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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-01-29/09.04.2013 год. на Главния Инспектор на 

Инспектората към Висшия съдебен съвет, 

             СЕ ИЗВЪРШИ КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА на Районен съд 

град Ямбол 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 15.04.2013 г. до 19.04.2013 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 . 
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                            КОНСТАТАЦИИ  ОТ  ПРОВЕРКАТА 

 

                                            І . УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДА 

 

                               1.  ЩАТНА И КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

 

Административното ръководство на РС – Ямбол се осъществява от 

председателя на съда Васил Петков.  

          По щатно разписание към 01.01.2011 г. съдът е имал 15 съдийски 

бройки, една от които е била незаета. С решение на ВСС по Протокол № 

12/31.03.2011 г., щатът на РС – Ямбол е бил намален с една щатна бройка 

за длъжността „съдия”. От 01.04.2011 г. съдът има 14 щатни съдийски 

бройки – всички заети. Съдия Светлана Митрушева (наказателно 

отделение) и съдия Весела Спасова (гражданско отделение) през цялата 

2011 г. са ползвали отпуск по майчинство.  

 В РС – Ямбол работят четирима държавни съдебни изпълнители и 

трима съдии по вписванията – щатът и за двете длъжности е изцяло 

запълнен.  

В РС – Ямбол са обособени две отделения: гражданско отделение с 

председател съдия Галина Вълчанова и наказателно отделение с 

председател съдия Светлана Митрушева. 

През 2011 г. в гражданско отделение са правораздавали съдиите: 

Галина Вълчанова, Светла Димитрова, Атанас Атанасов, Галя Русева, 

Валентина Петрова. 

През 2011 г. в наказателно отделение са правораздавали: Васил 

Петков, Георги Василев, Невена Несторова, Николай Кирков, Радостин 

Радиев, Петранка Кирова, Васил Атанасов. 

През 2012 г. в гражданско отделение са правораздавали съдиите: 

Галина Вълчанова, Светла Димитрова, Весела Спасова, Атанас Атанасов, 

Галя Русева, Марина Христова – назначена с решение на ВСС по Протокол 

№ 22/41.05.2012 г., считано от 04.06.2012 г. и Валентина Петрова – 

преместена в РС - Казанлък с решение на ВСС по Протокол № 9/01.03.2012 

г., считано от 16.04.2012 г.  

Съдия Весела Спасова (гражданско отделение) е ползвала неплатен 

отпуск за отглеждане на малко дете до 01.04.2012 г.  

През 2012 г. в наказателно отделение са правораздавали: Васил 

Петков, Светлана Митрушева, Георги Василев, Невена Несторова, 

Николай Кирков, Радостин Радиев, Петранка Кирова, Васил Атанасов. 

Съдия Светлана Митрушева (наказателно отделение) е ползвала платен 

отпуск за отглеждане на малко дете до 05.04.2012 г. 

 През 2012 г. общият брой на служителите в съда е 41: съдебен 

администратор, началник административна служба, 12 съдебни секретари; 

8 деловодители; 2 служители в служба „Регистратура”; 2 служители в 
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бюро „Съдимост”; 2 служители в СИС; 2 служители в служба „Архив”; 3 

служители – призовкари; 8 служители работят в общата администрация на 

съда.  

                     
               2. ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ  
     

          Организационното и административно ръководство на РС – Ямбол, 

се осъществява от Васил Петков, съобразно правомощията му по чл. 80 

ЗСВ. Васил Петков е избран за административен ръководител – 

председател на съда с Протоколно решение № 47 от 26.11.2009 г. 

Председателят на съда е подпомаган в работата си от съдебен 

администратор. Заместник на административния ръководител на съда е 

Светлана Митрушева. По време на ползване на отпуска на 

административния ръководител е издавана заповед, с която е възлагано на 

Светлана Митрушева да изпълнява функциите на административен 

ръководител с посочван период. 

          Със Заповед № 293/06.08.2010 г. е разпоредено до 5-то число на 

месеца да се докладва писмено на председателя на съда за всички 

ненасрочени граждански и наказателни дела, считано от 01.09.2010 г.    

          Със Заповед № 468/29.12.2011 г. председателят на съда е разпоредил 

председателите на съответните отделения да проверяват ежемесечно в срок 

до 10-то число на следващия месец, всички дела по които съдебните актове 

са постановени извън установените процесуални срокове; да се изисква 

писмено становище от всички съдии за причините; да се изготвя анализ на 

причините за констатираните пропуски; да се предлагат конкретни мерки 

по констатациите от проверките.  

          Със Заповед № 1/03.01.2012 г. председателят на съда е разпоредил  

разпределението на делата и преписките да се извършва от председателите 

на съответните отделения, определени са видовете дела и искания, които 

се разглеждат от дежурния граждански и дежурния наказателен съдия като 

е посочено, че дежурният граждански съдия се определя за всеки работен 

ден, а дежурният наказателен съдия се определя за период от една 

седмица. Графиците за дежурствата на съдиите се изготвя от съдебния 

администратор.   

 Със Заповед № 4/03.01.2012 г. председателят на съда е разпоредил 

заявленията за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК да се 

разпределят на случаен принцип на всички съдии от гражданско и 

наказателно отделение, като разпределението се извършва от председателя 

на гражданско отделение.  

 Със Заповед № 37/01.02.2012 г. е изменена Заповед № 4/03.01.2012 г. 

като председателят на съда е разпоредил заявленията за издаване на 

заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК да се разпределят на случаен 

принцип на всички съдии от наказателно отделение като разпределението 
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на делата да се извършва от председателя на гражданско отделение. 

 Със Заповед № 87/09.03.2012 г. е утвърдена структурата и състава на 

съда, ДСИ, съдиите по вписвания, състава на администрацията и отделните 

служби, номерата на съставите, разпределението на съдебните секретари 

по състави, разпределението на съдебните деловодители по състави, 

определени са заседателните дни и зали за всеки съдия.  

 Със заповед № 113/02.04.2012 г., на основание преместването на 

съдия Валентина Петрова на длъжност „съдия” в РС – Казанлък, 

председателят на съда е определил съдия Весела Спасова за докладчик на 

всички необявени за решаване дела от съдия Валентина Петрова. 

          Със Заповед № 196/04.06.2012 г. е утвърдена актуализация на 

структурата и състава на РС – Ямбол, считано от 04.06.2012 г. Със 

заповедта са определени съдиите по отделения, ДСИ, съдии по 

вписванията, администрацията на съда с посочени служби; определени са 

номерата на съставите в отделенията; разпределението на съдебните 

секретари по състави; разпределението на съдебните деловодителите; 

заседателните дни и зали за всеки съдия.  

Съдиите дават дежурства съобразно график за дежурствата, който се 

изготвя от Председателите на отделения. 

 Съгласно заповед № 511/16.12.2010 г., заповед №366/31.10.2011, 

заповед № 1/03.01.2012, заповед № 122/09.03.2012 г. на Председателя на 

ЯРС, на дежурство се  гледат  следните  видове  наказателни дела:   

  Искания за разпити пред съдия по чл. 222 и чл. 223 от НПК; 

 Искане за вземане/изменение на мерки за неотклонение в 

досъдебното производство по чл. 64, чл. 65 и чл. 62 от НПК; 

 Дела по Глава 24 НПК – Бързи производства 

 Дела по Глава 25 НПК – незабавни производства 

 Искания за разкриване на банкова тайна по чл. 62, ал.6, т.1, т.7 и т.8 

от ЗКИ; 

 Предложения по чл. 154 от ЗЗ, внесени от ръководител на лечебно 

заведение; 

 Искания от органите на досъдебното производство по реда на чл. 

161, чл. 164 ал.3 и чл. 165 от НПК; 

 Искания в досъдебното производство за настаняване за изследване в 

психиатрично изследване по чл.70 от НПК; 

 Искания на прокурора в досъдебното производство за вземане на 

мярка за обезпечение по чл. 72, ал.1 от НПК; 

 Дела внесени по реда на чл. 1 от УБДХ 

 Дела внесени по реда на чл. 89 от НК 
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 Дела внесени по реда на чл. 68 ал.1 до ал.5 от НПК. 

