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             На основание чл.58 във връзка с чл.56,ал.1 и 3 и чл.57,ал.1 от 

Закона за съдебната власт и приетия план за провеждане на комплексна 

планова проверка от Инспектората към Висшия съдебен съвет на 

съдилищата  в Апелативен район – София за 2013 г. и 2014 г., и Заповед 

№ ПП-01-31/19.05.2015 г. на Главния инспектор на Инспектората към 

Висшия съдебен съвет, 

             СЕ ИЗВЪРШИ КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА на Районен съд- град 

Радомир с обхват от 01.01.2013 год. до 31.12.2014 год. и задачи на 

проверката: 

     ● заповедни книги, организация и осъществяване на 

административната дейност.  

             ●  срочност на разгледаните дела и срокове за изготвяне на 

мотивите към тях. 

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

спрени наказателни дела. 

             ●  изпълнение на присъдите, срокове и причини за евентуално 

просрочване. 

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

потвърдени, изменени и отменени съдебни актове; оправдателни 

присъди. 

             ●  общ контрол - извършени ревизии от Окръжния съд и от 

Апелативен съд.  

             ●  противоречива съдебна практика по влезли в сила съдебни 

актове.    

       

          СРОК за извършване на проверката от 28.05.2015 г. до 29.05.2015 

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

Кочева и Румен Кабуров. 

 

          МЕТОД НА ПРОВЕРКАТА: 

          ●  непосредствена проверка по  делата  и деловодните книги;  

          ●  анализ на документация ; 

          ●  индивидуални беседи и разговори;  

          ● изискване на статистическа информация от ръководителите на 

съответните съдилища. 
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I. УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДА 

 

 

Председателя на съда  Калин Баталски има необходимия юридически и 

управленски опит да изпълнява длъжността административен ръководител 

на районен съд и на практика успешно изпълнява тази длъжност. 

Произтичащите необходими заповеди от ЗСВ, ПАС и решенията на ВСС и 

от други нормативни източници са издадени в изискуемото съответствие. 

Издадени са многобройни заповеди по приложението на чл. 9 от ЗСВ с оглед 

на динамиката на решенията на ВСС по същия въпрос. Чрез 

административните заповеди се осигурява не само текущото оперативно 

ръководство и управление на съда като отделна административна единица и 

като самостоятелна юридическа личност, но същевременно се регулира и 

управлява успешно правосъдната дейност на съда. Препоръчително е да се 

увеличи интензитета на административните заповеди като специфично 

средство за функциониране и осигуряване на необходимите условия за една 

добра и ефективна правораздавателна дейност. 

 В периода от 01.01.2013 до 06.05.2013 в Районен съд гр.Радомир не е 

имало обособени граждански и наказателни състави, като всички съдии са 

разглеждали всички видове дела. В периода от 07.05.2014 г. до 02.06.2014 г. 

двама съдии И.Павлова и Ант.Игнатов са разглеждали предимно наказателни 

дела, други двама Л.Стефанова и Ант.Алексова са разглеждали предимно 

граждански дела, а съдия К.Баталски е разглеждал както граждански, така и 

наказателни дела. След решение на Общото събрание на съда от 02.06.2014  

г. и заповед на председателя на съда №102/02.06.2014 г. всички съдии са 

разглеждани всички видове дела при натовареност 100%, а съдия К.Баталски 

– от 80 до 100% по различните видове дела.    

 За 2013 г. в Районен съд гр. Радомир има утвърден щат за петима 

съдии, а за 2014 г. - за шестима съдии, като средно за периода 01.01.2013-

31.12.2014 утвърдения щат по съдии е 5,5.   

 Със заповед № 93 от 07.05.2013 г. и заповед №102 от 02.06.2014 г. се 

определя натовареността на съдиите по различните видове дела. 

 - Наказателни от административен характер дела - по Закона за 

движението по пътищата- съдиите Павлова и Игнатов със 100% 

натовареност, а съдия Баталски - с 50% натовареност. 

 - Досъдебни производства - мерки - частни наказателни дела. 

образувани по искане за вземане или изменение на мярката за неотклонение - 

съдиите Павлова и Игнатов със 100% натовареност, а съдия Баталски - с 50% 

натовареност. 
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 - Досъдебни производства - други - включва частни наказателни дела. 

образувани по искане за разрешение, респективно одобрение на протоколи за 

извършени процесуално-следствени действия в хода на досъдебното 

производство, както и за извършване на разпит пред съдия в хода на 

досъдебното производство - Ивета Павлова, Калин Баталски, Лора 

Стефанова, Антония Атанасова-Алексова и Антон Игнатов със 100% 

натовареност. 

 - Наказателни от административен характер дела - други - съдиите 

Павлова и Игнатов със 100% натовареност,а съдия Баталски - с 50% 

натовареност. 

 - Наказателни от общ характер дела - други - включват се всички с 

изключение на тези, които попадат в изрично обособена категория - съдиите 

Павлова и Игнатов със 100% натовареност, а съдия Баталски - с 50% 

натовареност. 

 - Наказателни от частен характер дела - съдиите Павлова и Игнатов със 

100% натовареност. 

 - Частни наказателни - всички останали частни наказателни дела. които 

не се включват в изрично обособена категория, в това число-дела за 

реабилитация, за определяне на едно общо най-тежко наказание - съдиите 

Павлова и Игнатов със 100% натовареност, а съдия Баталски — с 50% 

натовареност. 

 - Дела по чл.243, ал.З и чл.244. ал.5 от НПК - съдиите Павлова и 

Игнатов със 100% натовареност, а съдия Баталски с 50% натовареност. 

 - Наказателни дела по чл.78а от НК - съдиите Павлова и Игнатов със 

100% натовареност, а съдия Баталски с 50% натовареност. 

 - Споразумения по Глава 29 от НПК - съдиите Павлова, Игнатов и 

Баталски със 100% натовареност. 

 - Наказателни дела по Закона за здравето - съдиите Павлова. Игнатов и 

Баталски със 100% натовареност. 

  Съдия Антония Атанасова Атанасова-Алексова - от 01.01.2014 г. до 

04.03.2014 г. е работила в Районен съд гр. Радомир. Съдия Татяна Иванова 

Тодорова – Постъпва на работа в Районен съд гр. Радомир на 22.01.2014 г. 

Дотогава е работила като съдия в Районен съд гр. Трън. Със заповед № 14 от 

21.01.2014 г. се включва, а със заповед № 15 от 21.01.2014 г. се изключва от  

програмата за случайно разпределение на делата „Law Choice“. Със заповед 

№ 48 от 10.03.2014, считано от 12.03.2014 г. се включва в програмата за 

случайно разпределение на делата „Law Choice“. 

 От 02.06.2014 г. до 31.12.2014 г. всички съдии в Районен съд гр. 

Радомир са разглеждали както граждански, така и наказателни дела.  
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 Със заповед №102 от 02.06.2014 г. се определя натовареността на 

съдиите по различните видове дела както следва: 

 - Наказателни от административен характер дела - по Закона за 

движението по пътищата- съдиите Павлова, Игнатов, Стефанова и Тодорова 

със 100% натовареност, а съдия Баталски с 80% натовареност. 

 - Досъдебни производства - мерки - частни наказателни дела. 

образувани по искане за вземане или изменение на мярката за неотклонение - 

съдиите Павлова, Игнатов, Стефанова и Тодорова със 100% натовареност и 

съдия Баталски  с 80% натовареност. 

 - Досъдебни производство - други - включва частни наказателни дела, 

образувани по искане за разрешение, респективно одобрение на протоколи за 

извършени процесуално-следствени действия в хода на досъдебното 

производство, както и за извършване на разпит пред съдия в хода на 

досъдебното производство - всички съдии със 100% натовареност. 

 - Наказателни от административен характер дела - други - съдиите 

Павлова и Игнатов със 100% натовареност, а съдия Баталски - с 80% 

натовареност. 

 - Наказателни от общ характер дела - други - включват се всички с 

изключение на тези, които попадат в изрично обособена категория - съдиите 

Павлова, Игнатов, Стефанова и Тодорова със 100% натовареност, а съдия 

Баталски - с 80% натовареност. 

 - Наказателни от частен характер дела - съдиите Павлова и Игнатов с 

80% натовареност. 

 - Частни наказателни - всички останали частни наказателни дела. които 

не се включват в изрично обособена категория, в това число-дела за 

реабилитация, за определяне на едно общо най-тежко наказание - съдиите 

Павлова, Игнатов, Стефанова, Тодорова и съдия Баталски със 100% 

натовареност. 

 - Дела по чл.243, ал.З и чл.244. ал.5 от НПК - съдиите Павлова, 

Игнатов, Стефанова и Тодорова със 100% натовареност и съдия Баталски - с 

80% натовареност. 

 - Наказателни дела по чл.78а от НК - съдиите Павлова, Игнатов, 

Стефанова и Тодорова и съдия Баталски със 100% натовареност. 

 - Споразумения по Глава 29 от НПК - съдиите Павлова, Игнатов, 

Стефанова и Тодорова и Баталски със 100% натовареност. 

 - Наказателни дела по Закона за здравето - съдиите Павлова, Игнатов, 

Стефанова и Тодорова със 100% натовареност, съдия Баталски с 80% 

натовареност. 
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 От 01.01.2013 г. - 31.12.2013 г. е имало пет състава: I състав - Ивета 

Павлова Такова, II състав - Калин Кирилов Баталски, III състав - Лора 

Рангелова Стефанова, IV състав - Антония Атанасова Атанасова-Алексова и 

V състав - Антон Рангелов Игнатов. 

 От 01.01.2014 г. - 31.12.2014 г. е имало шест състава: I състав - Ивета 

Павлова Такова, II състав - Калин Кирилов Баталски, III състав - Лора 

Рангелова Стефанова, IV състав - Антония Атанасова Атанасова-Алексова - 

от 01.01.2014 г. до 04.03-.2014 г. е работила в Районен съд гр. Радомир, V 

състав - Антон Рангелов Игнатов и VI състав – Татяна Иванова Тодорова – 

Постъпва на работа в Районен съд гр. Радомир на 22.01.2014 г. Дотогава е 

работила като съдия в Районен съд гр. Трън.   

  В работата на съда се използват следните компютърните програми:   

  По Лот 4 от 2004 г. работи „Система за издаване на свидетелства за 

съдимост”, като през март 2006г. е извършено внедряване на 

усъвършенствана версия. Паралелно с нея работи и програма „Темида – 

2000” за модула на електронната поща, като има сключен договор между 

ВСС и Консорциум „Лирекс БГ” ООД – „Индекс-България” ООД за 

тригодишно разширено следгаранционно системно обслужване на АИС 

„Бюро съдимост”. От 01 март 2008 г. е внедрена деловодна програма на 

„Информационно обслужване” Варна „САС-Съдебно деловодство”. През   

2014 г. съдиите и съдебните служители ползват две правно – информационни 

системи – „Апис”. Главният счетоводител работи със счетоводна програма на 

„Поликонт” и Конто 66. В служба Съдебно-изпълнителна служба се използва 

програмата JES на фирма Темида 2000 . 

  В Районен съд гр. Радомир се използва софтуер за разпределение на 

делата, предоставен от Висшия съдебен съвет-компютърна програма за 

електронно разпределение на делата „Law Choice“. 

  Определянето на съдия докладчик чрез чрез тази програма се извършва 

от Председателя на Районен съд гр. Радомир, а при негово отсъствие, 

функциите по разпределение на делата се осъществяват от съдия, определен 

със заповед от председателя на съда, в която се посочва периодът, за който се 

възлагат функциите по разпределение на делата на тези лица. 

  Със заповед № 93 от 07.05.2013 г. е определена натовареността на 

съдиите по различните категории дела. Считано от същата дата, 

постъпващите по реда на чл. 410 и чл. 417 от ГПК се разпределят на случаен 

принцип, съгласно правилата за случайно разпределение на делата и 

съответните заповеди от Румен Рашев-системен администратор в Районен 

съд гр. Радомир, който да влиза със свое потребителско име и парола. Всички 

останали дела са се разпределяли от председателя, а в негово отсъствие - от 

съдията, който го замества със собствено потребителско име и парола. Със 
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заповед № 20 от 28.01.2014 г. се утвърждават Вътрешните правила за 

разпределение на делата на случаен принцип и считано от 30.01.2014 г се 

отменя упълномощаването със заповед № 93 от 07.05.2013 г. на председателя 

на Районен съд гр. Радомир с правата да разпределя постъпващите по реда на 

чл.410 и чл.417 от ГПК. 

 Последното външно въздействие върху системата е извършено със 

заповед № 96 от 21.04.2015 г., когато съдия Лора Рангелова Стефанова-

Иванова е изключена от програмата за случайно разпределение на делата 

„Law Choice“, като е бил нулиран коефициентът на натовареност по всички 

видове дела.  

   В Районен съд - Радомир няма разпределение на делата по престъпни 

състави за наказателните съдии. Делата се разглеждат от съдиите след 

определянето им от електронната система. Дежурствата за съдиите са 

определени по дни от седмицата със заповед, а по отношение на почивните и 

празнични дни се утвърждава ежемесечен график. 

Определянето на съдия – докладчик се извършва съобразно 

поредността на постъпването на преписките в съда, чрез случайно 

електронно разпределение на делата.   

       При разпределянето се изключват съдии, които отсъстват поради 

ползването на отпуск или друга обективна причина за 5 или повече дни.  

Промяна и преразпределение на определения съдия-докладчик се 

прави при отвод на този съдия или друга обективна причина, налагаща 

продължително отсъствие, която задължително се мотивира.  

Протоколите от извършеното разпределение се съхраняват на 

електронен и хартиен носител. Протоколът се подписва от съдията, 

извършил разпределението, като извлечение от него се прилага към всяко 

дело.   

Насрочването на първото съдебно заседание по наказателните дела се 

извършва с разпореждане, с което се обсъждат всички въпроси, предвидени 

в чл. 248 от НПК.   

 Общата и специализирана администрация са съобразени с 

изискванията на чл.16 ал. 2 и чл.17 ал. 2 от ПАРОАВАС (отм.) и ПАС. Водят 

се всички предвидени деловодни книги. Делата се образуват в деня на 

постъпването им и само в изолирани случаи – най-късно на следващия ден.   

          Районен съд – Радомир има действаща интернет страница.   
В интернет страницата на съда се публикуват резултатите от съдебните 

производства в изпълнение изискванията на чл. 64 от ЗСВ, при спазване на 

формата на излагане и недопускане нарушения на нормативните документи, 

касаещи защитата на класифицираната информация и на личните данни на 

гражданите. Постановените съдебни актове се публикуват, след тяхното 
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постъпване и обработка (обезличаване) в автоматизираната деловодна 

система САС, а мотивите към тях – в деня след изготвянето им. Достъпа до 

публикуваните съдебни актове се осъществява по максимално опростен 

начин, без необходима регистрация, а чрез използване на главното 

потребителско меню в ляво на интернет страницата на съда. 

  Управлението на съда съответства на закона и нормативните 

документи. Административните заповеди се използват успешно и за 

решаване на въпроси по подготовката и организацията на 

правораздавателната дейност на съда.  По всички въпроси, предвидени за 

решаване със заповеди на административния ръководител, по нормативните 

актове и решения на ВСС са издадени съответните заповеди, които са на 

много добро правно-техническо ниво. 

   

II. СЪСТОЯНИЕ НА ДЕЛОВОДНИТЕ КНИГИ 

 

 Книги и регистри, водени от наказателното деловодство. 

