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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 –град Бургас за 2013 год. и 

Заповед № ПП-01-33/11.04.2013 год. на Главния Инспектор на 

Инспектората към Висшия съдебен съвет, 

 

             СЕ ИЗВЪРШИ КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА на Районен съд 

град Елхово по наказателни дела с обхват на проверката от 

01.01.2011год. до 31.12.2012 год. и задачи на проверката: 

- 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; 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 16.05.2013 г. до 17.05.2013 г.  

 

 

  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. 

 

 



 3 

 

 

                            КОНСТАТАЦИИ  ОТ  ПРОВЕРКАТА 

 

                                                УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДА 
 

 

Административен ръководител – председател на РС – Елхово до 

30.05.2012 г. година е била Елена Тодорова. От 01.06.2012 г. 

административен ръководител – председател на РС – Елхово е Яна 

Ангелова.  

В РС – Елхово няма щатна бройка заместник – председател. 

Съдът се помещава в съдебната палата, находяща се на улица 

„Пирот“ №2. Съдебната палата разполага с две съдебни зали.  

Районен съд – Елхово прилага принципа за случайния подбор чрез 

електронно разпределение на делата от 2007 г. чрез използването на 

програма „Law Choice”. 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 

ЕРС, а в негово отсъствие от заместващият го районен съдия, съгласно 

нарочна заповед. Системата се експлоатира коректно. 

Съдиите от наказателните състави дават седмични дежурства, по 

график, изготвян за съответния месец, като информацията се предоставя на 

РУП - Елхово и РП - Елхово.  

Съгласно  утвърдените със Заповед №156 от 04.11.2009 г. вътрешни 

правила за случайно разпределение на делата в Районен съд – Елхово на 

дежурните съдии по наказателни дела се разпределят следните видове 

дела: образувани  наказателни дела от общ характер – обвинителни актове 

по незабавни производства; образувани частни наказателни дела – разпит 

на обвиняем /чл.222 НПК/, разпит на свидетел /чл.223 НПК/, вземане 

мярка „Задържане под стража“ /чл.64 НПК/, претърсване, изземване 

/чл.161 НПК/, обиск /чл.264 НПК/; УБДХ. 

 

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

Изготвянето на призовките и съобщенията за призованите лица след 

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

дни.  

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

съдебното заседание. В незначителен брой случай се установи съдебните 

протоколи да са изготвяни в по – дълъг от този срок, като причините за 

това са били отпуск по болест на съдията, отпуск по болест на съдебния 

секретар, празнични и почивни дни, насрочени в няколко поредни дни 

съдебни заседания от съдиите – докладчици и невъзможност да бъде 
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извършена проверка на изготвеният протокол от съдебният секретар и 

подписването му от съдията.  

Връчването на призовки, съобщения или преписи от жалба на 

участвали в производството страни се извършва до 14 дни. Не се установи 

неспазване на този срок. 

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. 

В РС – Елхово се използва програмният продукт САС „Съдебно 

деловодство” на Информационно обслужване. Съдът не е закупил и 

внедрил модул „Съдебен призовкар”, поради което и технически не е 

възможно да бъде дадена точна информация по брой дела относно горните 

обстоятелства. 

 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Техническата обезпеченост на магистратите за бърз и лесен достъп 

до актуалното българско законодателство и правото на ЕС гарантират по- 

бързо и по- качествено правораздаване. Информационните технологии 

позволяват по- голяма прозрачност в работата на съда и улесняват 

гражданите при упражняване на правото за достъп до информация. 

В Районен съд- Елхово има въведени писмени правила за управление 

на информацията и IT технологиите. Сигурността на информацията в 

локалната мрежа се осигурява от използването на антивирусен лицензиран 

програмен продукт ESET Endpoint Antivirus, предоставен от Министерство 

на правосъдието и Microsoft Forefront Endpoint Protection. 

Всички съдии и служители са обучени за работа с MS Windows, MS 

Office, Internet Explorer, Outlook Express. Всички работни места са 

оборудвани с компютърна техника и са свързани в локална компютърна 

мрежа.   

От 2008 г. е въведена в експлоатация деловодната програма САС 

„Съдебно деловодство" и към настоящия момент тя обхваща почти всички 

дейности по управление и движение на съдебните дела. В системата се 

въвеждат всички данни, необходими за статистическите отчети на съда, 

разпечатват се основните изходящи документи, свързани с движението на 

делата, както и справките, касаещи това движение. В системата се 

съхраняват всички входящи документи по делата и всички протоколи от 

заседания и актове на съда в електронна папка. Всекидневно се изпращат 

трансфери с актуална информация по съдебните актове към 
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„Централизирания уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебни 

актове” (ЦУБИПСА). От 2010 година работи електронният обмен на 

документи между съдилищата. 

Използваната в съда правно – информационна система “Сиела” с 

модули  „Сиела Норми" и „Сиела Практика“ е мрежови вариант и е 

достъпна от всички съдии и деловодството. 

Web- сайтът на Районен съд - Елхово се поддържа в актуално 

състояние, като ежедневно се публикуват справки за насрочените дела, за 

постановените съдебни актове и влезлите в законна сила съдебни актове. 

При публикуването на съдебните актове се следи и стриктно се спазват 

разпоредбите на Закона за защита на личните данни. На страницата се 

публикуват също и правила, обяви, съобщения и друга актуална 

информация. 

От 2010 г. се осъществява електронен достъп до Национална база 

данни ЕСГРАОН, което съществено улеснява работата по уточняване на 

необходимите данни за лицата. 

 

 

 

ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА  ЗА 2011 ГОДИНА 

 

Утвърдената щатна численост на съдиите в РС – Елхово за периода 

от 01.01.2011 година до 31.12.2012 година е 6 съдии, в т.ч. 1 щ. бр. 

административен ръководител - председател и 5 щ. бр. районни съдии.  

През целия проверяван период не е настъпвала промяна в щатната 

численост на магистратите. 

През периода реално са работили петима районни съдии, поради 

това, че районният съдия Миглена Меткалф е ползвала продължителен 

отпуск. 

Правораздавателната дейност през периода 2011 - 2012 година в РС – 

Елхово се е осъществявала от районните съдии Виолета Апостолова, 

Доротея Янкова, Елена Тодорова, Мартина Кирова и Яна Ангелова.  

В Районен съд – гр. Eлхово са обособени две отделения – гражданско 

и наказателно, като магистратите са разпределени в същите по състави. 

Районният съдия Виолета Апостолова в периода от 01.01.2011 год. 

до 01.06.2011 год. е разглеждала наказателни дела. От 01.06.2011 година 

съдия Апостолова е разглеждала граждански дела, като е довършвала 

неприключилите наказателни дела, разпределени и през предходния 

период. 

През проверявания период районният съдия Доротея Янкова е 

разглеждала наказателни дела. 

Районният съдия Елена Тодорова в периода от 01.01.2011 год. до 

01.10.2012 год. е разглеждала наказателни и граждански дела. От 
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01.10.2012 год. до 31.12.2012 год. съдия Тодорова е изключена от 

разпределението на граждански дела със заповед на административния 

ръководител и през този период са и разпределяни наказателни дела, като  

е разглеждала и неприключилите граждански дела, разпределени през 

предходен период. 

