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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- 127/20. 11. 2013 год. на Главния Инспектор на 

Инспектората към Висшия съдебен съвет, 

 СЕ ИЗВЪРШИ КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА на Районен съд град 

Левски с обхват на проверката от 01.01.2011год. до 30.06.2013 год. и 

задачи на проверката: 

- времеви стандарти за администрирането на отделните видове дела, 

срочност на разгледаните дела 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 Окръжен съд; предложения за 

изменение на будещи съмнение и водещи до противоречиво приложение 

текстове на отделни норми, както и до противоречива съдебна практика. 

- заповедни книги. 

 

СРОК за извършване на проверката от 25. 11. 2013 г. до 

26.11.2013г. 

 

 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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Районен съд гр.Левски се помещава в част от сграда (публична 

държавна собственост), намираща се на бул. „България” №58, 

предоставена на съда за стопанисване и управление.  

Съдът разполага на първия етаж с две съдебни зали (част от първата 

е преградена и обособена за архив, а непосредствено до втората се намира 

арестантско помещение), канцелария за съдебните секретар-протоколисти, 

едно деловодство, регистратура, кабинет на ДСИ, в който работи и 

секретарят в СИС, кабинет за системен администратор, кабинет за 

архиваря, който работи и като служител в бюрото за съдимост, помещение 

за сървъра и сервизно помещение. На втория етаж се намират кабинет на 

председателя на съда, четири кабинета на районните съдии, кабинет на 

съдиите по вписванията, кабинет на главния счетоводител, кабинет на 

административния секретар и регистратура по ЗЗКИ. 

Във всички кабинети и зали са създадени много добри условия за 

нормално протичане на работния процес. Съдебните зали са добре 

оборудвани, разполагат със съвременна и модерна информационна 

озвучителна система с възможност за запис на съдебните заседания в 

унисон с изискванията на ЕС.  

На територията на РС-Левски се намира и помещение за Службата 

по вписванията, в която работят двама служители на Агенцията по 

вписванията. 

Всеки един от работещите в съда разполага с компютърна 

конфигурация, а във всеки един кабинет и в съдебните зали има поне по 

един лазерен принтер. Пред едната от съдебните зали има поставено 

електронно табло, върху което се изписват разглежданите през деня дела и 

тяхното състояние („приключило”, „гледа се”, „предстои”).  

В регистратурата има поставен скенер за сканиране на входящите 

документи. С многофункционални устройства разполагат 

административният секретар и съдебноизпълнителната служба. Копирна 

машина с по-големи възможности има в деловодството на съда.  

Предоставя на гражданите следните информационни услуги:  

 - табло с информационно- озвучителна система пред съдебна зала; 

 - информационно табло; 

 -указателни табели, брошури; 

 -чрез интернет страницата на съда, където е публикувана пълна 

информация за съда, информация за насрочените и свършените дела и 

съдебните актове. 
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Съдиите и съдебните служители разполагат с много добри битови 

условия за упражняване на своите правомощия и ефективно обслужване на 

гражданите. 

В съда е изградена система за видеонаблюдение, която допринася за 

по–добра охрана на сградата, инсталирана е и нова многофункционална 

телефонна централа, подменени са частично мебелите и оборудването в 

кабинетите и канцелариите. 

 

І. УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДА 
 

Административния ръководител - Председател на Районен съд гр. 

Левски  е Палмира Димитрова Атанасова. Няма заместник на 

Административния ръководител - заместник- председател. На осн. чл.77, 

ал.2 от закона за съдебната власт в РС Левски има обособени гражданско 

и наказателно отделение. Общият брой  на  съдиите  по  щат  е четирима 

съдии.  

През проверявания период от 1. 01. 2011 г. до 23. 09. 2012 г. 

действително са работили трима съдии (в този период съдия Наташа 

Панчева е била командирована в РС- Плевен), а от 24. 09. 2012г. до 30.06. 

2013 – са работили четирима съдии.   

 Съгласно Заповед № РД-03-50 от 22.06.2010г. на председателя на 

съда са обособени три граждански и два наказателни съдебни състава. 

Титуляр на един от съдебните състави била съдия Евгения Рачева, която в 

края на 2010г. е напуснала  съда и бройката е закрита. По силата на тази 

заповед функционират ІV наказателен състав с председател съдия Стойка 

Манолова и V наказателен състав с председател Маргарита Димитрова.  

Останалите два състава са граждански. По силата на заповед №РД-03-

51/22. 06. 2010г. съдия Стойка Манолова заседава в четвъртък. Съдия 

Маргарита Димитрова заседава в понеделник. 

 

В PC Левски към момента на проверката работят 16 броя служители. 

По щат те са разпределени както следва: 

административен секретар- 1;  

системен администратор-1;  

главен счетоводител- 1;  

съдебни секретари-4бр.;  

съдебни деловодители- 4бр.  

в служба „Регистратура”- 1съдебен деловодител; 

в служба Д СИ работи 1съдебен деловодител; 

съдебен архивар- 1бр.; 
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призовкар- 1бр. и  

чистач- 1 бр.  

Съотношението между броя на магистратите и съдебните служители 

към момента на проверката е 4.00. 

През проверявания период съдиите са преминали през следните 

обучения:  

Съдия Атанасова: 2011 г. – „Учебен курс за ръководителите на 

съдебната система – лекции по управление на бюджет, обществени 

поръчки, управление на човешките ресурси, класифицирана информация, 

специални разузнавателни средства”- организиран от НИП; 

2012 г.–  „Приложение на семейния кодекс при действащото европейско 

законодателство”, „Заповедното производство по ГПК и принудителното 

изпълнение в ЕС” и „Имидж на магистрата. Съдебната власт и медиите”- 

всички организирани от НИП. 

Съдия Димитрова: 2011 г. – участие в модул 2 на обучение 

„Противодействие на високотехнологичните престъпления и новите форми 

на организирана престъпност”- организиран от Международна академия за 

обучение по киберразследвания; 2012 г. – пилотен семинар „Съдебни 

експертизи”; „Актуални въпроси, свързани с приложението на НПК” и 

„Съдебна психология. Разпит на непълнолетни”- всички организирани от 

НИП. 

Съдия Панчева: 2012 г. – „Търговски спорове. Търговски сделки и 

нови положения в Закона за търговския регистър”- организиран от НИП. 

  

Съдебните служители са преминали през следните обучения: 

2011 г.: Росица Петрова, съдебен секретар – „Защита на 

класифицираната информация в съдебната система”, организиран от НИП. 

2012 г.: Янка Борисова, адм. секретар – „Работа в екип”, Ваня 

Димитрова, съдебен секретар – „Защита на класифицираната информация 

в съдебната система”; Цветелина Стефанова, съдебен деловодител-СИС и 

служител по сигурността на информацията – „Защита на класифицираната 

информация в съдебната система”; Диляна Рачева, съдебен деловодител – 

„Стресоустойчивост и управление на времето”; Данче Събева, съдебен 

архивар и Бюро съдимост – „Стресоустойчивост и управление на времето”- 

всички организирани от НИП. 

През месец септември 2010 г. РС Левски сключил споразумение за 

сътрудничество със сдружение „Център на НПО в Разград” във връзка с 

проект „Правосъдие близо до хората”, реализиран от Националната 

НПО мрежа за гражданско наблюдение на съдебната система с подкрепата 
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на ВСС. Проектът приключил през м.март 2011 г. Основна цел на този 

проект, продължил над три месеца и обхванал над 20 съдилища, е 

утвърждаване върховенството на закона и подкрепа за съдебната реформа 

в Република България. Наблюдавано е прилагането на новоприети и 

изменени закони (ГПК, НПК, ЗСВ, Закон за закрила на детето, Закон за 

защита от домашното насилие, ЗПРКИ, Кодекс на етично поведение на 

българските магистрати). Обект на наблюдение бил достъпът до 

правосъдие на уязвими групи – жертви на физическо или психическо 

насилие, лица с трайно или временно физическо или психическо 

увреждане, социално слаби лица, лица от етнически малцинства, 

малолетни и непълнолетни лица.  Резултатите от наблюдението са 

анализирани  в доклад, в който са обобщени впечатленията на 

гражданските наблюдатели и са направени препоръки за оптимизиране 

дейността на съдилищата, участвали в проекта. Районен съд Левски е 

удостоен с грамота за успешно сътрудничество при реализирането на 

проекта.  

  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 случайно разпределение на делата чрез програмен 

продукт „Law choice. 

  Административният ръководител на РС- Левски е създал добра 

организация в работата на съда и чрез издаване на съответните заповеди. 

По- важна е Заповед №РД-03-44/25.10.2011г., с която председателят на 

съда разпорежда всички съдии, работещи в РС Левски стриктно да спазват: 

  1/Двумесечния срок за насрочване на НОХ и НЧХ дела и 

тримесечния срок по чл. 252, ал.2 от НПК след съответно разрешение; 

  2/Тримесечния срок за отлагане на НОХ и НЧХдела по чл. 271, ал.10 

от НПК 

3/Сроковете по чл. 308 от НПК; 

4/Сроковете за разглеждане на дела, за които закон предвижда 

разглеждането в срок, по- кратък от един месец- по чл. 64, чл. 65, чл. 67, 

чл. 68, чл. 69, чл. 70, чл. 72, чл. 73, ал.2, чл. 158, ал.3, чл. 161, чл. 164, чл. 

165, чл. 222, чл. 223, чл. 243 и чл. 431 от НПК и всички други, отговарящи 

на критерия; 

5/наказателните дела, по които има задържани лица да се насрочват 

или отлагат в срок не по- дълъг от 30 дни(препоръчително до 20 дни) и 

само по изключение до 45 дни, включително и по време на съдебната 

ваканция; 
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  Със същата заповед г- жа Атанасова разпоредила ежемесечно в срок 

до 5-то число административния секретар да изпраща справки на 

административния ръководител на ОС Плевен относно спазването на 

горепосочените срокове. Справките се изготвят поотделно за всеки съдия и 

се подписват от съответния съдия, разглеждащ наказателни дела, 

административния секретар, системния администратор и 

административния ръководител. 

  Наред с това е разпоредено съдебните деловодители и секретар- 

протоколисти стриктно да следят за спазването на посочените по- горе 

срокове и да докладват своевременно делата на съответния съдия, а в 

случаите на просрочие да отразяват това в съответната справка, която до 3-

то число на съответния месец да се предоставя на административния 

секретар за обобщаване.  

   

  Районен съд гр. Левски прилага принципа за случайния подбор чрез 

електронно разпределение на делата от 2006 г., съгласно програма за 

случайно разпределение на делата предоставена от ВСС „Law choice”. 

 Със Заповед № РД- 03- 48/22.06.2010г. на председателя на ЛРС е 

разпоредено всички магистрати, включително председателя на съда да 

разглеждат 100% от постъпващите дела, в зависимост от специализацията 

на съответния съдия. 

  Разпределението на делата се извършва от Административния 

ръководител. Съгласно Заповед № РД-03- 48/22. 06. 2010г. и Заповед № 

РД-03-49/22.06.2010г. на председателя на ЛРС в случай, че председателят 

отсъства делата се разпределят от съдия Стойка Манолова, а в случай, че и 

тя не е на работа- делата следва да се разпределят от съдия Маргарита 

Димитрова. 

 Съдиите дават дежурства съобразно график за дежурствата, 

който се изготвя ежемесечно. 

Съгласно заповед №РД-03-50/22.06.2010 г., допълнена със заповеди 

№№ РД-03-78/05.08.2010 г. и РД-03-107/30.12.2010 г., на дежурство се 

гледат следните видове дела: искания за провеждане на разпит пред съдия, 

искания за одобрение или разрешение на претърсване и изземване, 

искания за разрешаване сключването на граждански брак, искания за 

теглене на суми от детски влогове, откази от наследство, свидетелства за 

съдимост, бюлетини за съдимост за отбелязване на настъпила 

реабилитация по право, искания по Закона за закрила на детето, които 

следва да бъдат разгледани в деня на постъпване на искането в съда, 

делата по УБДХ, незабавните производства, делата, образувани по искане 

за разкриване на банкова тайна, по искания от КУИППД, както и тези, 

които се образуват по искане за налагане на обезпечение. 

По силата на Заповед №РД-03-63/29.06.2010г. на председателя на 

съда всички дела, постъпили в Районен съд- Левски се разпределят с 
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използването на програмата за случаен избор, без изключване на 

отсъстващия съдия. 

В случай, че делото бъде разпределено на отсъстващ в момента 

съдия, по движението на същото следва да се произнася съдия, 

разглеждащ дела от същата материя. Той следва да насрочи делото в 

открито съдебно заседание за разглеждане от определения от програмата 

съдия- докладчик според разпределението на заседателните дни. 

В случай, че към датата на насроченото открито съдебно заседание 

определения съдия- докладчик отново отсъства делото следва да се 

разгледа от друг съдия, разглеждащ дела от същата материя, а в случай на 

неговото отсъствие- от някой от останалите съдии.Тази част от 

заповедта не прави разлика между граждански и наказателни дела. 

Нейното спазване по наказателни дела фактически води до нарушаване 

на принципа на непосредственост и на принципа на неизменност на 

състава. 
 В Районен съд Левски служба „Регистратура” приема и регистрира 

всички документи, по които се образуват в дела. Те се вписват/въвеждат 

във Входящия дневник по поредността на постъпването чрез програмния 

продукт САС”Съдебно деловодство”, който се води на хартиен и 

електронен носител. На първата страница на всеки приет или издаден от 

съда документ деловодителя в служба „Регистратура” поставя 

регистрационен номер и датата на вписване и полага подпис. Същият ден 

или най- късно на другия ден от постъпването им се докладват на 

председателя на съда, за да се образуват в дело. В случаите, когато по 

делото са направени отвод или отводи служителят отбелязва този факт 

върху кориците на делото преди то да бъде разпределено отново. Делото се 

разпределя на принципа на случайния подбор като се определя съдия- 

докладчик. След това делото се докладва на съдията- докладчик. 