 В РС - Радомир се водят нормативно предвидените деловодни книги и 

тяхното състояние е следното: 

 1. Заповедна книга – води се от 04.01.2011 г. до 30.12.2014 . Към нея има две 

папки класьори, в които се съхраняват екземпляри от издадените заповеди.   

2. Срочна книга за открити съдебни заседания 2013 г. – водена и  приключена 

съгласно изискванията на ПАРОАВАС. 

3. Срочна книга за открити съдебни заседания 2014 г. – водена и  приключена 

съгласно изискванията на ПАРОАВАС. 

4. Описна книга 2013 г. – водена и приключена съгласно изискванията на 

ПАРОАВАС. 

5. Азбучник за 2013 г.  

6. Азбучник за 2014 г. 

7. Книга за разпоредителни и закрити заседания 2013 г. 

8. Книа за разпоредителни и закрити заседания 2014 г. 

9. Книга за изпълнение на влезли в сила присъди и определения – започната 

2009 г., водена до 2013 г. вкл. 

10. Книга за влезлите в сила присъди и определения – води се от 2014 г. до 

момента. 

11. Книга за веществените доказателства – започната 2005 г. и се води до 

момента, в която са прикрепени отделните протоколи за извършвани 

проверки за съхранението на ВД в РС – Радомир през отделните години. 

12. Папка, в която се съхраняват протоколи от извършени вътрешни 

проверки за правилното водене на книгите, извършвани от комисия, 

състояща се от длъжностни лица. 
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III. ПО ОБРАЗУВАНЕТО И НАСРОЧВАНЕТО НА 

НАКАЗАТЕЛНИТЕ ДЕЛА 

  

1. По образуването на наказателните дела 

В РС – Радомир невинаги образуването на наказателните дела става по 

надлежния ред.   

Съгласно чл. 247, ал.1 НПК производството пред първата инстанция се 

образува по обвинителен акт и по тъжба на пострадалия от престъплението с 

разпореждане на председателя на съда. Разпореждането за образуване може 

да бъде материализирано освен със самостоятелен съдебен акт, както това се 

прави по НЧХ делата, още и с позитивно волеизявление, скрепено с подписа 

на компетентното длъжностно лице: председателя на съда или лицето, на 

което е възложена тази дейност. Позитивното решение за образуване на 

делото не подлежи на обжалване и поради това за неговото постановяване не 

са необходими съображения. Достатъчно е волеизявлението за образуване да 

е изразено по един недвусмислен начин и да е направено от компетентен 

орган.   

Съгласно чл. 84 от ЗАНН, доколкото в този закон няма особени 

правила (за определени действия, процедури и актове), се прилагат 

разпоредбите на НПК. Именно поради това на образуване подлежат и делата 

от административно-наказателен характер.  

Процесуалното значение на образуването на наказателните дела е в 

следните насоки: Постъпването на делото в съда се потвърждава и от 

председателя на съда или от упълномощеното за това лице. С подписа и 

разпореждането си, председателят признава, че постъпилото дело е 

подведомствено на съответния съд и именно поради това разпорежда 

образуването му, като и утвърждава неговия характер. С факта на 

образуването му се поставя началото на съответното съдебно производство, в 

рамките на което само е възможно разглеждането на делото, събирането на 

необходимите доказателства и постановяването на съдебния акт. Образно 

казано, образуването на делото е необходимата и поради това неизбежна 

процесуална предпоставка за валидното разглеждане и решаване на делото. 

Без валидно образуване на делото не може да има и валидно 

постановен съдебен акт.  

  

2. По възлагането на делата на докладчик. 
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В РС – Радомир се спазват законовите изисквания по чл. 9 ЗСВ и 

правилата за определянето на докладчик на принципа на случайния подбор и 

по реда на постъпването на делата, с отделни изключения. Изборът на 

докладчик се прави след като се определи кръга на лицата, които могат да 

участват в разпределението. За да се определи този кръг, се изключват 

съдиите, които по закон и обективно не могат да участват в разглеждането на 

делото, поради отвод, отсъствие или други причини. Самото определяне на 

докладчик се извършва по електронен път на случаен принцип. За всеки 

избор на докладчик се съставя протокол, в който се вписва името на 

определения съдия, както и причините, поради които определени съдии, не 

могат да участват в избора на докладчик. Протоколът се подписва от 

длъжностното лице, което извършва разпределението. Един екземпляр от 

този протокол се прилага към съответното дело, по което е определен 

докладчика, а вторият екземпляр от същия протокол се класира с други 

такива протоколи в специална папка.  

По начина на определяне на докладчика и натовареността на съдиите 

не са констатирани възражения или оплаквания, поради което следва да се 

приеме, че системата работи законосъобразно и справедливо.   

 

 

 ІV. ПО ПРЕДАВАНЕТО НА ОБВИНЯЕМИЯ НА СЪД 

  

  В този стадий на наказателния процес съдът осъществява две групи 

действия: първата група е насочена към процесуалната издържаност на ДП 

като процедура и като средство за изясняване на обстоятелствата от 

задължителния предмет на установяване, както и съблюдаване 

процесуалните права на участниците в казателния процес, ако не са налице 

основания за спиране или прекратяване на наказателното производство и 

същевременно са налице всички условия за разглеждане на делото в съдебно 

заседание, съдът постановява разпореждане, с което като констатира 

наличието на  посочените по-горе положителни предпоставки насрочва 

делото за разглеждане в съдебно заседание. Насрочването е практическия 

резултат от упражнения съдебен контрол върху ДП, като и върху годността 

на делото да бъде разгледано в съдебно заседание. 

  Преобладаващо НОХделата се насрочват с разпореждане, което е 

пълно, конкретно, относимо и законосъобразно и показва извършването на 

една задълбочена предварителна проверка на годността на делото за внасяне 

в съдебно заседание. 

  Разпореждането е конкретно, когато може да се приложи само към 

делото за което се отнася. Ако разпореждането може да се приложи към 
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всяко НОХдело това означава, че то е шаблонно, т.е. формално и не показва 

осъществен предварителен контрол върху ДП и върху съответствието на 

делото като цяло с оглед законосъобразното му разглеждане в открито 

съдебно заседание. 

  Препоръчително е да се избягват шаблонните разпореждания. 

  По-тежко от посоченото нарушение е положението, когато въобще не 

се изготвя разпореждане за насрочване на делото. Това на практика означава, 

че съдът не е осъществил въобще един от стадиите на наказателния процес, а 

именно – предаване обвиняемия на съд. В резултат, по такива дела, рискът за 

отменяване на съдебния акт или за връщане на делото на прокурора, вместо 

от разпоредително заседание, а от съдебно заседание, нараства значително.  

   С оглед практиката на ЕСПЧ и на ВКС интересите на правосъдието 

изискват назначаването на служебен защитник, когато освен икономическата 

невъзможност на подсъдимия да си ангажира договорен защитник са налице 

още и: фактическа или правна усложненост на разглежданото дело; 

невъзможност на подсъдимия да се ориентира в тази проблематика и да 

формира най-благоприятна за него позиция; необходимост за съда да има 

едно контрадикарно становище на обвинителната теза, за да достигне до 

установяване на истината и правилното приложение на закона. 

   Съдът не е длъжен и практически не е в състояние да разясни всички 

права на подсъдимия в наказателния процес. Достатъчно е, да му разясни 

основните процесуални права, относими към всеки етап от наказателното 

производство.  

 

V. ДВИЖЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИТЕ ДЕЛА 

 

 ●  По спазването на чл. 252 от НПК. 

 ●● За проверявания период 55 дела са насрочени в тримесечен срок 

без разрешение на председателя. 

 Съгласно заповед на Председателя на РРС № 93/07.05.2013 г., считано 

от същата дата е разделено разглеждане на делата по материя от съдиите в 

РРС, като съдия Павлова и съдия Игнатов разглеждат само наказателни дела, 

без тези съдии да са в обособено самостоятелно наказателно отделение. По 

отношение постъпилите дела в периода от 02.06.2013 г. до 12.11.2013 г. 

включително, в който период са насрочвани дела над 2-месечен срок, това се 

е наложило предвид ползване на платен годишен отпуск от съдиите, 

разглеждащи наказателни дела и съдебната ваканция. Съгласно заповед № 

112/30.05.2013 г. функциите Председател на Районен съд Радомир са 

изпълнявани от съдия Ивета Павлова Такова за времето от 02.06.2013 г. до 

12.11.2013 г. включително, с оглед на това и предвид разпоредбите на чл.252, 
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ал.2 НПК, същата не е представяла искания до председателя на съда за 

насрочване на наказателни дела над законоустановения срок, като в 

разпорежданията на съдия Павлова е посочено, че делата се насрочват над 

законоустановения срок предвид съдебната ваканция. Съдия Игнатов не е 

искал такова разрешение, но предвид съдебната ваканция и фактът, че само 

двама съдии са разглеждали наказателни дела,  се е наложило насрочване в 

срок малко над 2-месечния срок, като в повечето от случаите насрочваните 

дела са с по 1 или 2 дни след изтичане на срока по чл.252 ал.1 от НПК. 

 По съдии са както следва: 

Дело 
Номер/Год

ина 

Дата на 

постъпване 

Дата на 

образува

не 

Съдия От дата 

АНД 349/2013 18.6.2013 
18.6.201

3 
АНТОН Р. ИГНАТОВ 17.9.2013 

НОХ

Д 
350/2013 18.6.2013 

18.6.201

3 
АНТОН Р. ИГНАТОВ 17.9.2013 

АНД 351/2013 19.6.2013 
19.6.201

3 
АНТОН Р. ИГНАТОВ 17.9.2013 

НЧХ

Д 
366/2013 26.6.2013 

26.6.201

3 
АНТОН Р. ИГНАТОВ 24.9.2013 

АНД 367/2013 26.6.2013 
27.6.201

3 
АНТОН Р. ИГНАТОВ 24.9.2013 

НОХ

Д 
369/2013 27.6.2013 

27.6.201

3 
ЛОРА Р. СТЕФАНОВА 13.9.2013 

АНД 370/2013 28.6.2013 
28.6.201

3 
ИВЕТА П. ТАКОВА 25.9.2013 

АНД 371/2013 28.6.2013 
28.6.201

3 
ИВЕТА П. ТАКОВА 25.9.2013 

АНД 374/2013 1.7.2013 1.7.2013 АНТОН Р. ИГНАТОВ 26.9.2013 

АНД 373/2013 1.7.2013 1.7.2013 АНТОН Р. ИГНАТОВ 26.9.2013 

АНД 376/2013 2.7.2013 2.7.2013 АНТОН Р. ИГНАТОВ 26.9.2013 

НЧХ

Д 
378/2013 2.7.2013 2.7.2013 АНТОН Р. ИГНАТОВ 24.9.2013 

АНД 393/2013 11.7.2013 
11.7.201

3 
АНТОН Р. ИГНАТОВ 19.9.2013 

АНД 394/2013 11.7.2013 
11.7.201

3 
АНТОН Р. ИГНАТОВ 19.9.2013 

АНД 405/2013 15.7.2013 
15.7.201

3 
АНТОН Р. ИГНАТОВ 3.10.2013 

АНД 406/2013 15.7.2013 
15.7.201

3 
АНТОН Р. ИГНАТОВ 3.10.2013 

АНД 407/2013 15.7.2013 
15.7.201

3 
АНТОН Р. ИГНАТОВ 3.10.2013 
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АНД 409/2013 16.7.2013 
16.7.201

3 
АНТОН Р. ИГНАТОВ 8.10.2013 

АНД 410/2013 16.7.2013 
16.7.201

3 
АНТОН Р. ИГНАТОВ 8.10.2013 

АНД 411/2013 17.7.2013 
17.7.201

3 
ИВЕТА П. ТАКОВА 18.9.2013 

АНД 412/2013 17.7.2013 
17.7.201

3 
АНТОН Р. ИГНАТОВ 26.9.2013 

АНД 417/2013 18.7.2013 
18.7.201

3 
АНТОН Р. ИГНАТОВ 10.10.2013 

АНД 421/2013 22.7.2013 
22.7.201

3 
АНТОН Р. ИГНАТОВ 22.10.2013 

АНД 422/2013 22.7.2013 
22.7.201

3 
АНТОН Р. ИГНАТОВ 22.10.2013 

АНД 423/2013 23.7.2013 
23.7.201

3 
АНТОН Р. ИГНАТОВ 17.10.2013 

АНД 424/2013 23.7.2013 
23.7.201

3 
АНТОН Р. ИГНАТОВ 17.10.2013 

АНД 425/2013 23.7.2013 
23.7.201

3 
АНТОН Р. ИГНАТОВ 17.10.2013 

НОХ

Д 
427/2013 23.7.2013 

23.7.201

3 
АНТОН Р. ИГНАТОВ 15.10.2013 

АНД 430/2013 25.7.2013 
25.7.201

3 
АНТОН Р. ИГНАТОВ 17.10.2013 

НОХ

Д 
434/2013 29.7.2013 

29.7.201

3 
АНТОН Р. ИГНАТОВ 15.10.2013 

АНД 435/2013 30.7.2013 
30.7.201

3 
АНТОН Р. ИГНАТОВ 17.10.2013 

АНД 436/2013 30.7.2013 
30.7.201

3 
ИВЕТА П. ТАКОВА 7.10.2013 

АНД 437/2013 30.7.2013 
30.7.201

3 
АНТОН Р. ИГНАТОВ 17.10.2013 

АНД 444/2013 1.8.2013 1.8.2013 АНТОН Р. ИГНАТОВ 15.10.2013 

АНД 445/2013 1.8.2013 1.8.2013 АНТОН Р. ИГНАТОВ 15.10.2013 

АНД 446/2013 1.8.2013 1.8.2013 ИВЕТА П. ТАКОВА 7.10.2013 

АНД 447/2013 1.8.2013 1.8.2013 АНТОН Р. ИГНАТОВ 15.10.2013 

АНД 453/2013 5.8.2013 5.8.2013 АНТОН Р. ИГНАТОВ 15.10.2013 

АНД 454/2013 5.8.2013 5.8.2013 ИВЕТА П. ТАКОВА 14.10.2013 

АНД 456/2013 7.8.2013 7.8.2013 АНТОН Р. ИГНАТОВ 15.10.2013 

АНД 457/2013 7.8.2013 7.8.2013 АНТОН Р. ИГНАТОВ 15.10.2013 

АНД 461/2013 9.8.2013 9.8.2013 АНТОН Р. ИГНАТОВ 22.10.2013 

АНД 462/2013 9.8.2013 9.8.2013 АНТОН Р. ИГНАТОВ 22.10.2013 

АНД 463/2013 9.8.2013 9.8.2013 АНТОН Р. ИГНАТОВ 24.10.2013 

АНД 475/2013 14.8.2013 
14.8.201

3 
АНТОН Р. ИГНАТОВ 17.10.2013 
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АНД 478/2013 16.8.2013 
16.8.201

3 
ИВЕТА П. ТАКОВА 21.10.2013 

АНД 479/2013 16.8.2013 
16.8.201

3 
ИВЕТА П. ТАКОВА 21.10.2013 

АНД 480/2013 16.8.2013 
16.8.201

3 
АНТОН Р. ИГНАТОВ 22.10.2013 

АНД 481/2013 16.8.2013 
16.8.201

3 
ИВЕТА П. ТАКОВА 21.10.2013 

АНД 482/2013 16.8.2013 
16.8.201

3 
АНТОН Р. ИГНАТОВ 22.10.2013 

НОХ

Д 
483/2013 16.8.2013 

16.8.201

3 
АНТОН Р. ИГНАТОВ 17.10.2013 

АНД 489/2013 21.8.2013 
21.8.201

3 
АНТОН Р. ИГНАТОВ 24.10.2013 

АНД 492/2013 22.8.2013 
22.8.201

3 
АНТОН Р. ИГНАТОВ 24.10.2013 

НОХ

Д 
493/2013 22.8.2013 

22.8.201

3 
АНТОН Р. ИГНАТОВ 24.10.2013 

НОХ

Д 
672/2013 5.12.2013 

5.12.201

3 
ИВЕТА П. ТАКОВА 10.2.2014 

 

 

 ●●●За същия период 11 дела са насрочени над тримесечен срок от 

образуванито им.    