Районният съдия Яна Ангелова в периода от 01.01.2011 год. до 

31.12.2012 год. е разглеждала наказателни дела. 

През проверявания период съдиите са имали средно по 7.58 бр. 

съдебни заседания месечно. В едно заседание са разглеждани средно 6.26 

бр. НОХД, НЧХД - 1.42 бр., ЧНД - 2.88 бр. и 2.99 бр. административно- 

наказателни дела. 

В периода 01.01.2011г. - 31.12.2011г. Районен съд – Елхово е 

разгледал 1573 бр. дела, от които наказателни дела 678 бр. От тях 

образувани през 2011г. са 563 бр. дела. Останали несвършени от 

предходни периоди са 115 бр. дела.  

Средното постъпление на съдия за месец е 9.4 дела и същевременно 

средно месечно един съдия е свършвал 9.4 дела. 

През проверявания период на съдия Виолета Апостолова са 

разпределени 64 бр. дела, останали неприключени от предходен период  от 

2010 г. 38 бр. дела, или общо 102 броя дела, а са приключени 97 бр. дела; 

На съдия Доротея Янкова са разпределени 168 бр. дела, останали 

несвършени от предходен период  от 2010 г. 37 бр. дела, или общо 205 

броя дела, а са приключени 169 бр. дела; 

На съдия Елена Тодорова са разпределени 134 бр. дела, останали 

несвършени от предходен период  от 2010г. 21 бр. дела, или общо 155 броя 

дела, а са приключени 125 бр. дела;  

На съдия Мартина Кирова  е разпределено едно дело, останали 

несвършени от предходен период от 2010 г. 2 бр. дела, или общо 3 броя 

дела, а са приключени 2 бр. дела;  

На съдия Яна Ангелова са разпределени 196 бр. дела, останали 

несвършени от предходен период  от 2010 г. 17 бр. дела, или общо 213 

броя дела, а са приключени 169 бр. дела. 

Приключените наказателни дела са 562 бр. От тях НОХД 188 бр., 

НЧХД 34 бр., ЧНД 198 бр., НАХД 142 бр. От тях 110 бр. дела са 

приключили с присъда, 145 бр. са приключили с решение, 236 бр. са 

приключили с определение, 71 бр. дела са прекратени. Прекратени дела 

поради изтекла давност няма. 

- 3 бр. дела са върнати на прокуратурата с указания за отстраняване 

на нарушения, допуснати на досъдебното производство, като и трите са 

върнати от разпоредително заседание.  

 С оправдателна присъда са приключени 8 бр. НОХД : 

 - НОХД № 398/09 г. – съдия докладчик Доротея Янкова. 

Оправдателната присъда е постановена поради недоказаност на 



 7 

обвинението. С решение по ВНОХД № 491/11 г. присъдата е потвърдена; 

 - НОХД № 382/2011 г. – съдия докладчик Доротея Янкова. 

Оправдателната присъда е постановена поради липса на доказателства и 

съпричастност на подсъдимия към инкриминираното деяние. С решение по 

ВНОХД № 48/12 г. присъдата е отменена и е постановена присъда, като 

подсъдимия е признат за виновен и е осъден по повдигнатото обвинение; 

 - НОХД № 50/2010 год. – съдия докладчик Виолета Апостолова. По 

делото е налице осъдителна присъда по едно от обвиненията, а по другото 

оправдателна присъда, поради недоказаност на обвинението. Присъдата не 

е обжалвана и протестирана; 

 - НАХД № 304/2010 год. – съдия докладчик Виолета Апостолова. За 

да постанови оправдателен диспозитив, съдът е приел, че не са налице 

визираните в разпоредбата на чл.78а от НК условия по отношение на 

подсъдимия за да бъде признат за виновен в извършването на 

престъпление по чл. 345 от НК, тъй като не е установено да е извършил 

умишлено престъпление. По протест на РП е образувано ВНАХД № 264/11 

г., като в ОСЗ производството е прекратено тъй като представителя на 

обвинението не е подържал протеста и го е оттеглил; 

 - НОХД № 80/2011 г. – съдия докладчик Виолета Апостолова. В 

едната част по повдигнатото им обвинение подсъдимите са признати за 

виновни и са осъдени, като са признати за невиновни и са оправдани в 

друга част от повдигнатото им обвинение. Така постановената присъда не 

е обжалвана и протестирана; 

 - НОХД № 124/2011 г. – съдия докладчик Виолета Апостолова. 

Подсъдимите са признати за невиновни по повдигнатото им обвинение 

поради недоказаност на същото. С решение по ВНОХД № 56/12г. така 

постановената присъда е потвърдена; 

 - НОХД № 456/2010 год.- съдия докладчик Яна Ангелова. Налице е 

частично оправдателна присъда, като съдът е приел, че деянието за което 

на подсъдимия е повдигнато обвинение за извършено престъпление по 

чл.339 от НК е малозначително по смисъла на чл. 9, ал. 2 от НК и не 

представлява престъпление. С решение по ВНОХД №309/2011 г. така 

постановената присъда е потвърдена; 

 - НОХД № 266/2011 г.- съдия докладчик Елена Тодорова. Налице е 

частично оправдателна присъда, като съдът е приел, че с доказателствата 

събрани по делото, не са доказани по несъмнен и убедителен начин 

обективните признаци, релевантни за съставомерността на деянието, 

вменено на подсъдимия по делото с ОА. Така постановената присъда не е 

обжалвана и протестирана. 

 Не се констатираха нарушения свързани с организацията на работа 

по образуването, движението и приключването на тези дела. Самият факт, 

че само една от оправдателните присъди е отменена е достатъчен атестат 

за добрата правна подготовка и работа на съдиите. 
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По 7 бр. дела подсъдимият е бил непълнолетен. 

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

делото със споразумение"; 

Проверени бяха по три дела на съдия които са прекратени със 

споразумение: 

Дела на съдия Доротея Янкова : 

- НОХД № 381/11 г. Делото е образувано на 19.09.11 г.  Насрочено за 

разглеждане в ОСЗ на 26.09.11 г. когато е и  приключено; 

- НОХД № 324/2011 г. Делото е образувано на 09.08.11 г. Насрочено 

за разглеждане на 16.09.11 г. когато е и  приключено; 

- НОХД № 283/11 г. Делото е образувано на 19.07.11 г. Насрочено за 

22.07.11 г. когато е и приключено.  

Дела на съдия Елена Тодорова: 

- НОХД № 546/11 г. Делото е образувано на 22.12.11 г. Насрочено за 

27.12.11 г. когато е и приключено; 

          - НОХД № 533/11 г. Делото е образувано на 19.12.11 г. Насрочено за 

28.12.11 г. когато е и приключено; 

- НОХД № 551/11 г. Делото е образувано на 23.12.11 г. Насрочено за 

28.12.11 г. когато е и приключено;  

Дела на съдия Яна Ангелова : 

- НОХД № 79/11 г. Делото е образувано на 01.03.11 г. Насрочено за 

01.03.11 г. когато е и приключено; 

- НОХД №352/11 г. Делото е образувано на 31.08.11 г.. Насрочено за 

31.08.11 г. когато е и приключено; 

НОХД № 491/10 г. Делото е образувано на 13.12.11 г. Насрочено за 

19.01.11 г. когато е и приключено; 

Дела на съдия Виолета Апостолова: 

 - НОХД № 465/10 г. Делото е образувано на 26.11.10 г. Насрочено за 

08.02.11 г. когато е и приключено; 

 - НОХД № 503/10 г. Делото е образувано на 27.12.10 г. Насрочено за 

14.02.11 г. когато е и приключено; 

 - НОХД № 152/11 г. Делото е образувано на 27.04.11 г. насрочено за 

03.05.11 г. когато е и приключено. 

