І.НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ПЪРВА ИНСТАНЦИЯ 

 

 Както беше посочено и по- горе през 2013г. ОС- Благоевград е 

приключил 442 бр. наказателни дела първа инстанция, с индивидуални 

показатели както следва: 

 -НОХД – 106 бр; 

 - ЧНД- 198 бр.; 

 -ЧНД разпити– 138 бр. ; 

  

 Наказателните дела се образуват в деня на постъпването и 

регистрирането им в съда или най- късно на следващия ден. 

 

Прекратените наказателни дела са общо  36 бр. От тях: 

НОХД- 10 бр. От тях: 

5 НОХД са прекратени на осн. чл. 248 и чл. 249 от НПК; 

3 НОХД са прекратени на осн. чл. 382, ал.8 от НПК; 

1 НОХД е прекратено на осн. чл. 246 от НПК; 

1 НОХД е прекратено на осн. чл. 288, т.1 от НПК. 

ЧНД- 26бр. От тях: 

  12 ЧНД прекратени  и изпратени по компетентност на друг 

съд; 

 5 ЧНД са прекратени поради оттегляне на молбата или 

искането; 
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 Едно ЧНД е прекратено поради липса на активна процесуална 

легитимация; 

 2 ЧНД са върнати на прокурора; 

 1ЧНД е прекратено поради недопустимост на искането; 

 1 ЧНД е прекратено на осн. чл. 24, ал.1 от НПК;  

 1 ЧНД е прекратено на осн. чл.69а, ал.15, вр. ал.8 от ЗМВР; 

 2 ЧНД са прекратени на осн. чл. 243 от НПК; 

 1 ЧНД е прекратено на осн. чл. 54, ал.3 от ЗЕЕЗА. 

 

Приложение: Справка №6 за прекратени наказателни дела първа 

инстанция 2013г.; 

 

През 2013г. БОС е върнал на прокурора за доразследване 7 дела. 

Това представлява 6.60 % от общия брой на решените 

първоинстанционни наказателни общ характер дела(НОХД ). От тях 

няма дела с висок обществен интерес. Проверяващият екип намира, че 

процентът на делата, върнати на прокурора е висок. В практиката си 

ИВСС приема, че процентът на тези дела не трябва да е по- висок от  

4%. С разпореждане на съдия- докладчик са върнати 6 бр. дела, а от 

съдебно заседание по чл. 288, т.1 от НПК- едно дело. Според справка, 

предоставена от ОС- Благоевград това са : 

 

№ 
Вид 
дело Номер/Година 

Съдия 
докладчик 

Дата на 
постановяване 
на съдебния 

акт 
Вид 

заседание Резултат 

1 НОХД 19/2011г. 
КРАСИМИР 
АРШИНКОВ 4.4.2013 ЗЗ 

Прекратено за 
доразследване 

от з.з. 

2 НОХД 129/2013 
ИВО 
ХАРАМЛИЙСКИ 30.4.2013 ЗЗ 

Прекратено за 
доразследване 

от з.з. 

3 НОХД 31/2013 
АТАНАС 
МАСКРЪЧКИ 6.2.2013 ЗЗ 

Прекратено за 
доразследване 

от з.з. 

4 НОХД 406/2013 
РОСИЦА 
БУНКОВА 29.11.2012 ЗЗ 

Прекратено за 
доразследване 

от з.з. 

5 НОХД 304/2013 
КРАСИМИР 
АРШИНКОВ 23.9.2013 ЗЗ 

Прекратено за 
доразследване 

от з.з. 

6 НОХД 257/2013 
МАРГАРИТА 
КОЦЕВА 22.7.2013 ЗЗ 

Прекратено за 
доразследване 

от з.з. 

7 НОХД 161/2013 
ДИАНА 
УЗУНОВА 2.7.2013 СЗ 

Прекратено за 
доразследване 

от с.з. 

 

Всички дела бяха инспектирани. При проверката  на 

НОХД№161/13г. по описа на ОС- Благоевград се установи следното: 

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

Благоевград срещу К.М. за това, че на 31. 05. 2012г.  за времето от 23 до 24 

часа, в ресторант „С. х.”, находящ се в гр. Сандански, при условията на 
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продължавано престъпление, а именно през непродължителни периоди от 

време, при едно и съща обстановка и при еднородност на вината е 

прокарал в обръщение подправени парични знаци, както следва: 

1. На 31. 05. 2012г. за времето от 23 до 24 ч. в ресторант „С. 

х.”, находящ се в гр. Сандански, е прокарал в обръщение 

подправен паричен знак- 1 броя банкнота с номинал 100 

щатски долара със сериен номер…, емисия 1999г. 

2. На 31. 05. 2012г. за времето от 23 до 24 ч. в ресторант „С. 

х.”, находящ се в гр. Сандански, е прокарал в обръщение 

подправен паричен знак- 1 броя банкнота с номинал 100 

щатски долара със сериен номер…, емисия 1999г. 

3. На 31. 05. 2012г. за времето от 23 до 24 ч. в ресторант „С. 

х.”, находящ се в гр. Сандански, е прокарал в обръщение 

подправен паричен знак- 1 броя банкнота с номинал 100 

щатски долара със сериен номер…, емисия 1999г.-  

престъпление по чл. 244, ал.1 вр. с чл. 26, ал.1 от НК. Съдия- докладчик е 

Диана Узунова. 

 С определение, постановено в съдебно заседание на 2. 07. 2013г. тя 

върнала делото на прокурора, поради това, че е допуснато отстранимо 

съществено процесуално нарушение, изразяващо се в противоречие между 

обстоятелствената част и диспозитива на обвинителния акт. В мотивите си 

посочила, че диспозитива на обвинителния акт, не съдържа всички 

елементи от състава на престъплението по чл. 244, ал.1 от НК. Липсва 

съставомерният елемент „ като знае, че са подправени”.  

Обвинителният акт е внесен от Г. Мадолев- прокурор в ОП- 

Благоевград.При изготвяне на обвинителния акт прокурор Мадолев следва 

да спазва стриктно разпоредбата на чл. 246, ал.1 от НПК като посочва 

изчерпателно правната квалификация на деянието. 

Проверяващият екип намира, че съдия Узунова е следвало да 

констатира този недостатък на обвинителния акт още при 

подготвителните действия за разглеждане на делото в съдебно 

заседание  и проверката по чл. 248, ал.2,т.3 от НПК. 

  

Приложение: Приложение №1; 

       Справка №8 за 2013г. за прекратени и върнати за 

доразследване наказателни дела първа инстанция; 

 

През 2013г. от общо решени 106 бр. НОХД, ОС- Благоевград е  

постановил оправдателни присъди по 8 НОХД. Това представлява 

14.58% от общия брой на НОХД, приключили с постановени присъди. 

От тях присъдите по 6 НОХД са потвърдени от горната инстанция, 

присъдата по едно дело е отменена, а въззивното производство за проверка 
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на присъдата по НОХД№43/12г. все още не е приключило. 

Проверяващият екип намира, че и процентът на оправдателните присъди 

надвишава приемливите  за ИВСС 4%.  

 

Приложение: Справка №7 за 2013г. за делата, приключили с 

оправдателна присъда; 

 

Не са разглеждани дела, по които подсъдимият е бил непълнолетен. 

 

По реда на гл.29 от НПК „Решаване на делото със споразумение” 

са разгледани 48 бр. дела.  По реда на чл. 382 от НПК са разгледани 38 бр. 

дела. Всички дела са насрочени в срок до 7 дни от получаване на делото 

съгласно чл. 382, ал.2 от НПК. По реда на чл. 384 от НПК са разгледани 10 

бр. дела 

 

В рамките на проверката бяха инспектирани следните дела: 

 

НОХД № 22 по описа за 2013г.: 

 

Делото е образувано на 21. 01. 2013г. Съдия- докладчик по делото е 

Атанас Маскръчки.  

Делото е приключило със споразумение. С него на подсъдимия е 

наложено наказание Лишаване от свобода в размер на 2 години и 6 месеца. 

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

от 4 години. В споразумението, одобрено от съда не е посочено на кого да 

се възложи възпитателната работа в случаите на условно осъждане.По 

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

постигнатото споразумение. Страните могат да постигнат съгласие 

възпитателните грижи да се възложат на обществена организация или 

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

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

рамките на проверката дали споразумението отговаря на закона, съдът 

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

Аналогичен на горепосочения пропуск  по отношение спазването на 

разпоредбата на чл. 381, ал.5, т.4 от НПК е налице и при одобряване на 

споразумение по НОХД№168/13г. със съдия- докладчик Маргарита 

Коцева;НОХД№127/13г. и НОХД№229/13г. със съдия- докладчик Росица 

Бункова; Проверяващият екип констатира, че по всички дела, приключили 

със споразумение по силата на което на подсъдимия се налага наказание 
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„лишаване от свобода”, което е отложено на осн. чл. 66 от НК съдът не е 

изисквал спазване на разпоредбата на чл. 381, ал.5,т.4 от НПК. 

 

Бяха проверени и следните дела: НОХД№73/13г. и НОХД№281/13г.  

със съдия- докладчик Диана Узунова. Проверяващият екип констатира, че 

не са допуснати нарушения при образуването,движението и 

приключването на делото.  

  

Приложение: Справка №10 за 2013г. за делата, образувани по 

внесено споразумение, насрочени след 7- дневния срок по чл. 382, ал.2 от 

НПК; 

 

Няма дела, образувани по реда на гл.28 от НПК – „Освобождаване 

от наказателна отговорност с налагане на административно 

наказание”. Образувани като НОХД, но приключило с решение за 

освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно 

наказание са две дела.  

 

Приложение: Справка №11 за 2013г. за делата, насрочени след 

едномесечния срок по чл. 376, ал.1 от НПК;  

 

По реда на гл.27, НПК „Съкратено съдебно следствие в 

производство пред първата инстанция” са разгледани 14 бр. дела. От тях 

по 5 дела решение за предварително изслушване на страните  е взел 

служебно съда, а по 9 дела решението за предварително изслушване на 

страните  взето по искане на подсъдимия. 

 

Бяха проверени НОХД№239/13г. със съдия- докладчик Татяна 

Андонова; НОХД№119/13г. със съдия- докладчик Величка Пандева; 

НОХД№439/13г. със съдия- докладчик Атанаска Китипова; 

НОХД№369/13г. със съдия- докладчик Иво Харамлийски. Проверяващият 

екип констатира, че не са допуснати нарушения по образуването, 

движението и приключването на делата. 

 

По реда на гл.25, НПК „Незабавно производство” не са разглеждани 

дела. 

 

По реда на гл.24, НПК „Бързо производство” не са разглеждани дела.  
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Приложение: Справка №13 за 2013г. за срока, в който са насрочени 

незабавните производства, приключили в периода; 

Справка №14 за 2013г. за всички бързи производства, които са 

насрочени в срок по- дълъг от 7-дневния срок по чл. 358, ал.1, т.4 от НПК. 

Справка №17 за 2013г. за всички незабавни производства, 

приключили в през проверявания период, по които мотивите са написани 

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

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

съдията- докладчик. 

Справка № 18 за 2013г. за всички бързи производства, по които 

мотивите са написани в срок по- дълъг от 7- дневния срок по чл.  359, ал.1 

от НПК с посочване на номера на делото, датата на обявяване на присъдата 

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

 

По общия ред са разгледани 34 НОХД. Бяха проверени: 

 

НОХД№160/12г. 

Делото е образувано на 26. 03. 2012г. въз основа на обвинителен акт 

срещу Й. Р. за това, че на 4. 08. 2011г. в с. Полето, общ. Симитли е 

прокарал в обръщение паричен знак- банкнота 50 лв., като е знаел, че е 

подправена- престъпление по чл. 244, ал.1 от НК. Съдия- докладчик е 

Красимир Аршинков. 

С разпореждане от 2. 04. 2012г. той насрочил делото за 18. 06. 

2012г.  

Двама свидетели и вещото лице подали молба за отлагане на 

делото. На 18. 06. 2012г. съдът отложил съдебното заседание за 1. 10. 

2013г.Интервалът между съдебните заседания е по- дълъг от 

тримесечния интервал по чл. 271, ал.10 от НПК.  

Съдебното заседание от 1. 10. 2012г. е отложено за 4. 03. 2013г.При 

отлагането на делото е допуснато нарушение на срока чл. 271, ал.10 от 

НПК. 

На 4. 03. 2013г. делото приключило с осъдителна присъда. 

 

НОХД№61/12г. 

Делото е образувано на 9. 02. 2012г. въз основа на обвинителен акт, 

внесен от ОП- Благоевград срещу Е. Б. за престъпление по чл. 278, ал.6, 

изр.1,пр.1 и последно от НК.Съдия- докладчик е Татяна Андонова. 
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Делото е насрочено за 9. 04. 2012г. Следващите заседания били на 

21. 05. 2012г. и 25. 06. 2012г. 

На 25. 06. 2012г. съдия Андонова отложила делото за 15. 10. 2012г., 

т. е. след 3 месеца и 20 дни. Допуснато е нарушение на срока по чл. 271, 

ал.10 от НПК. 

Следващите съдебни заседания били на 3. 12. 2012г. и 4. 02. 2013г., 

когато делото приключило с осъдителна присъда. Мотивите към присъдата 

са предадени в канцеларията на съда на 20. 02. 2013г.  

 

НОХД№253/12г. 

Делото е образувано на 23. 05. 2012г. въз основа на обвинителен 

акт, внесен от ОП- Благоевград срещу Е. Е. за престъпление по чл. 343, 

ал.4 вр. с ал.3 пр.2,б. „б” пр.1 от НК. Съдия- докладчик е Росица Бункова. 

С разпореждане от 29. 05. 2012г. тя насрочила делото за 3. 07. 

2012г. 

Съдебното заседание от 3. 07. 2012г. е отложено за 25. 10. 2012г., т. 

е. след 3 месеца и 22 дни.Допуснато е нарушение на срока по чл. 271, ал.10 

от НПК. 

Следващите заседания по делото били на 6.11.2012г., 5. 12. 2012г. и 

29. 01. 2013г., когато делото приключило с присъда.Мотивите към 

постановената присъда са предадени в канцеларията на съда на 6. 03. 

2013г., т. е. след 1 месец и 6 дни. Допуснато е нарушение на срока по 

чл.308 от НПК. 

 

Нарушение на срока по чл. 271, ал.10 от НПК е допуснато и по 

НОХД№54/12г. със съдия- докладчик Петър Пандев при отлагане на 

делото от 27. 06. 2012г. за 10. 10. 2012г. 

 

Бяха проверени и следните дела: НОХД№418/12г. със съдия- 

докладчик Атанаска Китипова; НОХД№498/12г. със съдия- докладчик 

Илияна Стоилова.Проверяващият екип констатира, че не са допуснати 

нарушения при образуването, движението и приключването на делата. 

 

През 2013 г. са приключили 336 бр. частни наказателни дела първа 

инстанция. От тях 138 дела са свързани с извършени разпити, а 43 дела- с 

претърсвания. С правно основание чл. 243 от НПК са 7 бр. дела. По две 

дела с правно основание чл.243 НПК е допуснато нарушение на срока по 
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чл. 243, ал.4 от НПК. Според справка, предоставена от ОС Благоевград 

това са:   

 

Вид 

дело Номер/ 

Дата на 

образуване 

Вид 

заседание 

Дата на 

заседание Съдия-докладчик 

Вид на 

съдебния 

акт 

Дата на 

съдеб. акт 

ЧНД 115/2013 22.3.2013 ЗЗ 3.4.2013 РОСИЦА БУНКОВА Определение 3.4.2013 

ЧНД 340/2013 11.9.2013 ЗЗ 3.10.2013 ДИАНА УЗУНОВА Определение 3.10.2013 

 

 

Приложение: Справка №20 за 2013г. всички ЧНД с правно основание 

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

чл. 243, ал.4 от НПК с посочване номера на делото, датата на образуване, 

съдията- докладчик и датата на произнасяне; 

 

Разгледани са 22 бр. дела, образувани по искане за вземане на мярка 

за неотклонение „Задържане под стража” (чл.64 от НПК). По  всички 

дела съдът е постановил определението си в деня на образуването. Според 

Справка, предоставена от ОС- Благоевград по 2 ЧНД съдът е постановил 

определението си в нарушение на срока по чл. 64, ал.3 от НПК. Това са: 

ЧНД№231/13г.- съдия по делото е Величка Пандева. Делото е 

образувано на 4. 07. 2013г. Разгледано е в едно съдебно заседание. Съдът е 

постановил определението си на 5. 07. 2013г. 

ЧНД№100/13г.- съдия по делото е Илияна Стоилова. Делото е 

образувано на 11. 03. 2013г. Разгледано е в едно съдебно заседание. Съдът 

е постановил определението си на 12. 03. 2013г. 

Останалите дела по чл. 64 от НПК са решени в едно съдебно 

заседание, което се е състояло в деня на тяхното образуване. 

Разгледани са 32 бр. дела, образувани въз основа на искане за 

изменение на наложена мярка за неотклонение „задържане под 

стража”(чл.65 от НПК).   

Съдът е постановил определението си в 3- дневен срок по 15 ЧНД. 

Те са решени в едно съдебно заседание. 

 

Според Справка, предоставена от ОС- Благоевград по 17 дела с 

правно основание чл. 65 от НПК съдът е постановил определението си в 

срок по- дълъг от три дни. Това са: 

ЧНД№146/13г. съдия- докладчик е Диана Узунова. Делото е 

образувано на 11. 04. 2013г. Първото заседание било на 16. 04. 2013г., т. е. 
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след 5 дни. Съдът отложил делото за събиране на доказателства и го 

насрочил за 19. 04. 2013г. 

Поради това, че назначената от съда експертиза не била изготвена 

съдът отложил делото за 30. 04. 2013г., когато приключил делото с  

определение. Според чл. 65, ал.3 от НПК делото се насрочва в тридневен 

срок от постъпването му в съда и се разглежда в открито съдебно 

заседание с участие на прокурора, обвиняемия и неговия защитник. 

Проверяващият екип намира, че при насрочването на делото е допуснато 

нарушение на чл. 65, ал.3 от НПК.Според трайната практика на 

Европейския съд по правата на човека със седалище в гр. Страсбург, 

Република Франция делата, по които има задържани лице се разглеждат 

с приоритет. Това означава, че по тях съдът трябва да действа с 

бързина и усърдие. Проверяващият екип намира, че общата  

продължителност на делото в размер на 19 дни не удовлетворява 

изискването за разумен срок по смисъла на Европейската конвенция за 

защита правата на човека и основните свободи. 

ЧНД№228/13г.- съдия- докладчик е Диана Узунова. Делото е 

образувано на 2. 07. 2013г. Първото заседание било на 5. 07. 2013г. 

Съдебното заседание е отложено поради необходимост от събиране на 

доказателства за 9. 07. 2013г., когато приключило с определение. 

ЧНД№58/13г.- съдия - докладчик е Иво Харамлийски. Делото е 

образувано на 21. 02. 2013г. Първото заседание било на 25. 02. 2013г., т. е. 

след 4 дни.Съдът назначил експертиза и отложил делото за 7. 03. 2013г., 

когато делото приключило с определение. 

ЧНД№159/13г.- съдия - докладчик е Иво Харамлийски. Делото е 

образувано на 18. 04. 2013г. Първото заседание било на 19. 04. 2013г. 

Поради необходимост от събиране на доказателства съдът отложил делото 

за 22. 04. 2013г., когато делото приключило с определение. 

ЧНД№352/13г.- съдия - докладчик е Иво Харамлийски. Делото е 

образувано на 1. 10. 2013г. Първото заседание било на 4. 10. 2013г. Съдът 

назначил експертиза и отложил делото за 24. 10. 2013г., когато делото било 

прекратено по взаимно съгласие на страните. 

ЧНД№42/13г. съдия - докладчик е Илияна Стоилова. Делото е 

образувано на 7. 02. 2013г. Първото заседание било на 8. 02. 2013г..Съдът 

отложил делото за 11. 02. 2013г., защото защитникът на обвиняемия не се 

явил. Делото приключило с определение на 11.02.2013г. 

