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             На основание чл.58 във вр.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, 

прокуратури и следствени отдели към Окръжните прокуратури за 2013г. и 

Заповед №ПП- 01- 5/5.03.2013 год.на Главния Инспектор на Инспектората 

към Висшия съдебен съвет, 

 СЕ ИЗВЪРШИ КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА на Районен съд град 

Котел с обхват на проверката от 01.01.2011год. до 31.12.2012 год. и задачи на 

проверката: 

- времеви стандарти за администрирането на отделните видове дела, 

срочност на разгледаните първоинстанционни дела и въззивни проиводства и 

срокове за изготвяне на решенията, определенията и на мотивите към 

постановените присъди. 

- 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; оправдателни 

присъди. 

- общ контрол - извършени ревизии от Апелативен съд; предложения за 

изменение на будещи съмнение и водещи до противоречиво 

приложение текстове на отделни норми, както и до противоречива 

съдебна практика. 

- заповедни книги. 

 

СРОК за извършване на проверката от 11. 03. 2013 г. до 

15.03.2013г. 

 

 С ПРОВЕРЯВАЩИ:  

 

ИНСПЕКТОР:  Албена Костова  

ЕКСПЕРТИ: Мариела Митева и Олег Велинов. 

 

МЕТОД НА ПРОВЕРКАТА: 

       -непосредствена проверка по  делата  и деловодните книги; 

       -анализ на документация ; 

       -индивидуални беседи и разговори;  

       -изискване на статистическа информация от ръководителите на 

съответните съдилища. 
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Районният съд в гр. Котел се помещава в Съдебната палата на града, 

предоставена за ползване от Министерство на правосъдието с решение 

№444/27.10.1992г. Сградата се ползва още от РП Котел и Агенцията по 

вписванията. Охранява се от служители на ОЗ”Охрана” Сливен.  Предоставя 

на гражданите следните информационни услуги: табла и табели. 

Съдиите и съдебните служители разполагат с много добри битови 

условия за упражняване на своите правомощия и ефективно обслужване на 

гражданите.Всеки съдия разполага с отделен кабинет. 

 

 
 УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДА 

Председател на съда е Йовка Бъчварова. Не е предвиден щат за 

заместник- председател. 

         В съда не са обособени отделения по видове дела.  

         През проверявания период в съда са работили общо 2 съдии. В РС- 

Котел не са работили помощник- съдии.  

С решение на ВСС, взето по протокол № 32 от 26.07.2012 г. на 

основание чл.234 от ЗСВ Председателят Йовка Бъчварова е повишена 

на място в ранг „съдия в Апелативен съд”, считано от 11.09.2012 г. 

Вторият съдия- Иван Ченков е с юридически стаж по чл. 164 от ЗСВ 17 

години и 7 месец. През 2011 и 2012г. съдия Ченков не е атестиран и не 

е повишаван в ранг. 
         В съда работят Държавен съдебен изпълнител и Съдия по вписванията. 

През проверявания период липсват не са давани поощрения и не са налагани 

наказания на работещите в съда магистрати. 

Районен съд – гр. Котел прилага принципа за случайния  подбор, чрез 

електронно разпределение на делата чрез програмата Lawchoice, 

предоставена от ВСС. При извършената проверка се установи, че делата се 

образуват своевременно в деня на постъпване в деловодството на съда на 

обвинителния акт или предложението по чл.78 А от НК на РП- Котел, 

съответното на частната тъжба или на жалбата срещу наказателно 

постановление. Делата се образуват с разпореждане на административния 

ръководител. Техническата дейност по разпределението на делата при 

спазване на принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение 

съобразно поредността на постъпването им се извършва от съдебния 

деловодител  Милена Дюлгерова. Когато съответният акт, подаден до съда е 

неясен, върху него се поставя само входящ номер без да се образува дело. 

Така постъпилият акт се администрира от председателя на съда до изясняване 

на заявеното искане. Той издава разпореждане за образуване на дело след 

отстраняване на нередовностите.  
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Протоколите от електронното разпределение на делата се разпечатват и 

съхраняват в специален регистър. 

Установи се, че голяма част от наказателните дела фактически не се 

разпределят по реда на чл. 9 от ЗСВ. Причина за това са близките родствени 

отношения между съдия Иван Ченков и прокурор Тодорка Цончева. Двамата 

са първи братовчеди и поради това всички наказателни дела, по които 

прокурор е Тодорка Цончева се разпределят на съдия Йовка Бъчварова.  

Към всички дела се прилага протокол за избор на съдия- докладчик. В 

протоколите от 2011г. не се посочват имената на съдиите между които се 

прави избора. Неправилно е посочено, че избора е само между съдията, който 

е избран за съдия- докладчик. В протокола не се посочва името и на другия 

съдия, който е участвал в избора. След проверка от ОС- Сливен през 2012г. 

този пропуск е отстранен.Понастоящем в протоколите за избор на съдия- 

докладчик се посочват имената и на двамата съдии между които се прави 

избора. 

Съдиите дежурят поседмично съобразно график за дежурствата, който се 

изготвя от председателя на съда в началото на всеки месец.  

Съгласно   заповед   № 114/  22.07.2008 год. на   дежурство   се   гледат   

следните   видове дела:  НОХД, образувани по реда на глава ХХV от НПК 

„Незабавно производство”; ЧНД, образувани по искания за първоначално 

вземане на мярка за неотклонение по чл. 64, ал.1 от НПК; ЧНД, образувани 

по искания за разпити пред съдия на обвиняеми и на свидетели о реда на 

чл.222 и чл. 223 от НПК; ЧНД, образувани по искания по чл.161 и сл. От НПК 

за одобряване на действия по претърсване, изземване и обиск, извършени без 

предварително разрешение на съдия; искания по реда на чл.158 от НПК за 

извършване на освидетелстване, както и всички искания от наказателно- 

правен характер, налагащи произнасяне на съда в деня на постъпването им, 

вкл. и тези, по които се дължи произнасяне до 24 часа от постъпването им; 

ЧГД, образувани по искания по чл. 126, ал.2 от СК; граждански дела, 

образувани по искания чл. 130, ал.3 от СК и по чл. 6, ал.2 от СК; ЧГД, 

образувани по искания и молби от гражданско- правен характер, които 

съгласно закона следва да бъдат разгледани и решени в деня на постъпването 

им, вкл. тези, по които съдът дължи произнасяне до 24 часа от постъпването 

им, молби за обезпечение на бъдещ иск по чл. 390 във вр. с чл. 395 ГПК и 

други, вписване на приемане и отказ от наследство по чл. 49 и чл. 52 от 

Закона за наследството. 

В изпълнение на Заповед №РД- 13- 86/2. 11. 2012 г. на 

Административния ръководител на Сливенски окръжен съд e извършeна 
комплексна проверка на организацията на дейността на съдиите при РС 
Котел по отношение образуването  и насрочването на делата и изготвянето на 
съдебните актове в законоустановените срокове за периода 01.11.2011 г. - 
31.10.2012 г. Проверката е имала следния обхват: 
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Да се провери спазва ли се принципа на случайния подбор при 

разпределението на делата; 

Да се установи обема на работа и кадровото попълнение в РС Котел. 

Съобразявайки се с данните, съдържащи се в статистическите отчети на съда, 

комисията да очертае натовареността на отделните районни съдии; 

Да се установи нивото на административно- правното обслужване на 

гражданите като се установи количеството на подадените жалби за 

проверявания период, какъв е броя и характера на изготвените справки, 

надлежно ли са събрани дължимите съдебни такси и законосъобразен ли е 

техният размер; 

Да се установи средната натовареност на граждански и наказателния 

съдия и се провери срочността на постановените съдебни актове; 

Да се установи колко от образуваните наказателни дела са върнати на 

прокурора; 

Да се установи броят на спрените дела и при наличие на такива да се 

установи дали същите се проверяват периодично с оглед своевременното им 

възобновяване и прекратяване; 

Да се установи какви мерки са взети за приключване на делата през 

предходни години. 

Да се установи срочността при обработването на делата в 

деловодството- образуване на делото, своевременно призоваване на лицата, 

изготвянето на съобщение и обявление и своевременното изпълнение 

указанията на съда по разпореждания и определения; 

По преценка на комисията и при възможност да бъдат посетени открити 

съдебни заседания, за да се установи нивото на подготовка на докладчиците 

по разглежданите дела. 

Видно от доклада,комисията, извършила проверката не е констатирала 

сериозни слабости в работата на РС Котел. 

 

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ  

 

Изготвянето на призовките и съобщенията за призованите лица след 

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

дни. По 15 броя  наказателни дела този срок не е спазен. Забавянето по всяко 

едно от тези 15бр. дела е незначително – не повече от 2-3 дни. Това забавяне 

е допуснато: 

 При продължителни почивни дни; 

 В случаите, когато един от съдебните деловодители е отсъствал 

и другият деловодител е обработвал сам всички граждански и 

наказателни дела 

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

съдебното заседание. По всички наказателни дела този срок е спазен.  
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Връчването на призовки, съобщения или преписи от жалба на 

участвали в производството страни се извършва до 14 дни. По 49бр. дела 

връчването на съдебните книжа(общо 209 призовки, съобщения и преписи) е 

отнело повече време. В почти всички случаи, при които е допуснато забава, 

връчването на съдебните книжа е извършено в срок от 15 до 25 дни. Има 

няколко случая при които връчването е станало след 25 дни. Причините, 

поради които връчването на съдебните книжа е отнело повече от 14 дни са 

следните: 

 По 90% от наказателните дела има участници от ромски 

произход. По- голямата част от тях не живеят постоянно на един 

и същ адрес, мобилни са, занимават се със сезонна работа и 

връчителите трудно ги намират при първото посещение на 

адреса това важи най- често за град Котел, село Градец, село 

Мокрен, село Пъдарево). Роднините често отказват да получат 

призовките, защото така трябва да поемат задължение да ги 

предадат  на призованото лице,  а това не винаги е възможно. 

Призованите лица се издирват по мобилни телефони, чрез 

приятели, близки и по всякакви други възможни начини, но това 

забавя процеса по връчването; 

 Голяма част от гражданите на община Котел работят извън 

общината(важи най- вече за село Ябланово, село Тича, село 

Филаретово, село Малко село, село Соколарци, град Котел, село 

Братан, село Стрелци, село Остра Могила, село Орлово)- било в 

България, било в чужбина и е невъзможно връчителите да ги 

намерят още при първото посещение; 

 В селата съдебните книжа се връчват от кмета. Установява се, че 

много често се смесват режимите на връчване по ГПК и НПК. В 

много случаи ,когато не успеят да намерят призованото лице 

веднага длъжностните лица по връчването задържат призовката 

и посещават адреса най- малко три пъти в рамките н един месец, 

каквото изискване има в чл. 41 от ГПК. 

 

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. По 5 бр. НАХД този срок не е спазен. Забавянето е от 

1 до 3 дни. По два от случаите решенията се предадени в петък и преписите 

са изпратени в понеделник, а в останалите три случая единият деловодител е 

бил в отпуск и всички граждански наказателни дела се обработвали само от 

един деловодител.  
Изпращането на препис от протест или жалби на страните по тях се 

извършва най-късно на следващия ден след разпореждането на съдията. По 
всички дела този срок е спазен. 
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Изпращането на делата на по-горна инстанция става до 3 дни след изтичане 

на срока за възражения по подадена жалба или протест. По всички 

наказателни дела този срок е спазен.  

 Съгласно заповед на Председателя на РС- Котел всички деловодни 

книги и регистри, които се използват в работата на наказателното и 

гражданското отделение се водят на електронен носител. Всеки документ се 

въвежда във входящия регистър с дата и час на постъпване 

            Съдебните книги на хартиен носител са прошнуровани, номерирани и 

подпечатани, със съответните подписи, съобразно изискванията на 

ПАРОАВАС /отм./ и ПАРОАВАС.  

Описната книга, срочната книга, книгата за открити заседания, 

книгата за закрити и разпоредителни заседания, книгата за привеждане в 

изпълнение на влезли в сила присъди и определения по глава 29 от НПК, 

книгата за веществените доказателства и книгата за получените и върнати 

призовки и други съдебни книжа се попълват редовно и са надлежно водени. 

Добре е водена и заповедната книга. 

Всички книжа, които постъпват или се съставят по съответните дела, 

са прикрепвани в папките по реда на тяхното постъпване и са номерирани от 

съдебните служители. 

Върху папките на бързите производства  и делата по чл. 64 и чл. 65 

НПК има поставен жълт етикет, съгласно чл. 92, ал.5 от ПАРОАВАС. 

В началото на всяко дело е поставен протокол за избор на докладчик, 

отделно е поставен печат, който удостоверява кой е избраният съдия- 

докладчик. 

В материалите по всяко дело е приложен протокол за избор на съдебни 

заседатели. 

Върху присъдите се отбелязва датата, на която е влязла в сила, датата 

на която е издаден изпълнителен лист и датата, на която присъдата е 

изпратена на прокуратурата за изпълнение. 

Върху мотивите се поставя печат удостоверяващ датата, на която са 

предадени в канцеларията на съда. 

В деловодството на съда не са постъпвали жалби, а системата, 

въведена в деловодството позволява бързо извършване на справки, 

включително и пълна информация относно движението на делото. Книгите са 

водени прегледно и четливо. В тях се подреждат разпечатки от съответната 

компютърна програма.  

Съдебните секретари изготвят протоколите в установените срокове, а 

списъците на лицата своевременно. По- голямата част от дъдебните 

протоколи се водят стриктно, съдържат изискуемите реквизити. 
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Определенията, постановени от съдията- докладчик в съдебно заседание са 

отразени изчерпателно. 

 Проверяващият екип констатира много добра организация на работата 

на наказателни дела в РС Котел. 

 Приложение №1, раздел „Съдебна администрация” 

 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Техническата обезпеченост на магистратите за бърз и лесен достъп до 

актуалното българско законодателство и правото на ЕС гарантират по- бързо 

и по- качествено правораздаване. Информационните технологии позволяват 

по- голяма прозрачност в работата на съда и улесняват гражданите при 

упражняване на правото за достъп до информация. 

В Районен съд от 5.01. 2009г. има въведени писмени правила за 

управление на информацията и IT технологиите. В РС Котел няма утвърдена 

щатна бройка за системен администратор, което значително затруднява 

работата на съдиите и съдебните служители. Сигурността на информацията в 

локалната мрежа се осигурява от използването на антивирусен лицензиран 

програмен продукт „Eset endpoint antivirus", предоставен от ВСС. 

Всички работни места са оборудвани с компютърна техника, която 

перманентно се обновява. Всички компютърни конфигурации са свързани с  

UPS. Всички работни места са свързани с в локална компютърна мрежа с 

един сървър. През 2013г. е наложително компютрите, които се ползват от 

административния секретар и двамата съдебни секретари да бъдат 

подменени. От 2005 г. е в експлоатация деловодна програма САС "Съдебно 

деловодство", разработена от „Информационно обслужване” Варна”. 

Програмата се използва от специализираната администрация на съда и 

съдиите за управление на делата. От 27. 06. 2006г. използват програма „Low 

choice” за случайното разпределение на делата, разработена от Висш съдебен 

съвет В служба „Бюро съдимост” по ЛОТ 4 на програма ФАР е внедрена 

програма „Разработка и внедряване на система за издаване на свидетелства за 

съдимост”. Съдът използва правно-информационните продукти „Апис" с 

всички модули, „Апис регистър плюс". Правно- информационните продукти 

са мрежови вариант и са достъпни от всички работни места. 
Главният счетоводител Емилия Стойкова, съдебните деловодители 

Донка Петрова и Милена Дюлгерова имат регистрирани електронни подписи. 

Всички съдии и служители са обучени за работа с MS Office, MS Word, 

Internet Explorer, Outlook Express, а деловодителите и c Adobe Acrobat 

Reader,както и с тези програмни продукти, ползването на които се налага във 

връзка с работата. 
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От месец септември 2008г. РС Котел има електронна страница, на която 

ежедневно се публикуват постановените съдебни актове, влезлите в сила 

съдебни актове и графика на насрочените дела при спазване изискванията на 

закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната 

информация. През месец септември 2012г. електронната страница стартирала 

в обновен вариант, в който се предлага пълна информация за всички служби 

в съда, приемното време, възможностите за контакт със съда. Гражданите 

имат възможност да се запознаят с тези правила, касаещи контактите със 

съдиите и съдебната администрация. Публикувани са нормативни актове, 

пряко регламентиращи дейността на съдебната власт. Предоставена е 

информация за работещите на територията на област Сливен адвокати, вещи 

лица и нотариуси. Приложен е и списък на утвърдените за съда съдебни 

заседатели. На разположение на гражданите са обновени формуляри на най- 

често използваните формуляри за различни искания. 

Web- сайтът на КРС  се поддържа ежедневно в актуално състояние. 

ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 

В периода 1. 01. 2011г. - 31. 12. 2012г. наказателни дела са 

гледали съдиите  Йовка Желязкова Бъчварова и Иван Стоянов Ченков, 

разпределени в 2 /два/  бр. състави.   

Съдиите са ползвали отпуск,  както следва:  

През 2011г. съдия Бъчварова е ползвала 46 работни дни платен годишен 

отпуск, а съдия Ченков е ползвал 52 работни дни платен годишен отпуск и 29 

календарни дни отпуск по болест. 

През 2012г. Съдия Бъчварова е ползвала 33 работни дни платен годишен 

отпуск и 49 календарни дни отпуск по болест. Съдия Ченков е ползвал 40 

работни дни платен годишен отпуск. 

В РС- Котел работят  10 служители. От тях административен секретар е 

Галина Димитрова. Наказателните дела се обработват от трима служители от 

специализираната администрация:един съдебен деловодител, един съдебен 

секретар и един съдебен архивар. 

         За веществените доказателства отговаря съдебният деловодител. 

Служителите работят при взаимна заменяемост.   

 

2011г. 

 

През проверявания период всеки от съдиите е участвал средно по 16.83 

бр. съдебни заседания месечно.  

В едно заседание са разглеждани  и решени общо 86 НОХД- по 3.58 

НОХД месечно на съдия. В едно заседание са разгледани и решени общо 2 

НЧХД. В едно заседание са разгледани и решени общо 60 ЧНД- 2.5 ЧНД 
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месечно на съдия и общо 42 НАХД( по чл. 78А от НК и по жалба срещу НП)-

1.75 НАХД месечно на съдия. 

В заповед №РД-13-1/3.01.2011г. на административния ръководител- 

председател на РС- Котел Йовка Бъчварова е посочено, че  към 1.01.2011г. 

разпределението на неприключените дела е следното: на председателя 

Бъчварова- 42 дела, от които 22 граждански и 20 наказателни дела, а на съдия 

Ченков- 75 дела, от които 39 граждански и 36 наказателни дела. Според 

председателя на РС- Котел при тези данни следва да се промени 

натовареността на двамата магистрати. Наред с това следвало да се отчете 

обстоятелството, че наказателните дела, по които наблюдаващ прокурор е 

била Тодорка Цончева(намираща се в близки родствени отношения със съдия 

Иван Ченков) се разпределят на съдия Бъчварова. Според административния 

ръководител на РС- Котел това водело до по- голяма натовареност на 

председателя на съда по наказателни дела. С оглед компенсиране на по- 

голямата натовареност на съдия Бъчварова по наказателни дела със заповедта 

се разпорежда на съдия Ченков да се разпределят по- голям обем граждански 

дела, като в програмата за случайно разпределение на делата натовареността 

по граждански дела на председателя Йовка Бъчварова се фиксира на 30%, а 

на съдия Иван Ченков- на 70%, считано от 3.01.2011г. 

В заповед №РД-13-15 от 10. 01. 2011г. на административния 

ръководител- председател на РС- Котел Йовка Бъчварова е посочено, че  в 

началото на м. януари съдия Ченков е ползвал 5 дни платен годишен отпуск, 

а от 10.01. 2011г. същият излиза в продължителен отпуск по болест. Със 

заповедта се разпорежда, на осн. чл.80, ал.1,т.1 и т.8 от ЗСВ с оглед срочното 

администриране, разглеждане и приключване на делата съдия Ченков да се 

изключи от програмата за случайно разпределение на делата до завръщането 

му на работа , а докладчик по всички дела, образувани след 3.01. 11г. да бъде 

съдия Йовка Бъчварова. 

В заповед №РД-13-41/22.02.2011г. на административния ръководител- 

председател на РС- Котел Йовка Бъчварова е посочено, че  на 22.02.2011г. 

