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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- 31/11. 04. 2013 год. на Главния Инспектор на 

Инспектората към Висшия съдебен съвет, 

 СЕ ИЗВЪРШИ КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА на Окръжен съд град 

Ямбол 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. 

- азбучници, деловодни и заповедни книги. 

 

СРОК за извършване на проверката от 22. 04. 2013 г. до 

26.04.2013г. 

 

 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 ръководителя на 

съответния съд. 
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 Окръжен съд – Ямбол се помещава на втори етаж в 

административна сграда – Съдебна палата, предоставена за ползване от 

Министерство на правосъдието. Намира се на адрес: гр.Ямбол, пл. „Жорж 

Папазов” № 1.  Съдът разполага с 3 съдебни зали. Охранява се от 

служители на ОЗ ”Охрана” Ямбол.  Предоставя на гражданите следните 

информационни услуги:  

 - унифицирано информационно табло, находящо се на входа на 

сградата, където са посочени в кои зали какви видове дела ще се 

разглеждат за деня ; 

 - електронни табла пред съдебните зали ; 
 - указателни табели; 

 - пред съдебните деловодства се разпространяват брошури и др. за 

улеснение на клиентите на съда.  

 -чрез интернет страницата на съда. 

 Съществува «Кутия за предложения», която позволява на гражданите 

да правят пледложения и препоръки за подобряване на услугите, 

предоставяни от съда, както и «Кутия за постъпили сигнали за корупция 

срещу магистрати и съдебни служители», поставена пред служба 

«Регистратура», които се проверяват ежеседмично. 

Съдиите и съдебните служители разполагат с много добри битови 

условия за упражняване на своите правомощия и ефективно обслужване на 

гражданите. 

 

І. УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДА 

 

Ръководството на Окръжен съд Ямбол се осъществява от 

административния ръководител- Добрин Кючуков и двамата заместници 

на административния ръководител – Диана Фарфарова, която е 

председател на наказателно отделение и Маргарита Георгиева, която е 

председател на гражданско отделение.  

Съдът работи по „План за развитие и подобряване работата на 

Окръжен съд Ямбол за периода 2010- 2012г.”, който се изпълнява. 

Ръководството на съда е участвало в обучение за процеса на стратегическо 

планиране. В процеса на планиране, включително и чрез вътрешни анкети 

се включват всички съдии и съдебни служители. С оглед вземането на по- 

добри управленски решения, ефективното разпределение на ресурсите и 

намаляване забавянето на делата се използват данните от статистически 

отчети. В ОС Ямбол се използват, разглеждат и актуализират подходящи 

управленски политики. Напр.: 

- политика за управление на делата; 

- политика за развитие на човешките ресурси; 
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- политика на информационните технологии и др. 

Изградената система за мониторинг в ОС Ямбол спомага за 

измерване и отчитане на извършеното по плана, както и набелязване на 

нови инициативи и предприемане на мерки за тяхното изпълнение. 

През проверявания период съдийският състав на Окръжен съд 

Ямбол, разпределен по длъжности съгласно щатното разписание е 

следният:  

- административен ръководител – председател; 

- зам.адм.ръководители – зам.председатели – 2 бр.; 

- съдии - 13 бр. ; 

- младши съдии – 5 бр. 

Към края на 2011г. останали незаети 3 щата за младши съдии.Към 

края на 2012г. останали незаети 4 щата за младши съдии. Свободните 

щатни бройки за младши съдии са обявени по реда на ЗСВ. 

Съгласно чл. 84, ал.2 от ЗСВ съдиите в Ямболския окръжен съд са 

обособени в 2 отделения:гражданско и наказателно. 

Със Заповед №6 от 8. 01. 2008г. на председателя на съда са 

определени три въззивни състави на съдиите, разглеждащи наказателни 

дела, както следва:  

   І.състав: Д. Фарфарова 

И.Иванов 

Мл. съдия 

  ІІ. Състав: П. Чиликова 

   Г. Карабаджаков 

   Мл. съдия 

  ІІІ. Състав: П. Жекова 

    Г. Кондова 

    Мл. съдия 

В заповедта не е посочено, но фактически през 2011г. във въззивен 

състав по наказателни дела са участвали младши съдиите Димчо Димов и 

Марина Христова. Във въззивен състав по наказателни дела е участвал и 

председателя на съда- Добрин Кючуков.  

Цитираната по- горе заповед не урежда разпределението на съдиите, 

които разглеждат наказателни дела като първа инстанция. Фактически през 

цялата 2011г. шестима съдии са разглеждали първоинстанционните 

наказателни дела. Това са: Диана Фарфарова, Пепа Чиликова, Петранка 

Жекова, Георги Карабаджаков, Иван Иванов и Гергана Кондова. Освен тях 

едно дело е разгледано и решено от съдия Николай Иванов.   
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Със Заповед №348/28.12.2011г. на председателя на съда на осн. чл. 

86, ал.1,т.4 от ЗСВ са създадени две отделения- гражданско и наказателно. 

Разпределението, залегнало в горепосочената заповед е започнало да 

действа от 2. 01. 2012г. В наказателното отделение са създадени шест 

състава, които разглеждат първоинстанционни наказателни дела. Това са: 

І. Диана Фарфарова 

ІІ. Пепа Чиликова 

ІІІ. Петранка Жекова 

ІV. Георги Карабаджаков 

V. Иван Иванов 

VІ. Гергана Кондова. 

С горепосочената Заповед са определени три въззивни състава по 

наказателни дела, както следва: 

Първи въззивен наказателен състав: 

Д. Фарфарова 

И.Иванов 

Мл. съдия 

Втори въззивен наказателен състав: 

П. Чиликова 

Г. Карабаджаков 

Мл.съдия. 

Трети въззивен наказателен състав: 

П. Жекова 

Г. Кондова 

Мл. съдия. 

  

 Това разпределение на съдиите в наказателно отделение е валидно и 

при извършване на настоящата проверка. 

Дейността на съдиите от гражданско отделение се осъществява от 

следните състави: 

Четири състава, разглеждащи въззивни граждански дела; 

Девет еднолични състава, разглеждащи граждански и търговски 

дела. В ЯОС няма обособени гражданско и търговско отделение и поради 

това разглежданите граждански и търговски дела се извършва от съдиите в 

гражданско отделение. По този начин е постигнато оптимално 

разпределение на магистратите, както по специализация на разглежданата 

правна материя, така и по състави. 

В ОС Ямбол по щат работят 32 бр. служители, структурирани 

съобразно чл. 15 от Правилника за администрацията в районните, 
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окръжните, административните, военните и апелативните съдилища 

(ПАРОАВАС) на обща и специализирана администрация.  

В специализираната администрация влизат следните служби: 

регистратура, деловодства на наказателно и гражданско отделение, както и 

фирмено деловодство, съдебни секретари, архив и служба по връчване на 

призовките. 

В общата администрация влизат следните служби: финансова 

дейност и снабдяване, управление  и поддържане на съдебната сграда, 

информационно обслужване и технологии, регистратура и класифицирана 

информация. През двете години на проверявания период в ЯОС  свободни 

били 4 щатни бройки на съдебни служители: служител по сигурността, 

системен администратор, съдебен архивар и работник по поддръжката. 

Съотношението между броя на служителите и броя на съдиите е 1,5:1. 

Дейността на ОС гр. Ямбол  е насочена към подобряване 

ефективността, прозрачността и достъпа до правораздаване на гражданите. 

В областта на управлението е налице стремеж за усъвършенстване и 

уеднаквяване на процедурите за работа в съда и неговите служби. Работи 

се по точни критерии за оценка на натовареността. След идентифициране 

на проблемите се изготвя план за поетапното им решаване. 

Дейността на администрацията е  почти изцяло автоматизирана, 

отчетна, прозрачна, като всички служби, обслужващи гражданите работят 

без прекъсване. 

Оптимизирането на ефикасността в дейността на съда е постигната 

чрез усъвършенстване и унифициране на работния процес, подобряване и 

автоматизиране на процедурите за работа и обслужване на гражданите, 

използване на информационните технологии. С оглед по- добра 

организация на работата в съда административния ръководител е утвърдил 

Вътрешни правила за работа с компютърна техника в ОС Ямбол, 

Вътрешни правила за достъп до обществена информация в ОС Ямбол, 

Вътрешни правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен 

пощенски адрес по реда на чл. 42, ал.4 и сл. от ГПК в ОС Ямбол, 

Вътрешни правила за публикуване на съдебни актове; Вътрешни правила 

за случайно разпределение на делата; Вътрешни правила относно 

механизма на обработване на лични данни и защитата им в ОС Ямбол; 

Механизъм за получаване на информация- вътрешна и външна в ОС 

Ямбол; Вътрешни правила за приемане и отчитане сигнали за корупция и 

жалби на граждани и юридически лица и за защита на лицата, подали 

сигнали за корупция в ОС Ямбол. 
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С оглед оптимизиране на административната дейност е създадена 

електронна папка „административна дейност”, в която се публикуват и 

свеждат до знанието на всички магистрати и съдебни служители заповеди, 

вътрешни правила и инструкции. 

Съдът изпълнява своя обучителна програма, обхващаща ръководните 

кадри, съдиите и съдебните служители. През 2011г. те са преминали 

обучение по защита на класифицираната информация, процеса на връчване 

на призовки и съдебни книжа, съдебно- деловодни техники, защита на 

личните данни, работа в екип и изготвяне на индивидуален работен план. 

През 2012г. съдебните служители са преминали обучение по „Единни 

принципи по морал и професионална етика”, „Работа в екип”, „Граматика 

за съдебни служители” с подкрепата на Национално сдружение на 

съдебните служители; „Съдебно- деловодни техники”. 

Провеждат се ежемесечни квалификационни семинари на съдиите от 

окръжния и районни съдилища съвместно с прокурорите към съответните 

съдилища. Календарите и темите за тези семинари са утвърдени от 

административния ръководител на ОС Ямбол Добрин Кючуков и 

административния ръководител на ОП Ямбол Георги Ханджиев. 

Проверката констатира, че съдиите и съдебните служители са 

включени в различни квалификационни курсове за повишаване на 

знанията по програмата на НИП и други обучения. 

С оглед уеднаквяване на практиката на съдилищата от съдебния 

район и повишаване квалификацията на съдиите през 2011г., Ямболския 

окръжен съд  е извършил обобщаване по темите:”Дела с предмет на 

престъпление по чл. 248а, ал.2 от НК, включително с приложението на чл. 

78а от НК- проблеми във връзка с фондове, принадлежащи или 

предоставени от Европейския съюз на българската държава” с докладчик 

съдия Пепа Чиликова и „Обжалване действията на съдия- изпълнител- 

допустимост и обхват” с докладчик Р. Чокова.  

През 2012г. обобщаване на теми с оглед уеднаквяване на практиката 

на съдилищата от окръжния съдебен район е имало само по граждански 

дела. По плана на АС Бургас, в ОС Ямбол са извършени следните 

обобщавания на практиката: „Обективни и субективни параметри на 

престъплението по чл. 252, ал.1 от НК. Проследяване на законодателни 

промени ЗБ(отм) и ЗКИ- правна материя запълваща бланкетна диспозиция 

на престъпния състав”- докл. Г. Кондова. Наред с това съдиите Н. Иванов и 

К. Пейчева са били докладчици по две теми, свързани с правораздаването 

по ГПК.  
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Всеки съдия следи за необходимите действия по отношение на 

всички висящи дела, които са му разпределени. Административният 

ръководител и съдиите работят със съдебните служители екипно за 

предотвратяване на ненужните забавяния. Ежемесечно се изготвят 

протоколи за наличието на ненасрочени дела в наказателно и гражданско 

деловодство. 

Окръжен съд- гр. Ямбол, поддържа и развива ефективни работни 

отношения с всички органи, имащи връзка със системата на 

правораздаване- прокуратурата, следствието, адвокатурата, пробационните 

служби, полицията, общините, някои неправителствени организации. 

Съдът организира и сътрудничи при срещи и съвместни дейности с тях, 

които поставят акцента върху съвместната работа, общите проблеми и 

съдебните реформи.  

Наказателното отделение провежда периодични събрания, на които 

се обсъждат въпроси по организация работата по делата. Председателят на 

съда организира периодично работни срещи със заместник- 

председателите, на които се дискутират текущи проблеми за организацията 

на работата и движението на делата в различните отделения. Инициират се 

и се провеждат срещи на председателя на съда със съдиите от двете 

отделения. Коментират се проблеми, възникнали в отделенията, 

законодателна практика, препоръки за решаване на текущите проблеми, в 

това число и управленски решения. 

Редовно се провеждат и общи събрания на съдиите от ОС Ямбол. На 

24. 06. 2011г. на общо събрание на съдиите е изслушан анализ на 

злоупотреба с Европейските фондове. Обсъждани са и делата с имотни 

измами. 

Окръжен съд – Ямбол прилага принципа за случайния подбор чрез 

електронно разпределение на делата от 2006 г. Принципа за случайното 

разпределение на съдебните дела се осъществява чрез програмния продукт 

„Law choice” – разработен от Висшия съдебен съвет. В съда действат 

Вътрешни правила за случайно разпределение на делата, утвърдени от 

административния ръководител- председател на ОС Ямбол Добрин 

Кючуков. При извършената проверка се установи, че делата се образуват 

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

ден. Съгласно Заповед от 25. 02. 2011г. на административния ръководител 

на ЯОС разпределението на делата според принципа за случайно 

разпределение чрез използването на програмния продукт по реда на 

постъпването им се извършвало от съдебния деловодител в служба 
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„Регистратура”. В края на 2011г. от АС Бургас е извършена проверка на 

окръжния съд. Проверката приключила с доклад, в който са дадени 

препоръки разпределението на делата да се извършва от ръководителите на 

отделенията. В изпълнение на препоръките на АС Бургас, на 7.02. 2012г., 

председателят на ЯОС Добрин Кючуков издал Заповед №39, с която 

създал нов начин на разпределение на делата. Той разпоредил 

електронното разпределение на наказателните дела  според принципа за 

случайния подбор да се  извършва от зам. председателя на ОС Ямбол, 

който е и председател на НО на съда. След тази дата образуването и 

разпределението на делата се извършва от ръководителя на отделението, а 

насрочването им- от съдията- докладчик.  

 Със заповедта е разпоредено за всяка преписка да се отпечатва 

подробен протокол, от който да е видно кой е избран чрез случайно 

разпределение за съдия- докладчик и измежду кои съдии е направен 

избора. Този протокол следва да се прилага към съответното дело. Наред с 

това е разпоредено след приключване на разпределението на постъпилите 

за деня преписки, да се разпечатва обобщен протокол за наказателни дела, 

които да се съхраняват в деловодните канцеларии. Всички съдии, в това 

число заместник- председателя на съда и председател на наказателно 

отделение в Окръжен съд- Ямбол са работили при 100% натоварване при 

разпределение на делата на случаен принцип.   

По силата на Заповед № АД- 06-135/7.11.2012г., изменена със 

Заповед №АД-66-146/15.11.12г. на председателя на АС Бургас екип от 

съдии от БАС е извършил комплексна проверка на работата на ЯОС по 

граждански и наказателни дела в периода от 1. 01. до 1. 11. 12г. 

Резултатите от комплексната проверка са отразени в доклад. 

Проверяващите са дали препоръки да се вземат организационни мерки за 

своевременното образуване на делата в съответствие с чл. 46, чл.98 и чл. 99 

от ПАРОАВАС и в случаите, когато избрания на случаен принцип съдия - 

докладчик отсъства от работа. В изпълнение на тези препоръки 

председателят на ОС Ямбол издал заповед №88/4.04.2013г., с която 

разпоредил през време на съдебната ваканция, когато съдията, определен 

чрез случаен принцип е в платен годишен отпуск, делото да се образува от 

разпределящия заместник- председател на ЯОС съобразно утвърдените 

вътрешни правила и Заповед№39/ 7. 02. 2012г. 

През 2012г. са актуализирани Вътрешните правила за електронно 

разпределение на делата при спазване принципа на случайния подбор. 

Със Заповед №4/10.01.12г. председателят на ЯОС разпоредил 

извършването на ревизия на работата на съдиите в РС Ямбол, РС, Елхово и 
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РС Тополовград, която обхваща периода 1.01- 31.12.2011г. Със Заповед № 

333/27.11.2012г., допълнена със Заповед №337/3.12.2012г. председателят 

на ОС Ямбол е разпоредил извършването на комплексни проверки на 

организацията на работата и дейността на съдиите в районните съдилища 

от Ямболски съдебен окръг за периода: 01. 01. 2012 г. – 1. 12. 2012г. 

Обхвата на проверките по отношение на наказателните дела е 

многопосочен. Той включва: образуването и насрочването на делата; 

изготвянето на съдебните актове в законоустановените срокове и 

организацията на съдебното изпълнение. 

 След проверките са изготвени аналитични доклади от извършените 

ревизии, които се публикувани в годишните отчетни доклади на ОС-

Ямбол. Всеки от проверяваните съдии се запознава с резултатите от 

ревизиите, като същите съдържат констатации и препоръки за 

постигнатите резултати.  

Съдиите при Наказателното отделение на съда дават дежурства и в 

почивни, и в празнични дни, съобразно график за дежурствата. Графикът 

се изготвя във връзка с частните наказателни дела по досъдебните 

производства и се представя за последващо утвърждаване на 

Административния ръководител на съда. Съгласно Заповед № 39/7.02.2012 

г. на Председателя на Окръжен съд – Ямбол на дежурен съдия се докладват 

първоинстанционните производства по вземане на мярка за 

неотклонение(чл. 64 НПК); обиск, претърсване(чл.161, 162 и 163 от НПК), 

разпити(чл.222, 223 от НПК) и ЕЗА. Въззивните производства по чл. 64 и 

чл. 65 от НПК и молбите за изменение на взета мярка за неотклонение по 

чл. 65 от НПК се разпределят по общия ред, а не на дежурство. 

 

ІІ. СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ  

 

 Както беше посочено и по- горе в ОС Ямбол съдебните служители 

са структурирани съобразно чл. 15 от ПАРОАВАС на обща и 

специализирана администрация.  

Релевантна за настоящата проверка е работата на специализираната 

администрация, в която влизат следните служби: регистратура, 

деловодства на наказателно и гражданско отделение, както и фирмено 

деловодство, съдебни секретари, архив и служба по връчване на 

призовките. Съдебните служители, които работят в тях са структурирани 

както следва: 

Съдебен администратор- 1бр.; 

Началник административна служба- 1бр.; 
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Съдебни секретари- 5бр.; 

Съдебни деловодители- 8 бр.; 

Съдебен архивар- 1 бр.; 

Призовкари- 2бр.; 

От тях незаета е била само длъжността на съдебен архивар. 

Всички документи, постъпващи в Окръжен съд Ямбол задължително 

се завеждат от служителите в служба „Регистратура”. Когато постъпва 

искова молба, обвинителен акт или първоинстанционно дело с жалба пред 

Окръжния съд, се поставя входящ номер и след това се образува, като се 

поставя и номер на делото. Завежда се по шифър, който съответства на 

шифъра от статистическите отчети към Министерство на правосъдието и 

Висш съдебен съвет. Всяка молба, жалба или писмо, което постъпва в 

регистратурата и се отнася до образувано дело в съда, се завежда към 

номер на делото и се докладва най- късно на другия ден на съдията- 

докладчик. Когато писмото, което е постъпило в регистратурата не е по 

образувано дело се завежда във входящ дневник. 

Кориците на делата се изписват четливо и прегледно, като се 

посочват имената на подсъдимите и текстовете от НК, по които са 

формулирани обвиненията във внесения обвинителен акт. Върху кориците 

на всички наказателни дела се отбелязват датите на образуване и 

свършване на делото. Списъците на лицата за призоваване се изготвят 

своевременно, като в тях се отразяват пълните имена на призованите лица 

и техните адреси. Призовките и съобщенията, адресирани до участниците в 

процеса са четливо написани и съдържат изискуемата информация, 

съгласно процесуалните разпоредби. Изготвянето на призовките и 

съобщенията за призованите лица след образуване на делото и след 

съдебно заседание се извършва в срок до три дни. По новообразуваните 

дела призовките се изпращат в деня на насрочването им или най- късно на 

следващия работен ден. 

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. 
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Съдебните протоколи по делата се изготвят в тридневния срок след 

съдебното заседание и чрез компютърна обработка. Написани са четливо и 

ясно. Издържани са стилистично, не съдържат правописни и граматически 

грешки. В тях липсват съкращения, заличавания и добавяния. 

Съдържанието им отговаря на изискванията на чл. 311 от НПК. 

Връчването на призовки, съобщения или преписи от жалби на 

участвали в производството страни се извършва в срок до 14 дни.  

Изпращането на преписи от решенията, протестите или от жалби на 

страните по тях се извършва най-късно на следващия ден след 

разпореждането на съдията- докладчик и предаването на делото в 

наказателното деловодство.  

Изпращането на делата на по-горна инстанция става в срок до 3 дни 

след изтичане срока за възражения по подадена жалба или протест. 

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. 

Изготвянето на призовки, съобщения и обявления по наказателни 

дела, както и изпълнението на указанията на съда, дадени с разпореждания 

и определения, се осъществяват своевременно- в период от един- два 

работни дни. 

 Цялата документация по делата се обработва по електронен път и 

разпечатва на хартиен носител. Има разработена компютърна програма за 

цялостното движение на делото от постъпването в съда до неговото 

архивиране. Съдебните актове се публикуват на интернет страницата на 

съда.  

 Съгласно заповед на Председателя на ОС- Ямбол 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.  

 По повод на първоинстанционните наказателни дела в съда се водят 

всички изискуеми от ПАРОАВАС книги. 