ЧНД№36/13г.- съдия - докладчик е Красимир Аршинков. Делото е 

образувано на 31. 01. 2013г. Насрочено е за 6. 02. 2013г., т. е. след 6 дни, 

когато приключило с определение.Допуснато е нарушение на срока по чл. 

65, ал.3 от НПК. 

ЧНД№108/13г.- съдия - докладчик е Петър Пандев. Делото е 

образувано на 18. 03. 2013г. Първото заседание било на 20. 03. 2013г. 
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поради необходимост от събиране на доказателства съдът отложил делото 

за 27. 03. 2013г. Съдът се произнесъл с определение на 1. 04. 2013г.  

ЧНД№158/13г.- съдия - докладчик е Красимир Аршинков. Делото е 

образувано на 18. 04. 2013г. Насрочено е за 23. 04. 2013г., т. е. след 5 дни, 

когато приключило с определение.Допуснато е нарушение на срока по чл. 

65, ал.3 от НПК. 

ЧНД№226/13г. - съдия - докладчик е Атанаска Китипова. Делото е 

образувано на 26. 06. 2013г. Насрочено е за 1. 07. 2013г., когато 

приключило с определение. 

ЧНД№264/13г.- съдия - докладчик е Атанаска Китипова. Делото е 

образувано на 25. 07. 2013г. Насрочено е за 29. 07. 2013г., когато 

приключило с определение. 

ЧНД№271/13г.- съдия - докладчик е Атанаска Китипова. Делото е 

образувано на 30. 07. 2013г. Насрочено е за 1. 08. 2013г. поради 

необходимост от събиране на доказателства е отложено за 2. 08. 2013г., 

когато приключило с определение. 

ЧНД№346/13г.- съдия - докладчик е Атанаска Китипова. Делото е 

образувано на 19. 09. 2013г. Насрочено за 23. 09. 2013г., когато 

приключило с определение. 

ЧНД№388/13г.- съдия - докладчик е Атанаска Китипова. Делото е 

образувано на 31. 10. 2013г. Делото е насрочено за 4. 11. 2013г.,когато 

приключило с определение. 

ЧНД№404/13г.- съдия - докладчик е Диана Узунова. Делото е 

образувано на 14. 11. 2013г. Насрочено е за 18. 11. 2013г., когато 

приключило с определение. 

ЧНД№442/13г.- съдия - докладчик е Величка Пандева. Делото е 

образувано на 19. 12. 2013г. Насрочено за 27. 12. 2013г., когато 

приключило с определение. 

ЧНД№266/13г.- съдия - докладчик е Иво Харамлийски. Делото е 

образувано на 26. 07. 2013г. Насрочено е за 29. 07. 2013г. Поради 

неявяване на страните е отложено за 2. 08. 2013г., когато приключило с 

определение. 

 

Бяха проверени и следните дела: 

ЧНД№429/13г. и ЧНД№523/12г. със съдия- докладчик Илияна 

Стоилова; ЧНД№25/13г. със съдия- докладчик Атанас Маскръчки; 

ЧНД№410/2013г. със съдия- докладчик Атанаска Китипова. 

Проверяващият екип констатира, че по при тяхното образуване, движение 

и приключване не са допуснати нарушения. 
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Приложение: Справка №27  за 2013г. за наказателни дела, насрочени 

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

едно заседание; 

Справка №28 за наказателните дела с правно основание 

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

от НПК; 

 

Образувани са 17 бр. дела по ЗЕЕЗА.  Всички дела са приключени. 

От тях 5 бр. са били за вземане на мярка за неотклонение по чл. 43 от 

ЗЕЕЗА. Не са разглеждани дела, по които исканото лице е свързано с 

влязла в сила осъдителна присъда на чуждестранен съд.    

По едно дело е отказано предаването на исканото лице на 

основание чл. 40, ал.1 т. 1 от ЗЕЕЗА. 

По едно дело е допуснато отложено изпълнение на Европейска 

заповед за арест на основание чл. 52, ал. 1 от ЗЕЕЗА. 

По едно дело производството е прекратено.  

По четири дела с правно основание чл. 44 от ЗЕЕЗА исканото лице 

е предадено на  съответните власти на молещата страна. 

Според чл. 44, ал.1 от ЗЕЕЗА Окръжният съд образува съдебно 

производство и насрочва съдебно заседание за разглеждане на 

Европейската заповед за арест в 7-дневен срок от задържането на исканото 

лице от полицията. Според Справка, предоставена от ОС- Благоевград 

нарушение на този срок е допуснато по 2 бр. дела. Това са: 

ЧНД№225/13г.- съдия- докладчик Величка Пандева. Исканото лице 

е задържано от полицията на 21. 06. 2013г. Делото е образувано на 24. 06. 

2013г. Насрочено е за 1. 07. 2013г. От задържането на лицето до 

насрочването на делото са минали 9 дни. Налице е просрочие от 2 дни; 

ЧНД№251/13г.- съдия- докладчик Росица Бункова. Исканото лице е 

задържано от полицията на 1. 07. 2013г. Делото е образувано на 8. 07. 

2013г.Срокът по чл. 44, ал.1 от ЗЕЕЗА е изтекъл преди делото да бъде 

образувано. Делото е насрочено за 10. 07. 2013г. От задържането на лицето 

до насрочването на делото са изминали 18 дни. Налице е просрочие от 11 

дни; 

 

Бяха инспектирани и: ЧНД№225/13г. със съдия- докладчик Величка 

Пандева; ЧНД№537/12г. със съдия- докладчик Атанаска Китипова; 

ЧНД№235/13г. със съдия- докладчик Росица Бункова; ЧНД236/13г. със 

съдия- докладчик Маргарита Коцева; ЧНД№429/13г. и ЧНД№523/12г. със 
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съдия- докладчик Илияна Стоилова. Проверяващият екип констатира, че 

по при тяхното образуване, движение и приключване не са допуснати 

нарушения. 

 

Приложение: Справка №15 за 2013г. за всички дела по ЗЕЕЗА, 

образувани в срок по- дълъг от срока по чл. 44, ал.1 от ЗЕЕЗА с посочване 

на номера на делото, съдията- докладчик и датата, за която са насрочени; 

Справка №19 за 2013г. всички приключили наказателни дела по 

ЗЕЕЗА; 

 

През 2013 г. в Окръжен съд – Благоевград не са разглеждани 

първоинстанционни дела по глава 34, раздел І от НПК „Прилагане на 

принудителни медицински мерки”.  

 

По спазването на чл.252 от НПК: 

234 бр. наказателни дела са насрочени в двумесечния срок. От тях 

НОХД са 87 бр. 

В тримесечен срок с разрешение на председателя на съда са 

насрочени 9 бр. наказателни дела. Всички те са от вида НОХД. 

Няма първоинстанционни НОХД насрочени в тримесечен срок без 

разрешение на председателя на съда. 

  

Приложение: Справка №12 за 2013г. първоинстанционните дела, 

насрочени в тримесечен срок без разрешение на председателя на съда;  

 

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

По 251 бр. наказателни дела, разглеждани през 2013г.  интервалът 

между съдебните заседания е до три месеца. От тях НОХД са  65 бр. 

По 37бр. наказателни дела, срокът между съдебните заседания е по- 

дълъг от срока по чл. 271, ал.10 от НПК. От тях НОХД са 17бр. 

 

Приложение :Приложение№1 

 

По спазването на чл. 308 от НПК: 

По 12 НОХД мотивите на присъдата са изготвени до 15 дни.  

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

По 23 НОХД мотивите на присъдата са изготвени след изтичане на повече 

от 30 дни. От тях по 8 дела закъснението е в рамките на 1 до 7 дни. 

Проверяващият екип приема това закъснение за незначително. По 
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останалите 15 НОХД закъснението е повече от една седмица. По тях е 

допуснато нарушение на чл. 308 от НПК.Това са: 

 НОХД№502/11г. с докладчик съдия Петър Пандев. Присъдата е 

постановена на 15. 03. 2013г. Мотивите са предадени на 22. 04. 2013г. , т. 

е. след 38 дни. Допуснато е просрочие от 8 дни. 

НОХД№54/12г. с докладчик съдия Петър Пандев. Присъдата е 

постановена на 20. 05. 2013г., а мотивите са предадени в канцеларията на 

съда на 28. 06. 2013г., т. е. след 39 дни. Допуснато е просрочие от 9 дни; 

НОХД№88/13г. с докладчик съдия Петър Пандев. Присъдата е 

постановена на 8. 05. 2013г., а мотивите са предадени в канцеларията на 

съда на 21. 06. 2013г., т. е. след 44 дни. Допуснато е просрочие от 14 дни; 

НОХД№517/08г. с докладчик съдия Петър Пандев. Присъдата е 

постановена на 5. 06. 2013г., а мотивите са предадени в канцеларията на 

съда на 23. 07. 2013г., т. е. след 48 дни. Допуснато е просрочие от 18 дни; 

НОХД№41/11г. с докладчик съдия Татяна Андонова. Присъдата е 

постановена на 11. 02. 2013г., а мотивите са предадени в канцеларията на 

съда на 2. 04. 2013г., т. е. след 50 дни. Допуснато е просрочие от 20 дни; 

НОХД№113/12г. с докладчик съдия Величка Пандева. Присъдата е 

постановена на 25. 09. 2013г., а мотивите са предадени в канцеларията на 

съда на 14. 11. 2013г., т. е. след 50 дни. Допуснато е просрочие от 20 дни; 

НОХД№349/13г. с докладчик съдия Величка Пандева. Присъдата е 

постановена на 03. 12. 2013г., а мотивите са предадени в канцеларията на 

съда на 23. 01. 2014г., т. е. след 51 дни. Допуснато е просрочие от 21 дни; 

НОХД№43/12г. с докладчик съдия Татяна Андонова. Присъдата е 

постановена на 31. 05. 2013г., а мотивите са предадени в канцеларията на 

съда на 26. 07. 2013г., т. е. след 56 дни. Допуснато е просрочие от 26 дни; 

НОХД№451/12г. с докладчик съдия Маргарита Коцева. Присъдата е 

постановена на 16. 12. 2013г., а мотивите са предадени в канцеларията на 

съда на 18. 02. 2014г., т. е. след 64 дни. Допуснато е просрочие от 1 месец 

и 4 дни; 

НОХД№510/12г. с докладчик съдия Иво Харамлийски. Присъдата е 

постановена на 11. 06. 2013г., а мотивите са предадени в канцеларията на 

съда на 16. 08. 2013г., т. е. след 66 дни. Допуснато е просрочие от 1 месец 

и 6 дни; 

НОХД№336/11г. с докладчик съдия Татяна Андонова. Присъдата е 

постановена на 18. 03. 2013г., а мотивите са предадени в канцеларията на 
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съда на 13. 06. 2013г., т. е. след 87 дни. Допуснато е просрочие от 1 месец 

и 27 дни; 

НОХД№356/13г. с докладчик съдия Петър Пандев. Присъдата е 

постановена на 18. 12. 2013г., а мотивите са предадени в канцеларията на 

съда на 18. 03. 2014г., т. е. след 90 дни. Допуснато е просрочие от 2 

месеца; 

НОХД№239/13г. с докладчик съдия Татяна Андонова. Присъдата е 

постановена на 21. 10. 2013г., а мотивите са предадени в канцеларията на 

съда на 21. 01. 2013г., т. е. след 92 дни. Допуснато е просрочие от 2 месеца 

и 2 дни; 

НОХД№198/11г. с докладчик съдия Иво Харамлийски. Присъдата е 

постановена на 19. 04. 2013г., а мотивите са предадени в канцеларията на 

съда на 14. 08. 2013г., т. е. след 117 дни. Допуснато е просрочие от 2 

месеца и 27 дни; 

НОХД№184/12г. с докладчик съдия Иво Харамлийски. Присъдата е 

постановена на 28. 02. 2013г., а мотивите са предадени в канцеларията на 

съда на 23. 07. 2013г., т. е. след 145 дни. Допуснато е просрочие от 3 

месеца и 25 дни; 

 

Приложение: Приложение №1; 

     Справка №16 за 2013г. за всички НОХдела с написани 

мотиви след срока по чл. 308 от НПК; 

 

По спазването на чл. 416 от НПК: 

По 87 бр. дела препис от присъдата е изпратена на съответния орган 

в 7-дневен срок от влизането й в сила.   

По 25 дела препис от присъдата е изпратен на съответния орган в 

срок по- дълъг от 7 дни от влизането й в сила. От тях по 3 НОХД причина 

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

чл. 308 от НПК. Това са: 

НОХД№253/12г. на съдия Росица Бункова; 

НОХД№49/12г. на съдия Величка Пандева; 

НОХД№88/13г. на съдия Петър Пандев; 

По 20 дела присъдите са изпратени за изпълнение в срок по- дълъг от 

7 дни от влизане на присъдата в сила, поради късно връщане на делото от 

горната инстанция. Справката сочи, че делата се обработват в рамките на 

една седмица след получаването им от  Апелативния съд и ВКС. В тези 

случаи причината за нарушаване на срока по чл. 416, ал.5 от НПК е 
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несъвършенство на нормативната уредба. При определяне на срока за 

изпращане на присъдата законодателят не е съобразил, че в някои случаи 

срокът за връщане на делото от горната инстанция е по- дълъг от 7 дни. 

По 2 дела е допуснато драстично нарушаване на срока по чл. 416, 

ал.5 от НПК. Това са: 

НОХД№208/10г.- присъдата е влязла в сила на 4. 12. 2013г. делото се 

е върнало от горната инстанция на 11. 12. 2013г. препис от присъдата е 

изпратен за изпълнение на 4. 10. 2013г., т. е. след 24 дни;  

НОХД№12/12г.- присъдата е влязла в сила на 24. 04. 2013г. делото се 

е върнало от горната инстанция на 29. 04. 2013г. присъдата е изпратена за 

изпълнение на 9.05. 2013г., т. е. след 10 дни; 

  

Приложение : Справка №23 за НОХдела с влезли в сила присъди; 

 

Съгласно чл. 29, ал.8 от Закона за специалните разузнавателни 

средства в  отчетния доклад за дейността на Благоевградския окръжен съд 

за  2013 година е отразено, че през първата половина от проверявания 

период са дадени 96 разрешения за СРС. От тях по искане на 

прокуратурата- 20 разрешения. Не са постановени откази за издаване на 

разрешение за използване на СРС. ВДС са 22бр. 

Разрешенията се дават съобразно процедурата, предвидена в ЗСРС, 

въз основа на постъпило от оторизираните органи мотивирано искане. СРС 

се дава за тежки умишлени престъпления по НК. Искането се завежда в 

специален регистър. В него са посочени: 

 пореден номер на постъпване в съда; 

 датата; 

 органа, който иска СРС; 

 способа, за който се иска СРС; 

 срока, за който се иска СРС; 

 от кога започва да тече този срок; 

 обекта спрямо, който се прилага исканото СРС. 

СРС се дава от председателя на съда. 

 

 Приложение: Отчетен доклад за дейността на БлОС през 2013г.; 

 

ІІ.ВЪЗЗИВНИ НАКАЗАТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА 
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Както беше посочено в ОС- Благоевград има четири постоянни 

въззивни състава. През 2013г. те са приключили 537 въззивни наказателни 

дела с индивидуални показатели , както следва: 

ВНОХД -221 бр.; 

ВЧНД- 275 бр.; 

КНАХД- 41 бр.   

 

През 2013г. са прекратени производствата по 42 бр. въззивни дела. 

От тях са ВНОХД- 20 бр., ВЧНД- 17бр. и КНАХД- 5 бр. Причините за 

прекратяване са:  

На осн. чл. 320-323 от НПК- 28 дела; 

На осн. чл. 324-326 от НПК- 9 дела; 

На осн. чл. 24 от НПК- едно дело; 

По аргумент от разпоредбата на чл. 378, ал.3 и чл. 341, ал.1 от НПК е 

прекратено едно дело; 

Поради недопустимост на жалбата е прекратено едно дело; 

Поради обединяване с друго дело са прекратени 2 дела. 

  

Приложение: Приложение №1; 

  

С указания за отстраняване на съществени нарушения на 

процесуалните правила, на осн. чл. 335, ал.1,т.1 от НПК, на прокурора са 

върнати 9 въззивни дела. Сред тях няма дела с висок обществен интерес. 

Според Справка, предоставена от ОС- Благоевград това са : 

ВНОХД№6/2013г.- съдия- докладчик Илияна Стоилова.С решение 

по горепосоченото дело тя отменила изцяло присъдата на РС- Гоце Делчев 

по НОХД№430/11г. и върнала делото на прокурора поради съществени 

нарушения на процесуалните правила, допуснати на досъдебното 

производство и по- специално при изготвяне на обвинителния акт.Съдия- 

докладчик по първоинстанционното дело бил Васко Петров; 

ВНОХД№580/12г.- съдия- докладчик Иво Харамлийски. С решение 

по горепосоченото дело той отменил изцяло присъдата по НОХД№168/12г. 

по описа на РС- Благоевград и върнал делото на прокурора поради 

съществени нарушения на процесуалните правила, допуснати на 

досъдебното производство. Съдия- докладчик по първоинстанционното 

дело бил Емил Божков; 

ВНОХД№233/13г.- съдия- докладчик Иво Харамлийски. С решение 

по горепосоченото дело той отменил изцяло присъдата по НОХД№545/11г. 

по описа на РС- Гоце Делчев и върнал делото на прокурора поради 

процесуални нарушения, допуснати на досъдебното производство и по- 
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специално при изготвяне на обвинителния акт. Съдия- докладчик по 

първоинстанционното дело бил Васко Петров; 

ВНОХД№240/13г.- съдия- докладчик Илияна Стоилова. С решение 

по горепосоченото дело тя отменила изцяло присъдата по НОХД№243/12г. 

по описа на РС- Петрич и върнала делото на прокурора поради нарушения, 

допуснати на досъдебното производство и по- специално при изготвяне на 

обвинителния акт. Съдия- докладчик по първоинстанционното дело била 

Мая Банчева; 

ВНОХД№279/13г.- съдия- докладчик Мария Шейтанова. С решение 

по горепосоченото дело тя отменила изцяло присъдата по НОХД№782/12г. 

по описа на РС- Благоевград и върнала делото на прокурора поради 

нарушения, допуснати на досъдебното производство. Съдия- докладчик по 

първоинстанционното дело бил Владимир Пензов; 

ВНОХД№333/13г.- съдия- докладчик Иво Харамлийски. С решение 

по горепосоченото дело той отменил изцяло присъдата по НОХД№341/13г. 

по описа на РС- Разлог и върнал делото на прокурора поради нарушения, 

допуснати на досъдебното производство. Съдия- докладчик по 

първоинстанционното дело бил Емил Божков; 

ВНОХД№222/12г.- съдия- докладчик Петър Пандев. С решение по 

горепосоченото дело той отменил изцяло присъдата по НОХД№691/11г. по 

описа на РС- Благоевград и върнал делото на прокурора поради 

нарушения, допуснати на досъдебното производство. Съдия- докладчик по 

първоинстанционното дело бил Владимир Пензов; 

ВНОХД№352/13г.- съдия- докладчик Атанаска Китипова. С решение 

по горепосоченото дело тя отменила изцяло присъдата по НОХД№382/09г. 

по описа на РС- Гоце Делчев и върнала делото на прокурора поради 

нарушения, допуснати на досъдебното производство. Съдия- докладчик по 

първоинстанционното дело била Мария Карагьозова; 

ВНОХД№531/12г.- съдия- докладчик Маргарита Коцева. С решение 

по горепосоченото дело тя отменила изцяло присъдата по НОХД№327/11г. 

по описа на РС- Разлог и върнала делото на прокурора поради нарушения, 

допуснати на досъдебното производство. Съдия- докладчик по 

първоинстанционното дело била Албена Момчилова; 

Връщането на дело от въззивната инстанция на досъдебна фаза  е 

показател за  ниско качество на работата на първоинстанционния съд, 

което е довело до ненужно удължаване на общия срок за разглеждане на 

делото. 