съдия Ченков се е завърнал на работа след двумесечно отсъствие, поради 

което следва да бъде включен в програмата за електронно разпределение на 

делата на принципа на случайния подбор. Образуваните от 1. 01. 2011г. общо 

121 дела, от които 80 граждански и 41 наказателни дела са били на доклад на 

съдия Бъчварова. Със заповедта се разпорежда до изравняване на 

натовареността на двамата съдии в програмата за случайно разпределение на 

делата натовареността на председателя Йовка Бъчварова по наказателни дела 

се фиксира на 20%, а на съдия Иван Ченков- на 80%, считано от датата на 

издаване на горепосочената заповед. По граждански дела натовареността на 

съдия Ченков по граждански дела да се фиксира на 90%, а на председателя 

Йовка Бъчварова- на 10 %, считано от 22.02.2011г. 

В заповед №РД-13-68/19.05.11г. на административния ръководител- 

председател на РС- Котел Йовка Бъчварова е посочено, че към 19. 05. 2011г. 

натовареността на двамата съдии, според броя на постъпилите през 2011г. 

наказателни дела е следната: съдия Бъчварова- 85 дела и съдия Ченков- 100 



 11 

дела. Предвид изравняването на натовареността на двамата съдии следва да 

се коригират процентите в програмата за случайно разпределение. Поради 

това със заповедта се разпорежда в програмата за случайно разпределение на 

делата натовареността на председателя Йовка Бъчварова по наказателни дела 

се фиксира на 40%, а на съдия Иван Ченков- на 60%, считано от датата на 

издаване на горепосочената заповед.   

В заповед №РД- 13-121/12.09.11г. на административния ръководител- 

председател на РС- Котел Йовка Бъчварова е посочено, че към 12. 09. 2011г. 

натовареността на двамата съдии, според броя на постъпилите през 2011г. 

наказателни дела е следната: съдия Бъчварова- 70 дела и съдия Ченков- 95 

дела. Предвид изравняването на натовареността на двамата съдии следва да 

се коригират процентите в програмата за случайно разпределение. Поради 

това със заповедта се разпорежда в програмата за случайно разпределение на 

делата натовареността на председателя Йовка Бъчварова по наказателни дела 

се фиксира на 40%, а на съдия Иван Ченков- на 60%, считано от датата на 

издаване на горепосочената заповед.   

    
 В периода 1. 01. 2011г. - 31. 12. 2011г. в Котелския районен съд са 

разгледани 1024 бр. дела, от които 291 са наказателни дела. От тях 51бр. били  
висящи към началото на ревизирания период, а 240бр. са новообразувани.  

През проверявания период в РС-Котел не са образувани, съответно 
разглеждани дела с висок обществен интерес. 

 Свършени и приключили с постановен съдебен акт са 236бр. 
наказателни дела.  От тях НОХД са 114бр., НЧХД- 5бр., ЧНД-65бр. и НАХД- 
52бр.  

От свършените наказателни дела 34бр. дела са приключили с присъда, 
56бр. са приключили с решение, 69 бр. са приключили с определение, вкл. и 
тези, по които е било одобрено споразумение, 30бр. са прекратени. По 15 
ЧНД са проведени разпити на свидетели или обвиняеми, а 31 ЧНД са 
приключени в закрито съдебно заседание.  

През 2011г. не са прекратявани дела, поради изтекла погасителна 
давност. 

           През 2011г. съдиите в РС- Котел са приключили наказателни дела 

както следва: 

През проверявания период съдия Йовка Бъчварова  е насрочила общо 

126 бр. дела, от които НОХД- 104бр. и АНД-22бр. Решени са общо 74 бр. 

дела , от които НОХД-52 бр.дела и АНД-22бр. дела. Това представлява 

58.73% от общо насрочените дела;  

                                          - свършени в 3-месечния срок – общо 57 бр. дела, от 

които НОХД-40бр. дела и АНД-17бр., съставляващи 77.02% спрямо общо 

свършените; 

    - свършени извън 3- месечния срок- 17бр. дела, от 

които НОХД-12бр. и АНД- 5бр., съставляващи 22.97% спрямо общо 

свършените 
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                                          - останали несвършени общо 37 бр. дела, 

съставляващи 29.36 % от общо насрочените; 

                               

През проверявания период съдия Иван Ченков е насрочил общо 166 

бр.дела, от които НОХД- 98бр., АНД- 68бр. Решени са общо 106 бр.дела, от 

които НОХД-62бр. и АНД- 44бр. дела.  

                                          - свършени в 3-месечния срок –  общо 64 бр. дела, от 

които НОХД- 37бр. дела, а АНД- 27бр. дела, съставляващи 60.37  % спрямо 

общо свършените; 

    - свършени извън 3-месечния срок- общо 42бр. дела, 

от които НОХД- 25бр. дела, а АНД-17бр. дела, съставляващи 39.62% спрямо 

общо свършените дела; 

                                          - останали несвършени 60 дела, съставляващи 

36.14% от общо насрочените дела;   

 

 Приложение :Справка №3 брой насрочени НОХД и НАХД за периода 

1. 01. 2011г- 31. 12. 2012г. с общ сумарен резултат за всеки съдиите от РС- 

Котел по месеци; 

        Справка №4 за свършените през периода 1. 01. 2011г. до 

31. 12. 2012г. НОХД със съдия- докладчик Йовка Бъчварова; 

        Справка №4 за свършените през периода 1. 01. 2011г. до 

31. 12. 2012г. НАХД, образувани по реда на чл. 78А от НК и жалба срещу 

наказателно постановление със съдия- докладчик Йовка Бъчварова; 

        Справка №4 за свършените през периода 1. 01. 2011г. до 

31. 12. 2012г. НОХД със съдия- докладчик Иван Ченков; 

        Справка №4 за свършените през периода 1. 01. 2011г. до 

31. 12. 2012г. НАХД, образувани по реда на чл. 78А от НК и жалба срещу 

наказателно постановление със съдия- докладчик Иван Ченков; 
 

В РС- Котел са прекратени 24 бр. наказателни дела, както следва: 

Шест НОХД са прекратени, след като и двамата съдии са се отвели от 

разглеждането им и делата са изпратени на ВКС за определяне на друг, равен 

по степен съд, който да ги разгледа. Това са:НОХД№58/11г., НОХД№94/11г., 

НОХД№96/11г., НОХД№152/11г., НОХД№180/11г., НОХД№224/11г. 

Едно НОХД е прекратено на осн. чл. 343, ал.2 от НК по искане на 

пострадалия от престъплението- НОХД№43/10г. 

Прекратени са общо четири НЧХД. Две от тях са прекратени след 

оттегляне на частната тъжба- НЧХД№70/11г. и НЧХД№181/11г., едно е 

прекратено поради постигане на спогодба- НЧХД№110/09г. и четвъртото- на 

осн. чл. 21, ал.,т.5 от НПК, поради неявяване на частния тъжител- 

НЧХД№93/11г. 

Прекратени са още дванадесет ЧНД- четири от тях поради постъпване на 

лицето на доброволно лечение в психиатрично заведение- ЧНД№3/11г., 



 13 

ЧНД№62/11г., ЧНД№74/11г. и ЧНД№200/11г. Пет дела за изменение на 

мярка за неотклонение „задържане под стража” по реда на чл. 65 от НПК са 

прекратени поради оттегляне молбата за изменение на мярката- 

ЧНД№198/10, ЧНД№37/11г., ЧНД№133/11г., ЧНД№146/11г. и 

ЧНД№159/11г. Едно дело е прекратено поради неизпълнение на съдебна 

поръчка- ЧНД№116/11г., едно дело е прекратено поради смърт на осъдения- 

ЧНД№116/11г. и едно дело е изпратено за разглеждане на друг съд- 

ЧНД№88/11г. 

Едно НАХД по жалба срещу наказателно постановление е прекратено 

поради недопустимост на жалбата- НАХД№173/11г. 

 

Приложение: Справка №6 за делата, прекратени в периода 1. 01. 2011г.- 

31. 12. 2012г. НЧХД; 

                        Справка №6 за делата, прекратени в периода 1. 01. 2011г.- 

31. 12. 2012г. ЧНД; 

                        Справка №6 за делата, прекратени в периода 1. 01. 2011г.- 

31. 12. 2012г. НАХД; 

                        Справка №6 за делата, прекратени в периода 1. 01. 2011г.- 

31. 12. 2012г. НОХД; 

 

Седем бр. дела са върнати на прокурора. Това са: 

 

1.НОХД№84/11г. по описа на РС- Котел- делото е образувано въз 

основа на обвинителен акт, внесен на 4.05.2011г. от С. Рандева- прокурор в 

РП- Котел срещу П. Д., Н. И. и Д. М. за извършено от тях престъпление по чл. 

235, ал.3, т.1 и 2 вр. с ал.1 от НК.  

С разпореждане №250 от 8.06.2011г. , постановено от съдия- докладчика 

Йовка Бъчварова делото е върнато на прокурора на осн. чл. 249, ал.1 вр. с чл. 

248 ал.2, т.3 от НПК. В мотивите си съдията посочила, че срещу обв. П. Д., 

който бил служител по горите е повдигнато обвинение и по чл. 235, ал.3,т.2 

от НК, без да се уточни коя от формите на съучастие, посочени в чл. 20 от НК 

е осъществил обвиняемия-  дали като извършител, дали като подбудител или 

като помагач. В обстоятелствената част на обвинителния акт не са посочени и 

конкретизирани негови действия, въз основа на които да се стигне до правния 

извод , че обв. Д. е „извозвал” 46 куб. м. дърва за огрев. Лаконично е 

посочено, че той се сговорил с другите двама обвиняеми да не издава 

подвозни билети за всяка една от подвозните коли, управлявани от другите 

двама обвиняеми. 

Срещу така постановеното разпореждане РП- Котел подала протест.  С 

определение №241/11.07.2011г., постановено по ВЧНД№344/11г. по описа на 

ОС- Сливен разпореждането на първоинстанционния съд е потвърдено. 

След внимателно запознаване с обвинителния акт проверяващият екип 

констатира, че действително в него не е уточнена формата на съучастие на 

обв. Димов. 
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Прокурор С. Рандева е следвало да прояви по- голяма прецизност при 

изготвяне на обвинителния акт. 

 

2.НОХД№81/2011г. по описа на РС- Котел- делото е образувано въз 

основа на обвинителен акт, внесен на 29. 04. 2011г. от Г. Георгиев, който по 

това време е бил районен прокурор на РП- Котел срещу двама обвиняеми за 

извършено от тях престъпление по чл. 196, ал.1,т.2 вр. с чл. 195, ал.1,т.3,4 и 5 

вр. с чл. 194, ал.1 вр. с чл. 29, ал.1,б.”а” и „б” от НК. 

С разпореждане №210 от 10.05. 2011г., постановено от съдия- 

докладчика Йовка Бъчварова делото е върнато на прокурора на осн. чл. 249, 

ал.1 вр. с чл. 248 ал.2, т.3 от НПК. В мотивите си съдията посочила, че 

разследващият орган е допуснал грубо нарушение на чл. 96 вр. с чл. 94, 

ал.1,т.6 и ал.2 от НПК и по този начин правото на защита на едно от 

привлечените към наказателна отговорност лица е съществено ограничено. 

Нарушението се изразява в следното: С постановление от 26.11.2010г.  

разследващият орган е привлякъл С. като обвиняем по реда на задочното 

производство. На осн. чл. 94, ал.1,т.3 от НПК му е назначен служебен 

защитник. След като е установено, че обвиняемият изтърпява наказание 

лишаване от свобода в затвора в град Бургас, разследващият орган съставил 

ново постановление за привличане, което е предявено на обвиняемия на 22. 

12. 2010г., след което му е дадена възможност да даде обяснения, в които 

обвиняемият заявил, че се отказва от назначения му служебен защитник и не 

желае да бъде заменен с друг. Разследващият орган се съобразил с желанието 

на обвиняемия и извършил привличането, разпита на обвиняемия, а на 

21.02.2011г. е предявил материалите от разследването на обвиняемия без 

участието на защитник. По делото липсват доказателства обвиняемият сам да 

е упълномощавал защитник. Срещу така постановеното разпореждане не е 

подаден протест. 

 

3.НОХД №65/10г. по описа на РС- Котел- делото е образувано въз 

основа на обвинителен акт, внесен на 26. 03. 2010г. от С.Рандева, която по 

това време е и.ф. районен прокурор на РП- Котел, срещу Г. В. за извършено 

от него престъпление по чл. 212, ал.3, вр. с ал.1 вр. с чл. 18, ал.1 от НК. 

Съдията- докладчик Иван Ченков върнал делото на прокурора с определение 

№164, постановено в открито съдебно заседание на 6.12.2011г. по 

НОХД№65/10г. по описа на КРС на осн. чл. 288, т.1 от НПК. В мотивите си 

посочил, че има съществени различия между описаните нарушения за 

участие в безвъзмездно субсидиране по схемата за единно плащане на площ 

в обстоятелствената част на обвинителния акт и диспозитива на същия. 

Определенията, постановени на осн. чл. 288, т.1 от НПК не подлежат на 

обжалване или протестиране и поради това съдебният акт е влязъл в сила. 

След внимателното запознаване с обвинителния акт проверяващият 

екип констатира, че действително в обстоятелствената част на обвинителния 
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акт е записано, че обв. Витанов е кандидатствал с едно заявление за плащане 

по: 

1/ схема за единно плащане на площи с 10 парцела с обща площ 2.67ха 

и  

2/с 2.67ха за плащане по схема за необлагодетелствани райони 

планински.  

В същото време в диспозитива на обвинителния акт е записано, че той 

е кандидатствал за плащане по схема за единно плащане на площ и по схема 

за необлагодетелствани райони планински с 10 парцела- общо 2.67ха. 

Отстранимите съществени нарушения на процесуалните правила, 

допуснати в обвинителния акт и довели до ограничаване на процесуалните 

права на обвиняемия е следвало да бъдат констатирани от съдията- 

докладчик при постановяване на разпореждането по чл. 248 НПК, а не една 

година по- късно.Определението по чл. 288 от НПК, постановено от 

съдията- докладчик по НОХД№ 65/10г. по описа на РС-Котел навежда на 

извода, че той не е проучил задълбочено делото преди внасянето му в 

открито съдебно заседание и не е извършил достатъчно прецизна проверка 

на обстоятелствата, посочени в чл. 248, ал.2 от НПК. 

 

4.НОХД№196/11г. по описа на РС- Котел- делото е образувано въз 

основа на обвинителен акт, внесен на 24.10.2011г. от С. Рандева- прокурор в 

РП- Котел срещу К. Б. за престъпление по чл. 195, ал.1, т.4, 5 и 7 вр. с чл. 

194, ал.1 вр. с чл. 28, ал.1 от НК и Т. К. за престъпление по чл. 195, ал.1, т.4 и 

5 вр. с чл. 194, ал.1 от НК. 

С разпореждане №466 от 28.10.2011г., постановено от съдия- 

докладчика Йовка Бъчварова делото е върнато на прокурора на осн. чл. 249, 

ал.1 вр. с чл. 248 ал.2, т.3 от НПК. В мотивите си съдията посочила, че обв. 

К. е задържан по мярка за неотклонение „задържане под стража”, 

постановена на 10.06.2011г. по ЧНД№102/11г. на РС Котел. Той е 

неграмотен. В хода на досъдебното производство обвиняемият упълномощил 

за свой защитник адв. Юрий Янков. С протокол от 4.10.2011г. разследващият 

полицай предявил разследването на обв. К. В протокола е отбелязано, че 

обвиняемият нямал искания и възражения, желае материалите да се предявят 

и на адвоката му и че с подписа обвиняемият удостоверява, че протоколът 

бил записан правилно. Защитникът на обвиняемия не е присъствал на това 

процесуално действие. 

С протокол от 5.10.2011г. разследването било предявено и на 

защитника. 

Съгласно чл. 94, ал.1, т.2 и т.6 от НПК участието на защитник в 

наказателното производство е задължително, когато обвиняемият страда от 
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недостатъци, които му пречат да се защитава сам, както и в случаите, когато 

обвиняемият е задържан. Предявяването на разследването на обв. Кишев в 

отсъствие на неговия защитник е нарушение на горепосочената разпоредба 

на закона, съставляваща отстранимо съществено нарушение на 

процесуалните правила довело до ограничаване на правата на обвиняемия. 

Срещу така постановеното разпореждане не е подаден протест и то е влязло 

в сила. 

Според чл.99, ал.1 от НПК защитникът има право да участва във 

всички действия по разследването с участието на обвиняемия, като 

неявяването му не възпрепятства тяхното извършване.В конкретния случай 

обвиняемият е неграмотен. От разпореждането на съда не става ясно дали 

защитникът е призован за предявяване на разследването на 4. 10. 2011г. 

Дори отсъствието на защитника да е по негова вина предявяването на 4. 

10. 2011г. страда от порок, защото неграмотният обвиняем не може да се 

защитава сам.  

В случая горепосоченото процесуално нарушение е следвало да бъде 

констатирано от наблюдаващия прокурор при проверка на досъдебното 

производство по чл. 242 от НПК. Действията на прокурора показват, че 

той не е проучил внимателно делото преди да изготви обвинителния 

акт.Според константната практика на Европейския съд по правата на 

човека със седалище в гр. Страсбург, Франция разглеждането на делата, по 

които има задържани лица изисква особено усърдие и бързина.Действията 

на наблюдаващия прокурор, в този случай, не могат да бъдат сочени като 

пример за усърдие. Проявената небрежност е довела до нарушаване на 

човешки права и е създала предпоставки за търсене на имуществена 

отговорност от държавата. 

 

5.НОХД№182/11г. по описа на РС- Котел- делото е образувано въз 

основа на предложение за одобряване на споразумение, постигнато между 

РП- Котел и четирима обвиняеми. 

С протоколно определение №147 от 28.10.2011г., постановено от 

съдия- докладчика Йовка Бъчварова делото е прекратено  и върнато на 

прокурора за продължаването му по общия ред. В мотивите си посочила, че в 

съдебно заседание и четиримата обвиняеми са оттеглили съгласието за 

сключване на споразумение и не се признават за виновни. 

 

6.НАХД№ 168/10г. по описа на РС- Котел- делото е образувано въз 

основа на постановление по чл. 78А от НК, изготвено от прокурор Тодорка 

Цончева. Постановлението е от 3. 11. 2010г. С него се предлага обв. Д. Д., 

който  на 10.06.2010г. е извършил престъпление по чл. 343, ал.1, б.”б” от НК 
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да бъде освободен от наказателна отговорност и на същия да се наложи 

административно наказание. 

С протоколно определение №26 от 8.02.2011г., постановено от съдия- 

докладчика Йовка Бъчварова на осн. чл. 377 от НПК делото е прекратено  и 

върнато на прокурора с указание, ако счете, че са налице отново основанията 

за повдигане на обвинение, делото да бъде внесено с обвинителен акт.  В 

мотивите си съдията посочила, че според справка за съдимост на обвиняемия 

същият не отговаря на изискването на чл. 78а, ал.1, б.”б” от НК 

 

7.НАХД№ 11/11г. по описа на РС- Котел- делото е образувано въз 

основа на постановление по чл. 78А от НК, изготвено от прокурор Силвия 

Рандева. Постановлението е от 19. 01. 2011г. С него се предлага обв. В. Х., 

който  е извършил престъпление по чл. 343, ал.1, б.”б” вр. с чл. 342, ал.1 от 

НК да бъде освободен от наказателна отговорност и на същия да се наложи 

административно наказание. 

С разпореждане от 20.01.2011г., постановено от съдия- докладчика 

Йовка Бъчварова на осн. чл. 377 от НПК делото е прекратено  и върнато на 

прокурора с указания.  В мотивите си съдията посочила, че  според 

материалите, събрани в досъдебното производство действията на  

обвиняемия не отговарят на изискването на чл. 78а, ал.1, б.”в” от НК. В 

рамките на разследването е установено, че обвиняемият е причинил на 

товарен автомобил щети в размер на 3 192 лв., които не са значителни според 

изработените в практиката критерии за значимост( решение №312/2008г. по 

н.д. №273/2008г., ВКС, ІІІ н.о.). При ПТП обвиняемият е причинил щети на 

управлявания от него автомобил, собственост на неговата майка, чийто 

размер не е установен. Според т.5 от ППВС №7 от 1985г., разпоредбата на 

чл. 78а, ал.1, б. „в” от НК не поставя ограничение да са възстановени само 

съставомерните имуществени вреди, което означава, че следва да са 

възстановени всички имуществени вреди, причинени от престъплението, 

независимо дали те са елемент от обективната страна на престъплението, за 

което е повдигнато обвинение. 

Прокурор С. Рандева е следвало да прояви по- голяма прецизност при 

изготвяне на постановлението по чл. 78А, НК. 