 Съгласно заповед на Председателя на РРС № 93/07.05.2013 г., считано 

от същата дата е разделено разглеждане на делата по материя от съдиите в 

РРС, като съдия Павлова и съдия Игнатов разглеждат само наказателни дела. 

По отношение постъпилите дела в периода от 02.06.2013 г. до 12.11.2013 г. 

включително, в който период са насрочвани дела над 3-месечен срок, това се 

е наложило предвид ползване на платен годишен отпуск от съдиите, 

разглеждащи наказателни дела и съдебната ваканция. Съгласно заповед № 

112/30.05.2013 г. функциите Председател на Районен съд Радомир са 

изпълнявани от съдия Ивета Павлова Такова за времето от 02.06.2013 г. до 

12.11.2013 г. включително, с оглед на това и предвид разпоредбите на чл.252, 

ал.2 НПК, същата не е представяла искания до председателя на съда за 

насрочване на наказателни дела над законоустановения срок, като в 

разпорежданията на съдия Павлова е посочено, че делата се насрочват над 

законоустановения срок предвид съдебната ваканция. Съдия Игнатов не е 

искал такова разрешение, но предвид съдебната ваканция и фактът, че само 

двама съдии са разглеждали наказателни дела,  се е наложило насрочване в 

срок малко над 3-месечния срок. 
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 По съдии са както следва: 

  

Дело 
Номер/Год

ина 

Дата на 

постъпване 

Дата на 

образуване 
Съдия От дата 

АНД 309/2013 30.5.2013 30.5.2013 ИВЕТА П. ТАКОВА 18.9.2013 

АНД 314/2013 3.6.2013 3.6.2013 ИВЕТА П. ТАКОВА 16.9.2013 

АНД 352/2013 19.6.2013 19.6.2013 ИВЕТА П. ТАКОВА 25.9.2013 

АНД 353/2013 19.6.2013 19.6.2013 ИВЕТА П. ТАКОВА 25.9.2013 

АНД 382/2013 4.7.2013 4.7.2013 АНТОН Р. ИГНАТОВ 10.10.2013 

АНД 381/2013 4.7.2013 4.7.2013 АНТОН Р. ИГНАТОВ 10.10.2013 

АНД 380/2013 4.7.2013 4.7.2013 АНТОН Р. ИГНАТОВ 10.10.2013 

АНД 383/2013 4.7.2013 4.7.2013 АНТОН Р. ИГНАТОВ 10.10.2013 

АНД 384/2013 4.7.2013 4.7.2013 АНТОН Р. ИГНАТОВ 10.10.2013 

АНД 385/2013 4.7.2013 4.7.2013 АНТОН Р. ИГНАТОВ 10.10.2013 

АНД 386/2013 4.7.2013 4.7.2013 АНТОН Р. ИГНАТОВ 10.10.2013 

 

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

 Делата се отлагат при спазването на чл. 271, ал.10 НПК.     

 

    VІ. ПРИЧИНИ ЗА ОТЛАГАНЕ НА ДЕЛАТА 

 

1. Неявяване на подсъдимия по уважителни причини (в т.ч. и 

заболяване), нередовно призован подсъдим, за ангажиране на защитник (в 

т.ч. и на служебен защитник) на подсъдимия, служебен ангажимент на 

защитата, заболяване на съдебен заседател, лоши метеорологични условия.  

2. За разпит на свидетели, нередовно призовани; за събиране на нови 

доказателства.  

3. Неявяване на защитник на подсъдимия поради уважителни причини 

(в т.ч. и заболяване); по молба на процесуалния представител на 

гражданския ищец, неявяване на актосъставителя и др. 

4.  Необходимост от изготвяне на експертиза; поради искания за 

сключване на споразумение. 

 

 VIІ. СПАЗВАНЕ СРОКА ЗА НАПИСВАНЕ НА МОТИВИТЕ  

КЪМ СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ/ЧЛ.308 НПК, ЧЛ.340 НПК/ 

 

 ● По 63 приключени НОХД  общо за периода, от които за 2013 г. – 26 и 

за 2014 г. – 37, съдебните актове са изготвени в законоустановените  срокове 

- до 15 дни.   
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 По 2 НОХД за 2013 г. мотивите са написани в 30 дневен срок. 

 Няма мотиви написани над тридесет дневен срок. 

 ● За проверявания период са изготвени решения в едномесечен срок по  

 415 АНД, от които за 2013 г. – 245 бр., а за 2014 г. – 170 бр.   Няма решения 

по АНД изготвени над едномесечния срок. 

  

 

VІІІ. ПО СПАЗВАНЕТО НА ЧЛ. 382, АЛ. 2 НПК 

 

 За проверявания период няма дела, насрочени над 7- дневния срок.   

 

  ІX. ПО СПАЗВАНЕТО НА ЧЛ. 376, АЛ. 1 НПК 

 

 За проверявания период има 6 дела, насрочени след едномесечния срок 

по чл. 376, ал. 1 от НПК като 5 са насрочени до 2 месеца, а 1 до три месеца.   

 

  X. ПО СПАЗВАНЕТО НА ЧЛ. 243, АЛ. 4 НПК 

 

 За проверявания период има две   дела, по които не е спазен 7-дневния 

срок за разглеждане на делото от постъпването му в съда поради изискване 

на досъдебното производство.   

  

  XI. ПО СПАЗВАНЕТО НА ЧЛ. 65, АЛ. 3 НПК  

 

 За проверявания период в РС – Радомир няма насрочени след 3 -

дневния срок.   

 

    XII. СПАЗВАНЕ СРОКА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЛЕЗЛИТЕ В СИЛА СЪДЕБНИ 

АКТОВЕ(ЧЛ.416,ал.5 НПК) 

 

           От всички влезли в сила присъди за изпълнение за проверявания 

период няма изпратени  след 7-дневния срок.    

 

    ХІІІ. ИЗГУБЕНИ ДЕЛА 

 

 За проверявания период в РС – Радомир няма изгубени дела. 

 

      XIV. СПРЕНИ ДЕЛА 
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За проверявания период има 3  спрени дела, от които през 2013 г. 2 бр. 

и през 2014 г. 1 бр. 

 

ХV. ДРУГИ 

 

● За проверявания период има прекратени 69 дела, от които през 2013 

г. – 38 бр. и през 2014 г.- 31 бр. 

 ● За проверявания период няма прекратени дела по давност. 

Положителна е констатацията, че за проверявания период няма прекратени 

дела поради изтекла давност. 

 ● За проверявания период приключилите дела с повече от три съдебни 

заседания са общо 91, от които 47 за 2013 г. и 44за 2014 г.  

   По години, видове и съдии са както следва: 
2013 г 

 ОХ АНД ЧХ ЧНД 

А. Игнатов 2 дела по 6 заседания 

3 дела по 3 заседания 

2 дела по 5 заседания 

3 дела по 3 заседания 

1 дело по 8 заседания 

1 дело по 6 заседания 

1 дело по 5 заседания 

1 дело по 4 заседания 

0 

А. 

Алексова 

2 дела по 4 заседания 

3 дела по 3 заседания 

4 дела по 3 заседания 1 дело по 8 заседания 0 

К. 

Баталски 

1 дело по 4 заседания 2 дела по 3 заседания 0 0 

И. Павлова 1 дело по 6 заседания 

1 дело по 5 заседания 

1 дело по 4 заседания 

1 дело по 3 заседания 

2 дела по 5 заседания 

2 дела по 4 заседания 

7 дела по 3 заседания 

1 дело по 8 заседания 

2 дела по 6 заседания 

2 дела по 4 заседания 

0 

 

а/ НОХД - 15 бр. 

б/ АНД – 22 бр. 

в/ НЧХД - 10 бр. 

г/ ЧНД - 0 бр. 

 
Общо 47 дела за 2013 г. 

2014 г 

 

 ОХ АНД ЧХ ЧНД 

А. Игнатов 1 дело по 7 заседания 

2 дела по 6 заседания 

2 дела по 5 заседания 

5 дела по 3 заседания 

1 дело по 7 заседания 

1 дело по 6 заседания 

4 дела по 4 заседания 

4 дела по 3 заседания 

1 дело по 9 заседания 

1 дело по 8 заседания 

1 дело по 6 заседания 

0 
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И. Павлова 1 дело по 10 заседания 

1 дело по 8 заседания 

1 дело по 6 заседания 

3 дела по 3 заседания 

2 дела по 6 заседания 

2 дела по 5 заседания 

2 дела по 4 заседания 

4 дела по 3 заседания 

1 дело по 9 заседания 

1 дело по 7 заседания 

0 

Т. 

Тодорова 

0 0 0 1 дело по 

5 

заседания 

К. 

Баталски 

2 дела по 3 заседания 0 0 0 

 

 

а/ НОХД - 18 бр. 

б/ АНД – 20 бр. 

в/ НЧХД - 5 бр. 

г/ ЧНД - 1 бр. 

Общо 44 дела за 2013 г. 

  

 ● За проверявания период общо 8 дела ( от които за 2013 г. – 4 бр., за 

2014 г. – 4 бр.) са върнати на прокурора с указания за отстраняване на 

нарушения, допуснати на досъдебното производство. 

През 2013 г. всички върнати дела на прокурора са на съдия Павлова 

- с разпореждане по чл. 249 НПК – 2 дела са върнати: НОХД № 

640/2012 и НОХД № 536/2012 г. 

- чл.377 от НПК- 1 дело е върнато: НОХД № 244/2013 г. 

- чл.382 от НПК- 1 дело е върнато: НОХД №  189/2013 г. 

2014  

- чл.387 ал.3 - дело  НОХД № 425/2014 е на съдия Стефанова. 

- с разпореждане по чл. 249 НПК; две дела – НОХД №  289/2014 и 

НОХД № 372/2014 са  на съдия Тодорова, а дело 439/2014 е на съдия 

Стефанова.  

● За целия проверяван период има 2 възобновени наказателни 

производства, които са на съдия Антон Игнатов.   

● За периода има три дела с възобновено съдебно следствие, които са 

на съдия Антон Игнатов ( АНД № 170/2014 г., АНД № 173/2014 г. и АНД № 

174/2014 г.).       

● Оправдателните присъди за периода са 14 -  по седем за двете 

години, от които  5 на съдия Ивета Такова, 3 на съдия Антония Алексова и 6 

на съдия Антон Игнатов.    
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● Общо  164 дела са решени по реда на Глава 29 НПК – „Решаване на 

делото със споразумение”, като за 2013 г. са 100, а за 2014 г. – 64.  

За целия период има едно неодобрено споразумение – НОХД № 

189/2013 г. на съдия Ивета Такова..   

● За проверявания период 19 дела са разгледани по реда на Глава 28 от 

НПК – „Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание”, като за 2013 г. – 11 и за 2014 г. са 8.  

● Общо за периода 19 дела са разгледани по реда на Глава 27 от НПК 

„Съкратено съдебно следствие”, като за 2013 г. са 7 и за 2014 г. -12. 

● За проверявания период няма дела, разгледани по реда на Гл. 26 

НПК „Разглеждане на делото по искане на обвиняемия” (след 13.08.2013 г.). 

● За проверявания период 11 дела са разгледани по реда на Глава 25 

НПК „Незабавно производство”, като за 2013 г. са 9 и за 2014 г. -  2. 

● Общо 64 дела са разгледани по реда на Глава 24 НПК – „Бързо 

производство” за целия период, като за 2013 г. са 39 и за 2014 г. -  25. 

● За проверявания период са разгледани 21  дела, образувани по 

искане за вземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража” (чл. 64 

и чл. 65 от НПК) или за нейното изменение, от които през 2013 г. – 9 бр. и 

през 2014 г. 12 бр. Всички дела са разгледани в едно съдебно заседание. 

● За проверявания период няма разгледани   дела по Глава 34, Раздел І 

от НПК „Прилагане на принудителни медицински мерки”.    

     ● За проверявания период има 6 отсрочени съдебни заседания по 

наказателните дела,  които са  за   2014 г.   Причини за отсрочванията са били 

платен отпуск извън утвърдения график.     

 ● За проверявания период няма дела с висок обществен интерес.     

 ●  За проверявания период има 3 дела, по които подсъдимият е бил 

непълнолетен. 

 ● За проверявания период са разгледани 21 ЧНД с правно основание 

чл. 64 и чл. 65 от НПК. Няма дела, по които не е спазен срока, предвиден в 

чл. 64, ал. 3 НПК или е нарушен срока по чл. 65, ал. 3 от НПК. 

 ● Общият брой на ЧНД с правно основание чл. 243 от НПК са 51 бр., 

като за 2013 г. - 25 бр. и за 2014 г. - 26 бр. 

 ● За проверявания период има две  дела, по които съдът се е 

произнесъл в срок по-дълъг от срока по чл. 243, ал. 4 НПК. 

   

 

    XV. ПРОВЕРЕНИ ДЕЛА 

 

1. НАХД № 84/2014 г. – образувано по УБДХ, съдия Антон Игнатов. 

2. НАХД № 428/2013 г. – образувано по УБДХ, съдия Ивета Павлова. 
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3. НАХД №438/2014 г. – образувано по жалба срещу НП, издадено от гл. 

директор на ГД „Контрол на пазара” при КЗП, съдия Татяна Тодорова. С 

решение на РС – Радомир НП е потвърдено. Решението е обжалвано пред АС 

– Перник, който е оставил в сила решението на РС. 

4. НАХД № 442/2014 г. – образувано по жалба срещу ЕФ, съдия Т. Тодорова. 

С решение РС – Радомир е отменил ЕФ, с който на нарушителя е била 

наложена глоба за нарушение на ЗДвП. 

5. НАХД № 378/2014 г. – образувано по жалба срещу НП, издадено от сектор 

ПП – ОДМВР – Перник, съдия Т. Тодорова. С решение РС – Радомир е 

отменил издаденото НП. 

6. НАХД № 327/2014 г. -  образувано по жалба срещу НП, издадено от 

директора на Д „ИТ” – Перник, съдия Т. Т. С решение РС – Радомир е 

потвърдил издаденото НП. Решението е обжалвано пред АС – Перник, който 

е отменил решението на РС и е отменил издаденото НП. 

7. НАХД № 473/2014 г. – образувано по жалба срещу НП, издадено от 

началника на сектор ПП – ОДМВР – Перник, съдия Т.Т. С решение РС – 

Радомир е отменил издаденото НП. 

8. НАХД № 286/2014 г. -  образувано по жалба срещу НП, издадено от 

директора на РИОСВ – Перник, съдия Т.Т. С решение РС – Радомир е 

потвърдил НП. Решението е обжалвано пред АС – Перник, който е оставил в 

сила решението на първоинстанционния съд. 

9. НАХД № 271/2014 г. – образувано по жалба срещу НП, издадено от 

началника на РУП – Перник към ОДМВР – Перник, съдия Т.Т. С решение РС 

– Радомир е отменил НП. 