 Описните книги за първоинстанционните наказателни дела за 2011г. 

и 2012г. се водят прегледно и четливо, без поправки и зачерквания. По тях 

се проследява движението по делото. В съответните графи се отразяват 

номера на делото и датата на образуване, източника на постъпване 

(обвинителен акт, искане по чл. 64 от НПК, молба за реабилитация, 
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предложение за кумулация), дата и час на откритото съдебно заседание, 

предмета на делото (по кой текст от НК или НПК), статистическия код, 

съдия- докладчика, имената на страните по делото, включително на 

прокурора, датата на обявяване на делото за решаване. Отбелязват се също 

продължителността на разглеждането на делото (до 1 месец, до 3 месеца, 

до 6 месеца, до 1 година и над 1 година), резултата на делото, датата на 

постановяване на съдебния акт, датата на предаване, отлагането и датата 

на новото съдебно заседание, за което се отлага делото. Посочва се също 

дали съдебният акт е атакуван пред въззивната инстанция и съответно 

датата на връщане на делото, резултата от инстанционната проверка, 

датата на предаване на делото в архив, номер на архивно дело и номер на 

архивна връзка. От така водената описна книга не може да се проследи дали 

се спазват сроковете за насрочване на делата, предвидени в чл. 252 ал. 1 от 

НПК, чл. 376 ал. 1 от НПК и чл. 382 ал. 2 от НПК. Такава справка може да 

се направи от изградената електронна програма, чрез разпечатка на хартиен 

носител. 

 Срочните книги за открити заседания по първоинстанционните 

наказателни дела за 2011 и 2012г. се водят прегледно и четливо. Отразява 

се състава на съда и съдията докладчик по делото. В съответните графи се 

попълват прецизно и ясно датите на заседанията, номера на делата, датата 

на образуване, по кой текст от закона е обвинението, съдебния състав, 

съдията- докладчик, прокурора, секретаря, причините за отлагане на 

делата, резултатите на приключилите дела, номерата на присъдите, 

решенията и определенията, имената на осъдените лица. Описват се точно 

причините за отлагане, спиране или прекратяване на всяко дело. В 

повечето случаи резултатът на решеното дело е нанесен чрез залепване на 

копие с малък шрифт от присъдата или решението поради невъзможност 

да се побере целия текст в съответната графа. Посочва се също датата на 

приемане на делото в канцеларията от деловодителя, който удостоверява 

това с подписа си. 

Води се азбучник за всички видове наказателни дела по имената на 

подсъдимите или въззивните жалбоподатели по години. Отразява се 

характера и номера на делото.  

В книгите за изпълнение на влезлите в законна сила присъди и 

определения за 2011г и 2012г. е отразен номера на делото и кога е влязла в 

законна сила присъдата, вида наказание и по кой текст е наложено. 

Отразена е датата на която делото е върнато от горната инстанция. 

Отразена е датата за изпращане на присъдата за изпълнение на 
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прокуратурата. Издадените и изпратени изпълнителни листи са описани 

върху листа  при привеждане на присъдата. 

През проверявания период в съда са водени нарочни книга за 

разпоредителни заседания първа и въззивна инстанция. В тях се вписва 

номера на делото, състава на съда, съдията- докладчик, резултата от 

решаване на спора, номера на съдебния акт и датата на обявяване на 

същия. 

 Книгите за закрити и разпоредителни заседания за 2011г и 2012г., 

както и книгите за получените и върнати призовки и други съдебни книжа 

за същия период се водят прецизно. 

Описните книги за въззивните дела за 2011г и 2012г. са водени 

прегледно, без поправки и зачертавания. По тях се проследява цялото 

движение на описаното дело. В съответните графи се отразява номера на 

делото, датата на неговото образуване, номера и година на 

пъвоинстанционнито наказателно дело и на първоинстанционния съд, 

предмет на делото, дата и час на съдебното заседание, статистически код, 

постъпилата жалба или протест, имената на жалбоподателя, дата на 

обявяване на делото за решаване, датата на постановяване на съдебния акт, 

резултата от делото, съдия- докладчик, дата на изпращане на делото в друг 

съд, дата на връщане на делото в първоинстанционния съд. 

Срочните книги за въззивните наказателни дела за 2011г. и 2012г. са 

водени прегледно и четливо. В съответните графи се вписват номерата на 

делата, датата на образуване, датата на заседанието, съдебния състав, 

съдия- докладчик, прокурора, секретаря, причините за отлагане на делата, 

резултатите на приключените дела, номерата на решенията, определенията 

и новите присъди. Отразява се и датата на приемане на делото в 

деловодството. Описват се и причините за отлагане на всяко дело. 

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. 

 Заместник- председателят на съда извършва всеки месец периодично 

проверка за правилността и точното отразяване на данните от водените 

книги. 

 

 Приложение№1, раздел „Съдебна администрация” 

 

 ІІІ. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ  
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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. 

Окръжен съд – Ямбол има въведени писмени правила за управление 

на информацията и IT технологиите. Сигурността на информацията в 

локалната мрежа се осигурява от използването на антивирусен лицензиран 

програмен продукт EIEJNODANTIVIRUS, предоставен от ВСС. 

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

Internet Ехрlorer и с Аdobe Асrobat Reader. Всички работни места са 

оборудвани с компютърна техника, която перманентно се обновява. 

Всички работни места са свързани в локална компютърна мрежа с 2 

сървъра.Компютрите се поддържат в много добро хардуерно и 

софтуерно състояние и отговарят на съвременните изисквания. От 

01.04.1999г. е в експлоатация съдебно административна система 

„Съдебно деловодство” на ИО Варна. Програмата се използва от 

специализираната администрация на съда и съдиите за управление на 

делата. Съдът използва правно- информационните продукти „Апис". 

Правно- информационните продукти са мрежови вариант и са достъпни 

от всички работни места. 

Web- сайтът на Окръжен съд  www.os-yambol.org се поддържа 

ежедневно в актуално състояние. На страницата се публикуват текущи 

съобщения, информация за графика на насрочените за открити съдебни 

заседания дела; публикуват се ежедневно съдебните актове по делата. В 

сайта е поместена обща информация за дейността на съда; номерата на 

банковите сметки на Окръжен съд – Сливен и съдилищата от Сливенския 

съдебен окръг, както и полезни контакти (адвокати, нотариуси, частни 

съдебни изпълнители; др.полезни връзки). 

 

Приложение №1, раздел „Информационни технологии”. 

 

 ІV. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 

 

2011 г. 

 

Както беше посочено и по- горе в Окръжен съд – Ямбол има 

формирано и самостоятелно в структурен план  наказателно отделение. 

http://www.os-yambol.org/
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Ръководител на отделението е зам.административния ръководител – 

зам.председателя на съда – Диана Фарфарова. По щат съдиите, които 

гледат наказателни дела са 6 бр. През цялата 2011г. всички щатни брой са 

били заети. Съдиите, които правораздават по граждански дела разглеждат 

и наказателни дела. В периода: 01.01.2011 г. – 31.12.2011 г. наказателни 

дела са гледали следните съдии: 

1. Добрин Кючуков- административен ръкододител- председател;  

2. Диана Фарфарова – заместник- административен ръководител – 

заместник- председател; 

3. Пепа Чиликова- съдия; 

4.Петранка Жекова – Съдия;  

5.Георги Карабаджаков – Съдия; 

6.Иван Иванов – Съдия; 

7.Гергана Кондова – Съдия; 

8.Димчо Димов- младши съдия; 

9.Марина Христова- младши съдия; 

10.Николай Иванов- съдия; 

Горепосочените магистрати са разпределени в 6 бр. състави като 

първа инстанция и 3 бр. въззивни състави. В наказателното отделение не са 

работили съдебни помощници.  

Наказателните съдии са ползвали годишен отпуск през 2011 г. , както 

следва: 

Диана Фарфарова- заместник на административния ръководител-53 

работни дни; 

Пепа Чиликова- съдия- 40 работни дни; 

Петранка Жекова- съдия- 40 работни дни; 

Георги Карабаджаков- съдия- 44 работни дни; 

Иван Иванов- съдия- 36 работни дни; 

Гергана Кондова- съдия- 35 работни дни. 

Подробна информация за периода, през който съдиите са били в 

отпуск през 2011г. се съдържа в Справка № 1. 

 

Приложение: Справка №1 за съдиите от наказателно отделение, ползвали 

отпуск през 2011г.; 

 

Към наказателното отделение на Окръжен съд – Ямбол работят 3 

служители в служба „Регистратура”- 3бр., трима съдебни деловодители и 

секретар- протоколисти. За веществените доказателства (съгл. разписаните 

длъжностни задължения в длъжностната характеристика) е отговарял 
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съдебния служител от служба „Деловодство” – Цветанка Йорданова. 

Съгласно изискването на чл. 143 от ПАРОАВАС  веществените 

доказателства се съхраняват в стая, която се намира на етажа на Окръжния 

съд.  

 

През проверявания период съдиите от ОС Ямбол са насрочили брой 

наказателни дела както следва: 

1/ Диана Фарфарова- заместник на административния ръководител: 

НОХД- 34бр. 

ЧНД- 21бр.; 

ВНОХД, ВНЧХД и ВЧНД- 45бр. 

2/ Пепа Чиликова- съдия: 

НОХД- 19бр. 

ЧНД- 34бр.; 

ВНОХД, ВНЧХД и ВЧНД- 43бр. 

3/ Петранка Жекова- съдия: 

НОХД- 21бр. 

ЧНД- 28бр.; 

ВНОХД, ВНЧХД и ВЧНД- 41бр. 

4/Георги Карабаджаков- съдия: 

НОХД- 25бр.; 

ЧНД- 36бр.; 

ВНОХД, ВНЧХД и ВЧНД- 45бр. 

5/Иван Иванов- съдия: 

НОХД- 23бр.; 

ЧНД- 18бр.; 

ВНОХД, ВНЧХД и ВЧНД- 33бр. 

6/Гергана Кондова- съдия: 

НОХД- 7бр.; 

ЧНД- 23бр.; 

ВНОХД, ВНЧХД и ВЧНД- 43бр. 

7/Николай Иванов- съдия: 

НОХД- 1бр. 

8/Добрин Кючуков- административен ръководител- председател: 

ВНОХД, ВНЧХД и ВЧНД- 38бр. 

9/Димчо Димов- младши съдия: 

ВНОХД, ВНЧХД и ВЧНД- 20бр. 

10/Марина Христова- младши съдия: 

ВНОХД, ВНЧХД и ВЧНД- 27бр. 
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Приложение: Приложение №1 

Справка №3 за брой насрочени наказателни дела за 

всеки съдия от Наказателно отделение на ОС Ямбол. 

 

През 2011г. съдиите са приключили наказателни дела, както следва: 

1/Добрин Кючуков- административен ръководител на ОС Ямбол: 

ВНОХД, ВНЧХД и ВЧНД- 43бр. 

 

Приложение: Приложение 1; 

 

2/ Диана Фарфарова- заместник на административния ръководител: 

НОХД- 16бр. 

ЧНД- 18бр. 

Въззивни дела- 41бр. 

 

Приложение: Приложение 1; 

Справка №4 за свършените в периода 1.01.2011г.- 31. 12. 2012г. 

НОХдела и ЧНД на съдия Диана Фарфарова; 

  

3/ Пепа Чиликова- съдия: 

НОХД- 11бр. 

ЧНД- 31бр. 

Въззивни дела- 33бр. 

 

Приложение: Приложение 1; 

Справка №4 за свършените в периода 1.01.2011г.- 31. 12. 2012г. 

НОХдела и ЧНД на съдия Пепа Чиликова; 

 

4/Петранка Жекова- съдия: 

НОХД-13бр.; 

ЧНД- 26бр. 

Въззивни дела- 40бр. 

 

Приложение: Приложение 1; 

Справка №4 за свършените в периода 1.01.2011г.- 31. 12. 2012г. 

НОХдела и ЧНД на съдия Петранка Жекова; 
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5/Георги Карабаджаков- съдия: 

НОХД- 13бр.; 

ЧНД- 33бр. 

Въззивни дела- 36бр. 

 

Приложение: Приложение 1; 

Справка №4 за свършените в периода 1.01.2011г.- 31. 12. 2012г. 

НОХдела и ЧНД на съдия Георги Карабаджаков; 

 

6/Иван Иванов- съдия: 

НОХД- 15бр.; 

ЧНД- 17бр. 

Въззивни дела- 34бр. 

 

Приложение: Приложение 1; 

Справка №4 за свършените в периода 1.01.2011г.- 31. 12. 2012г. 

НОХдела и ЧНД на съдия Иван Иванов; 

 

 

7/Гергана Кондова- съдия: 

НОХД- 7бр.; 

ЧНД-23бр. 

Въззивни дела- 45бр. 

 

Приложение: Приложение 1; 

Справка №4 за свършените в периода 1.01.2011г.- 31. 12. 2012г. 

НОХдела и ЧНД на съдия Гергана Кондова; 

 

 

8/Николай Иванов- съдия: 

Първоинстанционно- 1бр. 

 

Приложение: Приложение 1; 

 

9/Димчо Димов- младши съдия: 

ВНОХД, ВНАХД, ВЧНД- 17бр. 

 

Приложение: Приложение 1; 
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10/Марина Христова- младши съдия: 

ВНОХД, ВНАХД, ВЧНД- 27бр. 

  

 Приложение: Приложение 1. 

 

В периода 01.01.2011 г. – 31.12.2011 г. Окръжен съд – Ямбол е 

разгледал общо 1293 бр. дела, от които наказателни дела – 595 бр. От 

общия брой наказателни дела, първоинстанционни са 260 бр., от които 

НОХД 88бр., НАХД-18бр.,ЧНД- 154бр. От общия брой ЧНД разпити са 

54бр. Въззивните наказателни дела са общо 335 бр., от които: ВНОХД – 

159 бр.; ВЧНД – 176 бр.  

От тях образувани през 2011 г. са 244 бр. наказателни дела като 

първа инстанция(НОХД- 78бр., НАХД- 14бр. и ЧНД-152бр.) и 328бр. като 

въззивни дела(ВНОХД-143бр. и ВЧНД-165бр.). Останали от предишни 

периоди са 20 бр. наказателни дела като първа инстанция( НОХД-14бр., 

НАХД-4бр., ЧНД-2бр.) и 27 бр. като въззивни дела(ВНОХД-16бр., ВЧНД-

11бр.).  

През 2011г. в ОС Ямбол са свършили 90бр. дела, разглеждани като 

първа инстанция. От тях: НОХД-73бр., НАХД-17бр. От всичко 

свършените през 2011г. НОХД и НАХД със съдебен акт по същество са 

приключили 90 дела. От тях: 35бр. са приключили с присъда, 16бр.- с 

решение, 39бр. дела са прекратени. Свършените частни наказателни дела 

първа инстанция са 96бр. От тях със съдебен акт по същество са 

приключили 95дела, а 1бр. ЧНД е прекратено. 

През първата година от проверявания период в ОС Ямбол са 

приключили 143 въззивни дела. Със съдебен акт по същество са 

приключили 103 дела. Свършените частни наказателни дела втора 

инстанция са общо 172бр. От тях със съдебен акт по същество са 

приключили 160 дела. 

 През 2011 г. в Окръжен съд – Ямбол са разглеждани 17 бр. НОХД, 

които отговарят на критериите за дела със завишен обществен интерес. 

От тях 12 НОХД са с предмет наркотични вещества . 
По 5 от делата обвинението е по чл.354 а ал.1 от НК, по 5 от 

делата обвинението е по чл.354 а ал.2 от НК и по 2 от делата с 
обвинение по чл.242 ал.2 от НК. 

От всички 12 НОХД с предмет наркотични вещества, с 
присъди са приключили 3 дела и със споразумения 6 дела, от които 
със споразумение по чл.381 от НПК три дела и три дела със споразумение 
по реда на чл.384 НПК. Всичките 9 приключени дела са свършени в 
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тримесечния инструктивен срок. Две от делата са прекратени и върнати на 
ЯОП за доразследване и по едно производството не е приключило. 

Осъдени са общо 10 лица. Няма оправдани лица. 
На един подсъдим е наложено наказание глоба  и на 9 

подсъдими са наложени наказания лишаване от свобода по размер 
както следва: на 8 подсъдими до 3 години лишаване от свобода и на 
един подсъдим над 10 години /11 години ЛС/. По отношение на две 
лица изтърпяването на наказанието е отложено на осн. чл.66 от НК. На 
три лица е наложено кумулативно наказание глоба. 

Три от присъдите са обжалвани от подсъдими и по две от тях 
присъдите са влезли в сила. 

По две от делата с предмет наркотични вещества се касае за 
хашиш /такива по чл.242 ал.2 от НК/ като количеството по едно от 
делата е в размер на 13 812,93 гр. и по другото дело по същия текст 
такова от 2 358, 23 гр. По две от делата с предмет наркотични вещества се 
касае за хероин, по едно от делата за хлор фенил пиперазин, по две от 
делата за марихуана и по две от делата за метаамфетамин хидрохлорид 
и марихуана. 

През 2011 г. в ЯОС е разгледано и НОХД № 63/2011 г. 
образувано по обвинителен акт, внесен от ЯОП срещу едно лице – Г. 
С./кмет на гр.Ямбол/ за престъпление по чл.282 ал.3 вр. с ал.2 пр.1 и 2 вр. с 
ал.1 от НК. Делото е разгледано и приключило на първа инстанция в 11 
месечен срок. По отношение на подсъдимия е постановена осъдителна 
присъда за престъпление по чл. 282, ал.2, пр. 1 и  2 вр. с ал.1 от НК. 
Наложено е наказание от три години и осем месеца лишаване от свобода, 
както и лишаване от право да заема длъжност кмет на Община Ямбол за 
срок от четири години. Подсъдимият е признат за невиновен и на осн. 
чл.304 от НПК е оправдан по обвинението по ал.3 на чл.282 от НК. 
Присъдата е обжалвана от подсъдимия, срещу същата е подаден и протест 
от ЯОП и не е влязла в сила. 

През 2011 г. в ЯОС е разгледано и НОХД № 79/2011 г. 
образувано по обвинителен акт, внесен от ЯОП срещу едно лице – Г. С. 
/кмет на гр.Ямбол/ за извършено от него престъпление по чл.282 ал.2 пр.2 
вр. с ал.1 от НК. Делото е разгледано и приключило на първа инстанция в 2 
месечен срок. По отношение на подсъдимия е постановена оправдателна 
присъда. Присъдата е протестирана от ЯОП и не е влязла в сила. 

През 2011 г. в ЯОС е разгледано и НОХД № 101/2011 г. 
образувано по обвинителен акт, внесен от ЯОП срещу едно лице – Г. С. 
/кмет на гр.Ямбол/ за престъпление по чл.282 ал.2 вр. с ал.1 от НК. Делото 
е разгледано и приключило на първа инстанция в 3 месечен срок, 
изчисляван от постъпване на обвинителния акт в съда до постановяване на 
присъдата. По отношение на подсъдимия е постановена осъдителна 
присъда. Наложено е наказание от една година и шест месеца лишаване от 
свобода. На осн. чл.66 ал.1 от НК изтърпяването на наказанието е отложено 
за срок от три години. Присъдата е обжалвана от подсъдимия и не е влязла в 
сила. 

През 2011 година в ЯОС е разгледано и НОХД № 257/2011 г. 
образувано по обвинителен акт, внесен от ОП Сливен срещу едно лице – Й. 
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Л. /кмет на гр.Сливен/ за престъпление по чл.282 ал.3 вр. с ал.2 вр. с 
ал.1 от НК. Делото е разгледано и приключило на първа инстанция в 4 
месечен срок, изчисляван от постъпване на обвинителния акт в съда до 
постановяването на присъда. По отношение на подсъдимия е постановена 
осъдителна присъда за престъпление по чл.282 ал.2 вр. с ал.1 от НК. 
Наложено е наказание от 3 години лишаване от свобода. На осн. чл.66 ал.1 
от НК изтърпяването на наказанието е отложено за срок от пет години. 
Подсъдимият е признат за невиновен и оправдан на осн. чл.304 от НПК по 
обвинението по ал.3 на чл.282 от НК. Срещу присъдата са подадени 
протест от ОП Сливен и жалба от подсъдимия и не е влязла в сила. 

През 2011 година в ЯОС е разгледано и НОХД №326/2011 
година образувано по обвинителен акт, внесен от ЯОП срещу едно лице – 
Г. С. / кмет на гр.Ямбол/ за престъпление по чл.282 ал.3 вр. с ал.2 вр. с ал.1 
от НК. Производството по делото не е приключило. 

В началото на всеки месец във ВСС се изпраща справка за 
образуваните и  наблюдаваните наказателни дела с висок обществен 
интерес за отминалия месец. 

 

Няма висящи наказателни дела, образувани преди 01.01.2011 г. и 

неприключили към 01.01.2012 г. 

 

 Приложение: Справка №5 относно висящи наказателни дела, 

образувани преди 1. 01. 2011г. и неприключили към 1. 01. 2012г. 

 

 І.НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ПЪРВА ИНСТАНЦИЯ 

 

 Както беше посочено и по- горе през 2011г. ЯОС е приключил 240 

бр. наказателни дела първа инстанция, с индивидуални показатели както 

следва: 

 -НОХД – 73бр; 

 - НАХД- 17бр. 

 -ЧНД – 96бр.; 

 -ЧНД (разпити)- 54 бр. 

Наказателните дела се образуват още същия ден или до три дни от 

постъпването и регистрирането им в съда. 