 

Приложение: Справка №8 за върнати на прокуратурата наказателни 

дела за периода 1. 01.- 31. 12. 2011г.; 

 

През 2011г. са постановени изцяло оправдателни присъди по 2бр. 

НОХД. Това са НОХД №25/10г., по което са оправдани 2 бр. подсъдими и  

НОХД № 36/09г., по което е оправдан 1бр. подсъдим.  



 18 

По НОХД№121/11г. е имало двама подсъдими, от които единият 

подсъдим е изцяло оправдан. 

НОХД№25/10г. беше предмет на внимателна проверка от страна на 

инспектиращия екип. То е образувано на 14.01.2010г. въз основа на 

обвинителен акт, внесен от РП- Котел срещу А. А. за престъпление по чл. 

150, ал.2, вр. с чл. 20, ал.2 от НК и Н. Д. за престъпление по чл. 150 вр. с чл. 

20, ал.2, вр. с чл. 26, ал.1 от НК. 

По делото има печат, че за съдия- докладчик е определена Йовка 

Бъчварова, приложен е протокол за избор на докладчик и протокол за избор 

на съдебни заседатели. 

С разпореждане от 18.01.2010г. съдия Бъчварова насрочила делото за 

9.03.2010г. В текста на разпореждането не е посочено, че съдията е 

проверил всички основания, посочени в чл. 248, ал.2 от НПК. Използван е 

изразът „намирам наличието на законови предпоставки за разглеждане на 

делото”. Този израз не дава информация кои законови предпоставки има 

предвид съдията- докладчик. 

Поради заболяване на съдията, с разпореждане от 11.03.2010г., делото е 

отсрочено за 20.04.2010г.  

На 19. 04. 2010г. защитникът на обв. А. подал молба за отлагане на 

делото, поради заболяване на неговия подзащитен. Приложена е медицинска 

бележка, в която липсва отбелязване по чл. 18, ал.2 от Наредбата за 

медицинската експертиза на работоспособността. 

Съдебното заседание на 20. 04. 2011г. е отложено за 8.06.2010г., защото 

и двамата обвиняеми не са се явили. Съдията постановил определение, с 

което изменил мярката за неотклонение на обв. Д. от „подписка” в 

„задържане под стража” и разпоредил същият да бъде обявен за 

общодържавно издирване.  

На 28.04.10г. по делото е постъпило писмо от ОЗ”Охрана”Сливен, че  

обв. Дургудов е заминал за Германия 

В съдебното заседание на 8.06.10 обв. Д. не се явил, явил се неговият 

адвокат. Съдът постановил определение, че делото ще бъде разгледано по 

реда на чл. 269, ал.3, т.4 от НПК. Дал ход на делото, разпитал явилите се 

свидетели и го отложил за 6. 07. 10г. за разпит на неявилите се свидетели. 

Наложил глоба на свидетелите, които са редовно призовани, но не са се явили 

без уважителни причини. 

На 5.07.10г. по делото постъпила молба от единия съдебен заседател, че 

не може да присъства на съдебното заседание на 6.07.10г. поради неотложни 

семейни причини. С разпореждане от същия ден съдията отложил делото  за 

28.09.10г. 
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Междувременно обв. Д. се завърнал в България и на 19.07.10г. 

постъпила молба от неговия адвокат за промяна на наложената му мярка за 

неотклонение „задържане под стража” в по- лека. С определение от 26.07. 

2010г. съдът изменил мярката за неотклонение на обв. Д. в „гаранция” в 

размер на 3 000лв. 

Съдебни заседания е имало на 28. 09. 2010г. и на 11.11.10г. В съдебното 

заседание на 11. 11. 10г. основната свидетелка на обвинението рязко 

променила показанията си. Прокурорът поискал да бъде допуснат нов 

свидетел, а делото да бъде отложено. Съдът уважил искането и отложил 

делото за 1. 02. 2011г. Поради неявяване на свидетелката делото било 

отложено за 10.02.2011г. В съдебното заседание на 10.02. 2011г. делото 

приключило с оправдателна присъда. Мотивите към присъдата били 

предадени на 30.03.2011г. Върху тях е отбелязана датата на предаването им в 

канцеларията на съда. Оправдателната присъда е потвърдена с решение по 

ВНОХД№206/11г. по описа на ОС- Сливен. Поставен е печат, че присъдата е 

влязла в сила на 23. 06. 2011г. Отбелязано е, че е издаден изпълнителен лист, 

посочена  е и датата на изпращане на присъдата на РП- Котел.   

По делото има двама обвиняеми, четирима свидетели и едно вещо 

лице. Обв. А. е предаден на съд за едно деяние, а обв. Д. – за две деяния, 

които са осъществени при единствената среща с пострадалата, описана в 

обвинителния акт,  в рамките на няколко часа. Предвид малкия брой на 

обвиняемите, свидетелите и извършените деяния проверяващият екип 

намира, че делото не е с фактическа и правна сложност. При разглеждане 

на делото не е допуснато нарушение на разумния срок, защото съдията е 

използвал ефективно възможностите на НПК за дисциплиниране на 

участниците в процеса. 

При решаване на делото съдията- докладчик е допуснал нарушение на 

срока по чл. 308 от НПК, защото мотивите към присъдата са постановени 

1 месец и 20 дни след нейното обявяване.   

 В протоколите някои изречения остават неясни, защото в тях 

липсват глаголи. При изпълнение на задължението си по чл. 311, ал.2 от 

НПК съдията- докладчик следва да проявява по- голяма взискателност. 

Съдът е постановил оправдателни присъди по част от повдигнатото 

обвинение спрямо девет лица, както следва: 

          -  по НОХД№23/11- спрямо две лица. Присъдата не е обжалвана и 

протестирана; 

          -   по НОХД№24/11г.- спрямо едно лице. Присъдата не е обжалвана и 

протестирана; 

          -   по НОХД№174/11г.- спрямо едно лице. Присъдата не е обжалвана и 

протестирана; 
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          -   по НОХД№177/2010г.- спрямо едно лице. Присъдата не е обжалвана 

и протестирана; 

-  по НОХД№42/2011г.- спрямо едно лице. Срещу присъдата по това 

дело са постъпили протест и въззивна жалба, които ОС- Сливен оставил без 

уважение, а присъдата на РС- Котел потвърдил изцяло; 

          - по НОХД№121/11г.- спрямо едно лице част от повдигнатото 

обвинение , а спрямо втория обвиняем- изцяло. С присъда №31/17.11.2011г., 

постановена от съдия Йовка Бъчварова по НОХД№121/11г. по описа на РС- 

Котел подсъдимият А. К. е признат за виновен в това, че на неустановена дата 

през периода месец ноември 2009г. до 8. 04. 2010г. в село Нейково, община 

Котел, отнел чужди движими вещи на обща стойност 445лв. от владението на 

А. Т. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като 

кражбата е извършена повторно и представлява немаловажен случай- 

престъпление по чл. 195, ал.1,т.7 вр. с чл. 194, ал.1, вр. с чл. 28, ал.1 от НК и 

го ОПРАВДАЛ по първоначално повдигнатото обвинение по чл. 195, ал.1т.5 

вр. с чл. 194, ал.1 от НК за това, че извършил престъплението при условията 

на предварителен сговор с подсъдимия С. Д. 

Със същата присъда съдът признал подсъдимия С. Д. за невиновен в 

това, че на неустановена дата през месец ноември 2009г. до 8.04. 2010г. в село 

Нейково, община Котел, след като се сговорил предварително с подсъдимия с 

А. К., отнел чужди движими вещи на обща стойност 445лв. от владението на 

А. Т. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като 

кражбата е извършено повторно и представлява немаловажен случай, поради 

което го оправдал за по повдигнатото обвинение за престъпление по чл. 195, 

ал.1,т.5 и т.7 вр. с чл. 194, ал.1 вр. с чл. 28, ал.1 от НК. Присъдата не е 

обжалвана и протестирана; 

          - по НОХД№143/11г.- спрямо едно лице. Присъдата не е обжалвана и 

протестирана; 

          -  по НЧХД№64/09г.- спрямо едно лице- с присъда №5 от 1.03.2011г. по 

НЧХД№64/09г. съдия Иван Ченков е признал подсъдимия Д. М. за невиновен 

в това, че на 17. 10. 2008г. в с. Ябланово, причинил лека телесна повреда на 

Х. М. и то оправдал по първоначално повдигнатото му обвинение по чл. 130, 

ал.1 от НК. Присъдата е обжалвана. ОС- Сливен постановил решение, с което 

отменил присъдата и върнал делото за ново разглеждане от друг състав. При 

новото разглеждане делото е образувано под №23/2012г. и към датата на 

настоящата проверка не е приключило. 

 

Приложение: Справка №7 – наказателни дела (НОХД и НЧХД), 

приключили с оправдателни присъди в периода 1. 01. 2011г. – 31. 12. 2012г.; 
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По 19 бр. дела подсъдимият е бил непълнолетен.  

 

69 /шестдесет и девет/ бр. дела са решени по реда на глава 29 от НПК-

„Решаване на делото със споразумение". От тях 22 НОХД са образувани по 

реда на чл. 382 от НПК, а по 47 НОХД са одобрени споразумения, постигнати 

между страните в съдебната фаза на наказателното производство по реда на 

чл. 384 от НПК. В рамките на проверката бях инспектирани: 

 

НОХД№56/11г.- делото е водено за престъпление по чл. 343, ал.1,б. „б”, 

НК. Приключило е със споразумение. Наложено е наказание 3 години 

лишаване от свобода. На основание чл. 66 от НК съдът отложил 

изтърпяването на наказанието за срок от 3 години. Споразумението не 

отговаря на изискванията на чл. 381, ал.5, т.4 от НПК. В него не е посочено 

на кого да се възложи възпитателната работа. 

НОХД№201/11г.- съдия- докладчик е Иван Ченков. Делото е внесено от 

РП- Котел с предложение за споразумение. Споразумението е одобрено и 

делото е приключило в едно заседание. 

 

НОХД№144/11г- съдия- докладчик по делото е Иван Ченков. Делото е 

внесено в РС Котел на 28.07.2011г. с обвинителен акт за престъпление по чл. 

196, ал.1,т.1 вр. с чл. 94 и чл. 29 от НК. Административният ръководител на 

съда е разрешил на осн. чл. 252, ал.2 от НК делото се насрочи в тримесечен 

срок. С разпореждане от 11. 10. 2011г. съдия Ченков насрочил делото за 

разглеждане в открито съдебно заседание на 9. 11. 2011г.Съгласно чл. 252, 

ал.1 от НПК делото се насрочва в двумесечен срок от постъпването 

му.втората алинея на текста позволява при определени условия съдебното 

заседание да бъде насрочен в по- дълъг срок, но не повече от 3 месеца. 

Следователно срокът за насрочване на делото започва да тече от 

постъпване на делото в РС. В случая това е 28.07. 2011г. когато делото е 

постъпило в РС Котел.Интервалът между постъпването на делото и 

първото заседание е с продължителност от 3 месеца и 12 дни. 

Следователно при насрочване на НОХД№144/11г. съдия Ченков е допуснал 

нарушение на чл. 252 от НПК.  Делото приключило на 9. 11. 2011г., когато 

съдът одобрил внесено от страните споразумение. 

 

НОХД№244/09г.- съдия- докладчик по делото е Иван Ченков. Делото е 

образувано на 16. 12. 2009г. по обвинителен акт, внесен от РП- Котел за 

престъпление по чл. 235, ал.3 от НК. С разпореждане от 18. 12. 2009г. 

съдебното заседание по делото е насрочено за 17. 03. 2010г. Интервалът 

между постъпването на делото и първото заседание е с продължителност 

от 3 месеца и 1ден. В случая липсва разрешение на председателя за 

насрочване на делото в тримесечния срок по чл. 252, ал.2 от НПК. 

Следователно при насрочване на НОХД№144/11г. съдия Ченков е допуснал 

нарушение на чл. 252, ал.2 от НПК. На 17. 03. 2010г. по уважителни 
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причини ход на делото не е даден, а съдебното заседание е отложено за 12. 

05. 2010г.  

Съдебното заседание от 12. 05. 2010г. е отложено за  30. 06. 2010г., 

поради технически причини- в съда нямало електрически ток.  

На 30. 06. 2010г. съдът отново не дал ход на делото, защото подсъдимият 

се явил без адвокат и поискал адвокатска защита. Отложил делото за 7. 07. 

2010г. 

В съдебното заседание на 7. 07. 2010г. съдът дал ход. След разпит на 

част от свидетелите отложил разглеждането на делото за 6. 10. 2010г. за 

събиране на доказателства. 

Заседанието от 6. 10. 2010г. не се състояло. Поради заболяване на 

съдията делото бил пренасрочено за 16. 12. 2010г. 

В съдебното заседание на 16.12.2010г. съдът не дал ход на делото поради 

отсъствието на адвоката на единия от подсъдимите. Делото бил отложено за 

17. 03. 2011г., като на същото дата отново е отложено, този път за 26.05. 

2011г., поради неявяване на същия адвокат. 

В съдебното заседание на 26.05. 2011г. съдът отново не дал ход на 

делото поради отсъствие на един от защитниците и на вещо лице.Делото 

приключило на 30. 06. 2011г., когато съдът одобрил внесено от страните 

споразумение. 

 

Проверени бяха и: НОХД№149/11г., НОХД№40/2010г., 

НОХД№123/11г., НОХД№61/2011г. с докладчик съдия Иван Ченков; 

НОХД№187/11г., НОХД№35/11г., НОХД№7/11г., НОХД№117/11г., 

НОХД№141/11г., НОХД№56/11г. с докладчик съдия Йовка Бъчварова.При 

проверката на тези дела не бяха констатирани нарушения при тяхното 

образуване, движение и приключване. 

 

29 /двадесет и девет/ бр. дела са разгледани по реда на гл. 28, НПК 

„Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно 

наказание".  

 

21 /двадесет и един/ бр. дела са разгледани по реда на гл. 27, НПК 

„Съкратено съдебно следствие в производство пред първата инстанция". 

Бяха инспектирани следните дела, водени по реда на гл. 27, НПК „Съкратено 

съдебно следствие в производство пред първата инстанция":  

 

НОХД№24/11г.- докладчик съдия Бъчварова. Делото е образувано въз 

основа на обвинителен акт, внесен от РП- Котел на 10. 02. 2011г. срещу К. К. 

за прест. по чл. 196, ал.1,т.2 вр. с чл. 195, ал.1,т.5 вр. с чл. 194, ал., вр. с чл. 29, 

ал.1,б.а и чл. 26, ал.1 от НК и срещу Г. К. за прест. по чл. 197, т.3 вр. с чл. 195, 

ал.1,т.5 вр. с чл. 194, ал.1 и чл. 26, ал.1 от НК. 

В материалите по делото има протокол за избор на съдия- докладчик от 

10. 02. 2011г. В него е посочено, че изборът е направен само между съдия 



 23 

Бъчварова. В протокола не фигурира името на другия съдия Иван Ченков и не 

е посочено дали той евентуално е изключен от избора и на какво основание. 

Този пропуск фигурира във всички протоколи за избор на съдия- докладчик, 

прилагани към делата до 2012г. През 2012г. ОС Сливен е констатирал, че 

протоколите не отговарят на изискванията и дал указания в тях да се 

посочват имената на всички съдии, които участват в избора, а в случай, че 

някой от тях е изключен от участие в избора в протокола да се посочва, кой 

съдия е изключен от избора ни на какво основание. През 2012г. РС Котел е 

спазвал изискванията на закона и указанията на ОС Сливен относно 

минимално необходимото съдържание на протокола за избор на 

докладчик. 

В началото на делото е поставен печат, който указва, че за съдия- 

докладчик е определена съдия Йовка Бъчварова. 

С разпореждане от 11.02.2011г. съдия Бъчварова насрочила съдебното 

заседание за 29. 03. 2011г.Разпореждането, с което съдиите от РС Котел 

внасят делото за разглеждане в открито съдебно заседание и го насрочват 

фактически представлява бланка.В нея съдията е посочил, че”намирам 

наличието на законови предпоставки за разглеждане на делото в открито 

съдебно заседание”.От така формулираната преценка на съдията не става 

ясно какъв е обхвата на проверката, която съдията- докладчик е извършил, 

за да стигне до този извод.Най- често съдията не е удостоверил, че е 

извършил проверка относно наличието на  основанията, посочени в чл. 

248, ал.2 от НПК, а именно: 

1/подсъдно ли е делото на съда; 

2/има ли основание за прекратяване или спиране на наказателното 

производство; 

3/допуснато ли е на досъдебното производство отстранимо 

съществено нарушение на процесуални правила, довело до ограничаване 

на процесуалните права на обвиняемия или на неговия защитник, на 

пострадалия или неговите наследници; 

4/налице ли са основания за разглеждане на делото по реда на глава 

24, 25, 27, 28 и глава 29 от НПК.  

 В материалите по делото се съдържа протокол за избор на съдебни 

заседатели. 

  В съдебното заседание на 29.03. 2011г. съдът дал ход на делото. То 

било разгледано по реда на глава 27 от НПК. Същият ден съдът постановил 

присъда, която влязла в сила на 14. 04. 2011г. 

 

 НОХД№188/11г.- докладчик съдия Бъчварова. Делото е образувано въз 

основа на обвинителен акт, внесен на 11. 10. 2011г. от РП Котел срещу И. Д. 

за прест. по чл. 216, ал.1, вр. с чл. 20, ал.2 от НК и М. Л. за прест. по чл. 216, 

ал.1, вр. с чл. 20, ал.2 от НК. 
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Има протокол за избор на съдия- докладчик от деня на образуването. В 

него е посочено, че изборът е направен само между съдия Бъчварова. В 

протокола не фигурира името на другия съдия Иван Ченков и не е посочено 

дали той евентуално е изключен от избора и на какво основание.  

В началото на делото е поставен печат, който указва, че за съдия- 

докладчик е определена съдия Йовка Бъчварова. 

С разпореждане от 12.10.2011г. съдия Бъчварова насрочила съдебното 

заседание за 15. 11. 2011г. В разпореждането съдията е посочил, че”намирам 

наличието на законови предпоставки за разглеждане на делото в открито 

съдебно заседание”.От така формулираната преценка на съдията не става 

ясно какъв е обхвата на проверката, която съдията- докладчик е извършил, 

за да стигне до този извод. 

На 4.11.11- „E” АД предявили граждански иск. С разпореждане от 8. 11. 

11г., постановено в закрито съдебно заседание на осн. чл. 84 от НПК съдията 

конституирала дружеството като гр. ищец. В случая съдия Бъчварова е 

допуснала нарушение на чл.271, ал.6 от НПК, според който съдът се 

произнася по направените искания за конституиране на нови страни в 

производството след откриване на съдебното заседание, проверка на 

явилите се лица и решаване на въпроса за даване ход на делото. Наред с 

това по искането за конституиране на граждански ищец съдът следвало да 

изслуша становището на обвиняемите и РП Котел. 

В съдебното заседание на 15.11.11г. съдът дал ход на делото, отменил 

разпореждането от 8.11.11г., с което конституирал „E” АД като граждански 

ищец, поради сгрешен размер приетия за разглеждане гражданския иск. След 

това отново го конституирал като граждански ищец. С отмяната на 

разпореждането от 8. 11. 11г. гражданският ищец е загубил това свое 

процесуално качество. Съгласно чл. 88 от НПК гражданският иск се 

разглежда по правилата на НПК, а доколкото в него няма съответни 

правила, се прилага ГПК.  В случая субсидиарно следва да се приложи чл. 214 

от ГПК, който предвижда възможност ищецът да измени размера на иска 

и без да загубва процесуалното си качество на такъв. Точното и еднакво 

приложение на закона по смисъла на чл. 8 от ЗСВ изисква съдът да отмени 

разпореждането от 8. 11. 11г., с което е конституирал гражданския ищец, 

защото не е постановено по установения в НПК ред, а не поради изменение в 

размера на предявения иск. 

Делото било разгледано по реда на глава 27 от НПК. Същият ден съдът 

постановил присъда, която влязла в сила на 15. 12. 2011г. 

Върху присъдата е поставен печат, който удостоверява датата, на която 

присъдата е влязла в сила.  

Върху мотивите е поставен печат, който удостоверява, датата на която са 

предадени в канцеларията на съда.  

Върху присъдата е отбелязано, че е издаден изпълнителен лист, на кого и 

на коя дата.  
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Отбелязана е и датата, на която препис от присъдата е изпратен за 

изпълнение на съответната Прокуратура. В случая е посочено, че присъдата е 

изпратена за изпълнение на РП Котел на 3. 01. 2012г. Допуснато е нарушение 

на срока по чл. 416, ал.5 от НПК, според който препис от присъдата следва 

да се изпрати на РП Котел в 7-дневен срок от влизане на присъдата в сила.В 

случая този срок е изтекъл на 22. 12. 2011г. 

