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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 Пловдив за 2010г. - 

2012г. и Заповед № ПП-01-45/02.05.2012год. на Главния инспектор на 

Инспектората към Висшия съдебен съвет, 

             СЕ ИЗВЪРШИ КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА на Районен съд 

град Свиленград за периода от 01.01.2010год. до 01.01.2012 год. и 

задачи на проверката: 

     ● заповедни книги, организация и осъществяване на 

административната дейност.  

             ●  срочност на разгледаните дела и срокове за изготвяне на 

мотивите към тях. 

             ●   върнати за доразследване дела - причини и основания, както 

и спрени наказателни дела. 

             ●  изпълнение на присъдите, срокове и причини за евентуално 

просрочване. 

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

потвърдени, изменени и отменени съдебни актове; оправдателни 

присъди. 

             ●  общ контрол - извършени ревизии от Окръжния съд и от 

Апелативен съд.  

             ●  противоречива съдебна практика по влезли в сила съдебни 

актове. 

                  

       

             СРОК за извършване на проверката от 07.05.2012 г. до 

11.05.2012 г., с проверяващи: инспектор  Петър Раймундов и експерти 

Иван Тенчев и Тамара Кочева. 

 

 

МЕТОД НА ПРОВЕРКАТА: 

          ●  непосредствена проверка по  делата  и деловодните книги;  

          ●  анализ на съдебни актове и друга документация ; 

          ●  индивидуални беседи и разговори;  

          ●  изискване на статистическа информация от ръководителите на 

съответните съдилища. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 3 

УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДА 

 

 

Председател на съда е съдия Христо Георчев. Няма заместник –

председател. В Районен съд Свиленград няма обособени гражданско и 

наказателно отделение. По щат съдиите, които гледат наказателни дела са 

били 5 бройки. Съдът се помещава в съдебна палата, собственост на 

Министерство на правосъдието. В периода от 01.01.2010г. – 31.12.2011г. 

наказателни дела са гледали съдиите: Христо Георчев, Гергана Георгиева, 

Кремена Стамболиева – Байнова, Добринка Кирева, Ива Димитрова, 

разделени в 5 състава, като съдия Ива Димитрова от 2011г. разглежда 

граждански дела, а наказателни разглежда само по дежурство.  

 

   СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

Към съда работят  7 служители, от които 1  съдебен деловодител – 

регистратура- обща за съда, 2 -ма съдебни деловодители в Наказателно 

деловодство и 4-ма  съдебни секретари, които влизат с всички съдии. За 

веществените доказателства отговаря Десислава Каратепелиева – съдебен 

деловодител, преди нея е отговаряла Марияна Атанасова.   

         Изготвянето на призовките и съобщенията за призованите лица, след 

образуването на делото и след съдебно заседание, се извършва в срок.  

В съда има проблем с изготвянето на съдебните протоколи, а именно 

– изготвят се повече от три дни след съдебното заседание.    

         В деловодството не се използва в пълен капацитет софтуера, 

предлаган от ВСС за деловодната система. Всички справки и водене 

на дневници се извършва само на хартиен носител. 

 

 

СЪСТОЯНИЕ НА ДЕЛОВОДНИТЕ КНИГИ 

 

          Срочна книга за открити с.з. наказателни дела Iч. – започната на 

04.01.2010г. приключена на 08.06.2010г. Прономерована и прошнурована, 

подпечатана с печата на РС – Свиленград и подпис на секретар. Съдържа 

103 листа. Всички графи са попълнени четливо, води се съгласно 

изискванията на правилника, няма поправки.  

          Срочна книга за открити с.з. наказателни дела II ч. – започната на 

08.06.2010г. приключена на 09.11.2010г. Прономерована и прошнурована, 

подпечатана с печата на РС – Свиленград и подпис на секретар. Съдържа 

103 листа. Всички графи са попълнени четливо, води се съгласно 

изискванията на правилника, няма поправки.  

          Срочна книга за открити с.з. наказателни дела III ч. – започната 

на 09.11.2010г. приключена на 30.12.2010г. Прономерована и 
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прошнурована, подпечатана с печата на РС – Свиленград и подпис на 

секретар. Съдържа 105 листа. Всички графи са попълнени четливо, води се 

съгласно изискванията на правилника, няма поправки.  

И трите книги не са  приключени по надлежния ред, а именно чрез 

изписване на последния по ред номер, печат и подпис на длъжностното 

лице. 

 

          Описна книга  - 3 части за 2010г. 

          I част – от №1 до № 443, 106 листа 

          II част – от № 444 до № 873, 108 листа 

          III част – от № 874 до № 1253, 105 листа  

          И трите книги са прономеровани и прошнуровани, подпечатани с 

печата на РС – Свиленград и подпис на секретар. Не са приключени по 

надлежния ред, а именно отразяване на последния по ред номер, печат 

и подпис на длъжностното лице. 

 

          Описна книга  - 3 части за 2011г. 

          I част – от №1 до № 431, 104 листа 

          II част – от № 432 до № 977, 104 листа 

          III част – от № 978 до № 1117, 106 листа  

          И трите книги са прономеровани и прошнуровани, подпечатани с 

печата на РС – Свиленград и подпис на секретар. Не са приключени по 

надлежния ред, а именно отразяване на последния по ред номер, печат 

и подпис на длъжностното лице. 

 

          Азбучници наказателни дела 2010г. и 2011г. 

          Прономеровани и прошнуровани, съдържат съответно 104 листа за 

2010г. и 100 листа за 2011г. Подпечатани с печата на съда и подпис на 

секретаря. Не са приключени по надлежния ред, а именно отразяване 

на последния по ред номер, печат и подпис на длъжностното лице. 

 

          Книга за разпоредителни и закрити заседания – наказателни дела 

за 2010г. и 2011г., съдържат съответно 94 листа за 2010г. и 100 листа за 

2011г. Прономеровани и прошнуровани. Подпечатани с печата на съда и 

подпис на секретаря. Не са приключени по надлежния ред, а именно 

отразяване на последния по ред номер, печат и подпис на 

длъжностното лице. 

 

          Книга за изпълнение на влезли в сила присъди и определения – 

2010г. и 2011г.  Прономеровани и прошнуровани, съдържат съответно 93 

листа за 2010г. и 102 листа за 2011г. Подпечатани с печата на съда и 

подпис на секретаря. Не са приключени по надлежния ред, а именно 

отразяване на последния по ред номер, печат и подпис на длъжностното 
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лице. Справка за просрочените изпълнения на присъди е дадена в отделна 

таблица. На лист 76 на книгата за 2010г. е отбелязано, че книгата е 

проверена на 17.12.2010г., като не е отбелязано от кого и в какво качество. 

Има единствено положен подпис. На л. 81 в книгата за 2011г. отбелязано, 

че книгата е проверена на 30.12.2010г., като отново не е отбелязано от кого 

и в какво качество. Има единствено положен подпис. 

 

          Срочна книга – наказателни дела 2011г. – три части. 

          I  част – от 03.01.2011г. до 22.06.2011г. , приключена до пореден № 

712, съдържа 105 листа   

          II част – от 22.06.2011г. до 22.11.2011г., приключено до пореден № 

1451, съдържа 105 листа 

          III част – от 23.11.2011г. до 30.12.2011г., приключена до пореден № 

1625, съдържа 104 листа 

          Прономеровани и прошнуровани са всички части на срочната 

книга. И трите книги не са приключени по надлежния ред, а именно 

отразяване на последния по ред номер, печат на съда и подпис на 

длъжностното лице, както и отбелязване на датата на приключване.. 

 

          Книга за ВД – започната 2007г., прономерована и прошнурована, 

подпечатана с печат на съда и подпис на секретар, съдържа 102 листа. За 

проверяваната 2010г. има предадени ВД по 40 ДП. В книгата са приложени 

единствено приемо-предавателни протоколи за връщане на ВД от съда.    

Няма данни, съответно не са приложени протоколи за предаване на 

ВД от прокуратурата на съда. Единствено са отбелязани номерата на 

ДП и датата на получаване на ДП в съда. Описани са ВД в 

съответната графа, като липсва подпис на съответното длъжностно 

лице, приело същите. Не е приключена по надлежния ред, а именно 

отразяване на последния по ред номер, печат и подпис на 

длъжностното лице. 