 

Прекратените първоинстанционни наказателни дела са общо  41 

бр., в това число НОХД- 40бр., включително 28бр. приключили с одобрено 

споразумение за прекратяване на делото, и ЧНД-1бр.  
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От общо прекратените НОХД едно дело е прекратено на осн. чл. 289, 

ал.1 вр. с чл. 24, ал.1,т.5 от НПК , едно дело е прекратено на осн. чл. 289, 

ал.1 от НПК и едно дело е прекратено на осн. чл. 378, ал.4,т.3 от НПК.  

Според информацията, изпратена на ИВСС останалите 9 бр. дела са 

върнати на прокурора за доразследване. Те ще бъдат разгледани подробно 

по- долу. 

Няма прекратени по давност дела.  

 

Приложение: Справка №6 за делата, прекратени в периода 

1.01.2011г.- 31. 12. 2012г. с посочване на основанието за прекратяване; 

  
Както беше посочено и по- горе през 2011г. от общо 

решените73бр. НОХД, ОС Ямбол е върнал на Прокуратурата 
9бр._НОХД, което представлява 12.32%. По реда на чл.249, ал.2 от НПК 
с разпореждане на съда са върнати 6 НОХД и по реда на чл.288, ал.1 от 
НПК с определение от открито съдебно заседание - 3 НОХД. 

Причините за връщане на делата на прокуратурата са за 
допуснати отстраними съществени процесуални нарушения в хода на 
досъдебното производство и при изготвяне на обвинителния акт, а именно: 

- нарушени са правата на пострадалото лице, визирани в чл.75 
НПК. Органът на разследването не е изпълнил задължението си по чл.227, 
ал.2 от НПК: пострадалото лице не е призовано за предявяване на 
разследването, въпреки че липсва негово заявление за отказ от участие 
в това действие по разследването; материалите по разследването не са 
предявени на пострадалия; 

- нарушаване правата на обвиняемия: 
 а/ Органът на разследването не е изпълнил задължението си по 
чл.227 ал.2 от НПК: обвиняемият не е призован за предявяване на 
разследването, въпреки че не е заявил отказ;материалите по разследването 
не са му предявен; 
 б/ органът по разследването не е изпълнил задължението си по 
чл.219, ал.3 от НПК; 
 в/противоречие  в диспозитива на   обвинителния   акт   между  
текстовото   изписване   на престъплението и дадената правна 
квалификация- деянието е по чл.354а, ал.2 от НК. В дисозитива на 
постановлението   за   привличане   в   качеството   на  обвиняем и в 
диспозитива на обвинителния акт не е отразена промяната на 
горепосочения текста на закона, обнародвана в ДВ бр. 26/ 2010г. 
Посочено е голямо количество, а не както е в посочената разпоредба - 
големи размери;  
 г/ непълен и неясен диспозитив на  обвинителния  акт; 
  д/ неконкретизиране  на  всяко от включените в продължаваната 
престъпна дейност деяние в обстоятелствената част на обвинителния   акт   
по   време,   място   и   начин на осъществяване;  
 е/в диспозитива на обвинителния акт е визирано осъществено 
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престъпление при   условията   на   опасен   рецидив-квалифициращ 
признак на престъпление  по чл.354 а ал.2 т.4 от НК, при липса на 
изложени обстоятелства касателно визираната квалификация в 
обстоятелствената част на обвинителния акт. 

Сравнено с предходните две години прекратените и върнатите за 
доразследване НОХД са съответно 2 за 2010 година и 1 за 2009 година, 
като и в предходните години са констатирани допуснати отстраними  
осъществени процесуални нарушения, включително и такива идентични с 
установените по върнатите през 2011 година дела. Налице е тенденция на 
значително увеличаване на броя на прекратените и върнати за 
доразследване дела през трите години - в минимални граници за 2010 г. 
спрямо 2009 г. и значително през 2011 година спрямо 2010 г. - от две на 
осем дела. 

Бяха инспектирани следните дела: 

 

      НОХД  № 570  по описа за 2010 година: 

 
Делото е образувано въз основа на обвинителен акт от 23. 11. 2010г., 

изготвен от Ж. Илиев- прокурор в ОП- Ямбол срещу И. И. за това, че на 16. 
05. 2010 г. около 23,30 часа,в дома си, находящ се в с.Скалица, област 
Ямбол,е нанесъл побой на баща си Ж. К., чрез нанасяне на множество 
удари по тялото на К. и удряне на главата му в дюшемето на пода, в резултат 
на което на 21.05.2010г .около 03,30 в МБАГГ”С"-Ямбол е настъпила 
смъртта на баща му,дължаща се на сърдечно-съдова и дихателна 
недостатъчност, настъпили в резултат на тежката мозъчна травма и 
проявилите се след побоя контузно- възпалителни промени в белите дробове- 
престъпление почл.116 ал.1 т.З пр.1 ит.6 пр.З от НК.  

 Делото е разпределено на съдия Пепа Чиликова. 

С протоколно определение от 10.01.2011г., постановено на осн. чл. 

288,т.1 от НПК съдия Чиликова върнала делото на прокурора, заради 

отстраними съществени процесуални нарушения, допуснати на 

досъдебното производство и при изготвяне на обвинителния акт. 

 Проверяващият екип намира, че съдията- докладчик е следвало да 

установи отстранимите съществени процесуални нарушения във фазата 

„подготвителни действия за предаване обвиняемия на съд”и по- 

конкретно при проверката по чл. 248, ал.2, т.3 от НПК. Поради 

несвоевременното констатиране на допуснатите нарушения общия срок 

за разглеждане и решаване на делото надхвърля необходимото за 

осъществяване на правосъдието. Наред с това съдът евентуално е лишил 

прокурора от възможността да упражни правата си по чл. 249, ал.3 от 

НПК. 
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Наред с това съгласно чл. 288, т.1 от НПК съдът прекратява 

съдебното производство и изпраща делото на съответния прокурор, 

когато е допуснато отстранимо съществено нарушение на 

процесуалните правила, довело до ограничаване на процесуалните права 

на обвиняемия или на неговия защитник. Видно от мотивите на 

протоколното определение от 10. 01. 2011г. съдията- докладчик не е 

изследвал и не е уточнил констатираните отстраними съществени 

нарушения на процесуалните правила довели ли са до ограничаване на 

процесуалните права на обвиняемия или на неговия защитник и кои техни 

процесуални  права са били ограничени.Отделно от това не става ясно 

мнението на съда досежно отговора на въпроса чии права са били 

ограничени- на обвиняемия или на неговия защитник. 

 

НОХД№85/11г.: 

 Делото е образувано въз основа на обвинителен акт, внесен от Ж. 

Илиев- прокурор в ОП Ямбол срещу И. И. за това, че на 16.05.2010 г. около 

23,30 часа, в домът си, находящ се в с.Скалица, област Ямбол, е нанесъл 

побой на баща си Ж. К. от с.Скалица, обл.Ямбол, чрез нанасяне на 

множество удари по тялото на К. и удряне на главата му в дюшемето на пода, 

в резултат на което на 21.05.2010г. OKOJJIO 03,30 в МБАЛ „С"-Ямбол е 

настъпила смъртта на К., дължаща се на сърдечно-съдова и дихателна 

недостатъчност, настъпили в резултат на тежката мозъчна травма и 

проявилите се след контузионни възпалителни промени в белите дробове, 

като деянието е извършено с особена жестокост -престъпление по чл.116 

ал.1 т.З пр.1 и т.6 пр.З от НК. Делото било разпределено на съдия Иван 

Иванов. 

 С протоколно определение от 19.05.2011г., постановено на осн. 288, т.1 

от НПК съдът върнал делото на прокурора. В мотивите на определението 

съдът посочил, че на ДП е допуснато съществено нарушение на 

процесуалните правила довело до нарушаване правото на защита на 

обвиняемия. Текстовото формулиране на обвинението в Постановлението 

за привличане в качеството на обвиняем и в диспозитива на обвинителния 

акт е в явно противоречие с цифровото изражение на така формулираното 

обвинение.  Диспозитивът на обвинителния акт е непълен и неясен и 

обвиняемият не би могъл да разбере в какво престъпление точно се 

обвинява - такова по чл. 122,  такова по чл. 124 или по чл. 116 от НК. 

Проверяващият екип намира, че съдията- докладчик е следвало да 

установи отстранимите съществени процесуални нарушения във фазата 
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„подготвителни действия за предаване обвиняемия на съд”и по- 

конкретно при проверката по чл. 248, ал.2, т.3 от НПК. Поради 

несвоевременното констатиране на допуснатите нарушения общия срок 

за разглеждане и решаване на делото надхвърля необходимото за 

осъществяване на правосъдието. Наред с това съдът евентуално е лишил 

прокурора от възможността да упражни правата си по чл. 249, ал.3 от 

НПК. 

Нарушенията, допуснати на досъдебното производство и при 

изготвяне на обвинителния акт са констатирани и от съдебния състав, 

разглеждал НОХД№570/10г. по описа на ЯОС.Фактически прокурор 

Ж.Илиев не е изпълнил указанията на съда, дадени с определение от 10.01. 

2011г. по горепосоченото дело.Неговото бездействие също е довело до 

неоправдано удължаване на общия срок за разглеждане и решаване на 

делото, по смисъла на Европейската конвенция за защита на правата на 

човека и основните свободи. 

 

НОХД№7/11г.: 

Делото е образувано въз основа на обвинителен акт, внесен от ОП 

Ямбол срещу А. М., С. Х., С. Г., Ю. Б., В. Т. и Х. К. за извършени от тях 

престъпления по чл. 248а, ал.2, вр.ал.1, вр. с чл. 26, ал.1 от НК. 

Обвинителният акт е изготвен от прокурор Димитър Люцканов. Делото е 

разпределено на съдия Петранка Жекова. 

С разпореждане от 11. 01. 2011г., постановено по горепосоченото дело 

съдия Жекова върнала делото на прокурора поради отстраними 

съществени нарушения на процесуалните правила, допуснати на 

досъдебното производство. Според съдия Жекова при разпита на 30. 07. 

2010г. обв. Т. изрично заявила, че желае да й бъдат предявани матиралите 

по разследването. Въпреки това разследващият орган не я призовал и не й 

предявил материалите от разследването, което представлява неизпълнение 

на задължението, произтичащо от чл. 227 от НПК.По този начин са 

нарушени правата на обв. Т., визирани в чл. 55 от НПК. 

 

НОХД№375/11г.: 

 

Делото е образувано въз основа на обвинителен акт, внесен от ОП 

Ямбол срещу шестима обвиняеми за извършени от тях престъпления по чл. 

248а, ал.2, вр.ал.1 от НК. Обвинителният акт е изготвен от прокурор Димитър 

Люцканов. Делото е разпределено на съдия Диана Фарфарова. 
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С протоколно определение от 2. 09. 2011г., съдията- докладчик върнал 

делото на прокурора поради допуснати отстраними съществени нарушения 

на процесуалните правила, довели до ограничаване правото на защита на 

обвиняемите по смисъла на чл. 288, т.1 от НПК. В мотивите си посочил, че  

с разпореждане от 30. 05. 2011г. по описа на ЯОС, по отношение на същите 

подсъдими, за същото внесено обвинение ЯОС е прекратил 

производството по делото  на осн. чл.249 ал.2 вр. с чл.248 ал.2 т.3 от НПК 

и е върнал същото на ЯОП , като е счел  , че обвинителния акт не отговаря 

на  изискванията на НПК  въведени в чл.246 ал.2 от НПК , тъй като не е 

описано в пълнота  конкретното престъпление , за което да бъде 

ангажирана наказателната отговорност на  всяко от обвинените лица, по 

време, място и начин на извършване  , каквото е изискването на текста на 

закона, предвид  неконкретизирането  на всяко от включените  в  

продължаваната престъпна дейност деяния , съгласно  разпоредбата на 

чл.26 ал.1 от НК. Това разпореждане на съда е потвърдено с  Определение 

№ 30/28.06.2011 г. на БАС постановено по  ВЧНД № 146/2011 г. п описа на 

БАС. Съдът констатирал, че ОП Ямбол не е изпълнила всички указания на 

съда и отделно от това при изготвянето на обсъждания обвинителен акт са 

допуснати нови отстраними съществени нарушения на процесуалните 

правила, довели до ограничаване на правото на защита на подсъдимите. 

Проверяващият екип намира, че съдията- докладчик е следвало да 

установи отстранимите съществени процесуални нарушения във фазата 

„подготвителни действия за предаване обвиняемия на съд”и по- 

конкретно при проверката по чл. 248, ал.2, т.3 от НПК. Поради 

несвоевременното констатиране на допуснатите нарушения, общия срок 

за разглеждане и решаване на делото надхвърля необходимото за 

осъществяване на правосъдието. Наред с това съдът евентуално е лишил 

прокурора от възможността да упражни правата си по чл. 249, ал.3 от 

НПК. 

Обвинителните актове и по трите дела- НОХД№7/11г., 

НОХД№151/11г. и НОХД№375/11г. са изготвени от Димитър Люцканов- 

прокурор в ОП Ямбол. Прокурор Люцканов следва да проявява по- голяма 

прецизност при упражняване на функциите си на наблюдаващ прокурор и 

при изготвяне на обвинителните актове. Непрецизното изпълнение на 

неговите задължения е довело до неоправдано увеличаване на общия срок 

за разглеждане и решаване на делото по смисъла на Европейската 

конвенция за защита правата на човека и основните свободи. Делото е 

връщано три пъти за един и същ кръг от процесуални нарушения и по 
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този начин срокът на делото е надхвърлил необходимото за 

осъществяване на правосъдието. Отговорност за нарушаване на 

разумния срок за разглеждане на делото, причинено от посочените по- 

горе нарушения носи Д. Люцканов- прокурор в ОП Ямбол. В съдебното 

заседание е участвал прокурор Г. Георгиев. Не са направени възражения 

за спазването на разпоредбата на чл. 144, ал.2 от ЗСВ и поради това 

проверяващият екип приема,че административният ръководител на ОП 

Ямбол е определил прокурор Георгиев за участие в съдебното заседание 

поради това, че прокурор Люцканов не е могъл да участва в него по 

уважителни причини. 

 

Предмет на проверка бяха също НОХД№151/11г. и НОХД№52/11г. със 

съдия- докладчик Диана Фарфарова, НОХД№59/11г. със съдия- докладчик 

Гергана Кондова и НОХД№414/11г. със съдия- докладчик Пепа Чиликова. 

Проверяващият екип установи, че по тях не са допуснати нарушения, 

свързани с образуването, разглеждането и приключването на делата. 

 

Приложение: Справка №8 за делата, върнати на прокурора за 

доразследване в периода 1.01. 2011г.- 31. 12. 2012г. 

 

През 2011г. от общо решени 73 бр. НОХД, ЯОС е  постановил 

оправдателни присъди по две НОХД, което представлява 2.73%. Двете 

дела са образувани въз основа на внесено обвинение с два обвинителни 

акта срещу две лица.  По едното НОХД е постановена оправдателна 

присъда по внесено обвинение по чл.116 ал.1 т.6 вр. с чл.115 от НК 

срещу едно лице. От събраните и проверени по делото доказателства 

съдът е приел за установени фактически обстоятелства по осъществяване на 

деянието, сочещи на непосредствено противоправно нападение от 

пострадалия над подсъдимия, респективно осъществяване на деянието при 

условията на неизбежна отбрана по чл.12 ал.1 от НК. Следва да се има 

предвид, че същото лице е признато за виновно за осъществено по чл.339 

от НК деяние. 
По НОХД№79/11г. е постановена оправдателна присъда по 

внесено обвинение по чл.282 ал.2 пр.2 вр. с ал.1 от НК срещу Г.С. за това, че 
за времето от 3. 10. 2008г. до 29. 12. 2008г. в гр. Ямбол в качеството си на 
длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение- кмет на община 
Ямбол, с цел да набави облага за „С”ООД в размер на 29 245.43лв. е 
нарушил и не е изпълнил служебните си задължения при обявяването, 
възлагането и  изпълнението на обществена поръчка за „основен ремонт на 
зала Диана”- гр. Ямбол., сключването  изпълнението на договор 
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№109/10.12.2008г., предвидени в чл. 22 и чл.6 от ЗОБ, чл. 15 от ЗОП, чл. 1, 
л.3, чл. 24, ал.1,т.5, чл. 53, ал.1,т. 1 и чл. 24, ал.1,т.1 и 2 от НВМОП и чл. 35 
от НУОБ на община Ямбол, параграф ІІІ, б. „а”, т.3 от договор №109/10.12. 
2008г. и от това са могли да настъпят немаловажни  имуществени вреди в 
размер на 38 603.97лв. и неимуществени вредни последици за община 
Ямбол. Докладчик по делото е Георги Карабаджаков. Присъдата е 
потвърдена с решение №207/4.11.2011г., постановено по ВНОХД№132/11г. 
по описа на АС Бургас и с решение №18/7.02. 2012г., постановено по 
касационно наказателно дело №2967/11г. по описа на ВКС, Първо 
наказателно отделение.  

 

Приложение: Справка №7 за делата, приключили с оправдателна 

присъда в периода 1. 01. 2011г.- 31. 12. 2012г. 

 

Не са разглеждани дела, по които подсъдимият е бил непълнолетен. 

 
Дела, решени по реда на гл.29 от НПК „Решаване на делото със 

споразумение”.  
Всички дела, образувани въз основа на внесени споразумения са 

насрочени в 7- дневния срок по чл. 382, ал.2 от НПК. Както беше посочено 
и по- горе от общо приключените 73 бр. НОХД, 28 бр. НОХД са 
приключени със споразумение за прекратяване на наказателното 
производство. От прекратените завършили със споразумение НОХД 
общо 28 дела по реда на чл.382 от НПК са 18 дела и по реда на чл.384 от 
НПК-10 дела. 

Всички внесени и приключили със споразумение НОХД по реда на 
чл.382 от НПК са разгледани от съда в законоустановения 7 дневен срок по 
чл.382 ал.2 от НПК. По петнадесет от делата споразуменията са одобрени 
от съда в съответствие с разпоредбите на чл.382 от НПК, така както са 
внесени. По три от делата са направени от съда предложения за промяна в 
споразумението по реда на чл.382 ал.5 от НПК, които са приети от 
страните, след което съда е одобрил споразуменията. 

При завършилите със споразумение по реда на чл.384 от НПК 10 дела 
споразумението е одобрявано в първото по делото заседание при което 
всички дела са приключили в максимално кратки срокове, във всички 
случаи в рамките на инструктивния три месечен срок. По три от делата е 
направено предложение от съда по реда на ал.5 на чл.282 от НПК, които 
са приети от страните, след което съда е одобрил споразумението. 

 

В рамките на проверката бяха инспектирани следните дела: 

НОХД 141/11г.: 

 

Делото е образувано въз основа обвинителен акт, внесен от ЯОП 

срещу М. Д. за престъпление по чл. 354а, ал.1,пр.3 и 4 от НК. В рамките на 

съдебното производство е постигнато споразумение, между ОП Ямбол от 
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една страна и обвиняемият и неговият адвокат- от друга за прекратяване на 

наказателното производство, образувано за извършеното от него 

престъпление, посочено по- горе. Съдия- докладчик по делото е Диана 

Фарфарова.  

Споразумението е одобрено в съдебното заседание на18.04. 2011г. С 

него на подсъдимия е наложено наказание Лишаване от свобода в размер 

на 6 месеца. На осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наказанието е 

отложено за срок от 3 години. В споразумението, одобрено от съда не е 

посочено на кого да се възложи възпитателната работа в случаите на 

условно осъждане.По силата на  чл.381, ал.5, т.4 от НПК това е 

задължителен елемент от постигнатото споразумение. Страните 

могат да постигнат съгласие възпитателните грижи да се възложат на 

обществена организация или трудов колектив с тяхно съгласие, а когато 

липсва такова съгласие, възпитател може да бъде определено лице- чл.67, 

ал.1 и 2 от НК.В рамките на проверката дали споразумението отговаря 

на закона, съдът следва да следи за спазването и на чл.381, ал.5,т.4 от 

НПК. 

Аналогичен на горепосочения пропуск е налице и при одобряване на 

споразумение по НОХД№95/11г. със съдия- докладчик Пепа Чиликова, 

НОХД№141/11г., НОХД№509/11г. и НОХД№417/11г. със съдия- 

докладчик Д. Фарфарова, НОХД№287/11г. и НОХД№110/11г. със съдия- 

докладчик Г. Карабаджаков и НОХД№235/11г. със съдия- докладчик Иван 

Иванов. 

 

НОХД№190/11г.: 

 

Делото е образувано на 7.04.2011г. въз основа на споразумение, 

сключено между ОП Ямбол от една страна и обв. Д. Д., обв. Й. Д. и техния 

защитник- от друга за прекратяване на наказателното производство, 

образувано за извършено от тях престъпление по чл. 244, ал.1, вр. с чл. 

243, ал.1,вр. с чл. 26, ал.1,вр. с чл. 20, ал.2 от НК. Съдия- докладчик по 

делото е Иван Иванов. 

При подготовката на съдебното заседание по реда на чл. 256 от 

НПК съдията не се е произнесъл относно наложената на подс. Д. мярка 

за неотклонение „парична гаранция” в размер на 3000лв.Съдия Иванов се 

произнесъл  по мярката за неотклонение в съдебното заседание на 

12.04.2011г. след като постъпила молба в този смисъл от защитника на 

подсъдимия. 
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По делото има събрани веществени доказателства. В същото 

време в материалите по делото липсва приемо- предавателен протокол за 

веществените доказателства, изискван от разпоредбата на чл. 141, ал.2 

от ПАРОАВАС. 