10. НАХД № 360/2014 г. – образувано по жалба срещу НП, издадено от зам. 

директора на РДГ – гр. Кюстендил, съдия Т.Т. С решение РС – Радомир е 

отменил НП. Решението е обжалвано пред АС – Перник, който е оставил в 

сила решението на РС. 

11. НАХД № 364/2014 г. – образувано по чл. 78а НК за престъпление по чл. 

207, ал. 1 НК, съдия Т.Т. С решение РС-Радомир е признал обвиняемото лице 

за виновно, освободил го е от наказателна отговорност и му е наложил адм. 

наказание глоба. 

12. НАХД № 392/2014 г. -  образувано по жалба срещу НП, издадено от 

началника на РУП – Перник към ОДМВР – Перник, съдия Т.Т. С решение РС 

– Радомир е изменил НП, като е намалил наложената глоба. 

13. ЧНД № 389/2014 г. – образувано по чл. 155, вр. чл. 146, ал. 1, т.1 и 2 ЗЗ, 

съдия Т.Т. 

14. ЧНД № 295/2014 г. – образувано по чл. 244, ал. 5 НПК срещу 

постановление за спиране на наказателно производство  РП- Радомир. С 
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определение РС – Радомир е отменил постановлението за спиране на НП на 

РП – Радомир.   

15. ЧНД № 323/2014 г. – образувано по чл. 243, ал. 3 и 4 НПК срещу 

постановление за прекратяване на НП на РП- Радомир. С определение РС – 

Радомир е отменил обжалваното постановление за прекратяване на НП на РП 

– Радомир. 

16. ЧНД № 407/2014 г. – образувано по чл. 87, ал. 1 и 3 НК.  

         

     Съдия Калин Баталски  

17. НАХД № 74/2013 г. – образувано по жалба срещу ЕФ от ОДМВР – 

Перник. С решение РС – Радомир е отменил издадения ЕФ. 

18. НАХД № 233/2013 г. – образувано по жалба срещу НП, издадено от 

началника на РДНСК – Перник. С решение РС – Радомир е отменил 

издаденото НП.   

19. ЧНД № 255/2014 г. –  образувано по чл. 155, вр. чл. 146 ЗЗ.  

20. ЧНД № 335/2014 .  –  образувано по чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК. 

21. ЧНД № 138/2014 г.  –   образувано по чл. 155, вр. чл. 146, ал. 1, т. 1 и 2 ЗЗ. 

22. ЧНД № 16/2013 г.    –   образувано по чл. 155, вр. чл. 146, ал. 1, т. 1 и 2 ЗЗ. 

23. ЧНД № 164/2013 г.   -   образувано по чл. 155, вр. чл. 146, ал. 1, т. 1 и 2 ЗЗ. 

24. ЧНД № 63/2013 г. – образувано по жалба срещу постановление на РП – 

Радомир за прекратяване на НП. С определение РС – Радомир е отменил 

постановлението на РП – Радомир. 

25. ЧНД № 216/2014 г. - образувано по жалба срещу постановление на РП – 

Радомир за прекратяване на НП. С определение РС – Радомир е потвърдил 

постановлението на РП – Радомир. 

26. ЧНД № 137/2014 г. - образувано по жалба срещу постановление на РП – 

Радомир за прекратяване на НП. С определение РС – Радомир е оставил 

жалбата без разглеждане, поради обстоятелството, че жалбоподателят  няма 

качеството на пострадало лице. 

27. НАХД № 82/2013 г. – образувано по чл. 78а НК за престъпление по чл. 

343в, ал. 2, вр. ал. 1 НК. Разпореждането за насрочване на делото е във вид на 

ръкописна резолюция. С решение РС – Радомир е признал обвиняемото лице 

за виновно, освободил го е от наказателна отговорност и ме у наложил 

административно наказание глоба в размер на 1000 лв.  

28. НАХД № 126/2013 г. -  образувано по жалба срещу НП, издадено от 

Директора на ДИТ – Софийска област. С решение РС – Радомир е отменил 

обжалваното НП. 

29. НАХД № 171/2014 г. – образувано по жалба срещу НП, издадено от 

председателя на Комисия по регулиране на съобщенията. С решение РС – 

Радомир е изменил НП, като е намалил размера на наложената имущкествена 
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санкция. Решението на РС - Радомир е обжалвано пред АС – Перник, който е 

оставил в сила решението на РС. 

30. НАХД № 118/2014 г. -  образувано по жалба срещу НП, издадено от 

началника на сектор ПП – ОДМВР- Перник. С решение РС – Радомир е 

отменил обжалваното НП. 

31. НАХД № 476/2014 г. – образувано по жалба срещу НП, издадено от 

началника на РСПБЗН. С решение РС – Радомир е отменил издаденото НП. 

32. НАХД № 416/2014 г. – образувано по жалба срещу ЕФ. С Ршение РС – 

Радомир е  отменил ЕФ. 

33. НАХД № 143/2013 г. – образувано по жалба срещу НП, издадено от 

началника на РУП – Радомир. С решение РС – Радомир е отменил НП. 

34. НАХД № 22/2013 г. – образувано по жалба срещу НП, издадено от 

директора на РДГ – Кюстендил. С решение РС – Радомир е отменил 

обжалваното НП. 

35. НАХД № 51/2013 г. – образувано по жалба срещу НП, издадено от 

директора на АДФИ – София. С решение РС – Радомир е отменил 

обжалваното НП. Решението на РС - Радомир е обжалвано пред АС – 

Перник, който е оставил в сила решението на РС. 

36. НАХД № 66/2014 г. – образувано по жалба срещу НП, издадено от 

директора на БД ЗБР – Благоевград. С решение РС – Радомир е отменил НП. 

Решението е обжалвано пред АС – Перник, който е оставил в сила решението 

на РС. 

 

съдия Лора Стефанова 

37. ЧНД № 448/2014 г. – образувано по чл. 155, вр. чл. 146, ал. 1, т. 1 и 2 ЗЗ. 

38. ЧНД № 296/2014 г. -  образувано по чл. 243, ал. 4 НПК по жалба срещу 

постановление на РП – Радомир за прекратяване на НП. С определение РС – 

Радомир е отменил постановлението на РП – Радомир. 

39. ЧНД № 325/2014 г. – образувано по чл. 155 ЗЗ.  

40. ЧНД № 399/2014 г. – образувано по чл. 243, ал. 4 НПК. С определение РС 

– Радомир е отменил постановлението на РП – Радомир за прекратяване на 

НП.   

41. ЧНД № 18782014 г. – образувано по чл. 62, ал. 6, т. 1 ЗКИ. С решение РС 

– Радомир е постановил разкриване на банкова тайна. 

42. НОХД № 455/2014 г. – образувано по чл. 196, ал. 1, т. 2, вр. чл. 195, ал. 1, 

т. 3, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. „б” НК. Приключено със 

споразумение.  

43. НАХД № 270/2014 г. – образувано по жалба срещу НП, издадено от 

директора на Дирекция Перник към ИА „Автомобилна администрация” – гр. 

София. С решение РС – Радомир е отменил НП. 
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44. НАХД № 332/2014 г. -  образувано по жалба срещу НП, издадено от зам. 

директора на ТД НАП – София. С решение РС – Радомир е отменил НП. 

45. НАХД № 411/2014 г. – образувано по жалба срещу НП, издадено от 

директора на ДИТ – Перник. С решение РС – Радомир е изменил НП, като е 

намалил размера на наложената имуществена санкция. 

46. НАХД № 288/2014 г. – образувано по жалба срещу НП, издадено от 

началника на сектор ПП към ОДМВР – Перник. С решение РС – Радомир е 

отменил обжалваното НП. 

47. НАХД № 242/2013 г. – образувано по жалба срещу НП, издадено от 

директора на ДИТ – Софийска област. С решение РС – Радомир е изменил 

НП, като е намалил размера на наложената имуществена санкция. 

48. НАХД № 470/2014 г. – образувано по жалба срещу НП, издадено от 

началника на РУП – Радомир. С решение РС – Радомир е отменил НП. 

49. НАХД № 479/2014 г. – образувано по жалба срещу НП, издадено от 

началник сектор ПП към ОДМВР – Перник. С решение РС-Радомир е 

отменил НП. 

50. НАХД № 234/2013 г. – образувано по жалба срещу НП, издадено от 

началник РУП – Радомир. С решение РС – Радомир е отменил НП. 

    

Още проверени дела: НАХД № 403/2014 г. ; НАХД № 157/2013 г.; НАХД № 

363/2014 г.; НАХД № 159/2013 г.; НАХД № 173/2013 г.; НАХД № 216/2013 

г.; НАХД № 218/2013 г. НАХД № 219/2013 г. – по чл. 78а НК, по които не се 

констатираха нарушения по образуването, движението и приключването. 

                                                   

съдия Антония Алексова 

51. НАХД № 44/2013 г. – образувано по чл. 78 а НК за престъпление по чл. 

343в, ал. 2, вр. ал. 1 НК. С решение РС – Радомир е признал обвиняемото 

лице за виновно, освободил го е от наказателна отговорност и  му е наложил 

глоба в размер на 1000 лв. 

52. НАХД № 73/2013 . – образувано по жалба срешу ЕФ. С решение РС – 

Радомир е отменил ЕФ. 

53. НАХД № 238/2013 г. – образувано по жалба срещу НП, издадено от 

началника на РУП – Радомир. С решение РС – Радомир е отменил НП. 

54. НАХД № 86/2013 г. – образувано по жалба срещу НП, издадено от 

началника на Столична митница. С решение РС – Радомир е отменил НП. 

55. НАХД № 134/2013 г. – образувано по жалба срещу ЕФ, изд. От ОДМВР – 

Перник. С решение РС – Радомир е отменил ЕФ. 

56. ЧНД № 167/2013 г. – образувано по чл. 243, ал. 4 НПК. С определение РС 

– Радомир е потвърдил постановлението на РП – Радомир за прекратяване на 

НП. 
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57. НАХД № 119/2013 г. – образувано по жалба срещу НП, издадено от от 

началник отдел „Контрол РПМ” , дирекция „АРОК” към АПИ – гр. София. С 

решение РС – Радомир е отменил НП. 

58. НАХД № 103/2013 г. – образевано по жалба срещу НП, издадено от 

началник РУП – Радомир. С решение РС – Радомир е потвърдил НП. 

59. ЧНД № 123/2013 г. – образувано по чл. 155 от ЗЗ.  

60. ЧНД № 101/2013 г. – образувано по чл. 243, ал. 4 НПК.   

 

съдия Антон Игнатов 

61. НАХД № 170/2014 г. – образувано по жалба срещу НП, издадено от 

председателя на КРС. С решение РС – Радомир е изменил НП, като е намалил 

размера на наложената имуществена санкция. Решението е обжалвано пред 

АС – Перник, който е оставил в сила решението на РС. 

62. НАХД № 31/2013 г. – образувано по жалба срещу НП, издадено от 

началника на РУП – Радомир. С решение РС – Радомир е отменил НП. 

63. НАХД № 44/2014 г. – образувано по жалба срещу ЕФ на ОДМВР- 

Перник. С решение на РС – Радомир е отменен ЕФ за налагане на глоба за 

нарушение.  

64. НАХД № 43/2014 г. – образувано по жалба срещу НП, издадено от 

началника на РУП – Радомир. С решение РС – Радомир е изменил НП, като е 

намалил размера на наложената глоба. 

65. НАХД № 611/2013 г. – образувано по жалба срещу НП, издадено от 

началника на РУП – Радомир. С решение РС – Радомир е потвърдил НП. 

66. НАХД № 676/2013 г. – образувано по чл. 78 а НК за престъпление по чл. 

191, ал. 1 НК. С решение РС- Радомир е признал обвиняемонто лице за 

виновно, освободил го е от наказателна отговорност и му е наложил 

административно наказание – глоба в размер на 1000 лв. 

67. ЧНД № 447/2014 г. – образувано по чл. 155 от ЗЗ; ЧНД № 449/2014 г.; 

ЧНД № 23/2013 г.; ЧНД № 69/2013 г.; ЧНД № 497/2013 г.; ЧНД № 191/2014 

г.; ЧНД № 519/2013 г.; ЧНД № 666/2013 г.; ЧНД № 541/2013 г.; ЧНД № 

184/2014 г.; ЧНД № 379/2014 г.   

68. ЧНД № 453/2014 г. – образувано по чл. 243, ал. 4 НПК. С определение РС 

– Радомир е потвърдил постановлението на РП – Радомир. Определението на 

РС е обжалвано пред ОС – Перник, който с определение е потвърдил 

определението на РС – Радомир. 

69. НАХД № 37/2013 г. – образувано по жалба срещу НП, издадено от 

директора на АДФИ. С решение РС – Радомир е отменил НП. 

70. НАХД № 225/2014 г. – образувано по жалба срещу НП, издадено от 

директора на ИА „АА”  - РД „АА” – Перник. С решение РС – Радомир е 

отменил НП. 
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НАХД № 58/2013 г.; НАХД № 94/2014 г.; НАХД № 90/2014 г.; НАХД № 

36/2013 г. 

71. НАХД № 173/2014 г. – образувано по жалба срещу НП, издадено от 

председателя на КРС. С решение РС – Радомир е изменил НП, като е намалил 

размера на наложената имуществена санкция. Решението е обжалвано пред 

АС – Перник, който е оставил в сила решението на РС. 

72. ЧНД № 35/2013 г. – образувано по чл. 244, ал. 1, т. 2 НПК. С определение 

РС – Радомир е отменил постановлението на РП – Радомир за спиране на НП. 

73. ЧНД № 466/2014 г. – образувано по чл. 25, вр. чл. 23 НК. 

Още проверени дела: ЧНД № 207/2014 г.; ЧНД № 78/2014 г.; ЧНД № 

634/2013 г.; ЧНД № 252/2014 г.  

 

съдия Ивета Павлова 

1. НАХД № 105/2013 г. – образувано по жалба срещу НП, издадено от 

началника на Столична митница. С решение РС – Радомир е потвърдил НП.   

2. НАХД № 675/2013 г. – образувано по чл. 78а НК за престъпление по чл. 

187 НК. С решение РС – Радомир е презнал обвиняемото лице за виновно, 

освободил го е от наказателна отговорност и му е наложил административно 

наказание – глоба в размер на 1000 лв.; НАХД № 385/2014 г. 

3. НАХД № 155/2014 г. – образувано по жалба срещу НП, издадено от ИА 

„АА”. С решение РС – Радомир е отменил НП. 

4. НАХД № 478/2013 г. – образувано по жалба срещу НП, издадено от 

Директора на ДИТ СО. С решение РС – Радомир е отменил НП. Решението е 

обжалвано пред АС – Перник, който е оставил в сила решението на РС. ; 

НАХД № 59/2014 г. ; НАХД № 205/2014 г.; НАХД № 382/2014 г.  

5. НАХД № 47/2013 г. – образувано по жалба срещу НП, издадено от 

директора на РЗОК – Перник. С решение РС – Радомир е потвърдил НП.     

6. НАХД № 241/2013 г. – образувано по жалба срещу НП, издадено от 

директора на дирекция „КПД” в РИОСВ – Перник. С режшение РС – 

Радомир е отменил НП. 

7. НАХД № 147/2012 г. – образувано по жалба срещу НП, издадено от зам. 

председателя на КФН. С решение РС – Радомир е потвърдил НП. 