 Софтуера следи за равномерната натовареност на съдиите в 

зависимост от вида на делото, което осигурява разпределението на делата с 

еднаква тежест. 

  Към всяко дело се прилага протокол за разпределението, който се 

подписва и подпечатва от деловодителя. Протоколът отразява номера и 

вида на делото, начинът по който се извършва изборът на докладчик 

(случаен, по дежурства, определен или без участие на определени съдии), 

име на определения докладчик, изключените от избора и причините за 

това, дата и час на електронното разпределение. Протоколът се съхранява 

в образуваното дело.  
 При извършената проверка се установи, че делата се образуват 

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

ден. 

През проверявания период Окръжен съд Плевен е извършил 

следните проверки на РС Левски: 
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В изпълнение на Заповед №РД-89/9.11.2011г. на председателя на ОС- 

Плевен комисия в състав: Александър Григоров- председател на ОС- 

Плевен, Върбина Мълчиниколова- съдия в ОС Плевен и Жанета 

Димитрова- съдия в ОС Плевен е извършила проверка на организацията на 

дейността на съдиите, държавния съдебен изпълнител и съдията по 

вписванията за периода 01.01.2011 г. – 31.10.2011 г. Проверката 

приключила с доклад. Не са констатирани нарушения в работата на съда. 

В изпълнение на Заповед №РД- 150/7.11.2011г. на председателя на 

ОС- Плевен комисия в състав: Александър Григоров- председател на ОС- 

Плевен,Стефан Данчев- заместник- председател на ОС- Плевен и 

Красимир Петракиев- заместник- председател на ОС- Плевен е извършила 

проверка на организацията на дейността на съдиите, държавния съдебен 

изпълнител и съдията по вписванията за периода 01.01.2012 г. – 31.10.2012 

г. Проверката приключила с доклад. Не са констатирани нарушения в 

работата на съда. 

 

ІІ. СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ  

 

 В Районен съд гр. Левски съдебните служители са структурирани 

съобразно чл. 15 от ПАРОАВАС на обща и специализирана 

администрация. 

Релевантна за настоящата проверка е работата на част от 

специализираната администрация, в която влизат следните служби: 

регистратура; регистратура за класифицирана информация; съдебно 

деловодство; съдебни секретари; архив и призовки.  

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. 
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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. 

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 или от жалби на страните по 

тях се извършва най-късно на следващия ден след предаване на решеното 

дело в наказателното деловодство.  

Изпращането на препис от протест или жалби на страните по тях се 

извършва най-късно на следващия ден след разпореждането на съдията-

докладчик.  

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. 

 В съда се водят и бяха проверени следните книги: 

1/Азбучник наказателни дела за 2011г.; азбучник наказателни дела за 

2012г. и азбучник за наказателни дела за 2013г.; 

2/Входящ дневник за 2011г.; входящ дневник за 2012г. и входящ 

дневник за 2013г. Представляват папки  с листа, чието съдържание  е 

разпечатано от електронен носител. Съдържат входящ номер, дата и час на 

постъпване, описание на документа, подател и направление: секретар, 

деловодство, архив, председател и др.; 

 3/Срочни книги: 
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 а)Срочна книга за открити заседания по наказателни дела на съдия 

Палмира Атанасова: книгите са две: едната е за периода от 1. 01. 2009г. до 

31. 12. 2011г., а втората- за периода от 1. 02. 2012г. до сега. 

 б)Срочна книга за открити заседания по наказателни дела на съдия 

Стойка Миланова: книгите са три: едната е за периода от 1. 01. 2011г. до 

29. 12. 2011г., втората е за периода от 1. 01. 2012г. до 29. 12. 2012г., а 

третата е започната на 1. 01. 2013г. и към датата на настоящата проверка не 

е приключила. 

 в)Срочна книга за открити заседания по наказателни дела на съдия 

Маргарита Димитрова: книгите са три: едната е за периода от 1. 01. 2011г. 

до 29. 12. 2011г., втората е за периода от 1. 01. 2012г. до 29. 12. 2012г., а 

третата е започната на 1. 01. 2013г. и към датата на настоящата проверка не 

е приключила. 

 г)Срочна книга за открити заседания по наказателни дела на Наташа 

Панчева- книгата е една и започната през 2009г. Към датата на настоящата 

проверка не е приключена. 

 Срочните книги за открити заседания по наказателни дела се водят 

прегледно и четливо. 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. 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. 

 4/ Книга за закрити и разпоредителни заседания за наказателни 

дела:бяха проверени книгите за 2011г., 2012г. и 2013г. В книгата се вписва 

номера на делото, съдията- докладчик, резултата от решаване на делото, 

номера на съдебния акт и датата на обявяване на същия; 

          5/ Книга за веществени доказателства- съда е започнал да води 

проверения екземпляр от книгата през 2010г. Обособени са части за 2011г., 

2012г. и 2013г. Папка за предавателно- приемателните протоколи за 

веществени доказателства 2008-2013г.; 

          6/ Архивна книга по наказателни дела 2011- 2012г. и архивна книга 

за наказателни дела 2013г.; 



 12 

          7/ Книга за получени и върнати призовки и съдебни книжа за 2011г., 

2012г. и 2013г.; 

8/ Регистър на заявления за достъп до обществена информация; 

9/Разносна книга за 2010г., 2011г., 2012г., 2013г.; 

 10/ Описна книга за наказателни дела за 2011г. и 2012г.: 

Описната книга за наказателните дела се води прегледно и четливо, 

без поправки и зачерквания. 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, 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. 

 11/Книга за привеждане в изпълнение на влезлите в сила присъди и 

определения за 2011г., 2012г. и 2013г: 

 В книгата за изпълнение на влезлите в законна сила присъди и 

определения се отразява номера на делото и кога е влязла в законна сила 

присъдата, вида наказание и по кой текст е наложено. Отразява се датата 

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

изпращане на присъдата за изпълнение на Районна прокуратура- гр. 

Левски. 

 12/ Изходящ дневник за 2011- 2012г. и за 2013г.: 

 Изходящият дневник съдържа  изходящ номер, дата, описание на 

изпращания документ, адресат и начин на изпращане: по пощата с 

обикновено писмо, по куриер, по пощата препоръчано с обратна разписка, 

по електронна поща- разпечатан от електронен носител;   

  

Съдебните книги на хартиен носител са прошнуровани, номерирани 

и подпечатани, със съответните подписи, съобразно изискванията на 

ПАРОАВАС. 
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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. 

 

 Приложение№1, раздел „Съдебна администрация” 

 

 

 ІІІ. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ  

 

Техническата обезпеченост на магистратите за бърз и лесен достъп 

до актуалното българско законодателство и правото на ЕС гарантират по-

бързо и по-качествено правораздаване. Информационните технологии 

позволяват по-голяма прозрачност в работата на съда и улесняват 

гражданите при упражняване на правото за достъп до информация. 

РС Левски 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 „Panda“, предоставен от МП. 

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

Word, Internet Explorer, Adobe Acrobat Reader. Всички работни места са 

оборудвани с компютърна техника, която перманентно се обновява. 

Всички работни места са свързани в локална компютърна мрежа с 1 бр. 

сървър. Компютрите се поддържат в много добро хардуерно и софтуерно 

състояние и отговарят на съвременните изисквания. От 2007 г. е в 

експлоатация деловодната програма САС „Съдебно деловодство“. 

Програмата се използва от специализираната администрация на съда и 

съдиите за управление на делата. Съдът използва правно-

информационните продукти „Апис“ с всички модули. Правно-

информационните продукти са мрежови вариант и са достъпни от всички 

работни места. 

Web-сайтът на РС Левски се поддържа ежедневно в актуално 

състояние. 

 

Приложение №1, раздел „Информационни технологии”; 

 

 ІV. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 

 

2011 г. 
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През 2011г. в РС- Левски са действали два обособени наказателни 

състава с двама съдии по щат. През първата половина от проверявания 

период наказателни дела са гледали следните съдии:  

1. Стойка Манолова- съдия- четвърти наказателен състав; 

2. Маргарита Димитрова –съдия- пети наказателен състав; 

В наказателни дела е влизал  и председателят на РС- Левски Палмира 

Атанасова, която разглежда граждански дела. 

Съдиите са ползвали отпуск, както следва: 

Съдия Стойка Манолова- 38 дни; 

Съдия Маргарита Димитрова- 41 дни. 

В деловодството за наказателни дела работят двама съдебни 

деловодители. Двата съдебни състава, разглеждащи наказателни дела 

работят с двама секретари. За веществените доказателства отговарят 

двамата съдебни деловодители. 

 

Приложение: Приложение №1 относно съдиите ,които са ползвали отпуск 

през 2011г.; 

 

  

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

заседания месечно. В едно заседание са разглеждани средно 3.34 бр. 

НОХД;  2.86бр. НЧХД; 0.21 бр НАХД; 2.96 бр. ЧНД ). 

 

През проверявания период съдиите от РС Левски са насрочили брой 

наказателни дела както следва: 

1/ Палмира Атанасова- административен ръководител на РС 

Левски: 

НОХД- 23бр.; 

ЧНД- 70бр.; 

НАХД- 17бр.; 

 

2/ Стойка Манолова- съдия: 

НОХД- 186бр.; 

ЧНД- 139бр.; 

НАХД- 143бр.; 

НЧХД- 16бр. 

 

3/ Маргарита Димитрова- съдия: 

НОХД- 135бр.; 

ЧНД- 133бр.; 

НАХД- 141бр.; 
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НЧХД- 4бр. 

 

Приложение: Справка №3 за брой насрочени наказателни дела по 

състави, за периода 1.01.2011г.- 30. 06. 2013г. 

 

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

1/ Палмира Атанасова- административен ръководител на РС 

Левски: 

НОХД- 15бр.; 

НАХД-6бр.; 

ЧНД- 64бр.; 

 

Приложение: Справка №4 за приключили в периода 1. 01. 2011г- 

30.06. 2013г. наказателни дела на ІІ състав съдия Палмира Атанасова; 

 

2/ Стойка Манолова - съдия: 

НОХД- 70бр.; 

НАХД- 68бр.; 

НЧХД-3бр.; 

ЧНД- 80бр. 

 

Приложение: Справка №4 за приключили в периода 1. 01. 2011г- 

30.06. 2013г. наказателни дела на ІV състав съдия Стойка Манолова; 

 

3/ Маргарита Димитрова- съдия: 

НОХД- 69бр.; 

НАХД-61бр.; 

НЧХД- 1бр.; 

ЧНД- 65бр. 

 

Приложение: Справка №4 за приключили в периода 1. 01. 2011г- 

30.06. 2013г. наказателни дела на V състав съдия Маргарита Димитрова; 

 

        В периода 1. 01. 2011г. - 31. 12. 2011г Районен съд гр. Левски е 

разгледал 1628бр. дела, от които наказателни дела 525 бр.  

През 2011 г. броят на разгледаните наказателни дела, разпределени 

по видове, е следният: 

154 – наказателни дела от общ характер; 

4 – наказателни дела от частен характер; 
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27 дела по чл.78а от НК;  

60 – частно-наказателни дела - разпити пред съдия; 

170 – други частно-наказателни дела;  

110 – административно-наказателни дела (без тези по чл.78а от НК). 

От тях образувани през 2012г. са 499 бр. дела. Останали от предишни 

периоди са 26 бр. дела. Процентното съотношение на останалите 

несвършени от предходен период, спрямо всички разгледани е 4.68 %, а на 

новообразуваните представлява  95.31 %. 

 

В РС Левски през 2011 г. не е имало дела с висок обществен интерес. 

            

Свършените наказателни дела са 492 бр. От тях НОХД-143бр., ЧНД-

229бр., НАХД- 117бр., НЧХД- 3бр. Това представлява  94% от 

разгледаните наказателни дела. Данните доказват бързината на 

правораздаването и срочното приключване на делата от съдиите.  

Със съдебен акт по същество са приключили 372, като от тях: 

60 са н.о.х.д.;  

      1 – н.ч.х.д.; 

25 – по чл.78а от НК;  

59 – ч.н.д. - разпити пред съдия; 

148 – други ч.н.д.;  

79 – а.н.д. (без тези по чл.78а от НК). 

 

От свършените наказателни дела 61бр. са приключили с присъда, 82 

бр. са приключили със споразумение, 129бр. са приключили с решение, 

150бр. са приключили с определение и 68бр. са приключили с 

разпореждане. През 2011 г. 82 наказателни дела са приключили със 

споразумение. Одобряването на споразумение е произнасяне по 

съществото на спора, но в отчетните формуляри този вид дела са включени 

в графа прекратени. 

След съобразяване на посоченото по-горе следва да се отбележи, че 

приключените наказателни дела със съдебен акт по същество са 454. 

 

Приложение: Доклад за дейността на Районен съд Левски за 2011г.; 

 

Прекратените наказателни дела са общо  120 бр. От тях 83 са 

н.о.х.д., 2 - н.ч.х.д., 1 по чл. 78а от НК,  22  ч.н.д. (1 от тях е разпит), и 12 - 

а.н.д. 

 

От прекратените 83 н.о.х.дела: 
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- 1 дело е върнато на прокурора на осн. чл.288 т.1 от НПК за 

отстраняване на допуснато отстранимо съществено нарушение на 

процесуални правила;  

- 82 дела са прекратени поради приключването им с одобрено от 

съда споразумение.  

 

Двете н.ч.х. дела са прекратени по следните причини: 

- 1 от делата е прекратено, тъй като тъжбата е недопустима – 

неподадена в срок, както и че деянието не съставлява 

престъпление 

- 1 дело е прекратено поради постигната спогодба.  