 



 48 

Приложение: Справка за въззивни дела с отменени присъди, върнати 

на прокурора за доразследване в периода 2013- 2014г. 

 

С решения, постановени на различни основания, ОС- Благоевград е 

върнал за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд 22 

бр. дела, в т. ч. 18 ВНОХД и 4 ВНЧХД. От тях на: 

РС- Петрич са върнати 2 бр. ВНОХД; 

РС- Благоевград- 4бр. ВНОХД и 1 бр. ВНЧХД; 

РС- Разлог са върнати 7бр.  ВНОХД- 6 бр. и 1 бр.ВНЧХД; 

РС- Сандански са върнати 1 бр. ВНОХД и 1бр. ВНЧХД; 

РС- Гоце Делчев са върнати 4 бр. ВНОХД и 1 бр. ВНЧХД; 

 

 Приложение : Справка №24 за 2013г.- въззивни наказателни дела, 

които съдът е върнал за ново разглеждане от друг състав на 

първоинстанционния съд; 

 

През първата половина от проверявания период  БлОС е постановил 

оправдателни присъди по 9 въззивни дела. Делата са подробно описани в 

Справка, предоставена от ОС- Благоевград. Според нея: 

По дела на РС- Благоевград са постановени 6 оправдателни присъди; 

По дела на РС- Петрич са постановени 2 оправдателни присъди; 

По едно дело на РС- Сандански е постановена оправдателна присъда.    

 

Приложение: Справка №25 за 2013г.- въззивни наказателни дела- 

оправдателни присъди на ОС; 

 

По спазването на чл. 252 от НПК: 

 

През 2013г. в двумесечния срок са насрочени 234 бр. наказателни 

дела. От тях ВНОХД са 147 бр. 

Няма наказателни дела, насрочени в тримесечен срок с разрешение 

на председателя на съда. 

В тримесечен срок без разрешение на председателя на съда са 

насрочени 52 ВНОХД. Общото събрание на съдиите в наказателното 

отделение на ОС- Благоевград е взело решение, че в изключителни 

случаи/съдебна ваканция, болнични, натоварен график/ ВНОХД могат да 

се насрочват след тримесечния срок. Разрешение при насрочване след 

двумесечния срок следва да се изисква само по НОХД, защото липсвало 
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изрично препращане на относимите разпоредби за въззивното 

производство към нормата на чл. 252 от НПК.Проверяващият екип 

намира, че във всички случаи съдиите, които не са спазвали сроковете по 

чл. 252 от НПК са допуснали нарушение.Раздел І „Общи положения” на 

глава ХХІ от НПК „Въззивно производство” приключва с нормата на чл. 

317,според която доколкото в тази глава няма особени правила, прилагат 

се правилата за производството пред първата инстанция. В глава ХХІ от 

НПК няма особени правила за насрочването на въззивните дела. Per 

argumentum a contrario/ по аргумент за противното/ следва, че при 

насрочването на въззивни дела съдиите следва да се съобразяват с 

разпоредбата на чл. 252 от НПК. 

 

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

  

Интервалът между съдебните заседания е до 3 месеца по 251 бр. 

дела. От тях ВНОХД са 103бр. дела. 

По 14 въззивни наказателни дела интервалът между съдебните 

заседания е повече от 3 месеца. 

 

По спазването на чл.340 от НПК: 

По 181 бр. въззивни НОХД решенията са изготвени в срок до един 

месец от обявяване на делото за решаване.  По 47 бр. въззивни НОХД 

решенията са изготвени след срока по чл. 340 от НПК.  От тях 

закъснението е в рамките на 1-7 дни. Според проверяващият екип това 

закъснение е незначително. Според справка на БлОС  делата, по които 

закъснението е по- голямо са : 

 

Дело 
Номер/Год

ина Съдия- докладчик 

Дата на 
заседанието, 

когато делото е 
обявено за 
решаване 

Дата на пос-     
становяване на 

решението 
Срок в 

дни Закъснение 

ВНОХД 
 

403/12 
ТАТЯНА 
АНДОНОВА 

23.11.2012г. 7. 01. 2013г. 45 15 

ВНОХД 290/2011 
ТАТЯНА 
АНДОНОВА 23.11.2012г. 17.01.2013г. 55 25 

ВНЧХД 484/2012 
ВЕЛИЧКА 
ПАНДЕВА 2.11.2012г. 23.01.2013г. 82 

1 месец и 
22 дни 

ВНОХД 474/12 
ВЕЛИЧКА 
ПАНДЕВА 

7.12.2012г. 25.01.2013г. 49 19 дни 

ВНОХД 503/12 ПЕТЪР ПАНДЕВ 1.02.2013г. 15.03.2013г. 42 12 дни 
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Приложение:Справка №21 за 2013г.- въззивни наказателни дела, по 

които решението е написано след едномесечния срок; 

 

По спазването на чл.345 от НПК: 

ВНОХД 334/12 ПЕТЪР ПАНДЕВ 1.02.2013г. 18.03.2013г. 45 15 дни 

ВНОХД 338/11 ПЕТЪР ПАНДЕВ 18. 01.2013г. 18.03.2013г. 59 29 дни 

ВНОХД 149/11 ПЕТЪР ПАНДЕВ 8.02.2013г. 5.04. 2013г. 56 26 дни 

ВНОХД 463/12 ПЕТЪР ПАНДЕВ 8. 02. 2013г. 5. 04. 2013г. 56 26 дни 

ВНОХД 570/12 ПЕТЪР ПАНДЕВ 1.03. 2013г. 8. 04. 2013г- 38 8 дни 

ВНЧХД 524/12 
ИВО 
ХАРАМЛИЙСКИ 

23. 01.2013г. 9. 04. 2013г. 75 
1 месец и 
15 дни 

ВНЧХД 515/12 
ИВО 
ХАРАМЛИЙСКИ 

23.01.2013г. 12. 04. 2013г. 78 
1 месец и 
18 дни 

ВНОХД 198/11 ПЕТЪР ПАНДЕВ 15. 2. 2013г. 15.04. 2013г. 59 29 дни 

ВНЧХД 432/12 
ИВО 
ХАРАМЛИЙСКИ 

20.2.2013г. 22.4.2013г. 60 30 дни 

ВНОХД 523/12 
ВЕЛИЧКА 
ПАНДЕВА 

15.3.2013г. 25.4.2013г. 41 11дни 

ВНОХД 40/13 
ТАТЯНА 
АНДОНОВА 

15.3.2013г. 25.4.2013г. 41 11дни 

ВНОХД 396/12 
ТАТЯНА 
АНДОНОВА 

5.4.2013г. 21.5. 2013г. 46 16 дни 

ВНОХД 118/13 
ТАТЯНА 
АНДОНОВА 

19.04.2013г. 27.05.2013г. 38 8 дни 

ВНОХД 535/12 
ТАТЯНА   
АНДОНОВА 

22.03.2013г. 27.05. 2013г. 66 
1 месец и 6 
дни 

ВНОХД 448/12 
ВЕЛИЧКА 
ПАНДЕВА 

19.04.2013г. 10.06.2013г. 52 22 дни 

ВНОХД 222/12 ПЕТЪР ПАНДЕВ 26.04.2013г. 19.06.2013г. 54 24 дни 

ВНОХД 115/13 
ВЕЛИЧКА 
ПАНДЕВА 

10.05.2013г. 1.07.2013г. 52 22 дни 

ВНОХД 580/12 
ИВО 
ХАРАМЛИЙСКИ 

27.02.2013г. 2. 07. 2013г. 124 
3 месеца и 
4 дни 

ВНОХД 510/12 
ИВО 
ХАРАМЛИЙСКИ 

17. 04. 2013г. 4. 07. 2013г. 77 
1 месец и 
17 дни 

ВНОХД 82/13 
ИВО 
ХАРАМЛИЙСКИ 

3. 04. 2013г. 15. 07. 2013г. 102 
2 месеца и 
12 дни 
 

ВНОХД 35/13 
ИВО 
ХАРАМЛИЙСКИ 

27.02.2013г. 17.07. 2013г. 139 
3 месеца и 
19 дни 

ВНОХД 79/13 
ИВО 
ХАРАМЛИЙСКИ 

3.04.2913г. 19.07.2013г. 106 
2 месеца и 
6 дни 

ВНОХД 72/13 ПЕТЪР ПАНДЕВ 14.06.2013г. 23. 07. 2013г. 39 9 дни 

ВНОХД 151/13 ПЕТЪР ПАНДЕВ 7.06.2013г. 23. 07. 2013г. 46 16 дни 

ВНОХД 119/13 ПЕТЪР ПАНДЕВ 25.09.2013г. 20.11.2013г. 56 26 дни 

ВНОХД 68/12 ПЕТЪР ПАНДЕВ 4.10.2013г. 3. 12. 2013г. 60 1 месец 

ВНОХД 190/13 
ВЕЛИЧКА 
ПАНДЕВА 

18.10.2013г. 11. 12. 2013г. 54 24 дни 

ВНОХД 204/13 ПЕТЪР ПАНДЕВ 18.10.2013г. 11. 12. 2013г. 54 24 дни 

ВНОХД 141/13 ПЕТЪР ПАНДЕВ 11.10.2013г. 17. 12. 2013г. 67 
1 месец и 7 
дни 
 

ВНОХД 74/13 ПЕТЪР ПАНДЕВ 11. 10. 2013г. 20. 12. 2013г. 70 
1 месец и 
10 дни 
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От свършените 231 бр. ВЧНД, 88 бр. са приключили в закрито 

заседание. От тях в 7-дневен срок са приключили 65 ВЧНД, а след този 

срок са приключили 23 ВЧНД. Според Справка на БлОС 

Съдия Диана Узунова е допуснала нарушение на срока по чл. 345, 

пр. 1 от НПК по 4 ВЧНД; 

Съдия Петър Пандев е допуснал нарушение на срока по чл. 345, пр. 

1 от НПК по 4 ВЧНД; 

Съдия Маргарита Коцева е допуснала нарушение на срока по чл. 

345, пр. 1 от НПК по 3 ВЧНД; 

Съдия Величка Пандева е допуснала нарушение на срока по чл. 345, 

пр. 1 от НПК по 2 ВЧНД; 

Съдия Гюлфие Яхова е допуснала нарушение на срока по чл. 345, 

пр. 1 от НПК по 2 ВЧНД; 

Съдия Иво Харамлийски е допуснал нарушение на срока по чл. 345, 

пр. 1 от НПК по 2 ВЧНД; 

Съдия Илиана Стоилова е допуснала нарушение на срока по чл. 

345, пр. 1 от НПК по 2 ВЧНД; 

Съдия Мария Шейтанова е допуснала нарушение на срока по чл. 

345, пр. 1 от НПК по 1 ВЧНД; 

Съдия Емилия Дончева е допуснала нарушение на срока по чл. 345, 

пр. 1 от НПК по 1 ВЧНД; 

Съдия Красимир Аршинков е допуснал нарушение на срока по чл. 

345, пр. 1 от НПК по 1 ВЧНД; 

Съдия Татяна Андонова е допуснала нарушение на срока по чл. 345, 

пр. 1 от НПК по 1 ВЧНД; 

  

В съдебно заседание с призоваване на страните са приключили 143 

ВЧНД. От тях в едномесечен срок са приключили 110 ВЧНД, а след този 

срок са приключили 33 ВЧНД. Според справка, предоставена от БлОС това 

са: 

 

№ 
по 
ред 

№ на 
делото 

Дата на 
образуване 
(постъпван
е на 
частната 
жалба или 
протеста в  
БлОС) 

Вид на 
делото 

Съдия 
докладчик 

Дати на 
съдебните 
заседания 

Дата на 
постановява
не на 
съдебния 
акт 

Бр. дни от 
дата на 
образуване 
до 
постановяв
ане на 
съдебния 
акт 

 
Закъснение 
при 
насрочване 
на делото 
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1 
       
350/12  

19.07.2012 
Въззивно 
частно 
нак.дело 

Татяна 
Андонова 

19.10.2012, 
14.12.2012 

14.1.2013 179 
2 месеца при 
насрочване 
на делото 

2  385/12  2.08.2012 
Въззивно 
частно 
нак.дело 

Петър 
Пандев 

09.11.2012, 
01.02.2013, 
08.03.2013 

15.04.2013 236 
2 месеца при 
насрочване 
на делото 

3  418/12  28.08.2012 
Въззивно 
частно 
нак.дело 

Илияна 
Стоилова 

19.10.2012, 
09.11.2012, 
07.12.2012 

9.01.2013 134 
21 дни при 
насрочване 
на делото 

4  512/12  8.11.2012 
Въззивно 
частно 
нак.дело  

Атанас 
Маскръчки 

28.11.2012, 
16.01.2013, 
20.02.2013, 
06.03.2013 

6.3.2013 118  

5  525/12  19.11.2012 
Въззивно 
частно 
нак.дело 

Росица 
Бункова 

16.1.2013 31.01.2013 73 
28 дни при 
насрочване 
на делото 

6  541/12  23.11.2012 
Въззивно 
частно 
нак.дело 

Татяна 
Андонова 

15.2.2013 13.03.2013 110 
1 месец и 22 
дни  

7  579/12  18.12.2012 
Въззивно 
частно 
нак.дело 

Величка 
Пандева 

25.01.2013, 
15.03.2013  

29.03.2013 101 
7 дни при 
насрочване 
на делото 

8  584/12  20.12.2012 
Въззивно 
частно 
нак.дело 

Атанас 
Маскръчки 

30.1.2013 22.02.2013 64 
10 дни при 
насрочване 
на делото 

9  593/12  28.12.2012 
Въззивно 
частно 
нак.дело 

Величка 
Пандева 

15.02.2013, 
22.03.2013 

16.04.2013 109 
22 дни при 
насрочване 
на делото 

10  3/13  8.01.2013 
Въззивно 
частно 
нак.дело 

Петър 
Пандев 

15.3.2013 17.04.2013 99 

1 месец и 7 
дни при 
насрочване 
на делото 

11  51/13  5.02.2013 
Въззивно 
частно 
нак.дело 

Атанаска 
Китипова 

13.3.2013 14.3.2013 37 
8 дни при 
насрочване 
на делото 

12  54/13  6.02.2013 
Въззивно 
частно 
нак.дело 

Илияна 
Стоилова 

5.4.2013 9.04.2013 62 
29 дни при 
насрочване 
на делото 

13  62/13  11.02.2013 
Въззивно 
частно 
нак.дело 

Татяна 
Андонова 

15.03.2013, 
26.04.2013, 
14.06.2013 

12.07.2013 151 
4 дни при 
насрочване 
на делото 

14  64/13  12.02.2013 
Въззивно 
частно 
нак.дело 

Гюлфие 
Яхова 

8.3.2013 26.03.2013 42  

15  89/13  26.2.2013 
Въззивно 
частно 
нак.дело 

Атанас 
Маскръчки 

20.3.2013 2.4.2013 35  
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16  116/13  14.03.2013 
Въззивно 
частно 
нак.дело 

Емилия 
Дончева 

26.4.2013 09.05.2013 56 
12 дни при 
насрочване 
на делото 

17  121/13  18.03.2013 
Въззивно 
частно 
нак.дело 

Петър 
Пандев 

10.5.2013 17.06.2013 91 22 дни  

18  136/13  26.03.2013 
Въззивно 
частно 
нак.дело 

Илияна 
Стоилова 

10.5.2013 10.05.2013 45 
14 дни при 
насрочване 
на делото 

19  162/13  11.04.2013 
Въззивно 
частно 
нак.дело 

Илияна 
Стоилова 

10.5.2013 13.05.2013 32  

20  170/13  16.04.2013 
Въззивно 
частно 
нак.дело 

Маргарита 
Коцева 

17.5.2013 07.06.2013 52  

21  179/13  19.04.2013 
Въззивно 
частно 
нак.дело 

Красимир 
Аршинков 

15.05.2013, 
05.06.2013 

06.06.2013 48  

22  210/13  13.05.2013 
Въззивно 
частно 
нак.дело 

Атанаска 
Китипова 

19.6.2013 04.07.2013 52 
6 дни при 
насрочване 
на делото 

23  235/13  29.05.2013 
Въззивно 
частно 
нак.дело 

Величка 
Пандева 

5.7.2013 16.07.2013 48 
6 дни при 
насрочване 
на делото 

24  237/13  29.05.2013 
Въззивно 
частно 
нак.дело 

Атанас 
Маскръчки 

26.6.2013 02.07.2013 34  

25  242/13  31.05.2013 
Въззивно 
частно 
нак.дело 

Петър 
Пандев 

28.6.2013 02.07.2013 32  

26  269/13  20.06.2013 
Въззивно 
частно 
нак.дело 

Гюлфие 
Яхова 

4.10.2013 18.10.2013 120 
2 месеца и 14 
дни 

27  282/13  02.07.2013 
Въззивно 
частно 
нак.дело 

Мария 
Шейтанова 

20.9.2013 02.10.2013 92 

1 месец и 18 
дни при 
насрочване 
на делото 

28  295/13  11.07.2013 
Въззивно 
частно 
нак.дело 

Диана 
Узунова 

18.9.2013 09.10.2013 90 

1 месец и 7 
дни при 
насрочване 
на делото 

29  335/13  08.08.2013 
Въззивно 
частно 
нак.дело 

Татяна 
Андонова 

25.10.2013 25.10.2013 78 
1 месец и 17 
дни 

30  348/13  15.08.2013 
Въззивно 
частно 
нак.дело 

Величка 
Пандева 

18.10.2013 21.11.2013 98 

1 месец и 3 
дни при 
насрочване 
на делото 

31  351/13  16.08.2013 
Въззивно 
частно 
нак.дело 

Маргарита 
Коцева 

18.10.2013 14.11.2013 90 

1 месец и 2 
дни при 
насрочване 
на делото 
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32  366/13  30.08.2013 
Въззивно 
частно 
нак.дело 

Красимир 
Аршинков 

9.10.2013 15.10.2013 46 
9 дни при 
насрочване 
на делото 

33  452/13  31.10.2013 
Въззивно 
частно 
нак.дело 

Илияна 
Стоилова 

22.11.2013 02.12.2013 32  

 

 

Приложение:Справка №22 за 2013г. – решени в РЗ въззивни ЧНД , 

по които определението е написано след срока по чл. 345 от НПК; 

    Справка №22 за 2013г.- решени в открито съдебно 

заседание въззивни ЧНД, по които определението е написано след срока 

по чл. 345 от НПК;  

 

През 2013г. са разгледани 275 бр. въззивни ЧНД. От тях с правно 

основание по чл. 243, ал.7 от НПК са 24 дела.  От тях по 9 бр. ВЧНД 

съдебният акт е постановен след срока по чл. 243, ал.7 от НПК. Според 

Справка на БлОС: 

Съдия Петър Пандев е допуснал закъснение по 2 ВЧНД. По 

ВЧНД№121/13г. закъснението е 2 месеца и 24 дни; 

Съдия Иво Харамлийски е допуснал закъснение по 2 ВЧНД; 

Съдия Гюлфие Яхова е допуснала закъснение по 1 ВЧНД; 

Съдия Маргарита Коцева е допуснала закъснение по 1 ВЧНД; 

Съдия Диана Узунова е допуснала закъснение по 1 ВЧНД; 

Съдия Татяна Андонова е допуснала закъснение по 1 ВЧНД; 

Съдия Величка Пандева е допуснала закъснение по 1 ВЧНД. 

 

 

Приложение: Справка №26 въззивни ЧНД с правно основание чл. 

243, НПК- приключили- 2013г. ; 

 

През първата половина от проверявания период с правно основание 

по чл. 64, ал.7 от НПК са разгледани 64 ВЧНД, а с правно основание по чл. 

65, ал.8 от НПК са разгледани 37 ВЧНД. Пред ОС- Благоевград делата с 

правно основание чл. 64 от НПК се насрочват от районните съдилища 

съобразно утвърден график за разглеждането им. Според справка, 

предоставена от БлОС шест дела с правно основание чл. 64 от НПК са 

разгледани в повече от едно съдебно заседание. Това са: 

ВЧНД№455/13г.- съдия Красимир Аршинков. Образувано е на 4. 11. 