          Със Заповед № 243/03.07.2012 г. са определени делата, които следва 

да се разглеждат от дежурния граждански и наказателен съдия за периода 

на съдебната ваканция, съобразена с разпоредбата на чл. 329, ал. 3 ЗСВ.           

Със заповед № 465/20.11.2012 г. са допълнени видовете дела и искания, 

които следва да се разглеждат от дежурния граждански съдия. 

Със Заповед № 383/21.09.2012 г. е разпоредено при отсъствие на 

съдия-докладчик, с разпореждане на председателя на съответното 

отделение,  делата насрочени за дните на отсъствието да се отлагат с 

насрочване или без насрочване като копие от болничния лист се прилага 

по делото. Тази заповед на председателя е отменена със Заповед № 

77/28.02.2013 г., с която е разпоредено при внезапно отсъствие на съдия-

докладчик, съдебният секретар на състава да докладва на председателя на 

съответното отделение делата насрочени за дните на отсъствието и с 

разпореждане на съответния председател да се отлагат с или без 

насрочване. Върху разпореждането да се отбелязва съответно номер и дата 

на болничен лист, заповед за командировка, заповед за отпуск или друго.  

Със заповед № 552/20.12.2012 г. са определени комисиите за 

извършване на проверка съгласно чл. 75, ал. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 от 

ПАРОАВАС. 

Районен съд – Ямбол прилага принципа за случайния подбор чрез 

електронно разпределение на делата от 2007г., от 2009 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 

Председателите на отделения, а в тяхно отсъствие от Председателя на ЯРС.  

Системата се експлоатира коректно. 

На проверяващите беше представен „План за работата на Районен съд 

Ямбол за 2012 год.,които се изпълнява. Използват се статистически отчети 

за целите на вземаните управленски решения, за ефективно разпределение 

на ресурсите и намаляване забавянето на делата, за изготвяне на бюджета и 

бъдещото планиране. В РС Ямбол се използват, разглеждат и актуализират 

подходящи управленски политики/като политика за управление на делата, 

за развитие на човешките ресурси, политика на информационните 

технологии и др./. Изградената система спомага за измерване и отчитане на 

извършеното по плана, както и набелязване на нови инициативи и 

предприемане на мерки за тяхното изпълнение. 

В областта на управлението е налице стремеж за постигане 

усъвършенстване и уеднаквяване на процедурите за работа на съда, 

деловодствата и различните служби. Периодично се прави оценка на 

натовареността – обща и индивидуална, следи се за спазване на времевите 
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стандарти за разглеждане и решаване на делата. При констатиран проблем 

се предприемат необходимите административни мерки за преодоляването 

му. 

С оглед уеднаквяване на практиката между съдиите, отделенията 

провеждат общи заседания, на които се обсъждат и анализират 

възникналите практически проблеми. 

           На интернет страницата на съда са публикувани ВЪТРЕШНИ 

ПРАВИЛА за изпращане на съобщения и призовки  чрез електронен 

пощенски адрес по реда на чл. 42, ал. 4 и сл. от ГПК; ВЪТРЕШНИ 

ПРАВИЛА за публикуване на съдебните актове; ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА 

за случайното разпределение на делата; ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за 

работата на съдебните заседатели. 

           РС – Ямбол разполага с програма за хора с увредено зрение, която 

улеснява достъпа до информация в съда. Програмата представлява 

синтезатор на българска реч, преобразуващ текстовата информация в 

звукова. Програмата позволява да се прослушват текстове от съдебни 

актове по граждански и наказателни дела – протоколи, разпореждания, 

решения и присъди - в естествено звучащ аудио сигнал. 

           Утвърдена е практика всеки месец съдиите да провеждат общи 

събрания на които се обсъждат въпроси от организационен характер и се 

обсъждат резултатите по отделения във връзка с ненаписаните съдебни 

актове по обявените дела.  

           Всеки съдия работи с определен съдебен секретар. Заседателните 

дни на съдиите са съгласно утвърдения график като съдът разполага с 

четири съдебни зали. 

           Съдиите и съдебните служители от РС – Ямбол са посещавали 

обучителните семинари проведени в НИП.  

 

 

      3.  СЪДЕБНО ДЕЛОВОДСТВО  

 

   Служителите в РС Ямбол са структурирани съобразно ПАРОАВАС 

в обща и специализирана администрация. Дейността на администрацията е 

почти напълно автомотизирана, отчетна, прозрачна, като всички служби 

обслужващи граждани работят без прекъсване. Всички документи 

постъпващи в съда задължително се завеждат от служителите в служба 

„Регистратура”. При постъпването на документ – искова молба, 

обвинителен акт, жалба и др., се поставя входящ номер и след това делото 

се разпределя и образува, като му се поставя номер. Всяка молба, жалба 

или писмо което постъпва в регистратурата и се отнася до образувано дело 

в съда, се завежда към номер на делото и се докладва още същия или най 

късно на другия ден на съдията докладчик. 
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В РС – Ямбол четирима деловодители обслужват гражданско 

отделение, от които единият е завеждащ служба „Гражданско 

деловодство” и четирима деловодители обслужват „Наказателно 

отделение”, от които единият е завеждащ служба „Наказателно 

отделение”. В служба „Регистратура” работят двама деловодители, от 

които единият е завеждащ служба „Регистратура”.  В РС – Ямбол е 

въведено плаващо работно време на канцелариите, което позволява 

обслужване на адвокати и граждани без прекъсване. 

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 до 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.  

 В РС – Ямбол е инсталирана и действаща електронната деловодна 

програма САС, „Съдебно деловодство”, на „Информационно обслужване” 

ЕАД, клон Варна. През 2011 г. описните книги се водят на електронен 

носител с разпечатка на хартиен носител, а книгата за открити заседания се 

е водила на електронен и хартиен носител. През 2012 г. всички книги се 

водят на електронен носител с разпечатка на хартиен носител като някои 

графи се попълват на ръка – диспозитивът на решенията в някои случаи е 

залепен допълнително в други е изписан на ръка. Всички деловодни книги 

и регистри се водят съгласно изискванията на ПАРОАВАС.  
 

 

 

         4. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Техническата обезпеченост на магистратите за бърз и лесен достъп 

до актуалното българско законодателство и правото на ЕС гарантира по-

бързо и по-качествено правораздаване. Информационните технологии 
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позволяват по-голяма прозрачност в работата на съда и улесняват 

гражданите при упражняване на правото за достъп до информация. 

Районен съд  - Ямбол 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 ВСС за 62 

броя работни места и Microsoft Forefront Endpoint Protection, на местата, 

надвишаващи тази бройка, в зависимост от мощността и ролята на 

компютъра. 

Всички съдии и служители са обучени за работа с MS Office -  MS 

Word и Excel, Internet Explorer, Adobe Acrobat Reader. Всички работни 

места са оборудвани с компютърна техника. Всички работни места са 

свързани с в локална компютърна мрежа с 5 (бр.) сървъра: домейн 

контролер, сървър с основните програми и бази данни на ЯРС, файлов 

сървър за съхранение на архивите на компютърните системи и двата 

сървъра на системата за Бюро съдимост „АИС Бюра съдимост“.  От 2005 г. 

е в експлоатация деловодната програма САС "Съдебно деловодство" на 

Информационно обслужване АД клон Варна. Програмата се използва от 

специализираната администрация на съда и съдиите за управление на 

делата. Съдът използва правно- информационния продукт „Сиела“ с 

модули: Сиела норми, включващ и съответната юридическа практика и 

Право на ЕС. Правно- информационният продукт е в мрежов вариант и е 

достъпен от всички работни места при спазване на лимитите, определени 

от ВСС. В РС Ямбол се използват квалифицирани електронни подписи за 

достъп да Национална база данни ЕСГРАОН. 

Web-сайтът на Районен съд – гр. Ямбол се поддържа ежедневно в 

актуално състояние с публикуване на постановените съдебни актове, 

публичните продажби от Служба ДСИ, информация за обявени конкурси и 

други актуални новини, касаещи работата му. 

 

 

        ІІ . ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА  ЗА 2011 г. 

 

През проверявания период съдиите са имали средно по 8 бр. съдебни 

заседания месечно.  В едно заседание са разглеждани средно 1,56 бр. 