          Заповедна книга – започната 1996г. За книга се използва регистър 

за справки. Книгата е в изключително лошо състояние – разлепена, 

нанасяни са поправки, има забелвания, не са приключвани 

съответните години по надлежния ред, а именно последния пореден 

номер на издадена заповед, печат и подпис на съответното длъжностно 

лице, както и дата. За периода 2010г. и 2011г. няма издадени заповеди 

по организацията и административната дейност на съда. За същия 

период не са извършвани проверки от ОС – Хасково.  

              

        От изложеното следва извода, че  не се спазва чл. 37 от Правилника 

за администрацията в районните, окръжните, административните, 

военните и апелативните съдилища( ПАРОАВАС). В регистратурата не 

се водят входящ и изходящ дневник на електронен, а само на хартиен 
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носител и отчасти на електронен, който е непълен. Същото се отнася и за 

останалите водени книги и регистри по чл.50 от правилника. 

Не се прилага разпоредбата на чл. 43 от правилника, а именно, че 

когато входящият дневник се води и на хартиен носител, се приключва от 

съответния служител в края на работния ден, като непосредствено след 

последния запис се отбелязва броят на постъпилите за деня входящи 

документи. 

Не се спазва и чл. 113 от Правилника, а именно препис от присъдата, 

с която подсъдимият е оправдан или освободен от наказателна отговорност 

или от изтърпяване на наказанието, както и препис от определението за 

прекратяване на наказателното производство да се изпращат в седемдневен 

срок от влизането им в сила на съответните органи.  

Съгласно чл. 141. ал.1 от Правилника - Служба "Съдебно 

деловодство" приема постъпилите в съда веществени доказателства и ги 

регистрира в книгата за веществени доказателства. Липсва протокол, 

подписан от предаващия и приемащия служител, който да се приложи към 

делото. 

 

  

                                     ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 

 

 

 В проверявания период от 01.01.2010г. до 31.12.2011г. Районен съд 

Свиленград е разгледал 2380 дела за 2010г. и 2559 дела за 2011 година, от 

които наказателни дела 1449 за 2010г. и 1359 за 2011г. От тях образувани 

наказателни дела през 2010г. са 1250 дела. Останали от предишни периоди 

са 199 дела. От тях образувани през 2011г. наказателни дела са  1117 дела. 

Останали от предишни периоди са 242 дела.  Дела с висок обществен 

интерес няма. 

 Свършените наказателни дела са 2210. От тях НОХД – 1212, НЧХД - 

14, НЧД - 437, АНД- 547. От тях 152 дела са приключили с присъда, 509  

дела са приключили с решение, 454 дела са приключили с определение. 

През проверявания период са прекратени общо 333 дела. От тях по 

давност - 7 дела: 

1. НЧХД № 28/2009г. – изтекъл абсолютен давностен срок – чл.24, 

ал.1, т.3 от  НПК, 

2. АНД № 31/2010г.     –  осн. чл.80, ал.3, вр.ал.2 и 1, вр.чл.80 от НК, 

вр.чл.11 ЗАНН, 

3. АНД № 32/2010г.  –  осн. чл.80, ал.3, вр.ал.2 и 1, вр.чл.80 от НК, 

вр.чл.11 ЗАНН, 

4. АНД № 33/2010г.  –  осн. чл.80, ал.3, вр.ал.2 и 1, вр.чл.80 от НК, 

вр.чл.11 ЗАНН, 
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5. АНД № 34/2010г.  –  осн. чл.80, ал.3, вр.ал.2 и 1, вр.чл.80 от НК, 

вр.чл.11 ЗАНН, 

6. АНД № 194/2010г. – осн. чл.80, ал.3, вр.ал.2 и 1, вр.чл.80 от НК, 

вр.чл.11 ЗАНН, 

7. НОХД № 579/2011г.  –  осн. чл.250, ал.1, вр.чл.24, ал.1, т.3 от НПК, 

вр.чл.81, ал.3, вр.чл.80, ал.1, т.5, вр.чл.2, ал.2 от НК. 

 

Общо 65 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 41 дела, а от съдебно заседание по чл.288, т.1 от НПК- 24 дела. 

С оправдателни присъди е приключило едно дело. 

По 68 дела подсъдимият/те е бил непълнолетен/ни, като общият брой 

на непълнолетните е 82. 

Общо 1026 дела са решени по реда на глава 29 от НПК – 

„Решаване на делото със споразумение”. 

Общо 54 дела са разгледани по реда на глава 28 от НПК –

„Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание”. 

70 дела са разгледани по реда на глава 27 от НПК „Съкратено 

съдебно следствие в производство пред първа инстанция”. 

159 дела са разгледани по реда на глава 25 от НПК „незабавно 

производство”. 

Общо 734 дела са разгледани по реда на глава 24 от НПК „Бързо 

производство”. 

Разгледани са 56 дела, образувани по искане за вземане на мярка за 

неотклонение „задържане под стража” /чл.64 и чл.65 от НПК/ или за нейно 

изменение. От тях 45 дела по чл.64 от НПК съдът е постановил 

определението си в деня на образуването, 2 дела  е постановил 

определението си в 3 дневен срок от деня на образуването, като  47  дела са 

по чл.64 от НПК, а 9  дела по чл.65 от НПК. Няма дела по които съдът е 

постановил определението си в срок по-дълг от 3 дни. 

Разгледани са 2 дела по глава 34, раздел І от НПК „Прилагане на 

принудителни медицински мерки”. От тях няма насрочени в срок от 3 дни 

съгласно чл.429, ал.2, 2  дела са насрочени след този срок. 

 

От всички приключени дела -  1725 дела са свършили в едно 

съдебно заседание.  

Наказателните дела, приключили до три съдебни заседания са 363. 

Наказателните дела, приключили с повече от три съдебни заседания 

са  127.  
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Прекратени дела по давност 

 

         1. АНД № 32/2010г. – образувано на 13.01.2010г. по повод обжалване 

на НП №1361/2009г. на началник Митница Свиленград по чл.234а от 

Закона за митниците. Първото по делото заседание е насрочено за 

11.03.2010г. с разпореждане от 27.01.2010г. Поради нередовна процедура 

по призоваването на жалбоподателя, ход на делото не е даден и то е 

отложено за 04.05.2010г. На 04.05.2010г. в съда е постъпила молба от 

жалбоподателя, в която е направено искане за даване ход на делото и 

конкретни искания по доказателствата. В съдебно заседание, проведено на 

тази дата, съдът е дал ход на делото, разпитал е явилият се свидетел и е 

постановил събирането на доказателства чрез съдебна поръчка до 

Република Словакия. Делото е било отложено за 10.08.2010г. На тази дата 

е даден ход на делото, като не са извършени действия по събиране на 

доказателствата. За събиране на доказателства и изпълнение на съдебната 

поръчка делото е отложено за 13.12.2010г., когато в съдебно заседание  

делото е прекратено поради изтичане на предвидената в закона абсолютна 

давност. 

       Насрочването на първото по делото заседание е извън процесуалния 

срок, който е едномесечен и това е първото съществено нарушение по 

движение на делото. Отлагането на делото е ставало за времеви периоди, 

надхвърлящи допустимите от закона. След тези нарушения се е стигнало 

до погасяване на административно-наказателната отговорност с несъбрани 

суми за държавата в размер на  41 696 лв., плюс равностойността на 

същата сума, поради липса на стоката, или общата сума възлиза на 83 392 

лв.    

 

         2. АНД № 31/2010г. – образувано на 13.01.2010г. по повод обжалване 

на НП № 1302/2009г. на началник Митница Свиленград по чл. 234а от 

Закона за митниците. С разпореждане от 01.02.2010г. делото е насрочено 

за 25.03.2010г., когато ход на делото не е даден, поради неявяването на 

пълномощника на жалбоподателя и постъпила молба от него за отлагане на 

делото, поради заболяване. Делото е отложено за 03.05.2010г., когато се   

явил адв. Г. – пълномощник на жалбоподателя, ход на делото е даден. Не 

са приложени доказателства по делото за заболяването на пълномощника 

на жалбоподателя, станал причина за отлагане на делото. В това съдебно 

заседание съдът с определение е допуснал изпълнение на съдебна поръчка 

от Република Словакия и е отложил делото за 10.08.2010г. В същото 

съдебно заседание не се явява пълномощника на жалбоподателя, от когото 

е постъпила молба за отлагане на делото, тъй като ползва годишен отпуск 

в периода 01.08.2010г. – 01.09.2010г. Съдът не дал ход на делото и го 

отложил за 13.12.2010г. В това съдебно заседание делото е прекратено 



 

 

 

 9 

поради изтичане на предвидената в закона абсолютна давност. Размерът на 

наложената имуществена санкция е 36 416 лв.,  плюс равностойността на 

същата сума, поради липса на стоката, т.е. общата сума е  72 832 лв.    