 

 НОХД№33/11г.- докладчик съдия Бъчварова. Делото е образувано въз 

основа на обвинителен акт, внесен на 16. 02. 2011г. от РП Котел срещу И. Б. 

за прест. по чл. 196, ал.1,т.2 вр. с чл. 195, ал.1,т.3,4 и 5 вр. с чл. 194 ал.1 вр. с 

чл. 29, ал.1,б.”а” и „б” вр. с чл. 26, ал.1 от НК; 

Б. Д.-  за прест. по чл. 196, ал.1,т.2 вр. с чл. 195, ал.1,т.3,4 и 5 вр. с чл. 

194 ал.1 вр. с чл. 29, ал.1,б.”а” и „б” вр. с чл. 26, ал.1 от НК; 

  Т. А. К. - за прест. по чл. 195, ал.1,т.3,4 и 5 вр. с чл. 194, ал.1, вр. с чл. 

26, ал.1 от НК; 

Т. К.-  за прест. по чл. 195, ал.1,т.5 вр. с чл. 194, ал.1 от НК и 

М. П.- за прест. по чл. 195, ал.1,т.5 вр. с чл. 194, ал.1 вр. с чл. 63, ал.1, 

т.3 от НК. 

Спрямо обвиняемите Б. и Д. е взета мярка за неотклонение „задържане 

под стража”В обвинителния акт не е посечено на коя дата са задържани 

обвиняемите. Обвинителният акт е внесен от С. Рандева- прокурор в РП- 

Котел. 

 Има протокол за избор на съдия- докладчик от деня на образуването. В 

него е посочено, че изборът е направен само между съдия Бъчварова. В 

протокола не фигурира името на другия съдия Иван Ченков и не е посочено 

дали той евентуално е изключен от избора и на какво основание.  

С определение от 18. 02. 2011г. съдия Бъчварова си направила отвод, 

защото е взела мярката за неотклонение „задържане под стража”. 

Делото е дадено на съдия Иван Ченков, но няма протокол за избор на 

съдия- докладчик, който да удостоверява, че делото е разпределено 

електронно при спазване изискванията на чл. 9 от ЗСВ. 

На 2. 03.11г. председателят на съда дал разрешение делото да се насрочи 

в тримесечния срок по чл. 252, ал.2 от НПК. 

 С разпореждане от 2.03.11г. съдия Ченков насрочил делото за 28.04.11г. 

В разпореждането съдията е посочил, че”намирам наличието на законови 

предпоставки за разглеждане на делото в открито съдебно заседание”.От 

тази формулировка не става ясно какъв е обхвата на проверката, която 

съдията- докладчик е извършил, за да стигне до този извод. 

В материалите по делото е поставен протокол за разпределение на 

съдебните заседатели. 
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В съдебното заседание на 28. 04. 2011г. съдът дал ход на делото. То е 

разгледано по реда на глава 27 „Съкратено съдебно следствие в 

производството пред първата инстанция” от НПК. 

Върху присъдата е поставен печат, който удостоверява датата, на която 

присъдата е влязла в сила- на 14.05.11 за П., К. и Д. и на 29.12.2011г. за Г. и К.  

Върху мотивите е поставен печат, който удостоверява, датата на която са 

предадени в канцеларията на съда.  

Върху присъдата е отбелязано, че е издаден изпълнителен лист, на кого и 

на коя дата.  

Отбелязана е и датата, на която препис от присъдата е изпратен за 

изпълнение на съответната Прокуратура. В случая е посочено, че присъдата е 

изпратена за изпълнение на РП Котел на 18. 01. 2012г. Допуснато е 

нарушение на срока по чл. 416, ал.5 от НПК, според който препис от 

присъдата следва да се изпрати на РП Котел в 7-дневен срок от влизане на 

присъдата в сила. В случая този срок за подсъдимите П, К. и Д. е изтекъл на 

21. 05. 2011г. , а за подсъдимите Г. и К. – на 5.01.2012г. 

 

НОХД№210/11г. докладчик съдия Ченков. Делото е образувано въз 

основа на обвинителен акт, внесен на 11. 11. 2011г. от РП Котел срещу Б. К. 

за прест. по чл. 195, ал.1,т.3 и 5, вр. с чл. 194, ал.1, вр. с чл. 26, ал.1 от НК и 

срещу Т. К. за прест. по чл. 195, ал.1,т.3 и 5, вр. с чл. 194, ал.1, вр. с чл. 26, 

ал.1 от НК. 

Има протокол за избор на съдия- докладчик от деня на образуването. В 

него е посочено, че изборът е направен само между съдия Ченков. В 

протокола не фигурира името на другия съдия Йовка Бъчварова и не е 

посочено дали тя евентуално е изключена от избора и на какво основание.  

В началото на делото е поставен печат, който указва, че за съдия- 

докладчик е определен съдия Иван Ченков. 

На 15. 11.11г. председателят на съда дал разрешение делото да се 

насрочи в тримесечния срок по чл. 252, ал.2 от НПК. 

Същият ден съдия Ченков постановил разпореждане по чл. 248, НПК и 

насрочил делото за 19.01. 2012г. В разпореждането съдията е посочил, 

че”намирам наличието на законови предпоставки за разглеждане на делото 

в открито съдебно заседание”.От тази формулировка не става ясно какъв е 

обхвата на проверката, която съдията- докладчик е извършил, за да стигне 

до този извод. 

В материалите по делото е поставен протокол за разпределение на 

съдебните заседатели. 

В съдебното заседание на 19.01. 2012г. съдът дал ход на делото. То е 

разгледано по реда на глава 27 „Съкратено съдебно следствие в 

производството пред първата инстанция” от НПК. 
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Върху присъдата е поставен печат, който удостоверява датата, на която 

присъдата е влязла в сила- 4.02.12г. 

Върху мотивите е поставен печат, който удостоверява, датата на която са 

предадени в канцеларията на съда.  

Върху присъдата е отбелязано, че е издаден изпълнителен лист, на кого и 

на коя дата.  

Отбелязана е и датата, на която препис от присъдата е изпратен за 

изпълнение на съответната Прокуратура. В случая е посочено, че присъдата е 

изпратена за изпълнение на РП Котел на 7. 02. 2012г. 

 

НОХД№195/11г. докладчик съдия Ченков. Делото е образувано въз 

основа на обвинителен акт, внесен на 24. 10. 2011г. от РП Котел срещу С. Д. 

за това, че не е плащал издръжка на детето си -24 вноски с общ размер 

1440лв.- престъпление по чл. 183, ал.1 от НК. 

Има протокол за избор на съдия- докладчик от деня на образуването. В 

него е посочено, че изборът е направен само между съдия Ченков. В 

протокола не фигурира името на другия съдия Йовка Бъчварова и не е 

посочено дали тя евентуално е изключена от избора и на какво основание.  

В началото на делото е поставен печат, който указва, че за съдия- 

докладчик е определен съдия Иван Ченков. 

На 31.10.11г. председателят на съда дал разрешение делото да се насрочи 

в тримесечния срок по чл. 252, ал.2 от НПК.Както по това дело, така и по 

други дела беше констатирано, че председателят на съда е дал разрешение 

за насрочване на делото в 3 месечния срок по чл. 252, ал.2 от НПК не поради 

неговата фактическа и правна сложност, а поради продължително 

заболяване на съдия Ченков. 

С разпореждане от 31.10.11г. съдия Ченков насрочил делото за 19.01.12г. 

В разпореждането съдията е посочил, че”намирам наличието на законови 

предпоставки за разглеждане на делото в открито съдебно заседание”.От 

тази формулировка не става ясно какъв е обхвата на проверката, която 

съдията- докладчик е извършил, за да стигне до този извод. 

В материалите по делото е поставен протокол за разпределение на 

съдебните заседатели. 

В съдебното заседание на 19.01. 2012г. съдът не дал ход на делото, 

защото подсъдимият поискал делото да се гледа по реда на глава 27 от НПК, 

но нямал адвокат поради липса на финансова възможност да ангажира такъв 

и поискал съдът да му предостави правна помощ.  Съдът отложил делото от 

10 за 10.30ч., свързал се с АК- Сливен. АК- Сливен незабавно определила 

адвокат за осъществяване на правна помощ. В протокола е отразено, че съдът 

продължил разглеждането на делото в 10.30ч. То е разгледано по реда на 
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глава 27 „Съкратено съдебно следствие в производството пред първата 

инстанция” от НПК и същият ден съдът постановил присъда. 

Върху присъдата е поставен печат, който удостоверява датата, на която 

присъдата е влязла в сила- 4.02.12г. 

Върху мотивите е поставен печат, който удостоверява, датата на която са 

предадени в канцеларията на съда.  

Върху присъдата е отбелязано, че е издаден изпълнителен лист, на кого и 

на коя дата.  

Отбелязана е и датата, на която препис от присъдата е изпратен за 

изпълнение на съответната Прокуратура. В случая е посочено, че присъдата е 

изпратена за изпълнение на РП Котел на 7. 02. 2012г. 

  

НОХД№113/11г. докладчик съдия Ченков. Делото е образувано въз 

основа на обвинителен акт, внесен на 23. 06. 2011г. от РП Котел срещу  С. Т. 

и Д. Г. за престъпление по чл. 195, ал.1,т.4, 5 и7 вр. с чл. 194, ал.1 вр. с чл. 63, 

ал.1,т.3 вр. с чл. 26, ал.1 от НК. 

Делото  е за двама непълнолетни обвиняеми, извършили 2бр. кражби от 

2 лица. Призовани са 9бр. свидетели, 1 служебен защитник и 1вещо лице. 

Назначена е 1бр. експертиза, а причинените щети са на обща стойност 207лв. 

Има протокол за избор на съдия- докладчик от деня на образуването. В 

него е посочено, че изборът е направен само между съдия Ченков. В 

протокола не фигурира името на другия съдия Йовка Бъчварова и не е 

посочено дали тя евентуално е изключена от избора и на какво основание.  

В началото на делото е поставен печат, който указва, че за съдия- 

докладчик е определен съдия Иван Ченков. 

С разпореждане от 1.07.11г. съдия Ченков насрочил делото за 19.10.11г. 

В разпореждането съдията е посочил, че”намирам наличието на законови 

предпоставки за разглеждане на делото в открито съдебно заседание”.От 

тази формулировка не става ясно какъв е обхвата на проверката, която 

съдията- докладчик е извършил, за да стигне до този извод.В случая няма 

разрешение на председателя делото да бъде насрочено в тримесечния срок 

по чл. 252, ал.2 от НПК. Интервалът между датата, на която делото е 

внесено в съда-23.06. 2011г. и първото заседание по делото-19. 10. 2011г. е 

3месеца и 26 дни. Следователно съдия Ченков е  допуснал нарушение на 

чл. 252 от НПК. 

В материалите по делото е поставен протокол за разпределение на 

съдебните заседатели. 

В съдебното заседание на 19.10. 2011г. съдът дал ход на делото. То е 

разгледано по реда на глава 27 „Съкратено съдебно следствие в 

производството пред първата инстанция” от НПК. Същият ден делото 

приключило с постановяване на осъдителна присъда. 
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Върху присъдата е поставен печат, който удостоверява датата, на която 

присъдата е влязла в сила- 4.11.11г. 

Върху мотивите е поставен печат, който удостоверява, датата на която са 

предадени в канцеларията на съда- в случая мотивите са изготвени и 

предадени на 27. 01. 2012г.Съгласно чл. 308 от НПК мотивите могат да 

бъдат изготвени след постановяване на присъдата, но не по- късно от 

тридесет дни. В случая интервалът между постановяването на присъдата 

на 19. 10. 2011г. и датата, на която са изготвени мотивите -27. 01. 2012г. е 

3 месеца и 8 дни. Следователно съдия Ченков е допуснал нарушение на чл. 

308 от НПК. 

Върху присъдата е отбелязано, че е издаден изпълнителен лист, на кого и 

на коя дата.  

Отбелязана е и датата, на която препис от присъдата е изпратен за 

изпълнение на съответната Прокуратура. В случая е посочено, че присъдата е 

изпратена за изпълнение на РП Котел на 27. 01. 2012г. Допуснато е 

нарушение на срока по чл. 416, ал.5 от НПК, според който препис от 

присъдата следва да се изпрати на РП Котел в 7-дневен срок от влизане на 

присъдата в сила.В случая този срок е изтекъл на 11. 11. 2011г. 

 

 Предмет на проверка бяха и: НОХД№90/11г., НОХД№69/11г., 

НОХД№197/10г., НОХД№184/10г. и НОХД№222/11г. с докладчик съдия 

Иван Ченков; 

 НОХД№119/11г., НОХД№147/11г. и НОХД№188/11г. с докладчик 

съдия Йовка Бъчварова.  

Настоящата проверка констатира, че при разглеждане на делата по 

реда на глава 27 от НПК и двамата съдии от РС- Котел подробно 

разясняват на подсъдимите последиците от разглеждането на делото по 

реда на съкратеното съдебно следствие, преценяват дали самопризнанието 

на подсъдимите се подкрепя от събраните на досъдебното производство 

писмени доказателства, постановяват определения съобразно чл. 372 от 

НПК, но не постановяват протоколно определение, който да 

материализира решението на съда за предварително изслушване на 

страните и разглеждане на делото по реда на съкратеното съдебно 

следствие. През 2011г. съдиите в РС Котел не са постановявали делото да 

се гледа по реда на глава 27 от НПК в разпореждането за внасяне на делото 

в съдебно заседание. 

Като положителна практика следва да се отбележи, че когато се 

налага назначаване на защитник за предоставяне на правна помощ с оглед 

провеждане на съкратено съдебно следствие съдиите не отлагат делата за 

друга дата, а за по- късен час, веднага се свързват с АК- Сливен, откъдето 

незабавно определят адвокат за предоставяне на правната помощ, делото 

продължава и приключва същия ден. 
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През 2011г. не са разглеждани дела по реда на гл. 25, НПК"Незабавно 

производство". 

 

5 /пет/ бр. дела са разгледани по реда на гл. 24, НПК"Бързо 

производство" . 

Беше проверено НОХД№174/11г.- докладчик съдия Бъчварова. 

Образувано е на 21. 09. 2011г. въз основа на обвинителен акт, внесен от РП- 

Котел срещу Д. Б. за престъпление по чл. 195, ал.1,т.7 вр. с чл. 194, ал.1,вр. с 

чл. 28, ал.1 от НК. 

 Има протокол за избор на съдия- докладчик от деня на образуването. В 

него е посочено, че изборът е направен само между съдия Бъчварова. В 

протокола не фигурира името на другия съдия Иван Ченков и не е посочено 

дали той евентуално е изключен от избора и на какво основание.  

В началото на делото е поставен печат, който указва, че за съдия- 

докладчик е определена съдия Йовка Бъчварова. 

С разпореждане от 21.09.2011г. на осн. чл. 358, ал.1,т.4 от НПК съдия 

Бъчварова насрочила съдебното заседание за 29. 09. 2011г. 

В материалите по делото се съдържа протокол за избор на съдебни 

заседатели. 

В съдебното заседание на 21.09. 2011г. съдът дал ход на делото. То било 

разгледано по реда на глава 24 „Бързо производство” от НПК. Същият ден 

съдът постановил присъда, която влязла в сила на 7. 10. 2011г.  

Върху присъдата е поставен печат, който удостоверява датата, на която 

присъдата е влязла в сила.  

Върху мотивите е поставен печат, който удостоверява, датата на която са 

предадени в канцеларията на съда.  

Върху присъдата е отбелязано, че е издаден изпълнителен лист, на кого и 

на коя дата.  

Отбелязана е и датата, на която препис от присъдата е изпратен за 

изпълнение на съответната Прокуратура. В случая е посочено, че присъдата е 

изпратена за изпълнение на РП Котел на 12. 10. 2011г. 

 

През 2011г. са разгледани 17бр. дела, образувани по искане за вземане на 

мярка за неотклонение „задържане под стража" или за нейното изменение 

(чл.64 и чл. 65, НПК). От тях 6бр. дела са образувани на осн. чл. 64, НПК и по 

тях съдът е постановил определението си в деня на образуването.  По реда на 

чл. 65, НПК са разгледани общо 11бр. ЧНД. От тях 5 дела са насрочени в 3-

дневния срок по чл. 65, ал.3 от НПК, а останалите дела- извън тридневния 

срок. По ЧНД№36/11г. с докладчик съдия Йовка Бъчварова и по 

ЧНД№146/11г. с докладчик съдия Иван Ченков делата са приключили в две 

съдебни заседания 
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Приложение: Справка №14 частни наказателни дела, образувани по реда 

на чл. 64 и чл. 65 от НПК, разглеждането на които е продължило повече от 

едно съдебно заседание; 

 

Разгледано е 1 /едно/ дело по глава 34, раздел I от НПК "Прилагане на 

принудителни медицински мерки", което е насрочено извън 3- дневния срок 

по чл. 429, ал.2 НПК. 

 

От свършените дела, 188 бр. наказателни дела са приключили в едно 

съдебно заседание. От тях НОХД -  86 бр.; 

НАХД, образувани по реда на чл. 78а от НК, приключили в едно съдебно 

заседание са общо 22броя.; 

НАХД, образувани по жалби срещу наказателни постановления, които са 

приключили в едно съдебно заседание са общо 19бр; 

Наказателните дела, приключили до три съдебни заседания са общо 44 

бр. От тях НОХД- 20 бр.; 

 НАХД, образувано по реда на чл. 78а от НК, приключило в до три 

съдебни заседания са 2 броя. По НАХД № 181/10г. е повдигнато обвинение 

по чл. 343в, ал.2 от НК. Първото съдебно заседание било насрочено за 16. 12. 

2010г.. В съдебно заседание подсъдимия не се явил и делото е отложено за 

9.02. 2011г. ,когато съдът обявил решението си. 

Второто дело е НОХД№151/11г.Делото е образувано въз основа на 

обвинителен акт, внесен за престъпление по чл. 234в, ал.1 от НК. Първото 

съдебно заседание е насрочено за 27. 10. 2011г., но е отложено за 30. 11. 11г., 

поради нередовно призоваване на обвиняемия, който не се явил в съдебно 

заседание. На 30. 11. 11г. съдът обявил решението си; 

НАХД, образувани по жалби срещу наказателни постановления, които са 

приключили в до три съдебно заседание са общо 12бр; 

 

Наказателните дела, приключили с повече от три съдебни заседания са  

8 бр. както следва: 

 

1/НОХД№175/10г. е образувано въз основа на обвинителен акт за 

престъпление по чл. 144, ал.3 вр. с ал.1 от НК. Първото съдебно заседание е 

насрочено за 16. 12. 2010г., но делото е отсрочено в закрито съдебно 

заседание по молба на защитника на подсъдимия. В съдебното заседание на 

30.03. 2011г. е даден ход, но делото е отложено за 12. 05. 2011г. поради 

неявяване на една свидетелка, която била нередовно призована. 

Съдебното заседание от 12. 05. 2011г. също е отложено поради неявяване 

на същата свидетелка, поради заболяване. 

На съдебното заседание от 23. 06. 2011г. съдът не дал ход поради 

неявяване на същата свидетелка. Той отложил делото за 20. 10. 2011г. и 

разпоредил принудителното й довеждане. На 20.10.2011г. делото приключило 

със сключване на споразумение. 
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2/НОХД№173/10г. е образувано въз основа на обвинителен акт за 

престъпление по чл. 157, ал.3 вр. с чл.63, ал.1,т.3 от НК. Първото съдебно 

заседание е насрочено за 18. 01. 2011г., когато е даден ход, но делото е 

отложено за 5. 04. 2011г. за събиране на нови доказателства. 

В съдебното заседание на 5. 04. 2011г. съдът е допуснал до разпит още 

двама свидетели и е отложил делото за 2. 06. 2011г. 

Съдебното заседание на 2. 06. 2011г. е отсрочено в закрито съдебно 

заседание, поради невъзможност съдебен заседател с участието на който е 

започнало разглеждането, да се яви на делото. Наказателното производство е 

отложено за 28. 06. 2011г., когато е отложено за повторен разпит на двама от 

вече разпитаните свидетели. 

В съдебно заседание на 20. 09. 2011г. съдът се оттеглил на тайно 

съвещание и обявил, че ще произнесе присъдата си на 21. 09. 2011г., когато 

делото приключило с присъда. 