НОХД, НЧХД - 0,15 бр., ЧНД-1,04 бр. и  1,11 бр. административно-

наказателни дела.  
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Средното постъпление на съдия за месец е 22 бр. дела и 

същевременно средно месечно един съдия е свършвал 18 бр. дела. 

В периода 01. 01. 2011 г. - 31. 12. 2011 г. Районен съд Ямбол  е 

разгледал 6965 бр. дела, от които наказателни дела 2041 бр. От тях 

образувани през 2011г. са 1838 бр. дела. Останали от предишни периоди са 

203 бр. дела. Дела  с висок обществен интерес няма. 

Приключените наказателни дела са 1777 бр. От тях НОХД – 545 бр., 

НЧХД – 29 бр., ЧНД - 706 бр., НАХД – 497 бр. От тях 256 бр. дела са 

приключили с присъда, 477 бр. са приключили с решение, 691 бр. са 

приключили с определение /в т.ч . 267 – споразумения/, с протокол за 

разпит пред съдия – 338 бр. и с разпореждане – 15 бр. 

През проверявания период на всеки съдия разпределените и решени 

дела са  както следва: 

               Разпределени       Приключени 

 

съдия Васил Петков      112        91  

съдия  Георги Василев     312      311 

съдия Петранка П. Кирова     126      128 

съдия Невена Несторова    361      344 

съдия Радостин Радиев      324      302 

съдия Николай Кирков     291      291  

съдия Васил Атанасов      312      310 

 

 

През 2011 г. 376 бр. дела са прекратени. От тях по давност – едно 

дело, 267 бр. по споразумение, 82  бр. по други причини и 22 бр. дела 

върнати за доразследване/. 

От върнатите за доразследване 22 бр. дела с разпореждане на съдия-

докладчик са върнати 19 бр. дела, а от съдебно заседание по чл. 288, т. 1 от 

НПК - 3 бр. дела. 

Проверени бяха трите дела върнати за доразследване от ОСЗ : 

- НОХД № 1614/2011 год.- съдия докладчик Радостин Радиев. Делото 

е прекратено в първото по ОСЗ. Съдът е констатирал, че е допуснато 

отстранимо съществено процесуално нарушение, изразяващо се в 

непредявяване на разследването на обвиняемия и неговият защитник, 

въпреки, че обвиняемият изрично е заявил това си желание в протокол за 

разпит; 
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- НОХД № 976/2011 год. – съдия докладчик Радостин Радиев. В 

първото по делото ОСЗ е констатирано отстранимо съществено 

процесуално нарушение, довело да ограничаване на правата на 

подсъдимия, тъй като при предявяване на разследването обвиняемият е 

направил изрично искане  и съгласно разпоредбата на чл. 229, ал.3 от НПК 

прокурорът е бил длъжен да се произнесе по него, което не е сторено; 

- НОХД № 942/2011 год. – съдия докладчик Василев. Делото е 

върнато в първото ОСЗ по искане на прокурора внесъл обвинителния акт 

поради допуснато процесуално нарушение.  

Отстранимите съществени нарушения на процесуалните права 

допуснати на ДП и довели до ограничаване на процесуалните права на 

обвиняемия е следвало да бъдат констатирани от съдията докладчик при 

постановяване на разпореждането по чл.248 от НПК. 

Констатираното по горе навежда на извода,че съдиите не са проучили 

задълбочено делата преди внасянето им в ОСЗ и не са извършили 

достатъчно прецизна проверка на обстоятелствата посочени в чл.248,ал.2 

от НПК. 

С оправдателни присъди са приключили 13 бр. дела. На случаен 

принцип бяха проверени три дела : 

- НОХД №925/2010 год. – съдия докладчик Радостин Радиев. 

Делото е образувано на 21.06.2010 год. по ОА за извършено престъпление 

по чл.195, ал.2, вр. с ал.1,т.4 и чл.194 от НК. По делото са проведени пет 

ОСЗ. Присъдата е постановена на 01.02.11г., а мотивите са изготвени и 

предадени на 21.02.11 г.  Последвал е протест от РП Ямбол е образувано 

ВНОХД № 94/2011 год. Присъдата е отменена и делото е върнато за ново 

разглеждане; 

- НЧХД № 1109/2010 год.- съдия докладчик Петранка Кирова. 

Делото е образувано по частна тъжба срещу три лица за извършено 

престъпление по чл. 130,ал.1, вр. с чл. 20, ал.2 от НК. На 17.05.2011 год. е 

постановена оправдателна присъда по отношение на две лица и осъдителна 

присъда по отношение на третото лице. Последвала е жалба от осъдения и 

е образувано ВНЧХД № 316/2011 год. по описа на ЯОС. Присъдата е 

потвърдена; 

- НОХД № 1721/2010 год. – съдия докладчик Николай Кирков. 

Делото е образувано на 19.11.2010 год. по внесен ОА срещу едно лице за 

извършено престъпление по чл. 170,ал.2,вр. с ал.1 и чл. 144, ал.3, вр. с ал.1 

от НК. Проведени са седем ОСЗ. Присъдата е постановена на 23.08.11 г., 
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като мотивите са изготвени и предадени на 20.09.2011 год. Последвал е 

протест от РП Ямбол. С решение по ВНОХД № 433/2011 год. ЯОС е 

потвърдил постановената присъда. 

 Не се констатираха нарушения във връзка с организацията на работа 

по образуване, движение и приключване на делата. 

- По 69 бр. дела подсъдимият е бил непълнолетен. 

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

наказателна отговорност с налагане на административно наказание.” 

Бяха проверени десет  дела от този вид с влезли в сила присъди, с 

оглед установяване правилното приложение на материалния закон/ налице 

ли са условията и предпоставките на чл.78а от НК/ и процесуалния 

закон/досежно спазването на процесуалните срокове/: 

- НАХД № 193/11 г. – съдия докладчик Николай Кирков. Делото е 

образувано на  28.01.11 г. и е приключено на 15.02.11 г.,като решението е 

изготвено и предадено на 22.02.11 г.; 

- НАХД № 1533/11 г. – съдия докладчик Николай Кирков. Делото е 

образувано на 31.10.11 г. и е приключено на 22.11.11 г. Решението е 

изготвено и предадено на 23.11.11 г.; 

- НАХД № 541/11 г. – съдия докладчик Николай Кирков. Делото е 

образувано на 04.04.11г. и е приключено на 03.05.11 г. Решението е 

изготвено и предадено на 04.05.11 г.; 

- НАХД № 1840/10 г.- съдия докладчик Васил Атанасов. Делото е 

образувано на 11.12.10 г. и е приключено на 06.01.11 г. Решението е 

изготвено и предадено на 07.01.11 г.; 

- НАХД № 1577/11 г.- съдия докладчик Васил Атанасов. Делото е 

образувано на 10.11.11 г. и е приключено на 01.12.11 г. Решението е 

предадено на 06.12.11 г.; 

- НАХД № 1577/11г.– съдия докладчик Васил Атанасов. Делото е 

образувано на 10.11.11 г. и е приключено на 01.12.11 г. Решението е 

изготвено и предадено на 06.12.11 г. 

-  НАХД № 1655/11 г. – съдия докладчик Радостин Радиев. Делото е 

образувано на 23.11.11 г. и е приключено на  06.12.11 г. Решението е 

изготвено и предадено на 03.01.12 г.; 

- НАХД № 1290/11 г. – съдия докладчик Радиев. Делото е образувано 

на 08.09.11 г. и е приключено на 02.11.11 г. Решението е изготвено и 

предадено на 10.12.11 г.; 



 13 

- НАХД № 1656/11 г. – съдия докладчик Радиев. Делото е образувано 

на 23.11.11 г. и е приключено на 06.12.11г. Решението е изготвено и 

предадено на 10.11.11 г.; 

- НАХД № 1915/10 г.- съдия докладчик Васил Петков. Делото е 

образувано на 30.12.10 г. и е приключено след провеждане на три ОСЗ на 

30.05.11.г. Решението е изготвено и предадено на 22.06.11 г.; 

Не се констатираха нарушения и пропуски при разглеждането на тези 

дела. Спазват се условията и предпоставките на чл.78а от НК, както и 

процесуалните срокове. В предвидените от закона случай по делата по чл. 