          3. АНД №33/2010г. – образувано на 13.01.2010г. по повод обжалване 

на НП № 1359/2009г. на началник Митница Свиленград по чл.234а от 

Закона за митниците. Първото по делото заседание е насрочено за 

25.03.2010г., когато ход не е даден, поради постъпила молба от 

процесуалния представител на жалбоподателя. Делото е отложено за 

03.05.2010г., когато е даден ход на делото, разпитани са явилите се 

свидетели и по искане на адвоката на жалбоподателя е постановена 

съдебна поръчка, чрез Министерство на правосъдието, до Р Словакия, град 

Братислава, първоинстанционен съд. Делото е било отложено за 

10.08.2010г., когато ход не е даден. По делото е постъпила молба от 

пълномощника на жалбоподателя за невъзможност да се яви в съдебно 

заседание, поради ползване на годишен отпуск. Делото е отложено за 

13.12.2010г., когато е прекратено поради изтекла абсолютна давност. 

Размерът на наложената имуществена санкция е 45 668 лв.,  плюс 

равностойността на същата сума, поради липса на стоката, т.е. общата сума 

е  91 336 лв.    

          4. АНД № 34/2010г. – образувано на 13.01.2010г. по повод 

обжалване на НП  № 1358/2009г. на началник Митница Свиленград по 

чл.234а от Закона за митниците. Първото по делото заседание е насрочено 

за 25.03.2010г., когато ход не е даден, поради постъпила молба от 

процесуалния представител на жалбоподателя. Делото е отложено за 

03.05.2010г., когато е даден ход на делото, разпитани са явилите се 

свидетели и по искане на адвоката на жалбоподателя е постановена 

съдебна поръчка, чрез Министерство на правосъдието, до Р Словакия, град 

Братислава, първоинстанционен съд. Делото е било отложено за 

10.08.2010г., когато ход не е даден. По делото е постъпила молба от 

пълномощника на жалбоподателя за невъзможност да се яви в съдебно 

заседание, поради ползване на годишен отпуск. Делото е отложено за 

13.12.2010г., когато е прекратено поради изтекла абсолютна давност.  

Размерът на наложената имуществена санкция е 55 049 лв.,  плюс 

равностойността на същата сума, поради липса на стоката, т.е. общата сума 

е  110 098 лв.    

          5. АНД № 194/2010г. – образувано на 05.03.2010г. по повод 

обжалване на НП № 1738/2009г. на началник Митница Свиленград по 

чл.234а от Закона за митниците. Размерът на наложената имуществена 

санкция е 35 182 лв.,  плюс равностойността на същата сума, поради липса 

на стоката, т.е. общата сума е  70 364 лв.  Първото по делото заседание е 

насрочено за 16.04.2010г., когато ход не е даден, поради постъпила молба 

от процесуалния представител на жалбоподателя. Делото е отложено за 

28.05.2010г., когато е даден ход на делото, разпитани са явилите се 
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свидетели. За събиране на други доказателства, делото е било отложено за 

10.08.2010г., когато ход не е даден. Представителят на АНО е пожелал 

отлагане на делото, поради неявяване на единия от допуснатите двама 

свидетели, с оглед провеждане на съвместен разпит. Делото е отложено за 

13.12.2010г., когато е прекратено поради изтекла абсолютна давност.    

 6. АНД № 1012/2011г. –  с решение от 20.02.2012г. е потвърдено НП 

№ 1360/2009г. на началник Митница Свиленград по чл.234а от Закона за 

митниците. Размерът на наложената имуществена санкция е 49 032 лв.,  

плюс равностойността на същата сума, поради липса на стоката, т.е. 

общата сума е  98 064 лв. Решението на РС – Свиленград е било обжалвано 

пред АС – Кърджали, който с решение от 08.06.2012г. е отменил 

решението на РС – Свиленград, респ. отменил посоченото НП поради 

изтекла абсолютна давност, а именно извършването на административното 

нарушение е било на 30.11.2007 г., като общият тригодишен давностен 

срок е изтекъл на 30.11.2010г., т.е. преди образуването на 

административно-наказателното дело в РС – Свиленград. В този смисъл 

решението на РС – Свиленград е незаконосъобразно.    

         7.  АНД № 1017/2011г. – с решение от 20.02.2012г. е потвърдено НП 

№ 1362/2009г. на началник Митница Свиленград по чл.234а от Закона за 

митниците. Размерът на наложената имуществена санкция е 43 335 лв.,  

плюс равностойността на същата сума, поради липса на стоката, т.е. 

общата сума е  86 670 лв. Решението на РС – Свиленград е било обжалвано 

пред АС – Кърджали, който с решение от 08.06.2012г. е отменил 

решението на РС – Свиленград, респ. отменил посоченото НП поради 

изтекла абсолютна давност, а именно извършването на административното 

нарушение е било на 18.11.2007 г., като общият тригодишен давностен 

срок е изтекъл на 18.11.2010г., т.е. преди образуването на 

административно-наказателното дело в РС – Свиленград. В този смисъл и 

това решение на РС – Свиленград е незаконосъобразно.    

          8. АНД № 1016/2011г. – НП, издадено от началник Митница 

Свиленград по чл.234а от Закона за митниците е потвърдено от РС – 

Свиленград на 20.02.2012г. Размерът на наложената имуществена санкция 

е 76 292 лв.,  плюс равностойността на същата сума, поради липса на 

стоката, т.е. общата сума е  152 584 лв.  Решението е било обжалвано пред 

АС – Стара Загора, който с решение от 07.06.2012г. е отменил решението, 

респ. НП, поради изтекла абсолютна погасителна давност.      

          По идентично дело - АНД № 356/2010г. – образувано на 

23.04.2010г. срещу НП № 1253/2009г. на началника на Митница 

Свиленград, насрочено за 11.05.2010г. съдията докладчик не е допуснал 

искането за съдебна поръчка като са е позовал на Тълкувателно решение 

№3 от 25.03.2003 г. на ВАС по д. № ТР-6/2002 г. С решение от 

10.11.2011г. е потвърдил НП за нарушение на чл. 234а от ЗМ, с което е 
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наложена имуществена санкция в размер на 502 492 лв., като са отнети в 

полза на държавата стоки на стойност 20 660лв.    

Следва да се отбележи, че по АНД №356/2010г. по описа на РС 

Свиленград, съдия докладчикът по делото –Г. Георгиева, съобразявайки 

Тълкувателно решение № 3 от 25.03.2003 г. на ВАС по д. № ТР-6/2002 

г., докладчик председателят на отделение Цветанка Табанджова, е 

потвърдила наказателното постановление на Митница Свиленград, като 

законосъобразно. Не е уважила искането на процесуалния представител на 

жалбоподателя за съдебна поръчка, като е приела делото за изяснено от 

фактическа страна и не е допуснала изтичане на погасителната давност. 

Размера на имуществената санкция е в размер на 502 492 лв. Съдът е 

приложил ТР на ВАС, където е определено, че при настъпила изискуемост 

на вземанията по чл. 8, т. 1 и т. 2 от Митническата конвенция за 

международен превоз на стоки под покритието на карнети ТИР 

митническите органи могат да предявят искане за плащане пред 

гарантиращата асоциация, след като са предприели всички възможни 

действия за търсене на сумите от местните или чуждестранните лица, 

които пряко ги дължат. Операция ТИР е редовно приключена, когато 

стоката е представена пред получаващата митница, манифестирана по 

предвидения ред и декларирана, или за нея е дадено митническо 

направление, и е положен митнически подпис и печат на отрязък № 2 от 

кочан 2 на карнета ТИР. Когато митнически орган е подписал и подпечатал 

карнета ТИР без резерва, но стоката не е била представена, манифестирана 

и декларирана, или за нея не е дадено митническо направление, операцията 

ТИР е приключена чрез злоупотреба или измама, като в тежест на титуляра 

на карнета ТИР, респ. на гарантиращата асоциация е да докаже, че 

операцията ТИР е приключила редовно. 