 

Причините за прекратените общо 22 ч.н.дела са следните: 

- 6 от делата са по Закона за здравето и са прекратени на осн. чл.159, 

ал.4 от ЗЗ, тъй като след изслушване на психиатър не се е установило 

наличие на психично разстройство на лицето и необходимост от 

задължително лечение; 

- 5 от делата са прекратени и изпратени по подсъдност; 

- едно дело е прекратено, тъй като лицето, чието настаняване се иска, 

е починало; 

- 4 от делата са прекратени, тъй като вече е имало извършено 

групиране на същите наказания; 

- едно дело е изпратено на ВКС за повдигане спор за подсъдност; 

- 1 от прекратените дела е било образувано като ч.н.д. по искане за 

разпит на свидетел в хода на досъдебно производство и по същото е 

оттеглено искането за разпит, поради отсъствие на свидетеля; 

- по 3 от делата жалбата не е подадена в срок 

и по 1 дело жалбата е оттеглена. 

Причините за прекратяване на останалите а.н.д. – общо 12 на брой – 

са: 

- подадена жалба след срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН – 2 дела; 

- подадена жалба срещу НП, с което е наложено административно 

наказание глоба до 50 лв. вкл. по ЗДвП – 3 дела; 

- оттегляне на жалбата – 1 дело; 

- изтичане на предвидената в закона давност – 1 дело; 

 - изпратено по компетентност на друг орган – 1 дело; 

 - поради това, че НП не подлежи на обжалване – 1 дело; 

 - поради липса на представителна власт на лицето, подало жалбата – 

3 дела. 

 

Няма прекратени по давност дела.  

 

Приложение: Справка №6 за делата, прекратени през 2011г.; 
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През 2011 г. Районен съд- Левски е върнал за допълнително 

разследване 1 бр. НОХД. Съдия- докладчик по делото е Стойка 

Манолова. С определение, постановено по НОХД  №581/ 10г. по описа на 

РС- Левски на осн. на чл. 288, т.1 от НПК в съдебното заседание на 10. 03. 

2011г. тя върнала делото на прокурора. В мотивите си посочила, че на 

досъдебното производство са допуснати съществени нарушения на 

процесуалните правила изразяващи се в това, че фамилното име на 

подсъдимия е записано погрешно в протоколите на действията по 

разследване и в обвинителния акт.  

 Обвинителният акт е внесен от Цв. Папурков- районен прокурор при 

РП Левски. Прокурор Папурков следва да изпълнява по- прецизно 

задълженията си по чл. 196, ал.1 и чл. 242,ал.2 от НПК. 

Процентът на върнатите за допълнително разследване дела на 

прокуратурата спрямо общия брой наказателни дела за разглеждане и 

спрямо общия брой на решените наказателни дела е изключително нисък.  

Следователно броят на върнатите за доразследване  дела е сведен до 

минимум.    

 

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

прокурора за доразследване в периода 1.01. 2011г.- 30. 06. 2013г. 

 

През 2011г. от общо решени 143 бр.  НОХД по 6  бр. НОХД и НЧХД 

е постановена оправдателна присъда. Това представлява 4.19%. От общо 

постановените оправдателни присъди 5 са по н.о.х.д. и 1 – по н.ч.х.д.  

Оправдателните присъди по разгледаните през 2011 г. обвинителни 

актове са, както следва: 

- 3 за престъпления против собствеността, от които: едно по чл.194 

от НК и две по чл.201 от НК; 

- 2 за общоопасни престъпления (по чл.339 от НК и по чл.354в от 

НК). 

   

Причините за оправдателните присъди по н.о.х.д. са следните: 

 По 3 дела съдът е приел, че от събраните по делото доказателства не 

се е установило по несъмнен и категоричен начин участието на 

подсъдимия в извършване на престъплението, за което му е повдигнато 

обвинение; по 2 дела съдът е приел, че деянието не съставлява 

престъпление.  

 Всички постановени от съда оправдателни присъди са протестирани 

от Районна прокуратура Левски. 
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От постановените оправдателни присъди въззивната инстанция е 

отменила 1 присъда на РС Левски и е върнала делото за разглеждане от 

друг състав, по 1 дело оправдателната присъда е потвърдена. В края 2011г 

са останали три висящи дела пред ОС Плевен. 

 

Причини за оправдателната присъда по н.ч.х.д.: 

Съдът е приел, че от събраните по делото доказателства не се е 

установило по несъмнен и категоричен начин участието на подсъдимия в 

извършване на престъплението, за което му е повдигнато обвинение 

 

Приложение: Приложение: Справка №7 за делата, приключили с 

оправдателна присъда в периода 1. 01. 2011г.- 30. 06. 2013г. 

 

По 7 бр. дела подсъдимият е бил непълнолетен. 

 

82 бр. дела са 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.  

                                                                                                                                                      

В рамките на проверката бяха инспектирани следните дела: 

 

НОХД№417/11г. 

Делото е образувано на 11.11.2011г. въз основа на споразумение, 

сключено между РП Левски от една страна и обв. Е. Б. и неговия 

защитник- от друга страна за извършено от обвиняемия престъпление по 

чл. 339, ал.1 от НК. Съдия- докладчик по делото е Палмира Атанасова. 

Съдебното заседание било на 11. 11. 11г. Споразумението било 

одобрено. По силата на одобреното споразумение подсъдимият следва да 

изтърпи наказание лишаване от свобода за срок от три 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. 
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Аналогичен пропуск е допуснат в одобреното споразумение по 

НОХД№479/11г.  и НОХД№454/11г. със съдия- докладчик Стойка 

Манолова. 

Предмет на проверка бяха и НОХД№450/11г., НОХД№325/11г. и 

НОХД№340/11г. със съдия- докладчик  Маргарита Димитрова, 

НОХД№250/11г. със съдия- докладчик Стойка Манолова. Проверяващият 

екип констатира, че по тях не са допуснати нарушения по образуването, 

движението и приключването на делата. 

 

Приложение: Писмо Изх. №558/11. 11. 13г. относно Справка №15 за 

НОХДела, образувани по внесено споразумение с насрочване в периода 1. 

01. 2011г.- 30.06. 2013г. извън срока по чл. 382, ал.2 от НПК; 

 

25 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 АНД№146/11г., АНД№482/11г. и АНД№473/11г.  

със съдия- докладчик Стойка Манолова; АНД№190/11г., НОХД№93/11г., 

АНД№226/11г. и АНД№62/11г. със съдия- докладчик Маргарита 

Димитрова; АНД№292/11г. и АНД№282/11г. със съдия- докладчик 

Палмира Атанасова. Проверяващият екип констатира, че по тях не са 

допуснати нарушения по образуването, движението и приключването на 

делата. 

 

Приложение: Писмо Изх. №558/11. 11. 13г. относно Справка №16 за 

АНДела, насрочени след срока по чл. 376, ал.1 от НПК; 

 

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

съдебно следствие в производство пред първата инстанция”. 

Беше проверено: 

 

НОХД№203/11г. 
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Делото е образувано на 31.05.2011г. въз основа на обвинителен акт, 

внесен от РП Левски срещу един подсъдим за извършено от него 

престъпление по чл. 194, ал.1 от НК. Съдия- докладчик е Стойка 

Манолова. Делото е разгледано по реда на глава 27 „Съкратено съдебно 

следствие в производството пред първата инстанция” на НПК. В 

диспозитива на присъдата съдията не е посочил, че постановява присъда 

по чл. 373 от НПК и налага наказание при условията на чл. 58а от НК. 

 

При проверката беше констатиран аналогичен пропуск и по 

НОХД№410/11г. със съдия- докладчик Стойка Манолова, по 

НОХД№105/11г. и по НОХД№357/11г. със съдия- докладчик Маргарита 

Димитрова.  

 

По реда на гл.25, НПК „Незабавно производство” са разгледани 

12бр. дела. Всички дела са насрочени в срока по чл. 365 от НПК. Мотивите 

към постановените присъди са изготвени в срока по чл. 365, ал.2 от НПК. 

Бяха инспектирани НОХД№454/11г. и НОХД№147/11г. със съдия- 

докладчик Стойка Манолова; НОХД№152/11г. със съдия- докладчик 

Маргарита Димитрова; НОХД№248/11г. и НОХД№291/11г. със съдия- 

докладчик Палмира Атанасова. Проверяващия екип констатира, че по тях 

не е допуснато нарушение на сроковете за разглеждане, предвидени в 

глава 25 от НПК „Незабавно производство”. 

 

Приложение: Писмо Изх. №558/11. 11. 13г. относно Справка №17 за 

незабавните производства, насрочени в срок по- дълъг от срока по чл. 365, 

НПК в периода   1.01.2011г.- 30.06.2013г. с посочване на датата на 

образуване, датата, за която са насрочени и съдията- докладчик; 

Писмо Изх. №558/11. 11. 13г. относно Справка №11 за всички 

незабавни производства, приключили в периода 1. 01. 2011г.- 30. 06. 

2013г., по които мотивите са написани след срока по чл. 365, ал.2 от НПК с 

посочване на номера на делото, датата на обявяване на присъдата и датата 

на написване на мотивите към нея и съдията- докладчик. 

 

По реда на гл.24, НПК „Бързо производство” са разгледани 7 бр. 

дела. Всички бързи производства са насрочени в срока по чл. 358, ал.1,т.4 

от НПК. 

Установи се, че: 

НОХД№201/11г. със съдия- докладчик Маргарита Димитрова е 

образувано като бързо производство, но е продължило по общия ред. 
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НОХД№378/11г. със съдия- докладчик Маргарита Димитрова е 

образувано на 24. 10. 2011г. Присъдата е постановена на 25. 10. 2011г. 

Мотивите към нея са предадени в канцеларията на съда на 3. 11. 2011г.,т.е 

9 дни след постановяване на присъдата. Допуснато е нарушение на 

срока по чл. 359, ал.1 от НПК. 

 

Бяха инспектирани и НОХД№193/11г. и НОХД№395/11г. със съдия- 

докладчик Стойка Манолова. Проверяващия екип констатира, че по тях не 

е допуснато нарушение на сроковете за разглеждане, предвидени в глава 

24 от НПК „Бързо производство”. 

 

Приложение: Справка №18 за срочност при насрочване на бързите 

производства, приключили в периода 1.01.2011г.- 30.06. 2013г; 

Справка № 12 за всички бързи производства, приключили в периода 

1. 01. 2011г.- 30. 06. 2013г., по които мотивите са написани в срок по- 

дълъг от 7- дневния срок по чл.  359, ал.1 от НПК; 

 

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

неотклонение „Задържане под стража” (чл.64 от НПК). По всички дела 

съдът е постановил определението си в деня на образуването. Всички дела 

са решени в едно съдебно заседание. Няма дела, образувани въз основа на 

искане за изменение на наложена мярка за неотклонение „задържане под 

стража”(чл.65 от НПК).  

Беше проверено ЧНД№28/11г. със съдия- докладчик Палмира 

Атанасова. Проверяващият екип констатира, че няма нарушение по 

образуването, движението и приключването на делата. 

 

Приложение: Приложение 1 

Писмо Изх. №558/11. 11. 13г. относно Справка №20 за наказателните 

дела, с правно основание чл. 64 от НПК, които са насрочени в срок по- 

дълъг от срока по чл.64, ал.3 от НПК и са решени в повече от едно 

заседание по състави , с посочване на съдията- докладчик, броят на 

заседанията  и срокът, в който е постановено определението; 

Писмо Изх. №558/11. 11. 13г. относно Справка №21 за наказателните 

дела с правно основание чл. 65 от НПК, които са насрочени в срок по- 

дълъг от срока по чл.65, ал.3 от НПК и са решени в повече от едно 

заседание по състави , с посочване на съдията- докладчик, броят на 

заседанията и срокът, в който  е постановено определението. 
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През 2011 г. в Районен съд – Левски са разгледани  35бр. дела по 

глава 34, раздел І от НПК „Прилагане на принудителни медицински 

мерки”. Всички дела са насрочени в 3- дневен срок съгласно чл. 429, ал.1 

от НПК. 

 

По спазването на чл.252 от НПК: 

154 бр. НОХД са насрочени в двумесечния  срок. 

Няма НОХДела,които да са насрочени 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: Приложение1; 

Писмо Изх. №558/11. 11. 13г. относно Справка №14 за делата, 

насрочени в тримесечен срок без разрешение на председателя на съда, с 

посочване на съдия- докладчика;  

 

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

 

По всички НОХД интервалът между съдебните заседания е до три 

месеца. Няма  НОХД, по които  интервалът между съдебните заседания да 

е повече от три месеца. 

 

Приложение :Приложение№1 

 

По спазването на чл. 308 от НПК: 

 

По 43 бр. НОХД мотивите на присъдата са изготвени до 15 дни. По 

18бр. НОХД мотивите на присъдата са изготвени до 30 дни. Няма  НОХД, 

по които  мотивите на присъдата да са изготвени след изтичане на повече 

от 30 дни.  

По всички АНД решенията са изготвени в срок до един месец от 

обявяване на делото за решаване. Няма АНД, по които решенията да са 

изготвени след изтичане на този срок. 