2013г. Първото съдебно заседание е на 5. 11. 2013г. Делото е отложено за 

събиране на доказателства за 6. 11. 2013г., когато е приключило; 
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ВЧНД№506/13г.- съдия Илияна Стоилова. Образувано е на 17. 12. 

2013г. Първото съдебно заседание е на 17. 12. 2013г. Делото е отложено за 

осигуряване на преводач от персийски език за 19. 12. 2013г., когато е 

приключило; 

ВЧНД№505/13г.- съдия Величка Пандева. Образувано е на 17. 12. 

2013г. Първото съдебно заседание е на 17. 12. 2013г. Делото е отложено за 

осигуряване на преводач от персийски език за 19. 12. 2013г., когато е 

приключило; 

ВЧНД№24/13г.- съдия Маргарита Коцева. Образувано е на 21. 01. 

2013г. Първото съдебно заседание е на 22. 01. 2013г. Делото е отложено 

поради неявяване на защитник за 24. 01. 2013г., когато е приключило; 

ВЧНД№247/13г.- съдия Илияна Стоилова. Образувано е на 5. 06. 

2013г. Първото съдебно заседание е на 6. 06. 2013г. Делото е отложено за 

събиране на доказателства за 12. 06. 2013г., когато е приключило; 

ВЧНД№427/13г.- съдия Петър Пандев. Образувано е на 15. 10. 

2013г.Съдебните заседания са били на 17. 10. , на 22. 10. и на 23. 2013г. 

Делото е отлагано за доказателства. 

  

Бяха проверени и ВЧНД№85/13г. на съдия Росица Бункова. 

Проверяващият екип констатира, че не са допуснати нарушения при 

неговото образуване, движение и приключване. 

 

Приложение: Справка № 27 за 2013г.- въззивни наказателни дела, по 

чл. 64, ал.3 НПК, разгледани в повече от едно съдебно заседание ; 

 

Пред ОС- Благоевград ВЧНД по чл. 65 от НПК се насрочват от 

районните съдилища съобразно утвърден график за разглеждането им. 

Според Справка, предоставена от ОС- Благоевград 4 ВЧНД с правно 

основание по чл. 65 , ал.3 от НПК са разгледани в повече от едно съдебно 

заседание. Три от делата са приключили в две съдебни заседания , а едно 

ВЧНД- в три съдебни заседания. Две ВЧНД са отлагани поради неявяване 

на защитник и две- за събиране на доказателства. 

 

Приложение:Справка №28 за 2013г.- въззивни наказателни дела, по 

чл. 65, ал.3 НПК, разгледани в повече от едно заседание; 

 

Бяха проверени следните дела: 

  

 ВНОХД№164/13г. 
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 Делото е образувано на 12. 04. 2013г. въз основа на жалба, подадена 

от подсъдимия С. В. Съдия- докладчик е Росица Бункова. 

 С определение от 16. 04. 2013г. тя насрочила делото за 22. 05. 2013г. 

В определението съдия Бункова не е посочила дали е извършила проверка 

относно задължението на първоинстанционния съд по чл. 321 от НПК. В 

постановения съдебен акт съдия Бункова не е обсъдила изчерпателно 

всички въпроси, посочени в чл. 327 от НПК, а именно: 

 дали въззивника иска събирането на допълнителни доказателства; 

 дали въззивния съд намира за необходимо да бъде разпитан 

подсъдимия; 

 дали въззивния съди смята, че е необходимо  да се извърши 

повторен разпит на свидетелите и вещите лица, разпитани от 

първоинстанционния съд. 

  В първото съдебно заседание съдът не е предупредил страните, че 

имат право на отводи съгласно чл. 317 вр. с чл.274 от НПК. 

   

ВНОХД№207/13г. 

 Делото е образувано на 10. 05. 2013г. въз основа на жалба, подадена 

от подсъдимата С. Т. Съдия- докладчик е Росица Бункова. 

 С определение от 15. 05. 2013г. тя насрочила делото за 19. 06. 2013г. 

В определението съдия Бункова не е обсъдила изчерпателно всички 

въпроси, посочени в чл. 327 от НПК, а именно: 

 дали въззивника иска събирането на допълнителни доказателства; 

 дали въззивния съд намира за необходимо да бъде разпитан 

подсъдимия; 

 дали въззивния съди смята, че е необходимо  да се извърши 

повторен разпит на свидетелите и вещите лица, разпитани от 

първоинстанционния съд. 

  В първото съдебно заседание съдът не е предупредил страните, че 

имат право на отводи съгласно чл. 317 вр. с чл.274 от НПК. 

 

Бяха проверени и следните дела: 

ВНОХД№53/13г., ВНОХД№139/13г., ВНОХД№111/13г. и 

ВНОХД№30/13г. със съдия- докладчик Диана Узунова; 

ВНАХД№165/12г. със съдия- докладчик Петър Пандев; 

ВНОХД№344/13г. и ВНОХД№529/12г. със съдия- докладчик 

Красимир Аршинков; 
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ВНОХД№302/13г.,КНАХД№196/13г. и ВНОХД№404/13г. със съдия- 

докладчик Илияна Стоилова; 

ВНОХД№42/13г. със съдия- докладчик Гюлфие Яхова; 

ВНОХД№44/13г. със съдия- докладчик Емилия Дончева; 

ВНОХД№185/13г. със съдия- докладчик Атанас Мскръчки; 

ВНОХД№35/13г., ВНОХД№50/13г. и ВЧНД№493/13г. със съдия- 

докладчик Иво Харамлийски; 

ВНОХД№110/13г.  и ВНОХД№519/13г. със съдия- докладчик 

Маргарита Коцева; 

ВНОХД№97/13г. и ВНЧХД№258/13г. със съдия- докладчик Росица 

Бункова; 

ВНОХД№403/13г., ВНОХД№127/13г. и КНАХД№202/13г. със 

съдия- докладчик Атанаска Китипова; 

ВНОХД№283/13г., КНАХД№377/13г., ВЧНД№284/13г. и 

ВНОХД№285/13г. със съдия- докладчик Мария Шейтанова; 

ВНОХД№411/12г., ВНЧХД№410/13г. и ВНОХД№222/13г. със 

съдия- докладчик Величка Пандева; 

ВНОХД№340/13г., ВНЧХД№361/13г., ВЧНХД№539/12г., 

ВНОХД№40/13г., КНАХД№474/13г., КНАХД№160/13г. и КНАХД№5/13г. 

със съдия- докладчик Татяна Андонова; 

 

 

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

разглеждане и решаване на  делото: 

 

Наказателните дела, приключили в едно съдебно заседание са 521 

бр. Това представлява 53.21% от общо приключилите наказателни дела. От 

тях НОХД са 51 бр. , ЧНД- 202 бр., ВНОХД- 102 бр., ВНЧХД- 20 бр., 

ВЧНД- 123 бр., КНАХД- 23бр. 

Наказателните дела, приключили до три съдебни заседания са 159 

бр. , т. е. 16,24% от общо приключилите наказателни дела. От тях: 

НОХД – 15 бр.; 

ЧНД – 30 бр.; 

ВНОХД – 72 бр.; 

ВНЧХД – 14 бр.; 

ВЧНД- 19 бр.; 

КНАХД- 9 бр. 
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Наказателните дела, приключили с повече от три съдебни заседания 

са – 80 бр., т. е. 8,17% от общо приключилите наказателни дела. От тях: 

НОХД- 34бр.; 

ЧНД- 6 бр.; 

ВНОХД- 34бр.; 

ВНЧХД- 3 бр.; 

ВЧНД- 1 бр.; 

КНАХД-2 бр. 

Основните причини за отлагане на делата и разглеждането им в 

повече от три съдебни заседание са:   
- неявяване на страни;  

- неявяване на вещи лица; 

- несвоевременно изготвяне на експертизи; 

- необходимост от събиране на допълнителни 

доказателства; 

-   

В срок до 3 месеца са приключили 779 бр. наказателни дела, което 

представлява 79.57% от общия брой на наказателните дела, приключили 

през 2013г. 

Наказателните дела с обща продължителност от 3 до 6 месеца са 

113бр., т. е. 14.50% от общия брой на приключилите наказателни дела. 

Наказателните дела с продължителност повече от 9 месеца са 45 бр., 

т. е. 4.59 % от общия брой на наказателните дела, приключили през 2013г. 

Делата са подробно описани в Справка , предоставена от ОС- Благоевград. 

От тях 15бр. дела са с обща продължителност до една година. С по- голяма 

продължителност са: 

НОХД№517/08г.- съдия- докладчик е Петър Пандев. Делото е 

образувано на 31. 10. 2008г. за престъпление по чл. 219, ал.1 вр. с чл. 26, 

ал.1 от НК. Приключило е на 5. 06. 2013г. Общата му продължителност е 4 

години и 6 месеца; 

НОХД№41/2011г.- съдия- докладчик е Татяна Андонова. Делото е 

образувано на 1.02. 2011г. за престъпление по чл. 343, ал.1,б. „в” НК. 

Приключило е на 11. 02. 2013г. Общата му продължителност е 2 години; 

НОХД№149/11г.- съдия- докладчик е Петър Пандев. Делото е 

образувано на 5. 04. 2011г. за престъпление по чл. 198, НК. Приключило е 

на 5. 04. 2013г. Общата му продължителност е 2 години. 

Останалите дела са с обща продължителност до 2 години. 
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От образуваните и останали от предишни периоди дела до 

31.12.2013г. не са приключили 20 бр. наказателни дела. От 14 НОХД, 5 

ВНОХД и 1 ВНЧХД. 

Няма спрени дела. 

През 2013г. е погасено по давност частично по отношение на двама 

от подсъдимите НОХД№138/09г. Докладчик е съдия Иво Харамлийски. 

По отношение на останалите двама подсъдими производството е 

продължило. 

През проверявания период няма изгубени дела. 

 

В рамките на проверката бяха инспектирани следните дела с по- 

голяма продължителност: 

НОХД№437/12г. със съдия- докладчик Диана Узунова; 

ВНОХД№366/12г. и НОХД№49/12г. със съдия- докладчик Величка 

Пандева;  

ВНОХД№177812г. със съдия- докладчик Емилия Дончева; 

ВНОХД№277/13г. със съдия- докледчик Мария Шейтанова; 

НОХД№438/13г. със съдия- докладчик Маргарита Коцева; 

ВНОХД№7/12г., ВНОХД№260/12г., ЧНД№152/13г., ЧНД№405/12г., 

НОХД№59/13г. и ВНОХД№461/12г. със съдия- докладчик Илияна 

Стоилова; 

ВНОХД№166/13г., ВНОХД№290/11г., ЧНД№133813г. и 

ВНОХД№276/11г. със съдия- докладчик Татяна Андонова; 

ВНОХД№469/13г., ВНОХД№265/12г. и ВНОХД№102/13г. със 

съдия- докладчик Атанас Маскръчки; 

ВНОХД№241/13г., НОХД№169/13г. и НОХД№37/12г. със съдия- 

докладчик Красимир Аршинков; 

ВНОХД№338/11г., КНАХД№491/11г., ВНОХД№222/12г., 

ЧНД№328/13г., НОХД№348/13г., НОХД№328/13г. и ВНЧХД№189/12г. 

със съдия- докладчик Петър Пандев; 

НОХД№348/11г., ВНОХД№113/13г., ВНЧХД№181/13г., 

ВНОХД№132/12г., ВНОХД№507/12г. и ЧНД№57/13г. със съдия- 

докладчик Иво Харамлийски; 

Една значителна част от проверените дела са с по- голяма 

продължителност, защото били разпределени на съдия Катя Стайкова. 

През 2013г. тя излязла в отпуск по майчинство и това наложила делата да 

бъдат преразпределени на други съдии и да започнат отначало. 
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Приложение: Приложение 1 

  

НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ: 

 

Средномесечното постъпление на дела на един съдия на база 

щатното разписание през 2013 г. е 8,45 дела, а средномесечно свършените 

дела от един съдия на база утвърденото щатно разписание през 2013 г. са 

8,28 дела. 

Средномесечното постъпление на дела на един съдия на база 

действителна натовареност през 2013 г. е 9,38 дела, а средномесечно 

свършените дела от един съдия на база действителна натовареност през 

2013 г. са 9,19 дела. 

Средномесечното постъпление на наказателни дела на един съдия 

на база утвърденото щатно разписание през 2013 г. е 6, 22 дела, а 

средномесечно свършените наказателни дела от един съдия през 2013 г. са 

6.28 дела. 

Средномесечното постъпление на наказателни дела на един 

наказателен съдия на база действителна натовареност през 2013 г. е 6,74 

дела/изчислява се на база постъпили дела и действително отработени 

човекомесеци в наказателно отделение/, средномесечно свършени дела от 

един наказателен съдия са 6,80 дела.  

През 2013г. в наказателното отделение на ОС Благоевград са 

отработени 144 човеко месеци, като изчислението на показателя става при 

съотнасяне на постъпилите дела и съответно решените дела към тези 

отработени човекомесеци.  

Средномесечно дела за разглеждане от един наказателен съдия  на 

през 2013г. е  7.26 дела, а за граждански съдия 13.39 дела. 

 

 

 2014г. 

 

 И през 2014г. в Окръжен съд – Благоевград  е функционирало 

наказателно отделение.  Ръководител на отделението е заместник- 

администратиния ръководител – зам.председателя на съда – Татяна 

Андонова. В периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г. съдиите са разглеждали 

наказателни дела, разпределени в 11 първоинстанционни и 4 въззивни 

състави.В течение на цялата година младши съдии- двама на две заети 

щатни бройки- на ротационен принцип са участвали във въззивен състав, 

без обаче да участват в разпределението на наказателния доклад.  
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По силата на Заповед №563/25. 09. 2014г. и Заповед №593/7. 10. 

2014г. съставът и поредността на възивните състави са претърпели 

изменение. През 2014г. са правораздавали следните въззивни състави: 

 

ПЪРВИ СЪСТАВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: заместник- председател съдия ТАТЯНА 

АНДОНОВА; 

    Член- съдия Петър Пандев; 

   Член съдия- младши съдия; 

 

ВТОРИ СЪСТАВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: съдия РОСИЦА БУНКОВА; 

   Член- съдия Атанаска Китипова; 

   Член- съдия Иво Харамлийски; 

 

ТРЕТИ СЪСТАВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: съдия КРАСИМИР АРШИНКОВ; 

   Член- съдия Атанас Маскръчки; 

   Член- съдия Диана Узунова; 

 

ЧЕТВЪРТИ СЪСТАВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: съдия МАРГАРИТА КОЦЕВА; 

   Член- съдия Илиана Стоилова; 

   Член- съдия Величка Пандева. 

Дела за мерки за неотклонение „задържане под стража” и „домашен 

арест” съдиите от гражданско отделение са гледали само на дежурство 

през почивните дни.   

В наказателното отделение не са работили съдебни помощници.  

Седмичният график на разглеждане на наказателни дела като първа 

инстанция е същият както през 2013г. 

Седмичният график на въззивните състави по наказателни дела е 

следният: 

В сряда след обед заседават  ІІ и ІІІ въззивен състав; 

В петък сутрин заседават І и ІV въззивен състав. 

 

Приложение: Приложение 1; 
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През 2014г. съдиите от Наказателното отделение на ОС- Благоевград 

са ползвали отпуски, подробно описани в Справка на наказателните съдии, 

ползвали отпуск за периода 1. 01. 2014г.- 31. 12. 2014г., предоставена от 

проверявания съд. 

 

Приложение: Приложение №1;  

   

Към наказателното отделение на Окръжен съд – Благоевград работят 

11 бр. служители, от които деловодители- 5бр., секретар- протоколисти- 

7бр.  Призовкарите и служба „Архив” обслужват всички отделения. За 

веществените доказателства е отговаряла  Снежана Бегъмова, при нейно 

отсъствие- Десислава Николова, а при отсъствието и на двете- Елка 

Димитрова.   

Съотношението между броя на всички съдебни служители към броя 

на всички съдии е :1,74. 

 

В периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г. в Окръжен съд – Благоевград 

са поставени за разглеждане общо 1007 бр. наказателни дела. От тях: 

 Наказателните дела първа инстанция са общо 431бр., в т. ч. 

НОХД- 130бр., ЧНД- 213бр. и ЧНД- разпити- 88бр;  

 Въззивните наказателни дела са общо 576 бр., в. т. ч. 

ВНОХД- 241бр., ВЧНД- 302бр. и КНАХД- 33бр.  

От тях образувани през 2014 г. са общо 371 бр. наказателни дела като 

първа инстанция и 484бр. като въззивни дела. Останали от предишни 

периоди са 60 бр. наказателни дела като първа инстанция и 92 бр. като 

въззивни дела. 

С висок обществен интерес е едно дело, което ОС- Благоевград 

разглежда като първа инстанция. 

  

През 2014г. в ОС Благоевград са приключили 861 бр. наказателни 

дела. От тях: 

 Наказателните дела първа инстанция са 388 бр., в т. ч. 

НОХД- 92 бр., ЧНД- 208бр. и ЧНД- разпити- 88бр.; 

 Въззивни наказателни дела са 473 бр., в т. ч. ВНОХД- 

175бр., ВЧНД- 271 бр. и КНАХД- 27 бр. ;  

 

От общо свършените наказателни  дела общ характер първа 

инстанция: 

 С присъда са приключили46 НОХД; 



 63 

 С протоколно определение са приключили 42 НОХД; 

 С определение е приключило 1 НОХД; 

 С разпореждане са приключили 3 НОХД; 

 

От общо свършените ЧНД първа инстанция: 

 С решение са приключили 19 ЧНД; 

 С определение са приключили 92 ЧНД; 

 С протоколно определение са приключили 171 ЧНД; 

 С разпореждане са приключили 4 ЧНД; 

 

От общо свършените въззивни наказателни дела общ характер: 

 С присъда са приключили 10 ВНОХД; 

 С решение са приключили 152 ВНОХД; 

 С определение са приключили 2 ВНОХД; 

 С протоколно определение са приключили 11 ВНОХД; 

 

          От свършените въззивни наказателни дела частен характер: 

 С присъда са приключили 4 ВНЧХД; 

 С решение са приключили 27 ВНЧХД; 

 С определение са приключили 15 ВНЧХД; 

 С протоколно определение са приключили 1 ВНЧХД; 

 

От общо свършените въззивни ЧНД: 

 С решение са приключили 26 ВЧНД; 

 С определение са приключили 191 ВЧНД; 

 С разпореждане са приключили 2 ВЧНД; 

 С протоколно определение са приключили 5 ВЧНД; 

 

От общо приключили КНАХД: 

 С решение са приключили 25 КНАХД; 

 С определение са приключили 2 КНАХД; 

 

През 2014г. съдиите са приключили наказателни дела, които по брой, 

вид и номер на дело са подробно посочени в Справка № 4 за 2014г. 

наказателни дела първа инстанция- приключили, Справка № 4 за 2014г. 

въззивни наказателни дела- приключили по състави. 

  

Приложение: Приложение №1, раздел „Движение на делата”; 

      Справка №4 за 2014г. брой дела от предишен период, 

новообразувани, несвършени в края на периода; 
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      Справка №4 за 2014г. наказателни дела първа 

инстанция- приключили; 

        Справка №4 за 2014г. въззивни наказателни дела- 

приключили. Съдебен състав: Бункова, Китипова, Харамлийски; 

        Справка №4 за 2014г. въззивни наказателни дела- 

приключили. Съдебен състав:Аршинков, Маскръчки, Узунова; 

        Справка №4 за 2014г. въззивни наказателни дела- 

приключили. Съдебен състав:коцева, Стоилова, Пандева; 

        Справка №4 за 2014г. въззивни наказателни дела- 

приключили. Съдебен състав Пандев, Андонова, мл. съдия. 