 

          8.  НЧХД № 28/2010г. – образувано на 19.01.2009г. На 06.03.2009г. е 

проведено първото заседание, на което не е даден ход на делото, поради 

нередовно призоваване на подсъдимия. Отложено за 22.05.2009г., когато 

отново не е даден ход на делото, поради неявяване на защитата на 

подсъдимия. Делото е отложено за 13.07.2009г., когато отново не е даден 

ход, поради ангажимент на защитата по друго дело. Делото е отложено за 

22.10.2009г., когато пак не е даден ход, поради неявяване на подсъдимия, 

който е бил постъпил в болнично заведение. Делото е отложено за 

20.01.2010г., когато отново не е даден ход, поради поредно неявяване на 

защитата. Делото е отложено за 02.02.2010г. Отново не е даден ход на 

делото, поради ангажимент на защитата по друго дело. Делото е отложено 

за 24.03.2010г., когато делото е прекратено поради изтичане на 

абсолютната давност. По делото са проведени 7 съдебни заседания.  
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          9.  НОХД № 579/2011г. – образувано на 20.07.2011г. Обвинителният 

акт е внесен в съда на 20.07.2011г., т.е. девет дни след изтичане на 

абсолютната давност.  

             Всички АН дела, прекратени поради изтекла абсолютна 

давност са разгледани от съдия Д. Кирева. 

   За погасяване на наказателното преследване по АН делата се е 

стигнало и поради следните пропуски и нарушения на съда. 

            1. Насрочване на първото по делото заседание извън едномесечния 

срок.   

            2. Отлагане на делото за следващо съдебно заседание извън 

допустимите времеви периоди.  

            3. Отлагане разглеждането на делото само по твърдения на адвоката 

– пълномощник на жалбоподателя за влошено здравословно състояние, без 

да се иска съответната медицинска документация. 

            4. Допускане изпълнение на съдебни поръчки по въпроси, за които 

това не е наложително, защото са решени с ТР №3 от 25.03.2003г. на ВАС. 

            Причините за прекратяване на НОХД № 579 поради изтекла 

давност е приемането на обвинителен акт, образуване на делото и 

несвоевременното му незабавно прекратяване след като обвинителният акт 

е внесен девет дни след изтичане на абсолютната давност. 

             

             Причините за прекратяване на НЧХД № 28/2010г. по давност са: 

1. Насрочване на делото в срок по-голям от едномесечния. 

2. Въпреки това не са били взети необходимите предварителни и 

последващи мерки за редовното призоваване на подсъдимия.           

3.  На следващото съдебно заседание защитникът на подсъдимия не 

се е явил и спрямо него не са взети никакви мерки. 

4. На следващото съдебно заседание отново не е даден ход на 

делото, защото защитникът бил ангажиран по друго дело. 

5. На следващото съдебно заседание не е даден ход на делото, 

защото защитникът е постъпил на лечение в здравно заведение, не е ясно 

дали това е по твърдение или въз основа на документи. 

6. На следващото съдебно заседание отново не е даден ход на 

делото, поради неявяване на защитата, без съответна съдебна реакция. 

7.  На следващото съдебно заседание защитникът отново не се е 

явил, защото бил ангажиран по друго дело. 

 

Така, поради недобросъвестното процесуално поведение на 

защитата на подсъдимия, съпроводено с бездействие на съда, се е стигнало 

до настъпване на погасителната давност. Съдът е наблюдавал без всякаква 

реакция една злоупотреба с правото и вместо да я парира, се е съгласил с 

нея, което практически обезсмисля неговото участие в наказателното 

производство. 
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СРОКОВЕТЕ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА МОТИВИТЕ 

 

            НОХД № 948/2010г. – образувано на 18.10.2010г. по чл.196, ал.1, 

т.1, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1 б.”а” от НК. С разпореждане от 

19.10.2010г. делото е насрочено за 04.02.2011г., когато делото е 

приключило с осъдителна присъда. Мотивите са от 18.02.2011г. съдия 

Георгиева. 

           При извършена проверка в електронната деловодна система и 

изискана справка бе установено, че отбелязаната върху мотивите дата 

на написване – 18.02.2011г. не отговаря на действителното положение. 

Мотивите са предадени в деловодството на съда на 29.04.2011г., когато 

присъдата е изпратена и за изпълнение. 

            НОХД № 937/2010г. – образувано на 15.10.2010г. по чл.195 ал.1, т.7 

и др. НК С разпореждане от 05.10.2010г. делото е насрочено за 03.02.2011г. 

(извън двумесечния срок). На 03.02.2011г. ход на делото не е даден, поради 

неявяването на подсъдимите, които се намират в Затвора в Стара Загора. 

Делото е отложено за 18.05.2011г. С разпореждане от 16.05.2011г. поради 

заболяване на съдия-докладчика, делото е отсрочено за 20.07.2011г. Видно 

от справка, предоставена на проверяващите, съдия Георгиева е била в 

болнични в периода 16.05.2011г. до 19.05.2011г. На 20.07.2011г. ход на 

делото не е даден. На единия от подсъдимите, който е непълнолетен, съдът 

е изменил мярката за неотклонение от „Надзор на инспектор ДПС” в 

„Задържане под стража”.  Делото е отложено за 16.08.2011г., на която дата 

същото е приключило с осъдителна присъда по отношение на всички 

подсъдими. Мотивите са изготвени на 19.08.2011г. съдия Георгиева.  

От изисканата справка от електронната деловодна система бе 

установено, че мотивите са предадени на 29.08.2011г. 

          АНД № 490/2010г. – образувано на 10.06.2010г. по повод обжалване 

на НП № 168/16.03.2010г. на ВНД Началника на РУ на МВР Свиленград. 

По делото са проведени 5 съдебни заседания. Първото заседание е 

насрочено за 05.08.2010г. Даден е ход на делото, приети са доказателства 

по делото, допуснати са до разпит трима свидетели. По делото е 

депозирана молба от единия свидетел, който уведомява съда, че за целия 

месец август е командирован в друг град, поради което не може да се яви в 

съдебното заседание. В същото с.з. са разпитани двамата свидетели, а за 

разпит на неявилия се свидетел делото е отложено за 13.10.2010г. Поради 

смяна на докладчика на делото – вместо съдия Георчев, съдия Георгиева, с 

оглед принципа за непосредственост и неизменност на състава на съда, 

съдебното следствие е възобновено и разглеждането на делото е започнало 

отначало. Даден ход на делото.Разпитан е явилия се свидетел, както и 

водения свидетел на жалбоподателя. За разпит на двамата свидетели, 

разпитани от предходния състав на съда, делото е отложено за 

05.11.2010г., когато ход на делото не е даден, поради липсата на 
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възможност за извършване на процесуални действия, причината за която е 

неявяване на призованите свидетели, единият от които е нередовно 

призован. Делото е отложено за 04.03.2011г. С резолюция на съда от 

29.12.2010г. поради обявяване на 04.03.2011г. за почивен ден, делото е 

отсрочено за 07.03.2011г., когато същото е обявено за решаване. На 

07.04.2011г. е обявено решението, с което съдът е изменил НП. Няма 

преразпределяне на делото на случайния принцип.  

         НОХД № 52/2010г. – образувано на 18.01.2010г. БП. Насочено за 

21.01.2010г. Присъда от същата дата. Мотивите са изготвени на 

08.03.2010г., а не както е отбелязано – 21.01.2010г. 

         АНД № 765/2010г. – образувано на 19.01.2009г. Обявено за решаване 

от 02.02.2010г. Решението е от 08.03.2010г. 

         НОХД № 1043/2008г. – образувано на 20.12.2008г. Присъда от 

23.02.2010г. Мотивите са изготвени на 07.04.2010г. 

        НОХД № 926/2009г. – образувано на 18.12.2009г. Присъда от 

01.03.2010г. Мотивите са изготвени на 16.04.2010г. 

