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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 

комплексни планови проверки от Инспектората към Висшия съдебен 

съвет и Заповед № ПП - 01 - 11/28.04.2015 год. на Главния Инспектор 

на Инспектората към Висшия съдебен съвет, 

                            

             СЕ ИЗВЪРШИ КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА на Районен съд 

град Разлог  по наказателни дела с обхват на проверката от 01.01.2013 

год. до 31.12.2014 год.  и задачи на проверката: 

- проверка по образуването, движението и приключването на делата;  

- срочност на разгледаните дела и срокове за изготвяне на мотивите 

към тях; 

- 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; предложения за 

изменение на будещи съмнение и водещи до противоречиво 

приложение текстове на отделни норми, както и до противоречива 

съдебна практика; 

- проверка на деловодните книги. 

 

 

СРОК за извършване на проверката от 18.05.2015г. до 20.05.2015г. 

 

 

  С ПРОВЕРЯВАЩИ:  

 

ИНСПЕКТОР:  Албена Кирилова Костова.  

ЕКСПЕРТИ: Мариела Николаева Митева и Олег Стоймиров Велинов. 

 

 

        МЕТОД НА ПРОВЕРКАТА: 

 

       -непосредствена проверка по  делата  и деловодните книги;  

       -анализ на документация; 

       -индивидуални беседи и разговори;  

       -изискване на статистическа информация. 
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                    КОНСТАТАЦИИ  ОТ  ПРОВЕРКАТА 

 

УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДА 

 

 Председател на съда е Димитър Иванов Думбанов. Съгласно 

Заповед № 273/14.12.2010г. на Председателя на съда са обособени две 

отделения- Наказателно и гражданско. Общият брой на магистратите по 

щат е 7 съдии, като през 2013г. са работили  6 съдии, тъй като съдия Яна 

Димитрова е била командирована в Специализиран наказателен съд – 

София за една година. През 2014г. са работили  7 съдии. 

Съдът се помещава в сграда собственост на Министерство на 

правосъдието. Разполага с 3 бр. съдебни зали.  

Съдът работи по "Стратегически план за дейността на Районен съд-

Разлог 2011-2015год.” 

През проверявания период съдиите в наказателно отделение са 

преминали през следните обучения: 

Съдия Яна Димитрова: Обучение на тема - ”Защита на финансовите 

интереси на ЕС. Престъпни състави.Функции на ОЛАФ”; Обучение на 

тема - „Международна правна помощ и международно сътрудничество по 

наказателни дела.Евроджьст.Европол”; Обучение на тема - „Европейска 

мрежа за съдебно обучение по програма обмен на магистрати от 

Европейския съюз в Румъния”; Обучение на тема - ”Алтернативи на 

лишаването от свобода.Засилване прилагането на пробационните мерки в 

съответствие с Европейските стандарти и системата за електронен 

мониторинг за контрол на поведението на осъдени лица”; Обучение на 

тема - „Мерки за процесуална принуда”; Обучение на тема - „Алтернативи 

на лишаването от свобода”; Обучение на тема - „Инструменти за правно 

сътрудничество- международна правна помощ в досъдебното 

производство”; Обучение на тема - „Съдебно сътрудничество по 

наказателни дела в ЕС - практически аспекти” Люксембург; Обучение на 

тема - ”Финансово разследване и трафик на хора - Холандски проект”. 

Съдия Албена Момчилова: Дистанционно обучение на тема - 

”Действия по привеждане в изпълнение на присъди и определения при 

налагане на множество престъпления”.; Обучение във вр. с въвеждането на 

ЕИСПП; Обучение на тема- ”Престъпления против интелектуалната 

собственост, авторското право и сродните права-специфики от материално 

правна страна, техники на разследване и доказване”; Обучение на тема-

”Имуществени вреди в наказателния процес.Съставомерни и 

несъставомерни вреди и тяхното възстановяване по отношение 

сключването на споразумение и приложението на чл.78А от НК”; 

Обучение на тема - „Международно частно право- семейно право и 

Европейско наказателно право „ гр.Пловдив. 
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Съдия Емил Божков: Обучение на тема - „Процесуални нарушения 

в Наказателното производство”; Обучение на тема - „Престъпления 

извършени от длъжностни лица ”; Обучение на тема - „Транспортни 

престъпления”; Обучение на тема - „Мерки за неотклонение”; Обучение на 

тема - „Тежест на доказване в ГПК”. 

 

Съдебните служители са преминали през следните обучения: 

- „Стресоустойчивост и управление на времето”; ”Работа в екип”; 

”Защита на класифицираната информация в съдебната система”; „Съдебно 

сътрудничество по наказателни дела”; ”Комуникационни умения с хора с 

увреден слух”; Дистанционно обучение на тема „Медиацията като способ 

за извънсъдебно решаване на спорове” и ”Достъп и защита на 

информацията”. 

С оглед уеднаквяване на практиката на съдиите и повишаване на 

тяхната квалификацията през проверявания период, Районен съд-Разлог е 

извършил обобщаване по темите: Участие в семинари организирани от 

НИП, ВСС и ОС Благоевград; Докладване на върнатите от инстанционен 

контрол дела; Обсъждане на тълкувателната практика на ВКС по 

отделения съобразно материята.  

 В Районен съд-Разлог разпределението на делата се извършва чрез 

софтуерен продукт за случайно разпределение на делата, съставляващ 

модул интегриран към Автоматизирана система за управление на дела 

/АСУД/. 

При извършената проверка се установи, че делата се образуват 

своевременно в деня на постъпване на книжата в съда или на следващия 

ден. Разпределението на делата се извършва от Председателя на 

наказателно отделение, а при негово отсъствие от административния 

секретар. 

           През проверявания период ОС е извършил следните проверки на РС-

Разлог: 

1. Със заповед №191/24.04.2013г на Председателя на ОС – Главния 

експерт към Съдебна администрация при ОС е извършил методическа 

проверка на структурата и организацията по работата на съдебната 

администрация съгласно ПАРОАВАС/ПАС; 

2. Със заповед №320/02.07.2013 на Председателя на ОС-Благоевград 

комисия в състав: Татяна Андонова, Красимир Аршинков и Диана Узунова е 

извършила цялостна проверка по наказателните дела съгласно плана и 

утвърдените показатели за извършване на проверка; 

3. Със заповед № 68/05.02.2014г. на Председателя на ОС-Благоевград 

комисия в състав: Евелина Златарска-системен администратор, Снежана 

Бегъмова – Гл. ЕССА, Магдалена Коцакова-Ръководител сектор”Съдебни 



 5 

секретари” е  извършила проверка на случаен подбор от граждански и 

наказателни дела, като се проверяват по съдии докладчици, относно 

коректно водене на електронната папка, спазване на сроковете свързани с 

документооборота, образуване и разпределение на делата; 

Съдиите дават дежурства съобразно график за дежурствата, който се 

се утвърждава от Председателя на съда. 

Съгласно Заповед №273/14.12.2010 г. на дежурство се гледат 

следните видове дела: Производства образувани и разглеждани по реда на 

УБДХ; ЧНД образувани и разглеждани по реда на чл.62, ал.6 и ал.7 от ЗК; 

незабавни производства разглеждани по реда на Глава 25-та ”Незабавно 

производство” по НПК; производства образувани по искане на Районна 

прокуратура за вземане на мярка за неотклонение ”задържане под стража” 

в досъдебното производство и съдебен контрол върху задържането под 

стража в досъдебното производство; производства образувани по искания 

за разпит на свидетели и обвиняеми лица, разрешение за претърсване и 

изземване, както и за одобряване на протокол за извършено действие по 

разследването - претърсване и изземване, както и разрешение за 

претърсване на лице, включително и за одобряване на протокол за 

извършено действие по разследването - претърсване. 

 

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ 

В PC-Разлог съдебните служители са структурирани съобразно чл.14 

от ПАС на обща и специализирана администрация. 

Релевантна за настоящата проверка е работата на част от 

специализираната администрация, в която влизат следните служби: 

регистратура, регистратура за класифицирана информация, деловодство на 

наказателно отделение, съдебни секретари, архив и служба по връчване на 

призовките.  