 Делата се образуват и насрочват в законоустановените срокове. Почти 

във всички случай постигнатите споразумения се одобряват от съда, след 

като се извършва щателна проверка на условията и предпоставките за 

сключване на споразумение. Наложените наказания са съобразени с 

изискванията на материалния закон. 

 

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

от наказателна отговорност с налагане на административно наказание", 

като новообразуваните са 25, останали от предходната година 6 бр. 
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Свършени са 26 бр.,като всички са приключени  в рамките на до три 

месеца.По съдии делата се разпределят така : 

На съдия В. Апостолова са разпределени две дела, а е приключила 

три/едно е останало от предходната година/; 

На съдия Д. Янкова са разпределени 6 бр., а е приключила 4 бр.; 

На съдия Е.Тодорова са разпределени 9 бр., а е приключила 10 

бр./едно образувано предходната година/; 

На съдия Яна Ангелова са разпределени 8 бр., а е приключила 9 

бр./едно от предходната година/. 

- 5 бр. дела са разгледани по реда на гл. 27 от НПК „Съкратено 

съдебно следствие в производство пред първата инстанция"; 

- 2 бр. дела са разгледани по реда на гл. 25 от НПК "Незабавно 

производство"; 

- 12 бр. дела са разгледани по реда на гл. 24 от НПК "Бързо 

производство". 

На случаен принцип бяха проверени дела от тези производства : 

- НОХД № 74/2011 г.; НОХД № 381/2011 г.; НОХД № 338/2011 г.- и 

трите са образувано по чл.343,ал.1, „б” от НК; НОХД №382/2011 год. 

Съдия докладчик по тези дела е Доротея Янкова; 

- НОХД № 79/2011 Г.; НОХД № 79/2011 г. ; НОХД № 414/2011 г. ; 

НОХД № 352/2011 г. Съдия докладчик по тези дела е Яна Ангелова; 

- НОХД № 546/2011 г.; НОХД № 533/2011 г.; НОХД № 545/2011 г.; 

НОХД № 548/2011 г. Съдия докладчик по тези дела е съдия Е.Тодорова. 

          Не се констатираха пропуски и нарушения свързани с образуването, 

движението и приключването на делата. 

Разгледани са 64 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 36 бр. дела са по чл. 64 от НПК, като и 

тук не се констатира пропуски във връзка с образуването,насрочването и 

приключването на делата. 

От свършените дела 214 бр. наказателни дела са приключили в едно 

съдебно заседание. От тях НОХД - 122 бр., НАХД- 92 бр.  

Наказателните дела, приключили до три съдебни заседания са 69 бр. 

От тях НОХД- 37 бр., НАХД- 32 бр.   

Наказателните дела, приключили с повече от три съдебни заседания 

са 31 бр. От тях НОХД- 20 бр., НАХД - 11 бр. Бяха проверени всички 

НОХД които по съдии се разпределят така: 

Съдия Яна Ангелова има шест дела: 

- НОХД № 456/10 г. е образувано на 07.07.10. г. Проведени са седем ОСЗ. 

Присъдата е постановена на 12.05.11 г. , а мотивите са изготвени и 

предадени на 10.06.11 г.; 

- НОХД № 123/10 г. е образувано на 07.04.11 г. Проведени са девет ОСЗ. 

Присъдата е постановена на 18.05.11 г., а мотивите са изготвени и 
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предадени на 09.06.11 г. 

 - НОХД № 246/10 г. е образувано на 07.07.10 г. Проведени са шест ОСЗ. 

Присъдата е постановена на 29.03.11 г., а мотивите са изготвени и 

предадени на 02.05.11 г. ;  

- НОХД № 408/10 год. е образувано на 25.10.10 г. Проведени са осем ОСЗ. 

Присъдата е постановена на 16.06.11 г., а мотивите са изготвени и 

предадени на 15.07.11 г. ; 

 - НОХД № 177/ 11 г. е образувано на 12.05.11 г. Проведени са четири ОСЗ. 

Присъдата е постановена на 22.11.11 г., мотивите са изготвени и предадени 

на 23.12.11 г. ;  

- НОХД № 227/11 г. е образувано на 15.06.11 г. Проведени са пет ОСЗ. 

Присъдата е постановена на 20.12.11 г., а мотивите са изготвени и 

предадени на 09.01.12 г.   

Съдия Виолета Апостолова има пет дела : 

- НОХД № 17/2010 год. е образувано на 15.01.2010 год. Проведени са 

седем ОСЗ.Присъдата е постановена на 14.03.11 г.,а мотивите са изготвени 

и предадени на 28.03.11 г.; 

- НОХД № 301/10 г. е образувано на 08.09.10 г. Проведени са пет ОСЗ. 

Присъдата е постановена на 12.04.11 г., а мотивите са изготвени и 

предадени на 12.05.11 г.; 

- НОХД № 331/10 г. е образувано на 27.09.10 г. Проведени са пет ОСЗ. 

Присъдата е постановена на 09.05.11 г., а мотивите са изготвени и 

предадени на 28.05.11 г.; 

- НОХД № 80/11 г. е образувано на 01.03.11 г. Проведени са четири ОСЗ. 

Присъдата е постановена на 07.09.11 г., а мотивите са изготвени и 

предадени на 07.10.11 г.; 

- НОХД № 124/11 г. е образувано на 04.04.11 г. Проведени са пет ОСЗ. 

Присъдата е постановена на 20.12.11 г., а мотивите са изготвени и 

предадени на 25.01.12 г. 

Съдия Доротея Янкова има шест дела: 

- НОХД № 188/2009 год. е образувано на 15.09.09 г. Проведени са 

единадесет ОСЗ. Делото е приключено с определение от 27.01.11 г.; 

- НОХД № 398/09 г. е образувано на 16.09.09 г. Проведени са десет ОСЗ. 

Присъдата е постановена на 07.04.11 г., е мотивите са изготвени и 

предадени на 31.10.11 г.; 

- НОХД № 288/10 г. е образувано на 24.08.10 г. Проведени са седем ОСЗ. 

Присъдата е постановена на 30.06.11 г., а мотивите са изготвени и 

предадени на 03.10.11 г.; 

- НОХД № 6/11 г. е образувано на 07.01.11 г. Проведени са пет ОСЗ. 

Присъдата е постановена на 08.07.11 г., а мотивите са изготвени и 

предадени на 08.08.11 г.; 

- НОХД № 97/11 г. е образувано на 10.03.11 г. Проведени са четири ОСЗ. 

Присъдата е постановена на 08.07.11 г., а мотивите са изготвени и 
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предадени на 10.08.11 г.; 

Съдия Елена Тодорова има три дела : 

- НОХД № 199/10 г. е образувано на 02.06.10 г. Проведени са пет ОСЗ. 