 

Приложение: Приложение №1; 

      Писмо Изх. №558/11. 11. 13г. относно Справка №9 за 

всички НОХдела, приключили в периода 1. 01. 2011г. - 30. 06. 2013г., по 

които мотивите са написани след срока по чл. 308 от НПК  с посочване на 
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датата на обявяване на присъдата и датата на написване на мотивите към 

нея и съдията- докладчик; 

                       Писмо Изх. №558/11. 11. 13г. относно Справка №10 за 

всички АНДела, решени в периода 1. 01. 2011г. - 30. 06. 2013г., по които 

решението е написано след едномесечния срок с посочване на датата на 

обявяване на делото за решаване и постановяване на решението за всеки 

съдия и съдията- докладчик; 

 

 

По спазването на чл. 416 от НПК: 

 

По 56 бр. дела препис от присъдата е изпратен на съответния орган в 

7дневен срок от влизането й в сила. По 5 бр. препис от присъдата е 

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

сила. Това са : 

НОХД№58/10г. Присъдата е влязла в сила на 21. 12. 2010г. Делото се 

е върнало от горната инстанция на 3. 01. 2011г. Присъдата е изпратена за 

изпълнение на 4. 01. 2011г.; 

НОХД№494/10г. Присъдата е влязла в сила на 18. 01. 2011г. Делото 

се е върнало от горната инстанция на 27. 01. 2011г. Присъдата е изпратена 

за изпълнение на 28. 01. 2011г.; 

НОХД№347/10г. Присъдата е влязла в сила на 04. 05. 2011г. Делото 

се е върнало от горната инстанция на 10. 05. 2011г. Присъдата е изпратена 

за изпълнение на 12. 05. 2011г.; 

НОХД№23/11г. Присъдата е влязла в сила на 03. 07. 2011г. Делото се 

е върнало от горната инстанция на 14. 07. 2011г. Присъдата е изпратена за 

изпълнение на 15. 07. 2011г.; 

НОХД№430/09г. Присъдата е влязла в сила на 1. 12. 2011г. Делото се 

е върнало от горната инстанция на 7. 12. 2011г. Присъдата е изпратена за 

изпълнение на 9. 12. 2011г.; 

 

По всички дела, посочени по- горе причина за нарушението на срока 

по чл. 416, ал.5 от НПК е несъвършенство 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 
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делото от горната инстанция до първоинстанционния съд, който трябва да 

я изпрати за изпълнение понякога е повече от 7 дни.  

В посочените по- горе случаи срокът по чл. 416, ал.5 от НПК е 

нарушен, но първоинстанционния съд не е виновен за това. 

Видно от Справката, предоставена от РС Левски, и петте присъди са 

изпратени за изпълнение на Районна прокуратура в срок от 1 до 2 дни след 

получаването на делото от горната инстанция. 

 

Приложение : Справка №13 за всички НОХдела, по които присъдите 

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

чл. 416 НПК; 

 

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

разглеждане и решаване на  делото : 

 

От общо свършените 490бр. наказателни дела в едно заседание са 

приключили 389 бр. дела. От тях 114 бр. НОХД, 77 бр. НАХД, 197 бр. ЧНД 

и 1 бр. НЧХД. 

Наказателните дела, приключили до три съдебни заседания, са 83 бр. 

От тях 20 бр. НОХД, 35 бр. НАХД, 27 бр. ЧНД и 1 бр. НЧХД. 

Наказателните дела, приключили с повече от три съдебни заседания, 

са 18 бр. От тях 10 бр. НОХД, 2 бр. НАХД, 5 бр. ЧНД и 1 бр.НЧХД. 

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

съдебни заседания са искания за събиране на доказателства, за назначаване 

на експертизи, невъзможност за явяване на всички страни и свидетели в 

едно съдебно заседание, пътувания зад граница на страна или свидетел.  

Наказателните дела, чието разглеждане е продължило в срок до 3 

месеца, са 463 бр. Наказателните дела с обща продължителност от 3-6 

месеца са 22 бр. Наказателните дела, чиято продължителност е с повече от 

9 месеца, са 4 бр.: 

НОХД 430/2009 г. – докладчик съдия Манолова; образувано на 

30.07.2009 г., приключило с присъда на 18.01.2011 г.; 

НОХД 584/2010 г. – докладчик съдия Манолова; образувано на 

09.12.2010 г., приключило с присъда на 18.10.2011 г.; 

НЧХД 32/2011 г. – докладчик съдия Манолова; образувано на 

04.02.2011 г., приключило с присъда на 27.12.2011 г.; 

НАХД 491/2010 г. – докладчик съдия Димитрова; образувано на 

29.09.2010 г., приключило с решение на 01.07.2011 г. 
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Образуваните и останали от предишни периоди дела са приключени 

до  31.12.2011 г. 

Спрени дела няма. 

Погасени по давност дела няма. 

През проверявания период няма изгубени дела. 

 

От разгледаните общо 525 наказателни дела през 2011 г., в края на 

отчетния период са останали несвършени само 33 дела. Изразено в 

процентно съотношение, неприключените наказателни дела от общо 

разгледаните такива са 6,29%. 

 

Приложение: писмо Изх. №558/11. 11. 13г. на РС- Левски относно 

справка №5 за спрените дела, както и за висящите наказателни дела, 

образувани преди 1. 01. 2011г. и неприключили към 30. 06. 2013г. 

 

Предмет на проверка бяха следните дела: 

 

НОХД№494/10г. 

 

Делото е образувано на 1. 10. 2010г. въз основа на обвинителен акт, 

внесен от РП- Левски срещу К. В. за извършено от него престъпление по 

чл. 129, ал.2 вр. с ал.1 от НК. Съдия- докладчик по делото е Маргарита 

Димитрова.  

С разпореждане от 1. 10. 2010г. съдия Димитрова насрочила делото 

за 8. 11. 2010г. В разпореждането не е отразена проверката на съдията 

по чл. 248, ал.2,т.4 от НПК, т. е. дали са налице основание за разглеждане 

на  делото по реда на глава 24, 25, 27, 28 и глава 29 от НПК. 

На 8. 11. 2011г. делото е отложено за 13. 12. 2010г. по искане на 

подсъдимия и поради неявяване на част от свидетелите. Съдът указал на 

подсъдимия, че му предоставя възможност да си наеме адвокат до 

следващото съдебно заседание. В случай, че на следващото съдебно 

заседание се яви без адвокат повторно негово искане в този смисъл няма да 

стане уважителна причина за поредно отлагане на делото. 

Съдебното заседание на 13. 12. 2010г. е отложено по искане на 

пострадалия. 

На 21. 12. 2010г. съдът дал ход на делото и разпитал част от 

свидетелите. Отложил съдебното заседание за 3. 01. 2011г. за събиране на 

още доказателства. 
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На 3. 01. 2011г. съдия Димитрова приключила делото с осъдителна 

присъда. Мотивите към нея са предадени на 27. 01. 2011г.  

Присъдата е влязла в сила на 18. 01. 2011г. Изпратена е за 

изпълнение на 27. 01. 2011г. От влизане на присъдата в сила до 

изпращането й за изпълнение са изминали 9 дни,т. е. допуснато е 

нарушение на срока на чл. 416, ал.5 от НПК.В случая РС- Левски не носи 

отговорност за това, защото причина е несъвършенство на 

законодателната уредба. При определяне на срока за изпращане на 

присъдата за изпълнение законодателят не е съобразил, че срокът за 

изготвяне на мотивите, предвиден в чл. 308 от НПК е по- дълъг от срока 

по чл. 416, ал.5 от НПК. 

  

По НОХД№516/10г. по описа на ЛРС съдия Димитрова също е 

пропуснала да посочи дали е извършена проверка по чл. 248, ал.2,т.4 от 

НПК. 

 

НОХД№127/11г. 

 

Делото е образувано на 7. 04. 2011г. въз основа на обвинителен акт, 

внесен от РП- Левски срещу М. Г. за извършено от него престъпление по 

чл. 183, ал.1 от НК. Съдия- докладчик по делото е Маргарита Димитрова.  

С разпореждане от 8. 04. 2011г. съдия Димитрова насрочила делото 

за 9. 05. 2011г. В разпореждането не е отразена проверката на съдията 

по чл. 248, ал.2,т.3 от НПК, т. е. дали на досъдебното производство е 

допуснато отстранимо съществено нарушение на процесуалните 

правила, довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия 

или на неговия защитник, на пострадалия или неговите наследници. 

На 9. 05. 2011г. делото е отложено за 13. 06. 2011г. по искане на 

подсъдимия, който се обадил по телефона и казал, че е болен. Съдът указал 

на подсъдимия да представи доказателства в уверение на твърдението, 

направено в разговор по телефона, че не може да се яви поради заболяване. 

Указал на св. Б. Х. да представи доказателства в подкрепа на твърдението, 

съдържащо се в писмена молба, депозирана по делото, че не може да се 

яви поради това, че й предстои раждане с термин 3.05.- 10. 05. 2011г. 

Съдебното заседание на 13. 06. 2011г. отново било отложено поради 

неявяване на подсъдимия. Съдът отложил делото за 4. 07. 2011г. и 

разпоредил принудителното му довеждане. 
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Съдебното заседание на 4. 07. 2011г. било отложено по искане на 

подсъдимия, който искал да си организира защитата. Съдът указал на 

подсъдимия, че му предоставя възможност да си наеме адвокат до 

следващото съдебно заседание. В случай, че на следващото съдебно 

заседание се яви без адвокат повторно негово искане в този смисъл няма да 

стане уважителна причина за поредно отлагане на делото. 

На 11. 07. 2011г. съдия Димитрова постановила осъдителна присъда. 

Мотивите към нея са предадени на 19. 07. 2011г. 

Присъдата е влязла в законна сила на 26. 07. 2011г. Изпратена е на 

РП- Левски за изпълнение на 28. 07. 2011г. 

 

НОХД№141/11г. 

 

Делото е образувано на 12. 04. 2011г. въз основа на обвинителен акт, 

внесен от РП- Левски срещу В. Ф. за извършено от него престъпление по 

чл. 201,във вр. с чл. 20, ал.4, вр. с чл. 18, ал.1 от НК. Съдия- докладчик по 

делото е Маргарита Димитрова.  

Според чл. 147 от ПАРОАВАС когато делото се предава от един 

орган на друг, веществените доказателства се предават заедно с него. По 

НОХД№141/11г. по описа на РС- Левски 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. 

С разпореждане от 13. 04. 2011г. съдия Димитрова насрочила делото 

за 16. 05. 2011г. На 16. 05. 2011г. съдът не дал ход на делото, защото 

упълномощения защитник не е успял да се запознае с материалите по 

делото. Отложил делото за 13. 06. 2011г. 

В съдебното заседание на 13. 06. 2011г. съдът дал ход на делото, 

събрал доказателства и отложил делото за 18. 07. 2011г. С протоколното 

определение за отлагане на делото той разпоредил да се изискват 

периодично веднъж на две седмици справки от ОД на МВР- Плевен, 

относно задграничните пътувания на един от свидетелите. Наред с това 

разпоредил да се призове в качеството на свидетел едно лице. 

Съдебното заседание от 18. 07. 2011г. е отложено за 25. 07. 2011г. по 

молба на защитника на подсъдимия. 

На 25. 07. 2011г. съдия Димитрова постановила присъда, с която 

признала подсъдимия за невинен по първоначално повдигнатото му 
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обвинение по чл. 201 от НК и преквалифицирала деянието като 

престъпление по чл. 204, б. „а” вр. с чл. 20, ал.4 вр. с чл. 18, ал.1 от НК. 

Наред с това признала подсъдимия за невинен за това, че на 14. 01. 

2011г. в гр. Белене, област Плевен, в съучастие като помагач с две лица, 

осъдени съгласно протоколно определение от 30. 03. 2011г. по 

НОХД№109/11г. по описа на ЛРС, в качеството му на длъжностно лице- 

продавач- консултант в бензиностанция в Белене направил опит да 

присвои чужди вещи- 40л. бензин А-95Н на стойност 89.60лв., собственост 

на „П”АД, гр. София, поверени за пазене и управление на един от 

съучастниците на подсъдимия, като деянието не е довършено по 

независещи от него причини, поради което и на осн. чл. 218б, вр. с чл. 204, 

б”а” вр. с чл. 20, ал.4 вр. с чл. 18, ал.1 от НК го оправдала. 

Мотивите към присъдата са предадени в канцеларията на съда на 1. 

08. 2011г. РП- Левски подала протест срещу така постановената присъда. 

ОС- Плевен отменил присъдата и я върнал за ново разглеждане от 

друг състав на същия съд. 

 

Бяха проверени и АНД№290/11г. със съдия- докладчик Палмира 

Атанасова; НОХД№293/11г., НЧХД№306/11г., ЧНД№463/11г., 

ЧНД№382/11г., АНД№343/11г., НОХД№345/11г., АНД№92/11г. и 

АНД№402/11г.със съдия- докладчик Маргарита Димитрова; 

НОХД№584/10г., НЧХД№32/11г., НОХД№430/09г., АНД№365/11г., 

АНД№162/11г., АНД№344/11г., ЧНД№138/11г., НЧХД№161/11г., 

ЧНД№197/11г., АНД№253/11г.  и АНД№495/10г. със съдия- докладчик 

Стойка Манолова. 

Проверяващият екип установи, че по тези дела не е допуснато 

нарушение на разумния срок за разглеждане и решаване на делото по 

смисъла на чл. 22 от НПК. 

 

 

ДЕЙСТВИТЕЛНА НАТОВАРЕНОСТ 

НА СЪДИИТЕ ЗА 2011 г. 

 

Съдия 

общ брой 

дела за 

разглеж-

дане 

общ брой 

свършени 

дела 

действителна средна 

месечна натовареност 

 спрямо 

делата за 

разглеждане 

 спрямо 

свършените 

дела 
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Палмира 

Атанасова 
645 601 53,75 50,08 

Стойка 

Манолова 
506 487 42,17 40,58 

Маргарита 

Димитрова 
477 463 39,75 38,58 

 

2012 г. 

 

През 2012г. в РС- Левски са действали два обособени наказателни 

състава с двама съдии по щат: Стойка Манолова и Маргарита Димитрова. 

В наказателни дела влизат и съдиите, които са разпределени в граждански 

състави. Следователно през втората половина от проверявания период 

наказателни дела са гледали следните съдии:  

1. Стойка Манолова- съдия- четвърти наказателен състав; 

2. Маргарита Димитрова –съдия- пети наказателен състав; 

Наред с тях в наказателни дела са влизали съдиите от гражданските 

състави- председателят на РС- Левски Палмира Атанасова и съдия Наташа 

Панчева, която до 23. 09. 2012г. включително е била командирована в РС- 

Плевен. Те са разглеждали наказателни дела по дежурство и дела, за които 

има пречка за разглеждане от съдии от наказателните състави.  

През 2012г. в съда не е имало вакантни щатни бройки. Не са 

работили съдебни помощници. 