        Отчетен доклад за дейността на Окръжен съд- 

Благоевград за 2014г.; 

 

І.НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ПЪРВА ИНСТАНЦИЯ 

 

 Както беше посочено и по- горе през 2014г. ОС- Благоевград е 

приключил 388 бр. наказателни дела първа инстанция, с индивидуални 

показатели както следва: 

 -НОХД – 92 бр; 

 - ЧНД- 208 бр.; 

 -ЧНД разпити – 88 бр. ; 

  

 Наказателните дела се образуват в деня на постъпването и 

регистрирането им в съда или най- късно на следващия ден. 

 

Прекратените наказателни дела са общо 28 бр. От тях:   

НОХД- 5 бр. От тях: 

 4 НОХД са прекратени на осн. чл. 248 и чл. 249 от НПК; 

 1 НОХД е прекратено на осн. чл. 288 от НПК. 

ЧНД- 23 бр. От тях: 

 4 ЧНД на осн. чл. 39, ал. 1 от НПК са прекратени  и изпратени 

по компетентност на друг съд; 

 1 ЧНД на осн. чл. 44, ал.1 вр. с чл. 36, ал.3 от НПК  е 

прекратено и е повдигнат спор за подсъдност; 

 5 ЧНД по чл. 64 от НПК са прекратени поради оттегляне на 

искането; 

 3 ЧНД са прекратени на осн. чл. 31, ал.3, вр. с чл. 15, ал.5 от 

ЗПИИРКОРНФС; 

 1 ЧНД е прекратено на осн. чл. 37 вр. с чл. 23 от 

ЗПИИРКОРНФС; 
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 1 ЧНД е прекратено на осн. чл. 33 от ЗПИИРКОРНФС; 

 3 ЧНД са прекратени във вр. с чл. 223 от НПК; 

 1 ЧНД е прекратено и изпратено по компетентност на осн. чл. 

471 НПК вр. с чл. 248, ал.2, т.1 от НПК; 

 1 ЧНД е прекратено  на осн. чл. 434 НПК; 

 1 ЧНД е прекратено на осн. чл. 38б от ЗЕЕЗА; 

 1 ЧНД е прекратено на осн. чл. 24, т.6 от НПК; 

 1 ЧНД е прекратено на осн. чл. 33 вр. с чл. 17 от НПК; 

 

Приложение: Справка №6 за 2014г. прекратени наказателни дела 

първа инстанция; 

 

През 2014г. БлОС е върнал на прокурора за доразследване 5 дела. 

Това представлява 5.43 % от общия брой на решените 

първоинстанционни дела(НОХД ).Налице е известно намаление на 

процента на делата, върнати на прокурора с указания. От тях няма дела с 

висок обществен интерес. С разпореждане на съдия- докладчик са върнати 

4 бр. дела, а от съдебно заседание по чл. 288, т.1 от НПК- 1 дело. Според 

справка, предоставена от ОС- Благоевград това са : 

 

Вид 

дело Номер/Година Съдия докладчик 

Дата на 

постановяване на 

съдебния акт 

Вид 

заседание Резултат 

НОХД 52/14 

ИЛИАНА 

СТОИЛОВА 27.02.2014г. ЗЗ 

Прекратено за 

доразследване от 

з.з. 

НОХД 13/2014 

ИВО 

ХАРАМЛИЙСКИ 20.03.2014г. СЗ 

Прекратено за 

доразследване от 

з.з. 

НОХД 243/2014 

МАРГАРИТА 

КОЦЕВА 24.09.2014г. ЗЗ 

Прекратено за 

доразследване от 

з.з. 

НОХД 163/2014 

МАРГАРИТА 

КОЦЕВА 9.07.2014г. ЗЗ 

Прекратено за 

доразследване от 

з.з. 

 

НОХД 303/2014 

АТАНАСКА 

КИТИПОВА 13.11.2014г. ЗЗ 

Прекратено за 

доразследване  
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Всички дела бяха инспектирани. При проверка на НОХД№13/14г. се 

установи следното: 

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

Благоевград срещу К. Е. за това, че на 5. 02. 2012г. в гр. Банско, област 

Благоевград, в качеството си на длъжностно лице- инспектор по приходите 

към ТД НАП- София с работно място/ИРМ/ Благоевград – е поискал дар- 

парична сума в размер на 3 000лв. и е приел дар парична сума на обща 

стойност , 1 477. 92 лв., като на 5. 02. 2012г. е приел парична сума в размер 

на 500 евро с левова равностойност 977,92лв. и на 8. 02. 2012г. е приел 

парична сума в размер на  500лв. , който не му се следва от Ч. Д., 

управител на „Р. П. М.” ООД, гр. Банско, за да не извърши действие по 

служба- заявил е, че няма да предприеме действия по съставяне на 

протокол за извършена проверка, на базата на който да бъдат издадени 

последващи АУАН относно констатирани неиздавания на касови бележки 

след извършени плащания чрез ПОС терминално устройство за 

предоставени туристически услуги от горепосоченото дружество и по този 

начин е нарушил службата си като не е изпълнил задълженията си : 

По чл. 3, ал.1 от ДОПК/ органите по приходите са длъжни да 

установяват безпристрастно фактите и обстоятелствата от значение за 

правата, задълженията и отговорностите на задължените лица в 

производствата по този кодекс/ 

По извършване на проверки, съгласно Заповед №ЗЦУ- 

88/26.01.2012г. на Изпълнителния директор на НАП за спазване на 

данъчното и осигурителното законодателство в търговските обекти, 

разположени на територията на гр. Банско, Благоевградска област, 

вменени му и в Раздел У- ти на длъжностната характеристика, като това 

нарушение не съставлява престъпление- престъпление по чл. 301, ал.2 пр. 

1 вр.1 ал.1, пр. 1  и 2 от НК. Съдия- докладчик е Иво Харамлийски. 

С определение, постановено в съдебно заседание на 20. 03. 2014г.той 

върнал делото на прокурора поради това, че е допуснато отстранимо 

съществено процесуално нарушение, изразяващо се в противоречие между 

обстоятелствената част и диспозитива на обвинителния акт. В мотивите си 

посочил, че в обстоятелствената частна обвинителния акт са изложени 

подробно данни въз основа на които прокурорът е направил обобщаващия 

извод, че подсъдимият в качеството си на длъжностно лице е поискал 

парична сума в размер на 3 000лв. и е приел дар- парична сума в размер на 

1 477.92лв., която не му се следва, за да не извърши действия по служба 

като е описано и какви действия по служба не е следвало да извърши. В 
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диспозитива на обвинителния акт тази част от обвинението е повторена 

след което е добавено, че по този начин подсъдимият е нарушел службата 

си и не е изпълнил задължения, вменени му съгласно разпоредбата на чл. 

3, ал.1 от ДОПК, съгласно ЗЦУ 88 от 26. 01. 2012г. и съгласно 

длъжностната му характеристика, утвърдена с друга заповед, като тези 

нарушения на службата не представляват самостоятелно престъпление. 

Безспорно е, че в тази част на фактите, изложени в диспозитива на 

обвинителния акт липсват каквито и да било съображения в 

обстоятелствената част на същия.В обстоятелствената част на 

обвинителния акт не са изложени съображения относно това дали 

подсъдимият е нарушил службата си, кои конкретни разпоредби са 

нарушени и по какъв начин и защо тези нарушения не съставляват 

самостоятелно престъпление, така както е посочено в диспозитива на 

обвинителния акт. Посочил, че безспорно това нарушение е отстранимо 

чрез изготвяне на нов обвинителен акт, в който или в обстоятелствената 

част следва да бъдат изложени конкретни съображения относно 

допуснатото от подсъдимия нарушение на службата, което не е 

престъпление или в диспозитива следва да отпадне тази част от 

обвинението. Отбелязал, че това процесуално нарушение би могло да бъде 

отстранено в съдебната фаза с постановяване на оправдателна присъда 

Отделно от това посочил, че прокурорът следва да изложи и 

съображения дали се касае за продължавано престъпление или за няколко 

отделни деяния, тъй като в обстоятелствената част и в диспозитива са 

посочени няколко дати, на които се твърди, че подсъдимият е извършил 

различни действия във връзка със вмененото му обвинение.  

Обвинителният акт е внесен от Г. Качорев- прокурор в ОП- 

Благоевград.При изготвяне на обвинителния акт прокурор Качорев следва 

да спазва стриктно разпоредбата на чл. 246, ал.1 от НПК. 

Проверяващият екип намира, че съдия Харамлийски е следвало да 

констатира този недостатък на обвинителния акт още при 

подготвителните действия за разглеждане на делото в съдебно 

заседание и проверката по чл. 248, ал.2,т.3 от НПК. 

 

Приложение: Приложение №1; 

       Справка №8 за 2014г. прекратени и върнати 

наказателни дела първа инстанция; 
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През 2014г. от общо решени 93 бр. НОХД, ОС- Благоевград с 

оправдателни присъди са приключили 4 НОХД, като по тях са оправдани 

7 лица. Делата, приключили с оправдателни присъди представляват 8.69% 

от общия брой на делата, приключили с присъди.Налице е намаление на 

процента на делата ,приключили с оправдателни присъди, но той все още 

остава доста висок. ОП- Благоевград следва да анализира внимателно 

делата, по които са постановени оправдателни присъди, както и делата, 

които са върнати на прокурора и да набележи мерки за тяхното 

намаляване.  

 

Приложение: Справка №7 за делата, приключили с оправдателна 

присъда в периода 1. 01. 2013г.- 31. 12. 2013г. 

 

Не са разглеждани дела подсъдимият е бил непълнолетен. 

 

По реда на гл.29 от НПК „Решаване на делото със споразумение” 

са разгледани 41 бр. дела.  По реда на чл. 382 от НПК са разгледани 32 бр. 

дела. От тях 4 дела са насрочени в срок по- дълъг от 7 дни от получаване 

на делото съгласно чл. 382, ал.2 от НПК.  По- съществено е закъснението 

по едно дело. Според справка на БлОС това е: 

НОХД№447/13г.- съдия- докладчик е Маргарита Коцева. Делото е 

образувано на 30. 12. 2013г., а е насрочено за 17. 01. 2014г. ,т. е. след 18 

дни. Налице е просрочие от 11 дни. 

По реда на чл. 384 от НПК са разгледани 9 дела 

 

В рамките на проверката бяха инспектирани следните дела: 
  

НОХД № 79/14г.: 

 

Делото е образувано на 20. 03. 2014г. въз основа на споразумение, 

сключено между ОП Благоевград от една страна и обв. Цв. С. и неговия 

защитник- от друга за прекратяване на наказателното производство, 

образувано за извършено от обвиняемия престъпление по чл. 242, ал.1, б. 

„д” от НК. Съдия- докладчик по делото е Красимир Аршинков.  

Той насрочил съдебното заседание за 20. 03. 2014г. , когато делото 

приключило. Съдът одобрил внесеното споразумение. С него на 

подсъдимия е наложено наказание Лишаване от свобода в размер на 1 

година. На осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наказанието е отложено 

за срок от 3 години. В споразумението, одобрено от съда не е посочено на 
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кого да се възложи възпитателната работа в случаите на условно 

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

елемент от постигнатото споразумение. Страните могат да постигнат 

съгласие възпитателните грижи да се възложат на обществена 

организация или трудов колектив с тяхно съгласие, а когато липсва 

такова съгласие, възпитател може да бъде определено лице- чл.67, ал.1 и 

2 от НК.В рамките на проверката дали споразумението отговаря на 

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

Аналогичен пропуск е допуснат и при одобряване на споразумението 

по следните дела: НОХД№546/12г. и НОХД№1/14г. със съдия- докладчик 

Петър Пандев; НОХД№40/14г. със съдия- докладчик Иво Харамлийски; 

НОХД№339/13г. със съдия- докладчик Атанаска Китипова; 

НОХД№97/14г. със съдия- докладчик Величка Пандева; НОХД№287/14г. 

със съдия- докладчик Татяна Андонова. Проверяващият екип констатира, 

че по всички дела, приключили със споразумение по силата на което на 

подсъдимия се налага наказание „лишаване от свобода”, което е отложено 

на осн. чл. 66 от НК съдът не е изисквал спазване на разпоредбата на чл. 

381, ал.5,т.4 от НПК. 

 

Бяха проверени и следните дела, приключили със 

споразумение:НОХД№226/14г. със съдия- докладчик Атанаска Китипова; 

НОХД№252/14г. със съдия- докладчик Маргарита Коцева; 

НОХД№260/14г. със съдия- докладчик Илиана Стоилова и др. 

Проверяващият екип констатира, че не са допуснати нарушения при 

тяхното образуване, движение и приключване. 

 

Приложение: Справка №10 за 2014г. споразумения, насрочени след 

7- дневния срок; 

 

По реда на гл.28 от НПК – „Освобождаване от наказателна 

отговорност с налагане на административно наказание” не са 

образувани дела. Едно НОХД е приключило с решение за освобождаване 

от наказателна отговорност с налагане на административно наказание. 

  

 Приложение: Справка №11 за 2014г.; 

 

По реда на гл.27, НПК „Съкратено съдебно следствие в 

производство пред първата инстанция” са разгледани 18 бр. дела. По 9 
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бр. дела решение за предварително изслушване на страните е взел 

служебно съда. По 9бр. дела решение за предварително изслушване на 

страните е взето по искане на подсъдимия. 

 

Бяха инспектирани следните дела : НОХД№279/14г. със съдия- 

докладчик Маргарита Коцева;  

НОХД№249/14г. със съдия- докладчик Иво Харамлийски; 

НОХД№89/14г. със съдия- докладчик Атанас Маскръчки; 

НОХД№202/14г. със съдия- докладчик Диана Узунова; 

НОХД№117/14г. със съдия- докладчик Петър Пандев; 

НОХД№90/14г. със съдия- докладчик Красимир Аршинков. 

Проверяващият екип констатира, че по при тяхното образуване, 

движение и приключване не са допуснати нарушения. 

 

Няма разгледани дела по реда на гл.25, НПК „Незабавно 

производство”. 

 

Няма разгледани дела по реда на гл.24, НПК „Бързо производство”.  

 

Приложение: Справка №13 за 2014г.; 

    Справка №14 за 2014г.; 

    Справка №17 за 2014г.; 

    Справка № 18 за 2014г.; 

 

През 2014г. п общия ред са разгледани 28 НОХД. Бяха проверени: 

НОХД№151/14г. със съдия- докладчик Атанас Маскръчки; 

НОХД№300/13г. със съдия- докладчик Маргарита Коцева; 

НОХД№345/13г. със съдия- докладчик Росица Бункова;НОХД№293/13г. 

със съдия- докладчик Диана Узунова; НОХД№498/12г. със съдия- 

докладчик Илиана Стоилова. Проверяващият екип констатира, че не са 

допуснати нарушения при образуването, движението и приключването на 

делата. 

 

През 2014 г. са разгледани 296 бр. частни наказателни дела първа 

инстанция. О тях 88 бр. дела са свързани с извършени разпити, а 42 бр. са 

свързани с претърсвания. Няма дела, образувани по искания за разрешения 

за  използване на СРС.В ОС- Благоевград образуването на ЧНД по искания 

за използване на СРС се образуват след м. януари 2015г., когато са влезли 
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в сила измененията в ПАС. С правно основание чл. 243 от НПК са 6 бр. 

дела. По четири дела от тях е допуснато нарушение на срока по чл. 243, 

ал.4 от НПК. Според справка, предоставена от ОС Благоевград това са: 

ЧНД№432/13г.- съдия- докладчик Диана Узунова. Делото е 

образувано на 13. 12. 2013г. Съдията се е произнесъл на 14. 02. 2014г., т. е. 

след един месец. Налице е закъснение от 23 дни;  

ЧНД№3/14г.- съдия- докладчик Татяна Андонова. Делото е 

образувано на 6. 1. 2014г. Съдията се е произнесъл на 30. 01. 2014г., т. е. 

след 23 дни. Налице е закъснение от 16 дни; 

ЧНД№107/14г.- съдия- докладчик Илиана Стоилова. Делото е 

образувано на 15. 04. 2014г. Съдията се е произнесъл на 29. 04. 2014г., т. е. 

след 14. Налице е закъснение от 7 дни; 

ЧНД№122/14г.- съдия- докладчик Величка Пандева. Делото е 

образувано на 30. 04. 2014г. Съдията се е произнесъл на 13. 05. 2014г., т. е. 

след 13. Налице е закъснение от 5 дни;  

 В тези случаи НПК изисква произнасянето на съдията да стане в 

рамките на 7 дни. Поради това проверяващият екип приема, че 

незначително би могло да бъде закъснение от 3 дни. По горепосочените 

дела най- краткото закъснение има продължителност 2/3 от срока за 

произнасяне.Предвид изложеното проверяващият екип приема, че 

закъснението по- горните дела следва да бъде порицано. 

 

Приложение: Справка №20 за 2014г.- ЧНД по чл. 243, НПК, по които 

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

 

Разгледани са  40 бр. дела, образувани по искане за вземане на мярка 

за неотклонение „задържане под стража” с правно основание чл. 64 от 

НПК.   

В деня на образуването са постановени определенията по  36 бр. 

дела.  По останалите 4 бр. дела съдът е постановил определението си в 

срок по- дълъг от срока по чл. 64, ал.3 от НПК. Според справка, 

предоставена от ОС- Благоевград това са: 

ЧНД№67/14г. – съдия- докладчик Татяна Андонова. Делото е 

образувано на 12. 03. 2014г. Поради неявяване на защитника на 

обвиняемия е насрочено за 13. 03. 2014г.,когато е приключило; 

ЧНД№72/14г. – съдия- докладчик Диана Узунова. Делото е 

образувано на 17. 03. 2014г. Поради неявяване на защитника на 

обвиняемия е насрочено за 18. 03. 2014г.,когато е приключило; 
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ЧНД№211/14г. – съдия- докладчик Росица Бункова. Делото е 

образувано на 17. 07. 2014г. Поради това, че обвиняемият е без адвокат и с 

оглед необходимостта от назначаването на служебен защитник съдът 

отложил делото за 18. 07. 2014г.,когато то приключило; 

ЧНД№335/14г. – съдия- докладчик Иво Харамлийски. Делото е 

образувано на 18. 11. 2014г. Поради това, че обвиняемият е без адвокат и с 

оглед необходимостта от назначаването на служебен защитник съдът 

отложил делото за 19. 11. 2014г.,когато е приключило; 

 Разгледани са 22 дела, образувани въз основа на искане за изменение 

на наложена мярка за неотклонение „задържане под стража”/чл.65 от 

НПК/. От тях 4 дела са насрочени в срок по- дълъг от срока по чл. 65, ал.3 

от НПК. Според справка, предоставена от ОС- Благоевград това са: 

ЧНД№104/14г.- съдия- докладчик Росица Бункова. Делото е 

образувано на 10. 04. 2014г. Съдия Бункова насрочила делото за 15. 04. 

2014г., когато се произнесла по искането; 

ЧНД№109/14г.- съдия- докладчик Красимир Аршинков. Делото е 

образувано на 16. 04. 2014г. Съдия Аршинков насрочил делото за 22. 04. 

2014г., когато се произнесъл по искането; 

ЧНД№171/14г.- съдия- докладчик Росица Бункова. Делото е 

образувано на 27. 06. 2014г. Съдия Бункова насрочила делото за 2. 07. 

2014г., когато се произнесла по искането; 

ЧНД№256/14г.- съдия- докладчик Петър Пандев. Делото е 

образувано на 1. 09. 2014г. Съдия Пандев насрочил делото за 5. 09. 2014г., 

когато се произнесъл по искането; 

В едно заседание са приключили 14 ЧНД по чл. 65 НПК. Останалите 

8 ЧНД са разгледани в повече от едно заседание, но са приключили в срока 

по чл. 65, ал.3 от НПК.  