8. НАХД № 172/2014 г. – образувано по жалба срещу НП, издадено от 

Председателя на КРС. С решение РС – Радомир е изменил НП, като е 

намалил размера на наложената имуществена санкция. Решението е 

обжалвано пред АС – Перник, който е оставил в сила решението на РС. 

НАХД № 59/2013 г.; НАХД № 30/2013 г.; НАХД № 209/2014 г.; НАХД № 

194/2014 г.; НАХД № 326/2014 г. 

9. НАХД № 70/2013 г. – образувано по жалба срещу НП, издадено от кмета 

на община Ковачевци. С решение РС – Радомир е отменил НП. 
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10. НАХД № 223/2014 г. – образувано по жалба срещу НП, издадено от кмета 

на община Радомир. С решение РС – Радомир е отменил НП. Решението на 

РС – Радомир е обжалвано пред АС – Перник, който е прекратил 

производството, поради оттегляне на жалбата. 

11. ЧНД № 124/2014 г. – образувано по чл. 243, ал. 3 НПК. С определение на 

РС – Радомир е отменил постановлението на РП – радомир за прекратяване 

на НП. 

ЧНД № 298/2014 .; ЧНД № 11/2014 г.; ЧНД № 192/2014 г.; ЧНД № 99/2014 г.; 

ЧНД № 694/2013 г.; ЧНД № 703/2013 г.; ЧНД № 635/2013 г.; 

ЧНД № 324/2013 г.; ЧНД № 354/2013 г.; ЧНД № 61/2013 г. 

12. ЧНД № 353/2014 г. – образувано по чл. 155 от ЗЗ.  

ЧНД № 388/2014 г.; ЧНД № 186/2014 г.; ЧНД № 24/2013 г.; ЧНД № 620/2013 

г.; ЧНД № 602/2013 г.  

 

Антон Игнатов 

НЧХД № 334/2013 г. – образувано по чл. 216, ал. 6 НК. С присъда РС- 

Радомир е оправдал подсъдимия. Присъдата е обжалвана пред ОС – Перник, 

който с решение е потвърдил присъдата на РС. 

НЧХД № 366/2013 г. – образувано по чл. 130, ал.2 и чл. 146, ал. 1 НК. С 

присъда РС – Радомир е признал подсъдимия за виновен. Присъдата е 

обжалвана пред ОС – Перник, който с решение е изменил присъдата на РС – 

Радомир в частта на определяне на наказанието, като вместо „лишаване от 

свобода” условно е наложил наказание „Пробация”. 

НЧХД № 452/2013 г. – образувано по тъжба за извършени престъпления по 

чл. 209 – 214 НК. С определение РС – Радомир е прекратил наказателното 

производство, тъй като тъжбата не отговаря на условията, посочени в чл. 81 

НПК. Определението е обжалвано пред ОС – Перник, който е потвърдил 

определението на РС. 

НЧХД № 123/2012 г. – образувано по чл. 130 НК. С присъда РС – Радомир е 

оправдал подсъдимия. 

 

съдия Алексова 

НЧХД № 124/2012 г. – образувано по чл. 130, ал.1 НК срещу трима 

подсъдими. С присъда РС – Радомир е признал подсъдимите за невинни.   
 

      

    XVІ. НАТОВАРЕНОСТ И КАЧЕСТВО 
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 Средното постъпление на съдия за месец е 49,71 бр. дела за целия 

период ( за 2013 г. е 59,42 бр. дела, а за 2014 г. е 40 бр. дела) и същевременно 

средно месечно един съдия е свършвал 9,27 бр. дела за целия период ( за 

2013 г. 11,88 бр. и 2014 г. 6,67 бр.) . 

- образувани през 2013 година 713 бр.; 

По съдии са както следва: 

 

№ 

СЪДИЯ 

постъпили дела през отчетния 

период 

о
б

щ
о

 

д
ел

а 
 

в т.ч по видове дела.: 

но

х 

нч

хд 

чл.78

аНК 

чн

д 

анх

д 

Натовареност  

  

За всичко 

дела 
713 133 13 15 

32

4 
228 

11,88 

1 А. Игнатов 
298 

58 8 6 

10

9 117 

24,83 

2 

А. 

Алексова 
79 

10   2 50 17 

6,58 

3 И. Павлова 200 48 4 4 69 75 16,67 

4 

К. 

Баталски 
68 

14   2 43 9 

5,67 

5 

Л. 

Стефанова 
68 

3 1 1 53 10 

5,67 

 

- образувани през 2014 година 480 бр..; 

 

 

№ 

СЪДИЯ 

постъпили дела през отчетния 

период 

о
б

щ
о

 

д
ел

а 
 в т.ч по видове дела.: 

нох нчхд чл.78аНК чнд анхд Натовареност 

  

За всичко 

дела 
480 98 9 4 223 146 

6,67 

1 А. Игнатов 135 28 3   56 48 11,25 

2 А. Алексова 7       7   7 
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3 И. Павлова 135 26 3 1 56 49 11,25 

4 К. Баталски 87 23 1   40 23 7,25 

5 

Л. 

Стефанова 
58 

11 1 2 32 12 

4,83 

6 Т. Тодорова 58 10 1 1 32 14 4,83 

 

 Общият брой разгледани дела за проверявания период е 1301 бр., от 

които за 2013 г. -  764 бр., за 2014 г. -537 бр. /, от които НОХД – 260 бр. от 

които за 2013 г. -   147 бр., за 2014 г. – 113 бр. /. 

 Общо за периода са образувани 1193 наказателни дела, от които - 231 

бр. НОХД (за 2013 г. – 133 бр., за 2014 г. – 98 бр. ); 22 бр. НЧХД (за 2013 г. – 

13 бр., за 2014 г. – 9 бр.); 393 бр. АНД (за 2013 г. – 243 бр., за 2014 г. – 150 

бр.) и 547 бр. ЧНД (за 2013 г. – 324 бр., за 2014 г. – 223 бр.).   

 НОХД съставляват   19,36 % от всички образувани наказателни дела. 

Относително най-голям е делът на постъпилите ЧНД -547 бр. или това 

възлиза на    45,85%. 

Броят на несвършените наказателни дела към 01.01.2013 г. е 51 бр. 

          Към 01.01.2014 г. броят на тези дела е 57 бр. Към 01.01.2015 г. броят на 

несвършените дела е 21 бр., . 

- останали от предходни години в началото на 2013 г. 51 бр.; 

 

 

№ 

СЪДИЯ 

несвършени дела в началото на 

отчетния период 

о
б

щ
о

 

д
ел

а 
 в т.ч по видове дела.: 

нох нчхд чл.78аНК чнд анхд 

  

За всичко 

дела 
51 14 6 0 2 29 

1 А. Игнатов 15 4 2   1 8 

2 А. Алексова 16 5 2     9 

3 И. Павлова 18 4 2   1 11 

4 К. Баталски 2 1       1 

5 

Л. 

Стефанова 
0   
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- останали от предходни години в началото на 2014 г. 57 бр. ; 

 

№ 

СЪДИЯ 

несвършени дела в началото на 

отчетния период 

о
б

щ
о

 

д
ел

а 
 в т.ч по видове дела.: 

нох нчхд чл.78аНК чнд анхд 

  

За всичко 

дела 
57 15 5 4 3 30 

1 А. Игнатов 37 9 4 3 1 20 

2 А. Алексова 0 0 0 0 0 0 

3 И. Павлова 14 5 1 0 1 7 

4 К. Баталски 3 1 0 1 1 0 

5 

Л. 

Стефанова 
3 0 

0 0 0 3 

6 Т. Тодорова 0 0 0 0 0 0 

 

  Разгледаните дела общо за периода са 1301, от които  останали от 

предишен период -108 бр. ( за 2013 г. – 51 бр., за 2014 г. -57 бр.) и 

новообразувани -1193 бр.( за 2013 г. -713 бр., за 2014 г.- 480 бр.). 

 От разгледаните   за проверявания период   1301 бр. дела за 2013 г. са  

764 бр., и за 2014 г. -537 бр. , от които НОХД – 260 бр. ( за 2013 г. -   147 бр., 

за 2014 г. – 113 бр. ). 

          По години и по съдии са както следва: 

 

- 2013 г. общ брой: 764 бр.  

№ 

СЪДИЯ 

общо дела за разглеждане 

о
б

щ
о
 

д
ел

а 
 

в т.ч по видове дела.: 

нох нчхд чл.78аНК чнд анхд 

  За всичко дела 764 147 19 15 326 257 

1 А. Игнатов 313 62 10 6 110 125 

2 А. Алексова 95 15 2 2 50 26 

3 И. Павлова 218 52 6 4 70 86 
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4 К. Баталски 70 15 0 2 43 10 

5 Л. Стефанова 68 3 1 1 53 10 

 

- 2014 г. общ брой: 537 бр.  

 

№ 

СЪДИЯ 

общо дела за разглеждане 
о
б

щ
о
 

д
ел

а 
 

в т.ч по видове дела.: 

нох нчхд чл.78аНК чнд анхд 

  

За всичко 

дела 
537 113 14 8 226 176 

1 А. Игнатов 172 37 7 3 57 68 

2 А. Алексова 7 0 0 0 7 0 

3 И. Павлова 149 31 4 1 57 56 

4 К. Баталски 90 24 1 1 41 23 

5 Л. Стефанова 61 11 1 2 32 15 

6 Т. Тодорова 58 10 1 1 32 14 

 

 Приключени  са 1223 бр. от които за 2013 г. – 707 бр., за 2014 г. – 516 

бр., които се разпределят както следва: НОХД – 238 бр. или 19,46 %, от които 

за 2013 г. – 132 бр., за 2014 г. – 106 бр.; НЧХД – 27бр. или 2,21 %, от които за 

2013 г. – 14 бр., за 2014 г. -13 бр. ; АНД – 409 бр. или   33,44 %, от които за 

2013 г. -   238 бр., за 2014 г. – 171 бр.  и ЧНД -549 бр. или 44,89%, от които за 

2013 г. – 323 бр., за 2014 г. – 226 бр. 

 От общо свършените 1223 наказателни дела, прекратените са 254 бр. 

или това прави 20,77% от наказателните дела, от които за 2013 г. – 150 бр., за 

2014 г. – 104 бр. 

 

От тях: 

1. Със съдебен акт /присъда, решение, определение/ са 969 бр. от 

които за 2013 г. – 557 бр., за 2014 г. – 412 бр. и по съдии. 

2. Прекратени са 254 бр. от които за 2013 г. -150 бр., за 2014 г. – 

104 бр. 

 От решените дела 1223 бр., обжалвани са 208 бр. ,което възлиза на17,01 

%, от които за 2013 г. –  83 бр., за 2014 г. – 125 бр. 

 От обжалваните 208 бр. дела има резултат по 191 бр. или това прави 

91,82%, от които за 2013 г. – 103 бр., за 2014 г. – 88 бр. 
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 От тях потвърдени са 127 бр. (66,49 %), изменени – 14 бр. – (7,32%), 

отменени -50 бр. (26,17 %).     

 От отменените 50 бр., върнати за ново разглеждане са 19, от които за 

2013 г. — 11 бр., а за 2014 г. – 8 бр., а с постановяване на нова присъда - 31

 бр., от които за 2013 г. – 15 бр., за 2014 г. – 16 бр. 

 С прекратяване на наказателното производство – 0 бр.   

  

 Останалите висящи дела за периода са78 бр., от които за 2013 г. – 57 

бр., за 2014 г. – 21 бр. 

 Средното постъпление на съдия за месец за целия период е 49,71 дела и 

същевременно средно месечно един съдия е свършвал 50,96 дела. 

  Броят на съдебните заседания по наказателни дела на съда за 2013 г. е 

265 бр., или средно месечно 4,42 заседания. За 2014 г. броят на съдебните 

заседания   е  253 бр., или средно месечно 4,56 заседания. 

- 2013 г. 

 

 И. 

Павлова 

К. 

Баталски 

Л. 

Стефанова 

А. 

Алексова 

А. Игнатов Общ брой 

заседания 

януари 6 6 - 9 8 29 

февруари 10 2 - 7 9 28 

март 5 5 1 5 9 25 

април 5 5 3 4 11 28 

май 5 6 4 4 3 22 

юни 9 - 1 2 10 22 

юли 1 - - 2 10 13 

август 4 - - 0 6 10 

септември 9 - 2 1 6 18 

октомври 11 - 0 1 13 25 

ноември 9 3 2 0 9 23 

декември 7 1 1 1 12 22 

- 2014 г. 

 

 И. 

Павлова 

К. 

Баталски 

Л. 

Стефанова 

А. 

Алексова 

А. 

Игнатов 

Т. 

Тодорова 

Общ брой 

заседания 

януари 4 4 2 1 11 - 22 
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февруари 8 8 2 0 13 - 31 

март 6 3 0 - 11 1 21 

април 6 4 0 - 11 1 22 

май 5 6 1 - 9 0 21 

юни 7 7 1 - 8 2 25 

юли 4 1 5 - 0 3 13 

август 3 1 0 - 2 2 8 

септември 4 0 2 - 5 5 16 

октомври 7 5 4 - 7 6 29 

ноември 4 3 5 - 7 5 24 

декември 4 3 4  5 5 21 

 

 

За да има ритмичност в работата на съда, т.е. за да се избягва 

претоварването и затрупването на отделни състави и на съда, като цяло, 

останалите несвършени дела в края на годината не следва да бъдат по брой 

повече от средномесечните постъпления по съответния вид дела. 

  

 

XVII. АНАЛИЗ НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА ПО ВЛЕЗЛИ В СИЛА  

СЪДЕБНИ АКТОВЕ, ПОСТАНОВЕНИ ПО  

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 

 

 1. Съдебната практика по НОХ дела 

 

 1.1. Образуване на делата. Образуването на делата става от 

председателя на съда, а в негово отсъствие – от друг съдия, определен със 

заповед на председателя. За образуването на делата се използва щемпел, 

който не е съответен на действащите към периода на проверката законови 

изисквания. Тези несъответствия се изразяват в следното: 

  ● липсва дизспозитив (волеизявление) за образуване на делото: вместо 

него щемпелът съдържа диспозитив за разпределяне на делото на съответния 

докладчик, респ. състав. При действието на чл. 9 ЗСВ правомощието на 

председателя да разпределя делата на докладчици е заменено с електроно 

разпределение на делото на принципа на случайния подбор по реда на 

постъпването на всяко дело между съдиите, включени в кръга на възможните 

докладчици. В тази връзка веднага следва да се посочи, че установените от 

ЗСВ и ВСС правила за електронно разпределение на делата по докладчици се 
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съобразяват от лицата, натоварени с тази дейност под контрола на 

председателя на съда. По тази материя са издадени множество заповеди на 

адм. ръководител, които са необходими и законосъобразни, защото 

детайлизират указанията на ВСС към променящите се условия на работа на 

съдиите от РС – гр. Радомир и по форма и съдържание отговарят на 

изискванията за издаване на административни актове. Наблюдава се една 

динамика при издаването на тези заповеди, която е съответна на динамиката 

на установяването и изменението на съответните правила за същата дейност, 

иготвени от ВСС. В използвания щемпел за образуване на делата не се 

съдържат данни за действителния начин на разпределение на делата, а 

именно – този по реда на чл. 9 ЗСВ. Щемпелът не съдържа данни за съда, 

пред когото се образува делото и би могъл да се използва от всеки районен 

съд. 

 За да се отстранят посочените несъответствия е препоръчително да се 

изготви макет за нов щемпел, който примерно би могъл да съдържа следните 

елементи: 

 Ред първи            Районен съд – гр. Радомир 

 Ред втори            Образувам НОХД № ......../.......... г. 