Съдиите са ползвали отпуск, както следва: 

Съдия Стойка Манолова- 32 дни платен отпуск и 5 дни отпуск по 

болест; 

Съдия Маргарита Димитрова- 39 дни платен отпуск. 

 

В деловодството за наказателни дела работят двама съдебни 

деловодители. Двата съдебни състава, разглеждащи наказателни дела 

работят с двама секретари. За веществените доказателства отговарят 

двамата съдебни деловодители. 

 

Приложение: Приложение №1 относно съдиите ,които са ползвали отпуск 

през 2012г.; 

  

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

заседания месечно. В едно заседание са разглеждани средно 3.58 бр. 

НОХД;  0.29 бр. НЧХД; 4.02 бр НАХД; 3.15 бр. ЧНД . 
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През проверявания период съдиите от РС Левски са насрочили брой 

наказателни дела както следва: 

1/ Палмира Атанасова- административен ръководител на РС 

Левски: 

НОХД- 15бр.; 

ЧНД- 119 бр.; 

НАХД- 9 бр.; 

 

2/ Стойка Манолова- съдия: 

НОХД- 209 бр.; 

ЧНД- 172 бр.; 

НАХД- 208бр.; 

НЧХД- 13бр. 

 

3/ Маргарита Димитрова- съдия: 

НОХД- 135бр.; 

ЧНД- 130бр.; 

НАХД- 197бр.; 

НЧХД- 19бр. 

 

4/ Наташа Панчева- съдия: 

НОХД- 2бр; 

ЧНД- 17бр. 

 

Приложение: Справка №3 за брой насрочени наказателни дела по 

състави, за периода 1.01.2011г.- 30. 06. 2013г. 

 

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

1/ Палмира Атанасова- административен ръководител на РС 

Левски е приключила 127бр. наказателни дела от вида НОХД, ЧНД, 

НАХД; 

 

Приложение: Справка №4 за приключили в периода 1. 01. 2011г- 

30.06. 2013г. наказателни дела на ІІ състав съдия Палмира Атанасова; 

 

2/ Стойка Манолова – съдия е приключила 282бр. наказателни дела 

от вида НОХД, ЧНД, НАХД, НЧХД: 
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Приложение: Справка №4 за приключили в периода 1. 01. 2011г- 

30.06. 2013г. наказателни дела на ІV състав съдия Стойка Манолова; 

 

3/ Маргарита Димитрова- съдия е приключила 193 бр. наказателни 

дела от вида НОХД, НЧХД, ЧНД, НАХД: 

 

Приложение: Справка №4 за приключили в периода 1. 01. 2011г- 

30.06. 2013г. наказателни дела на V състав съдия Маргарита Димитрова; 

 

4/ Наташа Панчева- съдия е приключила 16 бр. наказателни дела от 

вида ЧНД и НОХД; 

 

Приложение: Справка №4 за приключили в периода 1. 01. 2011г- 

30.06. 2013г. наказателни дела на І състав съдия Наташа Панчева; 

 

  В периода 1. 01. 2012г. - 31. 12. 2012г. Районен съд гр. Левски е 

разгледал 1638бр. дела, от които наказателни дела 705 бр.  

През 2012 г. броят на разгледаните наказателни дела, разпределени 

по видове, е следният: 

170 – наказателни дела от общ характер; 

9 – наказателни дела от частен характер; 

21 дела по чл.78а от НК;  

77 – частно-наказателни дела - разпити пред съдия; 

280 – други частно-наказателни дела;  

148 – административно-наказателни дела (без тези по чл.78а от НК). 

От тях образувани през 2012г. са 672 бр. дела. Останали от предишни 

периоди са 33бр. дела. Процентното съотношение на останалите 

несвършени от предходен период, спрямо всички разгледани е 4.68 %, а на 

новообразуваните представлява  95.31 %. 

 

В РС Левски през 2012 г. не е имало дела с висок обществен интерес. 

            

Свършените наказателни дела са 682 бр. От тях НОХД-163бр., ЧНД-

357бр., НАХД- 156 бр., НЧХД- 6 бр. Това представлява  96, 73% от 

разгледаните наказателни дела. Това доказва бързината на 

правораздаването и срочното приключване на делата от съдиите.  

 
През 2012 г. приключените наказателни дела със съдебен акт по 

същество са 543, като от тях: 

56 са н.о.х.д.; 
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      3 – н.ч.х.д.; 

20 – по чл.78а от НК;  

77 – ч.н.д. - разпити пред съдия; 

265 – други ч.н.д.;  

122 – а.н.д. (без тези по чл.78а от НК). 

 

От свършените наказателни дела 59 бр. са приключили с присъда, 

107 бр. са приключили със споразумение, 251 бр. са приключили с 

решение, 176бр. са приключили с определение и 89 бр. са приключили с 

разпореждане. През 2012 г. 105 наказателни дела са приключили със 

споразумение. Одобряването на споразумение е произнасяне по 

съществото на спора, но в отчетните формуляри този вид дела са включени 

в графа прекратени. 

След съобразяване на посоченото по-горе следва да се отбележи, че 

приключените наказателни дела със съдебен акт по същество са 648. 

 

Приложение: Доклад за дейността на Районен съд Левски за 2012г.; 

 

Прекратените наказателни дела са общо  139 бр. От тях 107 са 

н.о.х.д., 3 - н.ч.х.д., 1 по чл. 78а от НК,  15  ч.н.д. и 13 - а.н.д. 

 

От прекратените 107 н.о.х.дела: 

- 1 дело е върнато на прокурора на осн. чл.288 т.1 от НПК за 

отстраняване на допуснато отстранимо съществено нарушение на 

процесуални правила;  

- 105 дела са прекратени поради приключването им с одобрено от 

съда споразумение. 

- 1 дело е прекратено и изпратено по подсъдност на компетентния 

съд.  

 

Трите н.ч.х. дела са прекратени по следните причини: 

- 1 от делата е прекратено и изпратено на ВКС за определяне на 

друг съд. 

- 2 от делата са прекратени поради оттегляне на тъжбата.  

Делото по чл. 78а от НК е прекратено и върнато на РП Левски, тъй 

като не са налице основанията за приложение на чл. 78а от НК.  

 

Причините за прекратените общо 15 ч.н.дела са следните: 

- 8 от делата са по Закона за здравето и са прекратени на осн. чл.159, 

ал.4 от ЗЗ, тъй като след изслушване на психиатър не се е установило 

наличие на психично разстройство на лицето и необходимост от 

задължително лечение; 

- 1 от делата е прекратено и изпратено по подсъдност; 
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- 3 от делата са прекратени, тъй като вече е имало извършено 

групиране на същите наказания; 

- по 1 от делата жалбата не е подадена в срок 

и по 2 дела по ЗБППМН искането за настаняване във ВУИ е оставено 

без уважение. 

 

Причините за прекратяване на останалите а.н.д. – общо 13 на брой – 

са: 

- подадена жалба след срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН – 4 дела; 

- оттегляне на жалбата – 2 дела; 

 - изпратено по компетентност на друг орган – 1 дело; 

 - поради това, че НП не подлежи на обжалване – 3 дела; 

 - направено е недопустимо искане по 1 дело; 

 - 1 дело е изпратено на ВКС на основание чл. 43 т.3 от НПК за 

определяне на друг съд 

 и 1 дело е прекратено, тъй като между същите страни, за същото 

нарушение, на същото основание е имало преди това образувано друго 

такова производство. 

 

Няма прекратени по давност дела.  

 

Приложение: Справка №6 за делата, прекратени през 2011г.; 

  

През 2012 г. Районен съд- Левски е върнал за допълнително 

разследване 1 бр. НОХД. Съдия- докладчик по делото е Стойка 

Манолова. С определение, постановено по НОХД  №585/ 12г. по описа на 

РС- Левски на осн. на чл. 288, т.1 от НПК в съдебното заседание на 29. 11. 

2011г. тя върнала делото на прокурора. В мотивите си посочила, че на 

досъдебното производство са допуснати съществени нарушения на 

процесуалните правила, довели до ограничаване на процесуалните права 

на подсъдимите. В материалите на досъдебното производство липсват 

каквито и да било доказателства някой от тримата да е бил призоваван за 

което и да е действие по разследването, извършено с тях. Адресите им са 

били известни на разследващия орган и не е имало пречка да бъдат 

призовани на тях. Нарушено е и императивното изискване на чл. 227, ал.3 

от НПК обвиняемите да бъдат призовани за предявяване на разследването 

най- малко три дни преди самото процесуално- следствено действие.   

 Обвинителният акт е внесен от Д. Мицканова- прокурор в РП 

Левски. Тя е участвала в съдебното заседание на 29. 11. 2011г. и е 

подкрепила искането на защитата делото да бъде върнато на прокурора 
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поради нарушенията, описани по- горе. Прокурор Мицканова следва да 

изпълнява по- прецизно задълженията си по чл. 196, ал.1 и чл. 242,ал.2 от 

НПК. 

Съдия Манолова е следвало да констатира горепосочените 

отстраними съществени нарушения на процесуалните правила, довели до 

ограничаване на процесуалните права на подсъдимите, допуснати на 

досъдебното производство още при проверката по чл. 248 от НПК в 

рамките на подготвителните действия за предаване на обвиняемите на 

съд.Недоглеждането е довело до удължаване на срока необходим за 

осъществяване на правосъдието, т. е  до разумния срок по смисъла на  чл. 

22, НПК. 

 

Процентът на върнатите за допълнително разследване дела на 

прокуратурата спрямо общия брой наказателни дела за разглеждане и 

спрямо общия брой на решените наказателни дела е изключително нисък.  

Следователно броят на върнатите за доразследване  дела е сведен до 

минимум.  

 

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

прокурора за доразследване в периода 1.01. 2011г.- 30. 06. 2013г. 

 

През 2012г. от общо решени 169 бр.  НОХД и НЧХД по 6  бр. НОХД 

и НЧХД е постановена оправдателна присъда. Това представлява 3.55%. 

От общо постановените оправдателни присъди 4 са по н.о.х.д. и 2 – по 

н.ч.х.д.  

Оправдателните присъди по разгледаните през 2012 г. обвинителни 

актове са, както следва: 

- 2 за престъпления против собствеността, от които: едно по чл.194 

от НК и 1 по чл.206 от НК; 

- 2 за престъпления против стопанството по чл.235 от НК. 

   

Причините за оправдателните присъди по н.о.х.д. са следните: 

 По 1 дело съдът е приел, че деянието не съставлява престъпление, по 

3 дела съдът е приел, че няма доказателства, че подсъдимият е извършил 

деянието. 

 

 Всички постановени от съда оправдателни присъди са протестирани 

от Районна прокуратура Левски. 

От постановените оправдателни присъди въззивната инстанция е 

отменила 1 присъда на РС Левски и е върнала делото за разглеждане от 
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друг състав, по 1 дело оправдателната присъда е потвърдена. В края на 

отчетния период са останали две висящи дела пред ОС Плевен. 

 

Причини за оправдателните присъди по н.ч.х.д.: 

По едно от делата съдът е приел, че от събраните по делото 

доказателства не се е установило по несъмнен и категоричен начин 

участието на подсъдимия в извършване на престъплението, за което му е 

повдигнато обвинение, а по другото дело съдът е приел, че не се 

установява да е извършено деянието, за което е повдигнато обвинение. 

 

Приложение: Приложение: Справка №7 за делата, приключили с 

оправдателна присъда в периода 1. 01. 2011г.- 30. 06. 2013г. 

Доклад за дейността на Районен съд Левски за 2012г.; 

 

По 6 бр. дела подсъдимият е бил непълнолетен. 

105 бр. дела са 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.  

                                                                                                                                                      

В рамките на проверката бяха инспектирани следните дела: 
 

НОХД№313/12г. 

Делото е образувано на 16.07.2012г. въз основа на споразумение, 

сключено между РП Левски от една страна и обв. Т. И. и неговия 

защитник- от друга страна за извършено от обвиняемия престъпление по 

чл. 290, ал.1 вр. с чл. 26, ал. 1 от НК. Съдия- докладчик по делото е 

Палмира Атанасова. 

Съдебното заседание било на 20. 07. 12г. Споразумението било 

одобрено. По силата на одобреното споразумение подсъдимият следва да 

изтърпи наказание лишаване от свобода за срок от три 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 
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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 пропуск е допуснат в одобреното споразумение по 

НОХД№479/11г.  и НОХД№454/11г. със съдия- докладчик Стойка 

Манолова; НОХД№53/12г. със съдия- докладчик Маргарита Димитрова. 

Предмет на проверка бяха и НОХД№533/12г. със съдия- докладчик 

Наташа Панчева; НОХД№396/12г. и НОХД№39/12г. със съдия- докладчик  

Маргарита Димитрова; НОХД№233/12г. и НОХД№243/12г. със съдия- 

докладчик Стойка Манолова. Проверяващият екип констатира, че по тях 

не са допуснати нарушения по образуването, движението и приключването 

на делата. 

 

Приложение: Писмо Изх. №558/11. 11. 13г. относно Справка №15 за 

НОХДела, образувани по внесено споразумение с насрочване в периода 1. 

01. 2011г.- 30.06. 2013г. извън срока по чл. 382, ал.2 от НПК; 

 

21 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 АНД№228/12г. и АНД№583/12г. със съдия- 

докладчик Стойка Манолова; АНД№321/12г. и АНД№540/12г. със съдия- 

докладчик Маргарита Димитрова. Проверяващият екип констатира, че по 

тях не са допуснати нарушения по образуването, движението и 

приключването на делата. 

 

Приложение: Писмо Изх. №558/11. 11. 13г. относно Справка №16 за 

АНДела, насрочени след срока по чл. 376, ал.1 от НПК; 

 

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

съдебно следствие в производство пред първата инстанция”. 