343, 343а, 342б, и чл.343в, ал.1 от НК съдът задължително прилага нормата 

на чл.343г от НК, като постановява и лишаване от право по чл.37, ал.1, т.7 

от НК. Характерно за този вид дела е бързата им ликвидност. 

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

делото със споразумение". 

В хода на проверката бяха проверени на случаен принцип по три дела 

на всеки съдия от този вид  : 

- НОХД № 46/2011 год. Делото е образувано на 06.01.11 год. и е 

приключено със споразумение на 07.02.11 г.; НОХД № 168/2011 г. е 

образувано на 25.01.2011 г. и е приключено на 01.02.11 г. ; НОХД № 

235/2011 год. е образувано на 04.02.11 г. и е приключено на 28.02.11 г. – 

съдия докладчик Васил Петков ; 

- НОХД № 1241/2010 год. е образувано на 01.09.10 г. и е приключено 

във второто ОСЗ на 10.02.11 г.; НОХД № 1916/2010 год. е образувано на 

30.12.10 г. и е приключено на 15.02.11 г. ; НОХД № 168/11 г. е образувано 

на 26.01.11 г. и е приключено на 27.01.11 г.- съдия докладчик Георги 

Василев. 

- НОХД № 1354/2010 год. е образувано на 24.09.10 г. и е приключено 

на 11.02.11 год.,като са проведени три ОСЗ ; НОХД № 166/10 г. е 

образувано на 09.11.10 г. и е приключено на 23.02.11г.,като са проведени 

три ОСЗ; НОХД № 15/2011 год. е образувано на 04.01.11 г. и е приключено 

на 12.01.11 г. – съдия докладчик Невена Несторова ; 

- НОХД № 1649/10 г. е образувано на 04.11.10 г. и е приключено на 

11.01.11 г.,като са проведени две ОСЗ; НОХД № 1797/10 г. е образувано на 

02.12.10 г. и е приключено на 16.02.11 г., като са проведени две ОСЗ ; 

НОХД № 97/11 г. е образувано на 14.01.11 г. и е приключено на 22.02.11 г.- 

съдия докладчик Радостин Радиев; 
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- НОХД № 544/11 г. е образувано на 05.04.11 г. и е приключено на 

19.04.11 г. ; НОХД № 591/11 г. е образувано на 15.04.11 г. и е приключено 

на 19.04.11 г.; НОХД № 870/11 г. е образувано на 08.06.11 г. и е 

приключено на 12.07.11 г.- съдия докладчик Петранка Кирова ; 

- НОХД № 1758/10 г. е образувано на 25.11.10 г. и е приключено на 

11.01.11 г. ; НОХД № 1875/10 г. е образувано на 16.11.10 г. и е приключено 

на 25.01.11 г. ; НОХД № 87/11 г. е образувано на 14.01.11 г. и е 

приключено на 22.02.11 г.- съдия докладчик Николай Кирков ; 

НОХД № 1641/10 г. е образувано на 03.11.10 г. и е приключено на 

24.02.11 г. ; НОХД № НОХД № 1753/10 г. е образувано на 24.11.10 г. и е 

приключено на 20.01.11 г. ; НОХД № 1882/10 г. е образувано на 20.12.11 г. 

и е приключено на 28.02.11 г. , като са проведени две ОСЗ – съдия 

докладчик Васил Атанасов. 

Не се констатираха нарушения във връзка с организацията на работа 

по тези дела във връзка. 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. 

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

следствие в производство пред първата инстанция".  

- 10 бр. дела са разгледани по реда на гл. 25, НПК "Незабавно 

производство".  

- 53 бр. дела са разгледани по реда на гл. 24, НПК "Бързо 

производство”.  

Разгледани са 80 дела, образувани по искане за вземане на мярка за 

неотклонение „задържане под стража" - чл.64 и  по чл. 65 НПК за нейното 

изменение.   

Разгледано е едно дело  по глава 34, раздел I от НПК „Прилагане на 

принудителни медицински мерки“, което  е  насрочено в срок от 3 дни 

съгласно чл. 429, ал.2 НПК. 

Не се констатираха нарушения по организацията на работа по 

образуване, движение и приключване на тези видове дела. 

От приключените дела, 1205 бр. наказателни дела са приключили в 

едно съдебно заседание. От тях НОХД - 348 бр., НАХД- 314 бр.  
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Наказателните дела, приключили до три съдебни заседания са 343 бр. 

От тях НОХД-147 бр., НАХД-134 бр.  

Наказателните дела, приключили с повече от три съдебни заседания 

са 63 бр. От тях НОХД-27 бр., НАХД-22 бр. 

 На случаен принцип бяха проверени дела по които са проведени 

повече от три ОСЗ : 

- НОХД № 1648/2010 год. – съдия докладчик Васил Петков. Делото 

е образувано на 05.11.10 г. и е приключено на 07.05.12 г. след като 

са проведени дванадесет ОСЗ. Делото е с осем подсъдими; . 

Положително при него е , че всички останали негови дела са 

приключвали в рамките на до три ОСЗ, като преобладават тези 

приключени в едно или две ОСЗ; 

- НОХД № 365/2011 г. – съдия докладчик Васил Петков. Делото е  

образувано на 25.02.11 г. и е приключено на 11.07.11 г., като са 

проведени пет ОСЗ; 

- НОХД № 847/11 г. – съдия докладчик Георги Василев. Делото е 

образувано на 09.06.10 г. и е приключено на 21.02.11 г., като са 

проведени единадесет ОСЗ; 

-  НОХД № 1640/10 г. – съдия докладчик Георги Василев. Делото е 

образувано на 03.11.10 г. и е приключено на 02.06.11 г.,като са 

проведени шест ОСЗ ; 

-  НОХД № 1786/10 г. – съдия докладчик Георги Василев. Делото е 

образувано на 01.12.10 г. и е приключено на 08.11.11 г., като са 

проведени осем ОСЗ;  

- НОХД № 1815/10 г. – съдия докладчик Георги Василев. Делото е 

образувано на 07.12.10 г. и е приключено на 31.05.11 г.,като са 

проведени единадесет ОСЗ; 

- НОХД № 1721/10 г. – съдия докладчик Николай Кирков. Делото е 

образувано на 19.11.10 г. и е приключено на 23.08.11 г.,като са 

проведени седем ОСЗ;  

- НОХД № 231/11 г. – съдия докладчик Николай Кирков. Делото е 

образувано  на 03.02.11 г. и е приключено на 31.05.11 г., като са 

проведени четири ОСЗ ; 

- НОХД № 942/11 г. – съдия докладчик Николай Кирков. Делото е 

образувано на 23.06.10 г. и е приключено на 18.01.11 г., като са 

проведени пет ОСЗ. Положително при него е , че всички останали 
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негови дела са приключвали в рамките на до три ОСЗ, като 

преобладават тези приключени в едно или две ОСЗ; 

- НОХД № 1685/10 г. – съдия докладчик Васил Атанасов. Делото е 

образувано на 15.11.10 г. и е приключено на 06.10.11 г. след като са 

проведени седем ОСЗ ;  

- НОХД № 217/11 г. – съдия докладчик Атанасов. Делото е 

образувано на 02.02.11 г. и е приключено на 15.03.12 г. след като са 

проведени седем ОСЗ. Положителното и при него е, че всички 

останали дела са приключени след като са проведени до три ОСЗ; 

- НОХД № 1425/10 г. – съдия докладчик Несторова. Делото е 

образувано на 04.10.10 г. и е приключено на 08.06.11 г. след като са 

проведени седем ОСЗ ;  

- НОХД №1498/10 г. – съдия докладчик Несторова.Делото е 

образувано на 13.10.10 г. и е приключено на 14.01.11 г.,като са 

проведени четири ОСЗ; 

-  НОХД № 63/11 г. – съдия докладчик Несторова. Делото е 

образувано на 10.01.11 г. и е приключено на 20.05.11 г. след като са 

проведени пет ОСЗ;  

- НОХД № 122/11 г. – съдия докладчик Несторова. Делото е 

образувано на 17.01.11 г. и е приключено на 14.09.11 г. след като са 

проведени шест ОСЗ; 

- НОХД № 329/11 г. – съдия докладчик Несторова. Делото е 

образувано на 22.02.11 г. и е приключено на 07.09.11 г.,като са 

проведени пет ОСЗ. Всички останали нейни дела са приключвани в 

рамките на до три ОСЗ; 