 

Приложение: Справка №27 за 2014г. наказателни дела, с правно 

основание чл. 64 от НПК, решени в повече от едно заседание; 

Справка №28 за 2014г. наказателните дела, насрочени в 

срок по- дълъг от срока по чл. 65, ал.3 от НПК и наказателни дела, 

насрочени в срока по чл. 65, ал.3 от НПК, но разгледани в повече от едно 

заседание; 

 

 Образувани са 31бр. дела по ЗЕЕЗА. Всички дела са приключени 

По 2 бр. дела производствата са били за предаване на исканите лица 

за започване спрямо тях на наказателно производство.  
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По 2 бр. дела исканото лице е било свързано с влязла в сила 

осъдителна присъда на чуждестранен съд.  

По 3 бр. дела е отказано предаването на исканото лице на основание 

чл. 40, ал.1 т. 1 от ЗЕЕЗА. 

Няма дела, по които да е допуснато отложено изпълнение на 

Европейска заповед за арест на основание чл. 52, ал. 1 от ЗЕЕЗА. 

По едно дело производството е прекратено, тъй като е отменена 

заповедта за предохранителна мярка, касаеща исканото лице, същият е 

снет за издирване от ШИС.  

По 6 бр. дела исканото лице е било предадено на съответните власти 

на молещата страна. 

По 17 бр. дела са разгледани искания за вземане на мярка за 

неотклонение. 

Според чл. 44, ал.1 от ЗЕЕЗА Окръжният съд образува съдебно 

производство и насрочва съдебно заседание за разглеждане на 

Европейската заповед за арест в 7- дневен срок от задържането на 

исканото лице от полицията. Според Справка, предоставена от ОС- 

Благоевград нарушение на този срок са допуснати по 8 дела. По всички 

дела закъснението е в рамките на 1- 3 дни. Проверяващият екип намира 

това закъснение за незначително.    

 

Приложение: Приложение 1; 

 Справка №15 за 2014г.- дела по ЗЕЕЗА, образувани в срок по- дълъг 

от срока по чл. 44, ал.1 от ЗЕЕЗА; 

Справка №19 за 2013г. за всички приключили наказателни дела по 

ЗЕЕЗА; 

 

През 2014 г. в Окръжен съд – Благоевград не са разглеждани 

първоинстанционни дела по глава 34, раздел І от НПК „Прилагане на 

принудителни медицински мерки”.   

 

По спазването на чл.252 от НПК: 

В двумесечния срок са насрочени 240 бр. наказателни дела. От тях 

НОХД са 73 бр. 

В тримесечен срок с разрешение на председателя на съда са 

насрочени 4 бр. наказателни дела. Всички те са от вида НОХД. 

Няма първоинстанционни НОХД насрочени в тримесечен срок без 

разрешение на председателя на съда. 

  

Приложение: Справка №12 за 2014г. за първоинстанционните дела, 

насрочени в тримесечен срок без разрешение на председателя на съда;  
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По спазването на чл.271, ал.10 от НПК: 

По 236 бр. наказателни дела, разглеждани през 2013г.  интервалът 

между съдебните заседания е до три месеца. От тях НОХД са  54 бр. 

По 20 бр. първоинстанционни наказателни дела, срокът между 

съдебните заседания е по- дълъг от срока по чл. 271, ал.10 от НПК. 

 

Приложение :Приложение№1 

 

По спазването на чл. 308 от НПК: 

По 12 бр. НОХД мотивите на присъдата са изготвени до 15 дни. По 

15 бр.  НОХД мотивите на присъдата са изготвени до 30 дни. По 19 

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

дни. Според Справка, предоставена от ОС- Благоевград това са: 

 НОХД№391/13г. с докладчик съдия Атанас Маскръчки. Присъдата е 

постановена на 20.10.14г., а мотивите са предадени в канцеларията на съда 

на 27.11.2014г., т. е. след 38 дни. Налице е закъснение от 8 дни; 

 НОХД№348/13г. с докладчик съдия Петър Пандев. Присъдата е 

постановена на 20.10.14г., а мотивите са предадени в канцеларията на съда 

на 1.12.2014г., т. е. след 42 дни. Налице е закъснение от 12 дни; 

 НОХД№195/14г. с докладчик съдия Величка Пандева. Присъдата е 

постановена на 26.11.14г., а мотивите са предадени в канцеларията на съда 

на 12.01.2014г., т. е. след 47 дни. Налице е закъснение от 17 дни; 

 НОХД№88/14г. с докладчик съдия Илияна Стоилова. Присъдата е 

постановена на 3.12.14г., а мотивите са предадени в канцеларията на съда 

на 21.01.2015г., т. е. след 49 дни. Налице е закъснение от 19 дни; 

 НОХД№456/12г. с докладчик съдия Диана Узунова. Присъдата е 

постановена на 12.02.14г., а мотивите са предадени в канцеларията на съда 

на 04.04.2014г., т. е. след 51 дни. Налице е закъснение от 21 дни; 

 НОХД№588/10г. с докладчик съдия Петър Пандев. Присъдата е 

постановена на 24.1.14г., а мотивите са предадени в канцеларията на съда 

на 18.03.2014г., т. е. след 53 дни. Налице е закъснение от 23 дни; 

 НОХД№59/13г. с докладчик съдия Илиана Стоилова. Присъдата е 

постановена на 23.04.14г., а мотивите са предадени в канцеларията на съда 

на 18.06.2014г., т. е. след 56 дни. Налице е закъснение от 26 дни; 
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 НОХД№496/08г. с докладчик съдия Татяна Андонова. Присъдата е 

постановена на 13.02.14г., а мотивите са предадени в канцеларията на съда 

на 29.04.2014г., т. е. след 75 дни. Налице е закъснение от 1 месец и 15 дни; 

 НОХД№344/13г. с докладчик съдия Величка Пандева. Присъдата е 

постановена на 16.04.14г., а мотивите са предадени в канцеларията на съда 

на 10.07.2014г., т. е. след 85 дни. Налице е закъснение от 1 месец и 25 дни; 

 НОХД№59/14г. с докладчик съдия Татяна Андонова. Присъдата е 

постановена на 17.11.14г., а мотивите са предадени в канцеларията на съда 

на 18.02.2014г., т. е. след 93 дни. Налице е закъснение от 2 месеца и 3 дни; 

 НОХД№351/13г. с докладчик съдия Иво Харамлийски. Присъдата е 

постановена на 17.04.14г., а мотивите са предадени в канцеларията на съда 

на 15.08.2014г., т. е. след 120 дни. Налице е закъснение от 3 месеца; 

 НОХД№276/13г. с докладчик съдия Иво Харамлийски. Присъдата е 

постановена на 27.03.14г., а мотивите са предадени в канцеларията на съда 

на 11.08.2014г., т. е. след 137 дни. Налице е закъснение от 3 месеца и 17 

дни; 

 НОХД№138/09г. с докладчик съдия Иво Харамлийски. Присъдата е 

постановена на 20.03.14г., а мотивите са предадени в канцеларията на съда 

на 26.08.2014г., т. е. след 159 дни. Налице е закъснение от 4 месеца и 9  

дни; 

 НОХД№548/11г. с докладчик съдия Иво Харамлийски. Присъдата е 

постановена на 06.03.14г., а мотивите са предадени в канцеларията на съда 

на 19.08.2014г., т. е. след 166 дни. Налице е закъснение от 4 месеца и 16 

дни; 

 НОХД№438/11г. с докладчик съдия Иво Харамлийски. Присъдата е 

постановена на 21.02.14г., а мотивите са предадени в канцеларията на съда 

на 20.08.2014г., т. е. след 180 дни. Налице е закъснение от 5 месеца; 

 По останалите 4 дела просрочието е до 1 седмица. Проверяващият 

екип намира това закъснение за незначително и поради това тези дела не 

са изрично посочени. 

 

 

Приложение: Приложение №1; 

     Справка №16 за 2014г.- НОХдела, по които мотивите са 

написани след срока по чл. 308 от НПК; 

 

По спазването на чл. 416 от НПК: 
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По 72 бр. дела препис от присъдата е изпратена на съответния орган 

в 7-дневен срок от влизането й в сила. По 29 бр. дела препис от присъдата 

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

сила. От тях по три НОХД причина за нарушението на срока по чл. 416, 

ал.5 от НПК е нарушение на срока по чл. 308 от НПК. Това са: 

 НОХД№356/13г. и НОХД№588/10г. на съдия Петър Пандев. 

 НОХД№138/09г. на съдия Иво Харамлийски. 

По едно дело причина за нарушението на срока по чл. 416, ал.5 от 

НПК е лоша организация на администрацията.Това е НОХД№260/14г. 

Делото е приключило със споразумение на 26. 11. 2014г. Присъдата е 

изпратена за изпълнение на 11. 12. 2014г., т. е. след 15 дни. Налице е 

просрочие от 8 дни. 

По останалите 25 дела присъдите са изпратени за изпълнение в срок 

по- дълъг от 7 дни от влизане на присъдата в сила, поради късно връщане 

на делото от горната инстанция. Справката сочи, че делата се обработва в 

рамките на една седмица от получаването им от Апелативния съд и ВКС. В 

тези случаи причината за нарушаването на срока по чл. 416,ал.5 от НПК е 

несъвършенство на нормативната уредба. При определяне на срока за 

изпращане на присъдата законодателят не е съобразил, че в някои случаи 

срокът за връщане на делото от горната инстанция е по- дълъг от 7 дни.    

 

Приложение : Справка №23 за 2014г.- наказателни дела, по които 

преписи от присъдата са изпратени на прокурора след изтичане на срока по 

чл. 416, НПК; 

 

Съгласно чл. 29, ал.8 от Закона за специалните разузнавателни 

средства в  допълнение към отчетния доклад за дейността на 

Благоевградския окръжен съд за  2014 година  отразено, че през втората 

година от проверявания период са дадени 88 разрешения за СРС. Не са 

постановени откази за издаване на разрешение за използване на СРС. ВДС 

са 7 бр. редът и организацията за издаване на разрешение при искане за 

използване на СРС е същият както през 2013г. 

 

Приложение: Отчетен доклад за дейността на БлОС през 2014г.; 

 

ІІ.ВЪЗЗИВНИ НАКАЗАТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА 

 

 Както беше посочено в ОС- Благоевград има четири постоянни 

въззивни състава.  
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През 2014г. те са приключили 473 въззивни наказателни дела с 

индивидуални показатели както следва: 

ВНОХД- 175бр.; 

ВЧНД- 271бр.; 

КНАХД- 27бр. 

 

През 2014г. са прекратени производствата по 33 бр. въззивни дела. 

От тях са ВНОХД- 13 бр. и ВЧНД- 20 бр. Причините за прекратяване са:  

На осн. чл. 320- 323 от НПК са прекратени 5 бр. дела; 

На осн. чл. 324-326 от НПК са прекратени 13бр. дела; 

На осн. чл. 24 от НПК са прекратени 11бр. дела; 

На осн. чл. 341 от НПК са прекратени 4 бр. дела. 

 

Приложение: Приложение №1; 

     Справка №6 за 2014г. прекратени въззивни наказателни 

дела; 

  

С указания за отстраняване на съществени нарушения на 

процесуалните правила на прокурора на осн. чл. 335, ал.1,т.1 от НПК е 

върнато едно въззивно дело, което не е с висок обществен интерес.Броят 

на делата, върнати на прокурора, поради допуснати на досъдебното 

производство отстраними съществени нарушения на процесуалните 

правила съществено е намалял.Това показва, че през 2014г. съдиите от 

първоинстанционните съдилища са проявявали по- голям прецизност и 

професионализъм. 

 

Приложение: Справка №9 за 2014г., дела с отменени присъди, 

върнати на прокурора; 

 

През 2014г. ОС- Благоевград, на осн. чл. 334, ал.1,т.1 и 2 от НПК, е 

върнал за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд 17 

бр. дела в т. ч. ВНОХД- 11бр., ВНЧХД- 6 бр. От тях на: 

РС- Благоевград са върнати 11 дела. От тях с решение по ВНОХД- 6 

дела и с решение по ВНЧХД- 5 дела; 

РС- Гоце Делчев са върнати 3 бр.  дела. От тях с решение по 

ВНОХД- 2 бр. и с решение по ВЧНХД- 1бр.; 

РС- Петрич са върнати 2 дела. И двете дела са били ВНОХД; 

РС- Разлог е върнато едно дело с решение по ВНОХД. 

Причини за връщане на делата: 
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На осн. чл. 334, вр. с чл. 335 от НПК- 1 дело; 

На осн. чл. 335, вр. с чл. 348 от НПК- 8 дела; 

На осн. чл. 334, вр. с чл. 335, вр. с чл. 348 от НПК- 7 дела; 

На осн. чл. 334 вр. с чл. 338 от НПК- 1 дело; 

 

 Приложение : Справка №24 за 2014г. ,въззивни наказателни дела, 

които съдът е върнал за ново разглеждане от друг състав на 

първоинстанционния съд; 

 

През втората половина от проверявания период  БлОС е постановил 

оправдателни присъди по 6 въззивни дела. Делата са подробно описани, в 

Справка  предоставена от ОС- Благоевград. Според нея: 

По 3 дела на РС- Гоце Делчев са постановени оправдателни присъди; 

По 2 дела на РС- Петрич са постановени оправдателни присъди; 

По 1 дело на РС- Сандански е постановена оправдателна присъда. 

 

Приложение: Справка №25 за 2014г., въззивни наказателни дела- 

оправдателни присъди на ОС; 

 

По спазването на чл. 252 от НПК: 

 

В двумесечния срок са насрочени 186 бр. наказателни дела. От тях 

ВНОХД са 113 бр. 

Няма наказателни дела, насрочени в тримесечен срок с разрешение 

на председателя на съда. 

В тримесечен срок без разрешение на председателя на съда са 

насрочени 50 ВНОХД. И тук, както през 2013г. причина за нарушаване на 

срока по чл. 252 от НПК е решение на Общото събрание на съдиите в 

наказателното отделение на ОС- Благоевград, според което в 

изключителни случаи/съдебна ваканция, болнични, натоварен график/ 

ВНОХД могат да се насрочват след тримесечния срок. Разрешение при 

насрочване след двумесечния срок следва да се изисква само по НОХД, 

защото липсвало изрично препращане на относимите разпоредби за 

въззивното производство към нормата на чл. 252 от НПК.Проверяващият 

екип намира, че във всички случаи съдиите, които не са спазвали 

сроковете по чл. 252 от НПК са допуснали нарушение. Раздел І „Общи 

положения” на глава ХХІ от НПК „Въззивно производство” приключва с 

нормата на чл. 317,според която доколкото в тази глава няма особени 
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правила, прилагат се правилата за производството пред първата 

инстанция.В случая има общо препращане към нормите, отнасящи се до 

първата инстанция. Когато е налице общо препращане, изрично 

препращане към всяка от нормите не е необходимо. В глава ХХІ от НПК 

няма особени правила за насрочването на въззивните дела. Per argumentum 

a contrario/ по аргумент за противното/ следва, че при насрочването на 

въззивни дела съдиите следва да се съобразяват с разпоредбата на чл. 252 

от НПК. 

 

Приложение:Справка №12 за 2014г., въззивни наказателни дела, 

насрочени след тримесечен срок от датата на образуване; 

 

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

 

Интервалът между съдебните заседания е до 3 месеца по 236 бр. 

дела. От тях ВНОХД са 79 бр. дела. 

По 10 въззивни наказателни дело интервалът между съдебните 

заседания да е повече от 3 месеца. 

 

По спазването на чл.340 от НПК: 

По 140 бр. въззивни НОХД решенията са изготвени в срок до един 

месец от обявяване на делото за решаване.  По 35 бр. въззивни НОХД 

решенията са изготвени след срока по чл. 340 от НПК. От тях съдебните 

актове по 2 ВНОХД са изготвени със закъснение по- голямо от 3 

месеца. Според справка на БлОС това са : 

ВНЧХД№297/14г.- докладчик е съдия Величка Пандева. Делото е 

обявено за решаване на 17. 10. 2014г.Решението е постановено на 24. 

11. 2014г. , т. е. след 38 дни. Налице е закъснение от 8 дни; 

ВЧНД№188/14г.- докладчик е съдия Величка Пандева. Делото е 

обявено за решаване на 7. 11. 2014г.Решението е постановено на 16. 12. 

2014г. , т. е. след 39 дни. Налице е закъснение от 9 дни; 

ВНОХД№142/14г.- докладчик е съдия Величка Пандева. Делото е 

обявено за решаване на 13. 06. 2014г.Решението е постановено на 22. 

07. 2014г. , т. е. след 39 дни. Налице е закъснение от 9 дни; 

ВНЧХД№258/14г.- докладчик е съдия Татяна Андонова. Делото е 

обявено за решаване на 17. 10. 2014г.Решението е постановено на 1. 12. 

2014г. , т. е. след 45 дни. Налице е закъснение от 15 дни; 
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ВЧНД№121/14г.- докладчик е съдия Татяна Андонова. Делото е 

обявено за решаване на 26. 09. 2014г.Решението е постановено на 10. 

11. 2014г. , т. е. след 45 дни. Налице е закъснение от 15 дни; 

ВНОХД№315/14г.- докладчик е съдия Величка Пандева. Делото е 

обявено за решаване на 24. 10. 2014г.Решението е постановено на 8. 12. 

2014г. , т. е. след 45 дни. Налице е закъснение от 15 дни; 

ВНОХД№498/13г.- докладчик е съдия Петър Пандев. Делото е 

обявено за решаване на 7. 2. 2014г.Решението е постановено на 24. 03. 

2014г. , т. е. след 45 дни. Налице е закъснение от 15 дни; 

ВНЧХД№514/13г.- докладчик е съдия Петър Пандев. Делото е 

обявено за решаване на 4.04. 2014г.Решението е постановено на 22. 05. 

2014г. , т. е. след 48 дни. Налице е закъснение от 18 дни; 

ВНОХД№430/13г.- докладчик е съдия Татяна Андонова. Делото е 

обявено за решаване на 06. 12. 2013г.Решението е постановено на 22. 

01. 2014г. , т. е. след 47 дни. Налице е закъснение от 17 дни; 

ВНОХД№339/13г.- докладчик е съдия Татяна Андонова. Делото е 

обявено за решаване на 06. 12. 2014г.Решението е постановено на 21. 

01. 2014г. , т. е. след 46 дни. Налице е закъснение от 16 дни; 

ВНОХД№213/13г.- докладчик е съдия Величка Пандева. Делото е 

обявено за решаване на 6. 12. 2013г.Решението е постановено на 28. 01. 

2014г. , т. е. след 53 дни. Налице е закъснение от 23 дни; 

ВНОХД№34/14г.- докладчик е съдия Татяна Андонова. Делото е 

обявено за решаване на 14. 03. 2014г.Решението е постановено на 29. 

04. 2014г. , т. е. след 46 дни. Налице е закъснение от 16 дни; 

ВНОХД№341/13г.- докладчик е съдия Иво Харамлийски. Делото 

е обявено за решаване на 16. 04. 2014г.Решението е постановено на 12. 

06. 2014г. , т. е. след 56 дни. Налице е закъснение от 26 дни; 

КНАХД№509/13г.- докладчик е съдия Петър Пандев. Делото е 

обявено за решаване на 04.04. 2014г.Решението е постановено на 31. 

05. 2014г. , т. е. след 57 дни. Налице е закъснение от 27 дни; 

ВНОХД№395/12г.- докладчик е съдия Петър Пандев. Делото е 

обявено за решаване на 17. 1. 2014г.Решението е постановено на 20. 03. 

2014г. , т. е. след 62 дни. Налице е закъснение от 1 месец и 2 дни; 

ВНЧХД№487/13г.- докладчик е съдия Величка Пандева. Делото е 

обявено за решаване на 24. 1. 2014г.Решението е постановено на 28. 03. 

2014г. , т. е. след 63 дни. Налице е закъснение от 1 месец и 3 дни; 
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ВНОХД№502/13г.- докладчик е съдия Величка Пандева. Делото е 

обявено за решаване на 7.03. 2014г.Решението е постановено на 9.05. 

2014г. , т. е. след 63 дни. Налице е закъснение от 1 месец и 3 дни; 

ВНЧХД№176/13г.- докладчик е съдия Петър Пандев. Делото е 

обявено за решаване на 22. 11. 2013г.Решението е постановено на 24. 1. 