 В съда се водят следните книги: 

1. На електронен носител: 

- Азбучен указател за наказателни и граждански дела и входящия 

дневник 

2. На хартиен носител се водят: 

- Книгата за получени и върнати призовки; изходящия дневник; 

разносната книга; книга за приемане и отказ от наследство; книгата за 

глоби; регистър на заявленията за достъп до обществена информация; 

регистър на издадените изпълнителни листове. 

3. На хартиен и електронен носител се водят: 

 - Описна книга наказателни и граждански дела първа инстанция; книга за 

открити заседания за наказателни и граждански дела /срочна книга/; книга 

за закрити и разпоредителни заседания наказателни и граждански дела; 
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книга за изпълнение на присъдите; книга за веществени доказателства; 

регистър на съдебните решения по чл.235, ал.5 от ГПК. 

         Изготвянето на призовките и съобщенията за призованите лица след 

образуване на делото и след съдебно заседание се извършва в срок от 1-3 

дни. За проверявания период от 01.01. 2013г. до 31.12.2014г. , призовките и 

съобщенията по 42 наказателни дела не са пуснати в 3-дневния срок.           

Съдебните протоколи по делата се изготвят в срок от 3 дни след съдебното 

заседание.   

Връчването на призовки, съобщения или преписи от жалба на 

участвали в производството страни се извършва до 14 дни.   

Изпращането на преписи от решенията или от жалби на страните по 

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

дело в деловодството.  

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

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

Изпращането на делата на по-горна инстанция става до 3 дни след 

изтичане на срока за възражения по подадена жалба или протест. По 11бр. 

наказателни дела този срок не е спазен.  

 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

Районен съд-Разлог има въведени писмени правила за управление на 

информацията и IT технологиите, утвърдени от председателя на съда.  

Сигурността на информацията в локалната мрежа се осигурява от 

използването на антивирусен лицензиран програмен продукт NOD32, 

предоставен от ВСС. 

Използва се въведената от края на 2011г., съвместно с останалите 

съдилища в района, тестова версия на самоинициативно разработения 

бъдещ Единен портал за предоставяне на достъп до пълната информация 

по съдебните дела (https://ecase.bg). Чрез този електронен портал всеки 

адвокат, който е пълномощник на страна по съдебни дела, в максимална 

степен ще може да прави справки по електронните досиета на делата  си  в 

реално време, независимо къде се намира, чрез всички технически 

устройства, които ползват и работят с Интернет. Тестовата версия на 

Портала, предоставя възможност за справки по висящите към момента 

съдебни дела и постановените по тях окончателни съдебни актове. Тези 

съдебни актове могат да се копират безплатно от адвокатите като 

незаверени копия. 

Започнато е поетапното въвеждане, тестване и работа с Единната 

информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП), 

която постави за цел получаване на данни и изпращане на събития в 

информационната система ЕИСПП, които да отразяват отделните етапи на 

https://ecase.bg/
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взети решения спрямо обвиняемите в съдебното производство по 

наказателните дела. 

Продължава да функционира и Интернет сайта на съда, който 

непрекъснато се обновява в насока предоставяне на по-пълна и актуална 

информация. В него може да се намери информация за службите в съда, 

графика на съдебните заседания, постановените съдебни актове при 

спазване на изискванията на ЗЗЛД и ЗЗКИ, съдебни бланки и формуляри, 

новини, съобщения и обяви, отчетни доклади, обявления за публични 

продажби по изпълнителни дела, как да се получи правна помощ и много 

други. 

 

ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 

01.01.2013г. - 31.12. 2013 г. 

 

Ръководител на наказателното отделението за периода от 01.01.2011г 

до 25.01.2013г. е била съдия Яна Димитрова; съдия Албена Момчилова за 

периода от 25.01.2013г до 29.04.2015г. По щат съдиите, които гледат 

наказателни дела са трима. В периода 01.01.201Зг.- 31.12.2013г. 

наказателни дела са гледали съдиите Яна Димитрова, Емил Божков и 

Албена Момчилова, разпределени в 3 наказателни състави. В отделението 

не са работил помощник-съдии.  

През 2013 год. съдиите от РС Разлог са разгледали 1074 бр. дела. От 

тях образуваните през 2013 год. са 876 бр. и 198 бр. дела останали от 

предходен период. По видове, делата се разпределят по следния начин: 

НОХД - 306 бр.; НЧХД – 24 бр.; по чл.78а от НК- 54 бр.; ЧНД- 165 бр. и 

НАХД- 525 бр. 

По съдии разгледаните дела се разпределят така: 

Съдия Албена Момчилова е разгледала общо 483 наказателни дела, 

като от тях : НОХД - 155 бр.; НЧХД- 13 бр.;чл.78а от НК- 26 бр.; ЧНД- 31 

бр. и НАХД – 258 бр.; 

Съдия Яна Димитрова е разгледала общо 99 бр. наказателни дела, 

като от тях : НОХД -21 бр.; НЧХД – 3 бр.; чл.78а от НК – 6 бр.; ЧНД- 4 бр. 

и НАХД – 65 бр.; 

Съдия Емил Божков е разгледал общо 377 бр. наказателни дела, като 

от тях : НОХД -124 бр.; НЧХД – 8 бр.; по чл.78а от НК-22 бр.; ЧНД- 39 бр.; 

НАХД – 184 бр. 

Наказателни дела през този период са разглеждали и съдиите : 

Димитър Думбанов- 23 бр. дела; съдия Румяна Запрянова- 16 бр. дела и 

съдия Атанас Иванов- 25 бр. дела. 
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През 2013 год. приключените наказателни дела са 882 бр. От тях: 80 

бр. дела са приключили с присъда; 467 бр. са приключили с решение; 335 

бр. са приключили с определение;  

По видове приключените дела се разпределят по следния начин : 

НОХД- 221 бр./с присъда и по споразумение/; НЧХД – 16 бр.; по чл.78а от 

НК- 40 бр.; ЧНД- 162 бр. и НАХД – 443 бр. 

По съдии делата се разпределят така: 

Съдия Албена Момчилова е приключила общо 397 бр. наказателни 

дела, като от тях : 115 бр. НОХД ; 7 бр. НЧХД; чл. 78а от НК -20 бр.; ЧНД- 

28 бр. и 227 бр. НАХД; 

Съдия Яна Димитрова е приключила общо 97 бр. наказателни дела, 

като от тях : НОХД- 19 бр.; НЧХД- 3 бр.; по чл.78а от НК- 6 бр.; ЧНД – 4 

бр. и НАХД- 65 бр.; 

Съдия Емил Божков е приключил 273 наказателни дела, като от тях : 

НОХД- 81 бр.; НЧХД- 6 бр.; по чл. 78а от НК- 14 бр.; ЧНД- 39 бр. и 

НАХД- 133 бр. 

Общо 11 бр. дела са върнати на прокуратурата с указания за 

отстраняване на нарушения, допуснати на досъдебното производство. С 

разпореждане на съдия-докладчик са върнати 4- бр., а от съдебно заседание 

по чл.288, т. 1 от НПК - 7 бр. дела. 