- НОХД № 925/10 г.- съдия докладчик Радостин Радиев. Делото е 

образувано на 21.06.10 г. и е приключено на 01.02.11 г. след като са 

проведени пет ОСЗ ; 

-  НОХД № 976/10 г. - съдия докладчик Радиев. Делото е образувано 

на 28.06.10 г. и е приключено на 13.04.11 г., като са проведени 

седем ОСЗ;  

- НОХД №1718/10 г. - съдия докладчик Радиев. Делото е образувано 

на 18.11.10 г. и е приключено на 30.11.11 г., като са проведени 

шест ОСЗ; 

- НОХД № 274/11 г. - съдия докладчик Радиев. Делото е образувано 

на 10.02.11 г. и е приключено на 16.11.11 г., като са проведени 

седем ОСЗ; 
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- НОХД № 810/11 г.- съдия докладчик Радиев. Делото е образувано 

на 30.05.11 г. и е приключено на 31.08.11 г.,като са проведени 

четири ОСЗ. И при него всички останали дела са приключвани в 

рамките на до три месеца; 

- НОХД № 589/10 г. - съдия докладчик Петранка Кирова. Делото е 

образувано на 23.04.10 г. и е приключено на 19.05.11 г., като са 

проведени осем ОСЗ; 

-  НОХД № 874/10 г. - съдия докладчик Кирова. Делото е образувано 

на 11.06.10 г. и е приключено на 03.05.11 г., като са проведени 

шест ОСЗ;  

- НОХД № 1790/10 г. – съдия докладчик Кирова. Делото е 

образувано на 01.12.10 г. и е приключено на 11.05.11 г., като са 

проведени дванадесет ОСЗ;  

- НОХД № 640/11 г. – съдия докладчик Кирова. Делото е образувано 

на 29.04.11 г. и е приключено на 19.07.11 г., като са проведени 

четири ОСЗ. Всички останали нейни дела също са приключени в 

рамките на до три ОСЗ. 

 

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

съдебни заседание са: Нередовно призоваване на подсъдими лица, 

неоткрити на известния на съда адрес; неявяване на подсъдими и 

защитници; неявяване на вещи лица /най-често експерти които не са от 

съдебния район/; уважени от съда искания на страните за извършаване на 

нови съдебни следствени действия /най-често за разпит на нови свидетели; 

назначаване на повторни, допълнителни и/или комплексни експертизи/. 

Във всички случаи съдът е взел съответните процесуални мерки, искани са 

справки от НБДН, МВР, НСлС и др.,промяна на мерки за неотклонение, 

принудително довеждане, проверки на болнични листи,като е прилагана и 

разпоредбата на чл. 271, ал. 11 от НПК. 

 

По спазването на чл. 252 от НПК: 

 

544 бр. НОХД са насрочени в двумесечния срок. Шестнадесет  НОХД 

са насрочени в тримесечен срок с разрешение на председателя на съда.  

 

 

 



 18 

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

На всички  НОХД интервалът между съдебните заседания е до три 

месеца. Няма  НОХД интервалът между съдебните заседания на които е 

повече от три месеца. 

 

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

решаване на делото. 

 По 515 бр. НОХД срокът от образуване на делото до постановяване 

на присъдата по делото е до 6 месеца. По 22 бр. НОХД този срок е до 1 

година, а по  6 бр. НОХД този срок е над 1 година. 

 Причините за това са: Провеждане на повече от три съдебни 

заседание по делото, по изложените по-горе причини, както и фактическа  

сложност на делото, свързана с голям обем доказателствата. 

 

По спазването на чл. 308 от НПК:  

По 129 бр. НОХД мотивите на присъдата са изготвени до 15 дни. По 

105 бр. НОХД мотивите на присъдата са изготвени до 30 дни. По 12 бр. 

НОХД мотивите на присъдата са изготвени след изтичане на повече от 30 

дни. 

Проверени бяха всички 12 дела по които мотивите към присъдите са 

изготвени след изтичане на тридесет дни: 

- НОХД № 132/11 г. Присъдата е постановена на 04.02.11 г., а 

мотивите са изготвени и предадени на 14.03.11 г.; 

- НОХД № 1699/10 г. Присъдата е постановена на 09.02.11 г., а 

мотивите са изготвени и предадено на 11.03.11 г.; 

- НОХД № 1704/10 г. Присъдата е постановена на 09.02.11 г., а 

мотивите са изготвени и предадени на 10.03.11 г.; 

- НОХД № 1468/09 г. Присъдата е постановена на 18.02.11 г., а 

мотивите са изготвени и предадени на 21.03.11 г. ; 

- НОХД № 65/11 г. Присъдата е постановена на 02.03.11 г., а 

мотивите са изготвени и предадени на 06.04.11 г.; 

- НОХД №466/11 г. Присъдата е постановена на 21.04.11 г., а 

мотивите са изготвени и предадени на 25.05.11 г.; 

- НОХД №620/11 г. Присъдата е постановена на 17.05.11 г., а 

решението е изготвено и предадено на 20.06.11 г.; 

- НОХД № 589/10 г. Присъдата е постановена на 19.05.11 г., а 

решението е изготвено и предадено на 24.06.11 г. ; 
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- НОХД №63/11 г. Присъдата е постановена на 20.05.11 г., а 

мотивите са изготвени и предадени на 21.06.11 г.  

- НОХД №1425/10 г. Присъдата е постановена на 08.06.11 г., а 

решението е изготвено и предадено на 11.07.11 г. ; 

- НОХД № 329/11 г. Присъдата е постановена на 07.09.11 г., а 

решението е изготвено и предадено на 28.11.11 г. 

 Следва да се отбележи, че тези закъснения са в рамките на няколко 

дни, с изключение на НОХД №329/11 г. по което закъснението е по 

голямо, и не е необходимо на фона на общите добри резултати, да се сочат 

имената на съдиите допуснали тези минимални закъснения. Независимо от 

това, считам за необходимо в констатациите и изводите това обстоятелство 

да се отбележи и съответно да се дадат и препоръки в тази насока. 

 По 448 бр. НАХД решенията са изготвени в срок до един месец от 

обявяване на делото за решаване. По 13 бр. НАХД решенията са изготвени 

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

решенията са изготвени след изтичане на срок от три месеца. 

 Проверени бяха и трите дела, които са на съдия Невена Несторова: 

- НАХД № 1585/10 г. Делото е обявено за решаване на 02.02.11 г., а 

решението е изготвено и предадено на 02.06.11 г. ; 

- НАХД № 1900/10 г. Делото е обявено за решаване на 02.02.11 г., а 

решението е изготвено и предадено на 02.06.11 г.; 

- НАХД № 312/11 г. Делото е обявено за решаване на 13.04.11 г., а 

решението е изготвено и предадено на 03.08.11 г. 

 

По спазването на чл. 416 от НПК 

По 314 бр. дела препис от присъдата е изпратен на съответния орган в 

7дневен срок от влизането й в сила. По 50 бр. препис от присъдата е 

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

сила.  

От образуваните и останали от предишни периоди дела до 31. 12. 2011 

г. не са приключили  9 бр. дела. Спрени дела няма. 

През проверявания период няма  изгубени дела. 

 

      ІІІ.  ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА ПРЕЗ 2012 ГОД. 

 

През 2012 год. след отпуск по майчинство на работа в отделението се 

е върнал председателят на отделението Светлана Митрушева – Атанасова, 
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зам.-председател на ЯРС. По щат съдиите, които гледат наказателни дела 

са 8 бр. В периода 01. 01. 2012 г. - 31. 12. 2012 г. наказателни дела са 

гледали 8 съдии, разпределени в 8  състава. В отделението не са работили 

помощник-съдии.  

Към отделението са работили 12 служители, от които регистратура 1 

служител, деловодители- 4 служители и секретар- протоколисти 7 

служители. 

За веществените доказателства са отговаряли съдебните деловодители 

от наказателно деловодство. 

През проверявания период съдиите са имали средно по 7 бр. съдебни 

заседания месечно. В едно заседание са разглеждани средно 1,31 бр. 