2014г. , т. е. след 63 дни. Налице е закъснение от 1 месец и 3 дни; 

ВНЧХД№312/13г.- докладчик е съдия Петър Пандев. Делото е 

обявено за решаване на 8. 11. 2014г.Решението е постановено на 3. 01. 

2014г. , т. е. след 56 дни. Налице е закъснение от 26 дни; 

КНАХД№26/14г.- докладчик е съдия Величка Пандева. Делото е 

обявено за решаване на 21.03. 2014г.Решението е постановено на 26.05. 

2014г. , т. е. след 66 дни. Налице е закъснение от 1 месец и 6 дни; 

ВНОХД№56/14г.- докладчик е съдия Величка Пандева. Делото е 

обявено за решаване на 21. 3. 2014г.Решението е постановено на 30. 05. 

2014г. , т. е. след 70 дни. Налице е закъснение от 1 месец и 10 дни; 

ВЧНД№20/14г.- докладчик е съдия Величка Пандева. Делото е 

обявено за решаване на 21.02. 2014г.Решението е постановено на 30. 

04. 2014г. , т. е. след 68 дни. Налице е закъснение от 1 месец и 8 дни; 

ВНОХД№355/13г.- докладчик е съдия Татяна Андонова. Делото е 

обявено за решаване на 08. 11. 2013г.Решението е постановено на 23. 

01. 2014г. , т. е. след 76 дни. Налице е закъснение от 1 месец и 16 дни; 

ВНОХД№74/14г.- докладчик е съдия Величка Пандева. Делото е 

обявено за решаване на 28.03. 2014г.Решението е постановено на 16. 

06. 2014г. , т. е. след 80 дни. Налице е закъснение от 1 месец и 20 дни; 

ВНОХД№360/13г.- докладчик е съдия Татяна Андонова. Делото е 

обявено за решаване на 25. 10. 2013г.Решението е постановено на 13. 

01. 2014г. , т. е. след 80 дни. Налице е закъснение от 1 месец и 20 дни; 

ВНОХД№412/13г.- докладчик е съдия Петър Пандев. Делото е 

обявено за решаване на 22. 11. 2013г.Решението е постановено на 11. 

02. 2014г. , т. е. след 81 дни. Налице е закъснение от 1 месец и 21 дни; 

ВНОХД№51/14г.- докладчик е съдия Величка Пандева. Делото е 

обявено за решаване на 25. 04. 2014г.Решението е постановено на 15. 

07. 2014г. , т. е. след 81 дни. Налице е закъснение от 1 месец и 21 дни; 

ВНОХД№523/13г.- докладчик е съдия Величка Пандева. Делото е 

обявено за решаване на 28. 03. 2014г.Решението е постановено на 19. 

06. 2014г. , т. е. след 83 дни. Налице е закъснение от 1 месец и 23 дни; 
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ВНОХД№521/13г.- докладчик е съдия Диана Узунова. Делото е 

обявено за решаване на 19.02. 2014г. Решението е постановено на 14. 

05. 2014г. , т. е. след 83 дни. Налице е закъснение от 1 месец и 23 дни; 

ВНОХД№398/13г.- докладчик е съдия Петър Пандев. Делото е 

обявено за решаване на 13. 12. 2013г.Решението е постановено на 17. 

03. 2014г. , т. е. след 94 дни. Налице е закъснение от 2 месеца и 4 дни; 

ВНОХД№143/14г.- докладчик е съдия Диана Узунова. Делото е 

обявено за решаване на 09.07. 2014г.Решението е постановено на 09. 

10. 2014г. , т. е. след 91 дни. Налице е закъснение от 2 месеца и 1 ден; 

ВНОХД№349/13г.- докладчик е съдия Величка Пандева. Делото е 

обявено за решаване на 8. 11. 2013г.Решението е постановено на 14.01. 

2014г. , т. е. след 67 дни. Налице е закъснение от 1 месец и 7 дни; 

ВНОХД№288/13г.- докладчик е съдия Петър Пандев. Делото е 

обявено за решаване на 1. 11. 2013г.Решението е постановено на 17. 03. 

2014г. , т. е. след 136 дни. Налице е закъснение от 3 месеца и 16 дни; 

ВНОХД№440/13г.- докладчик е съдия Татяна Андонова. Делото е 

обявено за решаване на 13. 12. 2013г.Решението е постановено на 23. 

01. 2014г. , т. е. след 41 дни. Налице е закъснение от 11 дни; 

ВНОХД№448/13г.- докладчик е съдия Иво Харамлийски. Делото 

е обявено за решаване на 4. 12. 2013г.Решението е постановено на 16. 

01. 2014г. , т. е. след 42 дни. Налице е закъснение от 12 дни; 

ВНОХД№233/14г.- докладчик е съдия Татяна Андонова. Делото е 

обявено за решаване на 26.09. 2014г.Решението е постановено на 8. 12. 

2014г. , т. е. след 73 дни. Налице е закъснение от 1 месец и 13 дни; 

 

Приложение:Справка №21 за 2014г., въззивни наказателни дела, по 

които решението е написано след едномесечния срок ; 

 

По спазването на чл.345 от НПК: 

От свършените 224 ВЧНД, 115 са приключили в закрито заседание. 

От тях 77 бр. са приключили в 7- дневен срок, а след този срок са 

приключили 38 бр. ВЧНД. През 2014г. броят на делата, по които е 

допуснато нарушение на срока по чл. 345 се е увеличил в сравнение с 

предишната година.Според Справка на БлОС по – голямо закъснение са 

допуснали следните съдии: 

Съдия Величка Пандева е допуснала нарушение на срока по чл. 345 

от НПК по 5 ВЧНД; 
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Съдия Петър Пандев е допуснал нарушение на срока по чл. 345 от 

НПК по 4 ВЧНД; 

Съдия Татяна Андонова е допуснала нарушение на срока по чл. 345 

от НПК по 3 ВЧНД; 

Съдия Илиана Стоилова е допуснала нарушение на срока по чл. 345 

от НПК по 3 ВЧНД; 

Съдия Маргарита Коцева е допуснала нарушение на срока по чл. 

345 от НПК по 2 ВЧНД; 

Съдия Диана Узунова е допуснала нарушение на срока по чл. 345 от 

НПК по 2 ВЧНД; 

Съдия Атанас Маскръчки е допуснал нарушение на срока по чл. 345 

от НПК по 1 ВЧНД; 

Съдия Иво Харамлийски е допуснал нарушение на срока по чл. 345 

от НПК по 1 ВЧНД; 

 

Приложение: Справка№22 за 2014г., решени въззивни ЧНД, по 

които определението е написано след срока по чл. 345 НПК; 

 

В съдебно заседание с призоваване на страните са приключили 109 

бр. въззивни ЧНД. От тях в едномесечен срок са приключили 81 ВЧНД, а 

след този срок са приключили 28 ВЧНД. Проверяващиет екип приема, че 

закъснение от 1 седмица след законоустановения срок е малозначително. 

Поради това според нас с по- голяма закъснение са 24 дела от посочените в 

Справка №22 за 2014г., предоставена от ОС-Благоевград. От тях 3 ВЧНД 

са насрочени в едномесечен срок. Това са: 

ВЧНД№3/14г.- докладчик е съдия Петър Пандев. Делото е 

образувано на 3. 01. 2014г. и е насрочено за 17. 01. 2014г. Съдебният акт е 

постановен на 11. 02. 2014г. Общата му продължителност е 39 дни; 

 ВЧНД№89/14г.- докладчик е съдия Атанас Маскръчки. Делото е 

образувано на 11. 03. 2014г.Насрочено е за 2. 04. 2014г. Отложено е за23. 

04. 2014г. Съдебният акт е постановен на 29. 04. 2014г. Общата му 

продължителност е 49 дни;  

ВЧНД№20/14г.- докладчик е съдия Величка Пандева. Делото е 

образувано на 24. 01. 2014г. Насрочено е за 21. 02. 2014г. Съдебният акт е 

постановен на 30. 04. 2014г. Интервалът между съдебното заседание и 

постановяването на съдебни акт е 2 месеца и 9 дни. Проверяващият екип 

намира продължителността на този интервал за прекомерна. Общата 

продължителност на делото е 96 дни;  
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 По останалите 21 ВЧНД нарушението на срока по чл. 345 от НПк е 

започнало още при насрочването им. Според Справка, предоставена от ОС- 

Благоевград тези дела са: 

ВЧНД№209/14г.- докладчик е съдия Атанаска Китипова. Делото е 

образувано на 13. 06. 2014г. Насрочено е за 16. 07. 2014г.Делото е 

насрочено 3 дни след едномесечния срок. Съдебният акт е постановен на 

21. 07. 2014г. Общата му продължителност е 38 дни;  

ВЧНД№331/14г.- докладчик е съдия Иво Харамлийски. Делото е 

образувано на 02. 09. 2014г. Насрочено е за 8. 10. 2014г.Делото е 

насрочено 6 дни след едномесечния срок. Съдебният акт е постановен на 

13. 10. 2014г. Общата му продължителност е 41 дни;  

ВЧНД№93/14г.- докладчик е съдия Маргарита Коцева. Делото е 

образувано на 18. 03. 2014г. Насрочено е за 25. 04. 2014г. делото е 

насрочено 7 дни след едномесечния срок. Съдебният акт е постановен на 

29. 04. 2014г. Общата му продължителност е 42 дни;  

ВЧНД№172/14г.- докладчик е съдия Петър Пандев. Делото е 

образувано на 22. 05. 2014г.Насрочено е за 27. 06. 2014г.Датата на 

заседанието е 5 дни след едномесечния срок. Съдебният акт е постановен 

на 3. 07. 2014г. Общата му продължителност е 42 дни;  

ВЧНД№497/13г.- докладчик е съдия Иво Харамлийски. Делото е 

образувано на 6. 12. 2013г. Насрочено е за 15. 01. 2014г.,т. е. 9 дни след 

едномесечния срок.Съдебният акт е постановен на 29. 01. 2014г. Общата му 

продължителност е 54 дни;  

ВЧНД№334/14г.- докладчик е съдия Росица Бункова. Делото е 

образувано на 03. 09. 2014г. Насрочено е за 22. 10. 2014г., т. е. 19 дни след 

едномесечния срок.Съдебният акт е постановен на 27. 10. 2014г. Общата му 

продължителност е 54 дни;  

ВЧНД№100/14г.- докладчик е съдия Красимир Аршинков. Делото е 

образувано на 21. 03. 2014г. Насрочено е за 14. 05. 2014г., т. е. 23 дни след 

едномесечния срок. Съдебният акт е постановен на 15. 05. 2014г. Общата 

му продължителност е 55 дни;  

ВЧНД№179/14г.- докладчик е съдия Иво Харамлийски. Делото е 

образувано на 29. 05. 2014г. Насрочено е за 2. 07. 2014г.,т.е. 3 дни след 

едномесечния срок.Съдебният акт е постановен на 29. 07. 2014г. Общата му 

продължителност е 61 дни;  

ВЧНД№158/14г.- докладчик е съдия Петър Пандев. Делото е 

образувано на 13. 05. 2014г. Насрочено е за 20. 06. 2014г.,т.е. 7 дни след 



 85 

едномесечния срок.Съдебният акт е постановен на 14. 07. 2014г. Общата му 

продължителност е 62 дни;  

ВЧНД№92/14г.- докладчик е съдия Красимир Аршинков. Делото е 

образувано на 17. 03. 2014г. Насрочено е за 23. 04. 2014г.,т.е. 6 дни след 

едномесечния срок. Отложено е за 4. 06. 2014г.Интервалът между 

съдебните заседание е повече от един месец. Съдебният акт е постановен 

на 9. 06. 2014г. Общата му продължителност е 84 дни;  

ВЧНД№486/13г.- докладчик е съдия Величка Пандева. Делото е 

образувано на 27. 11. 2013г.  Насрочено е за 24. 01. 2014г. Съдебният акт е 

постановен на 20. 02. 2014г. Общата му продължителност е 85 дни;  

ВЧНД№485/13г.- докладчик е съдия Диана Узунова. Делото е 

образувано на 27. 11. 2013г. Насрочено е за 15. 01. 2014г., т.е. 18 дни след 

едномесечния срок.Отложено е за 12. 02. 2014г., а след това за 19. 03.2014г. 

Съдебният акт е постановен на 19. 03. 2014г. Общата му продължителност 

е 112 дни;  

ВЧНД№274/14г.- докладчик е съдия Красимир Аршинков. Делото е 

образувано на 30. 07. 2014г. Насрочено е за 15. 10. 2014г.,т.е. 1 месец и 15 

дни след срока по чл. 345 от НПК. Отложено е за 12. 11. 2014г. Съдебният 

акт е постановен на 21. 11. 2014г. Общата му продължителност е 114 дни;  

ВЧНД№256/14г.- докладчик е съдия Илияна Стоилова. Делото е 

образувано на 18. 07. 2014г. Насрочено е за 26. 09. 2014г.,т. е. 1 месец и 8 

дни след срока по чл. 345 от НПК. Отложено е за 7. 11. 2014г.Интервалът 

между съдебните заседания е по- голям от един месец. Съдебният акт е 

постановен на 12. 11. 2014г. Общата му продължителност е 117 дни;  

ВЧНД№253/14г.- докладчик е съдия Атанаска Китипова. Делото е 

образувано на 17. 07. 2014г. Насрочено е за 22. 10. 2014г., т. е. 1 месец и 5 

дни след срока по чл. 345 от НПК. Съдебният акт е постановен на 13. 11. 

2014г. Общата му продължителност е 119 дни;  

ВЧНД№177/14г.- докладчик е съдия Атанаска Китипова. Делото е 

образувано на 28. 05. 2014г. Насрочено е за 2. 07. 2014г.,т. е. 4 дни след 

едномесечния срок. Отложено е за 24. 09. 2014г.Интервалът между 

съдебните заседания е 2 месеца и 2 дни. Съдебният акт е постановен на 9. 

10. 2014г. Общата му продължителност е 134 дни;  

ВЧНД№489/13г.- докладчик е съдия Татяна Андонова. Делото е 

образувано на 2.12. 2013г. Насрочено е за 3. 02. 2014г., т. е. 1 месец след 

срока по чл. 345 от НПК. Отложено е за 7. 02. 2014г., а след това за 4. 04. 

2014г.Интервалът между второто и третото заседание е повече от 
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един месец. Съдебният акт е постановен на 29. 04. 2014г. Общата му 

продължителност е 148 дни;  

ВЧНД№520/13г.- докладчик е съдия Татяна Андонова. Делото е 

образувано на 30.12. 2013г. Насрочено е за 7. 02. 2014г., т. е. 7 дни след 

срока по чл. 345 от НПК. Отложено е за 21. 03. 2014г.. Третото заседание 

било на 23.05. 2014г.Интервалът между второто и третото заседание е 

повече от един месец. Последното заседание било на 20. 06. 2014г. 

Съдебният акт е постановен на 30. 06. 2014г. Общата му продължителност 

е 182 дни;  

ВЧНД№188/14г.- докладчик е съдия Величка Пандева. Делото е 

образувано на 3.06. 2014г. Насрочено е за 11. 07. 2014г., т. е. 8 дни след 

срока по чл. 345 от НПК. Отложено е за 26. 09. 2014г. Интервалът между 

двете заседания е 2 месеца и 15  дни. Третото заседание било на 7. 11. 

2014г.Интервалът между второто и третото заседание също е повече 

от един месец. Съдебният акт е постановен на 29. 04. 2014г. Общата му 

продължителност е 148 дни;  

ВЧНД№258/13г.- докладчик е съдия Мария Шейтанова. Делото е 

образувано на 12.06. 2013г. Насрочено е за 1. 11. 2013г., т. е. 3 месеца и 19 

дни след срока по чл. 345 от НПК. Отложено е за 6. 12. 2014г.Интервалът 

между първото и второто заседание е повече от един месец. Съдебният 

акт е постановен на 9. 01. 2014г. Общата му продължителност е 211 дни;  

ВЧНД№121/14г.- докладчик е съдия Татяна Андонова. Делото е 

образувано на 8.04. 2013г. Насрочено е за 6. 06. 2014г., т. е. 28 дни след 

срока по чл. 345 от НПК. Отложено е за 26. 09. 2014г.Интервалът между 

второто и третото заседание е повече от един месец. Съдебният акт е 

постановен на 10. 11. 2014г., т. е. 1 месец и 15 дни след последното 

заседание. Общата му продължителност е 216 дни;  

 

Приложение:Справка №22 за 2014г. решени в открито съдебно 

заседание въззивни ЧНД, по които определението е написано след срока 

по чл. 345 от НПК;  

 

От общо разгледаните ВЧНД с правно основание по чл. 243, ал.7 от 

НПК са 52 ВЧНД.  От тях по 20 бр. ВЧНД съдебният акт е постановен след 

срока по чл. 243, ал.7 от НПК. Според Справка на БлОС по- голямо 

закъснение е допуснато по следните дела: 
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ВЧНД№453/14г.-докладчик е съдия Илияна Стоилова. Делото е 

образувано на 5.12.2014г. Съдия Стоилова се произнесла на 16.12.2014г., 

т.е. след 11 дни. Налице е закъснение от 4 дни; 

ВЧНД№333/14г.-докладчик е съдия Петър Пандев. Делото е 

образувано на 3.09.2014г. Съдия Пандев се произнесъл на 15.09.2014г., т.е. 

след 12 дни. Налице е закъснение от 5 дни; 

ВЧНД№133/14г.-докладчик е съдия Диана Узунова. Делото е 

образувано на 15.04.2014г. Съдия Узунова се произнесла на 28.04.2014г., 

т.е. след 13 дни. Налице е закъснение от 6 дни; 

ВЧНД№511/13г.-докладчик е съдия Диана Узунова. Делото е 

образувано на 18.12.2014г. Съдия Узунова се произнесла на 03.01.2014г., 

т.е. след 16 дни. Налице е закъснение от 9 дни; 

ВЧНД№144/14г.-докладчик е съдия Петър Пандев. Делото е 

образувано на 30.04.2014г. Съдия Пандев се произнесъл на 20.05.2014г., 

т.е. след 20 дни. Налице е закъснение от 13 дни; 

ВЧНД№351/14г.-докладчик е съдия Татяна Андонова. Делото е 

образувано на 17.09.2014г. Съдия Андонова се произнесла на 07.10.2014г., 

т.е. след 20 дни. Налице е закъснение от 13 дни; 

 

 Бяха проверени и следните дела: ВЧНД№184/14г. на съдия Татяна 

Андонова; ВЧНД№302/14г. на съдия Диана Узунова.Проверяващият екип 

установи, че не са опуснати нарушения при неговото образуване, движение 

и приключване. 

 

Приложение: Справка №26 въззивни ЧНД с правно основание чл. 

243, НПК, приключили 2014г.; 

 

През втората половина от проверявания период с правно основание 

по чл. 64, ал.7 от НПК са разгледани 50 бр. ВЧНД, а с правно основание по 

чл. 65, ал.8 от НПК са разгледани 30 бр. ВЧНД. Пред ОС- Благоевград 

делата с правно основание чл. 64 от НПК се насрочват от районните 

съдилища съобразно утвърден график за разглеждането им. Според 

справка, предоставена от БлОС пет дела с правно основание чл. 64 от НПК 

са разгледани в повече от едно съдебно заседание. От тях едно дело е 

отложено поради неявяване на адвокат; по две дела е отменено първото 

съдебно заседание; едно дело е отложено за доказателства и едно дело е 

отлагано за експертиза. 
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Приложение: Справка № 27 за 2014г., въззивни ЧНД с правно 

основание чл. 64 НПК, разгледани в повече от едно съдебно заседание ; 

 

През ОС- Благоевград ВЧНД с правно основание чл. 65 от НПК се 

насрочват от районните съдилища съобразно утвърден график за 

разглеждането им.Според Справка, предоставена от ОС- Благоевград 8 

ВЧНД са разгледани в повече от едно съдебно заседание. Делата са 

отлагани поради събиране на доказателства и поради това, че молителят не 

е доведен. 