Проверени бяха всички дела върнати за доразследване от ОСЗ : 

- НОХД № 728/2012 год.- съдия докладчик Яна Димитрова. Делото е 

образувано на 14.11.2012 год. и е прекратено с определение на 28.01.2013 

год. в първото по делото ОСЗ, като е прието, че е налице противоречие 

между обстоятелствената част на ОА и диспозитива на същия. Налице е и 

известно закъснение при насрочването на първото по делото съдебно 

заседание; 

- НОХД № 245/2013 год.- съдия докладчик Емил Божков. Делото е 

образувано на 09.04.2013 год. и е прекратено на 21.05.2013 год. в първото 

по делото ОСЗ. Прието е, че е налице противоречие относно фактите в 

обстоятелствената част и диспозитива на ОА, касаещи мястото на 

извършване на деянието; 

- НОХД № 181/2013 год.- съдия докладчик Емил Божков. Делото е 

образувано на 15.03.2013 год. и е прекратено на 16.12.2013 год. в седмото 

по ред ОСЗ. Прието е, че в обстоятелствената част на ОА не са очертани 

всички факти, които обуславят съставомерността на деянието. Връщането 

на делото е станало след изслушване на заключението на вещото лице по 

назначената на ДП експертиза; 

- НОХД № 642/2012 год.- съдия докладчик Албена Момчилова. Делото е 

образувано на 13.09.2013 год. и е прекратено на 09.12.2013 год. във 

второто по ред ОСЗ. Прието е, че липсват факти, които касаят 
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съставомерните признаци на деянието, за които подсъдимият е предаден на 

съд, а от друга страна обвинението е изложило фактическа обстановка, 

която е приета за установена на базата на представите и възприятията на 

свидетели, без да става ясно дали приема, че тези техни възприятия, 

съответно приела,  изграждат именно фактологията, за която подсъдимият 

е предаден на съд; 

- НОХД № 88/2013 год. – съдия докладчик Албена Момчилова. Делото е 

образувано на 08.02.2013 год. и е прекратено на 27.05.2013 год. в 

четвъртото по ред ОСЗ. Констатирани са неясноти и противоречия в 

обстоятелствената част на ОА относно посочването и оценката на 

движими вещи предмет на престъплението, като това е станало след 

изслушването на назначената в тази насока експертиза; 

- НОХД № 353/2013 год.- съдия докладчик Албена Момчилова. Делото е 

образувано на 22.05.2013 год. и е прекратено в първото по делото ОСЗ на 

17.06.2013 год. Прието е, че на ДП разследващият орган е допуснал 

съществено нарушение на процесуалните правила, тъй като не е разяснил 

правата на пострадалия и съответно е ограничил правото му да реализира 

правата си със съгласието на другия родител/бил е непълнолетен/; 

- НОХД № 381/2013 год.- съдия докладчик Албена Момчилова. Делото е 

образувано на 03.06.2013 год. и е прекратено на 03.10.2013 год. в третото 

по ред ОСЗ. Прието е, че е налице несъответствие между изложената 

фактическа обстановка и диспозитива на обвинението, които касаят както 

субекта, който следва да носи наказателна отговорност, така и 

изпълнителното деяние от обективна страна. В случая за подсъдимия е 

прието, че съществува неяснота в какво качество е извършил 

престъплението, като физическо лице или като представител на ЮЛ и от 

тук как е определена правната квалификация по отношение на него. 

         Извода които може да се направи, имайки предвид тези дела и 

констатираните причини за връщането им за доразследване е, че съдиите не 

са обръщали достатъчно внимание на обективно съществуващите 

обстоятелства в хода на разпоредителното заседание при насрочване на 

делата, като това е довело до връщане на делата на по късен етап, което пък 

от своя страна е довело да съответно забавяне на наказателното 

производство. 

С оправдателни присъди са приключили 11 бр. дела. 

 Бяха проверени четири дела приключили с оправдателна присъда във 

връзка с работата по образуването, движението и приключването им : 

НОХД № 339/2012 год.; НОХД № 315/2012 год.; НОХД № 884/2012 год. и 

НОХД № 763/2012 год. Не се констатираха пропуски и нарушения 

свързани с организацията на работа по тези дела. 

        По 8 бр. дела подсъдимият е бил непълнолетен. 
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         От общо свършените наказателни дела 80 бр. са приключени с акт по 

същество/присъда/; 

- 132 бр. дела са решени по реда на глава 29 от НПК - „Решаване на 

делото със споразумение”; 

- 54 бр. дела са разгледани по реда на гл.28, НПК „Освобождаване от 

наказателна отговорност с налагане на административно наказание”; 

- 11 бр. дела са разгледани по реда на гл.27, НПК „Съкратено съдебно 

следствие в производство пред първата инстанция”; 

- 7 бр. дела са разгледани по реда на гл.25 НПК ”Незабавно 

производство”; 

- 41 бр. дела са разгледани по реда на гл.24 НПК ”Бързо 

производство”; 

- Разгледани са общо 525 бр. НАХД, като са приключени 443 бр. дела; 

- По чл.78а от НК са разгледани 54 бр. дела, като са приключени 40 

бр. дела. 

В хода на проверката на случаен принцип бяха проверени дела от тези 

видове по съдии, както следва : 

Дела на съдия Яна Димитрова : 

- НОХД № 568/2013 год.- има насрочване от ОСЗ за повече от три 

месеца; ; НОХД №504/2012 год.; НОХД № 339/2012 год.; НОХД № 41/2013 

год.; НОХД № 783/2012 год.; НОХД № 568/2013 год.- има насрочване от 

ОСЗ за повече от три месеца; НОХД № 892/2012 год.; НЧХД № 726/2012 

г.; НОХД №15/2013 год./Сп./; НАХД № 767/2012 г.; НАХД № 9/2013 год.; 

НАХД № 802/2012 г.; НАХД № 624/2012 г.; НАХД № 694/2012 г.; по 

НАХД №1/2013 год. и по НАХД № 12/2013 год.- е нарушен срока по 

чл.376,ал.1 от НПК при насрочване на делата; 

         Дела на съдия Албена Момчилова : 

         - НОХД № 348/2012 год.- мотивите са изготвени със закъснение; 

НОХД № 233/2012 год. - мотивите са изготвени със закъснение; НОХД № 

433/2011 год.- мотивите са изготвени със закъснение; НОХД № 187/2013 

год.- мотивите са изготвени със закъснение ; НОХД № 836/2011 год.- 

мотивите изготвени със закъснение; НОХД № 285/2013 год.; НОХД № 

215/2013 год.; НОХД № 661/2013 г./Сп./; НОХД № 692/2013 год./Сп./; 

НАХД № 690/2013 год.; НАХД № 740/2013 год.; НЧХД № 476/2013 год.; 

НАХД № 683/2013 год. - решението е изготвено със закъснение; НАХД № 

534/2013 год.; по НАХД № 62/2013 год.; по НАХД № 311/2013 год.; по 

НАХД № 480/2013 год.; по НАХД № 642/2013 год. е нарушен срока по 

чл.376,ал.1 от НПК във връзка с насрочването на тези дела; 

Дела на съдия Божков:  
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- НОХД № 825/2013 год.; НОХД № 351/2013 год.; НОХД № 586/2013 

год.; НОХД № 61/2013 год.; НОХД № 253/2013 год.; НОХД № 115/2013 

год.; НОХД № 168/2013 год.; НОХД № 154/2013 год.- има насрочване от 

ОСЗ за повече от три месеца; НОХД № 461/2013 гад./Сп./; НОХД № 

435/2013 год./Сп./; НОХД № 607/2013 год./Сп./; НАХД № 325/2013 год.; 

НАХД № 406/2013 год.; НАХД № 436/2013 год.; НАХД № 495/2013 год.; 

по НАХД № 95/2013 год.; по НОХД № 149/2013 год.- има насрочване от 

ОСЗ за повече от три месеца; по НАХД № 524/2013 год. е нарушен срока 

по чл.376,ал.1 от НПК при насрочване на делата. 

По другите дела, извън посочените по горе, не се констатираха 

пропуски и нарушения във връзка с организацията на работа по 

образуване, движение и приключване на проверените дела. 

Разгледани са 16 бр. дела, образувани по искане за вземане на мярка за 

неотклонение „задържане под стража” (чл.64 от НПК) или за нейното 

изменение (чл.65 от НПК). От тях 9 бр. дела са по чл.64 от НПК и 7 бр. 

дела са по чл.65 от НПК.  

Делата по чл.64 от НК се разглеждат и решават в деня на образуването 

им. 

 Делата по чл. 65 от НК се насрочват в предвиденият тридневен срок. 

Има четири дела : НЧД № 697/2013 год.; НЧД № 764/2013 год. ; НЧД № 

755/2013 год. и трите на съдия Божков и НЧД № 329/2013 год. на съдия 

Полежанова, които са разгледани в повече от едно ОСЗ. По НЧД № 

329/2013 год.; НЧД № 697/2013 год. и НЧД № 755/2013 год. съдът е 

постановил определението си в срок по дълъг от три дни. 