 Ред трети             Докладчикът да се определи по чл. 9 ЗСВ 

          Ред четвърти       Председател: ................................... 

    Заместващ съдия по Заповед № ...../........г. 

          Ред пети               Дата .......................... 

 

 Образуването на делото има основополагащо значение за валидното 

разглеждане и решаване на делото. Така както без законосъобразно 

образувано ДП не може да се изготви валиден съдебен акт, така и без 

законосъобразно образуване на съдебното наказателно дело не може да има 

законосъобразна присъда. 

 С образуването на делото пред съответния съд се дава началото на 

съдебния наказателен процес, като верига от процесуални действия на съда и 

страните до посдтановяването на съдебния акт. 

 В чисто практически план преди образуване на делото от 

компетентното длъжностно лице (председател или заместващия го съдия) се 

упражнява един предварителен контрол относно подведомствеността на 

делото към органите на съдебната система, както и относно неговата пълна 

окомплектованост за да стане възможно разглеждането му в с.з. 

 Посочените по-горе изисквания за законосъобразно образуване на 

наказателното дело (НОХД) не са спазени по НОХД № 304/2014 г., НОХД № 

312/2014 г., НОХД № 432/2014 г., НОХД № 65/2013 г. и по всички други 

наказателни дела от общ характер. Същата констатация важи и при 
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образуването на останалите видове наказателни дела (НЧХД, АНД и ЧНД). 

Отстраняване недостатъците при образуването и на тази категория дела може 

да стане по идентичен начин с този, посочен за НОХ делата. 

 2. Предаване на съд – това е този стадий от съдебния наказателен 

процес, през който съдията- докладчик проверява въпросите по чл. 248, ал. 2 

НПК и при позитивна констатация относно тяхното наличие изготвя 

разпореждане за насрочване на делото и дава други, предвидени в закона 

указания и съобщения по организирането на процеса и участието на 

заинтересованите лица. Предаването на съд започва с получаването на 

разпределеното дело от докладчика и приключва с неговото насрочване. 

Фактическото насрочване на делото има за практическа последица 

предаването на съд. За да се стигне до това процесуално действие съдията-

докладчик проверява процесуалната издържаност на ДП в две направления: 

а) спазване на процесуалния закон при събиране и проверка на 

доказателствата и извършване на другите процесуални действия; б) зачитане 

процесуалното право на защита на обвиняемия, пострадалия и техните 

процесуални представители в съответствие с изискванията на НПК. 

Успоредно с това съдът следи служебно за наличието или липсата на 

материална компетентност на органите на ДП по отношение на извършените 

от тях действия, както и относно спазването на предвидената процесуална 

форма за същите действия. 

 Същевременно съдията-докладчик следи служебно и за подсъдността 

на делото, както и за допустимата и възможна процедура за неговото 

разглеждане и решаване в съдебната фаза на процеса. 

 За резултатите от тази проверка докладчикът прави констатация в 

съобразителната част на Разпореждането и с оглед на тяхното естество и 

насока взема решение или за разглеждане на делото в с.з. или за неговото 

прекратяване, спиране или връщане на органите на ДП. 

 Повече от очевидно е, че цялата тази предварителна контролна дейност 

на съдията-докладчик не може да бъде убедително материализирина без 

изготвяне на съответното разпореждане, което като вид съдебен акт (чл. 32, 

ал. 2 НПК), следва задължително да бъде мотивирано (чл. 121, ал. 4 във вр. с 

чл. 5, ал. 2 КРБ). Именно поради това е недопустимо насрочване на делото 

със саморъчно изписана резолюция (НОХД № 65/2013 г.). При проверката не 

бяха констатирани подобни действия по други НОХ дела и поради това може 

да се приема, че случаят е единичен и изолиран. Препоръчително е 

посочената незаконосъобразна практика, доколкото съществува, да бъде 

решително изоставена. 

 По останалите проверени НОХ дела насрочването на делото става с 

разпореждане, което е пълно, съответно и законосъобразно. Много добри са 
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разпорежданията по НОХД № 230/2013 г. с докладчик съдия Лора 

Стефанова, по НОХД № 67/2013 г. с докладчик съдия Антония Атанасова – 

Алексова, по НОХД № 310/2014 г. с докладчик съдия Татяна Тодорова, по 

НОХД № 432/2014 г. на същия докладчик и др. 

 По някои от разпорежданията има произнасяне по въпроси, които не са 

предвидени за решаване в стадия предаване на съд (чл. 248, ал. 2 – чл. 252 

НПК), какъвто е въпросът с мярката за неотклонение (МНО). Така е 

процедирано с разпореждане по НОХД № 304/2014 г. с докладчик съдия Т. 

Тодорова, по НОХД № 2/2013 г. с докладчик съдия Антония Атаносва – 

Алексова, по НОХД № 199/2014 г. с докладчик съдия К. Баталски, по НОХД 

№ 338/2014 г. с докладчик съдия Лора Стефанова и др. Следва да се 

отбележи, че това не е единна практика, без изключение и това е основание 

за формиране на противоречие в практиката на съда при прилагането на 

закона по отношение на един и същ въпрос, а именно допустимо ли е 

служебно произнасяне по МНО от съдията – докладчик, без да е сезиран 

надлежно с искане от заинтересованите лица. В зависимост от практиката на 

другите съдилища от проверявания регион и от страната, ИВСС ще прецени 

доколко са налице основанията за сезиране на компетентните органи да 

направят искане пред ВКС, ОСНК за произнасяне с тълкувателно решение. 

Още сега обаче могат да се посочат следните положения в подкрепа на 

становището за липса на служебно задължение на съда да се произнася по 

МНО без искане от заинтересованите страни: 

 ● съдебната компетентност по естеството си съставлява защита 

(санкция) и не може да се изпълнява без да е изрично установена от закона, а 

само по пътя на тълкуването, както е в случая, тъй като е напълно възможно 

да бъдат неоснователно и незаконосъобразно засегнати права на граждани; 

 ● известно е още, че съгласно чл. 27 НПК съдът е длъжен да решава 

всички въпроси относно движението и начина на разглеждане на делото 

служебно. Въпросите, които рефлектират върху правата на процесуалните 

субекти, участващи в наказателния процес, не са свързани с движението и 

начина на разглеждане на делото и за това тяхното решаване следва да става 

само по искане на заинтересованите страни. Ако това положение не се 

съобразява, то напълно е възможно, съдът да се занимава служебно с 

обезпечителните мерки (чл. 256, ал. 1, т. 3 НПК) относно бъдещи вземания на 

държавата или други юридически и физически лица, а общоизвестно е, че без 

съответно искане съдът не дължи произнасяне по обезпечителните мерки. 

Напълно идентично е и положението с МНО – чл. 256, ал. 1, т. 2 НПК. 

 ● Въпросите, които съдът решава в стадия „предаване на съд” са строго 

нормирани в чл. 248, ал. 2 – чл. 252 НПК. Между тези въпроси не е посочена 

възможността докладчикът да се произнася служебно по МНО. Такова 
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произнасяне е възможно в следващия процесуален стадий „Подготвителни 

действия”, от което следва, че решаването на въпроса с МНО не може да 

стане с Разпореждането за насрочване на делото по чл. 252 НПК, а само с 

отделно разпореждане по чл. 256, ал. 1, т. 2 НПК и то ако има искане за това. 

В противен случай служебното няхлуване в личните процесуални права на 

заинтересованите лица може да доведе до тяхното засягане, което ще се 

окаже незаконосъобразно и порадитова процесуално недопустимо. 

 Има и други доводи в подкрепа на посоченото становище, но не е 

нужно тяхното оповестяване, защото и изложеното дотук е достатъчно. 

Практиката на съдилищата за служебно произнасяне по МНО се пренесе по 

силата на една инерция от НПК -1974 г., без да е законодателно установено в 

действащия НПК – 2005 г.     

 3. Разглеждане и решаване на НОХ дела.  

          Съдебните актове по НОХ делата съставляват сърцевината и поради 

това най-съществената част от наказателните дела. Чрез тях се формира 

облика на наказателното правораздаване, осъществявано от всеки съд. 

Следва да се посочи като обща констатация, че по начало съдиите от РС – 

Радомир при разглеждането и решаването на НОХ делата се съобразяват и 

спазват изискванията на законодателството. Делата се проучват внимателно и 

се подготвят предварително за тяхното своевременно разглеждане и 

правилно решаване. Преобладаваща част от делата, около 2/3, приключват 

със съдебен акт в тримесечен срок. При разглеждането на НОХД в с.з. се 

следва стриктно установената и избраната от съда процедура. Съдебният 

протокол документално отразява с.з. и съответства на НПК. Не се 

консаттираха груби нарушения на закона в процеса на неговото тълкуване и 

прилагане. По всяко дело е препоръчително, при възникнали проблеми по 

тълкуването и прилагането на закона, да се проучи досегашната практика на 

РС – Радомир и на ОС – Перник. Когато това е недостатъчно, дза да се  

получи търсения убедителен отговор, добре е да се види становището ва 

теорията и утвърдената безпротиворечива практика на ВКС, както и 

относимата практика на съда в Страсбург. Предполага се, че такива тежки 

случаи годишно няма да бъдат повече от няколко. И това оправдава тяхното 

внимателно, пълно и всестранно проучване. Успоредно с това, неизбежно 

сеповишава и квалификацията на докладчика, както и на целия съд, тъй като 

тези проучвания могат да бъдат споделени и с останалите наказателни съдии. 

 При проверката се констатираха  някои несъответствия с изискванията 

на закона, които се посочват с препоръката да не се допускат за в бъдеще. 

 НОХД № 199/2014 г. (съдия К. Баталски) е разгледано по реда на Глава 

XXVII НПК – Съкратено съдебно следствие. В с.з. е постановено 

определение, че ще се ползват самопризнанията на подсъдимия при 
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постановяване на присъдата без да е направена констатация, че 

самопризнанията се подкрепят от материалите на ДП, тъй като към онзи 

момент тези материали още не са били прочетени и приобщени към 

доказателствените материали. По същото дело в диспозитива на присъдата 

има мотивировка на квалификацията опасен рецидив, което може да се 

направи в мотивите. В диспозитива следва да се посочи по коя само 

алтернатива на чл. 29 НК е квалифициращия признак. В присъдата има 

осъждане по пет пункта на ОА за престъпление при условията на чл. 26 НК. 

Санкционната част на диспозитива е на л. 5 и не е ясно дали се отнася за 

цялата престъпна дейност или само за деянието по същия пункт. Освен това в 

нарушение на чл. 26, ал. 2 НК, не е сумиран по стойност общият престъпен 

резултат, който има значение при оценката на обществената опасност на 

деянието и при определяне на наказанието.  

 По НОХД № 304/2014 г. съдия Т. Тодорова бележките са само по 

изписването на присъдата: 

 ● наказанието не следва да се изписва в отделен диспозитив, а 

непосредствено след изписване на деянието и неговата правна квалификация. 

 ● мотивите са добри, но по обем (6 страници) са в повече от 

необходимото. По естеството си деянието е административно нарушение и 

само поради определен обективен признак е въздигнато в престъпление. По 

обем, насока и начин на изписване, присъдата по същото дело не би следвало 

да се различава съществено от решение по АН дело. В мотивите към 

присъдата следва да се избягват повторенията и да намерят място само тези 

обстоятелства, които са елементи от изпълнителното деяние, квалификацията 

и наказанието, изписани по един синтезиран начин. 

 Според изискванията на висшата съдебна инстанция относно формата и 

съдържанието на съдебния акт, този акт следва да бъде кратък, ясен, пълен, 

точен и убедителен. Това не сепостига с много думи, а с концентрация на 

мисълта. 

 По същото дело е извършена много добра подготовка на делото от РС – 

Радомир за неговото разглеждане от ОС – Перник. 

 По НОХД № 2/2013 г. с докладчик съдия Антония Атанасова – 

Алексова, в съдебния протокол (СП) от с.з., проведено на 31.01.2013 г. е 

изписан диспозитив на определение „не дава ход на делото”. Това е излишно 

след като е очевидно, че делото се отлага за друга дата, без да е започнало 

разглеждането му. 

 Съдът следва да се въздържа от постановяване на отрицателни 

диспозитиви, които имат за предмет отрицателни факти, с общоизвестното 

положение за тяхното специфично доказване и изпълнение. По същия начин 

е процедирано и в СП от с.з., проведено на 07.02.2013 г. 
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 Констатира се, че присъдата и мотивите към нея са законосъобразни, а 

като изписване лаконични, но ясни и пълни. 

 По НОХД № 139/2013 г. докладчик съдия Калин Баталски, делото е 

насрочено в с.з. вместо с разпореждане по чл. 252 НПК със саморъчно 

изписана резолюция, от която не е ясно дали е упражнен предвиденият 

контрол по чл. 248, ал. 2 НПК и дали са налице всички условия за 

разглеждане на делото, независимо, че то е решено по Глава XXIX НПК. 

 По НОХД № 414/2014 г. докладчик съдия Л. Стефанова, делото е 

решено по Глава XXVII НПК – Съкратено съдебно следствие. Констатацията 

на съда в СП от 03.12.2014 г., че направеното самопризнание на подсъдимия 

се подкрепя от събраните доказателства, е преждевременна, тъй като към 

онзи момент доказателствата на ДП не са били прочетени и приобщени към 

доказателствения материал, за да е възможна направената от съда преценка. 

 ● Делото е решено с присъда, която е обоснована и законосъобразна. 

Има съображения защо приложението на чл. 55, ал. 1 НК, основанията за 

които са били налице, е по-благоприятно за подсъдимия от приложението на 

режима за определяне на наказанието по чл. 58а, ал. 1 НК. 

● По НОХД № 34/2014 г. докладчик съдия Антон Игнатов, делото е 

решено с пирсъда. В присъдата има стилни неясноти и се нуждае от по – 

прецизна редакция. 

● НОХД № 580/2013 г. на същия докладчик. Делото е решено с 

присъда. Наказанието е изписано в диспозитива за последното деяние от 

веригата на продължаваното престъпление и не става ясно дали това 

наказание е за всички деяния от продължаваното престъпление или само за 

това по последния пункт. Тук се налага една обща констатация относно 

законосъобразното приложение на чл. 26 НК. Когато са налице условията на 

продължаваното престъпление по чл. 26, ал. 1 НК, отговорността не е за 

всяко от извършените деяния от веригата на продължаваното престъпление, а 

за общия (съвкупен) причинен престъпен резултат от всички деяния на 

продължаваното престъпление. Това задължително предполага, съгласно чл. 

26, ал. 2 НК, сумиране на съвкупно причинения престъпен резултат и 

незабавно след това определяне на наказанието за същия резултат. От тази 

гледна точка и съгласно чл. 301, ал. 2 НПК, въпросите по чл. 301, ал. 1 НПК 

се решават отделно само когато подсъдимият е извършил отделни 

престъпления, а не отделни деяния на едно и също престъпление, каквото е 

продължаваното. Именно поради това изписването на присъдата при 

продължаваното престъпление предполага един общ диспозитив за всички 

деяния, включени във веригата на продължаваното престъпление, времевия 

период на тяхното осъществяване, причинения съвкупен престъпен резултат 
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и дължимото наказание. Няма законово изискване за изписване на отделните 

деяния в диспозитива. Това може да стане в мотивите. 