 

Бяха проверени следните дела:   

 

 ВНОХД№494/13г. 

 Делото е образувано на 5. 12. 2013г. въз основа на протест, подадена 

от РП- Гоце Делчев. Съдия- докладчик е Илиана Стоилова. 

 С определение от 16. 12. 2013г. тя насрочила делото за 7. 02. 2014г. В 

определението съдия Стоилова не е посочила дали е извършила проверка 

относно: 

 срока за подаване на протеста; 

 дали е подаден от надлежна страна; 

 дали е подаден пред компетентния съд; 

Наред с това в съдебния акт тя не посочила дали е извършила проверка, 

относно задължението на първоинстанционния съд по чл. 321 от НПК.  

  Според протокола от първото съдебно заседание съдът не е 

докладвал протеста и не е предупредил страните, че имат право на отводи 

съгласно чл. 317 вр. с чл.274 от НПК. 

Съдия Стоилова не се произнесла  дали протеста е подаден в срок, от 

надлежна страна, пред компетентен съд и дали е изпратен препис на 

другата страна и по ВНОХД№191/14г. 

 

ВНОХД№186/14г. 

  

Делото е образувано на 3. 06. 2014г. въз основа на жалба. Съдия- 

докладчик е Атанас Маскръчки. 

 С определение от 5. 06. 2014г. той насрочил делото.В постановения 

съдебен акт съдия Маскръчки не е обсъдил изчерпателно всички въпроси, 

посочени в чл. 327 от НПК, а именно: 

 дали въззивника иска събирането на допълнителни доказателства; 
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 дали въззивния съд намира за необходимо да бъде разпитан 

подсъдимия; 

 дали въззивния съдия смята, че е необходимо  да се извърши 

повторен разпит на свидетелите и вещите лица, разпитани от 

първоинстанционния съд. 

  Липсва произнасяне по чл. 327 от НПК и по ВНОХД№209/13г. със 

съдия- докладчик Емил Стоев, както и по ВНОХД №414/12г. със съдия- 

докладчик Димитринка Василева; 

 

 Бяха проверени и следните дела: 

 ВНОХД№368/14г. и ВЧНД№204/14г.със съдия- докладчик Илияна 

Стоилова; ВНОХД№118/14г. със съдия- докладчик Татяна Андонова; 

ВНОХД№167/14г. и КНАХД№26814г. със съдия- докладчик Величка 

Пандева; ВНОХД№22/14г., ВНОХД№250/14г. и  ВНОХД№495/13г.със 

съдия- докладчик Атанаска Китипова; ВНОХД№69/14г. и 

ВНОХД№267/14г. със съдия- докладчик Росица Бункова; 

ВНОХД№257/13г. и ВНЧХД№446/13г.на съдия Маргарита Коцева; 

КНАХД№270/14г. и ВНОХД№29/14г. на съдия Иво Харамлийски; 

ВНОХД№30/14г. и ВЧНД№379/14г.на съдия Атанас Маскръчки; 

ВНЧХД№328/14г. и КНАХД№171/14г. на съдия Диана Узунова; 

ВНОХД№335/14г. и ВНОХД№181/14г. на съдия Петър Пандев; 

ВНЧХД№37/14г. и ВНОХД№346/14г. на съдия Красимир Аршинков. 

 

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

разглеждане и решаване на  делото: 

 

Наказателните дела, приключили в едно съдебно заседание са 427 

бр. Това представлява 49.59% от общо приключилите наказателни дела. От 

тях НОХД са 41 бр. , ЧНД-163 бр., ВНОХД- 102 бр., ВНЧХД- 18бр., 

ВЧНД- 88 бр., КНАХД- 15 бр. 

Наказателните дела, приключили до три съдебни заседания са 

148бр., т. е 17.18% от общия брой на наказателните дела, приключили през 

2014г. От тях: 

НОХД – 18 бр.; 

ЧНД – 44 бр.; 

ВНОХД – 50 бр.; 

КНАХД – 8 бр.; 

ВНЧХД – 9 бр. 
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ВЧНД- 19бр. 

Наказателните дела, приключили с повече от три съдебни заседания 

са – 80 бр., т. е. 9.59% от общо приключилите наказателни дела. От тях: 

НОХД- 29 бр.; 

ЧНД- 14бр.; 

ВНОХД№23бр.; 

ВНЧХД- 6 бр.; 

ВЧНД- 6бр.; 

КНАХД- 2бр. 

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

съдебни заседания са:   
- неявяване на страни- защитници;  

- за събиране на допълнителни доказателства; 

- отлагане по молби на вещи лица за удължаване на 

срока за изготвяне на експертизата; 

 

В срок до 3 месеца са приключили 686 бр. наказателни дела, което 

представлява 79.67% от общия брой на наказателните дела, приключили 

през 2014г. 

Наказателните дела с обща продължителност от 3 до 6 месеца са 

109бр., т. е. 12.65% от общия брой на наказателните дела, приключили 

през 2014г. 

Наказателните дела с продължителност повече от 9 месеца са29 бр., 

т. е. 3.36% от общия брой на наказателните дела, приключили през 2014г. 

Тези дела са подробно описани в Справка, предоставена от ОС- 

Благоевград. От тях 10 дела са с продължителност до 1 година, а 13 дела са 

с продължителност до 2 години. С по- голяма продължителност са: 

НОХД№496/08г. със съдия- докладчик Татяна Андонова. Образувано 

е на 14. 10. 2008г. и е приключило на 13. 02. 2014г. Общата му 

продължителност е 5 години и 4 месеца; 

НОХД№138/09г. със съдия- докладчик Иво Харамлийски. 

Образувано е на 14. 09. 2009г. и е приключило на 20. 03. 2014г. Общата му 

продължителност е 4 години и 11 месеца; 

НОХД№588/10г. със съдия- докладчик Петър Пандев. Образувано е 

на 11. 11. 2010г. и е приключило на 24. 01. 2014г. Общата му 

продължителност е 3 години и 2 месеца; 

НОХД№348/11г. със съдия- докладчик Иво Харамлийски. 

Образувано е на 18. 07. 2011г. и е приключило на 21. 02. 2014г. Общата му 

продължителност е 2 години и 7 месеца; 
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НОХД№548/11г. със съдия- докладчик Иво Харамлийски. 

Образувано е на 9. 11. 2011г. и е приключило на 06. 03. 2014г. Общата му 

продължителност е 3 години и 3 месеца; 

НОХД№15/10г. със съдия- докладчик Петър Пандев. Образувано е на 

13. 01. 2010г. и е приключило на 14. 01. 2015г. Общата му 

продължителност е 5 години; 

Проверяващият екип приема, че общата продължителност на 

горепосочените дела не удовлетворява изискването за разглеждане и  

решаване на делото в разумен срок. 

Към датата на настоящата проверка има 5 НОХД, които са 

образувани през 2012г. и все още не са приключили. Тяхната 

продължителност надхвърля 2 години. Според Справка, предоставена от 

ОС- Благоевград това са: 

 

№ 
по 

ред 
№ на делото   

Дата на 
образуване 

Вид на делото  
Дата на 

постановяване 
на съдебен акт 

Съдия 
докладчик 

1 
 

20121200200179  
02.04.2012 г. 

Наказат. общ 
хар-р 

висящо 
Петър 

Пандев 

2 
 

20121200200228  
03.05.2012 г. 

Наказат. общ 
хар-р 

висящо 
Маргарита 

Коцева 

3 
 

20121200200367  
03.08.2012 г. 

Наказат. общ 
хар-р  

висящо 
Иво 

Харамлийски 

4 
 

20121200200519  
07.12.2012 г. 

Наказат. общ 
хар-р 

висящо 
Петър 

Пандев 

5 
 

20121200600568  
13.12.2012 г. 

Въззивно нак. 
общ хар-р  

висящо 
 Росица 
Бункова  

 

Приложение : Справка №5 за 2014г., спрени и висящи наказателни 

дела, образувани преди 1. 01. 2013г. и неприключили до 31. 12. 2014г.; 

 

Няма погасени по давност дела. 

През проверявания период няма изгубени дела. 

 

В рамките на проверката бяха инспектирани следните дела: 

 

КНАХД№55/14г., НОХД№138/09г. и ВНОХД№275/13г. със съдия- 

докладчик Иво Харамлийски; 
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НОХД№588/10г. със съдия- докладчик Петър Пандев; 

ВНЧХД№21/14г. и НОХД№427/13г. със съдия- докладчик Атанаска 

Китипова; 

ВНОХД№188/15г., НОХД№405/13г. и НОХД№542/12г. със съдия- 

докладчик Атанас Маскръчки; 

НОХД№5/14г. със съдия- докладчик Величка Пандева; 

НОХД№496/08г. със съдия- докладчик Татяна Андонова; 

НОХД№456/12г., ВНОХД№387/13г., НОХД№238/13г. и 

ВНОХД№380/13г. със съдия- докладчик Диана Узунова; 

 

 

Приложение: Приложение №1, раздел „Движение на делата”; 

 

  

НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ: 

 

Средномесечното постъпление на дела на един съдия на база 

щатното разписание през 2014 г. е 7,75 дела, а средномесечно свършените 

дела от един съдия на база утвърденото щатно разписание през 2014 г. са 

7,85 дела. 

Средномесечното постъпление на дела на един съдия на база 

действителна натовареност през 2014 г. е 8,84 дела, а средномесечно 

свършените дела от един съдия на база действителна натовареност през 

2014г. са 8,96 дела. 

Средномесечното постъпление на наказателни дела на един съдия 

на база утвърденото щатно разписание през 2014 г. е 5,48 дела, а 

средномесечно свършените наказателни дела от един съдия през 2014 г. са 

5.52 дела. 

Средномесечното постъпление на наказателни дела на един 

наказателен съдия на база действителна натовареност през 2014 г. е 6,73 

дела/изчислява се на база постъпили дела и действително отработени 

човекомесеци в наказателно отделение/, средномесечно свършени дела от 

един наказателен съдия са 6,78 дела.  

През 2014г. в наказателното отделение на ОС Благоевград са 

отработени 127 човеко месеци, като изчислението на показателя става при 

съотнасяне на постъпилите дела и съответно решените дела към тези 

отработени човекомесеци.  



 93 

Средномесечно дела за разглеждане от един наказателен съдия  през 

2014г. е  6.46 дела, а за граждански съдия 13. 17 дела. 

      

 

ІІІ. ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА 

  

През проверявания период за веществените доказателства е 

отговарял административния секретар на съда. Книгата за веществени 

доказателства се води съгласно изискванията на ПАС.Тя се води подробно 

и прегледно с точното и пълно описание на вида веществено 

доказателство. Посочено е на коя дата е постъпило в съда, по кой номер 

следствено дело, имената на обвиняемите и последвалите разпоредителни 

действия. 

 Спазва се изискването на чл. 128 от ПАС- при унищожаването на 

веществените доказателства да се изготвя протокол. Унищожаването е 

отбелязвано и в книгата за веществени доказателства. 

 

   ВЪЗ ОСНОВА НА ИЗЛОЖЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ ОТ 

ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА,  ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ ВИСШИЯ 

СЪДЕБЕН СЪВЕТ ПРАВИ СЛЕДНИТЕ  

 

 

ИЗВОДИ : 

 

Книгите се водят много добре. Отразяванията в тях са пълни и точни.  

Битовите условия, при които работят съдиите и съдебните служители 

в ОС- Благоевград са добри. Техническата обезпеченост на магистратите за 

бърз и лесен достъп до актуалното българско законодателство и правото на 

ЕС е много добра. Това създава гаранции за по-бързо и по-качествено 

правораздаване. Информационните технологии в ОС- Благоевград също са 

на добро ниво. Това позволява по-голяма прозрачност в работата на съда и 

улеснява гражданите при упражняване на правото за достъп до 

информация. 

В ОС Благоевград е създадена добра организация. 

Административният ръководител е осъществявал общото организационно 

и административно ръководство чрез издаването на съответните заповеди. 

Наказателните дела се образуват в деня на постъпването  и 

регистрирането им в съда или най- късно на следващия ден. Няма 

нарушения на чл. 9 от ЗСВ. 
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През проверявания период съдебната администрация е била 

структурирана съобразно изискванията на ПАС. При осъществяване на 

своите задължения специализираната администрация, която обработва 

наказателните дела се справя много добре.Закъснения съществуват при 

изготвянето на съдебните протоколи, както и при предаване на 

протоколите в деловодството на съда.  

През проверявания период съдиите,които разглеждат наказателни 

дела в ОС- Благоевград са работили много добре. Съдиите, използват почти 

всички възможности на НПК и другите закони за дисциплиниране на 

страните и разглеждане на делата в разумен срок.   

  Прави впечатление, че процентът на делата, които съдът е върнал на 

прокурора с указания е леко завишен. През 2013 г. той е 6. 60%, а през 2014 

г. – 5. 43%. Инспекторатът към ВСС намира, че приемливото ниво на 

делата, върнати за доразследване не бива да надвишава 4 % от броя на 

приключилите НОХД. Проверяващият екип приема, че съдия Диана 

Узунова и съдия Иво Харамлийски са върнали на осн. чл. 288, т.1 от НПК 

съответно НОХД№161/13г. и НОХД№13/14г., описани в раздела за 

констатации на настоящия Акт поради недостатъци на обвинителния акт 

инцидентно. Поради това не следва да се дават препоръки. 

 Процентът и броят на оправдателните присъди е висок. През 2013г. 

той е 14.58% от общия брой на НОХД, приключили с присъди, а през 

2014г.- 8.69%. 

 В общи линии при одобряване на споразуменията, съдът е действал 

съобразно изискванията на глава 29 от НПК”Решаване на делото със 

споразумение”. Не се следи за спазване на чл. 381, ал.5, т.4 от НПК. 

 Съдиите използват възможностите и на глава 27 от НПК ”Съкратено 

съдебно следствие в производството пред първата инстанция”. При 

разглеждането на делата и определянето на наказанията се спазват 

изискванията на закона. 

  

 В голяма част от случаите съдиите не са спазвали сроковете по чл. 

243, ал.4 от НПК.  

В преобладаващата част от случаите съдиите от ОС- Благоевград 

спазват сроковете при разглеждане на делата с правно основание чл. 64 и 

чл. 65 от НПК. Прави впечатление закъсненията по първаинстанционните 

дела, които са допуснали съдиите Росица Бункова, Красимир Аршинков, 

Петър Пандев и Диана Узунова. 
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При разглеждането на първоинстанционните наказателни дела съдиите 

от ОС- Благоевград спазват срока по чл. 252 от НПК.  

Не винаги се спазва срока по чл. 271, ал.10 от НПК. Нарушения на този 

срок са допуснати по от 1/3 от НОХД, разглеждани както през 2013г., така и 

през 2014г.  

Срокът по чл. 308 от НПК не е спазен по около половината от делата, 

разгледани през 2013г. и през 2014г. Прави впечатление закъснението, което 

са допуснали съдиите Татяна Андонова, Иво Харамлийски, Петър Пандев и 

Маргарита Коцева. 

По две дела от 2013г. и едно дело от 2014г. присъдите са изпратени за 

изпълнение след срока по чл. 416, ал.5 от НПК поради лоша организация на 

съответната служба от администрацията в ОС- Благоевград. Закъсненията 

не са маловажни. 

През 2013г. броят на въззивните дела, които ОС- Благоевград е върнал 

на прокурора за отстраняване на съществени процесуални нарушения, 

допуснати на досъдебното производство е висок. През 2014г. броят им е 

сведен до едно ВНОХД. През втората година от проверявания период е 

намалял и броят на делата, които въззивният съд е върнал на 

първоинстанционния съд на осн. чл. 334, ал.1,т.1 и 2 от НПК. 

В общи линии съдиите от ОС- Благоевград са работили добре по 

въззивни наказателни дела. Биха могли още повече да усъвършенстват 

своята работа като спазват стриктно изискването на чл. 317 от НПК във 

връзка с чл. 252 от НПК. Както беше посочено и в констативната част на 

настоящия Акт, чл. 317 от НПК е обща препращаща норма, по силата на 

която правилата за първата инстанция се прилагат субсидиарно при 

образуване, насрочване, разглеждане  и приключване на въззивните 

наказателни дела. 

В съдебния акт за насрочване на въззивното наказателно дело някои от 

съдиите следва да обсъждат всички предварителни въпроси изчерпателно, 

така както е посочено в констативната част на настоящия Акт с резултати. 

Съдиите от ОС- Благоевград следва да спазват стриктно разумния срок 

при разглеждането на делата и сроковете по чл. 340 и чл. 345 от НПК.   

Съдиите от ОС- Благоевград притежават много добра теоретическа и 

практическа подготовка.   
 

 

Въз основа на направените констатации и на основание чл. 58, ал. 2 

от Закона за съдебната власт, Инспекторатът към Висшия съдебен 

съвет дава следните  
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                                           ПРЕПОРЪКИ: 

 

 

І. Препоръчва на председателя на ОС- Благоевград да предприеме 

необходимите мерки за: 

1. Своевременно изготвяне на протоколите от съдебните 

заседания и предаването им в канцеларията на съда; 

2. Своевременно изпращане присъдите на съответния орган за 

изпълнение; 

ІІ. Препоръчва на Окръжния прокурор на ОП- Благоевград след 

внимателен анализ на делата, приключили с оправдателни присъди и 

на делата, върнати на прокурора поради нарушения, допуснати на 

досъдебното производство, да предприеме необходимите мерки за 

тяхното намаляване; 

ІІІ. Препоръчва на съдиите в ОС Благоевград: 

1. Да следят за спазването на чл. 381, ал.5, т.4 от НПК; 

 2. Да спазват сроковете по чл. 243, ал.4 от НПК; 

 3. Да спазват сроковете по чл. 64 и чл. 65 от НПК; 

  4. Да спазват сроковете по чл. 271, ал.10 от НПК; 

 5. Да спазват сроковете по чл. 308 от НПК; 

ІІ. Препоръчва на съдиите от ОС Благоевград са спазват чл. 252 от 

НПК при насрочване на въззивните наказателни дела и да се 

произнасят изчерпателно по всички предварителни въпроси и по 

въпросите, визирани в чл. 327 НПК; 

  

ІІІ. Препоръчва на съдиите в ОС- Благоевград да спазват разумния 

срок за разглеждане и решаване на делата и да спазват стриктно 

сроковете по чл. 340 и чл. 345 от НПК; 

 

 

Препоръките по т. І и ІІ следва да се изпълнят в едномесечен срок 

от получаването на настоящия Акт с резултати. Изпълнението на 

останалите препоръки следва да бъде постоянна практика. 

  

На осн.чл. 58, ал.3 от ЗСВ екземпляр от настоящия Акт да се 

изпрати на председателя на ОС- Благоевград, който да запознае с него 

съдиите в ОС-  Благоевград в едномесечен срок от неговото получаване. 
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Председателят на ОС- Благоевград да уведоми Главния инспектор на 

Инспектората към ВСС за изпълнението на това свое задължение. 

  

На осн. чл. 54, ал.1, т.5 от ЗСВ да се сигнализира председателя на 

АС София като му се изпрати копие от настоящия Акт за резултати от 

извършена проверка. 

     

На осн. чл. 54, ал.1, т.5 от ЗСВ да се сигнализира  Окръжния 

прокурор при Окръжна прокуратура- Благоевград като му се изпрати копие 

от настоящия Акт с резултати от извършена проверка.  

 

На осн. чл. 54, ал.1, т.5 от ЗСВ да се сигнализира ВСС като му се 

изпрати копие от настоящия Акт за резултати от извършена проверка. 

 

 

 

 

      ИНСПЕКТОР:                                                                                                                                                  

                                                     …………….…….……………                                   

 

                                                        АЛБЕНА КОСТОВА 

 

 

Днес …………………….. настоящият Акт бе връчен на Катя 

Бельова- Председател на Окръжен съд- Благоевград. 

На осн. Чл. 58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се направят 

възражения и да се представят на Главния инспектор. 

 

   Получил акта:………………………………. 

 

ММ 
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