 

3/НОХД№25/10г. е образувано въз основа на обвинителен акт за 

престъпление по чл. 150 вр. с чл.20, ал.2 от НК за първия подсъдим и по чл. 

150 вр. с чл.20, ал.2 вр. с чл. 26, ал.1 от НК- за втория подсъдим. Първото 

съдебно заседание е насрочено за 9.03. 2010г., но делото е отсрочено в 

закрито съдебно заседание, поради отсъствие на съдията- докладчик поради 

заболяване. 

Съдебното заседание на 8. 06. 2010г. е отложено за 5. 07. 2010г. за 

събиране на допълнителни гласни доказателства и за разпит на неявилите се 

свидетели. В закрито съдебно заседание делото било отсрочено за 

28.09.2010г. поради невъзможност да се сформира съдебният състав, 

започнал разглеждането на делото.  

На 28. 09. 2010г. съдът дал ход на делото и събрал доказателства. Делото 

е отложено за 11. 11. 2010г. за разпит на двама свидетели. 

На 11. 11. 2010г. съдът дал ход на делото и извършил съответните 

процесуални действия. Делото е отложено за 1. 02. 2011г. за разпит на 

допълнително допуснат свидетел. Понеже свидетелят не се явил, съдът 

отложил делото за 10. 02. 2011г., когато го приключил с постановяване на 

присъда. 

 

4/НОХД№36/09г. е образувано въз основа на обвинителен акт. По него 

са повдигнати шест обвинения за престъпление по чл. 150 пр.1 от НК. 

Първото заседание било насрочено за 21. 04. 2009г. 

На 21. 04. 2009г. съдът дал ход на делото, допуснал до разпит още шест 

лица, приключил заседанието и насрочил следващото съдебно заседание за 

6.06.2009г. 

На 6. 06. 2009г. съдът дал ход на делото, разпитал част от свидетелите. 

Единият свидетел не бил намерен, друг свидетел не бил доведен и поради 

това съдът отложил делото за 16.09.2009г. 
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На 16. 09. 2009г. съдът дал ход на делото, назначил експертиза и 

насрочил следващото съдебно заседание за 24. 11. 2009г. делото било дадена 

на вещото лице за изготвяне на експертизата. 

Вещото лице върнало делото на съда ведно с изготвеното от него 

заключение на 3.02.2010г. Разглеждането на делото било насрочено за 13. 04. 

2010г. Междувременно на 14. 12. 2009г. Общото събрание на съдиите на ОС 

Сливен одобрило нов списък на съдебните заседатели. Единият от съдебните 

заседатели по делото- Б. Събев не бил включен в списъка на новите съдебни 

заседатели, защото към онзи момент вече бил навършил 70 годишна възраст 

и не отговарял на изискванията на чл. 67 от ЗСВ в редакцията, обнародвана в 

ДВбр. 64 от 2007г., към който препращала разпоредбата от Наредба №2 от 8. 

01. 2008г. за съдебните заседатели( отм. ДВ бр.14 от 15. 02. 2011г.). 

Другият съдебен заседател- Милка Иванова претърпяла транспортна 

злополука. 

С разпореждане от 8. 02. 2010г. съдът постановил да се изберат двама 

нови съдебни заседатели при спазване принципа на случайния подбор.  

Насрочени са съдебни заседания за 8.06. 2010г. и за 14. 09. 2010г., но и 

двете били отсрочени, защото съдията изчаквал да приключи успешно 

инициативата, започнала в началото на 2010г., която имала за цел да се 

приеме законодателна промяна на ЗСВ и на Наредбата, с която да се даде 

възможност на съдебните заседатели да довършат наказателните дела, които 

са започнали с тяхно участие. Очакваните промени така и не били приети. 

В ОС Сливен било проведено събрание на съдиите, което взело решение 

в горепосочените случаи, разглеждането на делата да продължи от същия 

съдебен състав. На 14. 09. 2010г. разпореждането на съда за избор на двама 

нови съдебни заседатели било отменено. 

В съдебното заседание на 25. 01. 2011г. съдът дал ход на делото, 

разпитал един свидетел, приел заключението на изготвената експертиза и е 

изслушал обясненията на подсъдимия. Въз основа на неговите обяснения 

съдът допуснал повторен разпит на един свидетел и отложил делото за 17. 03. 

2011г. Поради отсъствие на съдията- докладчик, в закрито съдебно заседание, 

делото било отсрочено за 19. 04. 2011г. 

На съдебното заседание на 19. 04. 2011г. съдът не дал ход на делото 

поради това, че редовно призованият свидетел не се явил. Отложил съдебното 

заседание за 31.05. 2011г. 

В съдебното заседание на 31.05. 2011г. съдът дал ход на съдебните 

прения и обявил, че ще произнесе присъдата си на 2. 06. 2011г., когато делото 

приключило. 

НОХД№126/10г. е с правно основание чл. 216, ал.1 от НК; 

НОХД№176/10г. е образувано срещу трима подсъдими за кражби, 

извършени при квалифициращи вината обстоятелства; 

НОХД№45/11г. е образувано срещу двама подсъдими също за 

престъпление кражба, извършено при квалифициращи вината обстоятелства; 

НОХД№65/2010г. е с правно основание чл. 212, ал.3 вр. с ал.1 вр. с чл. 

18, ал.1 от НК. 
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Две НАХД, образувани въз основа на предложение за налагане на 

административно наказание по чл. 78а от НК са приключили след повече от 

три съдебни заседания. Това са НАХД№39/2010г. и НАХД№112/10г. 

Едно НАХД, образувано по жалба срещу НП е приключило след повече 

от три съдебни заседания. Това е НАХД№90/2010г., което е образувано по 

жалба срещу НП по ЗДП. 

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

съдебни заседание са: неявяване на подсъдими, свидетели, вещи лица и 

пълномощници на страни в процеса, а при даден ход на делото дела са 

отлагани за събиране на сочени от страните допълнително доказателства, 

както и при оспорване на вече събрани доказателства. През 2011г. немалка 

част от съдебните заседания са отлагани поради заболяване на съдията.         

 

        По спазването на чл. 252 от НПК: 

 По 35бр. НОХД съдебните заседания са насрочени в двумесечен срок. 

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

председателя на съда. По 21 бр. НОХД заседанията са насрочени в 

тримесечен срок без разрешение на председателя на съда. 

 

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

По 27р. НОХД интервалът между съдебните заседания е до три месеца. 

По 8бр. НОХД 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. 

По 31бр. НОХД срокът от образуване на делото до постановяване на 

присъдата по делото е до 7 месеца.  

Няма НОХД, които да са приключили в срок от 7 до 9 месеца от 

образуването им, а по 2 бр. НОХД този срок е над 9 месеца. Това са 

НОХД№36/09г. и НОХД№173/10г. Причините за това са посочени по- горе. 

 

В рамките на проверката бяха инспектирани делата, образувани преди 1. 

01. 2011г. и неприключили до 1. 01. 2012г. Това са: 

НОХД№ 146/10г.- образувано на 24. 09. 2010г. 

НОХД№167/10г.- делото е приключило на 16. 02. 2012г. 

НОХД№171/10г.- делото е приключило на 20. 02. 2012г., 

НОХД№182/10г. По тях съдия- докладчик е Йовка Бъчварова.  

НАХД№90/2010г.- образувано е на 17. 05. 2010г. и е приключило  на 27. 

02. 2012г. съдия- докладчик Иван Ченков. 

НАХД№91/2010г.- образувано е на 19. 05. 2010г. и е приключило на 27. 

02. 2010г. съдия- докладчик Иван Ченков. 

 

Приложение: Справка №5 за висящите наказателни дела, образувани 

преди 1. 01. 2011г. и неприключили към 1. 01. 2012г. 
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В РС- Котел няма спрени дела. 

 

По спазването на чл. 308 от НПК:  

По 5 бр. НОХД мотивите на присъдата са изготвени до 15 дни. 

По  17 бр. НОХД мотивите на присъдата са изготвени до 30 дни.  

По 11бр. НОХД мотивите на присъдата са изготвени след изтичане на 

повече от 30 дни. Това са:НОХД№25/10г., НОХД№196/10г., НОХД№33/11г., 

НОХД№69/11г., НОХД№36/09г., НОХД№177/10г., НОХД№90/11г., 

НОХД№113/11г., НОХД№143/11г., НОХД№163/11г., НОХД№142/11г. 

1/От тях Йовка Бъчварова е била съдия- докладчик по 2 бр. дела, както 

следва: 

НОХД№25/10г.- мотивите са забавени с 20 дни; 

НОХД№36/09г.- мотивите са забавени с 4 месеца. Според съдия 

Бъчварова делото е с фактическа и правна сложност и поради това мотивите 

са изготвени извън законоустановения срок. 

 2/От тях Иван Ченков е бил съдия- докладчик по 9 бр. дела, както 

следва: 

НОХД№196/10г.- мотивите са забавени с 3 дни; 

НОХД№33/11г.- мотивите са забавени с 4 месеца и 15 дни. Делото е с 

фактическа и правна сложност. Образувано е срещу петима подсъдими за 

кражби, извършени при квалифициращи обстоятелства при условията на 

продължавано престъпление; 

НОХД№69/11г.- мотивите са забавени с 1 месец и 20 дни. Делото е с 

фактическа и правна сложност. Образувано е срещу трима подсъдими за 

кражби, извършени при квалифициращи обстоятелства при условията на 

продължавано престъпление; 

НОХД№177/10г.-мотивите са забавени с 2 месеца и 20 дни; 

НОХД№90/11г.- мотивите са забавени с 2 месеца и 25 дни. Делото е с 

фактическа и правна сложност. Образувано е срещу десет подсъдими за 

кражби, извършени при квалифициращи обстоятелства при условията на 

продължавано престъпление; 

НОХД№113/11г. мотивите са забавени с 2 месеца и 8 дни; 

НОХД№143/11г. мотивите са забавени с 1 месец и 15 дни; 

НОХД№163/11г.- мотивите са забавени с 1 месец и 23 дни; 

НОХД№141/11г.- мотивите са забавени с 20 дни. 

С изключение на НОХД№143/11г. всички дела са разгледани по реда на 

глава 27 „Съкратено съдебно следствие в производството пред първата 

инстанция” на НПК.  

Причините за нарушенията на чл. 308 от НПК са: 

-влошеното здравословно състояние на съдия Иван Ченков, датиращо от 

2008г. и усложнено през 2010г. През 2008г. ТЕЛК му определил 86% 

нетрудоспособност. С последващо решение от 21. 08. 2012г., ТЕЛК му 

определил 80% нетрудоспособност пожизнено; 
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-натовареността на съдиите, която имайки предвид, че те гледат както 

наказателни, така и граждански дела е над средната за страната; 

- правна и фактическа сложност на делата; 

- пропуски в организацията на работа на съдия Бъчварова и на съдия 

Ченков. 

 

Приложение: Справка №9 за всички НОХД, приключили в периода 1. 01. 

2011г- 31. 12. 2012г., по които мотивите са написани след срока по чл. 308, 

ал.2 от НПК 

 

По 39 бр. АНД решенията са изготвени в срок до един месец от 

обявяване на делото за решаване.  

По 5 бр. НАХД решенията са изготвени до три месеца от обявяване на 

делото за решаване. Това са НАХД№178/10г., НАХД№84/2010, 

НАХД№46/10г., НАХД№190/11г., НАХД№207/11г. по всички тези дела 

съдия- докладчик е бил съдия Иван Ченков. 

По 12бр. НАХД решенията са изготвени след изтичане на срок от три 

месеца. Това са НАХД№11/10г., НАХД№13/10г., НАХД№15/10г., 

НАХД№19/10г., НАХД№22/10г., НАХД№40/11г., НАХД№41/11г., 

НАХД№91/10г., НАХД№90/10г., НАХД№154/11г., НАХД№160/11г., 

НАХД№179/11г. По всички тези дела съдия докладчик е бил съдия Иван 

Ченков.Прави впечатление, че по НАХД№91/10г. решението е написано 9 

месеца след като делото е обявено за решаване., т.е. налице е просрочие с 8 

месеца.  

По НАХД№90/10г. решението е написано 7 месеца след като делото е 

обявено за решаване., т.е. налице е просрочие с 6 месеца.  

 

Причините за забавянето на 17 бр. НАХД, всички на доклад на съдия 

Иван Ченков,  са:  

-влошеното здравословно състояние на съдия Иван Ченков, датиращо от 

2008г. и усложнено през 2010г. През 2008г. ТЕЛК му определил 86% 

нетрудоспособност. С последващо решение от 21. 08. 2012г., ТЕЛК му 

определил 80% нетрудоспособност пожизнено; 

-натовареността на съдията, която имайки предвид, че той гледа както 

наказателни, така и граждански дела е над средната за страната; 

- пропуски в организацията на работа. 

 

Приложение: Справка №10 за приключили през периода 1. 01. 2011г.- 

31. 12. 2012г. НАХД, образувани по жалби срещу наказателни 

постановления, решенията по които са постановени след едномесечния срок 

от обявяване на делото за решаване. 

  

По спазването на чл. 416 от НПК 
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По 86бр. дела препис от присъдата е изпратен на съответния орган в 7- 

дневен срок от влизането й в сила. По 15 бр. дела препис от присъдата е 

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

 

От образуваните през 2011г. и останали от предишни периоди дела до 

31. 12. 2011г. не са приключили общо 55бр. дела. През проверявания период 

няма спрени дела. През 2011г. в РС- Котел  няма  изгубени дела. 

Средното постъпление на съдия за месец е 42.67 дела и същевременно 

средно месечно съдия е свършвал 36.92 дела. През проверявания период 

месечно един съдия е разглеждал 12.13бр. наказателни дела и е решавал 

средно по 9.83 наказателни дела. 

 

2012г. 

 

През проверявания период всеки от съдиите е участвал средно по 19.63 

бр. съдебни заседания месечно. 

В едно заседание са разглеждани  и решени общо 83 НОХД- по 3.46 

НОХД месечно на съдия. В едно заседание са разгледани и решени общо 2 

НЧХД. В едно заседание са разгледани и решени общо 69 ЧНД- 2.88 ЧНД 

месечно на съдия. В едно съдебно заседание са разгледани и решени общо 32 

НАХД (по чл. 78А от НК и по жалба срещу НП)-1.34 НАХД месечно на 

съдия. 

На 15. 02. 2013г. съдия Бъчварова се завърнала на работа след 

продължителен тримесечен отпуск по болест. Възникнала необходимост да 

бъде включена в програмата за електронно разпределение на делото при 

спазване на случайния подбор. В периода от 1. 01. до 14. 02. 2013г. 

възникнала диспропорция при разпределението на делата. Със заповед №РД-

13-13/15.02.2013г. на административния ръководител- председател на РС- 

Котел Йовка Бъчварова е разпоредено натовареността на председателя Йовка 

Бъчварова по наказателни дела да се фиксира на 80%, а на съдия Иван 

Ченков- на 20%.  

На следващия ден- 16. 02. 2012г.  със Заповед №РД-13-23 председателят 

на РС- Котел Йовка Бъчварова разпоредила в програмата за случайно 

разпределение на делата, натовареността на двамата съдии да се изравни, 

считано от датата на издаване на горепосочената заповед.   

На 13. 11. 2012г. съдия Бъчварова излязла в продължителен отпуск по 

болест. Поради това с оглед срочното администриране, разглеждане и 

приключване на делата, на 12. 11. 2012г., издала заповед №РД-13-169, с която 

разпоредила съдия Бъчварова да бъде изключена от програмата за случайно 

разпределение на делата до завръщането й на работа. Наред с това 

определила съдия Ченков за докладчик по неприключените от нея дела.   

В периода 1. 01. – 31. 12. 2012г. съдиите в РС- Котел са разгледали общо 

1250бр. дела. От тях наказателни дела са 324бр. От общо разгледаните 
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наказателни дела през 2012г. са образувани 269 бр.дела. От предишни 

периода са останали 55 бр. дела. 

През 2012г. не са разглеждани дела с висок обществен интерес. 

Свършените наказателни дела са 240 бр., от които НОХД- 111бр., НЧХД 

са 4 бр., ЧНД- 72бр. и НАХД- 53бр. 

От общо свършените наказателни дела 45бр. дела са приключили с 

присъда, 52бр. дела са приключили с решение, 55бр. дела са приключили с 

определение, включително определенията, с които са одобрени споразумения 

по НОХД и 37бр. дела са прекратени. По 8бр. ЧНД са проведени разпити на 

свидетели или обвиняеми, а 43бр. ЧНД са приключени в закрито съдебно 

заседание.  

През 2012г. не са прекратявани дела поради изтекла погасителна 

давност. 

През проверявания период съдия Йовка Бъчварова  е насрочила общо 

185 бр. дела, от които НОХД- 124бр. и АНД-61бр. Сравнението с данните 

през 2011г. показва сериозно увеличение на насрочените дела. При НОХД 

увеличението е незначително, но АНД са се увеличили почти три пъти. 

Сравнението показва, че през 2011г. те са били 22бр. 

Решени са общо 77 бр. дела, от които НОХД-54 бр.дела и АНД-23бр. 

дела. Това представлява 41.62% от общо насрочените от съдия Бъчварова 

дела;  

                                          - свършени в 3-месечния срок – общо 56 бр. дела, от 

които НОХД-43бр. дела и АНД- 13бр., съставляващи 72.72% спрямо общо 

свършените; 

    - свършени извън 3- месечния срок- 21бр. дела, от 

които НОХД-11бр. и АНД- 10бр., съставляващи 27.27%  спрямо общо 

свършените; 

                                          - останали несвършени общо 108 бр. дела, 

съставляващи 58.37 % от общо насрочените; 

 

През проверявания период съдия Иван Ченков е насрочил общо 148 

бр.дела, от които НОХД- 113бр., АНД- 35бр.При съдия Ченков също има 

увеличение на насрочените дела в сравнение с 2011г. Увеличението се 

наблюдава при НОХД, докато  делата по чл. 78а от НК и НАХД са намалели 

почти наполовина. Решени са общо 76 бр. дела, от които НОХД-58бр. и 

АНД- 18бр. дела. Това са представлява 51.35% от общо насрочените дела.  

                                          - свършени в 3-месечния срок –  общо 63 бр. дела, от 

които НОХД- 36бр. дела, а АНД- 27бр. дела, съставляващи 82.89  % спрямо 

общо свършените; 

    - свършени извън 3-месечния срок- общо 26 бр. дела, 

от които НОХД- 22бр. дела, а АНД- 4бр. дела, съставляващи 34.21% спрямо 

общо свършените дела; 
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                                          - останали несвършени 72 дела, съставляващи 

48.64% от общо насрочените дела;   

И при двамата съдии се наблюдава увеличение на броя на делата, които 

в края на 2012г. са останали несвършени. 

 

 Приложение :Справка №3 брой насрочени НОХД и НАХД за периода 

1. 01. 2011г- 31. 12. 2012г. с общ сумарен резултат за всеки съдиите от РС- 

Котел по месеци; 

        Справка №4 за свършените през периода 1. 01. 2011г. до 

31. 12. 2012г. НОХД със съдия- докладчик Йовка Бъчварова; 

        Справка №4 за свършените през периода 1. 01. 2011г. до 

31. 12. 2012г. НАХД, образувани по реда на чл. 78А от НК и жалба срещу 

наказателно постановление със съдия- докладчик Йовка Бъчварова; 

        Справка №4 за свършените през периода 1. 01. 2011г. до 

31. 12. 2012г. НОХД със съдия- докладчик Иван Ченков; 

        Справка №4 за свършените през периода 1. 01. 2011г. до 

31. 12. 2012г. НАХД, образувани по реда на чл. 78А от НК и жалба срещу 

наказателно постановление със съдия- докладчик Иван Ченков; 

    

В РС- Котел са прекратени 37 бр. наказателни дела, както следва: 

По 5бр. НОХД съдебното производство е прекратено и делата са върнати 

на прокурора с конкретни указания за отстраняване на нарушения. Тези дела 

ще бъдат подробно разгледани по- долу. 

Шест НОХД са прекратени, след като и двамата съдии са се отвели от 

разглеждането им и на осн. чл. 43,т.3 от НПК делата са изпратени на ВКС за 

определяне на друг, равен по степен съд, който да ги разгледа. Това са: 

НОХД№16/12г., НОХД№153/12г., НОХД№173/12г., НОХД№193/12г., 

НОХД№219/12г., НОХД№224/12г. 

НОХД№4/12г. е прекратено, след като РС Котел е повдигнал 

отрицателна препирня за подсъдност. 

Прекратени са общо три НЧХД, както следва: НЧХД№53/12г. е 

прекратено поради неотстраняване в срок нередовностите на частната тъжба,  

НЧХД№47/12г. е прекратено поради постигане на спогодба, а НЧХД№28/12г. 