 В съдебното заседание от 12. 04. 2011г. съдът одобрил постигнатото 

споразумение. По силата на одобреното споразумение всеки един от 

подсъдимите следва да изтърпи наказание лишаване от свобода за срок от 

една година. На осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наказанието по 

отношение на подс. Д. е отложено за срок от 3 години и 6 месеца, а по 

отношение на подс. Д.- за срок от 3 години. В споразумението, одобрено 

от съда не е посочено на кого да се възложи възпитателната работа в 

случаите на условно осъждане.По силата на  чл.381, ал.5, т.4 от НПК 

това е задължителен елемент от постигнатото споразумение. 

Страните могат да постигнат съгласие възпитателните грижи да се 

възложат на обществена организация или трудов колектив с тяхно 

съгласие, а когато липсва такова съгласие, възпитател може да бъде 

определено лице- чл.67, ал.1 и 2 от НК.В рамките на проверката дали 

споразумението отговаря на закона, съдът следва да следи за спазването 

и на чл.381, ал.5,т.4 от НПК. 

Присъдата е изпратена за изпълнение на 13.04. 2011г. 

 

Бяха проверени НОХД№428/11г. със съдия- докладчик П. Жекова, 

НОХД№95/11г. със съдия- докладчик Пепа Чиликова и НОХД№131/11г. 

със съдия- докладчик Г. Кондова. Проверяващият екип констатира, че не 

са допуснати нарушения при тяхното образуване, движение и 

приключване. 

 

13 бр. дела са разгледани по реда на гл.28 от НПК – 

„Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание”. Всички дела, образувани през 2011г. въз 

основа на внесени постановления на прокуратурата, съдържащи 

предложения за прилагане на чл. 78а от НК са насрочвани в едномесечния 

срок по чл. 376, ал.1 от НПК. 

 

Бяха инспектирани следните дела: 

НАХД№170/11г.: 
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Делото е образувано на 25.03.2011г. въз основа на постановление по 

чл. 375 НПК на ОП Ямбол, с което се предлага, на осн. чл. 78А от НК, обв. 

А. Т. да бъде освободен от наказателна отговорност за престъпление по чл. 

248а, ал.3 вр. ал.2 вр. с ал.1 от НК и да му се наложи административно 

наказание. 

В деня на образуването делото е разпределено на съдия Пепа 

Чиликова. 

С разпореждане от 30. 03. 2011г. съдия Чиликова насрочила делото 

за 28.04.2011г.  

На 28. 04. 2011г. делото приключило с решение,с което подсъдимият 

е признат за невиновен в извършването на престъпление по чл. 248а, ал.3 

вр. ал.2 вр. с ал.1 от НК и е оправдан по обвинението, повдигнато от ОП 

Ямбол. 

На 13. 05. 2011г. ОП Ямбол подала протест срещу така 

постановеното решение. Протестът е администриран своевременно. На 16. 

05. 2011г. препис от него е изпратен на оправдания подсъдим и на 

31.05.2011г. протеста ведно с делото са изпратен и на АС Бургас. 

В АС е образувано ВНАХД№129/11г., като за докладчик е 

определена съдия Веселина Герова. Съдебното заседание било на 

27.06.2011г. В протокола от съдебното заседание не е отразено дали 

съдът е изпълнил задължението си по чл. 317 вр. с чл.274 от НПК.Както 

прокурорът, така и обвиняемият А. Т. не са сочили нови доказателства. 

Същият ден делото приключило. На осн. чл. 336, НПК  въззивната 

инстанция отменила оправдателната присъда на първоинстанционния съд 

и постановила нова присъда, с която осъдила подсъдимия Тонев за 

престъплението, за което имал повдигнато обвинение. 

 

НОХД№442/11г.: 

 

Делото е образувано на 29. 09. 2011г. въз основа на обвинителен акт, 

внесен на 28. 09. 11г. от ОП Ямбол срещу Т. Т. за извършено от него 

престъпление по чл. 248а от НК. 

В деня ня образуването делото е разпределено на съдия Георги 

Карабаджаков, който с разпореждане от 29.09. 11г. насрочил първото 

заседание по делото за 14. 10. 11г. 

На 14. 10. 2011г. делото приключило с присъда. Съдът признал 

подсъдимият за виновен в извършването на престъпление по чл. 248а от 

НК, но на основание чл. 78а от НК го освободил от наказателна 
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отговорност и му наложил административно наказание „глоба” в размер на 

1100лв. 

Мотивите са предадени в канцеларията на ЯОС на 17.10.11г. 

Присъдата е влязла в законна сила на 1.11.2011г. 

Присъдата е изпратена на ЯОП за сведение на 17.11.11г., а 

изпълнителен лист е изпратен на ТД на НАП – Бургас- на 18. 11. 11г. 

Допуснато е нарушение на 7-дневния срок по чл. 416, ал.5 от НПК. 

Прокурорът, изготвил обвинителния акт не е изпълнил 

добросъвестно задължението си по чл.242, ал.1 от НПК.    

Бяха инспектирани и следните дела: НАХД№468/11г. със 

съдия- докладчик Георги Карабаджаков и НАХД№413/11г. със 

съдия- докладчик Иван Иванов. Проверяващият екип констатира, че 

няма допуснати нарушение при тяхното образуване, движение и 

приключване. 

 

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

съдебно следствие в производство пред първата инстанция”. 
През 2011 година в Ямболски окръжен съд са разгледани по 

реда на глава 27 от НПК 14 броя НОХД. По тринадесет дела 
разгледани по този ред решението на съда е взето по искане направено от 
подсъдимите и по едно по предложение на съда. Производството по делата 
е приключило в кратки срокове - по пет от делата в едномесечен, по осем 
от делата в двумесечен и по едно от делата в тримесечен срок от 
постъпване на делото с обвинителен акт в съда. По осем от делата са 
постъпили жалби, по шест от които от подсъдим и по две от делата 
едновременно от подсъдим и граждански ищец и частен обвинител. По 
делата няма постъпили протести. По дванадесет от разгледаните по този ред 
дела присъдите са влезли в сила. 

В сравнителен план през предходните две години са разгледани по 
този ред съответно през 2010 г. 8 дела и през 2009 година осем дела. 

 

Бяха инспектирани следните дела: 

 НОХД№40/11г.: 

 

Делото е образувано на 24.01. 2011г. въз основа на обвинителен акт, 

внесен от ОП Ямбол на 19.01. 2011г. срещу П. Н. за извършено от него 

престъпление по чл. 199, ал.1,т.4 вр. с чл. 198, ал.1, б.”а” и „б” от НК. 

В деня на образуването делото е разпределено на съдия Пепа 

Чиликова. 

С разпореждане от 27. 01. 2011г. съдия Чиликова насрочила делото 

за 22.03.2011г.  
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Делото е разгледано по реда на глава 27 от НПК „Съкратено съдебно 

следствие в производството пред първата инстанция. Приключило е на 22. 

03. 2011г., когато подсъдимият е признат за виновен и съдът му наложил 

наказание 5 години лишаване от свобода, което да бъде изтърпяно в 

затворническо общежитие от закрит тип при първоначален строг режим. 

Мотивите към присъдата са предадени в канцеларията на съда на 

24.03.2011г. 

На 4.04.2011г. подсъдимият подал въззивна жалба срещу така 

постановената присъда. Въззивната жалба е администрирана 

своевременно. Същият ден препис от нея е изпратена на ОП Ямбол. На 12. 

04. 2011г. въззивната жалба ведно с делото са изпратени на АС Бургас. 

В АС е образувано ВНОХД№89/11г. като за съдия- докладчик е 

определен съдия Яни Бахчеванов. Съдебното заседание се състояло на 2. 

05. 2011г. Прокурорът и подсъдимият заявили, че няма да представят нови 

доказателства. В протокола не е отразено, че се явява представител на 

АП Бургас.В съдебния протокол не е посочено дали съдът е изпълнил 

задължението си по чл. 317 вр. с чл. 274 от НПК.Съдът не се е произнесъл 

по доказателствата, не е постановил определение, с което да приеме  

представените по делото писмени доказателства и не е приключил 

събирането на същите. Вместо това, според съдебния протокол, 

непросредствено след доклада на делото съдът постановил започване на 

съдебните прения. 

 

НОХД№312/11г.: 

 

Делото е образувано на 30.06.11г. въз основа на обвинителен акт, 

внесен от ОП Ямбол на 29.06. 11г. срещу трима подсъдими за извършено 

от тях престъпление по чл.199, ал.1,т.4 вр. с чл. 198, ал.1,чл. 20, ал.2 и чл. 

29, ал.1,б. „а” и „б” от НК. 

В деня на образуването делото е разпределено на съдия Гергана 

Кондова.  

Тя насрочила съдебното заседание за 14.07.11г. Разгледала и 

приключила делото по реда на глава 27 от НПК „Съкратено съдебно 

следствие в производството пред първата инстанция” в рамките на едно 

съдебно заседание. Постановила осъдителни присъди за тримата 

подсъдими. 

Мотивите са предадени в канцеларията на съда на 20. 07. 11г. На 21. 

07. 11г. тримата подсъдими подали въззивни жалби срещу така 
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постановената присъда. Жалбите са администрирани своевременно. 

Преписи от тях са изпратени на ОП Ямбол в деня на подаването им. 

На 12. 08. 2011г. делото е изпратено на АС- Бургас, който потвърдил 

присъдите. Присъдите и на тримата подсъдими са влезли в законна сила на 

15. 12. 2011г. Делото се върнало в ОС Ямбол на 23. 12. 11г. 

Преписи от присъдата са изпратени на ОП Ямбол на 3. 01. 12г. 

 

НОХД№333/11г.: 

 

Делото е образувано на 18. 07. 11г. въз основа на обвинителен акт, 

внесен от ЯОП на 15.07.11г. срещу А. Н. за престъпление по чл. 304, ал.1 

от НК. В материалите по делото се намират веществени доказателства. 

Липсва приемо- предавателен протокол за веществените доказателства, 

изискван от чл.141, ал.2 от ПАРОАВАС.   

В деня на образуването делото е разпределено на съдия Иван Иванов. 

С разпореждане от 19.07.11г. той открил производство по чл. 370, ал.1 от 

НПК и насрочил предварително изслушване на страните за 9. 09. 11г. 

Делото приключило на 9.09.11г., когато съдът постановил 

осъдителна присъда.  

Присъдата е влязла в сила на 27. 09. 11г. 

Мотивите са предадени в канцеларията на съда на 3. 10. 2011г. 

същият ден присъдата е изпратена на ЯОП за изпълнение. 

 Аналогичен на горепосочения пропуск беше констатиран и по 

НОХД№483/11г. със съдия- докладчик Диана Фарфарова. 

 

 Бяха инспектирани и следните дела : НОХД№308/11г. със съдия- 

докладчик Г. Карабаджаков и НОХД№376/11г. със съдия- докладчик 

Диана Фарфарова. Проверяващият екип констатира, че няма допуснати 

нарушения при тяхното образуване, движение и насрочване. 

 

Няма разгледани дела по реда на гл.25, НПК „Незабавно 

производство”. 

 

Няма разгледани дела по реда на гл.24, НПК „Бързо производство”. 

 

Разгледани са 30 бр.дела, образувани по искане за вземане на мярка 

за неотклонение „Задържане под стража”(чл.64) или за нейното изменение 

(чл.65 от НПК). От тях 17 бр. дела по чл.64 от НПК съдът е постановил 
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определението си в деня на образуването. По 11 бр. дела с правно 

основание чл. 65 от НПК съдът е постановил определението си в 3 дневен 

срок от деня на образуването. По 3бр. дела съдът е постановил 

определението си в срок по-дълъг от 3 дни. Две от делата са с правно 

основание чл.65 от НПК. Двете дела са решени в повече от едно съдебно 

заседание. Едното от тях е първоинстанционно, а другото- въззивно.Това 

са: ЧНД№418/11г. със съдия- докладчик Пепа Чиликова. Делото е 

образувано на 9.09. 11г. По него е имало две съдебни заседания с оглед 

събиране на доказателства. Съдът е постановил определението си на 15.09 

11г. 

ВЧНД№ 497/11г. със съдия- докладчик Петранка Жекова. Делото е 

образувано на 15. 11. 2011г. Проведени са две съдебни заседание. Съдът е 

постановил определението си на 23. 11. 2011г. 

Едно от делата е с правно основание чл. 64 от НПК. То е въззивно. 

Става дума за ВЧНД№293/11г. Съдия- докладчик по делото е Пепа 

Чиликова. Образувано е на 15. 06- 2011г.. по делото са проведени 2 

съдебни заседания. Съдът е постановил определението си на 21.06. 2011г. 

Установи се, че е спазено изискването на чл. 92, ал.5 от ПАРОАВАС 

делата, които се разглеждат в кратки процесуални срокове да се 

обозначават с жълт етикет. 

Предмет на проверка бяха следните дела с правно основание чл. 64 и 

чл. 65 от НПК: ЧНД№237/11г., ЧНД№122/11г., ЧНД№23/11г., 

ЧНД№266/11г., ЧНД№259/11г., ЧНД№381/11г., ЧНД№464/11г., 

ЧНД№451/11г., ЧНД№431/11г. и ЧНД№437/11г. Проверяващият екип 

констатира, че няма нарушение по образуването, движението и 

приключването на проверените дела. 

 

Приложение: Справка №15 за наказателните дела с правно основание 

чл. 64 и чл. 65 от НПК, които са решени в повече от едно заседание. 

 

През 2011 г. в Окръжен съд – Ямбол не са разглеждани като първа и 

въззивна инстанция дела по глава 34, раздел І от НПК „Прилагане на 

принудителни медицински мерки”.  

 

По спазването на чл.252 от НПК: 

- 72 бр. НОХД са насрочени в двумесечния срок. 

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

председателя на съда. 
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 - Няма НОХД, които да са насрочени в тримесечен срок без 

разрешение на председателя на съда. 

 

Приложение: Справка №13 за делата насрочени в тримесечен срок 

без разрешение на председателя на съда; 

 

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

По 71 НОХД интервалът между съдебните заседания е до три месеца. По 2 

НОХД интервалът между съдебните заседания е повече от три месеца. 

 

Приложение :Приложение№1 

 

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

разглеждане и решаване на  делото с вид на съдебния акт - ПРИСЪДА. 

През 2011 г. броя на свършените в Окръжен съд Ямбол НОХД и 
НАХД първа инстанция е 90 /73 броя НОХД и 17 броя НАХД/. В срок до 
3 месеца са свършени 77 дела /62 броя НОХД и 15 броя НАХД/, което 
съставлява 85,6% от свършените от този вид дела, при 91% за 2010 г. и 76% 
за 2009 г. В преобладаващата си част причините, поради които част от 
първоинстанционните наказателни дела са продължили по- дълго от 
препоръчителния три месечен срок са свързани с: 

- неявяването на подсъдими, защита и вещи лица в съдебно 
заседание с посочване на уважителна причина за това /представяне на 
медицински документи съобразени с изискванията за невъзможност за 
явяване в съдебно заседание на подсъдими и защитници по делата,както   
и   такива   за   служебна   ангажираност на защитата по дела насрочени 
преди това по което не се явява/,което обстоятелство и налага 
отлагането на съдебни заседания; 

- отсъствие на участници в процеса, чието явяване в съдебно 
заседание е задължително по смисъла на чл. 271 от НПК, по неуважителни 
причини; 

- неявяване на свидетели чийто показания са необходими за 
изясняване  на   фактически  обстоятелства   по  делото  независимо от 
редовното им призоваване; 

- необходимост от събиране на доказателства от съда по искане  на 
страните или по инициатива на съда, несъбрани в хода на досъдебно 
производство; 

- назначаване на нови съдебни експертизи или поставяне на 
допълнителни задачи на експертите по назначените експертизи; 

- за връчване на обвинителен акт в срок, на разбираем за  
подсъдимия   език,   назначаване  на   нов  преводач   поради   направени 
възражения за точност на превода, неявяване на преводача, връчване на 
обвинителен акт и призоваване на подсъдим и свидетели на адрес извън 
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територията на страната; 
- при регистрация на подсъдим като кандидат за кмет, както и 

на адвокати защитници членове на ЦИК и РИК предвид разпоредбите на 
ИК. 

Във всички случаи съдът е санкционирал нередовната страна 
или свидетел, вещо лице или преводач по чиято вина е отложено 
делото. От анализът на причините за приключване на част от делата 
извън тримесечния инструктивен срок се налага извод, че същите са 
обективни и не зависят и не се дължат на неправилно процесуално 
поведение на съдиите. Във всички случаи на отлагане на съдебни 
заседания по делата даване ход на същите е било невъзможно предвид 
разпоредбите на процесуалния закон, като съда е налагал санкции на 
виновните за това страни и е насрочвал делата в открито съдебно 
заседание във възможно най-кратки срокове съобразено с 
възможностите за призоваване на страните, съответно за изготвяне на 
експертизи или изискване на писмени доказателства, когато това е било 
причина за отлагане на делата. За максималния три месечен срок са 
отлагани само дела, по които призоваване на лица е било свързано със 
съдебна поръчка извън територията на страната. 

 

По 30  НОХД срокът от образуване на делото до постановяване 

на присъдата по делото е до 7 месеца. По 1 НОХД този срок е до 9 месеца, а 

по 4 НОХД този срок е над 9 месеца. 

В срок до 3 месеца са свършени 96 частни наказателни дела първа 
инстанция, което съставлява 100% от свършените от този вид дела, при 
99% за 2010 г. и 100% за 2009 г. 

 

Предмет на проверка бяха следните дела: 

НОХД№386/10г.: 

 

Делото е образувано на 21. 07 2010г. въз основа на обвинителен акт, 

внесен от ОП Ямбол срещу  Ж. Н. и Н. Ж. за извършено от тях 

престъпление по чл. 116, ал.1, т.6, предл. 2 и 3 вр. с чл. 115 вр. чл. 20, ал.2 

от НК. Разпределено е на съдия Иван Иванов. 

По делото има веществени доказателства, но няма протокол по чл. 

141 ,ал.2 от ПАРОАВАС. 

С разпореждане от 22. 07. 2010г. е насрочено за 21. 09. 2010г. В 

разпореждането не е отразено дали съдията е извършил проверка на 

всички обстоятелства, визирани в чл. 248, ал2 от НПК. 

Понеже за престъплението се предвижда наказание лишаване от 

свобода не по- малко от 15 години, на осн. чл. 28, ал. 1, т.3 от НПК, делото 

следва да бъде разгледано от двама съдии и трима съдебни заседатели. 
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Втори съдия по делото била младши съдия Христова. С разпореждане от 

4.08. 10г. съдия Иванов отложил съдебното заседание за 23. 09. 10г. поради 

ангажимент на мл. съдия Христова. 

На 23. 09. 10г. съдът дал ход на делото, извършил съответните 

процесуални действия и го отложил за 21. 10. 10г. за събиране на 

доказателства. По отношение на свидетелка, която не се явилата без 

уважителни причини е наложена глоба и е разпоредено принудително 

довеждане. 

На 21. 10. 2010г. съдът дал ход на делото, извършил съответните 

процесуални действия и отложил делото за 25. 11. 2010г. за изслушване на 

съдебно- медицински експертизи. 

На 21. 11. 2010г. съдът дал ход на делото, събрал част от 

необходимите доказателства и отложил делото за 20. 01. 2011г. за събиране 

на допълнителни доказателства. 

На 20.01. 2011г. съдът приключил делото и постановил осъдителна 

присъда. Мотивите са предадени в канцеларията на съда на 17.02.2011г. 

Срещу така постановената присъда двамата подсъдими са подали 

въззивни жалби. 

АС Бургас изменил присъдата, а ВКС потвърдил решението на 

БАС. 

Присъдата е влязла в законна сила по отношение и на двамата 

обвиняеми на 31.01.2012г. Делото се е върнало от ВКС на 9.02. 2012г. 

Присъдата е изпратена за изпълнение на ОП Ямбол на 13. 02. 2012г. 

 

НОХД№490/00г.: 

 

Делото е образувано на 25. 10. 2000г. въз основа на обвинителен акт, 

внесен от ОП Ямбол срещу С. Е. за престъпление по чл. 283а, т.1 вр. с чл. 

282, ал.1 вр. с ал.1 от НК. Разпределено е на съдия Диана Фарфарова. 

Съдия Фарфарова е била докладчик до 21. 04. 2004г. След тази дата 

докладчик по делото станала съдия Петранка Жекова. 

Делото е насрочвано многократно. Съдебните заседания са 

пренасрочвани и отлагани поради заболяване на подсъдимия Е. 

Назначавани са проверки на РЦЗ Ямбол за установяване редовността на 

болничните листи, представени от подсъдимия, назначавани са съдебно- 

медицински експертизи, които да дадат заключение дали подсъдимия 

страда от тежко заболяване и дали то се явява пречка за неговото участие в 

наказателния процес. Назначавана е и съдебно- психиатрична експертиза, 
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която да даде заключение дали подсъдимият е изпаднал в продължително 

или краткотрайно разстройство на съзнанието, което да изключва 

вменяемостта. Делото е било спряно в периода от: 

- 5. 10. 2004г. до 3. 02. 2006г.; 

- 7.03. 2006г. до 22. 05. 2007г.; 

- 4.07. 2007г. до 14. 02. 2008г.; 

- 8. 04. 2008г. до 24. 04. 2009г.; 

- 29.10.2009г. до 17. 11. 2010г.; 

В съдебното заседание на 10.03. 2011г. е депозирано медицинско 

направление, в което е посочено, че подсъдимият е с диагноза мозъчно 

съдова болест, хипертония в криза, диабет, като посочените заболявания не 

позволяват лицето да се яви пред органите на съдебната власт. Изслушано 

е заключение на съдебно- психиатрична експертиза, според което Едрев 

има продължително разстройство на съзнанието. Процесът е прогресивен и 

ще се развива към цялостна деменция. 