Разгледани са 165 бр. ЧНД, като от тях с правно основание чл.243 от 

НПК са 9 бр., като са приключени 162 бр. дела. 

 

 

    КОНСТАТАЦИИ ПО СПАЗВАНЕТО НА СРОКОВЕТЕ: 

 

           По спазването на сроковете определени в НПК за насрочване 

на делата: 

 С незначителни изключения наказателните дела от общ характер 

са насрочвани в двумесечния срок от образуването на делото по чл.252 

от НПК. 

Няма дела от общ характер, които да са насрочени в тримесечен срок 

с разрешение на Председателя на съда. 

Има няколко дела образувани по внесено споразумение : НОХД № 

211/2013 год.; НОХД № 313/2013 год.; НОХД № 365/2013 год.; НОХД № 

700/2013 год. и НОХД № 124/2013 год., които са насрочени след 

седмодневния срок по чл.382,ал.2 от НПК. 



 12 

По четири дела : НОХД №124/2013 год.; НОХД № 211/2013 год.; 

НОХД № 313/2013 год. и НОХД № 365/2013 год., образувани като бързи 

производства, е нарушен срока при насрочване по чл.358 ал.1,т.4 от НПК. 

Има не малък брой дела, по които са допуснати известни  нарушения 

на срока по чл.376,ал.1 от НПК във връзка с насрочването на делата по 

чл.78а от НК: НАХД № 1/2013 год.; НАХД № 12/2013 год.; НАХД № 

95/2013 год.; НАХД № 62/2013 год.; НАХД № 193/2013 год.; НАХД № 

311/2013 год.; НАХД № 378/2013 год.; НАХД № 473/2013 год., като делата 

са насрочвани извън едномесечния срок. 

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

Делата се отлагат от ОСЗ и се насрочват за следващо съдебно 

заседание в тримесечен срок. 

По две дела този срок не е спазен: по НОХД № 149/2013 год. делото 

е отсрочено от ОСЗ от 11.04.2013 год. за 12.07.2013 год.; НОХД № 

154/2013 год. е отсрочено от 11.04.2013 год. за 12.07.2013 год. 

 

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

разглеждане и решаване на делото. 

Преобладаващата част от делата са приключили в рамките на едно 

съдебно заседание и до три месеца. 

           Наказателните дела с обща продължителност от 3-6 месеца са 135 

бр. Наказателните дела, чиято продължителност е повече от 9 месеца са 12 

бр.  

По съдии тези дела се разпределят по следния начин: 

 

 

Съдия 
докладчик 

№ на 
делото 

Правно 
основание 

Обща 
продължителност 
от образуване до 
постановяване на 

съдебен акт 

Яна Димитрова 
НОХД 

№195/2012 

Чл.195, ал.1, т.4, 

пр.1 и пр.2 и т.5 от 

НК, вр.чл.194, ал.1 

НК 

29.03.2012г. -

25.01.2013 г. – 10 

месеца 

Яна Димитрова 
НОХД 

№ 892/2011 

Чл.129, ал.2, вр. с 

ал.1 НК 

29.12.2011 г. – 

03.04.2013 г. - 1 

година и 4 месеца 

Яна Димитрова 
НОХД 

№ 887/2011  
Чл.206, ал.1 НК 

29.12.2011 г. – 

25.04.2013 г. – 1 

година и 4 месеца 
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Яна Димитрова 
НОХД 

№ 843/2011 

Чл.129НК, вр.чл.20, 

ал.2, чл.325, ал.1 

НК, вр.с чл.20,ал.2 

НК, вр.чл.23 НК, 

вр.чл.63, ал.1, т.4 

НК 

14.12.2011 г.- 

08.05.2013 г. – 1 

година и 5 месеца 

Яна Димитрова  
НОХД 

№ 315/011 

Чл.202, ал.2, т.1 

НК, вр. с чл.201 

НК, вр.с чл.26, ал.1 

НК 

06.04.2011 г. – 

21.05.2013 г.- 1 

година и 1 месец 

Яна Димитрова 
НОХД  

№ 504/2012 

Чл.129, ал.2, пр.ІІ, 

алт.ІІІ, вр.с ал.1 НК 

23.08.2012 г. – 

19.06.2013 г. – 10 

месеца 

Емил Божков 
НОХД 

№ 329/2010 
Чл.122, ал.1 НК  

04.05.2010 г.-

18.03.2013 г. – 2 

години и 10 месеца 

Ал.Момчилова 
НОХД № 

884/2011 
Чл.206, ал.1 от НК 1 година и 1 месец 

Ал.Момчилова 
НОХД № 

836/2011 

Чл.195, ал.1 т.4 от 

НК 

 

1 година и 4 месеца 

Ал.Момчилова 
НОХД № 

862/2011 

Чл.234, ал.1, пр. ІІ 

от НК 
1 година и 4 месеца 

Ал.Момчилова 
НОХД № 

433/2011 г 
Чл.194, ал.1 от НК 1 година и 10 месеца 

Ал.Момчилова 
НОХД № 

553/2010 
Чл.216, ал.2 от НК 3 години и 4 месеца 

 

В хода на проверката всички тези дела бяха проверени с оглед 

организацията на работа свързана с образуването, движението и 

приключването на делата. С малки изключения/ НОХД № 884/11 год.; 

НОХД № 433/2011 год.; НОХД № 836/2013 год.- по които е налице 

закъснение при изготвянето и предаването на мотивите към постановените 

съдебни актове/ не се констатираха други пропуски и нарушения. 

 Причините за продължителното разглеждане на делата в обобщен 

аспект са следните: фактическа и правна сложност на повечето от делата; 

отлагане на делата по молби на страни в процеса по уважителни причини; 

искания за събиране на нови доказателства; назначаване на нови 

експертизи; в някой случай неоснователно неявяване на страни и 

свидетели, като в тази посока са вземани съответни дисциплиниращи 

мерки; и пр. Не се констатираха неоснователни отлагания на делата.  
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От образуваните през периода 01.01.2013г. до 31.12.2013г. дела, не са 

приключили 192 бр. наказателни дела: НОХД – 85 бр.; НЧХД- 8 бр.; по 

78А - 14 бр.; ЧНД - 3 бр.; НАХД - 82 бр. 

От образуваните преди 01.01.2013г. до 31.12.2013г. дела, не са били 

приключени 6 бр., а именно: 

НОХД №621/2009г. съдия-докладчик Емил Божков, образувано по 

чл.202, ал.2, т.1 от НК, във вр. с чл.201 от НК, във вр. с чл.26, ал.1 от НК;  

НОХД № 383/2011г. съдия-докладчик Албена Момчилова 

образувано по чл.195, ал.1 т.4 пр.4, т.5 и т.7 от НК, във вр. с чл.194, ал.1 

НК, във вр. с чл.28, ал.1 от НК;  

НОХД № 872/2011г. съдия докладчик Емил Божков образувано по 

чл.195, ал.1, т.7, във вр. с чл.194, ал.1 от НК, във вр. с чл.20, ал.2, във вр. с 

чл.28, ал.1 НК, във вр. с чл.63, ал.1, т.3 НК; 

НОХД №610/2011г. съдия-докладчик Емил Божков образувано по 

чл.157, ал.2, във вр. с чл.157 ал.1, пр.1 и 2 и чл.157, ал.1, пр.2 НК, във вр. с 

чл.26, ал.1, във вр. с чл.23, ал.1, пр.2 от НК; 

НОХД № №805/2011г. съдия-докладчик Албена Момчилова 

образувано по чл.131, ал.1, т.12 НК, във вр. с чл.130, ал.1 от НК, във вр. с 

чл.20, ал.2 от НК; 

НОХД №867/2011г. съдия-докладчик Емил Божков образувано по 

чл.131, ал.1, т.12, пр.2 от НК, във вр. с чл.129, ал.2, пр.6, т.3, във вр. с ал.1 

НК. 

Причините за продължителното разглеждане на делата в обобщен 

аспект са следните: фактическа и правна сложност на повечето от делата; 

отлагане на делата по молби на страни в процеса по уважителни причини; 

искания за събиране на нови доказателства; назначаване на нови 

експертизи; в някой случай неоснователно неявяване на страни и 

свидетели, като в тази посока са вземани съответни дисциплиниращи 

мерки; и пр. Не се констатираха неоснователни отлагания на делата.  