Присъдата е постановена на 23.02.11 г., а мотивите са изготвени и 

предадени на 23.03.11 г.; 

- НОХД № 266/11 г. е образувано на 06.07.11 г. Проведени са четири ОСЗ. 

Присъдата е постановена на 13.11.11 г., а мотивите са изготвени и 

предадени на 13.12.11 г.; 

- НОХД № 158/11 г. е образувано на 02.05.11г. Проведени са четири ОСЗ. 

Присъдата е постановена на 25.10.11 г. , а мотивите са изготвени и 

предадени на 15.12.11 г.  

Причините за отлагане на делата и разглеждането им в повече от три 

съдебни заседания са:  

- неявяването на подсъдими, защита и вещи лица в съдебно 

заседание с посочване на уважителна причина за това /представяне на 

медицински документи съобразени с изискванията за невъзможност за 

явяване в съдебно заседание на подсъдими и защитници по делата, както и 

такива за служебна ангажираност на защитата по дела насрочени преди 

това ; 

- има случай на отлагане на дела поради неявяване на страна,  

свидетел или вещо лице без да са посочени уважителни причини. В тези 

случаи не винаги съдът е реагирал адекватно с оглед изискването на чл. 66 

от НПК за подсъдимия и чл.271,ал.11 от НПК; 

- необходимост от събиране на доказателства от съда по искане на 

страните или по инициатива на съда, несъбрани в хода на досъдебно 

производство; назначаване на нови съдебни експертизи или поставяне на 

допълнителни задачи на експертите по назначени такива; 

- смяна на съдебни заседатели и започване на съдебното следствие от 

начало от друг съдебен състав. 

 

По спазването на чл.252 от НПК: 

- 242 бр. НОХД са насрочени в двумесечния срок ; 

- Няма насрочени НОХД в тримесечен срок с разрешение на 

председателя на съда; 

- 4 бр.  НОХД  са  насрочени  в  тримесечен  срок  без  разрешение  

на председателя на съда, като и четирите дела са на съдия Доротея Янкова. 

Проверени бяха и четирите дела : 

- НОХД № 263/11 г. е образувано на 04.07.11 г., като е насрочено за 

07.09.11 г.; 

- НОХД № 262/11 г. е образувано на 04.07.11 г., като е насрочено за 

07.09.11 г.; 

- НОХД № 296/11 г. е образувано на 26.07.11 г., като е насрочено за 

06.10.11 г.; 
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- НОХД № 301/11 г. е образувано на 27.07.11 г., като е насрочено за 

06.10.11 г. 

         Не може да се приеме, че делата са сложни от фактическа и правна 

страна. По скоро причината за забавянето се дължи на съдебната ваканция. 

 

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

- По всички НОХД интервалът между съдебните заседания е до три 

месеца.  

 

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

и решаване на делото: 

- По 171 бр. НОХД срокът от образуване на делото до постановяване 

на присъдата по делото е до 7 месеца. По 6 бр. НОХД този срок е до 9 

месеца, а по 9 бр. НОХД този срок е над 9 месеца. 

 Причините за това са същите както по горе посочените при 

провеждане на три и повече ОСЗ. 

 

По спазването на чл. 308 от НПК:  

- По 28 бр. НОХД мотивите на присъдата са изготвени до 15 дни; 

- По 44 бр. НОХД мотивите на присъдата са изготвени до 30 дни; 

- По 14 бр. НОХД мотивите на присъдата са изготвени след изтичане 

на повече от 30 дни, като по съдии делата се разпределят така : 

Съдия Елена Тодорова има три дела :  

- НОХД № 506/2010 год. Присъдата е постановена на 06.01.11г., а 

мотивите са изготвени и предадени на 21.03.11 г.; 

- НОХД № 158/2011 г. Присъдата е постановена на 25.10.11 г., а 

мотивите са изготвени и предадени на 15.12.11 г.; 

- НОХД № 266/11 г. Присъдата е постановена на 13.12.11 г., а 

мотивите са изготвени и предадени на 31.01.12 г. 

 

Съдия Виолета Апостолова има едно дело : 

- НОХД № 124/11 г. Присъдата е постановена на 20.12.11 г., а 

мотивите са изготвени и предадени на 25.01.12 г. 

 

Съдия Доротея Янкова има десет дела :  

 - НОХД № 287/10 г. Присъдата е постановена на 06.01.11 г., като 

мотивите са изготвени и предадени на 21.03.11 г. 

- НОХД № 398/09 г. Присъдата е постановена на 07.04.11 г., като 

мотивите са изготвени и предадени на 31.10.11 г. 

- НОХД № 288/10 г. Присъдата е постановена на 30.06.11 г., като 

мотивите са изготвени и предадени на 03.10.11 г. 

- НОХД № 97/11 г. Присъдата е постановена на 26.08.11 г., като 

мотивите са изготвени и предадени на 28.10.11 г. 
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- НОХД № 180/11 г. Присъдата е постановена на 08.09.11 г., като 

мотивите са изготвени и предадени на 29.11.11 г. 

- НОХД № 382/11 г. Присъдата е постановена на 10.10.11 г., като 

мотивите са изготвени и предадени на 18.01.12 г. 

- НОХД № 263/11 г. Присъдата е постановена на 04.11.11 г., като 

мотивите са изготвени и предадени на 13.12.11 г. 

- НОХД № 377/11 г. Присъдата е постановена на 22.12.11 г., като 

мотивите са изготвени и предадени на 27.01.12 г. 

- НОХД № 262/10 г. Присъдата е постановена на 23.12.11 г., като 

мотивите са изготвени и предадени на 01.02.12 г. 

- НОХД № 257/11 г. Присъдата е постановена на 26.08.11 г., като 

мотивите са изготвени и предадени на 28.10.11 г. 

 

По 93 бр. НАХД решенията са изготвени в срок до един месец от 

обявяване на делото за решаване. 

По 45 бр. НАХД решенията са изготвени до три месеца от обявяване 

на делото за решаване, като тридесет и едно дела са на съдия Доротея 

Янкова и четиринадесет на съдия Елена Тодорова. 

По 4 бр. НАХД решенията са изготвени след изтичане на срок над 

три месеца, като две от делата са на съдия Доротея Янкова: 

 - НАХД № 349/10 г. Делото е обявено за решаване на 17.03.11 г.,а 

решението е изготвено и предадено на 18.07.11 г.; 

- НАХД № 53/11 г. Делото е обявено за решаване на 12.05.11 г. , а 

решението е изготвено и предадено на 31.10.11 г.; 

Причините за тези закъснения  се дължат, най вероятно на недобрата 

организация на работа на съдиите допуснали тези просрочия, а при съдия 

Янкова в известна степен може да се приеме обстоятелството, че е 

отсъствала от работа поради болнични за гледане на дете. 

 

По спазването на чл. 416 от НПК 

По 166 бр. дела препис от присъдата е изпратен на съответния 

орган в 7 дневен срок от влизането й в сила. По 45 бр. препис от присъдата 

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

сила. Причина за забавянето е изготвяне на мотивите към постановените 

съдебни актове извън законоустановения срок. 

От образуваните и останали от предишни периоди дела до 31. 12. 