С определение от 10.03. 2011г. ЯОС прекратил делото. В мотивите 

съдът посочил, че подсъдимият боледува от органични, включително 

психотични разстройства- съдова деменция- смесена корова и подкорова, 

изразен депресивен синдром. Налице е продължително разстройство на 

съзнанието, което изключва вменяемостта. 

 

Предмет на проверка бяха също: НОХД№63/11г. и НОХД№370/11г. 

със съдия- докладчик Г. Карабаджаков, НОХД№458/11г. и 

НОХД№602/10г. със съдия- докладчик Диана Фарфарова, НОХД№437/10г. 

със съдия- докладчик Пепа Чиликова и НОХД№199/11г. със съдия- 

докладчик Иван Иванов. 

Беше констатирано, че при постановяване на разпорежданията, 

които бяха предмет на настоящата проверка, съдиите не са посочили, че 

са извършили проверка дали делото е подсъдно на ОС Ямбол по правилата 

на подсъдността, дали има основание за прекратяване или спиране на 

наказателното производство, налице ли са основания за разглеждане на 

делото по реда на глава двадесет и четвърта, двадесет и пета, двадесет 

и седма, двадесет и осма и глава двадесет и девета съгласно 

изискванията на чл. 248,ал.2,т.1, 2 и 3 от НПК. В съдебните актове се 

отразява дали е допуснато на досъдебното производство отстранимо 

съществено нарушение на процесуални правила, довело до ограничаване на 

процесуалните права на обвиняемия или на неговия защитник, на 

пострадалия или на неговите наследници само когато такива нарушения 



 41 

са констатирани и делото се връща на прокурора. В останалите случаи 

са използва бланкетна формулировка от типа, че са налице всички законни 

изисквания за разглеждане на делото. Бланкетната формулировка 

понякога е резултат от формална или непълна проверка. Вероятно поради 

това вместо да се върнат на прокурора от стадия на подготвителни 

действия за разглеждане на делото в съдебно заседание, част от делата, 

са върнати на прокурора с определение, постановено в открито съдебно 

заседание въпреки, че е имало основание за тяхното връщане още при 

проверката по чл. 248 от НПК.  

 

Беше проверено и ЧНД№364/11г.: 

Делото е образувано на 10. 08. 2011г. въз основа на жалба срещу 

постановление на ОП Ямбол за прекратяване на наказателното 

производство по ДП№106/10г. по описа на ОД на МВР Ямбол, водено 

срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 282, ал.1 от НК. 

Делото е разпределено на съдия Георги Карабаджаков. 

С определение, постановено в закрито заседание на 21. 10. 2011г. той 

потвърдил постановлението на ЯОП за прекратяване на наказателното 

производство. Съдията е бил в отпуск от 1. 08. до 2. 09. 2011г. Според чл. 

243, ал.4 от НПК съдът разглежда делото еднолично в закрито заседание 

не по- късно от 7 дни от постъпване на делото.Има нарушение на 

разумния срок за разглеждане и решаване на делото. 

 

По спазването на чл. 308 от НПК: 

По 11 НОХД мотивите на присъдата са изготвени до 15 дни. По 20  

НОХД мотивите на присъдата са изготвени до 30 дни. По 3 НОХД 

мотивите на присъдата са изготвени след изтичане на повече от 30 дни. То 

ва са: 

- НОХД№79/11г. с докладчик съдия Г. Карабаджаков. Присъдата е 

постановена на 29.03.11г., а мотивите са предадени в 

канцеларията на съда на 1.06.2011г.; 

- НОХД№115/11г. с докладчик съдия Пепа Чиликова. Присъдата е 

постановена на 20.10.2011г., а мотивите са предадени в 

канцеларията на съда на 23. 11. 2011г.; 

- НОХД№290/11г. с докладчик съдия Диана Фарфарова. Присъдата 

е постановена на 4.11.2011г., а мотивите са предадени в 

канцеларията на съда на 21. 12. 2011г. 
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  Причините за това са фактическата и правна сложност на 

първоинстанционните наказателен общ характер дела.  

 

Приложение: Приложение №1; 

      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.1 от НПК; 

 

По спазването на чл. 416 от НПК: 

Както беше посочено и по- горе от всичко свършените през отчетния 

период НОХД и НАХД първа инстанция със съдебен акт по същество са 

свършили 90 дела, от които 51 дела с присъди и решения /с присъда 35 

броя и решение 16 броя/ и са прекратени 39 дела. 

Според Справка №12 за всички НОХД, по които присъдите са влезли 

в сила и преписи от тях са изпратени на съответния орган след изтичане на 

срока по чл. 416 НПК, изпратена от ОС Ямбол по 6 НОХД препис от 

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

влизането й в сила. Причината за неспазването на срока по чл. 416, ал.5 от 

НПК е в несъвършенството на законодателната уредба. При определяне на 

срока за изпращане на присъдата за изпълнение законодателят не е 

съобразил, че присъдата се изпраща за изпълнение от първоинстанционния 

съд. Когато присъдата е обжалвана и горната инстанция я потвърди, 

присъдата влиза в сила, но времето за връщане на делото от горната 

инстанция до първоинстанционния съд, който трябва да я изпрати за 

изпълнение понякога е повече от 7 дни. В този случай срокът по чл. 416, 

ал.5 от НПК е нарушен, но първоинстанционния съд не е виновен за това. 

Видно от Справката, предоставена от ОС Ямбол, всички присъди по 

посочените по- горе 6 дела са изпратени за изпълнение на Окръжната 

прокуратура в срок от 2 до 3 дни след получаването на делото от горната 

инстанция. 

 

Приложение : Справка №12 за всички НОХдела, по които присъдите 

са влезли в сила  и преписи от тях са изпратени след изтичане на срока по 

чл. 416 НПК; 

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

2011г. няма неприключили наказателни дела като първа инстанция. 

Няма спрени дела . 
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През проверявания период няма изгубени дела. 

 

През 2011 г. Председателят на ЯОС е издал 113 разрешения за 
ползване на специални разузнавателни средства, при 215 за 2010 и 178 за 
2009 г. 

Разрешенията за ползване на СРС са издадени по отношение на 102 
лица. 

По издадените през 2011 г. разрешения за ползване на СРС са 
изготвени 38 веществени доказателствени средства, което в процент спрямо 
дадените разрешения е 33.62%, а спрямо общият брой на лицата- 37.25%. 

 

 Приложение: Годишен доклад за дейността на ОС Ямбол и 

районните съдилища от Ямболския съдебен окръг за периода 1.01.- 31. 12. 

2011г.; 

 

ІІ.ВЪЗЗИВНИ НАКАЗАТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА 

През 2011 г. свършените в Окръжен съд Ямбол въззивни 
наказателни дела са 143. От тях в срок до 3 месеца са свършени 130 
дела, което съставлява 91% от свършените от този вид дела, при 86% за 
2010 г. и 91% за 2009 г. Основна причина за приключване на част от 
делата извън тримесечния инструктивен срок са направени искания в хода 
на съдебното следствие за попълване на делото с нови доказателства 
необходими за изясняване на обективната истина, а в някои от делата и 
неявяване на страни, поради нередовно призоваване или служебна 
ангажираност на защитата. 

От всичко свършените през отчетния период въззивни 
наказателни дела със съдебен акт по същество са свършили 103 дела. 

Прекратените въззивни наказателни дела през отчетния период 
са 52 броя. От тях 38 броя - всички ВНЧХД са прекратени и изпратени на 
осн. чл.43 ал.3 от НПК на ВКС поради невъзможност на ЯОС да образува 
състав за разглеждането им, предвид отвод на всички съдии на осн. 
чл.29 ал.2 от НПК. 

Проверяващият екип извърши проверка на тези дела по извадки от 
деловодната програма.Установи се, че няма забавяне на делата. 
Същите са своевременно администрирани. Общата продължителност 
на едно дело, по което всички съдии в ОС Ямбол са си направили отвод 
не е повече от три месеца.Страни по около 30бр. от ВНЧХД с правно 
основание чл. 148 от НПК и ВЧНД са лицата С. Г., Х. К., Н. К., А. М., В. 
Т., В. Т. и С. Х. Те многократно са изразявали своето недоверие към 
съдебната система и по- специално съдиите от ОС Ямбол по телевизия 
„Скат” и др. медии, по част от делата са депозирали искане за отвод 
на целия състав на ЯОС.Настоящата проверка установи, че те са 
подсъдими и по НОХД№7/11, НОХД№151/11г. и НОХД№375/11г. за 
престъпление по чл. 248 от НК. 
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Едно дело е прекратено на осн. чл. 324, ал.1 от НПК поради 
оттегляне на жалбата, 4бр. дела са прекратени на осн чл. 341, ал.3 от НПК 
поради необжалваемост на съдебния акт. 

Едно ВЧНД е прекратено на осн. чл. 317 вр. с чл. 248, ал.2,т.2 от 
НПК, едно ВЧНД е прекратено на осн. чл. 250, ал.1,вр. с чл. 24, ал.1,т.6 от 
НПК и едно ВЧНД е прекратено на осн. чл. 345, ал.3 вр. с чл. 323 от НПК.   

 

Приложение: Справка №6 за делата, прекратени в периода 

1.01.2011г.- 31. 12. 2012г. с посочване на основанието за прекратяване; 
 

През отчетния период на 2011 г. свършените в Окръжен съд Ямбол 
частни наказателни дела втора инстанция са 172 броя. От тях свършени в 
срок до 3 месеца са 172 дела, което съставлява 100% от свършените от този 
вид дела, при 100% за 2009 година и 100% за 2010 година. 

От всичко свършените през отчетния период частни наказателни дела 
втора инстанция със съдебен акт по същество са свършили 160 дела. 

 
През първата година от проверявания период ЯОС е отменил общо 

11 присъди, като е върнал делата за ново разглеждане от друг 
състав на първоинстанционния съд, съответно 6 на ЯРС, 2 на РС 
Тополовград, 2 на ЕРС и 1 на РС Сливен. 

Причина за отменяне на постановените съдебни актове и връщане на 
делата за ново разглеждане от друг съдебен състав на 
първоинстанционния съд са отстраними съществени процесуални 
нарушения, допуснати в хода на първоинстанционното производство, а 
именно: 

- Решаващият съд не е изпълнил задължението си по чл. 248, ал.2,т.3 
от НПК, съответно по чл. 288,т.1 от НПК да констатира отстраними 
съществени нарушения на процесуалните правила, допуснати в хода на 
досъдебното производство и при изготвяне на обвинителния акт, които са 
довели до ограничаване процесуалните права на подсъдимите. Това довело и 
до възпроизвеждане на част от допуснатите отстраними съществени 
нарушения на процесуалните правила в постановените съдебни актове: 
 а/при предявяването на разследването, разследващият орган не е 
предявил всички материали на подсъдимия, въпреки изискванията на 
чл.227, ал.8 от НПК; 
 б/наличие на неяснота в обстоятелствената част на  обвини- 
телния акт и в диспозитива на същия по отношение на съществени 
обективни признаци на деянието /цел за облагодетелстване на себе си 
или на другиго- чл.209НК/; 
 в/в  обстоятелствената   част   на   обвинителния   акт   не  е  описан 
престъпния резултат при резултатно престъпление; 
 г/противоречие между обстоятелствена и диспозитивна част на 
обвинителния акт касателно начина    на    осъществяване    на    деянието; 
 д/липса на описание в обстоятелствената част на обвинителния 
акт как, по какъв начини с какви  действия   или  бездействие  е  
извършено престъпното деяние; 
 е/вътрешно противоречие в диспозитивната част на обвинителния 
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акт по отношение на общата сума на присвоително деяние и сборната такава 
на присвоителните деяния включени в продължаваната престъпна дейност 
по   чл.26   ал.1   НК,   несъответствие   на   периода   на   продължавана 
престъпна дейност по чл.26 ал.1  НК с датите на осъществяване на 
отделните деяния включени в същата. 

- Нарушения при изготвяне на мотивите на присъдата: 
 а/липсват  правни  изводи   и  анализи   на  събраните  
доказателства; 
 б/не е конкретизирано   въз   основа   на   кои   доказателства   са     
приети за установени  фактическите обстоятелства,  при  наличие  на 
установени противоречия в доказателствата по делото;  
 в/липса на мотиви относно това, кои присъди обосновават опасен 
рецидив по чл.29 ал.1 б.А и Б от НК и чл.28 НК, според решаващия съд - 
липсват изложени правни съображения свързани с посочените 
квалифициращи елементи от състава на престъплението; 

- Разглеждане на делото в незаконен състав по чл.28 ал.1 т.2 НПК 
/еднолично разглеждане на  внесено по чл.325 ал.4  НК обвинение/;  
нарушаване   на   правилото   за   неизменност   на   състава   на   съда   - 
конституиране на страна в производството и разглеждане на делото в  
различни състави; 

- Излизане извън рамките на обвинението с постановения съдебен 
акт;   противоречие   между   диспозитив   и   мотиви   на   присъдата   по 
отношение на първоначален режим за изтърпяване на наказание и типа 
затворническо заведение; 

- установени и приети нови фактически положения от решаващия 
съд в производство по гл.28 от НПК в нарушение на ал.3 на чл.378 от  
НПК. 
  
 През 2011г. ЯОС е постановил една оправдателна присъда по 
въззивно наказателно дело по отношение на две лица. Причините за 
отмяна на присъдата на първоинстанционния съд и постановяване на нова 
присъда от въззивния съд с признаване на подсъдимите за невиновни и 
оправдаването им, се състоят основно в констатираните от въззивния съд : 
 - Неправилно установени фактически обстоятелства, неправилна и 
непълна оценка на доказателствата, направена от първоинстанционния съд 
при разглеждане и решаване на делото, довели до неправилни правни изводи 
и 
 - допускане при анализа на доказателствата несъобразяване с 
разпоредбите на чл.305 ал.3 и чл.14 ал.2 от НПК. 
 Въззивният съд направил анализ на доказателствата, съобразен с 
визираните законови разпоредби и възприел различна фактическа 
обстановка, сочеща на липса на осъществено от обективна и субективна 
страна престъпление от подсъдимите лица по внесеното обвинение. 

  

По спазването на чл.340 от НПК: 

По 93 въззивни НОХД решенията са изготвени в срок до един месец 

от обявяване на делото за решаване. По 1 Въззивно НОХД  и 1 въззивно 
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НАХД решението е изготвено до три месеца от обявяване на делото за 

решаване.  

Няма въззивни НОХД, по които решенията да са изготвени след 

изтичане на срок от три месеца.  

 

Приложение: Справка №10 за въззивни дела- ВНОХД, ВНЧХД, 

ВНАХД, решени в периода 1.01.2011- 31. 12. 2012г. по които 

решението е написано след едномесечния срок. 

 

По спазването на чл.345 от НПК: 

От свършените въззивни ЧНД, 106  са приключили в 7-дневен 

срок, а след този срок са приключили   66 въззивни ЧНД. Няма 

ВЧНД, които да са разглеждани в съдебно заседание   с призоваване 

на страните.  

  

 

 Приложение:Справка №11 за въззивни ЧНД, решени в периода 1. 01. 

2011г. до 31. 12. 2012г., по които определението е написано след срока по 

чл. 345 от НПК. 

 

Към края на 2011г. са останали неприключени 13бр. въззивни дела. 

Няма спрени дела . 

През проверявания период няма изгубени дела. 

 

В рамките на проверката бяха инспектирани следните въззивни дела: 

ВНОХД№166/11г. и ВНОХД№125/11г. със съдия- докладчик Г. 

Карабаджаков, ВНОХД№457/11г. и ВНОХД№377/11г. с докладчик съдия 

Диана Фарфарова, ВНОХД№60/11г. и ВНОХД№1/11г. с докладчик съдия 

Петранка Жекова,ВНОХД№407/11г. и ВНОХД№436/11г. със съдия- 

докладчик Пепа Чиликова, ВНОХД№288/11г. и ВНОХД№227/11г. със 

съдия- докладчик Гергана Кондова, ВНОХД№249/11г. и ВНОХД№111/11г. 

със съдия- докладчик Иван Иванов. 

ВЧНД№184/11г. и ВЧНД№186/11г. със съдия- докладчик Диана 

Фарфарова, ВЧНД№81/11г. и ВЧНД№74/11г. със съдия- докладчик Георги 

Карабаджаков,ВЧНД№409/11г. и ВЧНД№183/11г. със съдия- докладчик 

Пепа Чиликова, ВЧНД№3 и ВЧНД№50/11г. със съдия- докладчик П. 

Жекова, ВЧНД№34/11г. и ВЧНД№78/11г. със съдия- докладчик Гергана 
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Кондова. ВЧНД№367/11г. и ВЧНД№445/11г. със съдия- докладчик Иван 

Иванов. 

Проверяващият екип не констатира нарушения при образуването, 

движението и приключването на делата. 

 

Както беше посочено и по- горе през 2011 г. в Ямболския окръжен съд 

са разгледани общо 1253 дела. 
При определяне натовареността на съдиите по наказателни дела 

следва да се има предвид, че през 2011 г. в Ямболския окръжен съд при 
свършени общо 555 наказателни дела, при щат от 8 съдии, разглеждащи 
тези дела, средно месечната натовареност на един съдия на база 12 месеца, 
при натовареност по щат е 5,8 броя. 

Спрямо общия брой на делата за разглеждане от този вид, който за 
първата година от проверявания  период е 595 броя, средната натовареност 
по щат е - 6,2 броя. 

При цялостния анализ на работата на съдиите по наказателни дела, 
се налага извода,че при разглеждане на делата съдиите от тази колегия 
спазват стриктно сроковете за образуване, насрочване и решаване на 
делата, както и за изготвянето на съдебните актове. 

От изложените по горе резултати е видно, че работата на съдиите 
разглеждащи наказателни дела е много добра, както по отношение на 
срочност на разглеждане на делата, така и по отношение качество на 
постановените съдебни актове. 

 

2012 г. 

 

И през 2012г. в Окръжен съд – Ямбол е функционирало формирано и 

самостоятелно в структурен план  наказателно отделение.  Заместник 

председателя на съда – Диана Фарфарова е продължила да бъде 

ръководител на отделението и през втората година от проверявания 

период. По щат съдиите, които гледат наказателни дела са 6 бр. През 

цялата 2012г. всички щатни брой са били заети. Наказателни дела са 

разглеждали и съдиите, които правораздават по граждански дела. Това е 

ставало по изключение в случаите, когато със съдиите от Наказателно 

отделение не може да се формира състав. В периода 01.01.2012 г. – 

31.12.2012 г. наказателни дела са гледали следните съдии: 

1. Добрин Кючуков- административен ръкододител- председател;  

2. Диана Фарфарова – заместник- административен ръководител – 

заместник- председател; 

3. Пепа Чиликова- съдия; 

4.Петранка Жекова – Съдия;  

5.Георги Карабаджаков – Съдия; 
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6.Иван Иванов – Съдия; 

7.Гергана Кондова – Съдия; 

8.Димчо Димов- младши съдия; 

9.Марина Христова- младши съдия; 

10.Ангелина Димитрова- съдия; 

11.Маргарита Георгиева- заместник- председател на ОС- Ямбол; 

12. Лина Чапкънова- съдия. 

Горепосочените магистрати са разпределени в 6 бр. състави като 

първа инстанция и 3 бр. въззивни състави. Съдиите Добрин Кючуков, 

Ангелина Димитрова, Маргарита Георгиева и Лина Чапкънова са от 

Гражданско отделение. В наказателното отделение не са работили съдебни 

помощници.  

Съдиите от Наказателно отделение са ползвали годишен отпуск през 

2012 г. , както следва: 

Диана Фарфарова- заместник на административния ръководител-46 

работни дни; 

Пепа Чиликова- съдия- 30 работни дни; 

Петранка Жекова- съдия- 61 работни дни; 

Георги Карабаджаков- съдия- 44 работни дни; 

Иван Иванов- съдия- 43 работни дни; 

Гергана Кондова- съдия- 35 работни дни. 

Подробна информация за периода, през който съдиите са били в 

отпуск през 2012г. се съдържа в Справка № 2. 

 

Приложение: Справка №2 за съдиите от наказателно отделение, ползвали 

отпуск през 2012г.; 

 

Към наказателното отделение на Окръжен съд – Ямбол работят 8 

служители, от които в служба „Регистратура”- 3бр., съдебни деловодители- 

3 бр., и секретар- протоколисти- 2бр. За веществените доказателства (съгл. 

разписаните задължения в длъжностната характеристика) е отговарял 

съдебния служител от служба „Деловодство” – Цветанка Йорданова. 

Съгласно изискването на чл. 143 от ПАРОАВАС  веществените 

доказателства се съхраняват в стая, която се намира на етажа на Окръжния 

съд.  

 

През проверявания период съдиите от ОС Ямбол са насрочили брой 

наказателни дела както следва: 
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1/ Диана Фарфарова- заместник на административния ръководител е 

насрочила общо 100бр. дела. От тях: 

НОХД- 33бр. 

ЧНД- 28бр.; 

Въззивни дела- 39бр. 

 

2/ Пепа Чиликова- съдия в ОС Ямбол е насрочила общо 99бр. дела. 

От тях: 

НОХД- 33бр. 

ЧНД- 27бр.; 

Въззивни дела- 39бр. 

 

3/ Петранка Жекова- съдия в ОС Ямбол е насрочила общо 31бр. дела. 

От тях: 

НОХД- 15бр. 

ЧНД- 6бр.; 

Въззивни дела - 10бр. 

 

4/Георги Карабаджаков- съдия в ОС Ямбол е насрочил общо 100бр. 

дела. От тях: 

НОХД- 20бр.; 

ЧНД- 31бр.; 

Въззивни дела- 49бр. 