Погасени по давност дела няма. 

През проверявания период няма спрени и изгубени дела. 

 

По спазването на чл. 308 от НПК:  

Като цяло мотивите на присъдите по делата от общ характер са 

изготвяни до 15 дни. По 16 бр. НОХД мотивите на присъдата са изготвени 

до 30 дни.  

Има НОХД по които мотивите на присъдата са изготвени след 

изтичане на повече от 30 дни, като по някои дела, този срок е повече от три 

месеца: по НОХД № 553/2010 год. - присъдата е постановена на 05.12.2013 

год., а мотивите са изготвени и предадени на 15.08.2014 год.; по НОХД № 
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884/2011 год.- присъдата е постановена на 04.02.2013 год. , а мотивите са 

изготвени и предадени на 20.08.2013 год.; по НОХД № 433/2011 год. -

присъдата е постановена на 22.04.2013 год., като мотивите са изготвени и 

предадени на 19.08.2013 год.; по НОХД № 836/2013 год.- присъдата е 

постановена на 04.04.2013 год., като мотивите са изготвени и предадени на 

20.08.2013 год.; по НОХД № 469/2013 год.- присъдата е постановена на 

19.11.2013 год., като мотивите са изготвени и предадени на 01.08.2014 

год.- съдия докладчик по тези дела е била съдия Момчилова. 

 

По НАХД - та решенията са изготвяни в срок до един месец от 

обявяване на делото за решаване. По 31 бр. НАХД решенията са изготвени  

в срок по дълъг от един месец, като закъсненията не са съществени.   

 

По спазването на чл.416 от НПК  

По 240 бр. дела препис от присъдата е изпратен на съответния орган 

в 7-дневен срок от влизането й в сила. По 29 бр. препис от присъдата е 

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

сила, поради по-късното връщане на делото от Бл.ОС. Присъдите по 

посочените дела са изпълнени в 3-дневен срок от връщането им от Бл.ОС. 

 

 

             ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА  ПРЕЗ 2014 год. 

 

През този период ръководител на отделението е била съдия Албена 

Момчилова от 25.01.2013г до 29.04.2015г. Наказателни  дела са 

разглеждали съдиите Яна Димитрова, Емил Божков и Албена Момчилова, 

разпределени в 3 състава. В отделението не са работили помощник- съдии.  

През 2014 год. съдиите от РС Разлог са разгледали   1004 бр. дела 

от тях образуваните през 2014 год. са 812 бр. дела и 192 бр. дела 

останали от предходен период. По видове, делата се разпределят по 

следния начин: НОХД - 312 бр.; НЧХД - 20 бр.; по чл.78а от НК- 53 бр.; 

ЧНД- 289 бр. и НАХД- 330 бр. 

По съдии разгледаните дела се разпределят така: 

Съдия Албена Момчилова е разгледала общо 329 наказателни дела, 

като от тях : НОХД - 122 бр.; НЧХД- 9 бр.; чл.78а от НК- 19 бр.; ЧНД- 71 

бр. и НАХД - 108 бр.; 

Съдия Яна Димитрова е разгледала общо 234 бр. наказателни дела, 

като от тях : НОХД - 76 бр.; НЧХД - 5 бр.; чл.78а от НК – 13 бр.; ЧНД- 64 

бр. и НАХД -76 бр.; 
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Съдия Емил Божков е разгледал общо 326 бр. наказателни дела, като 

от тях : НОХД -112 бр.; НЧХД - 6 бр.; по чл.78а от НК-21 бр.; ЧНД- 59 бр.; 

НАХД – 128 бр. 

Наказателни дела през този период са разглеждали и съдиите : 

Димитър Думбанов- 54 бр. дела; съдия Румяна Запрянова- 10 бр. дела и 

съдия Велина Полежанова- 51бр. дела. 

През 2014 год. приключените наказателни дела са 846 бр.  По видове 

приключените дела се разпределят по следния начин : НОХД- 222 бр./с 

присъда и по споразумение/; НЧХД - 10 бр.; по чл.78а от НК- 42 бр.; ЧНД- 

287 бр. и НАХД - 285 бр. 

По съдии делата се разпределят така: 

Съдия Албена Момчилова е приключила общо 269 бр. наказателни 

дела, като от тях : 85 бр. НОХД ; 5 бр. НЧХД; чл. 78а от НК - 15 бр.; ЧНД- 

71 бр. и  93 бр. НАХД; 

Съдия Яна Димитрова е приключила общо 193 бр.наказателни дела, 

като от тях : НОХД- 57 бр.; НЧХД- 1 бр.; по чл.78а от НК- 10 бр.; ЧНД - 64 

бр. и НАХД- 61 бр.; 

Съдия Емил Божков е приключил 270 бр. наказателни дела, като от 

тях : НОХД- 78 бр.; НЧХД- 4 бр.; по чл. 78а от НК- 17 бр.; ЧНД- 57 бр. и 

НАХД- 114 бр. 

Съдия Димитър Думбанов е приключил 53 бр. дела, като от тях 50 

бр. ЧНД; 2 бр. НОХД и едно НАХД; Съдия Велина Полежанова е 

приключила 51 бр. дела, като от тях 45 бр. ЧВД и 6 бр. НАХД и съдия 

Румяна Запрянова е приключила 10 бр. НАХД. 

През 2014 год.  8 бр. дела са върнати на прокурора с указания за 

отстраняване на нарушения, допуснати на досъдебното производство. С 

разпореждане на съдия-докладчик са върнати 3 бр. дела, а от съдебно 

заседание по чл.288, т.1 от НПК – 5 бр. дела. 

Проверени бяха всички дела върнати за доразследване от ОСЗ: 

- НОХД № 128/2013 год.- съдия докладчик Емил Божков. Делото е 

образувано на 28.02.2013 год. и е прекратено в ОСЗ на 18.03.2014 год. в 

деветото поред насрочено ОСЗ. Констатирано е, че не е спазена 

разпоредбата на чл.389,ал.1 от НПК във връзка с предявяването на 

разследването; 

- НОХД № 456/2013 год.- съдия докладчик Емил Божков. Делото е 

образувано на 28.06.2013 год. и е прекратено и върнато на прокуратурата 

на 06.02.2014 год. в четвъртото поред ОСЗ. Констатирано е, че в 

обстоятелствената част на ОА не са очертани всички факти, които 

обуславят съставомерността на деянията, като се налагало и по детайлна 

индивидуализация на част от вещите предмет на престъплението; 
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- НОХД № 702/2013 год.- съдия докладчик Емил Божков. Делото е 

образувано на 23.10.2013 год. и е прекратено на 24.02.2014 год. във 

второто поред ОСЗ. Констатирано е противоречие между 

обстоятелствената част на ОА и диспозитива на същия, довело до 

незаконосъобразна квалификация на деянието на подсъдимия; 

- НОХД № 153/2014 год.- съдия докладчик Яна Димитрова. Делото е 

образувано на 06.03.2014 год. и е прекратено същият ден в ОСЗ, касае се за 

неодобрено и върнато споразумение; 

- НОХД № 768/2013 год. – съдия докладчик Албена Момчилова. 

Делото е образувано на 20.11.2013 год. и е прекратено на 17.02.2014 год. 

във второто ОСЗ. Констатирано е, че ОА е неясен в обстоятелствената част 

и това води до нарушаване правото на защита на подсъдимите. В мотивите 

си съдия докладчика признава, че е бил непрецизен при запознаването с 

ОА и извършената проверката, което от своя страна е довело до този 

пропуск.  

         Извода които може да се направи, имайки предвид тези дела и 

констатираните причини за връщането им за доразследване е,/ с изключение 

на НОХД № 153/2014 год./ че съдиите не са обръщали достатъчно внимание 

на обективно съществуващите обстоятелства в хода на разпоредителното 

заседание при насрочване на делата, като това е довело до връщане на 

делата на по късен етап, което пък от своя страна е довело да съответно 

забавяне на наказателното производство. 