        АНД № 730/2009г. – образувано на 10.09.2009г. Обявено за решаване 

на 31.08.2010г. Решение от 29.04.2010г. 

 

       Беше констатирано, че на 20.08.2010г. са приключени от съдия 

Георчев 11бр. НОХД със споразумение по чл.279 ал.1 от НК.  

      На 24.08.2010г. са приключени със споразумение от съдия Георчев 

8 НОХД, от които 6 по същия текст, а 2 – по чл.280 ал.2 от НК. 

       На 26.08.2010г. са приключени със споразумение 7 дела, от които 2 

– по чл. 280, ал.2 НК и 5 – по чл.279 ал.1 НК.  

         НОХД № 143/2006г. – образувано на 20.03.2006г. по чл.242, ал.4 вр. 

ал.2 от НК, с  подсъдим – чужд гражданин. На 20.02.2005г. е взета МНО 

„Задържане под стража” до 23.06.2005г., когато с определение на РС – 

Свиленград МНО е изменена в парична гаранция в размер на 15 000лв. С 

телеграма №37088/04.09.2006г. подс. е обявен за общодържавно 

издирване. Предметът на престъплението е 13.088 кг хероин на обща 

стойност 1 386 975лв. На 04.05.2012г. РС – Свиленград е уведомен, че 

подсъдимият не е  намерен. До момента, поради тази причина, делото не е 

приключило.   

      АНД № 942/2010г. – образувано на 15.10.2010г. по повод обжалване на 

НП № 1461/2009г. на началник Митница Свиленград. Първо заседание на 

01.12.2010г. Постъпила молба от жалбоподателя за отлагане на делото 

поради служебен ангажимент. Съдът не е дал ход на делото и го отлжил за 

02.02.2011г., когато е даден ход на делото и е постановена съдебна поръчка 

до Република Румъния. Делото е отложено за 04.10.2011г. По повод 

постъпила молба до РС – Свиленград на 30.06.2011г. от пълномощника на 

Митница Свиленград за уточнение към отправена съдебна поръчка, съдът 

в закрито с.з. на 14.07.2011г. е разпоредил допълнение към съдебната 
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поръчка до компетентните власти на Р Румъния. На 04.10.2011г. не е даден 

ход на делото, тъй като е постъпила молба от пълномощника на 

жалбоподателя за отлагане на делото, поради невъзможност да се яви в с.з. 

поради служебна ангажираност по друго дело. Делото е отложено за 

03.11.2011г., когато ход на делото отново не е даден, поради неизпълнение 

на съдебната поръчка. Делото е отложено за 14.03.2012г., когато е даден 

ход на делото. Съдът е постановил да се извърши съдебна поръчка чрез 

Министерство на правосъдието, до компетентните власти на Р Румъния. 

Делото е отложено за 16.05.2011г., като е определена и резервна дата – 

06.06.2012г. На 09.04.2012г. в РС – Свиленград е постъпило писмо от 

Министерство на правосъдието, дирекция „Международно правно 

сътрудничество и европейски въпроси”, с което съдът е уведомен че 

съдебната поръчка е получена, като с писмо изх.№ 99 –Н – 126/12 от  

05.04.2012г. е изпратено на Р Румъния. Дали тази поръчка с оглед ТР на 

ВАС е била необходима за правилното решаване на делото. 

 

 

ПРОВЕРЕНИ ДЕЛА 

 

             НОХД № 219/2010г. – образувано на 12.05.2010г. по чл.279 ал.1 от 

НК. Първото с.з. е проведено на  07.05.2010г. Проведени са 8 съдебни 

заседания. Осъдителна присъда от 12.03.2012г. 

             НОХД № 22/2010г. – образувано на 08.01.2010г. по чл.196 ал.1, вр. 

чл.29 ал.1 от НК. Насрочено за 01.03.2010г. Проведени са 4 съдебни 

заседания. Осъдителна присъда от 07.06.2010г. Обжалвано пред ОС – 

Хасково, където е образувано ВНОХД № 129/2010г. на 27.07.2010г. 

Приключено на 19.10.2010г. Решение от 19.01.2011г., с което ОС – 

Хасково изменя присъдата на РС – Свиленград. 

             НОХД № 529/2010г. – образувано на 24.06.2010г. по чл. 196 ал.1, 

т.2, вр. чл.195, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.29, ал.1, б.”б”, вр. чл.26 ал.1 от НК. 

Насрочено за 03.08.2010г. Приключено на 16.09.2010г. със споразумение. 

             НОХД № 953/2011г. – образувано на 08.11.2011г. по чл.129, ал.1 от 

НК. Насрочено за 09.02.2012г. Приключено на 12.03.2012г. със 

споразумение. 

             НОХД № 976/2011г. – образувано на 11.11.2011г. по чл. 196, ал.1, 

т.2, вр. чл.195, вр. чл.29 ал.1 б.”а” и „б” от НК. Насрочено за 15.12.2011г. 

Проведени са 3 съдебни заседания. Приключено на 15.03.2012г. със 

споразумение.    

             НОХД № 614/2010г. – образувано на 22.07.2010г. по чл.216 ал.1 от 

НК. Проведени са 4 съдебни заседания. Приключено на 07.02.2011г. със 

споразумение. 

             НОХД № 948/2010г. – образувано на 18.10.2010г. по чл.196, ал.1, 

т.1, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б.”а” от НК. Насрочено за 04.02.2011г. 
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Приключено на 04.02.2011г. с осъдителна присъда, която е влязла в 

законна сила на 21.02.2011г. 

    НОХД № 937/2010г. – образувано на 15.10.2010г. по чл. 195, ал.1, 

т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.28, ал.1 от НК. Насрочено за 

03.02.2011г.  Отложено за 18.05.2011г. С разпореждане от 16.05.2011г., 

делото е отсрочено за 20.07.2011г. Делото е отложено за 16.08.2011г., 

когато е приключено с осъдителна присъда спрямо тримата подсъдими. 

Присъдата е влязла в законна сила на 31.08.2011г. 

             НОХД №93/2009г. - образувано на 11.02.2009г., насрочено за 

31.03.2009г. Присъда от 08.06.2009г. 

             НОХД №2/2010г. - образувано на 04.01.2010г. Приключено с 

присъда на 12.02.2010г. Изготвени мотиви на 16.03.2010г. 

            НОХД №13/2010г. - образувано на 05.01.2010г. Приключено с 

присъда на 17.02.2010г. Изготвени мотиви на 08.03.2010г. 

            НОХД №13/2010г. - образувано на 05.01.2010г. Приключено с 

присъда на 17.02.2010г. Изготвени мотиви на 08.03.2010г. 

            НОХД №570/2010г. - образувано на 08.07.2010г. Приключено с 

присъда на 03.11.2011г. Изготвени мотиви на 05.01.2012г. В справката е 

посочено, че датата на предаване на мотивите в съдебното деловодство е 

05.01.2011г. 

            НОХД №699/2010г. - образувано на 16.08.2010г. Приключено с 

присъда на 13.07.2011г. Изготвени мотиви на 17.08..2011г. 

            НОХД №17/2011г. - образувано на 06.01.2011г. Приключено с 

определение за прекратяване на 07.01.2011г.  

            НОХД №569/2011г. - образувано на 15.07.2011г. Приключено с 

присъда на 10.08.2011г. Изготвени мотиви на 24.08..2011г. 

 

 

НЧХ дела 

 

            НЧХД № 20/2010г. – образувано на 08.01.2010г. по чл. 130 ал.1 от 

НК. Проведени са 7 съдебни заседания. Приключено на 09.12.2010г., като с 

определение на съда от 09.12.2010г. производството по делото е било 

прекратено поради помирение между страните.  

            НЧХД № 769/2011г. – образувано на 14.09.2011г. по чл. 147, ал.1, 

предл. 1 и предл. 2 от НК, вр. чл.45 ЗЗД. Образувано на 14.09.2011г. 

Приключено в з.з. на 09.12.2011г. с определение на съда, с което 

производството по делото е прекратено поради оттегляне на тъжбата от 

частния тъжител. 