 

5/Иван Иванов- съдия в ОС Ямбол е насрочил общо 109бр. дела. От 

тях: 

НОХД- 22бр.; 

ЧНД- 33бр.; 

Въззивни дела- 54бр. 

 

6/Гергана Кондова- съдия в ОС Ямбол е насрочила общо 73бр. дела. 

От тях: 

НОХД- 19бр.; 

ЧНД- 11бр.; 

Въззивни дела- 43бр. 

 

7/Ангелина Димитрова- съдия в ОС Ямбол е насрочила общо 1 дело- 

НОХД- 1бр.; 
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8/Добрин Кючуков- административен ръководител- председател в 

ОС Ямбол е насрочил общо 2бр. въззивни дела; 

 

9/Димчо Димов- младши съдия в ОС Ямбол е насрочила общо 32бр. 

въззивни дела; 

 

10/Марина Христова- младши съдия в ОС Ямбол е насрочила общо 

17бр. въззивни дела ; 

 

11/Маргарита Георгиева- заместник- председател на ОС Ямбол е 

насрочила 1 въззивно дело; 

 

12/Лина Чапкънова- съдия в ОС Ямбол е насрочила 1 

първоинстанционно дело. 

 

Приложение: Приложение №1 

Справка №3 за брой насрочени наказателни дела за 

всеки съдия от Наказателно отделение на ОС Ямбол. 

 

През 2012г. съдиите са приключили наказателни дела, както следва: 

1/Добрин Кючуков- административен ръководител на ОС Ямбол: 

Въззивни дела- 2бр. 

 

Приложение: Приложение 1; 

 

2/ Диана Фарфарова- заместник на административния ръководител: 

НОХД- 14бр. 

ЧНД- 27бр. 

Въззивни дела- 36бр. 

  

Приложение: Приложение 1 

Справка №4 за свършените в периода 1.01.2011г.- 31. 12. 2012г. 

НОХдела и ЧНД на съдия Диана Фарфарова;  

3/ Пепа Чиликова- съдия: 

НОХД- 11бр. 

ЧНД- 21бр. 

Въззивни дела- 41бр. 
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Приложение: Приложение1; 

Справка №4 за свършените в периода 1.01.2011г.- 31. 12. 2012г. 

НОХдела и ЧНД на съдия Пепа Чиликова; 

 

4/Петранка Жекова- съдия: 

НОХД-6бр.; 

ЧНД- 6бр. 

Въззивни дела- 11бр. 

 

Приложение: Приложение 1; 

Справка №4 за свършените в периода 1.01.2011г.- 31. 12. 2012г. 

НОХдела и ЧНД на съдия Петранка Жекова; 

 

5/Георги Карабаджаков- съдия: 

НОХД- 12бр.; 

ЧНД- 28бр. 

Въззивни дела- 39бр. 

 

Приложение: Приложение 1;  

Справка №4 за свършените в периода 1.01.2011г.- 31. 12. 2012г. 

НОХдела и ЧНД на съдия Георги Карабаджаков; 

 

6/Иван Иванов- съдия: 

НОХД-14бр.; 

ЧНД- 32бр. 

Въззивни дела- 35бр. 

 

Приложение: Приложение 1;  

Справка №4 за свършените в периода 1.01.2011г.- 31. 12. 2012г. 

НОХдела и ЧНД на съдия Иван Иванов; 

 

 

7/Гергана Кондова- съдия: 

НОХД- 10бр.; 

ЧНД-7бр. 

Въззивни дела- 40бр. 

 

Приложение: Приложение 1;  
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Справка №4 за свършените в периода 1.01.2011г.- 31. 12. 2012г. 

НОХдела и ЧНД на съдия Иван Иванов; 

 

8/Ангелина Димитрова- съдия: 

Първоинстанционно- 1бр. 

 

Приложение: Приложение 1; 

 

9/Димчо Димов- младши съдия: 

Въззивни дела- 34бр. 

 

Приложение: Приложение 1; 

 

10/Марина Христова- младши съдия: 

Въззивни дела- 18бр. 

 

Приложение: Приложение 1 

 

11/Маргарита Георгиева- заместник- председател на ОС Ямбол: 

1въззивно дело. 

 

Приложение: Приложение 1; 

 

12/Лина Чапкънова- съдия: 

1 първоинстанционно дело. 

 

Приложение: Приложение 1 

 

В периода 01.01.2012 г. – 31.12.2012 г. Окръжен съд – Ямбол е 

разгледал общо 1186 бр. дела, от които наказателни дела – 595 бр. От 

общия брой наказателни дела, първоинстанционни са 226 бр., от които 

НОХД 88бр., НАХД-8бр.,ЧНД- 130бр. От общия брой ЧНД разпити са 

46бр. ЧНД. Въззивните наказателни дела са общо 275 бр., от които: 

ВНОХД – 140 бр.; ВЧНД – 135 бр.  

От тях образувани през 2012 г. са 210 бр. наказателни дела като 

първа инстанция(НОХД- 74бр., НАХД- 7бр. и ЧНД-129бр.) и 257бр. като 

въззивни дела (ВНОХД-127бр. и ВЧНД-130бр.). Останали от предишни 

периоди са 16 бр. наказателни дела като първа инстанция (НОХД-14бр., 
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НАХД-1бр., ЧНД-1бр.) и 28 бр. като въззивни дела (ВНОХД-13бр., ВЧНД-

15бр.).  

През 2012г. в ОС Ямбол са свършили 84бр. дела, разглеждани като 

първа инстанция. От тях: НОХД-76бр., НАХД-8бр. От всичко 

свършените през 2012г. НОХД и НАХД със съдебен акт по същество са 

приключили 84 дела. От тях: 31бр. са приключили с присъда, 5бр.- с 

решение, 45бр. дела са прекратени. Свършените частни наказателни дела 

първа инстанция са 77бр. От тях със съдебен акт по същество са 

приключили 73дела, а 4бр. ЧНД са прекратени. 

През втората година от проверявания период в ОС Ямбол са 

приключили 126 въззивни дела. Със съдебен акт по същество са 

приключили 121 дела. Свършените частни наказателни дела втора 

инстанция са общо 131бр. От тях със съдебен акт по същество са 

приключили 129 дела. 

През 2012 г. в Окръжен съд – Ямбол са разглеждани 9 бр. НОХД, 
които отговарят на критериите за дела със завишен обществен интерес. 
Разгледани общо 6 НОХД с предмет наркотични вещества. 

По 3 от делата обвинението е по чл.354 а ал.1 от НК, по 1 от 
делата обвинението е по чл.354 а ал.2 от НК и по 2 от делата с 
обвинение по чл.354 а ал.3 от НК. 

От всички 6 НОХД 6 са приключили с присъди или споразумения, 
като 4 дела са приключили в едномесечен срок,едно в четиримесечен и 
едно в шестмесечен срок. 

С присъди са приключили 3 дела и със споразумения 3 дела, от 
които със споразумение по чл.381 от НПК 2 дела и едно дело със 
споразумение по реда на чл.384 НПК. 

Осъдени са общо 6 лица, като няма оправдани лица. 
На всичките 6 подсъдими е наложено наказание лишаване от 

свобода в размер до три години, като на 3 лица е наложено и наказание 
глоба. От наложените наказания лишаване от свобода по отношение на 4 
лица е отложено изтърпяването на наказанието на осн. чл.66 от НК и на 3 
лица кумулативно наказание глоба. 

Три от присъдите са обжалвани от подсъдими. Една от тях е влязла 
в сила. Присъдата по едно от делата е отменена от въззивния съд и 
същото е върнато за ново разглеждане. По едно от делата няма резултат по 
постъпила срещу присъдата жалба на подсъдимия. 

През 2012 г. в ЯОС е разгледано и НОХД № 99/2012 г. образувано по 
обвинителен акт, внесен от ЯОП срещу едно лице – Г. С. /кмет на 
гр.Ямбол/ за престъпление по чл.282 ал.2 пр.1 и 2 вр. с ал.1 от НК. Делото 
е разгледано и приключило на първа инстанция в 9 месечен срок от 
постъпване на обвинителния акт в съда с постановяване на присъда. 
Подсъдимия е признат за невиновен и на осн. чл.304 от НПК е оправдан по 
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обвинението по чл.282 ал.2 пр.1 и 2 вр. с ал.1 от НК. Срещу присъдата е 
подаден протест от ЯОП. Присъдата не е влязла в сила. 

През 2012 година в ЯОС е разгледано и НОХД № 122/2012 г. 
образувано по обвинителен акт, внесен от ОП Сливен срещу едно лице – Й. 
Л. /кмет на гр.Сливен/ за престъпление по чл.282 ал.3 вр. с ал.2 вр. с 
ал.1 от НК. Делото е разгледано и приключило на първа инстанция в 3 
месечен срок от постъпване на обвинителния акт в съда с постановяване на 
присъда. По отношение на подсъдимия е постановена осъдителна присъда. 
За престъплението по чл.282 ал.2 вр. с ал.1 от НК  е наложено наказание от 
2 години и 6 месеца лишаване от свобода, изтърпяването на което на осн. 
чл.66 ал.1 от НК е отложено за срок от три години. Подсъдимият е 
признат за невиновен и оправдан на осн. чл.304 от НПК по 
обвинението по ал.3 на чл.282 от НК. Срещу присъдата са подадени 
протест от ОП Сливен и жалба от подсъдимия. Присъдата не е влязла в 
сила. 

През 2012 година в ЯОС е образувано и НОХД №463/2012 година по 
обвинителен акт, внесен от ЯОП срещу едно лице – Г. С. / кмет на 
гр.Ямбол/ за престъпление по чл.219 ал.4 вр. с ал.3 вр. с ал.1 от НК. 
Производството по делото не е приключило. 

В началото на всеки месец във ВСС се изпраща справка за 
образуваните и  наблюдаваните наказателни дела с висок обществен 
интерес за отминалия месец.  

 

 І.НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ПЪРВА ИНСТАНЦИЯ 

 

 През 2012г. ЯОС е приключил 161 бр. наказателни дела първа 

инстанция, с индивидуални показатели както следва: 

 -НОХД – 76бр; 

 - НАХД- 8бр. 

 -ЧНД – 77бр.; 

 -ЧНД (разпити)- 46 бр. 

Първоинстанционните наказателни дела се образуват още същия ден 

или до три дни от постъпването и регистрирането им в съда. Проверка на 

АС Бургас е констатирала, че по 21 броя дела не е спазен тридневния срок 

за образуване на делата от датата на тяхното постъпване в съда и 

завеждане. По едно от делата - НАХД № 317/2012 год. се установява, че 

материалите са постъпили на 26.07.2012 год., а делото е образувано на 

27.08.2012 год. Наказателното производство е образувано по обвинение за 

извършено престъпление по чл. 248а от НК. В резолюция е посочена 

причината за неспазване на тридневния срок за образуване на делото, а 

именно, че съдията - докладчик е в отпуск от 23.07.- 24.08.2012 год. 

Посочената причина не е основание за нарушаване на посочения 

тридневен срок, още повече, че независимо от отпуската, съдията 
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докладчик е разполагал с достатъчно време да проучи и насрочи делото, 

както е сторено в двумесечен срок от постъпването на делото. В резултат 

на тези констатации проверяващите са дали препоръки, които са 

изпълнени. 

 

Прекратените първоинстанционни наказателни дела са общо  51 

бр., в това число: 
- НОХД- 42бр., приключили с одобрено споразумение за 

прекратяване на делото, 3бр. дела са прекратени и върнати на прокурора и 
1 НОХД прекратено на осн. чл. 382, ал.8 от НПК- на осн. чл.382 ал.5 от 
НПК съдът направил предложение за увеличаване на наказанието. 
Подсъдимият не се съгласил и на осн. чл.382, ал.8 от НПК съдът върнал 
делото на прокурора; 

- НАХД-2бр. Това са НАХД№535/11г., прекратено на осн. чл. 377 от 

НПК и НАХД№104/12г.,прекратено на осн. чл. 378, ал.3 от НПК; 

- ЧНД- 3бр. То са ЧНД№31/12г. прекратено на осн. чл. 65 от НПК, 

ЧНД№276/12г. прекратено на осн. чл. 289, ал.1 вр. с чл. 24, ал.1,т.6 от НПК 

и ЧНД№410/12г., прекратено на осн. чл. 389, ал.1 от НПК. 

Няма прекратени по давност дела.  

 

Приложение: Справка №6 за делата, прекратени в периода 

1.01.2011г.- 31. 12. 2012г. с посочване на основанието за прекратяване; 

  
През 2012г. от общо решените 76бр. НОХД ОС Ямбол е върнал 

на Прокуратурата 3бр. НОХД, което представлява 3.94% от общо 
решените дела. По реда на чл.249, ал.2 от НПК с разпореждане на съда са 
върнати 2 НОХД и по реда на чл.288, ал.1 от НПК с определение от 
открито съдебно заседание - 1 НАХД. 

Причините за връщане на делата на прокуратурата са свързани с 
отстраними съществени процесуални нарушения, допуснати в хода на 
досъдебното производство, а именно: 

- органът на разследване е приложил доказателства непреведени на 
български език, въпреки  императивните разпоредби на чл.134 и чл.21 , 
ал.1 от НПК. Това довело до ограничаване на процесуалните права на 
обвиняемото лице, в частност правото на защита. 

- Допуснато е и нарушаване на правото на служебно назначения 
защитник да се запознае с всички събрани по делото писмени 
доказателства / чл.99 ал.1 и чл.227 ал.8 от НПК/; 

- противоречие    в   диспозитива    на обвинителния акт между 
текстовото изписване на  престъплението и дадената правна 
квалификация. 

Сравнено с предходните две години се забелязва тенденция на 
значително намаляване на прекратените и върнати за доразследване 
дела през 2012 година спрямо предходната 2011 година - от 8 на 2 дела, 
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така, както е било през 2010 година, когато върнатите за доразследване 
дела са също две. 

 

Бяха инспектирани следните дела: 

 

      НОХД  № 379/12г.:  

Делото е образувано въз основа на обвинителен акт от 16. 10. 

2012г., изготвен от Ж. Илиев- прокурор в ОП- Ямбол срещу И. Ж. за 

престъпления по чл.257 ал.1 пр.1 вр.чл.255 ал.1 пр.2 /отм./ вр.чл.26, ал.1 от 

НК, по чл.257 ал.1 вр.чл.256 пр.2-ро /отм./ вр.чл.26 ал.1 вр.чл.20 ал.2 от 

НК и по чл.255а ал.2 вр.ал.1 пр.4-то вр.чл.20 ал.2 от НК и срещу В. Ж. за 

престъпления по чл.257 ал.1 вр.чл.256 пр.2-ро /отм./ вр.чл.26 ал.1 вр.чл.20 

ал.2 от НК и по чл.255а ал.2 вр.ал.1 пр.4-то вр.чл.20 ал.2 от НК. 

 Делото е разпределено на съдия Гергана Кондова. 

С разпореждане от 2.11.2012г., постановено на осн. чл. 249, ал.1 вр. с 

чл. 248, ал.2, т.3 от НПК съдия Кондова върнала делото на прокурора, 

заради отстраними съществени процесуални нарушения, допуснати при 

изготвяне на обвинителния акт. 

  

Прокурор Ж. Илиев от ОП Ямбол следва да проявява по- голяма 

прецизност при изготвяне на обвинителни актове. 

 

НОХД№52/12г. 

 
Делото е образувано въз основа на обвинителен акт, внесен от Ж. 

Илиев- прокурор в ОП Ямбол срещу М.  З.  от република Румъния за 

извършено престъпление по чл.242 ал.1 б.”д” от НК. Разпределено е на 

заместник- председателя на съда Диана Фарфарова. 

С разпореждане от 2.03. 2012г., постановено на осн. чл. 249, ал.1 вр. с 

чл. 248, ал.2, т.3 от НПК, съдия Фарфарова върнала делото на прокурора 

заради отстраними съществени процесуални нарушения, допуснати на 

досъдебното производство. 

Прокурор Ж. Илиев от ОП Ямбол следва да проявява по- голяма 

прецизност при упражняване на правомощията си на наблюдаващ 

прокурор и при проверката по чл. 242, ал.1 от НПК. 

 

Приложение: Справка №8 за делата, върнати на прокурора за 

доразследване в периода 1.01. 2011г.- 31. 12. 2012г. 
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През 2012г. от общо решени 76 бр. НОХД, ЯОС е  постановил 
две оправдателни присъди по 3 НОХД, което представлява 2.63% от 
общо решените дела. Трите дела са образувани въз основа на внесено 
обвинение с три обвинителни акта срещу три лица.  

По едно от делата е постановена оправдателна присъда по 
внесено обвинение по чл.115 вр. с чл.18 ал.1 от НК срещу едно лице. От 
събраните и проверени по делото доказателства съдът е приел, че 
обвинението не се крепи на нито едно пряко доказателство, а косвените се 
явяват недостатъчни да доведат до единствено възможен извод, че автор на 
деянието е подсъдимия. Доказателствата, кредитирани от съда като 
обективни и достоверни, не могат да доведат до безспорен, категоричен 
и единствено възможен правен извод, че именно подсъдимият е 
извършил престъпното деяние, вменено му във вина. 

По едно от делата е постановена оправдателна присъда по 
внесено обвинение по чл.282 ал.2 пр.2 вр. с ал.1 от НК срещу едно лице. 
Причина за постановяване на оправдателната присъда е недоказаността на 
осъществяване на престъплението по внесеното обвинение от 
подсъдимия. В хода на съдебното производство се установява, че не са 
налице достатъчно доказателства, установяващи осъществяване на 
деянието по внесеното обвинение от подсъдимия. Съдът е установил и 
наличие на фактически обстоятелства, от анализа на които е направил 
извода за липса на осъществено деяние по внесеното обвинение. 

По едно от делата е постановена оправдателна присъда по 
отношение на едно лице по внесено обвинение по чл.248 а ал.3 вр. с ал.1 
от НК. От доказателствата по делото не се установяват твърдяните от 
обвинението фактически обстоятелства - декларирането на неверни 
обстоятелства от страна на подсъдимият. 

 

Приложение: Справка №7 за делата, приключили с оправдателна 

присъда в периода 1. 01. 2011г.- 31. 12. 2012г. 

 

Не са разглеждани дела, по които подсъдимият е бил непълнолетен. 

 
42 дела са решени по реда на гл.29 от НПК „Решаване на делото 

със споразумение”. От тях 18 дела са приключили със споразумение по 
чл. 384 от НПК, а 24 дела – със споразумение по чл. 382 НПК. 

Всички дела, образувани въз основа на внесени споразумения са 
насрочени и са приключили в 7- дневния срок по чл. 382, ал.2 от НПК. По 
тринадесет от делата споразуменията са одобрени от съда в съответствие с 
разпоредбите на чл.382 от НПК, така както са внесени. По пет от делата са 
направени от съда предложения за промяна в споразумението по реда на 
чл.382 ал.5 от НПК, които са приети от страните, след което съдът е 
одобрил споразуменията. По едно от делата изменението е касаело 
определяне на друг вид наказание, а именно от пробация в лишаване от 
свобода. По три от делата изменението е касаело размера на наказанието 
лишаване от свобода, като по две от тях предложението е било досежно 
увеличение на наказанието и по едно от тях намаляването му по 
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размер.По едно от делата изменението е касаело основанието за 
определяне на наказанието, а именно от чл.55 ал.1 т.1 б.”Б” на чл.55 ал.1 
т.2 б.”Б” от НК. 

По 16бр. дела, завършили със споразумение по реда на чл.384 от 
НПК споразумението е одобрено в първото по делото заседание. По 8бр. 
дела от горепосочената категория, споразумението е одобрено във второто 
по делото заседание. От тях 7 бр. дела не са приключили в първото 
заседание, а са отложени за следваща дата поради необходимостта от 
осигуряване защита на подсъдимите, предвид разпоредбите на чл.15 ал.2 и 
чл.94 ал.1 т.9 от НПК. Едно дело не е приключило със споразумение в 
първото по делото заседание поради нередовно призоваване на 
подсъдимия. Всички 24бр. дела, завършили със споразумение по реда на чл. 
384 от НПК са приключили в рамките на инструктивния тримесечен 
срок.  

 

В рамките на проверката бяха инспектирани следните дела: 

 

НОХД 531/11г.: 

 

Делото е образувано въз основа обвинителен акт, внесен от ЯОП 

срещу И. Д., С. Д. и К. И. за престъпление по чл. 199, ал.1, т.4 вр. с чл. 198, 

ал.1 вр. чл. 20, ал.2 вр. чл. 29, ал.1,б.”б” от НК. В рамките на съдебното 

производство е постигнато споразумение, между ОП Ямбол от една страна 

и подсъдимите и техните адвокати- от друга за прекратяване на 

наказателното производство, образувано за извършеното от тях 

престъпление, посочено по- горе. Съдия- докладчик по делото е Иван 

Иванов.  

Споразумението е одобрено в съдебното заседание на 19.01. 2012г. С 

него на подсъдимите К. И. и С. Д. е наложено наказание Лишаване от 

свобода в размер съответно на 2 години и 8 месеца, което на осн. чл.66, 

ал.1 от НК е отложено за срок от 5 години и наказание лишаване от 

свобода 2 години и 8 месеца, което на осн. чл. 66 от НПК е отложено за 

срок от 4 години. В споразумението, одобрено от съда не е посочено на 

кого да се възложи възпитателната работа по отношение на двамата 

подсъдими с условно осъждане.По силата на  чл.381, ал.5, т.4 от НПК 

това е задължителен елемент от постигнатото споразумение. 