2011г. не са приключили 116 бр. дела, като останали несвършени от 

постъпили през 2011 г. са 104 бр.; от постъпили през 2010 г. са 2 бр.; от 

постъпили през 2009 год. са останали 8 бр. и от постъпилите през 2008 г. са 

2 бр.  

Спрените дела са 5 бр., като всички са спрени на основание чл.290, 

ал.1, вр. чл.25, т.2 от НПК – неявяване на подсъдими в съдебно заседание, 

като същевременно съдът е преценил, че разглеждането на делото в негово 
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отсъствие би попречило за разкриване на обективната истина , като съдът е 

обявявал подсъдимият за общодържавно издирване, вземал е, респ. 

изменял е мярката за неотклонение. 

През проверявания период няма изгубени дела. 

 

 

    ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА ЗА 2012 ГОДИНА 

 

В съда има наказателно отделение. Съдиите, които са гледали 

наказателни дела са били трима. В периода 01.01.2012 г. - 31.12.2012 г. 

наказателни дела са разглеждали съдиите Яна Ангелова, Елена Тодорова, 

Доротея Янкова, като В.Апостолова е довършвала започнати дела. В 

отделението не са работили помощник-съдии.  

През проверявания период съдиите са имали средно по 7.9 бр. 

съдебни заседания месечно. В едно заседание са разглеждани средно 8.79 

бр. НОХД, НЧХД – 0.72 бр., ЧНД – 2.97 бр. и  3.12 бр. административно-

наказателни дела. 

В периода 01.01.2012г. — 31.12.2012г. Районен съд - Елхово е 

разгледал 1527 бр. дела, от които наказателни дела 757 бр. От тях 

образувани през 2012г. са 641 бр. дела. Останали несвършени от 

предходни периоди са 116 бр. дела. От тях с висок обществен интерес са 0 

бр. дела. 

Средното постъпление на съдия за месец е 10.7 дела и същевременно 

средно месечно един съдия е свършвал 10.1 дела. През проверявания 

период на съдия Виолета Апостолова са разпределени 4 бр. дела, останали 

несвършени от предходен период –от 2011 г. са 7 бр. дела, или общо 11 

броя дела, а са решени общо 7 бр. дела; на съдия Доротея Янкова са 

разпределени 197 бр. дела, останали несвършени от предходен период –от 

2011 г. са 33 бр. дела, или общо 230 броя дела, а са решени общо 172 бр. 

дела; на съдия Елена Тодорова са разпределени 191 бр. дела, останали 

несвършени от предходен период –от 2011г. са 32 бр. дела, или общо 223 

броя дела, а са решени общо 175 бр. дела; на съдия Мартина Кирова  са 

разпределени 1 бр. дела, останали несвършени от предходен период – от 

2011 г. са 2 бр. дела, или общо 3 броя дела, а са решени общо 1 бр. дела; на 

съдия Яна Ангелова са разпределени 248 бр. дела, останали несвършени от 

предходен период –от 2011 г. са 42 бр. дела, или общо 290 броя дела, а са 

решени общо 252 бр. дела. 

Свършените наказателни дела са 607 бр. От тях НОХД 242 бр., 

НЧХД 9 бр., ЧНД 206 бр., НАХД 150 бр. От тях 156 бр. дела са 

приключили с присъда, 147 бр. са приключили с решение, 177 бр. са 

приключили с определение. 127 бр. дела са прекратени, като поради 

изтекла давност няма прекратени дела.  

          - 13 бр. дела са върнати на прокурора с указания за отстраняване на 
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нарушения, допуснати на досъдебното производство. С разпореждане на 

съдия- докладчик са върнати 5 бр. дела, а от съдебно заседание по чл. 288, 

т.1 от НПК- 8 бр. дела. 

Проверени бяха и осемте дела върнати за доразследване от ОСЗ: 

- НОХД № 520/2011 г. - съдия докладчик Яна Ангелова. Делото е 

прекратено на 14.03.12 г. в първото по делото ОСЗ. Установено е в ОСЗ,че 

подсъдимият е неграмотен, като на ДП не му е разяснено правото му да 

ползва защита с оглед на това обстоятелство.Това обстоятелство е 

констатирано от съда в ОСЗ поради което делото е върнато за 

доразследване; 

- НОХД № 340/2012 г.- съдия докладчик Елена Тодорова. Делото е 

прекратено на 19.10.12 г. в първото по делото ОСЗ. Съдът е приел, че е 

допуснато съществено процесуално нарушение при изготвяне на ОА, като 

прокурора е следвало да внесе делото за разглеждане по реда на гл. 28 

НПК- диференцирана процедура, предвидена в чл.375 и сл. от НПК, още 

повече, че и разпоредбата на чл. 242, ал.1 от НПК предвижда задължението 

на прокурора, след получаване на ДП, при наличие на това основание да 

състави предложение за освобождаване от наказателна отговорност,което 

обаче не е сторено. 

- НОХД № 322/2012 г.- съдия докладчик Елена Тодорова. Делото е 

прекратено на 19.10.12 г. в първото по делото ОСЗ. Констатирано е 

противоречие между обстоятелствената част  на ОА и фактическите 

обстоятелства приети за установени. 

- Останалите пет дела : НОХД № 633/12г.; НОХД № 465/11 г.; НОХД 

№ 280/12 г.; НОХД № 160/12 г. и НОХД № 466/12г. са прекратени и 

върнати на прокуратурата, тъй като съдът не е одобрил внесените за 

разглеждане споразумения . 

Следва да се отбележи, че по четири от делата : НАХД № 132/12г.; 

НОХД № 525/11 г.; НОХД №150/12г. и НОХД № 521/11 г. прекратени в 

разпоредително заседание, са подадени частни протести от страна на РП, 

като и по четирите дела разпорежданията за прекратяване са потвърдени от 

въззивната инстанция.  

Постановени са десет оправдателни присъди: 

- По НОХД № 399/2009 год. – съдия докладчик Доротея Янкова. 

Оправдателната присъда е постановена поради недоказаност на 

обвинението. С решение по ВНОХД № 328/2012 г. така постановената 

присъда е потвърдена; 

- По НОХД № 100/2009 г. – съдия докладчик Виолета Апостолова. 

Оправдателната присъда е постановена поради недоказаност на 

обвинението. С решение по ВНОХД № 291/12 г. присъдата е потвърдена; 

- По НОХД № 62/2010 г. – съдия докладчик Виолета Апостолова. 

Оправдателната присъда е постановена, след като съдът е приел, че не е 

установено безспорно по делото подсъдимите да са осъществявали от 
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обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.290 от НК. 

С решение по ВНОХД №131/12 г. присъдата е потвърдена; 

- По НОХД № 94/2011 г.- съдия докладчик Виолета Апостолова. За 

да постанови оправдателната присъда, съдът е приел, че обвинението 

срещу подсъдимия не е доказано по несъмнен и безспорен начин. С 

решение по ВНОХД № 214/2012 г. присъдата е отменена и е постановена 

нова, като подсъдимият е признат за виновен и осъден; 

- По НОХД № 513/2011 г.- съдия докладчик Яна Ангелова. 