            НЧХД № 1068/2011г. – образувано на 12.12.2011г. по чл. 148, ал.1, 

т.2, вр. чл.26 от НК и др. Насрочено за 07.02.2012г. Приключено на 

06.02.2012г. с определение на съда, поради оттегляне на тъжбата. 
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            НЧХД № 624/2011г. – образувано на 03.08.2011г. по чл.130 ал.2 от 

НК. Насрочено за 28.09.2011г. Приключено с определение на съда от 

03.10.2011г., поради оттегляне на тъжбата. 

            НЧХД № 1212/2010г. – образувано на 21.12.2010г. Приключено на 

01.02.2011г. в з.з. на основание чл. 24, ал.1, т.6 от НПК. 

             

 

ПРИКЛЮЧЕНИ ДЕЛА ПО СЪДИИ 

 
Съдия  Добринка Кирева 

 

НОХД, приключили с присъда 

 

2010г. – приключила 43 дела, от които 16 със съкратено съдебно следствие. 

2011г. – приключила 27 дела, от които 14 със съкратено съдебно следствие. 

 

                                                            ЧНД 

2010г. – приключила 72 дела.  

2011г. – приключила 52 дела. 

 

НОХД, приключили със споразумение 

 

2010г. – приключила 252 дела.  

2011г. – приключила 185 дела. 

 

 

АН дела по чл.78а НК 

 

2010г. – приключила 10 дела.  

2011г. – приключила 9 дела. 

Съдия Д. Кирева е работила  през целия проверяван период. 

 

 

Съдия Ива Димитрова 

 

НОХД, приключили с присъда 

 

2010г. – приключила 1 дело 

2011г. – приключила 8 дела, от които 6 със съкратено съдебно следствие. 

 

ЧН дела 

2010г. – приключила 30 дела.  
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2011г. – приключила 10 дела.  

 

НОХД, приключили със споразумение 

 

2010г. – приключила 10 дела.  

2011г. – приключила 58 дела.  

 

АН дела по чл.78а НК 

 

2010г. – няма образувани и приключени дела.  

2011г. – приключила 5 дела. 

Съдия Ива Димитрова е работила през целия проверяван период. 

 

 

Съдия Христо Георчев 

 

НОХД приключили с присъда 

 

2010г. – приключил 17 дела, от които 8 със съкратено съдебно следствие 

2011г. -  приключил 4 дела, едно от които със съкратено съдебно следствие 

 

ЧН дела 

 

2010г. – приключил 12 дела.  

2011г. -  приключил 2 дела.  

 

НОХД приключили със споразумение 

 

2010г. – приключил 130 дела.  

2011г. -  приключил 41 дела.  

 

 

АН дела по чл.78а НК 

 

2010г. – приключил 6 дела. 

2011г. -  приключил 4 дела. 

Съдия Христо Георчев е работил през периода 01.01 – 14.09.2010г. на 

2010г. и през периода 29.09 – 27.12.2011г. на 2011г. 

 

 

 

Съдия Гергана Георгиева 
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НОХД, приключили с присъда 

 

2010г. - приключила 26 дела, от които 3 със съкратено съдебно следствие. 

2011г. -  приключила 34 дела, 14от които със съкратено съдебно следствие. 

 

ЧН дела 

 

2010г. - приключила 22 дела.  

2011г. -  приключила 34 дела.  

 

НОХД, приключили със споразумение 

 

2010г. - приключила 131 дела.  

2011г. -  приключила 118 дела.  

 

 АН дела по чл.78а НК 

 

2010г. - приключила 11 дела.. 

2011г. -  приключила 5 дела.  

Съдия Гергана Георгиева е работила през периода 18.09.-31.12.2010г. на 

2010г. и през целия период на 2011г. 

 

 

Съдия Кремена Стамболиева 

 

НОХД, приключили с присъда 

 

2011г. -  приключила 19 дела, 8 от които със съкратено съдебно следствие. 

 

ЧН дела 

 

2010г. -  приключила 4 дела. 

2011г. -  приключила 33 дела. 

 

 

НОХД, приключили със споразумение 

 

2010г. -  няма приключили дела.  

2011г. -  приключила 99 дела.  

 

   

АН дела по чл.78а НК 
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2010г. - едно приключило дело.  

2011г. -  приключила 6 дела.  

Съдия Кремена Стамболиева е работила през периода 01.11 – 02.12.2010г. 

на 2010г. и през целия период на 2011г. 

 

 

 

ПО СПАЗВАНЕТО НА ЧЛ. 252 ОТ НПК 

 

            Общо 138 НОХД за проверявания период са насрочени извън срока 

по чл.252 ал.1 от НПК. По нито едно дело няма разрешение на 

председателя на основание чл.252 ал.2 НПК. По 208 броя НАХД срокът 

по насрочването също не е спазен. 

            Липсват ежемесечни справки и контрол от страна на 

административния ръководител в тази насока. 

 

 

ПО СПАЗВАНЕТО НА ЧЛ. 416 НПК 

 

              През отчетния период общия брой влезли в сила съдебни актове е 

1631, като от тях изпратени преписи от присъдата над 7-дневния срок са 

224 присъди, което се явява значителен брой. Липсата на контрол в 

книгата за изпълнение на присъдите от страна на административния 

ръководител е дало възможност за това. 

  

 

 

ПО СПАЗВАНЕТО НА ЧЛ. 308 ОТ НПК: 

 

1. АНД №36/2010г. – обявено за решаване на 12.05.2010г., дата на 

постановяване на съдебния акт и обявяване в деловодната система 

на 10.06.2010г. и предаване на мотивите ведно със съдебния акт в 

деловодството на 19.08.2010г. 

2. АНД №495/2009г. – обявено за решаване на 14.01.2010г., дата на 

постановяване на съдебния акт и обявяване в деловодната система 

на 29.01.2010г. и предаване на мотивите ведно със съдебния акт в 

деловодството на 04.03.2010г. 

3. АНД №682/2009г. – обявено за решаване на 24.02.2010г., дата на 

постановяване на съдебния акт и обявяване в деловодната система 

на 23.03.2010г. и предаване на мотивите ведно със съдебния акт в 

деловодството на 29.04.2010г. 

4. АНД №746/2009г. – обявено за решаване на 25.02.2010г., дата на 

постановяване на съдебния акт и обявяване в деловодната система 
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на 24.03.2010г. и предаване на мотивите ведно със съдебния акт в 

деловодството на 06.04.2010г. 

 

       В изготвената и предоставена справка по делата извън сроковете по 

чл.308 НПК не са посочени множество дела извън срока. Справката е не 

коректно изготвена и предоставена. Извън посочените има значителен 

брой актове извън срока. Отбелязана е дата за изготвяне на решенията и 

отбелязване в деловодната система, различна от тази на предаване на 

мотивите и съдебния акт в деловодството. Което води до извода, че е 

отбелязаното в деловодното система не отговаря на действителното 

положение и се цели единствено формалното спазване на срока, което е 

различно от действителното, а именно предаването на мотивите в 

деловодството. 

 

 

 

ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПРЕДИ 

 ИЗПРАЩАНЕ НА ДЕЛАТА ВЪВ ВЪЗЗИВНИЯ  

СЪД- чл.323 и чл.325 НПК 

 

 

              Обвинителният акт по нохд № 383/2011г. на РС – Свиленград 

е внесен в съда на 12.05.2011г. Делото е образувано и разпределението 

му е направено на същата дата. Възложено е на принципа на 

случайния подбор на съдия Кремена Стамболиева. Разпореждането за 

предаване на съд е от 13.05.2011г., като делото е насрочено за 

14.06.2011г. 

            I. Обвинителният акт е срещу пет подсъдими за квалифицирана 

кражба от влакова композиция на 53 бр. телевизори марка 

„Дурабранд” на стойност 47 393.13 лв.  

            От 14.06.2011г. до 14.11.2011г. е разгледано в пет заседания. 

Делото е приключило с оправдателна присъда по отношение на всички 

подсъдими.  

            На 17.11.2011г. от РП-Свиленград е пуснат бланков, 

немотивиран протест срещу присъдата, поради неизготвени мотиви 

към момента.  

            В протеста е изразено съгласие за допълването му с 

необходимите съображения  след изготвяне на мотивите, но такава 

възможност реално не е била предоставена. 

            Още в деня на постъпването на протеста, по разпореждане на 

съдията –докладчик, са изпратени съобщения на подсъдимите.  
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            РС – Свиленград, без да предприеме необходимото за осигуряване 

възможност за допълване на протеста, на 27.12.2011г. го изпраща по 

компетентност на ОС – Хасково.   