е прекратено поради оттегляне на тъжбата на осн. чл. 24, ал.4,т.4 от НПК. 

Прекратени са още четиринадесет ЧНД- три от тях поради постъпване на 

лицето на доброволно лечение в психиатрично заведение- ЧНД№24/12г., 

ЧНД№112/12г. и ЧНД№222/12г. Три  дела са прекратени поради 

неизпълнение на съдебна поръчка- ЧНД№44/12г., ЧНД№113/12г. и 

ЧНД№145/12г. Пет дела са изпратени на компетентния съд, а ЧНД№202/12г. 

е прекратено след като молбата за допускане на съдебна реабилитация е 

оставена без уважение. 

Три НАХД по жалба срещу наказателно постановление са прекратени и 

изпратени на друг съд. Това са НАХД№206/11г., НАХД№9/12г. и 

НАХД№234/12г.  
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Две дела са прекратени поради оттегляне на жалбата- НАХД№163/12г.и 

НАХД№49/12г. 

Две дела са прекратени поради неотстраняване на нередовностите на 

жалбата- НАХД№56/12г. и НАХД№69/12г. 

НАХД№214/12г. е прекратено по реда на чл. 6, ал.2 от УБДХ. 

 

Приложение: Справка №6 за делата, прекратени в периода 1. 01. 2011г.- 

31. 12. 2012г. НЧХД; 

                        Справка №6 за делата, прекратени в периода 1. 01. 2011г.- 

31. 12. 2012г. ЧНД; 

                        Справка №6 за делата, прекратени в периода 1. 01. 2011г.- 

31. 12. 2012г. НАХД; 

                        Справка №6 за делата, прекратени в периода 1. 01. 2011г.- 

31. 12. 2012г. НОХД; 

 

Както беше посочено по- горе 5 бр. дела са върнати на прокурора за 

отстраняване на нарушения. От тях съдебното производство е прекратено на 

осн. чл. 249, ал.1 вр. с чл. 248, ал.2,т.3 от НПК по три дела. Това са: 

 

1.НОХД№6/12г. по описа на РС-Котел- делото е образувано въз основа 

на обвинителен акт, внесен на 6.01.2012г. от С. Рандева- прокурор в РП- 

Котел срещу А. Н. за извършено от него престъпление по чл. 172А, ал.1 от 

НК.  

С разпореждане от 23.01.2012г. , постановено от съдия- докладчика 

Йовка Бъчварова делото е върнато на прокурора на осн. чл. 249, ал.1 вр. с чл. 

248 ал.2, т.3 от НПК. В мотивите си съдията посочила, че в обвинителния акт 

липсва каквато и да било мотивировка и описание на извършени от 

обвиняемия позитивни действия, които да са дали основание за повдигане на 

обвинение за използване по друг начин по смисъла на чл. 172 а от НК, 

изразяващо се в „зареждане” и „изпълнение”. Според съда липсва описание 

на тези форми на престъпна дейност с техните обективни и субективни 

признаци и това е довело до нарушаване на правото на защита на 

обвиняемия, който е в затруднение да разбере в какво точно се състои 

обвинението. Съдът дал указания използваните понятия да се изведат по пътя 

на тълкуването, като се съобразят определенията дадени в Закона за 

авторското право и сродните му права. 

 РП Котел подала протест срещу така постановеното разпореждане.  

С определение №75/27.03.2012г., постановено по ВЧНД№145/12г. по 

описа на ОС- Сливен разпореждането на първоинстанционния съд е 

потвърдено. 

След внимателно запознаване с обвинителния акт проверяващият екип 

констатира, че действително в него липсва словесно описание какви 

конкретни фактически действия е извършил от обвиняемия, представляващи 
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проявна форма на изпълнителното деяние по чл. 172а , ал.1 от НК- 

използване по друг начин на обектите на авторското право. 

Прокурор С. Рандева е следвало да прояви по- голяма прецизност при 

изготвяне на обвинителния акт. 

 

2.НОХД№61/2012г. по описа на РС- Котел- делото е образувано въз 

основа на обвинителен акт, внесен на 6. 03. 2012г. от Т. Цончева- прокурор в 

РП- Котел срещу шестима обвиняеми за извършено от тях престъпление по 

чл. 195, ал.1,т.2,4 и 5 вр. с чл. 194, ал.1 от НК като по отношение на тях е 

налице и квалифициращия признак- в немаловажни случаи, ако е извършено 

повторно по чл. 195, ал.1, т.7 от НК. 

С разпореждане №152 от 7.03. 2012г., постановено от съдия- докладчика 

Йовка Бъчварова делото е върнато на прокурора на осн. чл. 249, ал.1 вр. с чл. 

248 ал.2, т.3 от НПК. В мотивите си съдията посочила, че с обвинителния акт 

срещу шестимата обвиняеми е повдигнато обвинение за извършена от тях 

кражба при условията на повторност, но само по отношение на един от тях са 

посочени фактически основания, които обосновават приложението на чл. 195, 

ал.1, т.7 от НПК и  само той е привлечен като обвиняем по тази правна 

квалификация. 

Наред с това е допуснато нарушение на чл. 227 от НПК, защото след 

като материалите от досъдебното производство са предявени на единия от 

подсъдимите, по делото са извършени нови  действия по разследването, но не 

е извършено ново предявяване. 

Срещу така постановеното разпореждане не е подаден протест. 

В качеството си на наблюдаващ прокурор, Т. Цончева е следвало да 

прояви по- голяма взискателност спрямо водещия разследването полицай. 

 

3.НОХД №46/12г. по описа на РС- Котел- делото е образувано въз 

основа на обвинителен акт, внесен на 8. 02. 2012г. от С.Рандева, която по 

това време е и.ф. районен прокурор на РП- Котел, срещу Л. Ш., Е. М. и М. Н. 

за осъществени от тях квалифицирани състави на кражби. С разпореждане 

№123 от 13. 02. 2012г., постановено на осн. чл. 249, ал.1 вр. с чл. 248, ал.2,т.3 

от НПК съдията- докладчик Йовка Бъчварова върнала делото на прокурора 

за отстраняване на нарушения. 

 В мотивите си посочила, че на досъдебното производство при 

привличане на обв. Н. и обв. Ш. като обвиняеми дали обяснения, в които 

единият обвиняем твърдял, че откраднатия кабел е с дължина 8-9 м, а 

другият- че откраднатия кабел е с дължина 5-6м. На досъдебното 

производство обв. Ш. имал защитник, а обв. Н. заявил, че на този етап не 

иска защитник. Според съда това разминаване в обясненията на двамата 

представлява наличие на противоречиви интереси по смисъла на чл. 94, ал.1, 

т.5 от НПК, което изисква задължителна защита и за обв. Н.Съдия Бъчварова 
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не е посочила съображения във връзка с приложението на чл. 94, ал.2 от 

НПК. 

РП Котел подала протест срещу така постановеното разпореждане. 

С определение №73 от 27. 03. 2012г., постановено по 

ВЧНД№144/2012г. по описа на ОС- Сливен решаващият състав отменил 

разпореждането на КРС и върнал делото за продължаване на 

съдопроизводствените действия. 

След внимателна проверка, инспектиращият екип намира, че при 

постановяване на Разпореждане №123/13. 02. 2012г.- съдията- докладчик не 

се е съобразил със задължителната съдебна практика. Тълкуване на 

понятието „противоречие в интересите” на обвиняемите е дадено в т. 6 

от Постановление №6 от 4. 05. 1978г., Пленум на ВС, изм. с Постановление 

№7/87г. Съгласно чл. 130,ал.2 от ЗСВ тълкувателните решения и 

тълкувателните постановления са задължителни за органите на 

съдебната власт. 

 

4.НОХД№156/2012г. по описа на РС- Котел- делото е образувано въз 

основа на обвинителен акт, внесен на 9. 07. 2012г. от Т. Цончева- прокурор в 

РП- Котел срещу четирима обвиняеми за извършено от тях престъпление по 

чл. 195, ал.1,т.3,4 и 5 вр. с чл. 194, ал.1 от НК и за престъпление по чл. 216, 

ал.5 вр. ал.1, вр. чл. 26, ал.1, вр. чл. 20, ал.2 от НК. 

С разпореждане №385 от 16.07. 2012г., постановено от съдия- 

докладчика Йовка Бъчварова делото е върнато на прокурора на осн. чл. 249, 

ал.1 вр. с чл. 248 ал.2, т.3 от НПК. В мотивите си съдията посочила, че има 

противоречие между обстоятелствената част на обвинителния акт и 

диспозитива относно времето на извършване на престъплението от обв. Б. Ч. 

и времето на извършване на престъплението от обв. М. С. Наред с това 

съдията посочил, че срещу четиримата обвиняеми е повдигнато обвинение за 

това, че в съучастие помежду си и при условията на продължавано 

престъпление са унищожили агрегат. В същото време отделните деяния, с 

които е унищожен агрегата не са описани в обвинителния акт. По този начин 

обвинителният акт не е съобразен с изискванията на гл. VІІІ, т.1 от ТР№3 от 

1971г. на ОСНК, което изисква да се посочи колко деяния са извършени и 

наред с това отделните деяния да бъдат конкретизирани по време, място и 

начин на извършване.  

Срещу така постановеното разпореждане РП Котел не е подала 

протест. 

След като се запозна внимателно с обвинителния акт проверяващият 

екип констатира, че досежно обвинението по чл. 216, ал.5 вр. с ал.1 от НК 

действително в обвинителния акт не са посочени деянията, които да 
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мотивират правна квалификация по чл. 26, ал.1 от НК. В обвинителния акт 

са допуснати и другите отстраними съществени нарушения на 

процесуалните правила,довели до ограничаване на процесуалните права на 

обвиняемия, посочени в разпореждането на РС Котел. Прокурор Т. Цончева 

е следвало да прояви по- голяма прецизност при изготвяне на обвинителния 

акт. 

На основание чл. 288 т.1 от НПК РС Котел е върнал две дела на 

прокурора. Това са: 

 

1.НОХД№83/12г. по описа на РС- Котел- делото е образувано въз 

основа на обвинителен акт, внесен на 16.03.2012г. от Ил. Паров- районен 

прокурор на РП- Омуртаг срещу К. А. за престъпление по чл. 216, ал.1, вр. с 

чл. 26, ал.1 от НК; престъпление по чл. 296, ал.1 от НК; престъпление по чл. 

330,ал.1 от НК; престъпление по чл. 144, ал.2 вр. с ал.1 от НК и чл. 325, ал.2 

вр. с ал.1 от НК. Обвиняемият е бил с наложена мярка за неотклонение 

„задържане под стража” в периода от 25. 12. 2011г. до 29.02. 2012г. и с мярка 

за неотклонение „домашен арест” от 29. 02. 2012г. , която е продължила най- 

малко до съдебното заседание на 28. 11. 2012г.  

С протоколно определение №142 от 28.11.2012г., постановено от 

съдия- докладчика Иван Ченков делото е върнато на прокурора на осн. чл. 

288, т.1 от НПК. В мотивите си съдията посочил, че внесеният обвинителен 

акт не отговаря на изискванията на чл. 246 от НПК, защото съдържа 

противоречия между диспозитива и обстоятелствената част, които са 

съществени. Според него в диспозитива на обвинителния акт: 

1/ по пункт 4 е повдигнато обвинение по чл. 144, ал.2 вр. с ал.1 от НК, а 

от описанието на престъплението е видно, че става въпрос за обвинение по 

чл. 144, ал.3 от НК; 

2/по пункт 3 от обвинителния акт относно деянието по чл. 330 от НК 

като обект на престъплението е посочена сграда, като за стойност на сградата 

е посочена данъчната оценка. Останалите вещи по другите обвинения са 

изчислени според тяхната пазарна стойност.Реалните вреди от 

престъплението се изчисляват според тяхната пазарна стойност. 

3/вещите, изброени от лист 5 до лист 9 следва да бъдат включени в 

престъплението по чл. 216 от НК, тъй като те са унищожени или повредени 

вследствие на престъпленията, извършени от подсъдимия.Съдът посочил, че 

в обвинителния акт те са посочени като обект на престъплението по чл. 330 

от НК- палеж, но това престъпление не е резултатно. Поради това, вещите 

които са изгорели следва да бъдат включени в обвинението по чл. 216 от НК. 

В случая горепосоченото процесуално нарушение е следвало да бъде 

констатирано от наблюдаващия прокурор при проверка на досъдебното 
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производство по чл. 242 от НПК. Действията на прокурора показват, че 

той не е проучил внимателно делото преди да изготви обвинителния акт. 

Отстранимите съществени нарушения на процесуалните правила, 

допуснати в обвинителния акт и довели до ограничаване на процесуалните 

права на обвиняемия е следвало да бъдат констатирани от съдията- 

докладчик при постановяване на разпореждането по чл. 248 НПК, а не в 

открито съдебно заседание.Определението по чл. 288 от НПК, постановено 

от съдията- докладчик по НОХД№ 83/12г. по описа на РС-Котел навежда 

на извода, че той не е проучил задълбочено делото преди насрочването му в 

открито съдебно заседание и не е извършил достатъчно прецизна проверка 

на обстоятелствата, посочени в чл. 248, ал.2 от НПК. 

Според константната практика на Европейския съд по правата на 

човека със седалище в гр. Страсбург, Франция разглеждането на делата, по 

които има задържани лица изисква особено усърдие и бързина.Действията 

на наблюдаващия прокурор и на съда, в този случай, не могат да бъдат 

сочени като пример за усърдие. Те са довели до нарушаване на човешки 

права и са създали предпоставки за търсене на имуществена отговорност 

от държавата. 

 

2.НОХД№29/12г. по описа на РС- Котел- делото е образувано въз 

основа на обвинителен акт, внесен на 9.12.2011г. от К. Вълков- районен 

прокурор на РП Велики Преслав срещу М. К. и Х. Ч. за престъпление по чл. 

215, ал.1, вр. с чл. 20, ал.2 от НК; 

С протоколно определение от 20.03.2012г., постановено от съдия- 

докладчика Йовка Бъчварова делото е върнато на прокурора на осн. чл. 288, 

т.1 от НПК. В мотивите си съдията посочил, че в хода на досъдебното 

производство и в съдебното заседание подс. К. е заявил, че е ходил на 

училище до шести и клас и поради това може да чете и пише. В първото 

съдебно заседание съдът се убедил, че подсъдимият М. К. познава буквите и 

може да ги пише, но това обстоятелство не е достатъчно, за да му даде 

възможност сам лично да осъществява в пълен обем правото си на защита.  

 

Приложение: Справка №8 за върнати на прокуратурата наказателни 

дела за периода 1. 01.- 31. 12. 2012г.; 

 

През 2012г. са постановени изцяло оправдателни присъди по 2бр. 

НОХД. Това са НОХД №43/12г., по което са оправдани 2 бр. подсъдими и  

НОХД № 167/10г., по което е оправдан 1бр. подсъдим. И двете оправдателни 

присъди са протестирани от РП Котел. Присъдата по НОХД№167/10г. е 
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потвърдена изцяло, а по протеста срещу присъдата по НОХД№43/12г. няма 

произнасяне на въззивната инстанция към 31. 12. 2012г. 

Съдът е постановил оправдателни присъди по част от повдигнатото 

обвинение спрямо осем лица, както следва: 

          -  по НОХД№235/11- спрямо три лица. Присъдата не е обжалвана и 

протестирана; 

          -   по НОХД№192/11г.- спрямо едно лице. Присъдата не е обжалвана и 

протестирана; 

          -   по НОХД№174/11г.- спрямо едно лице. Присъдата не е обжалвана и 

протестирана; 

          -   по НОХД№171/2010г.- спрямо едно лице. Присъдата не е обжалвана 

и протестирана; 

-  по НОХД№228/2011г.- спрямо две лица. Срещу присъдата в 

осъдителната й част  е подадена въззивна жалба. С решение на ОС Сливен е 

изменено наказанието, наложено с нея. 

          - по НОХД№91/12г.- спрямо едно лице. Срещу присъдата в 

осъдителната й част  е подадена въззивна жалба. С решение на ОС Сливен е 

изменено наказанието, наложено с нея. 

 

Приложение: Справка №7 – наказателни дела (НОХД и НЧХД), 

приключили с оправдателни присъди в периода 1. 01. 2011г. – 31. 12. 2012г.; 

 

По 13 бр. дела подсъдимият е бил непълнолетен.  

 

55 /петдесет и пет/ бр. дела са решени по реда на глава 29 от НПК-

„Решаване на делото със споразумение". В рамките на проверката бяха 

инспектирани: 

НОХД№188/12г.- съдия- докладчик е Йовка Бъчварова. Делото е водено 

за престъпление по чл. 235, ал.6 вр с ал.1 вр. чл. 29, ал. 1 б. „а” и б.”б” вр. с 

чл. 26, ал.1, НК. Приключило е със споразумение.  

НОХД№227/12г.- съдия- докладчик е Йовка Бъчварова. Делото е водено 

за престъпление по чл. 235, ал.1 от НК.Приключило е със споразумение.  

НОХД№134/12г- съдия- докладчик е Йовка Бъчварова. Делото е водено 

за престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК. Приключило е със споразумение.  

НОХД№141/12г.- съдия-докладчик е Йовка Бъчварова. Делото е водено 

за престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК. Приключило е със споразумение.  

НОХД№180/12г.- съдия- докладчик е Иван Ченков. Делото е образувано 

на 7.08.2012г. въз основа на обвинителен акт, внесен от РП Котел срещу 

трима обвиняеми, които се сговорили предварително за извършване на 

кражба и случаят не е маловажен. Двама от тях са я извършили при условията 

на опасен рецидив, а третият- при условията на повторност. С разпореждане 

от 19. 10. 2012г. първото заседание е насрочено за 21. 11. 2012г. Делото е 
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приключило на 21. 11. 2012г. със сключване на споразумение. Съгласно чл. 

252, ал.1 от НПК делото се насрочва в двумесечен срок от постъпването 

му.втората алинея на текста позволява при определени условия съдебното 

заседание да бъде насрочен в по- дълъг срок, но не повече от 3 месеца. 

Следователно срокът за насрочване на делото започва да тече от 

постъпване на делото в РС. В случая това е 7.08. 2012г. когато делото е 

постъпило в РС Котел.Интервалът между постъпването на делото и 

първото заседание е с продължителност от 4 месеца и 14 дни. 

Следователно при насрочване на НОХД№180/12г. съдия Ченков е допуснал 

нарушение на чл. 252 от НПК.   

 

Проверени бяха и: НОХД№223/12г., НОХД№200/2012г., 

НОХД№99/12г., НОХД№122/2012г. с докладчик съдия Иван Ченков; 

НОХД№252/12г., НОХД№260/12г., НОХД№100/12г., НОХД№50/12г., 

НОХД№29/12г., НОХД№19/12г., НОХД№108/12г. с докладчик съдия Йовка 

Бъчварова.При проверката на тези дела не бяха констатирани нарушения при 

тяхното образуване, движение и приключване. 

 

16 /шестнадесет/ бр. дела са разгледани по реда на гл. 28, НПК 

„Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно 

наказание".  

 

29 /двадесет и девет/ бр. дела са разгледани по реда на гл. 27, НПК 

„Съкратено съдебно следствие в производство пред първата инстанция". 

Бяха инспектирани следните дела, водени по реда на гл. 27, НПК 

„Съкратено съдебно следствие в производство пред първата инстанция":  

 

НОХД№46/12г.- докладчик съдия Бъчварова. Делото е образувано въз 

основа на обвинителен акт, внесен от С. Рандева- прокурор в РП- Котел на 8. 

02. 2012г. срещу Е. М. за прест. по чл. 195, ал.1,т.4,5 и7 вр. с чл. 28, ал.1 от 

НК, М. Н. за прест. по чл. 195, ал.1,т.4 и 5 вр. чл. 26, ал.1 от НК и срещу Л. М. 

за престъпление по чл. 195, ал.1,т.4 и 5 от НК. 

В материалите по делото има протокол за избор на съдия- докладчик от 

8. 02. 2012г. От него става ясно, че съдия Ченков е изключен от избора 

поради родствени връзки с прокурор Цончева. Поради тази причина делото е 

разпределено на съдия Йовка Бъчварова. 