Оправдателната присъда е постановена поради недоказаност на 

обвинението. С решение по ВНОХД № 405/12 г. присъдата е потвърдена; 

- По НОХД № 157/12г. – съдия докладчик Яна Ангелова. За да 

постанови оправдателната присъда, съдът е приел, че деянието за което е 

повдигнато обвинение е несъставомерно. С решение по ВНОХД № 286/12 

г. присъдата е потвърдена; 

- По НОХД № 256/12 г.- съдия докладчик Яна Ангелова. Налице е 

частична оправдателна присъда по отношение на едно от обвинените лица, 

като съдът е приел, че подсъдимата не е осъществила от обективна и 

субективна страна признаците на състава на престъплението по 

чл.194,ал.3,вр. с ал. 1 от НК. С решение по ВНОХД № 406/12 г. присъдата 

е потвърдена; 

- По НОХД № 542/2011 г.- съдия докладчик Елена Тодорова. За да 

постанови оправдателната присъда съдът е приел, че обвинението не е 

доказано.Така постановената присъда не е атакувана; 

- По НОХД № 543/2011 г.- съдия докладчик Елена Тодорова. Делото 

е образувано срещу десет подсъдими. Налице е частична оправдателна 

присъда. Съдът е приел, че в една определена част по отношение на 

няколко лица,обвинението не е доказано; 

- По НОХД № 219/2008 год.- съдия докладчик М.Кирова. Съдът е 

приел , че обвинението не е доказано по безспорен и несъмнен начин. С 

решение по ВНОХД № 29/13 г. присъдата е потвърдена. 

 Не се констатираха нарушения свързани с организацията на работа 

по образуването, движението и приключването на тези дела. Отново, както 

и през 2011 г. само една от оправдателните присъди е отменена, факт 

които затвърждава  направената преди това констатация за добрата правна 

подготовка и работа на съдиите. 

По 16 бр. дела подсъдимият е бил непълнолетен; 

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

от наказателна отговорност с налагане на административно наказание", 

като новообразуваните са 22, останали от предходната година 5 бр. 

Свършени са 24 бр.,като всички са приключени  в рамките на до три 

месеца.По съдии делата се разпределят така : 

На съдия Д. Янкова са разпределени 7 бр., а е приключила 10 бр.; 

На съдия Е.Тодорова са разпределени 7 бр., а е приключила 6 бр.; 
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На съдия Яна Ангелова са разпределени 8 бр., а е приключила 8 бр. 

Не се констатираха пропуски свързани с образуването, движението и 

приключването на делата от този вид. 

 

-75 бр. дела са решени по реда на глава 29 от НПК- „Решаване на 

делото със споразумение"; 

- 14 бр. дела са разгледани по реда на гл. 27 от НПК „Съкратено 

съдебно следствие в производство пред първата инстанция"; 

- 6 бр. дела са разгледани по реда на гл. 25 от НПК "Незабавно 

производство"; 

- 11 бр. дела са разгледани по реда на гл. 24 от НПК "Бързо 

производство". 

На случаен принцип бяха проверени дела от тези производства : 

- НОХД № 341/2012 г.- БП приключено със споразумение; НОХД № 

307/12 г.- БП приключено със споразумение; НОХД № 504/12 г. – БП 

приключено със споразумение; НОХД № 265/12г – БП приключено със 

споразумение. Съдия докладчик по тези дела е била Яна Ангелова; 

- НОХД № 173/12г. – БП приключено със споразумение; НОХД № 

255/12 г. – НП приключено със споразумение ; НОХД № 554/12 г. – БП 

приключено със споразумение; НОХД № 546/12 г. – БП приключено със 

споразумение. Съдия докладчик по тези дела е била Елена Тодорова; 

- НОХД № 404/12 г. – БП приключено със споразумение; НОХД 

№240/12 г. – БП приключено със споразумение; НОХД № 74/12 г. – БП 

приключено със споразумение; НОХД № 381/12 г. – БП приключено със 

споразумение. Съдия докладчик по тези дела е била Доротея Янкова. 

От проверените дела от тези видове не се констатираха пропуски и 

нарушения свързани с образуването, насрочването и приключването на 

тези дела. 

Разгледани са 49 бр. дела, образувани по искане за вземане на мярка 

за неотклонение „задържане под стража" - чл.64 и чл. 65, НПК или за 

нейното изменение.От тях 24 бр. дела по чл.64 от НПК,като съдът е 

постановил определението си в деня на образуването. 

От свършените дела 219 бр. са приключени в едно съдебно 

заседание. От тях НОХД- 137 бр., НАХД- 82 бр.   

Наказателните дела, приключили до три съдебни заседания са 122 

бр. От тях НОХД- 70 бр., НАХД- 52 бр.  

Наказателните дела, приключили с повече от три съдебни заседания 

са 39 бр. От тях НОХД- 29 бр., НАХД- 10 бр.  

 Проверени бяха дела по които са проведени повече от три ОСЗ : 

-НОХД № 62/10 г. е образувано на 09.02.10 г., а е приключено с 

присъда на 14.03.12 г., като са проведени 14 бр. ОСЗ;  

-НОХД № 94/10 г. е образувано на 10.03.11 г., а е приключено с 

присъда на 09.05.12 г., като са проведени 9 бр. ОСЗ; 
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-НОХД № 100/09 г., е образувано на 27.09.09 г., а е приключено с 

присъда на 20.07.12 г.,като са проведени 22 бр.ОСЗ – съдия докладчик по 

тези дела е била Виолета Апостолова; 

- НОХД №140/12 г. е образувано на 22.03.12 г., а е приключено с 

определение на   11.12.12 г.,като са проведени 6 бр. ОСЗ; 

- НОХД № 86/12 г. е образувано на 20.02.12 г, а е приключено с 

присъда на 04.01.13 г.,като са проведени 6 бр. ОСЗ; 

- НОХД № 513/12 г. е образувано на 08.12.11 г., а е приключено с 

присъда на 02.11.12 г., като са проведени 5 бр. ОСЗ – съдия докладчик по 

тези дела е била Яна Ангелова; 

- НОХД № 88/12 г. е образувано на 07.03.11 г., а е приключено с 

присъда на 20.07.12 г., като са проведени 9 бр. ОСЗ; 

- НОХД № 294/11 г. е образувано на 26.07.11 г., а е приключено с 

присъда на 08.07.12 г., като са проведени 7 бр. ОСЗ; 

- НОХД № 543/11 г. е образувано на 22.12.11 г., а е приключено с 

присъда на 02.11.12 г.,като са проведени 7 бр. ОСЗ- съдия докладчик по 

тези дела е била Елена Тодорова; 

- НОХД № 144/09г. е образувано на 31.03.09г., а е приключено с 

присъда на 18.04.12г., като са проведени 21 ОСЗ; 

 - НОХД № 399/09. г. е образувано на 16.09.09 г., а е приключено с 

присъда на 03.05.12 г., като са проведени 17 бр. ОСЗ; 

- НОХД № 446/10 г. е образувано на 11.11.10 г., а е приключено с 

присъда на 23.07.12 г., като са проведени 8 бр. ОСЗ – съдия докладчик по 

тези дела е била Доротея Янкова.  