Същата непрецизност при приложението на чл. 26 НК е допусната и 

при постановяване на присъдата по НОХД № 586/2013 г. с докладчик съдия 

Антон Игнатов. По това дело през един и същ времеви период са извършени 

четири отделни престъпни деяния, които отговарят на изискванията на чл. 26, 

ал. 1 и 2 НК. Вместо да се изпише в диспозитива на присъдата, че за 

посочения времеви период, при условията на продължавано престъпление, 

подсъдимият е извършил кражба от гробищен парк на обща стойност 178, 95 

лв., за което му се налага съответното наказание, в диспозитива на присъдата 

отделните престъпни актове, като деяния са изписани самостоятелно, с 

отделна парична равностойност за всяко деяние, като наказанието е 

наложено при изписването на последното деяние. Никъде в диспозитива, 

нито в мотивите на присъдата не е посочена общата стойност на кражбите по 

отделните деяния и това е в нарушение на чл. 26, ал. 2 НК, както и на чл. 301, 

ал. 2 НПК. 

По същото дело е приложен чл. 66, ал. 1 НК. В нарушение на чл. 67, ал. 

1 и 2 НК, в диспозитива на присъдата не е посочено на кого се възлагат 

възпитателните грижи спрямо осъдения през периода на изпитателния срок. 

По НОХД № 469/2014 г. докладчик съдия Лора Стефанова, 

разпореждането по чл. 252 НПК отговаря на всички законови изисквания и 

може да се използва като пример за добра практика в стадия предаване на 

съд. При изписването на присъдата се констатираха известни несъответствия, 

които се изразяват в следното: 

● квалификацията „опасен рецидив” се обосновава в диспозитива 

вместо в мотивите. В диспозитива е достатъчно да се посочи само във вр. с 

коя алинея и буква е конкретната форма на опасния рецидив по чл. 29 НК. 

Предишните осъждания и наложените наказания следва да се изпишат само в 

мотивите. 

● наказанието е определено при условията на чл. 58а НК без да се сочи 

междинното наказание по чл. 54 НК и след това подлежащото на изпълнение, 

така както предвижда чл. 58а, ал. 1 НК. Това е необходимо, защото е 

посочено в материалния закон с идеята да има възможност да се документира 

целия мисловно-логически процес на съда при определяне на наказанието по 

чл. 58а НК, практическият смисъл на което е да се избягва допускането на 

съдебни грешки при определянето на наказанието по този режим.  

4. Решаване на наказателното дело със споразумение. 

При прилагането на Глава XXIX НПК, наказателните съдии по начало 

спазват специфичните изисквания за насрочване на делото също с 

разпореждане по чл. 252 НК, но в 7-дневен срок, за еднолично разглеждане 
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на делото от съдията-докладчик, за един предварителен контрол върху 

процесуалната издържаност на ДП по споразумението с цел да се спази 

закона при събиране и проверка на доказателствата (валидност и 

достоверност на признанието на обвиняемия, както и относно обезпечаване 

процесуалните права на страните и техните процесуални представители). 

В с.з. съдът се убеждава в позицията на обвиняемия, че той разбира 

смисъла и значението на признанието на фактите по ОА, декларирайки 

доброволността на направеното самопризнание, както и разбирането му 

относно последиците на одобреното споразумение. Така на практика се 

осъществява правилното приложение на материалния и процесуалния закон. 

В практикатана съда се наблюдава едно различие при изготвяне на 

определението за одобряване на споразумението. Едни съдии (К. Баталски и 

Лора Стефанова) само одобряват подписаното споразумение и прекратяват 

наказателното производство по делото. Други съдии, след одобряването на 

споразумението, считат за необходимо да го възпроизведат още веднъж като 

съдържание в същото определение, като му придават една присъдоподобна 

санкционна форма, каквато като вид съдебен акт в НПК не е предвидена. 

Съгласно първото виждане са приключени производствата по НОХД № 

172/2013 г., НОХД № 139/2013 г., НОХД № 234/2014 г., НОХД № 127/2013 г., 

НОХД № 246/2014 г., НОХД № 267/2014 г., НОХД № 272/2014 г. и НОХД № 

713/2013 г. с докладчик съдия К. Баталски, както и по НОХД № 230/2013 г., 

НОХД № 148/2013 г., НОХД № 283/2014 г., НОХД № 455/2014 г., НОХД № 

328/2014 г. с докладчик съдия Лора Стефанова, по НОХД № 115/2014 г. и 

НОХД № 65/2013 г. (докл. съдия Нели Игнатова). Съгласно другото виждане 

са приключени производствата по  НОХД № 310/2014 г., НОХД № 294/2014 

г., НОХД № 472/2014 г., НОХД № 432/2014 г., НОХД № 324/2014 г. (съдия 

Татяна Тодорова), по НОХД № 67/2013 г. и НОХД № 57/2013 г.(съдия 

Антоанета Атанасова – Алексова). 

Съображенията за законосъобразността на първото становище са 

следните:   

 ● В Глава XXIX НПК законодателят не предвижда възможност, след 

като одобри споразумението, съдът да го възпроизведе отново и да го 

трансформира от съгласувано волеизявление между страните в съдебен акт 

със санкционни последици; 

 ● Санкционните правомощия на съда, като действия и актове, са 

изрично и детайлно посочени в КНРБ и НПК. Сред тези правомощия не е 

предвидено правомощието на съда след одобряване на постигнатото 

споразумение между страните, да го перефразира и оформя като свой 

съдебен акт;   
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 ● Стриктно погледнато, без предвидена компетентност, постановените 

съдебни актове (в случая определението, възпроизвеждащо споразумението) 

не следва да имат валидни правни последици, доколкото компетентността на 

санкциониращите органи е винаги законодателно ясно определена. 

 ● При евентуални различия между подписания текст на 

споразумението и неговото неправилно (погрешно) възпроизвеждане в 

определението на съда, очевидно е, че приоритет следва да има автентично 

изразеното волеизявление на страните в споразумението, а не това, което 

съдът погрешно е възпроизвел в определението си, от което следва, че няма 

практическа необходимост от повторното възпроизвеждане на 

споразумението в определението на съда. 

 ● Волята на законодателя е въпросите от зяадължителния предмет на 

съгласуване (чл. 381, ал. 5 НПК) да бъдат доброволно решени от страните, а 

не от съда, който е длъжен да упражни само последващ контрол за това 

споразумението да не противоречи на закона и на морала. Заместването на 

този чисто охранителен контрол със санкциониращата компетентност 

(„признава за виновен” и „осъжда”) пряко и непосредствено противоречи на 

закона, неговия дух, както и на законодателната идея, установена с Глава 

XXIX НПК. 

 Препоръчително е съдиите, възприели критикуваното становище, да се 

съобразят с посочените по-горе аргументи и най-вече с изискванията на 

закона и да преосмислят отношението си към приложението на нормите от 

НПК, определящи съдебната компетентност по Глава XXIX НПК. 

 3. Други бележки по приложението на Глава XXIX НПК. 

 По НОХД № 432/2014 г. докладчик съдия Татяна Тодорова, след 

приключване на разпита на свидетелите е представен и приет проект за 

решаване на делото със споразумение, което не е грешно, но не е ефективно, 

тъй като споразумението е само между основните страни – прокурор и 

защитник на обвиняемия. 

 По НОХД № 246/2014 г. докл. съдия К. Баталски, решено със 

споразумение. Привлеченият към наказателна отговорност в с.з. е вписан в 

СП като „подсъдим” вместо като обвиняем, съгласно Глава XXIX НПК. 

 Съображенията за това са, че при евентуално връщане на делото на ДП, 

поради неодобряване на споразумението, качеството на обвиняем се запазва 

по силата на закона. 

 По НОХД № 453/2014 г., въпреки че споразумението между страните е 

одобрено от съда, при изписване на санкцията, съгласувана между страните, 

е посочено, че „съдът му (на подсъдимия) налага наказание”, каквато 

възможност по закон няма. 
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 По НОХД № 324/2014 г. със споразумението е постигнато съгласие да 

бъде приложен чл. 66 НК, но не е определен субекта, който ще упражнява 

възпитателните грижи през изпитателния срок, т.е. не е спазен законът – чл. 

381, ал. 5, т. 4 НПК.  

 По НОХД № 345/2014 г. съдия К. Баталски, делото също е решено със 

споразумение за умишлено причинена средна телесна повреда и извършено 

престъпление по чл. 129 НК. По делото са останали неизяснени следните 

обстоятелства: какви са мотивите за извършване на деянието, с оглед 

настъпилия резултат – прострелване в коремната област, каква е била целта 

на дееца, как е могъл деецът в обективно и субективно отношение, при 

условията при които е извършено деянието - нощем, да ограничи 

настъпването на резултата само до средна телесна повреда, когато причинно-

следственият процес е поставен в действие без възможност за ограничаване 

на неговите общественоопасни последици. При същата обстановка деянието 

може да бъде осъществено и по непредпазливост, ако изстрелът е случаен и 

нежелан и деецът не е знаел, че в посоката, в която е стрелял има хора. Тези 

взаимноизключващи се и противоположни възможности относно 

квалификацията на деянието и формата на вина, при която е извършено, 

позволява да се направи извода, че споразумението не съответства на закона 

и морала, както неправилно е приел съдът в предиката си по чл. 382, ал. 7 

НПК. 

 Случаят позволява да се приеме, че зад приетото за извършено 

престъпление по чл. 129 НК е възможно да се прикрива друг много по-тежък 

резултат.  

 Съдебният акт за одобряване на споразумението не следва да позволява 

такава възможност, защото така се поставя под съмнение неговата 

справедливост и убедителност.      

 

2. АНАЛИЗ НА ВЛЕЗЛИТЕ В СИЛА СЪДЕБНИ АКТОВЕ  

ПО РАЗГЛЕЖДАНЕТО И РЕШАВАНЕТО НА НЧХ ДЕЛАТА 

 

2.1. Предварителни бележки: Тази категория дела се отличава с две 

изключително характерни специфични особености:  

а) по тези наказателни дела не се провежда ДП, което обективно 

затруднява изключително много тяхното своевременно разглеждане: в тази 

връзка в стремежа си да не бъдат огреничени правата на страните, съдът има 

по-либерален подход при уважаване на техните доказателствени искания, 

като в резултат на това разглеждането на делото продължава повече от 

необходимото и по този начин възниква реална опасност от прекратяване на 
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производството по давност, ако не в основната, в някои от следващите 

контролиращи инстанции. 

б) Тази категория дела са най-близко до бита и ежедневното 

съществуване на обикновените български граждани. Качеството на 

правораздавен по НЧХ делата създава цялостната представа на гражданите за 

състоянието на правосъдието въобще. От тази гледна точка качеството на 

разглеждане и решаване на тези дела следва да бъде важна грижа на 

наказателните съдии. 

При изписване на мотивите към присъдата следва стриктно да се 

спазват законовите изисквания : 

● да се посочат накратко приетите за установени фактически 

положения. Релевантни за правилното решаване на делото са само 

обстоятелствата, които са елементи от състава на престъплението (тук е 

големият резерв за съкращаване на излишното писане и разводняване на 

мотивите). 

● да се посочат доказателствените средства въз основа, на които се 

приемат за установени посочените обстоятелства (тук не е необходимо да се 

прави анализ на всички събрани доказателства и на всички използвани 

доказателствени средства, възможно е някои от тях въобще да нямат никаква 

връзка с обстоятелствата – предмет на доказване и поради това не следва да 

се коментират с общата бележка, че са неотносими към съществото на 

делото. 

● при противоречиви доказателствени материали съдът е длъжен да 

посочи защо приема едни и отхъврля други (чл. 305, ал. 3, изр. 2 НПК). 

Посочването не може да бъде произволно, случайно или по симпатия и 

антипатия спрямо страните или разпитаните свидетели. Преценката защо се 

кредитират едни, а отхвърлят други доказателствени материали следва да 

бъде обоснована. Това предполага наличие на фактически и правни 

аргументи, съпоставени, анализирани и оценени по правилата на 

обективност, достоверност и тези на формаланата логика. 

● Понеже производството е двустранно (тъжител-подсъдим), напълно 

допустимо е т.н. конкретизация на предмета на дъказване.  Тя се постига 

чрез отделяне на безспорните от спорните обстоятелства между страните и 

доказването да се съсредоточи само относно спорните обстоятелства. И при 

това положение правилата на чл. 116, ал. 1 и 2 НПК и чл. 107, ал. 2 НПК 

запазват своето действие. 

● В началото на съдебното заседание и до приключване на разглеждане 

на делото (до произнасяне на съда с присъда), на страните следва  да се 

напомня възможността за приключване на делото с помирение (а не със 

спогодба както се наименува помирението от някои съдии). Между 
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помирението и споразумението има съществени различия, главните от които 

са, че споразумението е допустимо само по дела от общ характер, но не и по 

НЧХ дела. Всички условия на споразумението към момента на неговото 

сключване следва да бъдат налице, докато при помирението е възможно 

сключване и за осъществяване на бъдещи условия; споразумението е 

аналогчно на присъдата, докато помирението не цели толкова много 

осъществяването на санкционни последици, колкото коригиране бъдещото 

поведение на подсъдимия.  

Тези основни изисквания на закона по принципп се спазват от 

наказателните съдии при РС – Радомир, те се припомнят, за да продължи 

тяхното изпълнение и за напред. 

Констатираните слабости и законови несъответствия при образуването, 

насрочването, разглеждането и решаването на НЧХД се изразяват в следното:  

● Липсва надлежно образуване на НЧХД, както това е налице и за 

останалите видове наказателни дела. Казаното по този въпрос за НОХД важи 

с пълна сила и за НЧХ делата. 

● Насрочването на делата става с разпореждане на съдията докладчик 

по чл. 252 от НПК. 

● По НЧХД № 42/2014 г. с докладчик съдия Ивета Павлова 

наказателното производство е прекратено поради постигната спогодба, 

каквото основание за прекратяване в НПК няма. Незаконосъобразно 

нститутът на помирението (чл. 24, ал. 4, т. 3 от НПК) е заменен с един 

несъществуващ в НПК институт на спогодбата, който е регламентиран от 

ГПК. По същото дело подсъдимите са осъдени да заплатят общо направените 

разноски от 50 лева, вместо разноските да бъдат определени съгласно чл. 189, 

ал. 3 от НПК. 

● По НЧХД № 307/2014 г. на същия докладчик е допуснато аналогично 

нарушение по чл. 24, ал. 4, т. 3 от НПК. По същото дело съдът е пропуснал да 

се произнесе по дължимата държавна такса, която е в интерес на съда. 

● Много добро е разпореждането за насрочването на НЧХД № 

269/2013 г. с докладчик съдия Ивета Павлова, което може да се използва като 

положителна практика по този вид дела. 

● При изписване на присъдата по същото дело неправилно е посочено 

основанието за освобождаване от наказателна отговорност по чл. 130, ал. 1 

във вр. с чл. 20, ал. 2 и чл. 78а от НК, докато това основание е само по чл. 78а 

от НК. Осъждането на двамата подсъдими, извършили престъплението по чл. 

130, ал. 1 от НК в съучастие за гражданските последици от деянието им по 

чл. 52 от ЗЗД е разделно вместо солидарно. Съдът е отнел неправилно едно 

привилигеровано обезпечаване на вземането чрез института на 

солидарността, която в случая е законоустановена. И пак по същото дело 
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подсъдимите са осъдени да заплатят общо направените разноски, вместо това 

да стане разделно, съгласно чл. 189, ал. 3 от НПК. 

● По НЧХД № 460/2012 г. с докладчик съдия Ивета Павлова, с 

присъдата си съдът е приел, че подсъдимият приписал на тъжителката 

престъпление, а именно, че на 28.08.2012 г. е откъснала една чушка от 

градината на С.Б., поради което и на основание чл. 148, ал. 2, предл. 1 във вр. 