 

Беше проверено: 

НОХД№519/12г. 
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Делото е образувано на 1.10.2012г. въз основа на обвинителен акт, 

внесен от РП Левски срещу един подсъдим за извършено от него 

престъпление по чл. 194, ал.1 от НК. Съдия- докладчик е Стойка 

Манолова. Делото е разгледано по реда на глава 27 „Съкратено съдебно 

следствие в производството пред първата инстанция” на НПК. В 

диспозитива на присъдата съдията не е посочил, че постановява присъда 

по чл. 373 от НПК и налага наказание при условията на чл. 58а от НК. 

 

Аналогичен пропуск беше констатиран и по НОХД№50/12г. със 

съдия- докладчик Стойка Манолова, по НОХД№28/12г., НОХД№150/12г., 

както и по НОХД№220/12г. със съдия- докладчик Маргарита Димитрова. 

 

Беше проверено и НОХД№24/12г. със съдия- докладчик Стойка 

Манолова. Проверяващият екип констатира, че не са допуснати нарушения 

при неговото образуване, движение и приключване. 

 

По реда на гл.25, НПК „Незабавно производство” са разгледани 

19бр. дела. Всички дела са насрочени в срока по чл. 365 от НПК. Мотивите 

към постановените присъди са изготвени в срока по чл. 365, ал.2 от НПК. 

Бяха инспектирани НОХД№36/12г. и НОХД№146/12г. със съдия- 

докладчик Стойка Манолова; НОХД№229/12г. и НОХД№155/12г. със 

съдия- докладчик Маргарита Димитрова; НОХД№200/12г. със съдия- 

докладчик Палмира Атанасова. Проверяващия екип констатира, че по тях 

не е допуснато нарушение на сроковете за разглеждане, предвидени в 

глава 25 от НПК „Незабавно производство”. 

 

Приложение: Писмо Изх. №558/11. 11. 13г. относно Справка №17 за 

незабавните производства, насрочени в срок по- дълъг от срока по чл. 365, 

НПК в периода   1.01.2011г.- 30.06.2013г. с посочване на датата на 

образуване, датата, за която са насрочени и съдията- докладчик; 

Писмо Изх. №558/11. 11. 13г. относно Справка №11 за всички 

незабавни производства, приключили в периода 1. 01. 2011г.- 30. 06. 

2013г., по които мотивите са написани след срока по чл. 365, ал.2 от НПК с 

посочване на номера на делото, датата на обявяване на присъдата и датата 

на написване на мотивите към нея и съдията- докладчик. 

 

По реда на гл.24, НПК „Бързо производство” са разгледани 11 бр. 

дела. Всички бързи производства са насрочени в срока по чл. 358, ал.1,т.4 

от НПК. 
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Установи се, че: 

НОХД№603/12г.  със съдия- докладчик Стойка Манолова е 

образувано на 5. 11. 2012г. Присъдата е постановена на 12. 11. 2012г. 

Мотивите към нея са предадени в канцеларията на съда на 23. 11. 2012г., 

т.е. 11 дни след постановяване на присъдата. Допуснато е нарушение 

на срока по чл. 359, ал.1 от НПК. 

 

Бяха инспектирани и НОХД№230/12г. и НОХД№50/12г. със съдия- 

докладчик Стойка Манолова; НОХД№507/12г.  и НОХД№53/12г. със 

съдия- докладчик Маргарита Димитрова. Проверяващия екип констатира, 

че по тях не е допуснато нарушение на сроковете за разглеждане, 

предвидени в глава 24 от НПК „Бързо производство”. 

 

Приложение: Справка №18 за срочност при насрочване на бързите 

производства, приключили в периода 1.01.2011г.- 30.06. 2013г; 

Справка № 12 за всички бързи производства, приключили в периода 

1. 01. 2011г.- 30. 06. 2013г., по които мотивите са написани в срок по- 

дълъг от 7- дневния срок по чл.  359, ал.1 от НПК; 

 

Разгледани са 10бр. дела, образувани по искане за вземане на мярка 

за неотклонение „Задържане под стража” (чл.64 от НПК). По всички дела 

съдът е постановил определението си в деня на образуването.  

Разгледани са 4бр. дела за изменение на мярка за неотклонение 

„задържане под стража” с правно основание чл. 65 от НПК. По всички дела 

съдът е постановил определението си в 3- дневен срок от деня на 

образуването.  

Всички дела с правно основание чл. 64 и чл. 65 от НПК са решени в 

едно съдебно заседание.  

 

Бяха проверени ЧНД№194/12г. и ЧНД№55/12г. със съдия- докладчик 

Палмира Атанасова; ЧНД№504/12г. и ЧНД№513/12г. със съдия- докладчик 

Наташа Панчева. Проверяващият екип констатира, че няма нарушение по 

образуването, движението и приключването на делата. 

 

Приложение: Приложение 1 

Писмо Изх. №558/11. 11. 13г. относно Справка №20 за наказателните 

дела, с правно основание чл. 64 от НПК, които са насрочени в срок по- 

дълъг от срока по чл.64, ал.3 от НПК и са решени в повече от едно 
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заседание по състави , с посочване на съдията- докладчик, броят на 

заседанията  и срокът, в който е постановено определението; 

Писмо Изх. №558/11. 11. 13г. относно Справка №21 за наказателните 

дела с правно основание чл. 65 от НПК, които са насрочени в срок по- 

дълъг от срока по чл.65, ал.3 от НПК и са решени в повече от едно 

заседание по състави , с посочване на съдията- докладчик, броят на 

заседанията и срокът, в който  е постановено определението. 

 

През 2012 г. в Районен съд – Левски са разгледани  17бр. дела по 

глава 34, раздел І от НПК „Прилагане на принудителни медицински 

мерки”. Всички дела са насрочени в 3- дневен срок съгласно чл. 429, ал.1 

от НПК. 

 

По спазването на чл.252 от НПК: 

170 бр. НОХД са насрочени в двумесечния  срок. 

Няма НОХДела,които да са насрочени в тримесечен срок с 

разрешение на председателя на съда.   

Няма НОХД  са  насрочени  в  тримесечен  срок  без  разрешение  на 

председателя на съда.  

 

Приложение: Приложение1; 

Писмо Изх. №558/11. 11. 13г. относно Справка №14 за делата, 

насрочени в тримесечен срок без разрешение на председателя на съда, с 

посочване на съдия- докладчика;  

 

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

 

По всички НОХД интервалът между съдебните заседания е до три 

месеца. Няма  НОХД, по които  интервалът между съдебните заседания да 

е повече от три месеца. 

 

Приложение :Приложение№1 

 

По спазването на чл. 308 от НПК: 

 

По 47 бр. НОХД мотивите на присъдата са изготвени до 15 дни. По 9 

бр. НОХД мотивите на присъдата са изготвени до 30 дни. Няма  НОХД, по 

които  мотивите на присъдата да са изготвени след изтичане на повече от 

30 дни.  
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По всички АНД решенията са изготвени в срок до един месец от 

обявяване на делото за решаване. Няма АНД, по които решенията да са 

изготвени до три месеца от обявяване на делото за решаване. Няма АНД, 

по които решенията да са изготвени след изтичане на срок от три месеца. 

 

Приложение: Приложение №1; 

      Писмо Изх. №558/11. 11. 13г. относно Справка №9 за 

всички НОХдела, приключили в периода 1. 01. 2011г. - 30. 06. 2013г., по 

които мотивите са написани след срока по чл. 308 от НПК  с посочване на 

датата на обявяване на присъдата и датата на написване на мотивите към 

нея и съдията- докладчик; 

                       Писмо Изх. №558/11. 11. 13г. относно Справка №10 за 

всички АНДела, решени в периода 1. 01. 2011г. - 30. 06. 2013г., по които 

решението е написано след едномесечния срок с посочване на датата на 

обявяване на делото за решаване и постановяване на решението за всеки 

съдия и съдията- докладчик; 

 

По спазването на чл. 416 от НПК: 

 

По 50 бр. дела препис от присъдата е изпратен на съответния орган в 

7- дневен срок от влизането й в сила. По 6 бр. препис от присъдата е 

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

сила. Това са : 

НОХД№416/11г. Присъдата е влязла в сила на 30. 01. 2012г. Делото 

се е върнало от горната инстанция на 01. 02. 2012г. Присъдата е изпратена 

за изпълнение на 7. 02. 2012г.; 

НОХД№143/11г. Присъдата е влязла в сила на 26. 01. 2012г. Делото 

се е върнало от горната инстанция на 20. 02. 2012г. Присъдата е изпратена 

за изпълнение на 22. 02. 2012г.; 

НОХД№345/11г. Присъдата е влязла в сила на 27. 04. 2012г. Делото 

се е върнало от горната инстанция на 16. 05. 2012г. Присъдата е изпратена 

за изпълнение на 19. 05. 2012г.; 

НОХД№24/12г. Присъдата е влязла в сила на 04. 06. 2012г. Делото се 

е върнало от горната инстанция на 08. 06. 2012г. Присъдата е изпратена за 

изпълнение на 12. 06. 2012г.; 

НОХД№10/11г. Присъдата е влязла в сила на 19. 07. 2012г. Делото се 

е върнало от горната инстанция на 01. 08. 2012г. Присъдата е изпратена за 

изпълнение на 03. 08. 2012г.; 
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НОХД№292/12г. Присъдата е влязла в сила на 12. 10. 2012г. Делото 

се е върнало от горната инстанция на 19. 10. 2012г. Присъдата е изпратена 

за изпълнение на 22. 10. 2012г.; 

 

По всички дела, посочени по- горе причина за нарушението на срока 

по чл. 416, ал.5 от НПК е несъвършенство 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 посочените по- горе случаи срокът по чл. 416, ал.5 от НПК е 

нарушен, но първоинстанционния съд не е виновен за това. 

Видно от Справката, предоставена от РС Левски, и шестте присъди 

са изпратени за изпълнение на Районна прокуратура в срок от 1 до 4 дни 

след получаването на делото от горната инстанция. 

 

Приложение : Справка №13 за всички НОХдела, по които присъдите 

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

чл. 416 НПК; 

 

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

разглеждане и решаване на  делото : 

 

От общо свършените 681бр. наказателни дела в едно заседание са 

приключили 570 бр. дела. От тях 138 бр. НОХД, 88 бр. НАХД, 342 бр. ЧНД 

и 1 бр. НЧХД. 

Наказателните дела, приключили до три съдебни заседания, са 91 бр. 

От тях 22 бр. НОХД, 54 бр. НАХД, 13 бр. ЧНД и 2 бр. НЧХД. 

Наказателните дела, приключили с повече от три съдебни заседания, 

са 20 бр. От тях 3 бр. НОХД, 14 бр. НАХД, 1 бр. ЧНД и 2 бр. НЧХД. 

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

съдебни заседания са искания за събиране на доказателства, за назначаване 

на експертизи, невъзможност за явяване на всички страни и свидетели в 

едно съдебно заседание, пътувания зад граница на страна или свидетел.  
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Наказателните дела, чието разглеждане е продължило в срок до 3 

месеца, са 636 бр. Това представлява 93% от общо свършените 

наказателни дела. 

Наказателните дела с обща продължителност от 3-6 месеца са 38 бр. 

Наказателните дела, чиято продължителност е с повече от 9 месеца, са 1 

бр.: 

НОХД 10/2011г. – докладчик съдия Манолова; образувано на 

11.01.2011 г., приключило с присъда на 09.04.2012 г. 

Няма образувани и останали от предишни периоди дела, 

неприключили към 31.12.2012 г. Останалите към 01.01.2013 г. несвършени 

наказателни дела са 23, от които: 

  7 - н.о.х.д.; 

  3 - н.ч.х.д.; 

 13 – а.н.д.  

Изразено в процентно съотношение, неприключените наказателни 

дела от общо разгледаните такива са 3,26%. 

Спрени дела няма. 

Погасени по давност дела няма. 

През проверявания период няма изгубени дела. 

 

Приложение: писмо Изх. №558/11. 11. 13г. на РС- Левски относно 

справка №5 за спрените дела, както и за висящите наказателни дела, 

образувани преди 1. 01. 2011г. и неприключили към 30. 06. 2013г. 

 

Предмет на проверка бяха следните дела: 

 

ЧНД№624/12г. и ЧНД№550/12г. със съдия- докладчик Наташа 

Панчева; 

ЧНД№430/12г., АНД№454/12г. и АНД№54/12г. със съдия- 

докладчик Палмира Атанасова;  

АНД№45/12г., ЧНД№376/12г., ЧНД№12/12г., НЧХД№379/12г., 

АНД№665/12г., АНД№161/12г., НЧХД№213/12г., АНД№148/12г., 

НОХД№577/12г., АНД№203/12г., АНД№373/12г. със съдия- докладчик 

Маргарита Димитрова;  

НОХД№266/12г., АНД№216/12г., ЧНД№278/12г., НЧХД№375/12г., 

ЧНД№310/12г., АНД№129/12г., АНД№174/12г., АНД№78/12г., 

АНД№164/12г., ЧНД№279/12г., АНД№44/12г., АНД№221/12г. със съдия- 

докладчик Стойка Манолова. 
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Проверяващият екип установи, че по тези дела не е допуснато 

нарушение на разумния срок за разглеждане и решаване на делото по 

смисъла на чл. 22 от НПК. 

 

 

ДЕЙСТВИТЕЛНА НАТОВАРЕНОСТ 

НА СЪДИИТЕ ЗА 2012 г. 

 

съдия 

общ брой 

дела за 

разглеж-

дане 

общ брой 

свършени 

дела 

действителна средна 

месечна натовареност 

 спрямо 

делата за 

разглеждане 

 спрямо 

свършените 

дела 

Палмира 

Атанасова 
600 556 50 46,33 

Стойка 

Манолова 
492 476 41 39,67 

Маргарита 

Димитрова 
446 438 37,17 36,50 

Наташа 

Панчева 
100 81 33,33 27 

01. 2013г- 30.06.2013г.: 

 

И през първото полугодие на 2013г. в РС- Левски са действали два 

обособени наказателни състава с двама съдии по щат: Стойка Манолова и 

Маргарита Димитрова. В наказателни дела влизат и съдиите, които са 

разпределени в граждански състави. Следователно през втората половина 

от проверявания период наказателни дела са гледали следните съдии:  

1. Стойка Манолова- съдия- четвърти наказателен състав; 

2. Маргарита Димитрова –съдия- пети наказателен състав; 

Наред с тях в наказателни дела са влизали съдиите от гражданските 

състави- председателят на РС- Левски Палмира Атанасова и съдия Наташа 

Панчева, която до 23. 09. 2012г. включително е била командирована в РС- 

Плевен. Те са разглеждали наказателни дела по дежурство и дела, за които 

има пречка за разглеждане от съдии от наказателните състави.  