НОХД, НЧХД -  0,17 бр., ЧНД-  0,99 бр. и 1,03 бр. административно-

наказателни дела. 

Средното постъпление на съдия за месец е 18 дела и същевременно 

средно месечно един съдия е свършвал 17 дела.  

 В периода 1. 01. 2012г. - 31. 12. 2012 г. Ямболски районен съд е 

разгледал 5701 бр. дела, от които наказателни дела 1811 бр. От тях 

образувани през 2012 г. са 1547 бр. дела. Останали от предишни периоди 

са 264 бр. дела. Няма дела с висок обществен интерес. 

Приключените наказателни дела са 1638 бр. От тях НОХД 488 бр., 

НЧХД 30 бр., ЧНД 605 бр., НАХД 515 бр. От тях 242 бр. дела са 

приключили с присъда, 528 бр. са приключили с решение, 353 бр. са 

приключили с определение, 231 бр. са приключили със споразумение, 21 

бр. с разпореждане и 263 бр. с протокол за разпит пред съдия. 364 бр. дела 

са прекратени, от тях 231 по споразумение, 9 бр. дела по спогодба, 24 бр. 

дела върнати за доразследване и 100 бр. дела по други причини.  

През проверявания период на всеки съдия разпределените и 

приключени дела са  както следва: 

 

                 Разпределени       Приключени 

 

съдия Васил Петков      122      136  

съдия Светлана Митрушева   138      122 

съдия  Георги Василев     234      237 

съдия Петранка Панайотова     222      224 

съдия Невена Несторова    214      242 

съдия Радостин Радиев      219      242 
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съдия Николай Кирков     209      219  

съдия Васил Атанасов      189      206 

 

Наказателни дела прекратени по давност няма. 24 бр. дела са върнати 

на прокурора с указания за отстраняване на нарушения, допуснати на 

досъдебното производство. От тях няма дела с висок обществен интерес. 

С разпореждане на съдия-докладчик са върнати 19 бр. дела, а от 

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

Проверени бяха дела върнати за доразследване от ОСЗ : 

- НОХД № 24/12 г. – съдия докладчик Васил Атанасов. Делото е 

образувано срещу две лица за извършено престъпление по чл.202, ал.1,т.1, 

вр. с чл. 201, вр. с чл. 26, ал.1 и чл. 20, ал.2 от НК. ; 

- НОХД № 1148/12 г. – съдия докладчик Невена Несторова. 

Производството е образувано по внесено споразумение. В ОСЗ съдът е 

констатирал, че споразумението не отговаря на изискванията на закона, 

същото е недопустимо и неподлежащо на одобрение ; 

- НОХД № 1722/11 г. – съдия докладчик Радостин Радиев. Делото е 

образувано срещу четири лица за извършено престъпление по чл.196, 

ал.1,т. 2,вр. с чл. 195, ал.1,т.4 и 5, вр. с чл.26,ал.1 от НК ; 

- НОХД № 1614/11 г. – съдия докладчик Радиев. Делото е образувано 

срещу едно лице за извършено престъпление по чл.216,ал.1 от НК;  

Делата се връщат за доразследване поради констатирани съществени 

процесуални нарушения, свързани с нарушено право на защита на 

страните в процеса. В повечето случаи съдиите подробно обосновават 

причините за прекратяване и връщане. 

Отстранимите съществени нарушения на процесуалните права 

допуснати на ДП и довели до ограничаване на процесуалните права на 

обвиняемия е следвало да бъдат констатирани от съдията докладчик при 

постановяване на разпореждането по чл.248 от НПК. 

С оправдателни присъди са приключили 17 бр. дела. 

По 49 бр. дела подсъдимият е бил непълнолетен. 

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

делото със споразумение". 

Проверени бяха по три дела на съдия от този вид: 

- НОХД № 177/12г. ; НОХД № 1813/11 г.; НОХД № 360/12г.- на съдия 

Васил Петков ; 
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-НОХД № 499/12 г. ; НОХД № 661/12 г.; НОХД № 906/12 г.- на съдия 

Светлана Митрушева ; 

- НОХД № 337/12 г. ; НОХД № 339/12 г. ; НОХД № 746/12г. – на 

съдия Георги Василев ; 

- НОХД № 711/12 г. ; НОХД № 911/12 г. ; НОХД № 983/12 г. – на 

съдия Невена Несторова ; 

- НОХД №1768/11 г. ; НОХД № 28/12 г. ; НОХД № 267/12 г. – на 

съдия Радостин Радиев;  

- НОХД № 848/12 г. ; НОХД № 732/12 г. ; НОХД № 1083/12г. – на 

съдия Петранка Кирова ; 

- НОХД № 138/12 г. ; НОХД № 168/12 г. ; НОХД № 274/12 г. – на 

съдия Николай Кирков ; 

- НОХД № НОХД № 96/12 г. ; НОХД № 234/12 г. ; НОХД № 609/12 г. 

– на съдия Васил Атанасов. 

Не се констатираха нарушения във връзка с организацията на работа 

по тези дела. 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. 

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

наказателна отговорност с налагане на административно наказание".  

Бяха проверени десет  дела от този вид с влезли в сила присъди, с 

оглед установяване правилното приложение на материалния закон/ налице 

ли са условията и предпоставките на чл.78а от НК/ и процесуалния закон/ 

досежно спазването на процесуалните срокове/: 

- НАХД № 1306/12 г. – съдия Несторова. Делото е образувано на 

29.10.12 г., като на 28.11.12 г. е обявено за решаване. Решението е 

изготвено и предадено на 20.12.12 г.; 

- НАХД № 1515/12 г. – съдия Несторова. Делото е образувано на 

13.12.12г., като на 21.12.12 г. е обявено за решаване. Решението е 

изготвено и предадено на 16.01.13 г.; 

- НАХД № 142/12 г. – съдия Радостин Радиев. Делото е образувано 

на 30.01.12г., като на 21.02.12г. е обявено за решаване. Решението е 

изготвено и предадено на 28.02.12 г. ; 
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- НАХД № 851/12 г. – съдия Радостин Радиев. Делото е образувано 

на 13.07.12 г., като на 08.08.12 г. е обявено за решаване. Решението 

е изготвено и предадено на 09.08.12 г. ; 

- НАХД № 140/12 г. – съдия Николай Кирков. Делото е образувано 

на 31.01.12 г., като на 05.03.12 г. е обявено за решаване. Решението 

е изготвено и предадено на 06.03.12 г. ; 

- НАХД № 1430/12 г. – съдия Николай Кирков. Делото е образувано 

на 27.11.12 г., като на 10.12.12 г. е обявено за решаване. Решението 

е изготвено и предадено на 12.12.12.г.; 

- НАХД № 57/12 г. – съдия Васил Атанасов. Делото е образувано на 

12.01.12 г., като на 05.03.12 г. е обявено за решаване. Решението е 

изготвено и предадено на 07.03.12 г.; 

- НАХД № 1242/12 г. – съдия Васил Петков. Делото е образувано на 

15.10.12г.,като на 05.11.12 г. е обявено за решаване. Решението е 

изготвено и предадено на 21.11.12 г.; 

- НАХД № 792/12 г. – съдия Георги Василев. Делото е образувано на 

29.06.12 г. , като на 26.07.12 г. е обявено за решаване. Решението е 

изготвено и предадено на 07.08.12 г.; 

- НАХД № 1196/12 г. – съдия Светлана Митрушева. Делото е 

образувано на 05.10.12 г., като е обявено за решаване на 06.11.12 г. 

Решението е изготвено и предадено на 12.11.12 г. 

         

Не се констатираха нарушения и пропуски при разглеждането на тези 

дела. Спазват се условията и предпоставките на чл.78а от НК, както и 

процесуалните срокове предвидени в чл.375 и сл. от НПК. В предвидените 

от закона случай по делата по чл. 343, 343а, 342б, и чл.343в, ал.1 от НК 

съдът задължително прилага нормата на чл.343г от НК, като постановява и 

лишаване от право по чл.37, ал.1, т.7 от НК. Характерно за този вид дела е 

бързата им ликвидност. 

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

съдебно следствие в производство пред първата инстанция". 