с ал. 1, т. 1 във вр. чл. 147, ал. 1 от НК и чл. 78а от НК е освободен от 

наказателна отговорност, като му е наложено административно наказание 

глоба в размер на 1000 лева и е осъден да заплати 1250 лева обезщетение на 

пострадалата, направените разноски по делото в размер на 512 лева и 50 лева 

държавна такса върху уважения граждански иск. 

Следва да се посочи, че при постановяване на присъдата са допуснати 

съществени нарушения на материалния и процесуалния закон, но поради 

изтичане на установените срокове не може да се поиска възобновяване на 

делото. Нарушенията се отнасят до следното:  

● За да бъде освободен деецът от наказателна отговорност е 

необходимо да се установи, че той виновно е извършил съответното 

престъпление, за което чл. 78а от НК предвижда замяна на наказателната с 

административна отговорност. В тази насока са изискванията по чл. 78а, ал. 1 

от НК, както и по чл. 375-378 от НПК. В случая има твърдения в тъжбата, че 

подсъдимият приписал на тъжителката престъпление – откъснала една 

чушка. Макар в действителност подсъдимият наистина да е казал по адрес на 

тъжителката тази информация, не е налице престъплението клевета, защото 

не е налице и съставомерност на приписаното престъпление. Дори 

тъжителката действително да беше откъснала една чушка това деяние не би 

съставлявало престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК по силата на чл. 9, ал. 2 от 

НК. Щом приписаното деяние няма качество на престъпление, недопустимо е 

приписването му, като съзнателно разгласена невярна информация, да 

съставлява клевета. Липсва ли съставомерност на приписаното деяние като 

престъпление не може да има налице клевета. Независимо от това, съдът е 

признал подсъдимия за виновен в извършване на клевета, нанесена публично. 

В резултат на това осъждане подсъдимият е понесъл незаконосъобразно 

имуществени вреди в размер на 1662 лв. 

 

3. АНАЛИЗ НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕТО И 

РЕШАВАНЕТО НА НАХД 

 

 3.1. По образуването на делата констатациите са идентични с тези и на 

останалите видове наказателни дела. Необходимо е щемпелът за образуване 

на делата да се актуализира по указания начин. 
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3.2. По насрочването на делата следва да се отбележи, че съгласно чл. 

84 от ЗАНН при липсата на правила по тази материя в ЗАНН следва да се 

прилагат правилата на НПК. Това означава, че преди насрочване на делото 

то следва да се предаде на определения докладчик по чл. 9 от ЗСВ за 

проучване. 

 Ако дело е образувано правилно, т.е. то е подведемствено на 

съдилищата и в частност на РС-Радомир и преписката е напълно 

окомплектована с необходимите документи и материали, докладчикът следва 

да провери дали дейността на АНО и издадените от тях актове са в 

съответствие с ЗАНН и др. Отраслови административни закони, дали са 

спазени правата на привлечения към административно наказателна 

отговорност, дали извършените действия и издадените актове са в 

материалната компетентност на АНО и дали тези актове съответстват на 

изискванията на закона. 

 Ако делото е подсъдно на съда по правилата на местната, материалната 

и функционалната подсъдност и са налице останалите условия за съдебно 

разглеждане на делото, докладчикът следва да постанови разпореждане за 

насрочване на делото, с което след като даде положителен отговор на 

посочените по-горе въпроси да посочи датата на разглеждане на делото и 

лицата за призоваване. 

 Като цяло тези изискавания на закона се спазват. Има обаче дела, които 

се насрочват със саморъчно изготвени от докладчика ръкописни резолюции ( 

НАХД № 31/2013 г., АНХД, образувано по НП 1309/2013 г. на ОД на МВР-

Перник и др.). 

 Насрочването на НАХД № 31/2013 г. с докладчик съдия К.Баталски е 

станало с Разпореждане, което отговаря на всички законови изисквания. С 

Разпореждането е констатирана определена неокомплектованост на делото, 

което е отстранено чрез изискване на липсващите документи, а не чрез 

прекратяване на делото и връщането му за окомплектоване, каквато практика 

има в РС-Брезник. Желателно е поне в рамките на един съдебен окръг да има 

уеднаквена практика при решаването на идентични въпроси, което следва да 

бъде задача и цел на ОС - Перник, в резултат на проверките, извършвани 

върху районните съдилища. 

 При разглеждането и решаването на НАХдела се полагат усилия за 

установяване на фактите, в съответствие с действителното положение и 

правилното приложение на закона и по принцип това се постига. Има и 

известни изключения, които се изразяват в следното: по НАХД № 478/2013 г. 

с докладчик съдия Ивена Павлова за да се отмени НП е прието: 

 1/ че АНО не е доказан по безспорен и категоричен начин, че 

жалбоподателят е извършил посоченото в АУАН нарушение; 
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 2/ че в халето не се извършват авторемонтни услуги, а смяна на гумите 

на приятел на монтьора. 

 3/ че не е доказано жалбоподателят да има предмет на дейност 

авторемонтни услуги, и лицето Д.Г.А да е извършвал работа като 

автомонтьор в същото дружество. 

 В АУАН е записано, че в присъствието на св.А.П е установено, че при 

извършена проверка на 17.05.2013 г. в Търговски комплекс на ул.Р.Даскалов, 

№ 62-гр.Радомир жалбоподателят, в качеството с на работодател не е имал 

сключен писмен договор с Д.Г.А за длъжността автомонтьор, въпреки, че той 

бил облечен с работни дрехи и ремонтирал лек автомобил в халето за смяна 

на гуми и автомивка в автосервиза на същия комплекс. 

 Вярно е, че жалбоподателят не е длъжен да доказва своята невинност, 

но ако действително имаше сключен писмен договор с Д.Г.А, той би го 

представил на лицата, извършващи проверката, тъй като това е задължение 

по закон. Обстоятелството, че такъв договор не е представен означава, че той 

не съществува. Няма друг начин за установяване или изключване на 

отрицателните факти (какъвто е несключването на писмен трудов договор) 

освен установяване на обратното, чрез представяне или непредставяне на 

същия договор, от което най- голям правен интерес има жалбоподателя. 

 Без значение е обстоятелството дали лицето Д.Г.А. е извършвало 

авторемонтна дейност или смяна на гуми и двете дейности съставляват по 

естеството си автосервизни услуги и се извършват по принцип на едно и 

също място. 

 Обстоятелството, че лицето Д.Г.А. е било облечен с работни дрехи и е 

работил по чужд автомобил в автосервиза означава, че той е извършвал 

автосервизни услуги без да има сключен договор с жалбоподателя, в чийто 

автосервиз е бил заварен при проверката. Без значение е дали услугата е 

платена или безплатна. 

 От посочените правилно установени фактически положения от АНО, 

както и от съда в решението са направени незаконосъобразни изводи. 

 Освен това не са съобразени и изискванията на чл. 53 от ЗАНН, че дори 

и когато има допуснати нередовности в акта ( каквито в случая няма ) НП се 

издава, ако е установено извършеното нарушение, самоличността на 

нарушителя и неговата вина, които обстоятелства в случая са налице. Ето 

защо при решаването на НАХделата и най-вече при приложението на 

материалния закон е необходима по-голяма прецизност и професионална 

дисциплина. 

 По НАХД № 82/2013 г. по което е приложен чл. 78а от НК по 

отношение на престъпление по чл. 343а,ал. 2 от НК, съдът е приел, че 

подсъдимият е съзнавал общественоопасния характер на деянието, 
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предвиждал е неговите общественоопасни последици и е допускал 

настъпването им. 

 Деянието по чл. 343а, ал. 2 от НК е безрезултатно, т.е. на просто 

извършване. Когато законът не предвижда настъпването на 

общественоопасни последици, субективното отношение на дееца към тях не 

може да бъде критерий за определяне формата на вината. 

 По НАХД № 82/2013 г. е прието, че основанието за освобождаване от 

наказателна отговорност е по чл. 343в, ал. 2, вр. с ал. 1, вр. с чл. 78а отк НК, 

докато основанието за замяна на отговорността е само чл. 78а от НК, с 

предвидените в него изисквания. 

 Само извършеното престъпление и неговото наказание сами по себе си 

не са достатъчни за освобождаване от НО. Решаващото основание е това на 

чл. 78а от НК и посочването му е достатъчно да се извърши замяната на един 

вид с друг вид отговорнжст. Тази неточност се допуска и по други дела. 

 Не се констатираха нарушения на закона или други несъответствия при 

разглеждането на ЧНД и делата по УБДХ. 

 

  ХVІІІ. САМООТВЕЖДАНЕ НА СЪДИИТЕ ОТ РАЗГЛЕЖДАНЕ  

      НА  ДЕЛОТО. 

 

  Известно е, че изискванията за обективност, безпристрастност, 

справедливост и законосъобразност могат да се постигнат само когато при 

формиране на съдебните състави се изключи участието на съдии за които са 

налице някои от основанията за отвод по чл. 29 НПК. Когато тези основания 

са налице преди разглеждането на делото съдията е длъжен и сам да си 

направи отвод. Ако същите основания възникнат по време на започнато 

разглеждане на делото в съдебно заседание съдията е длъжен да обяви тези 

основания на състава на съда и да поиска отвеждането му от разглеждането 

на делото. 

  Когато докладчикът еднолично се отвежда от разглеждане на делото не 

е нужно да се пише, че той докладва делото( т.е. на себе си) и че се 

самоизслушва, като вместо с тези неподходящи изрази може да започне 

направо с обстоятелствата съставляващи основание за отвод. 

  Когато съдията докладчик се произнася еднолично по отвеждането си 

от разглеждане на делото, съгласно чл. 32, ал. 2 НПК той постановява 

разпореждане. Когато същия въпрос се решава от състава на съда-

произнасянето е с определение. 

  Посочените в чл. 32 НПК видове съдебни актове следва да се спазват 

като различни процесуални форми за произнасяне по съответния предмет и с 

оглед вида на състава на съда. Известно е още, че различните съдебни актове 
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имат различен режим за контрол и отменяване и поради това различен 

стабилитет: разпореждането на председателя на състава, респективно на 

докладчика, може да бъде отменено с определение на състава на съда, докато 

обратното е невъзможно( чл. 266, ал. 4 НПК). 

  

    

     И З В О Д И: 

 

1. Материалните условия и щатната обезпеченост на РС – Радомир 

позволяват успешното изпълнение на поставените задачи по 

осъществяване на правосъдната дейност.  

2. В съда е въведено електронно деловодство и са въведени редица 

компютърни програми за извършване на определени дейности, 

съставляващи елементи на правораздавателната дейност. 

3. Всички постъпващи книжа в съда се регистрират по електронен път и 

чрез съответните програми се наблюдава и отчита тяхното движение до 

приключване на съответното производство. 

4. Всички съдебни актове се обявяват на електронния сайт на съда и до 

тях има външен свободен достъп. 

5. Разпределението на делата и определянето на съдя-докладчик става по 

електронен път по реда на постъпването на съдебните книжа в съда, 

съгласно чл. 9 ЗСВ. 

6. Не всички постъпващи наказателни дела се образуват по надлежния 

ред от компетентния орган.  

7. Насрочването на делата преобладаващо става с разпореждане на 

докладчика. 

8. Има отделни случаи на насрочване на наказателните дела със 

саморъчно изписана резолюция, вместо с разпореждане. 

9. Делата се насрочват и разглеждат в предвидените срокове. Няма 

случай на забавено разглеждане на наказателни дела.  

10. Деловодните книги се водят съгласно предвидените изисквания. 

Констатираните частични отклонения от изискванията бяха отстранени 

още по време на проверката. 

11. При разглеждането на наказателните дела се спазват изискванията на 

НПК и др. нормативни документи. 

12. Съдебните протоколи се изписват в съответствие с чл. 311, ал.1 и чл. 

129, ал. 1 НПК. Няма оплаквания от съдържанието и качеството на 

съдебните протоколи и по този въпрос не са възбуждани производства.  

13. Съдебните актове, като цяло, по форма и съдържание съответстват на 

НПК и практиката на ВКС.  
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14. Преобладаващо съдебните актове са добре изготвени, обосновани и 

убедителни. 

15. Натовареността на съдиите от РС – Радомир не е голяма и също така 

не е равномерна и справедливо разпределена между всички съдии . Съдия 

Антон Игнатов е натоварен значително повече от останалите съдии. За да 

може съдът да правораздава, първото необходимо условие е отношенията  

към всички съдии да са справедливи такива, а това намира практически 

израз най-вече в начина на разпределение на общата работа, т.е. във 

формирането на натовареността.     

16. Качеството на съдебните актове на съдиите е добро но може да се 

подобри още. 

17.  Установените в НПК нови диференцирани процедури за ускорено 

разглеждане и приключване на наказателните дела се прилагат поначало 

в съответствие с изискванията на закона. Необходимо е да се положат 

повече усилия от всички районни съдии за точното изпълнение на всички 

норми, регламентиращи споразумението. 

18. Прекратяването на наказателните дела от частен характер по принцип 

става на предвидените в НПК основания. Има определени случаи, при 

които прекратителните основания не се прецизират и не се извършват 

всички необходими процесуални действия за съответно предвиденото 

основание, с което могат да възникнат затруднения при принудителното 

изпълнение на някои от условията за прекратяване на делото.  

19. Не при всички прекратени НЧХД по помирение се присъждат 

предвидените държавни такси, които са в полза на съда.   

20. Съдът разполага с необходимия кадрови ресурс (6 съдии) за 

специализацията на съдиите по гражданска и наказателна материя в две 

отделни самостоятелни отделения. Това би подобрило бързината и 

качеството на правораздаването.  

 

          П Р Е П О Р Ъ К И 
 

1. Председателят на РС – Радомир и съдиите, разглеждащи наказателни 

дела, да вземат необходимите организационни и др. мерки за надлежното 

образуване на всички наказателни дела.  

2. Насрочването на всички наказателни дела да става в съответствие със 

закона – само с разпореждане на съдията докладчик. 

3. Разпореждането за предаване обвиняемия на съд, както и останалите 

разпореждания за разглеждане на наказателните дела в с.з. следва да 

бъдат максимално конкретни, законосъобразни, изключително относими 

само към делото, по което са постановени.  
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4. При наличните предпоставки за промяна на разглежданото 

наказателно производство, с определението си съдът следва да промени 

не реда на съдебното следствие, а вида на производството. 

5. Съдебните актове по АНД следва да бъдат обосновани и 

законосъобразни, както и убедителни, с оглед човешкия опит и 

житейската логика. 

6. Да се вземат необходимите мерки за цялостно подобряване на 

института на споразумението, като процедура и изготвяне на съдебния 

протокол с вписване на споразумението. 

7. Да се вземат необходимите мерки за цялостно подобряване качеството 

на правосъдната дейност чрез повишаване правната подготовка на 

съдиите, както и чрез изучаване на причините, довели до отменяне на 

съдебните актове, според практиката на ОС – Перник, АС – София и 

ВКС.    

8. Насрочването на делата да става с разпореждания, а не с ръкописни 

резолюции. 

 
На основание чл. 58, ал. 3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се направят 

възражения и да се представят на Главния инспектор. 

 
 В едномесечен срок  от получаването на акта следва да информирате 

главния инспектор за предприетите мерки по направените препоръки в него. 

 
 

                                         ИНСПЕКТОР: 

                                                                      ПЕТЪР РАЙМУНДОВ 

 