Проверяващият екип установи, че съдия Ченков и прокурор Цончева са 

първи братовчеди, т. е. роднини от ІV степен по съребрена линия.Съгласно 

§1 от ДР на НПК те са близки роднини по смисъла на чл. 29, ал.1,т.7 от 

НПК. Изборът на съдия- докладчик щеше да бъде коректен, ако 

обвинителният акт беше внесен от прокурор Т.Цончева. В случая той е 

внесен от прокурор С. Рандева, с която съдия Ченков няма родствени 

отношения.Следователно при разпределението на НОХД№46/12г. са 

допуснати нарушения на правилата за избор по чл. 9 от ЗСВ. 
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Както беше посочено и в раздела за дела, върнати на прокурора на 13. 02. 

2012г. съдия Бъчварова постановила разпореждане, с което върнала делото на 

прокурора, но с определение от 27. 03. 2012г. ОС Сливен го отменил и върнал 

делото на РС Котел за продължаване на съдопроизводствените действия. 

И през 2012г. разпореждането, с което съдиите от РС Котел внасят 

делото за разглеждане в открито съдебно заседание и го насрочват 

фактически представлява бланка.В нея съдията е посочил, че”намирам 

наличието на законови предпоставки за разглеждане на делото в открито 

съдебно заседание”.От така формулираната преценка на съдията не става 

ясно какъв е обхвата на проверката, която съдията- докладчик е извършил, 

за да стигне до този извод.Най- често съдията не е удостоверил, че е 

извършил проверка относно наличието на  основанията, посочени в чл. 

248, ал.2 от НПК, а именно: 

1/подсъдно ли е делото на съда; 

2/има ли основание за прекратяване или спиране на наказателното 

производство; 

3/допуснато ли е на досъдебното производство отстранимо 

съществено нарушение на процесуални правила, довело до ограничаване 

на процесуалните права на обвиняемия или на неговия защитник, на 

пострадалия или неговите наследници; 

4/налице ли са основания за разглеждане на делото по реда на глава 

24, 25, 27, 28 и глава 29 от НПК. 

В случая съдият върнала делото на прокурора, което означава, че е 

направил проверка относно наличието на основанията, предвидени в чл. 248, 

ал.2, т.3 от НПК. Имайки предвид, че с определение от 27. 03. 2012г. ОС 

Сливен отменил разпореждането и върнал делото на РС Котел за 

продължаване на съдопроизводствените действия очевидно проверката 

дали на досъдебното производство е допуснато отстранимо съществено 

нарушение на процесуални правила, довело до ограничаване на процесуалните 

права на обвиняемия или на неговия защитник, на пострадалия или неговите 

наследници не е направена прецизно. 

След като делото се върнало от СлОС на 4.04.2012г. съдия Бъчварова 

постановила ново разпореждане, с което насрочила делото за 3.05. 2012г. 

В материалите по делото се съдържа протокол за избор на съдебни 

заседатели. 

 В съдебното заседание на 3.05. 2012г. единият от подсъдимите не се 

явил. Видно от призовка от 4. 04. 2012г. призовката е получена от майката на 

подсъдимия на 18. 04. 2012г. В призовката е отразено, че лицето, което я 

получава поема задължение да я предаде на призования подсъдим. Кметът на 

с. Тича, който е извършил призоваването е отразил, че лицето отсъства от 

страната. 

По делото има втора призовка, получена от майката на подсъдимия на 

21. 04. 2012г. В тази призовка също е отразено, че лицето, което я получава 

поема задължение да я предаде на призования. 
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С резолюция от 25. 04. 12г. съдията разпоредил да се изиска справка за 

постоянния и настоящия адрес на подсъдимия и за задграничните му 

пътувания. Същият ден от НБДНаселение е получена информация, че 

постоянният и настоящият адрес на подсъдимия съвпадат и това е адресът, на 

който същият е призован. 

Съдът не дал ход на делото, защото според съдията подсъдимия не е 

открит на посочените от него постоянен и настоящ адрес и следователно не е 

редовно призован. Всъщност според правилото на чл. 180, ал.2 от НПК 

подсъдимият е редовно призован. Отложил делото за 19. 06. 2012г. като дал 

указание призовката на подсъдимия да бъде отново да бъде връчена на 

известния по делото адрес при стриктно спазване на процедурата по чл. 180, 

ал.2 от НПК, т. е. на пълнолетен член на семейството, но само при условия, 

че изрично поеме задължение да я предаде на призования.Съдията не е взел 

спрямо отсъстващия подсъдим дисциплиниращи мерки. 

На 4. 05. 12г. съдът отново изпратил призовка на подсъдимия. Тя се 

върнала в цялост на 18. 05. 2012г. На призовката е отразено, че подсъдимият 

отсъства от страната. Има подписи на двама свидетели. Не е изпълнено 

изискването на чл. 180, ал.4 от НПК, защото на призовката не е отразено, 

че някое от лицата по чл. 180, ал.2 от НПК не може или отказва да подпише 

призовката. 

С резолюция от 21. 05. 2012г. съдът разпоредил да се изпратят писма на 

различни органи и учреждения с цел установяване местонахождението на 

подсъдимия. 

В съдебното заседание на 19. 06. 2012г. съдът изменил мярката за 

неотклонение на подсъдимия, като му наложил мярка за неотклонение 

„задържане под стража”. Обявил го за ОДИ и отложил делото за 25. 09. 2012г. 

В началото на м. август 2012г. подсъдимият се върнал от чужбина и при 

влизане в България бил задържан. По искане на неговия защитник, на 20. 08. 

2012г. съдът изменил мярката за неотклонение в по- лека, а именно- гаранция 

в пари в размер на 600лв. 

 На 25. 09. 2012г. делото било разгледано по реда на глава 27 от НПК. 

Същият ден съдът постановил присъда, която влязла в сила на 11. 10. 2012г. 

Мотивите съдията предал на 18.10.2012г. и същият ден на РП Котел е 

изпратен препис от присъдата.  

 

 НОХД№120/12г.- докладчик съдия Бъчварова. Делото е образувано въз 

основа на обвинителен акт, внесен на 17. 05. 2012г. от РП Котел срещу Д. Г. 

за прест. по чл. 195, ал.1,т.4 и 5 вр. с чл. 194, ал.1 вр. с чл. 63, ал.1,т.3 и вр. с 

чл. 28, ал.1 от НК и срещу А. О. за престъпление по чл. 195, ал.1,т.4 и 5 вр. с 

чл. 194, ал.1 вр. с чл. 63, ал.1,т.3, вр. с чл. 28, ал.1 и вр. с чл. 26, ал.1 от НК . 

Има протокол за избор на съдия- докладчик от деня на образуването. В 

него е посочено, че изборът е направен между съдия Ченков и съдия 

Бъчварова.  
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В началото на делото е поставен печат, който указва, че за съдия- 

докладчик е определена съдия Йовка Бъчварова. 

На 21. 05. 2012г. съдия Бъчварова постановила разпореждане по чл. 248, 

НПК. В разпореждането съдията е посочил, че”намирам наличието на 

законови предпоставки за разглеждане на делото в открито съдебно 

заседание”. От така формулираната преценка на съдията не става ясно 

какъв е обхвата на проверката, която съдията- докладчик е извършил, за да 

стигне до този извод. 

В това разпореждане, на осн. Чл. 370, ал.4 от НПК съдия Бъчварова е 

разпоредила делото да се движи по реда на глава 27 от НПК”Съкратено 

съдебно следствие в производство пред първата инстанция”, както и 

предварително изслушване на страните, което насрочила за 12. 07. 2012г. 

На 12. 07. 2012г. съдът отложил делото за 18. 09. 2012г. поради 

неявяване на двамата подсъдими и разпоредил принудителното им 

довеждане. В съдебния протокол е отразено, че подсъдимият А. О. се явява. 

Неговото отсъствие се установява от становището на прокурора и от 

протоколното определение, с което съдът отложил делото.Съгласно чл. 

311, ал.1 т. 1 от НПК посочването на неявилите се лица и причините за 

неявяването е задължителен елемент на съдебния протокол. 

Противоречивите данни относно отсъствието на подсъдимия О., отразени 

в съдебния протокол от 12. 07. 2012г. показват, че председателя не е 

проверил внимателно неговото съдържанието преди да го подпише 

съобразно изискването на чл. 311, ал.2 от НПК. 

На 18.09.2012г. делото било разгледано по реда на глава 27 от НПК. 

Същият ден съдът постановил присъда, която влязла в сила на 04. 10. 2012г. 

Върху присъдата е поставен печат, който удостоверява датата, на която 

присъдата е влязла в сила.  

Върху мотивите е поставен печат, който удостоверява, датата на която са 

предадени в канцеларията на съда. Това е станало на 16.10.2012г.  

Върху присъдата е отбелязано, че е издаден изпълнителен лист, на кого и 

на коя дата.  

Отбелязана е и датата, на която препис от присъдата е изпратен за 

изпълнение на съответната Прокуратура. В случая е посочено, че присъдата е 

изпратена за изпълнение на РП Котел на 17. 10. 2012г. Допуснато е 

нарушение на срока по чл. 416, ал.5 от НПК, според който препис от 

присъдата следва да се изпрати на РП Котел в 7-дневен срок от влизане на 

присъдата в сила.В случая този срок е изтекъл на 11. 10. 2012г. В чл. 308 от 

НПК е регламентиран едномесечен срок за изготвяне на мотивите по дела, 

които са с фактическа и правна сложност. В същото време, когато в 15-

дневния срок по чл. 319 НПК не е подадена жалба или протест присъдата 

влиза в сила. От тогава започва да тече 7-дневния срок по чл. 416, ал.5 от 

НПК. Аритметичният сбор от продължителността на срока по чл. 319, 

НПК и по чл. 416, ал.5 от НПК показва, че те изтичат преди да е изтекъл 1-

месечния срок за предаване на мотивите по чл. 308 от НПК. Следователно 

късното изпращане на присъдата за изпълнение, представляващо нарушение 
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на чл. 416, ал.5 от НПК не е извършено виновно. Проблемът е 

законодателен.Не следва да се търси отговорност от съдията или 

съдебните служители за това нарушение. 

 НОХД№117/12г.- докладчик съдия Ченков. Делото е образувано въз 

основа на обвинителен акт, внесен на 14. 05. 2012г. от РП Котел срещу М. С. 

за прест. по чл. 195, ал.1,т. 5 вр. с чл. 194 ал.1 от НК; 

Г. Г. – за престъпление по чл. 195, ал.1,т.5 вр. чл.194, ал.1 вр. с чл. 26, 

ал.1 от НК; 

В. Х.- за престъпление  по чл. 195, ал.1,т.5 вр. чл.194, ал.1 вр. чл. 63, 

ал.1, т.3 вр. с чл. 26, ал.1 от НК;  

Б. Ф.- за престъпление по чл. 195, ал.1,т.5 вр. чл.194, ал.1 вр. чл. 63, 

ал.1, т.3 вр. с чл. 26, ал.1 от НК; 

Има протокол за избор на съдия- докладчик от деня на образуването. В 

него е посочено, че изборът е направен само между съдия Иван Ченков. В 

протокола не фигурира името на другия съдия Йовка Бъчварова и не е 

посочено дали той евентуално е изключен от избора и на какво основание.  

В началото на делото е поставен печат, който указва, че за съдия- докладчик е 

определен съдия Ченков. 

С разпореждане от 15.05.12г. съдия Ченков насрочил делото за 15.06.12г. 

В разпореждането съдията е посочил, че”намирам наличието на законови 

предпоставки за разглеждане на делото в открито съдебно заседание”.От 

тази формулировка не става ясно какъв е обхвата на проверката, която 

съдията- докладчик е извършил, за да стигне до този извод. 

В материалите по делото е поставен протокол за разпределение на 

съдебните заседатели. 

С разпореждане без дата делото е пренасрочено за 3. 10. 2012г.  

Съдебното заседание на 3.10. 2012г. било отложено по искане на 

подсъдимите. Те казали, че искат отлагане, за да се опитат да възстановят 

щетите, в случай, че не успеят да ги възстановят ще искат разглеждане на 

делото по реда на глава 27 НПК”Съкратено съдебно следствие в 

производството пред първата инстанция”.делото било отложено за 12. 12. 

2012г. 

На 12. 12. 12г. съдът дал ход на делото. То е разгледано по реда на глава 

27 „Съкратено съдебно следствие в производството пред първата инстанция” 

от НПК.Същият ден съдът постановил осъдителна присъда. 

Върху присъдата е поставен печат, който удостоверява датата, на която 

присъдата е влязла в сила- на 28.12.12г.  

Върху мотивите е поставен печат, който удостоверява, датата на която са 

предадени в канцеларията на съда. В случая мотивите са предадени на 15. 01. 

2013г.  

Върху присъдата е отбелязано, че е издаден изпълнителен лист, на кого и 

на коя дата.  
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Отбелязана е и датата, на която препис от присъдата е изпратен за 

изпълнение на съответната Прокуратура. В случая е посочено, че присъдата е 

изпратена за изпълнение на РП Котел на 15. 01. 2013г. Допуснато е 

нарушение на срока по чл. 416, ал.5 от НПК, според който препис от 

присъдата следва да се изпрати на РП Котел в 7-дневен срок от влизане на 

присъдата в сила.Нарушението не е извършено виновно. 

 

НОХД№158/12г. докладчик съдия Ченков. Делото е образувано въз 

основа на обвинителен акт, внесен на 11. 7. 2012г. от РП Котел срещу Е. Ч. за 

прест. по чл. 195, ал.1,т.3, вр. с чл. 194, ал.1, вр. с чл. 26, ал.1 от НК. 

Има протокол за избор на съдия- докладчик от деня на образуването.   

В началото на делото е поставен печат, който указва, че за съдия- 

докладчик е определен съдия Иван Ченков. 

На 16. 07.12г. председателят на съда дал разрешение делото да се 

насрочи в тримесечния срок по чл. 252, ал.2 от НПК. 

На 16. 07. 2012г. съдия Ченков постановил разпореждане по чл. 248, 

НПК. В разпореждането съдията е посочил, че”намирам наличието на 

законови предпоставки за разглеждане на делото в открито съдебно 

заседание”.От така формулираната преценка на съдията не става ясно 

какъв е обхвата на проверката, която съдията- докладчик е извършил, за да 

стигне до този извод.Делото е насрочено за 4. 10. 2012г. 

В материалите по делото е поставен протокол за разпределение на 

съдебните заседатели. 

В съдебното заседание на 4.10. 2012г. съдът не дал ход на делото, защото 

подсъдимата и свидетелите не се явили. Отложил делото за 21. 11. 2012г. за 

предварително изслушване на страните. Разпоредил и принудително 

довеждане на подсъдимата. 

Следващото заседание се провело на 21. 11. 2012г. Делото е разгледано 

по реда на глава 27 „Съкратено съдебно следствие в производството пред 

първата инстанция” от НПК и приключило с осъдителна присъда. В 

протокола от съдебното заседание е посочено, че датата на съдебното 

заседание е 11.11.12г. Очевидно секретар протоколиста е допуснал 

техническа грешка. Съгласно чл. 311, ал.1 вр. с чл. 129, ал.1 от НПК 

посочването на датата на съдебното заседание е задължителен елемент на 

съдебния протокол.Неточното отразяване на датата на съдебното 

заседание в съдебния протокол от 21. 11. 2012г. показват, че председателя 

не е проверил внимателно неговото съдържанието преди да го подпише 

съобразно изискването на чл. 311, ал.2 от НПК. 

Върху присъдата е поставен печат, който удостоверява датата, на която 

присъдата е влязла в сила- 7.12.12г. 

Върху мотивите е поставен печат, който удостоверява, датата на която са 

предадени в канцеларията на съда- 6. 12. 12г.  
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Върху присъдата е отбелязано, че е издаден изпълнителен лист, на кого и 

на коя дата.  

Отбелязана е и датата, на която препис от присъдата е изпратен за 

изпълнение на съответната Прокуратура. В случая е посочено, че присъдата е 

изпратена за изпълнение на РП Котел на 7. 12. 2012г. 

   

 Предмет на проверка бяха и: НОХД№96/12г., НОХД№11/12г. и 

НОХД№222/11г. с докладчик съдия Иван Ченков; 

   

И през 2012г. при разглеждане на делата по реда на глава 27 от НПК и 

двамата съдии от РС- Котел подробно разясняват на подсъдимите 

последиците от разглеждането на делото по реда на съкратеното съдебно 

следствие, преценяват дали самопризнанието на подсъдимите се подкрепя 

от събраните на досъдебното производство писмени доказателства, 

постановяват определения съобразно чл. 372 от НПК, но не постановяват 

протоколно определение, който да материализира решението на съда за 

предварително изслушване на страните и разглеждане на делото по реда 

на съкратеното съдебно следствие. През 2012г. има едно дело,  

НОХД№120/12г. по описа на РС Котел, по което съдът е материализирал 

своето решение за разглеждане на делото по реда на глава 27 от НПК в 

разпореждането, с което е внесъл делото за разглеждане в съдебно 

заседание. 

Като положителна практика следва да се отбележи, че когато се 

налага назначаване на защитник за предоставяне на правна помощ с оглед 

провеждане на съкратено съдебно следствие съдиите не отлагат делата за 

друга дата, а за по- късен час, веднага се свързват с АК- Сливен, откъдето 

незабавно определят адвокат за предоставяне на правната помощ, делото 

продължава и приключва същия ден. 

 

През 2012г. не са разглеждани дела по реда на гл. 25, НПК"Незабавно 

производство". 

 

9 /девет/ бр. дела са разгледани по реда на гл. 24, НПК"Бързо 

производство" . 
През 2012г. са разгледани 9 бр. дела, образувани по искане за вземане на 

мярка за неотклонение „задържане под стража" или за нейното изменение 

(чл.64 и чл. 65, НПК). От тях 5бр. дела са образувани на осн. чл. 64, НПК и по 

тях съдът е постановил определението си в деня на образуването.  По реда на 

чл. 65, НПК са разгледани общо 4бр. ЧНД. От тях 3 дела са насрочени в 3-

дневния срок по чл. 65, ал.3 от НПК, а едно дело- извън тридневния срок. 

Делата, образувани и разгледани по реда на чл. 65 от НПК също са 

приключили в едно съдебно заседание. 
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Приложение: Справка №14 частни наказателни дела, образувани по реда 

на чл. 64 и чл. 65 от НПК, разглеждането на които е продължило повече от 

едно съдебно заседание; 

 

През 2012г. не са разглеждани дела по глава 34, раздел I от НПК 

"Прилагане на принудителни медицински мерки". 

 

От общо свършените дела, 186 бр. наказателни дела са приключили в 

едно съдебно заседание. От тях НОХД -  84 бр.; 

НАХД, образувани по реда на чл. 78а от НК, приключили в едно съдебно 

заседание са общо 8броя.; 

НАХД, образувани по жалби срещу наказателни постановления, които са 

приключили в едно съдебно заседание са общо 25бр; 

 

Наказателните дела, приключили до три съдебни заседания са общо 32 

бр. От тях НОХД- 19 бр.; 

 НАХД, образувано по реда на чл. 78а от НК, приключило в до три 

съдебни заседания са 3 броя. 

По НАХД№124/12г. е повдигнато обвинение по чл. 354в, ал.5 вр. с ал.1 

от НК. Делото е насрочено за 6. 07. 2012г.Обвиняемият бил нередовно 

призован и не се явил в съдебно заседание. Делото е отложено за 10.10.12г., 

когато съдът обявил решението си. 

По НАХД№57/12г. е повдигнато обвинение по чл. 191, ал.1 от НК. 

Съдебното заседание е насрочено за 3.04.2012г. и е отложено за 29.05.12г. с 

оглед възможността за приложение на чл. 194, ал.4 от НК. На 29. 05. 2012г. 

селото приключило с решение. 

По НАХД№133/12г. е повдигнато обвинение по чл. 325, ал.1 от 

НК.съдебното заседание е насрочено за 12. 07. 12г.Делото е отложено за 16. 

10. 12г. като съдът разпоредил да се призоват за разпит всички свидетели, 

разпитани на досъдебното производство. На 16. 10. 2012г. делото 

приключило с решение. 

 НАХД, образувани по жалби срещу наказателни постановления, които 

са приключили в до три съдебно заседание са общо 10бр; 

 

Наказателните дела, приключили с повече от три съдебни заседания са  

7 бр. както следва: 

1/НОХД№171/10г. е образувано въз основа на обвинителен акт за 

престъпление по чл. 129 от НК. Първото съдебно заседание е насрочено за 27. 

01. 2011г., но делото е отсрочено в закрито съдебно заседание по молба на 

защитника на подсъдимия. В съдебното заседание на 22.03. 2011г. съдът е дал 

ход на делото, разпитал е явилите се свидетели и вещото лице. Делото е 

отложено за 17. 05. 2011г., тъй като е назначена допълнителна съдебно 

медицинска експертиза, разпоредено е призоваване на двама от неявилите се 

свидетели, изискани са документи.  