С оправдателни присъди са приключили 11 бр. дела. 

При извършената проверка на намиращите се в съда дела се 

констатира, че не са допуснати пропуски и нарушения свързани с 

организацията на работа по образуването, движението и приключването на 

тези дела. По четири от атакуваните присъди – по НОХД № 658/2013 год. 

на съдия Димитрова; НОХД № 383/2013 год.; НАХД № 649/2013 год. и 

НОХД № 668/2012 год.- и трите на съдия Момчилова; НОХД № 393/2013 

год. на съдия Божков, постановените съдебни актове са потвърдени от ОС 

Благоевград. Присъдата по НОХД № 137/ 2014 год. на съдия Димитрова, е 

отменена и подсъдимият е признат за виновен;  

От общо свършените дела 69 бр. са приключени с присъда; 

- 142 бр. дела са приключени по реда на глава 29 от НПК - „Решаване 

на делото със споразумение”; 

- 42 бр. дела са приключени по реда на гл.28, НПК „Освобождаване 

от наказателна отговорност с налагане на административно наказание”; 

- 7 бр. дела са приключени по реда на гл.27, НПК „Съкратено 

съдебно следствие в производство пред първата инстанция”; 
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 - Едно дело е приключено по реда на гл.25, НПК”Незабавно 

производство”; 

           - 5 бр. дела са приключени по реда на гл.24, НПК”Бързо 

производство”; 

           Разгледани са 24 бр. дела, образувани по искане за вземане на мярка 

за неотклонение „задържане под стража” - чл. 64 от НПК, или за нейното 

изменение чл. 65 от НПК. От тях 10 бр. дела са по чл. 64 от НПК и 14 бр. 

дела са по чл. 65 от НПК. Всички дела са разгледани в едно съдебно 

заседание. От общия брой ЧНД с правно основание чл. 64 и чл. 65 от НПК, 

съдът е постановил определението си в дена на образуването по 10 бр. дела 

всички по чл. 64 от НПК. По делата по чл. 65 от НПК, съдът е постановил 

определението си в тридневен срок 

Разгледани са 287 бр. ЧНД. От тях с правно основание по чл.243 от 

НПК са 15 бр. дела. 

 

В хода на проверката/ отделно от делата чието разглеждане е 

продължило повече от девет месеца/ на случаен принцип бяха проверени 

следните дела: 

Дела на съдия Момчилова: 

-НОХД № 468/2014 год. - мотивите са предадени със закъснение;  

НОХД № 164/14г./СП./- не е приложена разпоредбата на чл.381,ал.5,т.4 от 

НПК;  НОХД № 447/14 г.; НОХД № 645/14 г. ; НОХД № 645/14г.; НОХД 

№ 655/14 г./СП./ - не е приложена разпоредбата на чл.381,ал.5,т.4 от НПК; 

по НОХД № 392/13 г.; по НОХД № 668/12 г.; по НОХД № 848/13 г.; по 

НОХД № 460/12 г.; по НОХД № 872/11 г.; по НОХД № 468/14 г.- е налице 

закъснение при изготвянето и предаването на мотивите към постановените 

съдебни актове; НАХД № 252/2014 год.- има известно закъснение при 

изготвяне на решението; по НАХД № 55/14 г.; по НАХД № 643/13г.; по 

НАХД № 418/13 год.; по НАХД № 109/14 г.; по НАХД № 305/2014 год.; по 

НАХД № 512/2014 год.; по НАХД № 764/2014 год.- е нарушен срока по 

чл.376,ал.1 от НПК при насрочване на делата; 

 

Дела на съдия Яна Димитрова : 

- НЧХД № 379/14г. – насрочено извън двумесечния срок;  НОХД № 568/13 

г. - мотивите са предадени със закъснение; НОХД № 408/14г./БП/; НОХД 

№ 467/14 г.; НОХД № 766/14 г.; НОХД № 739/14 г.; НОХД № 722/14 г.; 

НОХД № 303/14 г.; НОХД № 96/2014 год.; НОХД № 826/12 г.- мотивите са 

предадени с закъснение; НОХД № 494/14 г.- мотивите са предадени със 

закъснение; НОХД № 722/14 г.; НЧХД № 379/2014 год.- насрочено в 

нарушение на разпоредбата на чл.252,ал.1 от НПК; НАХД № 282/14 г. ; 

НАХД № 412/14 г.; НАХД № 542/14 г.; НАХД № 300/14 г. и НАХД № 
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193/14г.- има закъснение при изготвяне на решението; НАХД № 138/14 г.; 

по НАХД № 96/2014 год. ; по НАХД № 528/2014 год.; по НАХД № 

570/2014 год.; по НАХД № 415/2014 год.- е налице нарушение на срока по 

чл.376,ал.1 от НПК при насрочването на тези дела; ЧНД № 498/2014 год.; 

Дела на съдия Емил Божков : 

- НОХД № 271/14 г. ; НОХД № 855/13 г.; НОХД № 9/14 г.; НОХД № 

857/13 г.; НОХД № 582/14 г.; НОХД № 403/14 г.; НОХД № 402/14 г.; 

НОХД № 332/14 г.; НОХД № 857/14 г.; НОХД № 438/14 г.; НОХД № 

825/13 г./ БП/; НОХД № 332/2014 год. ; НАХД № 752/14 г.; НАХД № 

713/13 г.; по НАХД №  146/14 г.;  по НАХД № 314/14 г. и по НАХД № 

504/14 г.- е нарушен срока по чл.376,ал.1 от НПК при насрочване на тези 

дела; ЧНД № 579/2014 год.; ЧНД № 99/2014 год.; 

С изключение на посочените нарушения, не се констатираха други 

такива с оглед организацията на работа по образуване, движение и 

приключване на делата. 

 

      КОНСТАТАЦИИ ПО СПАЗВАНЕТО НА СРОКОВЕТЕ : 

     

      По спазването на срока при насрочването : 

 

С малки изключения двумесечния срок по чл. 252,ал.1 от НПК за 

насрочване на делата се спазва. 

Констатираха се известни закъснения при насрочването на няколко 

дела от административен характер : НАХД № 398/14г.; НАХД № 505/14 г.- 

дела на съдия Момчилова;  НАХД № 382/14 г.; НАХД № 386/14 г.; НАХД 

№ 450/14г. и НАХД № 452/14 г., както и по НЧХД № 424/14 г. и НОХД № 

435/14 г.- дела на съдия Димитрова; 

По четири дела : НОХД № 179/14г.; НОХД № 196/14г.;  НОХД № 

739/14 г. и НОХД № 786/14 г. има известно нарушение на срока по 

чл.382,ал.2 от НПК. 

От представената справка №11 се установява, че има немалко дела 

по които не е спазен срока за насрочване по чл. 376,ал.1 от НПК, като 

делата са и на тримата съдии. 

 

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

Съдиите стриктно спазват разпоредбата, като насрочват делата от 

съдебно заседание в тримесечния срок. 

 

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

разглеждане и решаване на делото: 
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Преобладаващата част от делата са приключвани в едно съдебно 

заседание в срок до три месеца.  

Наказателните дела с обща продължителност от 3- 6 месеца са 122 

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

18 бр. 

По съдии делата се разпределят по следния начин: 

Съдия 
Докладчи

к 
№ на дело Правно основание 

Обща 
продължител

ност от 
образуване 

до 
постановяван
е на съдебен 

акт 

Яна 

Димитрова 

НОХД 

№ 440/2012  

Чл.202, ал.2, т.1, вр.ал.1 

и ал.2 НК, вр.чл.316, 

ал.1, алт.1 НК, вр.чл.308, 

ал.1, алт.1 от НК, 

вр.чл.201НК, вр.чл.26, 

ал.1 НК 

18.07.2012г.-

20.02.2014 г. – 1 

година и 7 

месеца 

Яна 

Димитрова  

НОХ.Д.№826/2

012г. 

Чл.309 ал.1 от НК във 

вр. с чл.20 ал.2 от НК 

във вр.с ал.1 НК, във вр. 