Производствата по реда на чл. 382, ал.1 от НПК се насрочват и 

разглеждат в законоустановения седмодневен срок, като при всички 

проверени на случаен принцип дела / НОХД № 124/12г.; НОХД №1835/11 

г.; НОХД №28/12 г.; НОХД № 1586/11 г.; НОХД № 267/12 г.; НОХД № 

125/12 г.; НОХД № 661/12 г.; НОХД №475/12 г.; НОХД № 489/12 г. ; 
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НОХД № 6/12 г.; НОХД № 1817:11 г.; НОХД № 138/12 г.; НОХД № 168/12 

г./ този срок е спазен. 

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

производство".  

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

производство". 

И по двата вида дела не се констатираха пропуски и нарушения на 

процесуалните срокове по образуване и приключване. 

Разгледани са 34 дела, образувани по искане за вземане на мярка за 

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

нейното изменение. Като 25 бр. дела са по чл. 64 от НПК, а 9 бр. дела по 

чл. 65 от НПК.  

Няма  дела по глава 34, раздел I от НПК "Прилагане на принудителни 

медицински мерки".  

 От свършените дела, 1115 бр. наказателни дела са приключили в 

едно съдебно заседание. От тях НОХД - 302 бр., НАХД - 351 бр.  

Наказателните дела, приключили до три съдебни заседания са 308 бр. 

От тях НОХД - 127 бр., НАХД - 115 бр.  

 Наказателните дела, приключили с повече от три съдебни заседания 

са 105 бр. От тях НОХД-49 бр., НАХД- 36 бр.   

          На случаен принцип бяха проверени дела по които са проведени 

повече от три ОСЗ : 

 

- НОХД № 650/2012 г. – съдия докладчик Васил Петков. Делото е  

образувано на 22.05.12 г. и е приключено на 22.10.12 г., като са 

проведени четири ОСЗ; 

- НОХД № 663/2012 г. – съдия докладчик Светлана Митрушева. 

Делото е  образувано на 28.05.12 г. и е приключено на 12.12.12 г., 

като са проведени пет ОСЗ; 

- НОХД № 833/11 г. – съдия докладчик Георги Василев. Делото е 

образувано на 20.05.11 г. и е приключено на 10.04.12 г., като са 

проведени седем ОСЗ; 

-  НОХД № 1107/11 г. – съдия докладчик Георги Василев. Делото е 

образувано на 29.07.11 г. и е приключено на 26.07.12 г.,като са 

проведени осем ОСЗ ; 
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-  НОХД № 1648/11 г. – съдия докладчик Георги Василев. Делото е 

образувано на 18.10.11 г. и е приключено на 20.11.12 г., като са 

проведени дванадесет  ОСЗ;  

- НОХД № 1582/11 г. – съдия докладчик Георги Василев. Делото е 

образувано на 11.11.11 г. и е приключено на 29.11.12 г.,като са 

проведени осем ОСЗ; 

- НОХД № 1595/11 г. – съдия докладчик Николай Кирков. Делото е 

образувано на 14.11.11 г. и е приключено на 23.04.12 г.,като са 

проведени  четири ОСЗ;  

- НОХД № 1624/11 г. – съдия докладчик Николай Кирков. Делото е 

образувано  на 18.11.11 г. и е приключено на 21.04.12 г., като са 

проведени четири ОСЗ ; 

- НОХД № 217/11 г. – съдия докладчик Васил Атанасов. Делото е 

образувано на 02.02.11 г. и е приключено на 15.03.12 г. след като са 

проведени седем ОСЗ ;  

- НОХД № 1620/11 г. – съдия докладчик Васил Атанасов. Делото е 

образувано на 17.11.11 г. и е приключено на 07.06.12 г. след като са 

проведени шест ОСЗ.  

- НОХД № 16/11 г. – съдия докладчик Невена Несторова. Делото е 

образувано на 03.01.11 г. и е приключено на 12.10.12 г. след като са 

проведени тринадесет ОСЗ ;  

- НОХД № 259/11 г. – съдия докладчик Невена Несторова. Делото е 

образувано на 08.02.11 г. и е приключено на 13.06.12 г.,като са 

проведени дванадесет ОСЗ; 

-  НОХД № 572/11 г. – съдия докладчик Невена Несторова. Делото е 

образувано на 12.04.11 г. и е приключено на 13.07.12 г. след като са 

проведени тринадесет ОСЗ;  

- НОХД № 1106/11 г. – съдия докладчик Невена Несторова. Делото е 

образувано на 12.07.11 г. и е приключено на 09.05.12 г. след като са 

проведени седем ОСЗ; 

- НОХД № 1146/11 г. – съдия докладчик Невена Несторова. Делото е 

образувано на 03.08.11 г. и е приключено на 30.11.12 г., като са 

проведени осем ОСЗ.  

- НОХД № 1490/11 г.- съдия докладчик Радостин Радиев. Делото е 

образувано на 24.10.11 г. и е приключено на 20.03.12 г. след като са 

проведени шест ОСЗ ; 
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-  НОХД № 242/12 г. - съдия докладчик Радостин Радиев. Делото е 

образувано на 28.02.12 г. и е приключено на 11.11.12 г., като са 

проведени седем ОСЗ;  

- НОХД № 243/12 г. - съдия докладчик Радостин Радиев. Делото е 

образувано на 28.02.12 г. и е приключено на 28.11.12 г., като са 

проведени шест ОСЗ; 

- НОХД № 737/12 г. - съдия докладчик Петранка Кирова. Делото е 

образувано на 18.06.12 г. и е приключено на 02.08.12 г., като са 

проведени четири ОСЗ; 

-   НОХД № 1790/11 г. – съдия докладчик Петранка Кирова. Делото е                  

образувано на 01.12.10 г. и е приключено на 11.05.12 г., като са   проведени   

дванадесет ОСЗ.   

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

съдебни заседание са: Нередовно призоваване на подсъдими лица, 

неоткрити на известния на съда адрес; неявяване на подсъдими и 

защитници, неявяване на вещи лица; уважени от съда искания на страните 

за извършване на нови съдебни следствени действия. Във всички случаи 

съдът е вземал мерки за дисциплиниране на  неявилите се ,като е прилагал 

санкцията по чл.271,ал.1 от НПК; искани са справки от НБДН, МВР, НСлС 

и др.; променяна е мярката за неотклонение на подсъдими ; разпореждано 

е принудително довеждане; извършвани са проверки на болнични листи. 

  

По спазването на чл. 252 от НПК 

389 бр. НОХД са насрочени в двумесечния срок. 

24 бр. НОХД са насрочени в тримесечен срок с разрешение на 

председателя на съда.   

 

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

По всички НОХД интервалът между съдебните заседания е до три 

месеца, с изключение на 1 бр. НОХД, при което интервалът между 

съдебните заседания е повече от три месеца. 

 

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

решаване на делото. 
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По 448 бр. НОХД срокът от образуване на делото до постановяване на 

присъдата по делото е до 6 месеца. По 29 бр. НОХД този срок е до 1 

година, а по 11 бр. НОХД този срок е над 1 годна. 

 Причините за това са: Провеждане на повече от три съдебни 

заседание по делото, по изложените по-горе причини, фактическа 

сложност на делото, свързана с голям обем доказателствата. 

 

По спазването на чл. 308 от НПК: 

По 112 бр. НОХД мотивите на присъдата са изготвени до 15 дни. По 

108 бр. НОХД мотивите на присъдата са изготвени до 30 дни. По 10 бр. 

НОХД мотивите на присъдата са изготвени след изтичане на повече от 30 

дни,като в хода на проверката бяха проверени всички тези дела. Само по 

НОХД №1705/11 г. мотивите са предадени дванадесет дни след изтичане 

на тридесетдневния срок. По останалите дела закъсненията са в рамките 

няколко дни. Във връзка с констатираното закъснение по НОХД №1705/11 

г. се установи, че делото е сложно от фактическа и правна страна и 

вероятно това е довело до това минимално закъснение.   

По 471 бр. НАХД решенията са изготвени в срок до един месец от 

обявяване на делото за решаване. По 11 бр. НАХД решенията са изготвени 

до три месеца от обявяване на делото за решаване. 