  

 

 

 

                               КОНСТАТАЦИИ ПО ДВИЖЕНИЕТО НА  

                                                    НОХ ДЕЛАТА 

 

 1. Относителният дял на НОХ делата, приключили със споразумение 

е висок  - 84,7%. За двете години има постановени 152 присъди или по 76 

присъди годишно. От това следва, че реалната натовареност на съда по 

разглеждането и решаването на НОХ дела не е висока.   

          2.  Добър е показателят на свършените незабавни производства – 159 

или 13 %. Още по-добър е показателят на свършените бързи производства 

– 734 или 60,1%. 

          3. Делата се проучват внимателно от съдиите докладчици и след това 

се решава направлението на тяхното движение. Относителният дял на 

делата, върнати на прокурора в закрито заседание съставлява 63%. Все още 

обаче е висок и делът на делата, върнати на досъдебно производство от 

съдебно заседание – 37%.  

         4. Свършените дела в едно съдебно заседание имат висок относителен 

дял – 78% и това осигурява относително добра бързина на разглеждане. По 

отделни дела е допусната неоправдана бавност и това е довело до 

прекратяването им по давност.  

         5. Не всички дела се решават в разумен срок. По НОХД № 149/2010г., 

образувано на 19.02.2010г. две години не е даден ход по различни 

причини. Не във всички случаи се вземат предвидените в НПК 

процесуални мерки, а там където се вземат не са адекватни и достатъчно 

ефективни. 

         6. НОХД № 643/2005г. е образувано на 08.11.2005г. и е насрочено за 

12.01.2006г. по чл.152 ал.3 т.1, вр. ал.2 т.1 от НК срещу пет подсъдими, 

трима от които са непълнолетни, за деяние, извършено на 03.08.1996г. 

спрямо 14-годишно момиче.  

         От 12.01.2006г. до 28.03.2007г. делото само е отлагано, когато е 

прекратен трудовия договор с докладчик съдията Елена Тодорова. 

         От 28.03.2007г. има нов докладчик – съдия Мария Атанасова, когато 

делото е отложено за 05.06.2007г.  

         На 05.06.2007г. е определен нов докладчик – съдия Таня Киркова от 

РС – Ивайловград, делото е отложено за 25.09.2007г. и за първи път се 

вземат процесуални мерки срещу неявилите се лица или повече от 1 

година и 6 месеца съдът е отлагал делото без да се реагира адекватно.  
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         На 15.08.2007г. делото е отсрочено за 17.10.2007г., поради 

невъзможност на защитата да се яви.  

         На 17.10.2007г. има нов докладчик – съдия Гергана Георгиева, която 

отлага делото за 06.03.2008г. и налага предвидените санкции. 

         От 07.03.2008г. до 17.10.2008г. делото е отлагано 6 пъти, поради 

непризоваване на единия от подсъдимите – М. А. М., който бил в САЩ, 

без да е ясно като обвиняем и по-късно като подсъдим, кой е разрешил 

отпътуването му до САЩ.  

         На 17.10.2008г. делото е спряно по чл. 25 т.2 от НПК. 

         На 21.01.2011г., след 2 години и 4 месеца, делото е възобновено с нов 

докладчик – съдия Ива Димитрова и е отложено за 21.02.2011г., когато пак 

е отложено за 29.03.2011г. 

         На 29.03.2011г. е даден ход на делото при условията на задочно 

производство.  

          От писмо № 5955/ 09.02.2011г. на МВР „Гранична полиция” е видно, 

че подсъдимият М. М. има последно излизане от страната на 13.04.2008г. – 

аерогара София за Великобритания. В същото време делото е било в РС – 

Свиленград и по различни причини е било отлагано, вкл. и поради 

непризоваването на подс. М. М. по едно от обвиненията. 

          На 29.03.2011г., след възобновяване на делото, прокурорът е поискал 

прекратяване на наказателното производство за тримата непълнолетни 

подсъдими – М. М., Т. Т. и Д. Д.  

          С определение от същата дата наказателното производство е 

прекратено на основание изтекла давност за наказателно преследване. Без 

да има произнасяне по същество, съставът на съда се е отвел от 

разглеждане на делото. Забраната на състава на съда да участва в 

разглеждане на делото, съгласно чл.29 ал.1 т.1 б.”в” от НПК е налице само, 

ако делото бъде възобновено в прекратената му част. Тази забрана не се 

отнася за непрекратената част на делото, по която съставът на съда няма 

прекратяване или произнасяне по същество. 

          С протокол от 29.04.2011г. е определен за докладчик съдия Гергана 

Георгиева. 

          С резолюция от 06.06.2011г. делото е насрочено за 21.11.2011г. 

          С резолюция от 21.11.2011г. делото е отсрочено за 09.02.2012г. 

          На 09.02.2012г. има прекратяване на наказателното производство по 

отношение на двама от подсъдимите, като процесът е продължил срещу 

други трима подсъдими по по-тежкото обвинение за изнасилване и 

съставът на съда отново си е направил отвод на основание чл.29 ал.1 т.1 

б.”б” от НПК, което е неправилно по посочените по-горе причини. 

          С разпореждане от 19.03.2012г. делото е насрочено за 23.04.2012г., 

определен е нов докладчик по делото – съдия Кремена Стамболиева 

(шести по ред). 
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          Отново се иска справка за подс. М. М., след като вече е прието, че са 

налице условията за задочно производство.  

          На 23.04.2012г. делото е отложено за 19.05.2012г.  

          От 08.11.2005г. до проверката на ИВСС през м.май 2012г., делото 

само се пренасрочва, отлага, променят се съдебни състави и за шест 

години и половина не е даден ход. 

          Административният ръководител на РС – Свиленград и ОС – 

Хасково следва да вземат незабавно ефективни мерки за приключване на 

делото. Излишно е да се припомня, че от извършване на деянието 

(03.08.1996г.) са изтекли шестнайсет години и тогавашното 14 годишно 

момиче, пострадало от престъплението, сега е 30 годишна жена. Това ли е 

правосъдието, което заслужават гражданите на Р България. 

          Делото следва да се вземе под специално наблюдение, ежемесечно да 

се докладва състоянието му до неговото приключване. 

          Аналогично е положението и по НОХД №42/2009г., което в 

продължение на три години не е разгледано по същество и то поради 

неадекватната мярка за неотклонение и поради неефективни процесуални 

мерки спрямо лицата, които не са се явили. 

          Подобно е било положението по НОХД № 149/2010г., НОХД № 

46/2009г. и др. дела на РС – Свиленград.  

   

 

   По разглеждането и решаването на НЧХ дела 

 

        1. Общата оценка е, че НЧХ делата се подготвят, разглеждат и 

приключват законосъобразно: 

             ●  разпорежданията за предаване на съд (с отделни изключения) са 

пълни, точни и в съответствие със съдържанието на тъжбата; 

             ● при нередовност на тъжбата се изготвя разпореждане, в което се 

посочват допуснатите нарушения и как да се отстранят; 

             ● въз основа на разпореждането се изготвя съобщение, в което се 

описват точно констатациите и предписанията, направени в 

разпореждането; 

             ● понякога се дава и втора възможност на тъжителя да поправи 

тъжбата си. 

             По делата от частен характер са констатирани и отделни 

нарушения, които се изразяват в следното. 

         2. По някои от делата в разпореждането за предаване на съд се 

възпроизвежда съдържанието на обидните изрази, изписани в тъжбата, 

включително и псувни, което не се налага за валидното предаване на съд. – 

НЧХД № 571/2011г. 

         3. НЧХД № 1003/2008г. - разглеждането му е започнало на 

26.11.2008г. и е приключено на 30.06.2010г., т.е. продължителността на 
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разглеждането е 1г. и 7 месеца. На фона на кратките погасителни 

давностни срокове, след изтичането на една година от започването му, 

всяко НЧХД става проблемно за успешното му приключване в двете 

съдебни инстанции. 

              По същото дело частният тъжител е глобен 500лв. В много странна 

и дори абсурдна позиция се е оказал, след като самия той, търсейки 

правосъдие, по много кратка процедура е наказан, а за подсъдимия е било 

нужно време 1 год. и 7 месеца. 