Причините за отлагане на делата и разглеждането им в повече от три 

съдебни заседания са: 

- неявяването на подсъдими, защита и вещи лица в съдебно 

заседание с посочване на уважителна причина за това /представяне на 

медицински документи съобразени с изискванията за невъзможност за 

явяване в съдебно заседание на подсъдими и защитници по делата, както и 

такива за служебна ангажираност на защитата по дела насрочени преди 

това по което не се явява/, което обстоятелство е налагало отлагането на 

съдебни заседания;  

- има случай на отлагане на дела поради неявяване на страна,  

свидетел или вещо лице без да са посочени уважителни причини. В тези 

случаи не винаги съдът е реагирал адекватно с оглед изискването на чл. 66 

от НПК за подсъдимия и чл.271,ал.11 от НПК; 

- необходимост от събиране на доказателства от съда по искане на 

страните или по инициатива на съда, несъбрани в хода на досъдебно 

производство; назначаване на нови съдебни експертизи или поставяне на 

допълнителни задачи на експертите по назначени такива; 

- смяна на съдебни заседатели и започване на съдебното следствие от 

начало от друг съдебен състав. 
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По спазването на чл. 252 от НПК:  

- 274 бр. НОХД са насрочени в двумесечния срок. 

- 1 бр. НОХД е насрочено в тримесечен срок с разрешение на 

председателя на съда. 

- 1 бр.  НОХД  е насрочено  в тримесечен  срок без разрешение на 

председателя на съда – НОХД № 73/2012 г. Съдия докладчик по делото е 

Доротея Янкова. Делото е образувано на 09.02.12г. и е насрочено за 

19.04.12 г.. 

 

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

 - По всички насрочени НОХД интервалът между съдебните 

заседания е до три месеца. 

 

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

и решаване на делото: 

- По 223 бр. НОХД срокът от образуване на делото до постановяване 

на присъдата по делото е до 7 месеца. По 3 бр. НОХД този срок е до 9 

месеца, а по 18 бр. НОХД този срок е над 9 месеца. Причините за това са 

същите, както при делата по които са провеждани повече от три ОСЗ. 

 

По спазването на чл. 308 от НПК:  

 - По 48 бр. НОХД мотивите на присъдата са изготвени до 15 дни; 

 - По 81 бр. НОХД мотивите на присъдата са изготвени до 30 дни; 

-  По 26 бр. НОХД мотивите на присъдата са изготвени след  

изтичане на повече от 30 дни, като по съдии тези дела се разпределят както 

следва: 

съдия Елена Тодорова има десет дела :  

- По НОХД № 475/11 г. присъдата е постановена на 14.03.12 г., а 

мотивите са изготвени и предадени на 24.04.12 г.; 

- По НОХД № 88/12 г. присъдата е постановена на 23.05.12 г. , а 

мотивите са изготвени и предадени на 20.07.12 г.; 

- По НОХД № 153/12 г. присъдата е постановена на 14.06.12 г., а 

мотивите са изготвени и предадени на 20.07.12 г.; 

- По НОХД № 294/11 г. присъдата е постановена на 19.06.12 г., а 

мотивите са изготвени и предадени на 08.07.12 г.; 

- По НОХД № 185/12 г. присъдата е постановена на 27.06.12 г. , а 

мотивите са изготвени и предадени на 08.08.12 г.; 

- По НОХД № 542/11 г. присъдата е постановена на 26.09.12 г., а 

мотивите са изготвени и предадени на 14.12.12 г.; 

- По НОХД № 543/11 г. присъдата е постановена на 28.09.12 г., а 

мотивите са изготвени и предадени на 02.11.12 г.; 

- По НОХД № 484/12 г. присъдата е постановена на 20.11.12 г. , а 
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мотивите са изготвени и предадени на 28.12.12 г.; 

- По НОХД № 497/12 г. присъдата е постановена на 20.11.12 г., а 

мотивите са изготвени и предадени на 28.12.12 г.; 

- По НОХД № 512/12 г. присъдата е постановена на 21.11.12 г., а 

мотивите са изготвени и предадени на 28.12.12 г.; 

 

съдия Доротея Янкова има шестнадесет дела : 

- По НОХД № 52/11 г. присъдата е постановена на 12.01.12 г., а 

мотивите са изготвени и предадени на 12.04.12 г.; 

- По НОХД № 494/11 г. присъдата е постановена на 19.01.12 г. , а 

мотивите са изготвени и предадени на 22.12.12 г.; 

- По НОХД № 496/11 г. присъдата е постановена на 17.02.12 г., а 

мотивите са изготвени и предадени на 27.03.12 г.; 

- По НОХД № 29/12 г. присъдата е постановена на 15.03.12 г., а 

мотивите са изготвени и предадени на 06.06.12 г.; 

- По НОХД № 358/11 г. присъдата е постановена на 16.03.12 г. , а 

мотивите са изготвени и предадени на 15.15.12 г.; 

- По НОХД № 144/09 г. присъдата е постановена на 26.03.12 г., а 

мотивите са изготвени и предадени на 30.07.12 г.; 

- По НОХД № 66/12 г. присъдата е постановена на 29.03.12 г., а 

мотивите са изготвени и предадени на 07.05.12 г.; 

- По НОХД № 554/11 г. присъдата е постановена на 30.03.12 г. , а 

мотивите са изготвени и предадени на 14.05.12 г.; 

- По НОХД № 23/12 г. присъдата е постановена на 30.03.12 г., а 

мотивите са изготвени и предадени на 03.05.12 г.; 

- По НОХД № 399/09 г. присъдата е постановена на 06.04.12 г., а 

мотивите са изготвени и предадени на 30.07.12 г.; 

- По НОХД № 98/12 г. присъдата е постановена на 12.04.12 г., а 

мотивите са изготвени и предадени на 22.05.12 г.; 

- По НОХД № 128/12 г. присъдата е постановена на 07.06.12 г., а 

мотивите са изготвени и предадени на 18.07.12 г.; 

- По НОХД №446/12 г. присъдата е постановена на 07.06.12 г., а 

мотивите са изготвени и предадени на 23.07.12 г.; 

- По НОХД № 150/11 г. присъдата е постановена на 07.06.12 г., а 

мотивите са изготвени и предадени на 24.07.12 г.; 

- По НОХД № 123/12 г. присъдата е постановена на 12.07.12 г., а 

мотивите са изготвени и предадени на 16.08.12 г.; 

- По НОХД № 223/12 г. присъдата е постановена на 14.09.12 г., а 

мотивите са изготвени и предадени на 05.11.12 г. 

Причините за тези закъснения  се дължат, най вероятно на недобрата 

организация на работа на съдиите допуснали тези просрочия, както и 

обстоятелството, че и Янкова и Тодорова са отсъствали от работа поради 

болнични за гледане на болно дете. 
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По 122 бр. НАХД решенията са изготвени в срок до един месец от 

обявяване на делото за решаване. По 25 бр. НАХД решенията са изготвени 

до три месеца от обявяване на делото за решаване. По 3 бр. НАХД 

решенията са изготвени след изтичане на срок от три месеца. По съдии 

делата по които е допуснато закъснение се разпределят така : съдия Янкова 

има 20 бр., а съдия Тодорова има 8 бр. Проверени бяха следните дела : 

- дела на съдия Тодорова : НАХД № 334/11 г. е обявено за решаване 

на 12.09.12 г., като решението е изготвено и предадено на 17.12.12 г.; - 

НАХД № 488/12 г. е обявено за решаване на 25.10.12 г., а решението е 

изготвено и предадено на 03.12.12 г.; - НАХД № 539/12 г. е обявено за 

решаване на 28.11.12 г., а решението е изготвено и предадено на 04.01.13 г. 