Страните могат да постигнат съгласие възпитателните грижи да се 

възложат на обществена организация или трудов колектив с тяхно 

съгласие, а когато липсва такова съгласие, възпитател може да бъде 

определено лице- чл.67, ал.1 и 2 от НК.В рамките на проверката дали 
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споразумението отговаря на закона, съдът следва да следи за спазването 

и на чл.381, ал.5,т.4 от НПК. 

Аналогичен на горепосочения пропуск е налице и при одобряване на 

споразуменията по НОХД№60/12г. със съдия- докладчик Гергана Кондова, 

НОХД№62/12г. със съдия- докладчик Д. Фарфарова, НОХД№360/12г., 

НОХД№408/12г. и НОХД№134/12г. със съдия- докладчик Г. 

Карабаджаков, НОХД№179/12г. и НОХД№145/12г. със съдия- докладчик 

Иван Иванов, НОХД№447/12г. и НОХД№86/12г. със съдия- докладчик 

Петранка Жекова. 

 

Бяха проверени и НОХД№239/12г. със съдия- докладчик Д. 

Фарфарова и НОХД№436/12г. със съдия- докладчик Пепа Чиликова . 

Проверяващият екип констатира, че не са допуснати нарушения при 

тяхното образуване, движение и приключване. 

 

5 бр. дела са разгледани по реда на гл.28 от НПК – „Освобождаване 

от наказателна отговорност с налагане на административно 

наказание”. Всички дела, образувани през 2012г. въз основа на внесени 

постановления на прокуратурата, съдържащи предложения за прилагане на 

чл. 78а от НК са насрочвани в едномесечния срок по чл. 376, ал.1 от НПК. 

 

Бяха инспектирани следните дела: 

 

НАХД№317/12г.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Делото е образувано на 27.08.2012г. въз основа на постановление по 

чл. 375 НПК, внесено от ОП Ямбол на 26.07.12г., с което се предлага, на 

осн. чл. 78А от НК, обв. В. да бъде освободен от наказателна отговорност 

за престъпление по чл. 248, ал.2 вр. с ал.1 от НК и да му се наложи 

административно наказание. 

В деня на образуването делото е разпределено на съдия Гергана 

Кондова.Както беше посочено и по- горе образуването на делото се е 

забавило неоправдано дълго. 

С разпореждане от 29. 08. 2012г. съдия Кондова насрочила делото за 

21.09.2012г.  

На 21. 09. 2012г. делото приключило с решение, с което подсъдимият 

е признат за виновен в извършването на престъпление по чл. 248, ал.2 вр. с 
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ал.1 от НК, на осн чл. 78а от НК е освободен от наказателна отговорност и 

му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1000лв. 

 

НАХД№385/12г.: 

 

Делото е образувано на 19. 10. 2012г. въз основа на постановление по 

чл. 375 от НПК, внесено на 19. 10. 12г. от ОП Ямбол срещу Н. М. за 

извършено от него престъпление по чл. 248а, ал.2 вр. с ал.1 от НК. 

В деня на образуването делото е разпределено на съдия Георги 

Карабаджаков, който с разпореждане от 19.10. 12г. насрочил първото 

заседание по делото за 16. 11. 12г. 

На 16. 11. 2012г. делото приключило. Съдът признал подсъдимият за 

невиновен в извършването на престъпление по чл. 248а от НК и го 

оправдал по повдигнатото обвинение. 

Решението е постановено на 28.11.12г. Срещу него ОП Ямбол подала 

протест. 

С решение от 5. 03. 13г. по ВНАХД№18/13г. на АС Бургас 

решението на ЯОС е потвърдено. 

 

НАХД№104/12г.: 

 

Делото е образувано на 14.03.2012г. въз основа на постановление по 

чл. 375 от НПК, внесено на 13. 03. 12г. от ОП Ямбол срещу Г. К. за 

извършено от него престъпление по чл. 248а, ал.2 вр. с ал.1 от НК. 

В деня на образуването делото е разпределено на съдия Пепа 

Чиликова, която с разпореждане от 16. 03. 12г. насрочила първото 

заседание по делото за 6. 04. 12г. 

На 6. 04. 2012г. имало съдебно заседание. Делото било отложено за 

29.05.12г. за събиране на доказателства.  

На 29. 05. 2012г.  съдът постановил определение №58/29.05.12г., с 

което прекратил съдебното производство и върнал делото на прокурора за 

отстраняване на съществени нарушения на процесуалните правила, 

допуснати в хода на досъдебното производство. В съдебното заседание 

съдът установил, че подсъдимият е неграмотен, но в нарушение на 

разпоредбата на чл. 94, ал.1,т.2 от НПК на досъдебното производство не е 

имал защитник. 

На 4.06.2012г. ОП Ямбол подала протест срещу разпореждането на 

съда за прекратяване на съдебното производство. 
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Въз основа на него в АС Бургас е образувано ВЧНД№145/12г. 

Съдия- докладчик по делото бил Георги Кошничаров. Той е и председател 

на въззивния състав на АС Бургас. Член- съдии на състава са Златина 

Иванова и Димитър Димитров. С определение №31/22.06.12г. решаващия 

състав отменил определение №58/29.05.12г.  на ЯОС. В мотивите си 

посочил, че „задължителното участие на защитник в наказателното 

производство, съгласно разпоредбата на чл. 94, ал.1,т.2 от НК се изисква, 

когато обвиняемия страда от физически или психически недостатъци, 

които му пречат да се защитава сам.”(вж. стр.2 от определение 

№31/22.06.12г. на БАС). 

    

Бяха инспектирани и следните дела: НАХД№73/12г. със съдия- 

докладчик Диана Фарфарова, което е върнато на ОП Ямбол за 

доразследване и НАХД№362/12г. със съдия- докладчик Иван Иванов. 

Проверяващият екип констатира, че няма допуснати нарушение при 

тяхното образуване, движение и приключване. 

 

Дела, разгледани по реда на гл.27, НПК „Съкратено съдебно 

следствие в производство пред първата инстанция”: 
През 2012 година в Ямболски окръжен съд са разгледани по реда на 

глава 27 от НПК 11 броя НОХД. По всичките единадесет дела 
разгледани по този ред, решението на съда е взето по искане направено от 
подсъдимите. По едно от делата производството е по реда на чл.372 ал.3 
вр. с чл.371 т.1 от НПК. Производството по делата е приключило в кратки 
срокове - по 4 от делата в едномесечен, по 3 от делата в двумесечен, по 
3 от делата в тримесечен срок от постъпване на делото с обвинителен акт в 
съда.Само по едно от делата производството е приключило в седем 
месечен срок. По 7 от делата са постъпили жалби, по 4 от които от 
подсъдим, по 1 от делата от граждански ищец и по 2 от делата 
едновременно от подсъдим и граждански ищец и частен обвинител. 
По едно от делата има постъпил протест. По 7 от разгледаните по 
този ред дела присъдите са влезли в сила. 

В сравнителен план през предходните две години са разгледани по 
този ред, съответно през 2010 г. - 8 дела и през 2011 година -14 дела. 

 

Бяха инспектирани следните дела: 

 НОХД№76/12г.: 

 

Делото е образувано на 17.02. 2012г. въз основа на обвинителен акт, 

внесен от ОП Ямбол на 17.02. 2012г. срещу С. Т. за извършено от него 

престъпление по чл. 304а от НК. 
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В деня на образуването делото е разпределено на съдия Пепа 

Чиликова. 

С разпореждане от 20. 02. 2012г. съдия Чиликова насрочила делото 

за 12.04.2012г.  

По делото има веществени доказателства, но липсва приемо- 

предавателен протокол за тях, изискван от чл.141, ал.2 от ПАРОАВАС.   

Делото е разгледано по реда на глава 27 от НПК „Съкратено съдебно 

следствие в производството пред първата инстанция. Приключило е на 12. 

04. 2012г., когато подсъдимият е признат за виновен и съдът му наложил 

наказание 2 години лишаване от свобода, което на осн. чл. 66, ал.1 от НК е 

отложено за срок  от 4 години и на „глоба” в размер на 500лв. 

Мотивите към присъдата са предаден в канцеларията на съда на 

9.05.2012г. 

Присъдата е влязла в законна сила на 28. 04. 12г. Изпратена е за 

изпълнение на 10.05.2012г.Допуснато е нарушение на срока по чл. 416, ал.5 

от НПК, който е изтекъл на 5.05.12г.Поради това, че срокът е изтекъл в 

почивен ден присъдата следвало да се изпрати за изпълнение на 7. 05. 12г. 

 

НОХД№213/12г.: 

 

Делото е образувано на 19.05.12г. въз основа на обвинителен акт, 

внесен от ОП Ямбол на 16.05. 12г. срещу Б. Б. за извършено от него 

престъпление по чл.343, ал.1,б. „в” вр. с чл. 342, ал.1 от НК. 

По делото има веществени доказателства, но липсва приемо- 

предавателен протокол за тях, изискван от чл.141, ал.2 от ПАРОАВАС.   

В деня на образуването делото е разпределено на съдия Пепа 

Чиликова.  

Тя насрочила съдебното заседание за 13.06.12г. Разгледала и 

приключила делото по реда на глава 27 от НПК „Съкратено съдебно 

следствие в производството пред първата инстанция” в рамките на едно 

съдебно заседание. Постановила осъдителна присъда за подсъдимия. 

Приложила и чл. 343г от НК. 

Мотивите са предадени в канцеларията на съда на 18.07. 11г. Срокът 

за постановяване на мотивите към присъдата по дело, което 

представлява фактическа и правна сложност, изчислен съгласно чл. 308 

от НПК е изтекъл на 14.07.12г. Подсъдимият е подавал въззивна и 

касационна жалба. Горните инстанции са изменили присъдата. Присъдата 
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е влязла в законна сила на 24. 01. 13г. делото се върнало в ЯОС на 1. 02. 

13г. Присъдата е изпратена за изпълнение на 5. 02. 13г. 

 

НОХД№452/12г.: 

 

Делото е образувано на 13. 12. 12г. въз основа на обвинителен акт, 

внесен от ЯОП на 13.12.12г. срещу С. Л. за престъпление по чл. 343, ал.1, 

б.”в” вр. с чл. 342, ал.1 от НК. В материалите по делото се намират 

веществени доказателства. Липсва приемо- предавателен протокол за 

веществените доказателства, изискван от чл.141, ал.2 от ПАРОАВАС.   

В деня на образуването делото е разпределено на съдия Диана 

Фарфарова. С разпореждане от 14.12.12г. тя насрочила делото за 1. 02. 13г. 

По искане на подсъдимия делото е разгледано по реда на глава 27 от 

НПК „Съкратено съдебно следствие в производството пред първата 

инстанция. Приключило е на 1.02.13г., когато съдът постановил 

осъдителна присъда. Съгласно чл. 301,т.11 от НПК при постановяване на 

присъдата съдът обсъжда и решава въпросът какво да стане с 

веществените доказателства.В случая това не е сторено с 

постановената присъда.  

Присъдата е влязла в сила на 19. 02. 13г. 

Мотивите са предадени в канцеларията на съда на 28. 02. 2013г. На 

следващия ден- 1.03.13г., присъдата е изпратена на ЯОП за изпълнение. 

Съдът не се е произнесъл с присъдата по всички веществени 

доказателства и по НОХД№223/12г. със съдия- докладчик Д. Фарфарова. 

  

 Бяха инспектирани и следните дела : НОХД№55/12г., 

НОХД№103/12г. и НОХД№402/12г. със съдия- докладчик Иван Иванов, 

НОХД№70/12г., НОХД№122/12г. и НОХД№235/12г. със съдия- докладчик 

Г. Карабаджаков и НОХД№364/12г. със съдия- докладчик Г. Кондова. 

Проверяващият екип констатира, че няма допуснати нарушения при 

тяхното образуване, движение и насрочване. 

 

Няма разгледани дела по реда на гл.25, НПК „Незабавно 

производство”. 

 

Няма разгледани дела по реда на гл.24, НПК „Бързо производство”. 
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Разгледани са 22 бр.дела, образувани по искане за вземане на мярка 

за неотклонение „Задържане под стража”(чл.64) или за нейното 

изменение (чл.65 от НПК). От тях 14 бр. дела по чл.64 от НПК съдът е 

постановил определението си в деня на образуването. По 4 бр. дела с 

правно основание чл. 65 от НПК съдът е постановил определението си в 3 

дневен срок от деня на образуването. По 3бр. дела съдът е постановил 

определението си в срок по-дълъг от 3 дни. Трите дела са с правно 

основание чл.65 от НПК. Двете дела са решени в две съдебни заседания, а 

едно от делата е решено в три съдебни заседания. Едно от тях е 

първоинстанционно, а другите- въззивни.Това са:  

ЧНД№5 /12г. със съдия- докладчик Г. Кондова. Делото е образувано 

на 5.01. 12г. По него е имало две съдебни заседания. В първото съдебно 

заседание съдията назначил съдебно- медицинска експертиза за 

здравословното състояние на задържания. На второто съдебно заседание, 

състояло се на 13.01.2012г. съдът приел експертиза и постановил 

определение, с което изменил мярката за неотклонение „задържане под 

стража” в домашен арест.  

ВЧНД№ 253/12г. със съдия- докладчик Иван Иванов. Делото е 

образувано на 20. 06. 2012г. Проведени са две съдебни заседание. Съдът е 

постановил определението си на 2. 07. 2012г. 

ВЧНД№367/12г. Съдия- докладчик по делото е Иван Иванов. 

Образувано е на 9. 10. 2012г. по делото са проведени 3 съдебни заседания. 

Съдът е постановил определението си на 19.10. 2012г. 

Установи се, че е спазено изискването на чл. 92, ал.5 от ПАРОАВАС 

делата, които се разглеждат в кратки процесуални срокове да се 

обозначават с жълт етикет. 

Предмет на проверка бяха следните дела с правно основание чл. 64 и 

чл. 65 от НПК: ЧНД№112/12г., ЧНД№5/12г., ЧНД№43/12г. Проверяващият 

екип констатира, че няма нарушение по образуването, движението и 

приключването на проверените дела. 

 

Приложение: Справка №15 за наказателните дела с правно основание 

чл. 64 и чл. 65 от НПК, които са решени в повече от едно заседание. 

 

 

През 2012 г. в Окръжен съд – Ямбол не са разглеждани като първа и 

въззивна инстанция дела по глава 34, раздел І от НПК „Прилагане на 

принудителни медицински мерки”.  
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По спазването на чл.252 от НПК: 

 

- 75 НОХД са насрочени в двумесечния срок по чл. 252, ал.1 от НПК. 

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

председателя на съда. 

 Няма НОХД, които да са насрочени в тримесечен срок без 

разрешение на председателя на съда. 

 

Приложение: Справка №13 за делата насрочени в тримесечен срок 

без разрешение на председателя на съда; 

 

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

По 73 НОХД интервалът между съдебните заседания е до три месеца. По 3 

НОХД интервалът между съдебните заседания е повече от три месеца. 

 

Приложение :Приложение№1 

 

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

разглеждане и решаване на  делото с вид на съдебния акт - ПРИСЪДА. 

През 2012 г. броя на свършените в Окръжен съд Ямбол НОХД и 
НАХД първа инстанция е 84 /76 броя НОХД и 8 броя НАХД/. В срок до 3 
месеца са свършени 71 дела /64 броя НОХД и 7 броя НАХД/, което 
съставлява 83% от свършените от този вид дела, при 91% за 2010 г. и 85% 
за 2011 г. Най- често причините част от първоинстанционните наказателни 
дела да не приключили в препоръчителния три месечен срок са: 

- неявяването на подсъдими, защита и вещи лица в съдебно 
заседание с посочване на уважителна причина за това /представяне на 
медицински документи съобразени с изискванията за невъзможност за 
явяване в съдебно заседание на подсъдими и защитници по делата,както   
и   такива   за   служебна   ангажираност назащитата по дела насрочени 
преди това по което не се явява/,което обстоятелство и налага 
отлагането на съдебни заседания; 

- отсъствие на участници в процеса, чието явяване в съдебно 
заседание е задължително по смисъла на чл. 271 от НПК, по неуважителни 
причини; 

- неявяване на свидетели чийто показания са необходими за 
изясняване  на   фактически  обстоятелства   по  делото  независимо от 
редовното им призоваване; 

- необходимост от събиране на доказателства от съда по искане  на 
страните или по инициатива на съда, несъбрани в хода на досъдебно 
производство; 
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- назначаване на нови съдебни експертизи или поставяне на 
допълнителни задачи на експертите по назначени такива. 
 Налага се изводът, че в основната си част причините за отлагане на 
делата са идентични с тези от предишната година. 

Във всички случаи съдът е санкционирал нередовната страна 
или свидетел, вещо лице или преводач по чиято вина е отложено 
делото. От анализът на причините за приключване на част от делата 
извън тримесечния инструктивен срок се налага извод, че същите са 
обективни и не зависят и не се дължат на неправилно процесуално 
поведение на съдиите. Във всички случаи на отлагане на съдебни 
заседания по делата даване ход на същите е било невъзможно предвид 
разпоредбите на процесуалния закон, като съда е налагал санкции на 
виновните за това страни и е насрочвал делата в открито съдебно 
заседание във възможно най-кратки срокове. За максималния три 
месечен срок са отлагани само дела, по които призоваване на лица е било 
свързано със съдебна поръчка извън територията на страната. 

 
В срок до 3 месеца са свършени 77 частни наказателни дела 

първа инстанция, което съставлява 100% от свършените от този вид дела, 
при 99% за 2010 г. и 100% за 2011 г. 

По 29 НОХД срокът от образуване на делото до 
постановяване на присъдата по него е до 7 месеца, а по 2  НОХД този срок 
е над 9 месеца. 

 

Предмет на проверка бяха следните дела: 

 

НОХД№544/11г.: 

 

Делото е образувано на 23. 12. 2011г. въз основа на обвинителен акт, 

внесен от ОП Ямбол срещу  С. Н. за извършено от него престъпление по 

чл. 115 от НК. Разпределено е на съдия Пепа Чиликова. 

По делото има веществени доказателства, но няма протокол по чл. 

141 ,ал.2 от ПАРОАВАС. 

С разпореждане делото е насрочено за 14. 02. 2012г. В 

разпореждането не е отразено дали съдията е извършил проверка на 

всички обстоятелства, визирани в чл. 248, ал2 от НПК. 

С определение №21/20.01.12г., постановено в закрито заседание 

съдът допуснал за съвместно разглеждане в наказателния процес, 

предявения от Д. П. граждански иск за имуществени вреди и на осн. чл. 76 

и чл. 84 НПК я конституирал в качеството на граждански ищец и частен 

обвинител.Според чл. 271, ал.6 от НПК съдът се произнася по 

конституирането на нови страни в процеса в открито съдебно заседание. 
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На 14. 02. 12г. съдът дал ход на делото, назначил повторна 

комплексна съдебно медицинска и балистична експертиза, допуснал и 

назначил допълнителна комплексна съдебно психиатрична и 

психологическа експертиза, извършил и други процесуални действия и го 

отложил за 20. 03. 12г. 

Делото приключило на 20. 03. 2012г. когато съдът постановил 

осъдителна присъда. С присъдата се произнесъл и по веществените 

доказателства. Мотивите са предадени в канцеларията на съда на 

27.04.2012г.Налице е нарушение на срока по чл. 308 от НПК. 

Срещу така постановената присъда  на 30.03. 12г. подсъдимият подал 

въззивна жалба. Препис от нея е изпратена на ОП Ямбол след предаване на 

мотивите- на 2. 05. 12г. На 5. 06. 2012г. въззивната жалба ведно с делото са 

изпратени на АС Бургас. 

В АС е образувано ВНОХД№141/12г. като за съдия- докладчик е 

определена съдия Веселина Герова. Съдът не се е произнесъл по 

допускането на доказателствата в закрито заседание съгласно чл. 327, 

ал.1 от НПК и не се е произнесъл по необходимостта от разпит на 

подсъдимия съгласно чл. 327, ал.2 от НПК.Съдебното заседание се 

състояло на 26. 06. 2012г. Прокурорът и защитникът на гражданския ищец 

и частен обвинител заявили, че няма да представят нови доказателства. 

Защитникът на подсъдимия заявил, че поддържа искането за назначаване 

на повторна петорна комплексна съдебно- писихиатрична и 

психологическа експертиза. В протокола не е отразено, че се явява 

представител на АП Бургас. Не е отразено, че съдът е изпълнил 

задължението си по чл. 317 вр. с чл. 274 от НПК.В откритото заседание 

на 26.06.2012г., съдът не е постановил определение, с което да приеме  

представените по делото писмени доказателства и не е приключил 

събирането на същите. Вместо това, според съдебния протокол, 

непосредствено след изявленията на страните, че нямат други искания 

съдът постановил започване на съдебните прения. 

АС Бургас потвърдил присъдата, а ВКС я изменил. 

Присъдата е влязла в законна сила на 28.11.2012г. Делото се е 

върнало от ВКС на 5.12. 2012г. Присъдата е изпратена за изпълнение на 

ОП Ямбол на 6. 12. 2012г. 

 

НОХД№292/12г.: 

 



 68 

Делото е образувано на 27. 07. 2012г. въз основа на обвинителен акт, 

внесен от ОП Ямбол срещу Д. В. за престъпление по чл. 302, т.1, предл. 

последно и т.2, б. „а” вр. с чл. 301, ал.1 от НК. Разпределено е на съдия 

Георги Карабаджаков.  

С разпореждане от 27. 07. 12г. той насрочил делото за 24. 09. 12г. 

На 24. 09. 12г. съдът дал ход на делото, извършил съответните 

процесуални действия и отложил делото за 25 .09. 12г., когато делото 

приключило. 

На 26. 09. 12г. съдът обявил осъдителна присъда. Мотивите към 

присъдата са предадени в канцеларията на съда на 4.01. 12г. Съдията е 

допуснал нарушение на срока по чл. 308 от НПК. 