              За да санкционира частния тъжител, съдът се е позовал на чл. 266, 

ал. 2 НПК. Тази разпоредба е обща и важи за всички присъстващи в залата. 

По отношение поведението на страните и мерките спрямо тях съществува 

специалната норма на чл. 267 НПК. Общата норма по чл. 266, ал. 2 НПК 

може да се приложи само когато специалната (чл. 267 НПК) не е дала 

резултат. В противен случай приоритетното приложение на чл. 266, ал.2 

НПК спрямо страните (т.е. глобяването им като първа по ред 

дисциплинарна мярка) води автоматично до възникване на основание за 

отвод на съдията, а това в по-малките съдилища би блокирало процеса.  

              По НЧХД № 1003/2008г. именно на основание наложената глоба е 

изискан и приет отвод на съдията. Това още веднъж показва, че към 

приложението на чл. 266, ал. 2 НПК се е отишло без да се съобрази 

съотношението в което се намира тази норма с нормата на чл. 267 НПК. 

                     

              Въз основа на горепосочените констатации, могат да се 

направят следните  

 

        ИЗВОДИ : 

 

1. Не са полагани усилия за установяване на необходимата 

организация,  за срочно и качествено  решаване на делата, за 

правилното и точно приложение на законите в наказателното 

правораздаване. Не е създадена необходимата организация за ритмична 

и ефективна работа.  

2. Не се констатира  рационален механизъм за осъществяване на 

контрол върху спазването на процесуалните изисквания във връзка с 

движението и приключването на делата. Не се вземат предвидените от 

закона мерки при неоснователно неявяване на страните в съдебно 

заседание. Проявява се търпимост, а в отделни случаи се толерира 

злоупотребата с правото. 

        3. Делата не се разпределят винаги чрез въведената електронна 

програма.  Системата не се експлоатира коректно. 

        4. Насрочването на делата е съгласно разпоредбата на чл. 252, ал.1 

от НПК в двумесечен срок, като всички случаи на насрочване на делата  
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при условията на чл. 252, ал.2 НПК, са без разрешение на председателя 

на съда. 

        5. Натовареността на съдебните състави не е сравнително  еднаква 

или поне близка. Разпределението на делата не е равномерно, като се 

констатират съществени разлики в натовареността на отделните 

състави. 

        6. Констатирани са закъснения при изготвянето и предаването на 

мотивите към постановените съдебни актове(при някои от тях 

значително), както и при изпращането на влезлите в сила присъди за 

изпълнение(значителен брой присъди). 

        7. Констатира се противоречива  практика по отношение на АНХД. 

Тя може да бъде уеднаквена с вътрешни организационни мерки  относно 

задължителното прилагане на Тълкувателно решение № 3 от 25.03.2003 

г. на ВАС по д. № ТР-6/2002 г. 
        8. Констатираха се значителен брой дела, прекратени поради 

изтекла абсолютна погасителна  давност – 7 (седем). 

         9. Повече от половината постъпили НОХ дела са приключили със 

споразумение, като разпределението между съдиите е неравномерно. 

 

         П Р Е П О Р Ъ К И: 

 

         1. Да се въведе специализация по материя между съдиите: гражданска 

и наказателна. 

         2. Броят на съдиите по всяка материя да се съобрази с динамиката на 

постъпленията, фактическата и правна сложност на делата с относително 

най-висок дял, като се осигури равномерност и справедливост в 

постъпленията за всеки съдия. 

        3. Да се прецени отново и се индивидуализира общата натовареност 

на всеки съдия освен по постъпления и решени дела, още и по участие  в 

изпълнение на други задължения на съда: контрол върху определени 

дейности, дежурства, участие в съвместни мероприятия с други 

институции и органи и др. 

        4. Да се опишат всички дейности, извършвани в съда, от постъпване 

на делото до неговото приключване, заедно с привеждане в изпълнение на 

съдебните актове, след което този опис да се съпостави сумарно с 

дейностите по съществуващите длъжностни характеристики. 

 а) когато дейностите от двете групи се покриват напълно, 

положението е добро; в този случай да се прецени дали има съответствие 

между естеството на длъжността и включените в нея задължения, както и 

дали равномерно са разпределени задълженията между всички длъжности. 

 б) когато няма съответствие между необходимите (практически 

осъществяваните) дейности и сумарните дейности по длъжностните 

характеристики е наложително длъжностните характеристики да се 
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допълнят така, че да отразяват целия производствен процес; и при тази 

хипотеза е необходимо допълването на длъжностните характеристики да 

става съразмерно и справедливо за всяка длъжност. 

           в) след преценките и евентуално извършените корекции и 

допълвания на длъжностните характеристики, те следва да се обсъдят на 

общото събрание и ако не се направят сериозни и основателни забележки, 

добре е да се издаде заповед за тяхното обявление и влизане в изпълнение. 

         5. При образуване в съда на наказателни и административно-

наказателни производства с по-кратка давност (НЧХД, НАХД) да се 

отбелязва на вътрешната страна на корицата – датата, на която изтича 

давността. 

         6.  По делата по т.5, след изтичане на 6м. от образуването, както и по 

НОХД, чието разглеждане е надхвърлило 1 г., да се въведе специален 

надзор от докладчика и от председателя на съда, за да се осигури 

приключване на делото в съда преди изтичане на давностния срок. Това 

може да стане чрез докладването им на общо събрание на съдиите, 

обсъждане, вземане и прилагане на адекватни мерки в този смисъл. 

         7. След въвеждане на специализацията да се наблюдава ежемесечно 

разпределението на постъпленията и при необходимост да се вземат мерки 

за осигуряване на равномерност за всички състави. 

         8. След привеждане на длъжностните характеристики в съответствие 

с вида и обема на извършваната дейност от служителите, да се наблюдава 

конкретната натовареност на служителите и при необходимост  да се 

вземат мерки за изключване на пренатовареност и неравномерност за 

отделни служби и дейности. 

         9. Препоръчително е ежеседмично провеждане на общо събрание на 

съдиите, на което да се поставят за обсъждане и да се вземат решения по 

указаните организационни въпроси, осигуряващи ритмично и качествено 

правораздаване. 

        10. На общото събрание е добре да се разглеждат периодично 

следните въпроси: 

          ● неприключени дела в съответните срокове и всички НОХ дела, 

неприключили в едногодишен срок, всички НЧХ и АНХ дела, 

неприключени в 6 месечен срок; 

          ●    причините за отлагане на делата и процесуалните мерки, които не 

са взети, както и основанията за това; 

          ●   отменените съдебни актове от ОС, АС и ВКС и причините за това; 

          ●  кои тематични въпроси от теорията и съдебната практика следва 

да бъдат разгледани, чието несъобразяване е станало причина за 

отменяване на съдебните актове, с докладчиците по отменените актове; 

          ● новите тълкувателни актове на ВКС, ОСНК и ОСГК, както и 

решения на отделни състави с принципно значение за съдебната практика; 
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          ● противоречивата практика на ОС (ако има такава), която след 

систематизиране, обсъждане и анализиране да се изпраща на председателя 

на ОС – Хасково за внасяне и разглеждане от общото събрание на същия 

съд. 

         11. В края на всяко тримесечие, респективно в края на всяка отчетна 

година, след изготвяне на отчетите да се обсъжда състоянието на работата 

в съда по основните показатели: 

           ●  натовареност  

           ●  срочност на разглеждане на делата по видове 

           ●  качество на съдебните актове 

           ●  привеждане в изпълнение на наказателни съдебни актове   

          12. Ежегодно отчетният доклад за работата на съда, преди 

изпращането му в ОС, ВСС и другаде, да се обсъжда на ОС на съдиите. 

Констатациите за дейността на съда и мерките за подобряване на 

дейността му да се съгласуват с всички съдии и да отразяват и тяхното 

становище по същите въпроси.     

 

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

изпрати на Председателя на РС - Свиленград. 

 

За предприетите действия по изпълнение на дадените препоръки да 

бъде уведомен Главния Инспектор на Инспектората към Висшия съдебен 

съвет в срок от тридесет дни от получаването на акта. 

 

 

 

 

 

 

                                                 ИНСПЕКТОР: 

                                                                            Петър Раймундов 