 - дела на съдия Янкова : НАХД № 99/12 г. е обявено за решаване на 

20.04.12 г., а решението е изготвено и предадено на 30.07.12 г. ; НАХД 

№320/11 г. е обявено за решаване на 12.01.12 г., а решението е изготвено и 

предадено на 23.04.12 г. ; НАХД № 471/11 г. е обявено за решаване на 

16.02.12 г., а решението е изготвено и предадено на 10.05.12 г. 

Причините за това са сходни с причините, довели до забавяне при 

изготвянето на мотивите към постановените присъди. 

 

По спазването на чл. 416 от НПК по 185 бр. дела препис от 

присъдата е изпратен на съответния орган в 7дневен срок от влизането й в 

сила. По 78 бр. препис от присъдата е изпратен на съответния орган в срок 

по- дълъг от 7 дни от влизането й в сила. Една от основните причини за 

това е забавеното изготвяне на мотивите към постановените присъди. 

От образуваните и останали от предишни периоди дела до 31. 12. 

2012г. не са приключили 150 бр. дела. Тук следва да се отбележи, че към 

31.12.12 г. са свършени общо шест бр. дела образувани в периода преди 

2011 г., като 2 бр. са от постъпилите през 2008 год. и четири бр. от 

постъпилите през 2009 г. 

Спрените през 2012 година НОХД са 2 бр. – НОХД № 452/2011 г. и 

НОХД № 483/2011 г.,като правно основание за спирането е чл.290, ал.1, вр. 

чл.25, т.1, предл. ІІ от НПК – подсъдимият има тежко заболяване, което 

пречи на провеждане на производството. 

През проверявания период има няма изгубени дела. 

През 2012 год. от Окръжен съд Ямбол e извършена проверка във 

връзка с организацията на работа на НО на РС Елхово и като цяло на съда.  

Комисията е констатирала, че в РС Елхово е създадена сравнително добра 

организация на работа на магистратите и съдебните служители. Дадени са и 

съответни препоръки във връзка с констатирани слабости и пропуски по 

организацията на работа по движението на делата , като следва да се 

предприемат конкретни мерки за приключване на дела образувани от 
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предходен период; да се извършва ежемесечна проверка за срочността за 

изготвяне на съдебните актове; изпълнението на влезлите в сила присъди да 

се извършва в установените в НПК срокове.  
 

Деловодните книги се водят съгласно изискванията на 
ПАРОАВАС. 

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 на същите. 
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, като констатираното по горе забавяне изпращането за 
изпълнение на някои присъди не може да се вмени като пропуск на 
деловодителя отговарящ за воденето и съхранението на книгата. 
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 пригодено помещение за съхраняване на веществените 
доказателства. 

В книгите за открити и закрити заседания, както и в заповедната 
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книга не бяха констатирани слабости, водят се коректно и съгласно 

изискванията. 
 

 

         ИЗВОДИ : 

 

        Полагани се усилия за установяване на правилна наказателна 

практика, съответстваща на динамиката на престъпността и за бързо 

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 

разпоредбата на чл.252,ал.1 от НПК в двумесечен срок. Незначителен е 

броят на делата насрочени в нарушение на разпоредбата на чл.252,ал.1 

от НПК. 

Разпорежданията при насрочване на делата не във всички случай 

отговарят на изискванията на чл. 248, ал. 2 от НПК. Следва обаче да се 

отбележи, че съдиите проучват внимателно и професионално делата в 

разпоредителното заседание и предприемат необходимите мерки за 

своевременното им насрочване или връщане за доразследване, когато са 

налице основания за това. През двете години на практика само три дела са 

върнати за доразследване от ОСЗ, а тези които са прекратени от ЗРЗ и са 

протестирани от  страна на РП са потвърдени от по горната инстанция. 
Отлагането на делата, когато се е налагало такова се е дължало 

основно на неявяване на страните по обективни причини и поради 

необходимост от събиране на нови доказателства съгласно чл  .107, ал.2 

и ал.3 от НПК, назначаването и изслушването на нови експертизи. В 

малко случаи предпоставка за отлагане е било неявяване на 

страна,свидетел или вещо лице без уважителна причина. Отлагането на 

делата и насрочването за следващо съдебно заседание е ставало 

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

Не във всички случай е прилагана разпоредбата на чл.66 и чл.271,ал.11 от 

НПК. 

Разпределението на делата е сравнително равномерно, като не се 

констатираха  разлики в натовареността на отделните състави. 

 Съдиите са разглеждали дела образувани по всички от 

подсъдните на съда производства. 

           Делата преимуществено са  приключвали в рамките до 3м. 

           Констатираха се известни закъснения при изготвянето и 

предаването на мотивите към постановените съдебни актове, както и 
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при изпращането на влезлите в сила присъди за изпълнение. 

 Не се съставят приемателно-предавателни протоколи при 

предаването и приемането на веществените доказателства.  

           Деловодните книги се водят съгласно изискванията на 

ПАРОАВАС. 

 

           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 Елхово и на 

съдиите да предприемат необходимите мерки за подобряване 

организацията по движението на делата, изготвянето и предаването на 

съдебните актове, като се спазва стриктно разпоредбата на чл.308,ал.2 от 

НПК .  

С оглед организацията на административната дейност и контрола на 

дейността на съдиите от Районния съд , председателят на съда  да извършва 

ежемесечни проверки на организацията на дейността на съдиите от 

Районния съд по образуването, движението и приключването на делата. 

Разпорежданията при насрочване на делата да се съобразяват с 

изискванията на чл. 248, ал.2 от НПК. 

Да се възползват от предоставените им правомощия по чл. 370, ал.1 

от НПК. 
        Да се спазва стриктно разпоредбите на чл.252, ал.1 и ал.2 НПК при 

насрочване на първото по делото съдебно заседание, както във всички 

случай, когато делата се насрочват за разглеждане извън предвидените 

за това срокове, следва съдия докладчика писмено да поиска 

разрешение от председателя на съда, като следва да мотивира 

необходимостта от по дълъг срок.  

 Да се спазват разпоредбите на чл. 66 и чл.271, ал.11 от НПК с 

оглед дисциплинирането на участниците в наказателния процес. 

 Да се съставят приемателно предавателни протоколи за 

веществените доказателства,като същите се прилагат към делата. 

 Да се вземат конкретни мерки от съдиите докладчици по всяко от 

неприключилите дела от предходен период за приключването им с 

преимуществено насрочване в съкратени срокове. 

          Изпращането за изпълнение на влезлите в сила присъди да става 

съобразно сроковете определени в НПК. 

 Спазването на дадените по горе препоръки следва да бъде 
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постоянна практика. 

  Препоръчва на председателя на РС Елхово 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 Елхово. 

На основание чл.58,ал.3 от ЗСВ екземпляр на електронен носител да 

се изпрати на Председателя на ОС Ямбол и на ВСС. 

 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. 

 

 

 
                                  ИНСПЕКТОР  : 

 ов                                              /АЛБЕНА КОСТОВА/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