 

Предмет на проверка бяха също: НОХД№463/11г. със съдия- 

докладчик Пепа Чиликова, НОХД№488/11г. със съдия- докладчик Диана 

Фарфарова,НОХД№193/12г. със съдия- докладчик Г. Кондова, 

НОХД№444/11г. и НОХД№382/12г. със съдия- докладчик П. Жекова 

  

Беше констатирано, че при постановяване на разпорежданията, 

които бяха предмет на настоящата проверка, съдиите не са посочили, че 

са извършили проверка дали делото е подсъдно на ОС Ямбол по правилата 

на подсъдността, дали има основание за прекратяване или спиране на 

наказателното производство, налице ли са основания за разглеждане на 

делото по реда на глава двадесет и четвърта, двадесет и пета, двадесет 

и седма, двадесет и осма и глава двадесет и девета съгласно 

изискванията на чл. 248,ал.2,т.1, 2 и 3 от НПК. В съдебните актове се 

отразява дали е допуснато на досъдебното производство отстранимо 

съществено нарушение на процесуални правила, довело до ограничаване на 

процесуалните права на обвиняемия или на неговия защитник, на 

пострадалия или на неговите наследници само когато такива нарушения 

са констатирани и делото се връща на прокурора. В останалите случаи 

са използва бланкетна формулировка от типа, че са налице всички законни 

изисквания за разглеждане на делото. . 

 

По спазването на чл. 308 от НПК: 

По 6  НОХД мотивите на присъдата са изготвени до 15 дни. По 21  

НОХД мотивите на присъдата са изготвени до 30 дни. По 6 НОХД 

мотивите на присъдата са изготвени след изтичане на повече от 30 дни. 

Това са: 
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- НОХД№63/11г. с докладчик съдия Г. Карабаджаков. Присъдата е 

постановена на 10.11.11г., а мотивите са предадени в 

канцеларията на съда на 6.02.2012г.; 

- НОХД№530/11г. с докладчик съдия Г. Карабаджаков. Присъдата е 

постановена на 17.02.2012г., а мотивите са предадени в 

канцеларията на съда на 25. 04. 2012г.; 

- НОХД№544/11г. с докладчик съдия Пепа Чиликова. Присъдата е 

постановена на 20.03.2012г., а мотивите са предадени в 

канцеларията на съда на 27. 04. 2012г. 

- НОХД№122/12г. с докладчик съдия Г. Карабаджаков. Присъдата е 

постановена на 12.06.12г., а мотивите са предадени в 

канцеларията на съда на 14.11.2012г.; 

- НОХД№213/12г. с докладчик съдия Пепа Чиликова. Присъдата е 

постановена на 13.06.2012г., а мотивите са предадени в 

канцеларията на съда на 18. 07. 2012г.; 

- НОХД№435/11г. с докладчик съдия Пепа Чиликова. Присъдата е 

постановена на 18.09.2012г., а мотивите са предадени в 

канцеларията на съда на 5. 11. 2012г.; 

- НОХД№292/12г. с докладчик съдия Г. Карабаджаков. Присъдата е 

постановена на 26.09.12г., а мотивите са предадени в 

канцеларията на съда на 4.01.2013г.; 

 

Причините за това са фактическата и правна сложност на 

първоинстанционните наказателен общ характер дела.  

 

Приложение: Приложение №1; 

      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.1 от НПК; 

 

По спазването на чл. 416 от НПК: 

Както беше посочено и по- горе от всичко свършените през отчетния 

период НОХД и НАХД първа инстанция със съдебен акт по същество са 

свършили 84 дела, от които с присъда 31 броя дела, с решение 5 броя и 

са прекратени 45 дела. 

Според Справка №12 за всички НОХД, по които присъдите са влезли 

в сила и преписи от тях са изпратени на съответния орган след изтичане на 

срока по чл. 416 НПК, изпратена от ОС Ямбол по 11 НОХД препис от 
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присъдата е изпратен на съответния орган в срок по-дълъг от 7 дни от 

влизането й в сила. Причината за неспазването на срока по чл. 416, ал.5 от 

НПК е в несъвършенството на законодателната уредба. При определяне на 

срока за изпращане на присъдата за изпълнение законодателят не е 

съобразил, че присъдата се изпраща за изпълнение от първоинстанционния 

съд. Когато присъдата е обжалвана и горната инстанция я потвърди, 

присъдата влиза в сила, но времето за връщане на делото от горната 

инстанция до първоинстанционния съд, който трябва да я изпрати за 

изпълнение понякога е повече от 7 дни. В този случай срокът по чл. 416, 

ал.5 от НПК е нарушен, но първоинстанционния съд не е виновен за това. 

Видно от Справката, предоставена от ОС Ямбол, всички присъди по 

посочените по- горе 6 дела са изпратени за изпълнение на Окръжната 

прокуратура в срок от 2 до 3 дни след получаването на делото от горната 

инстанция. 

Изключение правят: 

- НОХД№463/11г.- присъдата е влязла в сила на 31. 03. 2012г. 

Срещу присъдата няма подадени жалба или протест. Изпратена е 

за изпълнение на 23. 04. 2012г. 

- НОХД№76/12г.- присъдата е влязла в сила на 28.04.12г. Срещу 

присъдата няма подадени жалба или протест. Изпратена е за 

изпълнение на 10. 05. 2012г. 

 

Приложение : Справка №12 за всички НОХдела, по които присъдите 

са влезли в сила  и преписи от тях са изпратени след изтичане на срока по 

чл. 416 НПК; 

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

2011г. няма неприключили наказателни дела като първа инстанция . 

Няма спрени дела . 

През проверявания период няма изгубени дела. 

 

През 2011 г. Председателят на ЯОС е издал 140 разрешения за 
ползване на специални разузнавателни средства, при 215 за 2010 и 113 за 
2011 г. 

Разрешенията за ползване на СРС са издадени по отношение на 87 
лица. 

По издадените през 2012 г. разрешения за ползване на СРС са 
изготвени 28 веществени доказателствени средства, което в процент спрямо 
дадените разрешения е 20%, а спрямо общият брой на лицата- 32.18%. 
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 Приложение: Годишен доклад за дейността на ОС Ямбол и 

районните съдилища от Ямболския съдебен окръг за периода 1.01.- 31. 12. 

2012г.; 

 

ІІ.ВЪЗЗИВНИ НАКАЗАТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА 

През 2012 г. в Ямболския окръжен съд са постъпили за разглеждане 
въззивни наказателни дела 127 броя. Останалите несвършени към 
1.01.2012 г. от този вид дела са 13 броя. Общо въззивни наказателни 
дела за разглеждане през втората година от проверявания период -140 
броя. Процентното съотношение между несвършени в началото на годината 
спрямо постъпилите през 2012г. въззивни наказателни дела е 10,2%. 

При сравнителен анализ с 2011 и 2010 г. се наблюдава тенденция на 
минимално намаляване на постъпленията от този вид дела. През 2010 г. 133 
броя и 142 броя за 2011 г. 

Ниският брой на постъпления на въззивните наказателни дела през 
последните три години се дължи на значителния брой приключили 
наказателни дела в първоинстанционните съдилища със споразумение, а и 
разглеждани такива  по реда  на съкратеното съдебно следствие в 
производството пред първата инстанция и задължението на съда 
съобразно чл.373 ал.2 от НПК за определяне на наказанието при 
условията на чл.58 а от НК. 

През 2012 г. в Ямболския окръжен съд са постъпили за разглеждане 
частни наказателни дела втора инстанция - 130 броя. Останалите несвършени 
към началото на отчетния период 1.01.2012 г. са 5 бр. Общо частни 
наказателни дела втора инстанция за разглеждане през втората година 
от проверявания период пред Ямболския окръжен съд - 135 броя. Останали 
несвършени към края на годината - 4 дела. Процентното съотношение 
между несвършени в началото на 2012г. към постъпилите през годината 
частни наказателни дела втора инстанция е 3,8%. 

При сравнителен анализ с 2011 и 2010 г. се наблюдава тенденция на 
намаляване постъпленията от тези дела до нивата на постъпленията през 
2010 година. През предходните две години постъпленията от тези дела са 
съответно - 165 броя за 2011 г. и 130 броя за 2010 г. 

През 2012 г. свършените в Окръжен съд Ямбол въззивни 
наказателни дела са 126. От тях в срок до 3 месеца са свършени 112 
дела, което съставлява 89% от свършените от този вид дела, при 86% за 
2010 г. и 91% за 2011 г. Основна причина за приключване на част от 
делата извън тримесечния инструктивен срок са направени искания в хода 
на съдебното следствие за попълване на делото с нови доказателства 
необходими за изясняване на обективната истина, а в някои от делата и 
неявяване на страни, поради нередовно призоваване или служебна 
ангажираност на защитата. 

От всичко свършените през отчетния период въззивни 
наказателни дела със съдебен акт по същество са свършили 121 дела. 
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Прекратените въззивни наказателни дела през отчетния период са 
5 броя. Делата са прекратени и изпратени на осн. чл.43 ал.3 от НПК на 
ВКС поради невъзможност на ЯОС да образува състав за 
разглеждането им, предвид отвод на всички съдии на осн. чл.29 ал.2 от 
НПК. 

През 2012 г. свършените в Окръжен съд Ямбол частни наказателни 
дела втора инстанция са 131 броя. От тях свършени в срок до 3 месеца 
са 130 дела, което съставлява 99% от свършените от този вид дела, при 
100% за 2011 година и 100% за 2010 година. 

От всичко свършените през отчетния период частни наказателни дела 
втора инстанция със съдебен акт по същество са свършили 129 дела. 

През втората година от проверявания период ЯОС е отменил общо 4 
присъди - всички на ЯРС, като е върнал 2 от делата за ново разглеждане 
от друг състав на първоинстанционния съд, съответно на ЯРС и 2 
от делата за допълнително разследване на ЯРП. 

Причина за отменяне на постановените съдебни актове и връщане на 
делата за ново разглеждане от друг съдебен състав на 
първоинстанционния съд са отстраними съществени процесуални 
нарушения, допуснати в хода на първоинстанционното производство, а 
именно: 

- Решаващият съд не е изпълнил задължението си по чл. 248, ал.2,т.3 
от НПК, съответно по чл. 288,т.1 от НПК да констатира отстраними 
съществени нарушения на процесуалните правила, допуснати в хода на 
досъдебното производство и при изготвяне на обвинителния акт, които са 
довели до ограничаване процесуалните права на подсъдимите. Това довело и 
до възпроизвеждане на част от допуснатите отстраними съществени 
нарушения на процесуалните правила в постановените съдебни актове: 

а/при привличането в качество на обвиняеми в хода на досъдебното 
производство е налице непълнота в диспозитива - не е посочена специална 
цел за набавяне на облага при престъпление по чл.210 ал.1 т.5 вр. с чл.209 
ал.1 от НК, а и в чий интерес за себе си или за другиго е станало това; 

б/неяснота в обстоятелствената част на обвинителния акт и в 
диспозитива на същия по отношение на съществени обективни признаци на 
деянието /цел за облагодетелстване на себе си или другиго- чл.209 НК/; 

в/в обстоятелствената част на обвинителния акт не е описан 
престъпния резултат при резултатно престъпление; 

г/ противоречие между обстоятелствена и диспозитивна част на 
обвинителния акт касателно начина на осъществяване на деянието; 

д/ липса на описание в обстоятелствената част на обвинителния 
акт как, по какъв начин и с какви действия или бездействие е извършено 
престъпното деяние; 

е/ противоречие между в диспозитивната и обстоятелствена част на 
обвинителния акт по отношение на сума на присвоително деяние. 

- Нарушения при изготвяне на мотивите на присъдата: 
а/ липсват в пълнота правни изводи и пълен анализи на събраните 

доказателства на базата на които са направени;  
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б/в мотивите на присъдата липсват изводи относно точния 
механизъм на причиняване на телесната повреда на тъжителя; 

в/ при налични противоречиви доказателства в тази насока, в 
мотивите е извършен анализ на доказателствата, но само до толкова, до 
колкото касаят авторството на деянието, но не и механизма на 
осъществяването му. 

През 2012г. ЯОС е постановил 3 оправдателни присъди по въззивни 
наказателни дела по отношение на три лица - две на ЯРС и една на ТРС. 

По едно от делата причините за отмяна на присъдата на 
първоинстанционния съд и постановяване на нова такава по същество от 
въззивния съд с признаване на подсъдимия за невиновен и 
оправдаването им, се състоят основно в констатираната от въззивния съд : 
 - неправилно установени фактически обстоятелства, неправилна и 
непълна оценка на доказателствата, направена от първоинстанционния съд 
при разглеждане и решаване на делото, довели до неправилни правни изводи 
и 
 - допускане при анализа на доказателствата несъобразяване с 
разпоредбите на чл.305 ал.3 и чл.14 ал.2 от НПК. 
 Въззивният съд събрал допълнителни доказателства, направил 
анализ на доказателствата, съобразен с визираните законови разпоредби и 
възприел различна фактическа обстановка, сочеща на липса на 
осъществено от обективна и субективна страна престъпление от 
подсъдимите лица по внесеното обвинение по чл. 290, ал.1 от НК; 

По едно от делата причините за отмяна на присъдата на 
първоинстанционния съд и постановяване на нова присъда от въззивния 
съд с признаване на подсъдимия за невиновен и оправдаването му, 
се състоят в извода на въззивния съд, че преценката на 
първоинстанционният съд относно приложението на чл. 9, ал.2 от НК 
е неправилна. Според въззивният съд с конкретното поведение на 
подсъдимия обществените отношения, предмет на наказателно правна 
защита, са били накърнени в изключително ниска степен. ЯОС приел, че 
деянието, за което подсъдимият е предаден на съд е малозначително по 
смисъла на чл.9 ал.2 от НК и поради това, го оправдал. 

По едно от делата причините за отмяна на присъдата и 
постановяване на нова такава по същество от въззивния съд с 
признаване на подсъдимия за невиновен и оправдаването му, се състоят в 
направения от въззивния съд правен извод, че дадената от 
първоинстанционния съд правна квалификация на деянието по чл.316 вр. 
с чл.309 ал.1 от НК е незаконосъобразна и неправилна, тъй като предмет 
на престъплението по чл.309 ал.1 от НК може да бъде само съставянето на 
неистински частен документ и преправяне съдържанието на истински 
такъв, но не и на частен документ с невярно съдържание, като процесния 
частен документ. Поради това и въззивният съд е приел,че деянието не 
може да бъде предмет на престъпление по чл.316 вр. с чл.309 ал.1 от НК. 
   

По спазването на чл.340 от НПК: 
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По 112 въззивни НОХД решенията са изготвени в срок до един месец 

от обявяване на делото за решаване. По 2 Въззивни НОХД решението е 

изготвено до три месеца от обявяване на делото за решаване. Това са :  

ВНОХД№128/11г.- съдия- докладчик Георги Карабаджаков. 

Делото е обявено за решаване на 18. 01. 2012г. Датата на съдебното 

решение е 28.02. 12г. , а е обявено на 19.03.12г.; 

ВНОХД№152/12г.- съдия- докладчик Георги Карабаджаков. 

Делото е обявено за решаване на 5.06.12г. Датата на съдебното решение 

е 5.08.12г., а е обявено на 10.10.12г.; 

ВНОХД№323/12г.- съдия- докладчик Диана Фарфарова. Делото е 

обявено за решаване на 3.10.12г. Датата на съдебното решение е 5. 11. 

12г. и е обявено същия ден. 

Няма въззивни НОХД, по които решенията да са изготвени след 

изтичане на срок от три месеца.  

 

Приложение: Справка №10 за въззивни дела- ВНОХД, ВНЧХД, 

ВНАХД, решени в периода 1.01.2011- 31. 12. 2012г. по които 

решението е написано след едномесечния срок. 

 

По спазването на чл.345 от НПК: 

От свършените въззивни ЧНД, 66  са приключили в 7-дневен 

срок, а след този срок са приключили   65 въззивни ЧНД. Няма 

ВЧНД, които да са разглеждани в съдебно заседание   с призоваване 

на страните.  

  

 Приложение:Справка №11 за въззивни ЧНД, решени в периода 1. 01. 

2011г. до 31. 12. 2012г., по които определението е написано след срока по 

чл. 345 от НПК. 

 

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

2012г. не са приключили 2 наказателни дела като първа инстанция. 

Няма наказателни дела, образувани като въззивни в предишни години, 

които да не са приключили към края на 2011г. Няма спрени дела . 

През проверявания период няма изгубени дела. 

 

В рамките на проверката бяха инспектирани следните въззивни дела: 

ВНОХД№194/12г. и ВНОХД№208/12г. със съдия. Докладчик Д. 

Фарфарова, ВНОХД№300/12г. и ВНОХД№229/12г. със съдия- докладчик 
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Г. Карабаджаков, ВНОХД№22/12г. и ВНОХД№74/12г. с докладчик съдия 

Петранка Жекова, ВНОХД№169/12г. и ВНОХД№154/12г. със съдия- 

докладчик Пепа Чиликова, ВНОХД№210/12г. и ВНОХД№167/12г. със 

съдия- докладчик Гергана Кондова, ВНОХД№333/12г. и ВНОХД№285/12г. 

със съдия- докладчик Иван Иванов. 

ВЧНД№345/12г. и ВЧНД№391/12г. със съдия- докладчик Диана 

Фарфарова, ВЧНД№66/12г. и ВЧНД№137/12г. със съдия- докладчик 

Георги Карабаджаков,ВЧНД№205/12г. и ВЧНД№226/12г. със съдия- 

докладчик Пепа Чиликова, ВЧНД№102/12г. и ВЧНД№34/12г. със съдия- 

докладчик П. Жекова, ВЧНД№45/12г. и ВЧНД№17/12г. със съдия- 

докладчик Гергана Кондова. ВЧНД№264/12г. и ВЧНД№413/12г. със 

съдия- докладчик Иван Иванов. 

Проверяващият екип не констатира нарушения при образуването, 

движението и приключването на делата. 

 

Както беше посочено и по- горе през 2012 г. в Ямболския окръжен съд 

са разгледани общо 1186 дела.  
При свършени общо 465 наказателни дела и щат от 7 съдии, 

разглеждащи тези дела, средно месечната натовареност на един съдия на 
база 12 месеца, при натовареност по щат е 5,5 броя. През 2011г. средно 
месечната натовареност по щат е била 5,8 дела, а през 2010г.-6,5 дела. 

Действителната натовареност спрямо свършените дела е 7,7 броя 
дела на съдия. 

Спрямо общия брой на наказателните дела за разглеждане, който за 
2012г. е 501 броя, средната натовареност по щат е - 6 броя на един съдия. 

Действителната натовареност спрямо делата за разглеждане е 8,4 
броя дела на един съдия. 

При цялостния анализ на работата на съдиите по наказателни дела, 
се налага извода,че при разглеждане на делата съдиите от тази колегия 
спазват стриктно сроковете за образуване, насрочване и решаване на 
делата, както и за изготвянето на съдебните актове. 

От изложените по горе резултати е видно, че работата на съдиите 
разглеждащи наказателни дела е много добра, както по отношение на 
срочност на разглеждане на делата, така и по отношение качество на 
постановените съдебни актове. 

 

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: 
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І.Препоръчва на Председателя на ОС Ямбол в рамките на общото 

организационно и административно ръководство да създаде 

необходимата организация: 

1/ Да се изготвят приемо- предавателни протоколи за 

веществените доказателства по чл. 141, ал.2 от ПАРОАВАС и 

протокола да се прилага към делото; 

2/Влезлите в сила  присъди да се изпращат на прокурора за 

изпълнение в срока по чл. 416, ал.5 от НПК; 

 ІІ. Препоръчва на съдиите в ОС Ямбол: 

1/ При постановяване на разпорежданията за предаване 

обвиняемия на съд да посочват изрично:  

а/подсъдно ли е делото на съда; 

б/има ли основание за прекратяване или спиране на 

наказателното производство; 

3/да следят за спазването на чл. 381, ал.5,т.4 от НПК; 

 

ІІІ.Препоръчва на съдия Георги Карабаджаков да спазва 

стриктно срока по чл. 308,чл.340 и чл. 243, ал.4, НПК. 

 

Препоръките по т. І 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- Ямбол, който да запознае с него съдиите и 

съдебните служители в ОС- Ямбол в едномесечен срок от неговото 

получаване. Председателят на ОС- Ямбол да уведоми Главния инспектор 

на Инспектората към ВСС за изпълнението на това свое задължение. 

 

На осн. чл. 54, ал.1, т.5 от ЗСВ да се сигнализира  Окръжния 

прокурор при Окръжна прокуратура- Ямбол за нарушенията, констатирани 

в работата на прокурорите като му се изпрати копие от настоящия Акт с 

резултати от извършена проверка. 

  

На осн. чл. 54, ал.1, т.5 от ЗСВ да се председателя на АС Бургас за 

нарушенията, констатирани в работата на съдиите и съдебните секретари 

като му се изпрати копие от настоящия Акт за резултати от извършена 

проверка. 
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На осн. чл. 54, ал.1, т.5 от ЗСВ да се сигнализира ВСС като му се 

изпрати копие от настоящия Акт за резултати от извършена проверка. 

 

 

      ИНСПЕКТОР:                                                                                                                                                  

                                       

                                                      …………….…….……………                                     

                                                        АЛБЕНА КОСТОВА 

 

 

 

Днес …………………….. настоящият Акт бе връчен на Добрин 

Кючуков- Председател на Окръжен съд- Ямбол. 

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 Георги 

Карабаджаков- съдия в Окръжен съд Ямбол. 

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 

 