През 2012г. в съда не е имало вакантни щатни бройки. Не са 

работили съдебни помощници. 
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Съдиите са ползвали отпуск, както следва: 

Съдия Стойка Манолова- 8 дни платен отпуск; 

Съдия Маргарита Димитрова- 6 дни платен отпуск. 

 

В деловодството за наказателни дела работят двама съдебни 

деловодители. Двата съдебни състава, разглеждащи наказателни дела 

работят с двама секретари. За веществените доказателства отговарят 

двамата съдебни деловодители. 

 

Приложение: Приложение №1 относно съдиите ,които са ползвали отпуск 

през 2012г.; 

  

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

заседания месечно. В едно заседание са разглеждани средно 3.81 бр. 

НОХД;  0.42 бр. НЧХД; 3.33 бр НАХД; 3.01 бр. ЧНД. 

 

През проверявания период съдиите от РС Левски са насрочили брой 

наказателни дела както следва: 

1/ Палмира Атанасова- административен ръководител на РС 

Левски: 

НОХД- 5бр.; 

ЧНД- 22 бр.; 

 

2/ Стойка Манолова- съдия: 

НОХД- 100 бр.; 

ЧНД- 79 бр.; 

НАХД- 74бр.; 

НЧХД- 8бр. 

 

3/ Маргарита Димитрова- съдия: 

НОХД- 83бр.; 

ЧНД- 67бр.; 

НАХД- 86бр.; 

НЧХД- 12бр. 

 

4/ Наташа Панчева- съдия: 

НОХД- 7бр; 

ЧНД- 29бр.; 

НАХД- 1бр. 
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Приложение: Справка №3 за брой насрочени наказателни дела по 

състави, за периода 1.01.2011г.- 30. 06. 2013г. 

 

В периода 1. 01. – 30. 06. 2013г. съдиите са приключили наказателни дела, 

както следва: 

1/ Палмира Атанасова- административен ръководител на РС 

Левски е приключила 24бр. наказателни дела от вида НОХД, ЧНД; 

 

Приложение: Справка №4 за приключили в периода 1. 01. 2011г- 

30.06. 2013г. наказателни дела на ІІ състав съдия Палмира Атанасова; 

 

2/ Стойка Манолова – съдия е приключила 103бр. наказателни дела 

от вида НОХД, ЧНД, НАХД, НЧХД: 

 

Приложение: Справка №4 за приключили в периода 1. 01. 2011г- 

30.06. 2013г. наказателни дела на ІV състав съдия Стойка Манолова; 

 

3/ Маргарита Димитрова- съдия е приключила 100 бр. наказателни 

дела от вида НОХД, НЧХД, ЧНД, НАХД: 

 

Приложение: Справка №4 за приключили в периода 1. 01. 2011г- 

30.06. 2013г. наказателни дела на V състав съдия Маргарита Димитрова; 

 

4/ Наташа Панчева- съдия е приключила 29 бр. наказателни дела от 

вида ЧНД и НОХД; 

 

Приложение: Справка №4 за приключили в периода 1. 01. 2011г- 

30.06. 2013г. наказателни дела на І състав съдия Наташа Панчева; 

 

В периода 1. 01. - 30. 01. 2013г. Районен съд гр. Левски е разгледал 

732бр. дела, от които наказателни дела 311 бр.  

От тях образувани през 2013г. са 288 бр. дела. Останали от предишни 

периоди са 23бр. дела 

В РС Левски през първото полугодие на 2013 г. не е имало дела с 

висок обществен интерес. 

            

Свършените наказателни дела са 279 бр. От тях НОХД-90бр., ЧНД-

127бр., НАХД- 58 бр., НЧХД- 4 бр. Това представлява  89, 71% от 
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разгледаните наказателни дела. Това доказва бързината на 

правораздаването и срочното приключване на делата от съдиите.  

 

От свършените наказателни дела 29 бр. са приключили с присъда, 59 

бр. са приключили със споразумение, 66 бр. са приключили с решение, 83 

бр. са приключили с определение и 40 бр. са приключили с разпореждане. 

През първото полугодие на 2013 г. 59 наказателни дела са приключили със 

споразумение. Одобряването на споразумение също е произнасяне по 

съществото на спора. 

 

Приложение: Приложение 1; 

 

Прекратените наказателни дела са общо  78 бр. От тях 64 са н.о.х.д., 

1 - н.ч.х.д.,12  ч.н.д. и 1 – н.а.х.д. 

 

От прекратените 107 н.о.х.дела: 

- 3 дела са върнати на прокурора за отстраняване на допуснато 

отстранимо съществено нарушение на процесуални правила;  

- 59 дела са прекратени поради приключването им с одобрено от 

съда споразумение. 

- 1 дело е прекратено и върнато на РП- Левски, защото 

споразумението не е одобрено поради противоречие със закона.  

- 1 дело е върнато на РП- Левски с указание за внасяне на 

предложение за освобождаване от наказателна отговорност. 

 

Едното н.ч.х. дело е прекратено поради постигане на спогодба.  

 Едното н.а.х. дело е прекратено и изпратено на друг съд по 

компетентност. 

 

Причините за прекратените общо 12 ч.н.дела са следните: 

- 6 от делата са по Закона за здравето и са прекратени на осн. чл.159, 

ал.4 от ЗЗ, тъй като след изслушване на психиатър не се е установило 

наличие на психично разстройство на лицето и необходимост от 

задължително лечение; 

- едно от делата е прекратено и изпратено по подсъдност; 

- 2 от делата са прекратени, поради оттегляне на искането от 

разследващия полицай; 

- 2 от делата са прекратени,защото лицето не е открито; 

- едно дело е прекратено,защото жалбата не е подписана и на осн. чл. 

323, ал.1,т.1 от НПК съдът я върнал. 

 

Няма прекратени по давност дела.  
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Приложение: Справка №6 за делата, прекратени през 2011г.; 

  

В периода 1. 01. – 30. 06. 2013 г. Районен съд- Левски е върнал за 

допълнително разследване 5 бр. НОХД. Бяха инспектирани: 

 

НОХД№117/13г. 

Делото е образувано въз основа на споразумение, подписано от РП- 

Левски от една страна и обв. В. М. и неговия защитник- от друга страна за 

извършено от обвиняемия престъпление по чл. 235, ал.6 вр. с ал.2 вр. с ал.1 

от НК. Съдия- докладчик е Маргарита Димитрова. 

С протоколно определение от 15. 03. 2013г. съдът върнал делото на 

прокурора, защото има основание за разглеждане на делото по реда на 

глава 28 от НПК”Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание”. 

Споразумението е подписано и внесено за разглеждане в съда от Чавдар 

Мънев- прокурор в РП- Левски. Прокурор Мънев следва да изпълнява 

прецизно задълженията си по чл. 242, ал.1 от НПК. Недоглеждането е 

довело до удължаване на срока необходим за осъществяване на 

правосъдието, т. е  до разумния срок по смисъла на  чл. 22, НПК. 

 

 

НОХД№107/13г. 

Делото е образувано въз основа на обвинителен акт, внесен от РП- 

Левски срещу К. К. и С. М. за това, че за времето от 24. 12. 2012г. до 2. 01. 

2013г. на неустановени дни в с. Аспарухово, обл. Плевен, в условията на 

продължавано престъпление, като съизвършители противозаконно 

унищожили чужди недвижими вещи: 3 броя вековни дървета от вида 

„летен дъб” и противозаконно повредили чужда движима вещ- едно 

вековно дърво от същия вид- всички обявени за защитен вид, държавна 

собственост, на стойност 5544.00лв., като с деянието са причинени 

значителни вреди- престъпление по чл. 216, ал.5, пр.1, вр. с ал.1, вр. с чл. 

20, ал.2, вр. с чл. 26, ал.1 от НК. 

Делото е разпределено на съдия Маргарита Димитрова. С 

разпореждане от 15. 03. 2013г.  на осн. чл. 249 вр. с чл. 248, ал.2,т.3 от НПК 

тя прекратила производството и върнала делото на РП- Левски поради 

това, че на досъдебното производство и при изготвяне на обвинителния акт 

са допуснати отстраними съществени нарушения на съдопроизводствените 
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правила, които са довели до нарушаване правото на защита на 

обвиняемите. В мотивите посочила, че не изяснено пострадалото лице. 

Обвинителният акт е внесен от Д. Мицканова- прокурор в РП- 

Левски.Прокурор Мицканова следва да спазва стриктно чл. 246, ал.2 от 

НПК при изготвяне на обвинителния акт и да изпълнява по- пълноценно 

задълженията си на наблюдаващ прокурор по чл. 196 от НПК. 

Недоглеждането е довело до удължаване на срока необходим за 

осъществяване на правосъдието, т. е  до разумния срок по смисъла на  чл. 

22, НПК. 

 

 

НОХД№31/13г. 

 

Делото е образувано въз основа на обвинителен акт, внесен от РП- 

Левски срещу Н. Д. за извършено от него престъпление по чл. 343в, ал.2 

вр. с ал.1 вр. с чл. 26, ал.1 от НК. Разпределено е на съдия Маргарита 

Димитрова. 

С протоколно определение от 17. 04. 2013г. тя върнала делото на 

прокурора поради това, че на досъдебното производство са допуснати 

отстраними съществени нарушения на съдопроизводствените правила, 

които са довели до нарушаване правото на защита на обвиняемия. В 

мотивите си посочила, че досъдебното производство е водено задочно без 

да са налице основания за това.Съдия Димитрова е следвало да установи 

това обстоятелство още във фазата на подготвителните действия за 

предаване на обвиняемия на съд. Недоглеждането е довело до удължаване 

на срока необходим за осъществяване на правосъдието, т. е  до разумния 

срок по смисъла на  чл. 22, НПК. 

 

 

НОХД№198/13г. 

Делото е образувано въз основа на обивинтелен акт, внесен от РП- 

Левски срещу В. С. за извършено от него престъпление по чл. 197,т.3 вр. с 

чл. 195, ал.1,т.4 пр. 1 и 2 , т.5 вр. с чл. 194, ал.1 вр. с чл. 20, ал.2 вр. с чл. 26 

вр. с чл. 63, ал.1,т.3 от НК. Делото е разпределено на съдия Наташа 

Панчева. 

С протоколно определение от 10. 06. 2013г. тя върнала делото на 

прокурора, защото при изготвяне на обвинителния акт са допуснати 

отстраними съществени нарушения на съдоприозводствените правила, 
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довели до нарушаване на правото на защита на обвиняемия.Съдия Панчева 

е следвало да установи това обстоятелство още във фазата на 

подготвителните действия за предаване на обвиняемия на съд. 

Недоглеждането е довело до удължаване на срока необходим за 

осъществяване на правосъдието, т. е  до разумния срок по смисъла на  чл. 

22, НПК. 

 

Процентът на върнатите за допълнително разследване дела на 

прокуратурата спрямо общия брой наказателни дела за разглеждане и 

спрямо общия брой на решените наказателни дела е нисък.  

От посочените по-горе цифри може да се направи извода, че 

фактически броят на върнатите за доразследване  дела е сведен до 

минимум. Това показва, че съдиите от РС Левски и прокурорите от РП 

Левски притежават много добра теоретическа и практическа подготовка, а 

взаимодействието между тях е на много добро ниво.   

 

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

прокурора за доразследване в периода 1.01. 2011г.- 30. 06. 2013г. 

 

През първото полугодие на 2013г. от общо решени 94 бр.  НОХД и 

НЧХД по 1бр. НОХД и 2 бр. НЧХД са постановени оправдателни 

присъди. Това представлява 3.19%.   

Оправдателната присъда е постановена по НОХД№64/13г. със съдия- 

докладчик Маргарита Димитрова за престъпление против собствеността- 

имотна измама по чл. 210, ал.1,т.5 вр. с чл. 209, ал.1 от НК и по чл.212, ал.1 

от НК; 

   

Причините за оправдателната присъда по посоченото по- горе 

н.о.х.д. са, че според съда от събраните по делото доказателства не може да 

се направи единствения и категоричен извод, че подсъдимият е извършил 

деянията, по които са му повдигнати обвинения. 

Срещу оправдателната присъда е подаден протест от Районна 

прокуратура Левски. 

С решение №40 по ВНОХД№405/13г. по описа на ОС- Плевен 

присъдата е отменена изцяло като незаконосъобразна и делото е върнато за 

ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд. 

Оправдателните присъди по НЧХД са, както следва: 

1- за престъпление по чл. 130, ал.2 от НК; 

1 за престъпление по чл. 147, ал.1 ,т.1 от НК. 
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Присъдата по НЧХД№359/12г. по описа на РС- Левски е отменена от 

ОС- Плевен и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на 

първоинстанционния съд. 

Причината за оправдателната присъда по н.ч.х.д. №56/13г. е, че от 

събраните по делото доказателства не се е установило по несъмнен и 

категоричен начин участието на подсъдимия в извършване на 

престъплението, за което му е повдигнато обвинение. 

 

Приложение: Приложение: Справка №7 за делата, приключили с 

оправдателна присъда в периода 1. 01. 2011г.- 30. 06. 2013г. 

 

По 5 бр. дела подсъдимият е бил непълнолетен. 

59 бр. дела са 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.  

                                                                                                                                                      

В рамките на проверката бяха инспектирани следните дела: 
 

НОХД№313/12г. 