 54 

В съдебното заседание на 17. 05. 2011г. е даден ход. След събиране на 

съответните доказателства делото е отложено за разпит на един от 

свидетелите. Не била изготвена и допълнително назначената експертиза. 

В съдебното заседание на 28. 06. 2011г. съдът не приел изготвената 

експертиза и разпоредил личното явяване на двете вещи лица, на които била 

възложена. 

Заключението на вещите лица е прието в съдебното заседание на 29. 09. 

2011г. Страните поискали отлагане за сключване на споразумение. 

Междувременно здравословното състояние на единия съдебен заседател се 

влошило. Това довело до невъзможност за сформиране на съдебния състав, 

започнал разглеждането на делото и причинило отлагане на две съдебни 

заседания- на 15. 11. и 22. 12. 2011г. 

Съдебното заседание на 2. 02. 2012г. е отложено за 20. 02. 2012г. поради 

отсъствие на съдията- докладчик. 

Страните не могли да постигнат споразумение и поради това на 20. 02. 

2012г. делото приключило с постановена присъда. 

 

2/НОХД№43/11г. е образувано въз основа на обвинителен акт за 

престъпление по чл. 170, ал.2 от НК. Първото съдебно заседание е насрочено 

за 28. 04. 2011г., но делото е отсрочено в закрито съдебно заседание по молба 

на защитника на подсъдимия.  

В съдебното заседание на 23.06. 2011г. съдът дал ход на делото и 

разпитал явилите се свидетели. Отложил делото за 20. 10. 2011г. за събиране 

на нови доказателства.Съгласно чл. 271, ал.10 от НПК във всички случаи на 

отлагане на делото то се насрочва в разумен срок, но не по- късно от три 

месеца.Интервалът между 23 юни и 20 октомври е близо 4 месеца. 

Следователно съдия е допуснал нарушение на срока по чл. 271 ,ал.10 от 

НПК. 

Съдебното заседание от 20. 10. 2011г. е отложено за 14. 12. 2011г., 

защото призованите свидетели не били намерени. 

Съдебното заседание от 14. 12. 2011г. е отложено за 29. 02. 2012г. защото 

призованите свидетели все още не били открити. 

Съдебното заседание от 29. 02. 2012г. е отложено за 26.04. 2012г., когато 

делото приключило с присъда. 

В случая съдията не е използвал възможностите на НПК за 

дисциплиниране на участниците в процеса и това довело до неоправдано 

забавяне на разглеждането и решаването на наказателното производство 

по смисъла на чл. 22 от НПК. 

 

3/НОХД№225/11г. е образувано въз основа на обвинителен акт за 

престъпление по чл. 183, ал.1 от НК. Първото съдебно заседание е насрочено 

за 22. 02. 2012г., когато съдът е дал ход и разпитал явилите се 

свидетели.Делото било отложено за 29. 03. 2012г. по молба на подсъдимия, 

който поискал да му се даде възможност да плати издръжката. 
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Съдебните заседания на 29 март и 20 април са отложени поради 

неявяване на подсъдимия. В съдебното заседание на 6. 06. 2012г. съдът 

приключил делото с присъда. 

 

4/НОХД№214/11г. е образувано въз основа на обвинителен акт, внесен 

от РП Котел за престъпление по чл. 196, ал.1,т.2 вр. с чл. 195, ал.1,т.3 и 5 вр. с 

чл. 194, ал.1 вр. с чл. 29, ал.1 б.”б” от НК за единия подсъдим и по чл. 195, 

ал.1, т.3 и 5 вр. с чл. 194, ал.1 вр. с чл. 63, ал.1,т.3 от НК- за другия 

подсъдим.Първото съдебно заседание било насрочено за 11. 01. 2012г., но 

делото било отложено за 28. 03. 2012г., защото страните заявили искане за 

сключване на споразумение и на подсъдимите е дадена възможност да 

възстановят причинените щети. 

Съдебното заседание от 28. 03. 2012г. също било отложено с цел да се 

даде възможност на подсъдимите да възстановят причинените щети. 

Съдебното заседание от 18. 04. 2012г. било отложено за 6. 06. 2012г., 

защото единият подсъдим не се явил поради болест. 

Съдебното заседание на 6. 06. 2012г. делото е отложено, защото 

подсъдимите все още не са възстановили щетите. 

На 4. 07. 2012г. делото приключило с присъда. 

НОХД№237/11г. е с правно основание чл. 195, ал.1, т.3, 5 и 7 вр. с чл. 

194, ал.1 вр. с чл. 28, ал.1 вр. с чл. 26, ал.1 от НК за единия подсъдими и вр. с 

чл. 63, ал.1,т.3 от НК- за другия подсъдим; 

НОХД№167/10г. е с правно основание чл. 201, ал.1 вр. с чл. 26, ал.1 от 

НК и е приключило с присъда на 16. 02. 2012г.; 

НОХД№15/11г. е с правно основание чл. 343б, ал.1 от НК и е 

приключило с присъда на 17. 01. 2012г. 

Едно НАХД, образувано въз основа на предложение за налагане на 

административно наказание по чл. 78а от НК е приключило след повече от 

три съдебни заседания. Това е НАХД№227/2011г. 

 

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

съдебни заседание са: неявяване на подсъдими, свидетели, вещи лица и 

пълномощници на страни в процеса, а при даден ход на делото дела са 

отлагани за събиране на сочени от страните допълнително доказателства, 

както и при оспорване на вече събрани доказателства. Има случаи в които 

съдията не е използвал възможностите на НПК за дисциплиниране на 

участниците в процеса. И  през 2012г. немалка част от съдебните заседания са 

отлагани поради заболяване на съдията.         

 

        По спазването на чл. 252 от НПК: 

По 38бр. НОХД съдебните заседания са насрочени в двумесечен срок. 

По 20бр. НОХД заседанията са насрочени в тримесечен срок с разрешение на 

председателя на съда. По 19 бр. НОХД заседанията са насрочени в 

тримесечен срок без разрешение на председателя на съда. 
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По спазването на чл. 271, ал.10 от НПК:  

По 33р. НОХД интервалът между съдебните заседания е до три месеца. 

По 2бр. НОХД 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. 

По 37бр. НОХД срокът от образуване на делото до постановяване на 

присъдата по делото е до 7 месеца.  

По 3 бр. НОХД този срок е от 7 до 9 месеца от образуването им, а по 4 

бр. НОХД този срок е над 9 месеца. Това са НОХД№15/11г., 

НОХД№167/10г., НОХД№171/10г. и НОХД№43/11г. Причините за това са 

посочени по- горе. 

 

В рамките на проверката бяха инспектирани делата, образувани преди 1. 

01. 2011г. и неприключили до 1. 01. 2012г. Това са: 

НОХД№ 146/10г.- съдия- докладчик е Йовка Бъчварова. Делото е 

образувано на 24. 09. 2010г. и е приключило на7. 03. 2013г. 

НОХД№182/10г.- съдия- докладчик е Йовка Бъчварова. Делото е 

образувано на 24. 11. 2010г. 

НОХД№87/11г.- съдия- докладчик е Иван Ченков. Делото е образувано 

на 12. 05. 2011г. и е приключило на 8. 05. 2013г. 

НОХД№175/11г.- съдия- докладчик е Йовка Бъчварова. Делото е 

образувано на 21. 09. 2011г.  

 

Приложение: Справка №5 за висящите наказателни дела, образувани 

преди 1. 01. 2012г. и неприключили към 1. 01. 2013г. 

 

По спазването на чл. 308 от НПК:  

По 20 бр. НОХД мотивите на присъдата са изготвени до 15 дни. 

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

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

на повече от 30 дни.  

1/От тях Йовка Бъчварова е била съдия- докладчик по 6 бр. дела, както 

следва: 

НОХД№15/11г.- мотивите са забавени с 2 месеца и 24 дни. Според съдия 

Бъчварова фактическата обстановка е усложнена, това налага прецизно 

проучване на делата и това довело до забавяне при изготвянето на мотивите; 

НОХД№167/10г.- мотивите са забавени със 17 дни. Според съдия 

Бъчварова фактическата обстановка е усложнена, това налага прецизно 

проучване на делата и това довело до забавяне при изготвянето на мотивите; 

НОХД№171/10г.- мотивите са забавени с 12 дни. Според съдия 

Бъчварова фактическата обстановка е усложнена, това налага прецизно 

проучване на делата и това довело до забавяне при изготвянето на мотивите; 
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НОХД№192/11г.- мотивите са забавени със 7 дни; 

НОХД№228/11г.- мотивите са забавени с 16 дни; 

НОХД№221/11г.- мотивите са забавени със 7 дни. 

 

2/От тях Иван Ченков е бил съдия- докладчик по 8 бр. дела ,както 

следва: 

НОХД№222/11г.- мотивите са забавени с 14 дни; 

НОХД№12/12г.- мотивите са забавени със 7 дни; 

НОХД№11/12г.- мотивите са забавени с 2 дни; 

НОХД№231/11г.-мотивите са забавени с 5 дни; 

НОХД№14/12г.- мотивите са забавени с 2 дни; 

НОХД№48/12г.- мотивите са забавени с 2 дни; 

НОХД№43/12г.- мотивите са забавени с 1 месец и 21 дни; 

НОХД№117/12г. мотивите са забавени с 3 дни; 

 

Причините за нарушенията на чл. 308 от НПК са: 

-влошеното здравословно състояние на съдия Иван Ченков, датиращо от 

2008г. и усложнено през 2010г. През 2008г. ТЕЛК му определил 86% 

нетрудоспособност. С последващо решение от 21. 08. 2012г., ТЕЛК му 

определил 80% нетрудоспособност пожизнено; 

- свърхнатовареност на съдия Ченков през месеците ноември и декември 

2011г. и месец януари 2012г., когато съдия Бъчварова е отсъствала по болест. 

-натовареността на съдиите, която имайки предвид, че те гледат както 

наказателни, така и граждански дела е над средната за страната; 

- правна и фактическа сложност на делата; 

- пропуски в организацията на работа на съдия Бъчварова и на съдия 

Ченков. 

 

Приложение: Справка №9 за всички НОХД, приключили в периода 1. 01. 

2011г- 31. 12. 2012г., по които мотивите са написани след срока по чл. 308, 

ал.2 от НПК 

 

По 29 бр. НАХД решенията са изготвени в срок до един месец от 

обявяване на делото за решаване.  

По 7 бр. НАХД решенията са изготвени до три месеца от обявяване на 

делото за решаване. Това са НАХД№211/11г., НАХД№40/2012, 

НАХД№51/12г., НАХД№216/11г., НАХД№232/11г., НАХД№26/12г. и 

НАХД№82/12г. По НАХД№211/11г. съдия- докладчик е била  Йовка 

Бъчварова. По всички останали дела съдия- докладчик е бил съдия Иван 

Ченков. 

По 1бр. НАХД решението е изготвено след изтичане на срок от три 

месеца и 13 дни. Това е НАХД№158/11г. По него съдия докладчик е бил 

съдия Иван Ченков.  
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Причините за забавянето на 8 бр. НАХД, от които 1 дело и било на 

доклад на съдия Бъчварова, а 7бр. дела са били на доклад на съдия Иван 

Ченков,  са:  

-влошеното здравословно състояние на съдия Иван Ченков, датиращо от 

2008г. и усложнено през 2010г. През 2008г. ТЕЛК му определил 86% 

нетрудоспособност. С последващо решение от 21. 08. 2012г., ТЕЛК му 

определил 80% нетрудоспособност пожизнено; 

-натовареността на съдията, която имайки предвид, че той гледа както 

наказателни, така и граждански дела е над средната за страната; 

- пропуски в организацията на работа. 

 

Приложение: Справка №10 за приключили през периода 1. 01. 2011г.- 

31. 12. 2012г. НАХД, образувани по жалби срещу наказателни 

постановления, решенията по които са постановени след едномесечния срок 

от обявяване на делото за решаване. 

  

Предмет на проверка бяха  и следните дела: НОХД№199/10г., 

НОХД№106/12г., НОХД№8/12г, НОХД№14/12г., НОХД№153/09г., 

НОХД№47/11г., НОХД№197/10г., НОХД№184/10г., НОХД№192/11г., 

НОХД№70/12г., НАХД№14/2011г., НАХД№1/11г., НАХД№173/11г., 

НАХД№62/12г., НАХД№74/12г., НАХД№79/12г., НАХД№124/12г., НАХД№ 

46/11г., НАХД№73/11г., НАХД№211/11г., НАХД№175/12г., НАХД№51/11г., 

НАХД№19/10г., НАХД№87/10г., НАХД№82/10г., НАХД№187/10г., 

НАХД№49/12г., НАХД№158/11г.,НАХД№82/12г., 

 

По спазването на чл. 416 от НПК 

По 81бр. дела препис от присъдата е изпратен на съответния орган в 7- 

дневен срок от влизането й в сила. По 13 бр. дела препис от присъдата е 

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

 

От образуваните през 2011г. и останали от предишни периоди дела до 

31. 12. 2011г. не са приключили общо 84бр. дела. През проверявания период 

няма спрени дела. През 2011г. в РС- Котел  няма  изгубени дела. 

 Действителната средна натовареност на всеки от съдиите спрямо делата 

за разглеждане през 2012г. е 55.56 дела на месец и спрямо делата за решаване 

е 48.18 дела на месец. Действителната натовареност на двамата съдии спрямо 

разгледаните наказателни дела е 29.28 дела на месец, а спрямо решените 

наказателни дела- 22 дела на месец. 

 

ІІІ. ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА 

 

 Книгата за веществени доказателства се води съгласно изискванията на 

ПАРОАВАС. 
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 Спазва се изискването на чл. 143, ал.1 от ПАРОАВАС- веществените 

доказателства се съхраняват в шкафове, намиращи се в помещението на 

служба „Архив”. Има дела, които съдът разглежда без да е придобил 

непосредствени впечатления от събраните по делото веществени 

доказателства. 

Не се спазва изискването на чл. 141, ал.2 от ПАРОАВАС- при 

приемането на веществените доказателства в съда да се изготвя протокол, 

който се прилага към делото. 

Спазва се и изискването на чл. 150 от ПАРОАВАС- при унищожаването 

на веществените доказателства се изготвя протокол. Унищожаването е 

отбелязвано и в книгата за веществени доказателства. 

 

Въз основа на направените констатации и на основание чл. 58, ал. 2 от 

Закона за съдебната власт, Инспекторатът към Висшия съдебен съвет 

дава следните  

 

                                           ПРЕПОРЪКИ: 

 

 

І. Препоръчва на председателя на Окръжен съд Сливен да предприеме 

мерки за намаляване натовареността на съдиите в РС Котел, 

включително чрез командироване на съдия; 

 

ІІ.Препоръчва на председателя на Районен съд Котел: 

 

1/да спазва стриктно чл. 9 от ЗСВ при разпределението на 

наказателните дела; 

 

2/ В рамките на правомощията си по чл. 80, ал.1, т.1 от ЗСВ да 

предприеме необходимите мерки за спазването на чл. 141, ал.2 от 

ПАРОАВАС и на чл. 416, ал.5 от НПК; 

 

3/ Съвместно с  Районния прокурор на Районна прокуратура Котел да 

предприеме необходимите мерки за свикване на съвещание с участието 

на съдиите по наказателни дела и прокурорите на което да се обсъдят 

причините за връщане на делата за доразследване и за наличието на 

оправдателни присъди и се преодолеят спорните въпроси по 

приложението на закона; 

 

4/ да предприеме необходимите организационни и административни 

мерки за спазване на срока по чл. 252, ал.3 от НПК; 
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ІІІ. Препоръчва на съдиите от Районен съд Котел, когато разглеждат и 

решават наказателни дела: 

 

1/ да проучват делата задълбочено и да връщат делото на 

прокурора, когато са налице основания за това още с разпореждането по 

чл. 248 от НПК; 

 

2/ В разпореждането, с което внасят делото в открито съдебно 

заседание да посочват изрично:  

а/подсъдно ли е делото на съда; 

б/има ли основание за прекратяване или спиране на наказателното 

производство; 

в/допуснато ли е на досъдебното производство отстранимо 

съществено нарушение на процесуални правила, довело до ограничаване 

на процесуалните права на обвиняемия или на неговия защитник, на 

пострадалия или неговите наследници; 

г/налице ли са основания за разглеждане на делото по реда на глава 

24, 25, 27, 28 и глава 29 от НПК, съгласно изискванията на чл. 248, ал.2 от 

НПК. 

 

3/ При разглеждане на делото по реда на глава 27 от НПК 

”Съкратено съдебно следствие в производството пред първата 

инстанция” да материализират решението на съда за предварително 

изслушване на страните и разглеждане на делото по реда на съкратеното 

съдебно следствие в съответен съдебен акт;  

 

4/ Да спазват стриктно срока по чл. 65, ал.3 от НПК при насрочване 

на делата, образувани въз основа на молба за изменение на мярка за 

неотклонение „задържане под стража „ или „домашен арест”; 

 

5/При отлагане на делото да насрочват следващото съдебно 

заседание в разумен срок, но не по- късно от 3 месеца, съгласно чл. 271, 

ал.10 от НПК; 

6/ Да спазват изискването за разглеждане и решаване на делата в 

разумен срок като: 

а/ да спазват стриктно процесуалните срокове по чл. 252 от НПК, 

като насрочват съответното дело в 3 месечен срок само когато са налице 

условията за това и след разрешение на председателя на съда; 

б/да предприемат дисциплиниращи мерки спрямо участниците в 

процеса с оглед своевременно приключване на делото. Основание за 

отлагане на делото поради заболяване може да бъде само болничен, 
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който отговаря на изискването на чл. 18, ал. 2 от Наредбата за  

медицинската експертиза на работоспособността; 

в/ да спазват стриктно срока по чл. 429, ал.2 от НПК; 

г/ да спазват сроковете по чл. 308 от НПК, както и едномесечния 

срок за написване на решенията по НАХД; 

 

7/да проявяват по- голяма взискателност при проверката на 

съдебния протокол и подписването му съгласно чл. 311, ал.2 от НПК; 

 

ІV. Препоръчва на съдия Иван Ченков да спазва стриктно 

процесуалните срокове по чл. 252 от НПК, като насрочват съответното 

дело в 3 месечен срок, когато са налице условията за това и само след 

разрешение на Председателя на съда; 

 

V.Препоръчва на съдия Йовка Бъчварова: 

 

а/при произнасяне по искане за конституиране на нови страни в 

процеса да спазва реда, установен в чл. 271, ал.6 от НПК; 

б/при постановяване на съдебните актове да спазва 

задължителната съдебна практика съгласно чл. 130, ал.2 от ЗСВ. 

 

Препоръките следва по т. І и т. ІІ следва да се изпълнят в срок от един 

месец, считано от датата на връчване на настоящия Акт за резултатите от 

извършена проверка. Изпълнението на останалата част от препоръките следва 

да бъде постоянна практика. 

  

На осн.чл. 58, ал.3 от ЗСВ екземпляр от настоящия Акт да се изпрати 

на председателя на ОС Сливен и на председателя на РС- Котел, който да 

запознае с него съдиите и съдебните служители в РС- Котел в едномесечен 

срок от неговото получаване. Председателят на РС- Котел да уведоми 

Главния инспектор на Инспектората към ВСС за изпълнението на това свое 

задължение. 

 

На осн. чл. 58, ал.3 от ЗСВ екземпляр от настоящия Акт да се изпрати 

на Иван Ченков- съдия в РС Котел.  

 

На осн. чл. 54, ал.1, т.7 от ЗСВ да се сигнализира ВСС и районният 

прокурор на Районна прокуратура Котел като се изпрати копие от настоящия 

Акт за резултати от извършена проверка. 
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             ИНСПЕКТОР:                                                                                                                                                  

                                       

                                                      …………….…….……………                                     

                                                        АЛБЕНА КОСТОВА 

 

 

 

 

Днес …………………….. настоящият Акт бе връчен на Къню Жеков- 

Председател на Окръжен съд- Сливен. 

На осн. Чл. 58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се направят 

възражения и да се представят на Главния инспектор. 

 

    Получил акта:………………………………. 

 

 

Днес …………………….. настоящият Акт бе връчен на Йовка 

Желязкова Бъчварова- Председател на Районен съд Котел. 

На осн. Чл. 58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се направят 

възражения и да се представят на Главния инспектор. 

 

    Получил акта:………………………………. 

 

Днес …………………….. настоящият Акт бе връчен на Иван Стоянов 

Ченков- съдия в Районен съд Котел. 

На осн. Чл. 58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се направят 

възражения и да се представят на Главния инспектор. 

 

    Получил акта:………………………………. 

 

ММ 