с чл.26 ал.1 от НК 

15.12. 2012г.- 

07.07.2014г. – 1 

година и 6 

месеца 

Емил 

Божков 

НОХД 

№ 610/2011  

Чл.157,ал.2, вр.чл.157, 

ал.1, пр.І и пр. ІІ НК, 

вр.чл.26, ал.1 НК, 

вр.чл.23, ал.1, пр.ІІ НК 

23.08.2011 г.- 

04.02.2014 г. –  

2 години и 6  

Месеца 

Емил 

Божков 

НОХД 

№ 207/2013 

Чл.206,ал.3, пр.1, вр.ал.1 

НК,чл.309,ал.1НК,вр.чл.

20,ал.2, вр.ал.1 

НК,вр.чл.23, ал.1 НК 

26.03.2013 г.-

24.02.2014 г. – 

11 месеца 

Емил 

Божков 

НОХД 

№ 867/2011 

Чл.чл131, ал.1,т.12, пр.ІІ 

НК, вр.чл.129, ал.2, пр.6, 

алт.ІІІ, вр.с ал.1 НК 

22.12.2011г.-

01.04.2014 г. – 2 

години и 4 

месеца 

Емил 

Божков 

НОХД 

№ 452/2013 

Чл.195, ал.1, т.4, пр.1 и 

пр.2 НК, вр.чл.194, ал.1 

НК, вр.чл.20, ал.2 от НК 

28.06.2013 г.-

29.04.2014 г.- 10 

месеца 

Емил 

Божков 

НОХД 

№ 356/2013  

Чл.194, ал.3, вр.с ал.1 от 

НК, вр.с чл.26 НК 

22.05.2013 г.- 

15.05.2014 г. – 1 

година 
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Емил 

Божков 

НОХ.Д.№393/2

013г. 

Чл.151 ал.1 от НК във 

вр. с чл.63 ал.1 т.3 НК 

05.06.2013г.- 

18.03.2014г.- 10 

месеца 

Емил 

Божков 

НОХ.Д.№138/2

013г. 

чл.195 ал.1 т. 3, пр. 1, т. 

4, пр. 2 и т. 7 от НК, във 

вр. с чл.194 ал.1 от НК, 

във вр. с чл.26 ал.1 от 

НК, във вр. с чл.20 ал.2, 

във вр. с ал.1 от НК, във 

вр. с чл.28 ал.1 от НК, 

чл.63 ал.1 т. 3 от НК 

28.02.2013г.- 

18.03.2014г.-11 

месеца 

Емил 

Божков 

НОХ.Д.№872/2

011г. 

чл.195 ал.1 т. 7 от НК, 

във вр. с чл.194 ал.1 от 

НК, във вр. с чл.20 ал.2 

от НК, във вр. с чл.28 

ал.1 от НК, във вр. с 

чл.63 ал.1 т. 3 от НК 

22.11.2011г.-

25.11.2014г.-3 

години. 

Емил 

Божков 

НОХ.Д.№332/2

013г. 
Чл.234в ал.1 НК 

14.05.2013г.-

07.11.2014г.- 1 

год. и 6 месеца 

Емил 

Божков 

НОХ.Д.№873/2

013г. 

чл.129 ал.2 пр. 3 алт. 1, 

вр. с ал.1 от НК 

 

30.12. 2013г.- 

 24.11.2014г.- 11 

месеца 

Емил 

Божков 

НОХ.Д.№857/2

013г. 
Чл.183 ал.1 НК 

20.12. 2013г.- 

05.12.2014г.- 1 

година. 

Ал.Момчил

ова 

НОХД № 

383/2011 

Чл.195, ал.1, т.4, т. 5 и 

т.7 от НК 

12.05.2011г.- 

24.04.2014г.- 2 

години и 11 

месеца 

Албена 

Момчилова 

НОХД № 

861/2012г. 

Чл.144 ал.3 от НК, вр. С 

ал.1 от НК, чл.320а от 

НК, във вр. с чл.333 от 

НК 

28.12. 2012г.- 

30.04.2014г.- 1 

година и 4 

месеца 

Албена 

Момчилова 

НОХД № 

294/2012г. 
Чл.131, ал.1 т.4 от НК 

19.05.2012г.- 

22.05.2014г.- 2 

години 

Албена 

Момчилова 

НОХ.Д.№668/2

012г. 

чл.129 ал.2 пр. 5, ал.2, 

във вр. с ал.1 от НК 

 

29.10. 2012г.- 

08.07.2014г.- 1 

година и 6 

месеца 

Албена 

Момчилова 

НОХ.Д.№320/2

013г. 

чл.195 ал.1 т. 6 от НК, 

във вр. с чл.194 ал.1 от 

09.05.2013г.- 

01.10.2014г.- 1 
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НК 

 

година и 5 

месеца. 

В хода на проверката бяха проверени всички тези дела. 

С малки изключения, / по НОХД № 440/12 г.; по НОХД № 826/12 г.; 

НОХД № 668/12 г. – по които има закъснение при изготвянето и 

предаването на мотивите/ не се констатираха пропуски и нарушения 

свързани с организацията на работа по образуването, движението и 

приключването на делата. 

Причините за продължителното разглеждане на делата в обобщен 

аспект са следните: фактическа и правна сложност на повечето от делата; 

отлагане на делата по молби на страни в процеса по уважителни причини; 

искания за събиране на нови доказателства; назначаване на нови 

експертизи; в някой случай неоснователно неявяване на страни и 

свидетели, като в тази посока са вземани съответни дисциплиниращи 

мерки; и пр. Не се констатираха неоснователни отлагания на делата.  

От образуваните дела през периода 01.01.2014г. до 31.12.2014г. не са 

приключили 130 бр. наказателни дела. От тях НОХД– 67 бр.; по чл.78А – 

10 бр.; НЧХД – 7 бр.; НАХД – 44 бр.и ЧНД – 2 бр. 

Спряно е едно дело по което подсъдимия е обявен за общодържавно 

издирване, правното основание за спиране на делото е чл.290, ал.1, във вр с 

чл.25, т.2 НК. 

Изгубени и огасени по давност дела няма. 

 

По спазването на чл. 308 от НПК:  

Мотивите към постановените съдебни актове са изготвяне в рамките 

на 15 до 30 дни. 

По няколко НОХД мотивите на присъдата са изготвени след 

изтичане на повече от 30 дни : НОХД № 392/13 г.; НОХД № 668/12 г. ; 

НОХД № 848/2013 г.; НОХД № 460/12 г.; НОХД № 872/11 г.; НОХД № 

468/14 г., като всички дела са на съдия Момчилова.   

 По преобладаващата част от НАХД-та решенията са изготвяни в 

срок до един месец от обявяване на делото за решаване. По 22 бр. НАХД 

решенията са изготвени с известно закъснение, което е в рамките на до  

тридесет дни. 

 

По спазването на чл. 416 от НПК  

По 186 бр. дела препис от присъдата е изпратен на съответния орган 

в 7-дневен срок от влизането й в сила. По 41 бр. препис от присъдата е 

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

сила, поради по-късното връщане на делото от Бл.ОС. Присъдите по 

посочените дела са изпълнени в 3-дневен срок от връщането им от Бл.ОС. 
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   Деловодните книги се водят съгласно изискванията на 

ПАРОАВАС/ПАС. 

В азбучния указател по наказателни дела се вписва номера на 
делото и трите имена на физическите лица, а на юридическите- 
наименованието на фирмата. 

Описната книга по наказателни дела се разпечатва от 
деловодната програма ежедневно, като в нея е отразено : номера на 
делото,вид на делото, състав,дата на образуване, предмет, 
статистически код,съдия докладчик,страни по делото, дата на 
обявяване на делото за решаване,дата на постановяване на 
съдебния акт, резултат от делото, продължителност на разглеждане, 
номер на архивното дело. При изпращане на делото на въззивна 

инстанция се отразява номер и дата на писмото с което делото се 
изпраща,номер и дата на писмото с което е получено,както и 
резултат от инстанционната проверка или новия номер на делото в 
случаите когато е върнато за ново разглеждане. 