Проверени бяха всички единадесет дела чиито решения са изготвени 

след едномесечния срок: 

- НАХД №1104/11 г. ; НАХД № 1745/11 г. ; НАХД № 16/12 г. ; 

НАХД №20/12 г.; НАХД №85/12 г.; НАХД №87/12 г.; НАХД №88/12г. – 

съдия докладчик Несторова; 

- НАХД № 1590/11 г.; НАХД №12/12 г. ; НАХД №14/12 г.; НАХД № 

15/12 г. – съдия докладчик Василев. 

Констатираните закъснения са минимални в рамките на няколко дни, 

най често до два три дни.   

 Причините за това са: Фактическа и правна сложност на посрочените 

дела; отсъствие по болест на съдията-докладчик Несторова в периода -

19.01.-21.01.12 г. и 14.03.-23.03.12 г., както и на съдия Василев в периода 

19.01.-27.01.12 г.. 

- Няма НАХД по които решенията да са изготвени след изтичане на 

срок от три месеца.  

           Следва да се отбележи, че административният ръководител на ЯРС е 

проявил нужната взискателност и активност за отстраняване на 
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констатирани конкретни пропуски по организацията на работа и 

движението на наказателните дела. С нарочни заповеди е разпоредено на 

зам. адм. ръководител съдия Митрушева ежемесечно да изисква справки за 

ненаписаните в изискуемия срок мотиви към постановени съдебни актове 

и да изисква обяснения от съдиите, допуснали пропуски в работата си. 

По спазването на чл. 416 от НПК. 

 По185 бр. дела препис от присъдата е изпратен на съответния орган в 

7дневен срок от влизането й в сила. По 55 бр. препис от присъдата е 

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

сила. 

От образуваните и останали от предишни периоди дела до 31. 12. 2012 

г. не са приключил 5 бр. дела. Проверени бяха две дела- НОХД №848/10 г. 

и НЧХД № 1239/10 г., останали несвършени от постъпилите в съда през 

2010 год. Същите са отлагани многократно, но по обективни причини – по 

НЧХД№1239/10г.- поради продължително заболяване на подсъдимата, 

наложило назначаване на СМЕ, а по НОХД №848/2010 год. отново поради 

заболяване на подсъдимия и след изслушване на заключението на 

назначената СМЕ, делото е спряно с определение от 17.05.12 г. за срок от 

шест месеца. След изслушване на нова СМЕ делото е възобновено и 

насрочено за 17.01.13 г. Всички дела образувани през предходните 2009 

год. и 2008 год. са приключени.  

През проверявания период  няма изгубени дела. 

През 2011 год. и 2012 год. от Окръжен съд Ямбол са извършени 

проверки във връзка с организацията на работа на НО на РС Ямбол и като 

цяло на съда. И през двете години комисиите са констатирали, че в РС 

Ямбол е създадена много добра организация на работа на магистратите и 

съдебните служители. Давани са и съответни препоръки във връзка с 

констатирани слабости и пропуски по организацията на работа по 

движението на делата. Във връзка с извършваните проверки и дадените 

препоръки са провеждани общи събрания на съдиите на които са вземани 

решения за преодоляване на констатираните слабости и пропуски. 

С оглед уеднаквяване практиката между съдиите, отделенията са 

провеждали общи събрания, на които са обсъждани и анализирани 

възникналите практически проблеми. 

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- 



 29 

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, 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 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. 
 
 

         ИЗВОДИ : 

 

Организационното и административно ръководство в РС - Ямбол,  

осъществявано от председателя Васил Петков е на много добро ниво.  
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Председателят на съда Васил Петков е подпомаган в работата си от 

заместник-председателя Светлана Митрушева и от съдебен администратор. 

Организацията на работата в отделните служби и звена в съда е на много 

добро ниво.  

 Административният секретар на съда е с добри организационни 

умения. Съдебните служители са добре обучени, с компютърни умения и 

изпълняват стриктно задълженията си. Всички служители се стараят бързо 

и ефективно да изпълняват задълженията.   

Всички съдии и служители от РС – Ямбол 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 бързо 

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

наказателното правораздаване, създадена е много добра организация на 

работа.  

В областта на управлението е налице стремеж за постигане 

усъвършенстване и уеднаквяване на процедурите за работа на съда, 

деловодствата и различните служби. Периодично се прави оценка на 

натовареността – обща и индивидуална, следи се за спазване на времевите 

стандарти за разглеждане и решаване на делата. При констатиран проблем 

се предприемат необходимите административни мерки за преодоляването 

му. 

       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, като има и 

случай на насрочване на делата и при условията на чл.252,ал.2 с 

разрешение на председателя на съда, като исканията обаче не са 

мотивирани.  

Всички състави от наказателното отделение на РС – Ямбол изготвят 

подробни разпореждания по чл.252 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. Почти всички състави, чрез това 

разпореждане решават предварително и въпроса налице ли са условията за 

приложението на чл.370 и сл. от НПК или чл.381 и сл. от НПК. В тези 

случаи на подсъдимия и защитникът му се дава определено време за да 

уведоми съда дали ще се възползва от тези облекчени процедури, а в 

определени случаи докладчикът сам насрочва дело за предварително 

изслушване на страните, като разпорежда да не се призовават свидетелите 
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и вещите лица. Тези предварителни действия на докладчиците 

дисциплинират страните, дават им ясни указания за начина, по който ще се 

провежда наказателното производство, спестяват време и средства за 

призоваване на свидетели и вещи лица и като цяло допринасят особено 

много за приключване на делата в рамките на определените времеви 

стандарти. 

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.  

Всички състави в РС - Ямбол, с оглед дисциплинирането на страните и 

участниците в процеса, налагат санкцията по чл. 271, ал. 11 от НПК.  При 

констатиране на процесуалното бездействие на защитниците на 

подсъдимите се уведомяват съответните Адвокатски колегии и дела се 

насрочват в по -кратки срокове. Защитниците във всички случаи на 

отсъствие по делата са задължавани да посочват лице от съответната 

адвокатска колегия, което ще ги замести.  

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 на до 3м. 

           Констатираха се известни закъснения при изготвянето и 

предаването на мотивите към постановените съдебни актове, както и 

при изпращането на влезлите в сила присъди за изпълнение. 

Във връзка с дела по които съдебните актове са постановени извън 

процесуалните срокове със заповед на председателя на съда се съставя 

комисия която изготвя протокол в които се отразяват причините за 

закъснението, като в някои случай са приложени и обяснения на 

конкретния съдия. 

         Не са съставяни приемателно-предавателни протоколи при 

предаването и приемането на веществените доказателства. Следва да се 

отбележи, че в хода на проверката бяха взети мерки в тази посока,  като 

в изпълнение на чл.141,ал.2 от ПАРОАВАС Председателя на РС Ямбол 

с писмо изх. №1774/18.04.2013 год. до РП Ямбол изисква от 

съответните длъжностни лица отговорни за предавенето и приемането 

на веществените доказателства да се изготвят протоколи,  като 

екземпляр от същите са поставят и по делото. 

 Положителна роля за подобряване на работата на съда са 
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изиграли извършваните от ОС Ямбол комплексни проверки на 

организацията на работата и дейността на съдиите от НО и дадените 

препоръки и проведените след това общи заседания на съдиите с оглед 

предприемане на мерки са изпълнение на дадените препоръки. 

           Във връзка с организацията на административната дейност и 

контрол се констатира,че са извършвани проверки на деловодните 

книги в съда. 

          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 Ямбол и на 

съдиите да предприемат необходимите мерки за подобряване 

организацията по движението на делата, изготвянето и предаването на 

съдебните актове, както и изпълнението на влезлите в сила присъди в 

законоустановените процесуални срокове. 

Да се проучват делата задълбочено и да се връщат на прокурора, 

когато са налице основания за това още в разпоредително заседание с 

разпореждането по чл.248 от НПК. 

         Да се спазват стриктно разпоредбите на чл.252, ал.1 и ал.2 НПК 

при насрочване на първото по делото съдебно заседание, както и на 

чл.271, ал.10 от НПК при отлагане и насрочване на делата от съдебно 

заседание. 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.  

   Спазването на дадените по горе препоръки следва да бъде 

постоянна практика. 

               Препоръчва на председателя на РС Ямбол 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 Ямбол. 
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            Настоящият акт на електронен носител да се изпрати на 

председателя на ОС – Ямбол и на представляващия 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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