В срочната книга за открити съдебни заседания се отразява 
дата на заседанието, номер на делото, номер и дата на образуване, 
състав на съда, докладчик и прокурор, секретар и име на 
обвиняемия. В същата се вписва номер и дата на присъдата или 
решението, дата на определението, както и резултата по делото. 
При отлагане на делата се вписват причините за отлагане и дата и 
час на насрочване. Отразява се дата на предаване на делото в 
канцеларията, както и подпис на служителя, приел делото. 

Книгата за закрити разпоредителни заседания също се 
разпечатва от деловодната програма, като в нея е отразено : номер 
по ред, номер на делото,състав, съдия-докладчик, резултат - вписва 
се определението или разпореждането на съдията, вид на съд.акт и 
дата на обявяване на съдебния акт. 

Книгата  за изпълнение на присъдите се води съгласно 
изискванията. Книгата се е проверявала ежемесечно от председателя на 
съда и съдебния администратор. За извършените проверки се съставя 
протокол, екземпляр от който се прилага към книгата. 

Книгата за веществените доказателства се води съгласно 
изискванията. Има изградено специално помещение за съхраняване на 

веществените доказателства. 
В книгите за открити и закрити заседания, както и в заповедната 

книга не бяха констатирани слабости, водят се коректно и съгласно 
изискванията. 

През 2013 год. съгласно Заповед № 173/15.04.2013 год. и Заповед 

№320/02.07.2013 год. на Административният ръководител на Окръжен съд 

Благоевград е извършена проверка на РС Разлог. Периода на извършване 

на проверката е бил за три години назад от м.юли 2010 год. до м.юли 2013 
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год. Така, че този доклад обхваща малък период от време, които подлежи 

на проверка от ИВСС. Направен е пълен и обективен анализ на работата на 

съда за визирания период. Отразени са всички положителни страни в 

работата на отделните съдии и на наказателното отделение като цяло, 

положителните тенденции в работата, но от друга страна не са спестени и 

констатираните слабости и в определена степен установени и преди това 

негативни тенденции и прояви. Оценена е положително работата на съда в 

изпълнение на дадените през 2010 год. препоръки за подобряване на 

работата от страна на ИВСС. Този доклад е изиграл важна роля в  работата 

на съдиите разглеждащи наказателни дела поради изтъкнатото по горе, и 

преди всичко от обстоятелството, че са изготвени от съдии, който 

осъществяват инстанционен контрол и най добре виждат и оценяват 

работата на проверяваните съдии и съпътстващите ги проблеми.  

 

 

ИЗВОДИ: 

 
         Организационното и административно ръководство в РС - Разлог,  

осъществявано от председателя Димитър Думбанов  е на много добро 

ниво.  

 Всички съдии и служители от РС - Разлог са преминали различни 

квалификационни курсове към НИП и други обучителни програми.   

Полагани се усилия за установяване на правилна наказателна 

практика, съответстваща на динамиката на престъпността и за бързото 

решаване на делата, за правилното и точно приложение на законите в 

наказателното правораздаване, създадена е добра организация на 

работа.  

       Делата се разпределят чрез електронната програма за 

разпределение на делата, като не се констатираха нарушения. 

Системата се експлоатира коректно. 

       Насрочването на делата преимуществено е ставало съгласно 

определените процесуални срокове в НПК. Констатираха се известни 

пропуски и нарушения в тази насока, особено по делата образувани по 

чл.376,ал.1 от НПК.  

       Съдиите изготвят подробни разпореждания по чл. 248,ал.2 от НПК, в 

които предварително решават въпроса за осигуряване на служебна защита, 

уведомяването на пострадалия за правата му, както и за своевременното 

събиране и представяне на нови доказателства.  

       Във връзка с констатираните пропуски при проверката на делата които 

са върнати на прокуратурата за доразследване от ОСЗ, извода които може да 

се направи, имайки предвид тези дела и констатираните причини за 
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връщането им за доразследване е, че съдиите не са обръщали достатъчно 

внимание на обективно съществуващите обстоятелства и факти в хода на 

разпоредителното заседание при насрочване на делата, като това е довело до 

връщането им на по късен етап, което пък от своя страна е довело да 

съответно забавяне на наказателното производство. 

Отлагането на делата, когато се е налагало такова се е дължало 

основно на неявяване на страните и поради необходимост от събиране 

на нови доказателства съгласно чл.107, ал.2 и ал.3 от НПК. В малко 

случаи предпоставка за отлагане е било неявяване на процесуални 

представители без уважителна причина, на вещи лица. Отлагането на 

делата и насрочването за следващо съдебно заседание е ставало 

съобразно процесуалните срокове предвидени в чл.271,ал.10 от НПК.  

Съдиите от РС - Разлог, с оглед дисциплинирането на страните и 

участниците в процеса, налагат своевременно и адекватно санкцията по чл. 

271, ал. 11 от НПК.  

         Делата преимуществено са  приключвали в рамките на до 3м. 

По внесените със споразумение за разглеждане дела, когато се налага 

наказание, чието изпълнение се отлага при условията на чл.66, ал.1 от НК, 

не се определя на кого се възлагат възпитателните мерки – чл.381, ал.5, т. 4 

от НПК.  
           Констатираха се известни закъснения при изготвянето и 

предаването на мотивите към постановените съдебни актове по делата 

от общ характер и на решенията по делата от административен 

характер. 

 Приемо- предавателни протоколи за веществените доказателства 

не са прилагани по делата. 

 Деловодните книги се водят съгласно изискванията на ПАС. 

         Във връзка с организацията на административната дейност и 

контрол се констатира,че са извършвани проверки на деловодните 

книги в съда. 

           

           Въз основа на направените констатации и изводи, и на основание 

чл.58,ал.2 от ЗСВ,Инспекторатът към висшия съдебен съвет дава 

следните , 

 

           П Р Е П О Р Ъ К И: 

 

 Препоръчва на административния ръководител на РС Разлог  и на 

съдиите да предприемат необходимите мерки за подобряване 

организацията на работа по образуването, движението и приключването на 

делата, изготвянето и предаването на съдебните актове.  

Разпорежданията при насрочване на делата да се съобразяват с 
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изискванията на чл.248,ал.2 от НПК, както и да се провежда по-

задълбочена подготовка на докладчиците по делата с оглед намаляване на 

случаите, когато съдът връща на прокуратурата дела от ОСЗ, вместо това 

да става в хода на подготвителните действия за разглеждане на делото в 

ОСЗ по реда на чл.248 и сл. от НПК. 

Да се спазват стриктно разпоредбите на чл.252, ал.1 ; чл.376, ал.1;  

чл.382,ал.2 от НПК при насрочване на първото по делото съдебно 

заседание. 

По внесените за разглеждане дела със споразумение, както и в 

случайте когато делото приключва със споразумение, когато се налага 

наказание чието изпълнение се отлага при условията на чл.66, ал.1 от НК, 

да се определя на кого се възлагат възпитателните мерки – чл.381, ал.5, т. 4 

от НПК.  

Да се спазва стриктно разпоредбата на чл.308 от НПК и на чл. 176 

от АПК. 
Приемо-предавателните протоколи за веществените доказателства 

да се прилагат по делата.  

Спазването на дадените по горе препоръки следва да бъде 

постоянна практика. 

           Препоръчва на председателя на РС Разлог да упражни 

правомощията се по чл.80,ал.1,т.9 от ЗСВ и да свика общо събрание на 

съдиите, на което да се анализира  Акта с резултатите от извършената 

от ИВСС проверка.  

 

На основание чл.58,ал.3 от ЗСВ екземпляр от настоящия акт да се 

изпрати на Председателя на РС Разлог . 

Екземпляр от акта да се изпрати на председателя на ОС Благоевград 

за сведение. 
         Екземпляр от настоящият акт на електронен носител да се изпрати на  

Висшия съдебен съвет.       

 За предприетите действия по изпълнение на дадените препоръки да 

бъде уведомен Главния Инспектор на Инспектората към Висшия съдебен 

съвет в срок от тридесет дни след провеждане на Общо събрание и  

анализиране на Акта с резултатите от извършената проверка. 

 
 

ов                                                ИНСПЕКТОР  : 

                                                   /АЛБЕНА КОСТОВА/ 
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