Делото е образувано на 22.05.2013г. въз основа на споразумение, 

сключено между РП Левски от една страна и обв. Й. М. и неговия 

защитник- от друга страна за извършено от обвиняемия престъпление по 

чл. 339, ал.1 от НК. Съдия- докладчик по делото е Маргарита Димитрова. 

Съдебното заседание било на 29. 05. 13г. Споразумението било 

одобрено. По силата на одобреното споразумение подсъдимият следва да 

изтърпи наказание лишаване от свобода за срок от три 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 пропуск е допуснат в одобреното споразумение по  

НОХД№179/13г. със съдия- докладчик Маргарита Димитрова; 

НОХД№287/13г. със съдия- докладчик Палмира Атанасова. 
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Предмет на проверка бяха и НОХД№281/13г. със съдия- докладчик 

Палмира Атанасова; НОХД№91/13г. И НОХД№161/13г. със съдия- 

докладчик Наташа Панчева; НОХД№238/13г. и НОХД№189/13г. със 

съдия- докладчик  Маргарита Димитрова; НОХД№96/13г., 

НОХД№113/13г., НОХД№192/13г., НОХД№112/13г., НОХД№199/13г. и 

НОХД№210/13г. със съдия- докладчик Стойка Манолова. Проверяващият 

екип констатира, че по тях не са допуснати нарушения по образуването, 

движението и приключването на делата. 

 

Приложение: Писмо Изх. №558/11. 11. 13г. относно Справка №15 за 

НОХДела, образувани по внесено споразумение с насрочване в периода 1. 

01. 2011г.- 30.06. 2013г. извън срока по чл. 382, ал.2 от НПК; 

 

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

„Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание”. Всички дела, образувани в периода 1. 01. – 

30. 06. 2013г. 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 АНД№97/13г. и АНД№203/13г. със съдия- 

докладчик Стойка Манолова; АНД№106/13г. и АНД№165/13г. със съдия- 

докладчик Маргарита Димитрова. Проверяващият екип констатира, че по 

тях не са допуснати нарушения по образуването, движението и 

приключването на делата. 

 

Приложение: Писмо Изх. №558/11. 11. 13г. относно Справка №16 за 

АНДела, насрочени след срока по чл. 376, ал.1 от НПК; 

 

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

съдебно следствие в производство пред първата инстанция”. 

 

Бяха проверени: 

 

НОХД№24/13г. 

 

Делото е образувано на 16.1.2013г. въз основа на обвинителен акт, 

внесен от РП Левски срещу един подсъдим за извършено от него 
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престъпление по чл. 194, ал.3, вр. с ал.1, вр. с чл. 26, ал.1 от НК. Съдия- 

докладчик е Стойка Манолова. Делото е разгледано по реда на глава 27 

„Съкратено съдебно следствие в производството пред първата инстанция” 

на НПК. В диспозитива на присъдата съдията не е посочил, че 

постановява присъда по чл. 373 от НПК и налага наказание при условията 

на чл. 58а от НК. 

 

Аналогичен пропуск беше констатиран и по НОХД№142/13г. , както 

и  по НОХД№35/13г.със съдия- докладчик Стойка Манолова;  

 

НОХД№143/13г. 

 

Делото е образувано на 5. 04. 2013г. въз основа на обвинителен акт, 

внесен от РП- Левски срещу един подсъдим за извършено от него 

престъпление по чл. 194, ал.3 ,вр. с ал.1 вр. с чл. 26, ал.1 от НК. Делото е 

разпределено на съдия Маргарита Димитрова. 

С разпореждане от 8. 04. 2013 тя насрочила делото за 8. 05. 2013г.В 

разпореждането не е отразена проверката на съдията досежно 

обстоятелствата, визирани в чл. 248, ал.2,т.4 от НПК, а именно дали са 

налице основания за разглеждане на делото по реда на глава 24, 25, 27, 28 

и 29 от НПК. 

На 8. 05. 2013г. съдът разгледал делото по реда на гл. 27 от НПК и 

постановил осъдителна присъда. В диспозитива на присъдата съдията не 

е посочил, че постановява присъда по чл. 373 от НПК и налага наказание 

при условията на чл. 58а от НК. 

 

Аналогичен пропуск е допуснат и по НОХД№89/13г. със съдия- 

докладчик Маргарита Димитрова. 

 

 

По реда на гл.25, НПК „Незабавно производство” са разгледани 7 

бр. дела. Всички дела са насрочени в срока по чл. 365 от НПК. Мотивите 

към постановените присъди са изготвени в срока по чл. 365, ал.2 от НПК. 

 

Бяха инспектирани НОХД№91/13г. и НОХД№161/13г. със съдия- 

докладчик Наташа Панчева; НОХД№112/13г. и НОХД№192/13г. със 

съдия- докладчик Стойка Манолова; НОХД№238/13г. със съдия- 

докладчик Маргарита Димитрова; НОХД№281/13г. със съдия- докладчик 
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Палмира Атанасова. Проверяващия екип констатира, че по тях не е 

допуснато нарушение на сроковете за разглеждане, предвидени в глава 25 

от НПК „Незабавно производство”. 

 

Приложение: Писмо Изх. №558/11. 11. 13г. относно Справка №17 за 

незабавните производства, насрочени в срок по- дълъг от срока по чл. 365, 

НПК в периода   1.01.2011г.- 30.06.2013г. с посочване на датата на 

образуване, датата, за която са насрочени и съдията- докладчик; 

Писмо Изх. №558/11. 11. 13г. относно Справка №11 за всички 

незабавни производства, приключили в периода 1. 01. 2011г.- 30. 06. 

2013г., по които мотивите са написани след срока по чл. 365, ал.2 от НПК с 

посочване на номера на делото, датата на обявяване на присъдата и датата 

на написване на мотивите към нея и съдията- докладчик. 

 

По реда на гл.24, НПК „Бързо производство” са разгледани 6 бр. 

дела. Всички бързи производства са насрочени в срока по чл. 358, ал.1,т.4 

от НПК. 

Установи се, че: 

НОХД№244/13г. със съдия- докладчик Стойка Манолова е 

образувано като бързо производство, но е продължило по общия ред. 

 

Бяха инспектирани и НОХД№96/13г. и НОХД№142/13г. със съдия- 

докладчик Стойка Манолова; НОХД№179/13г.  и НОХД№189/13г. със 

съдия- докладчик Маргарита Димитрова. Проверяващия екип констатира, 

че по тях не е допуснато нарушение на сроковете за разглеждане, 

предвидени в глава 24 от НПК „Бързо производство”. 

 

Приложение: Справка №18 за срочност при насрочване на бързите 

производства, приключили в периода 1.01.2011г.- 30.06. 2013г; 

Справка № 12 за всички бързи производства, приключили в периода 

1. 01. 2011г.- 30. 06. 2013г., по които мотивите са написани в срок по- 

дълъг от 7- дневния срок по чл.  359, ал.1 от НПК; 

 

Разгледани са 3бр. дела, образувани по искане за вземане на мярка за 

неотклонение „Задържане под стража” (чл.64 от НПК). По всички дела 

съдът е постановил определението си в деня на образуването.  

Всички дела с правно основание чл. 64 от НПК са решени в едно 

съдебно заседание.  
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Бяха проверени ЧНД№104/13г. със съдия- докладчик Палмира 

Атанасова; ЧНД№129/13г. и ЧНД№80/13г. със съдия- докладчик Наташа 

Панчева. Проверяващият екип констатира, че няма нарушение по 

образуването, движението и приключването на делата. 

 

Приложение: Приложение 1 

Писмо Изх. №558/11. 11. 13г. относно Справка №20 за наказателните 

дела, с правно основание чл. 64 от НПК, които са насрочени в срок по- 

дълъг от срока по чл.64, ал.3 от НПК и са решени в повече от едно 

заседание по състави , с посочване на съдията- докладчик, броят на 

заседанията  и срокът, в който е постановено определението; 

Писмо Изх. №558/11. 11. 13г. относно Справка №21 за наказателните 

дела с правно основание чл. 65 от НПК, които са насрочени в срок по- 

дълъг от срока по чл.65, ал.3 от НПК и са решени в повече от едно 

заседание по състави , с посочване на съдията- докладчик, броят на 

заседанията и срокът, в който  е постановено определението. 

 

През първото полугодие на 2013 г. в Районен съд – Левски са 

разгледани  15бр. дела по глава 34, раздел І от НПК „Прилагане на 

принудителни медицински мерки”. Всички дела са насрочени в 3- 

дневен срок съгласно чл. 429, ал.1 от НПК. 

 

По спазването на чл.252 от НПК: 

90 бр. НОХД са насрочени в двумесечния  срок. 

Няма НОХДела,които да са насрочени в тримесечен срок с 

разрешение на председателя на съда.   

Няма НОХД  са  насрочени  в  тримесечен  срок  без  разрешение  на 

председателя на съда.  

 

Приложение: Приложение1; 

Писмо Изх. №558/11. 11. 13г. относно Справка №14 за делата, 

насрочени в тримесечен срок без разрешение на председателя на съда, с 

посочване на съдия- докладчика;  

 

По спазването на чл.271, ал.10 от НПК: 
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По всички НОХД интервалът между съдебните заседания е до три 

месеца. Няма  НОХД, по които  интервалът между съдебните заседания да 

е повече от три месеца. 

 

Приложение :Приложение№1 

 

По спазването на чл. 308 от НПК: 

 

По 21 бр. НОХД мотивите на присъдата са изготвени до 15 дни. По 5 

бр. НОХД мотивите на присъдата са изготвени до 30 дни. Няма  НОХД, по 

които  мотивите на присъдата да са изготвени след изтичане на повече от 

30 дни.  

По всички АНД решенията са изготвени в срок до един месец от 

обявяване на делото за решаване. Няма АНД, по които решенията да са 

изготвени след изтичане на този срок. 

 

Приложение: Приложение №1; 

      Писмо Изх. №558/11. 11. 13г. относно Справка №9 за 

всички НОХдела, приключили в периода 1. 01. 2011г. - 30. 06. 2013г., по 

които мотивите са написани след срока по чл. 308 от НПК  с посочване на 

датата на обявяване на присъдата и датата на написване на мотивите към 

нея и съдията- докладчик; 

                       Писмо Изх. №558/11. 11. 13г. относно Справка №10 за 

всички АНДела, решени в периода 1. 01. 2011г. - 30. 06. 2013г., по които 

решението е написано след едномесечния срок с посочване на датата на 

обявяване на делото за решаване и постановяване на решението за всеки 

съдия и съдията- докладчик; 

 

По спазването на чл. 416 от НПК: 

 

По 24 бр. дела препис от присъдата е изпратен на съответния орган в 

7- дневен срок от влизането й в сила. По 2 бр. препис от присъдата е 

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

сила. Това са : 

НОХД№629/12г. Присъдата е влязла в сила на 08. 02. 2013г. Делото 

се е върнало от горната инстанция на 14. 02. 2013г. Присъдата е изпратена 

за изпълнение на 18. 02. 2013г.; 
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НОХД№651/12г. Присъдата е влязла в сила на 13. 03. 2013г. Делото 

се е върнало от горната инстанция на 19. 03. 2013г. Присъдата е изпратена 

за изпълнение на 21. 03. 2013г.; 

 

По всички дела, посочени по- горе причина за нарушението на срока 

по чл. 416, ал.5 от НПК е несъвършенство 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 посочените по- горе случаи срокът по чл. 416, ал.5 от НПК е 

нарушен, но първоинстанционния съд не е виновен за това. 

Видно от Справката, предоставена от РС Левски, и шестте присъди 

са изпратени за изпълнение на Районна прокуратура в срок от 1 до 2 дни 

след получаването на делото от горната инстанция. 

 

Приложение : Справка №13 за всички НОХдела, по които присъдите 

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

чл. 416 НПК; 

 

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

разглеждане и решаване на  делото : 

 

От общо свършените 279бр. наказателни дела в едно заседание са 

приключили 225бр. дела.  От тях 68 бр.НОХД, 43 бр. НАХД, 113 бр. ЧНД и 

1 бр. НЧХД. 

Наказателните дела, приключили до три съдебни заседания, са 45 бр. 

От тях 21 бр. НОХД, 12 бр. НАХД, 11 бр. ЧНД и 1 бр. НЧХД. 

Наказателните дела, приключили с повече от три съдебни заседания, 

са 7 бр. От тях 2 бр. НОХД, 1 бр. НАХД, 2 бр. ЧНД и 2 бр. НЧХД. 

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

съдебни заседания са искания за събиране на доказателства, за назначаване 

на експертизи, невъзможност за явяване на всички страни и свидетели в 

едно съдебно заседание, пътувания зад граница на страна или свидетел.  
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Наказателните дела, чието разглеждане е продължило в срок до 3 

месеца, са 262 бр. Това представлява 93.90% от общо свършените 

наказателни дела. 

Наказателните дела с обща продължителност от 3-6 месеца са 12 бр. 

Наказателните дела, чиято продължителност е с повече от 9 месеца, са 1 

бр.: 

НОХД 311/2012г. – докладчик съдия Манолова; образувано на 

16.07.2012 г., приключило със споразумение на 30.04.2013 г. 

От образуваните и останали от предишни периоди дела към 

30.06.2013 г. има неприключило едно НЧХД (същото е приключило на 

03.07.2013 г.) 

Спрени дела няма. 

Погасени по давност дела няма. 

През проверявания период няма изгубени дела. 

 

Приложение: писмо Изх. №558/11. 11. 13г. на РС- Левски относно справка 

№5 за спрените дела, както и за висящите наказателни дела, образувани 

преди 1. 01. 2011г. и неприключили към 30. 06. 2013г. 

 

Предмет на проверка бяха следните дела: 

 

НОХД№136/13г.,АНД№149/13г.,ЧНД№220/13г., НОХД№32/13г., 

ЧНД№135/13г., НЧХД№166/13г. със съдия- докладчик Маргарита 

Димитрова;  

ЧНД№52/13г., ЧНД№270/13г., НОХД№171/13г., ЧНД№124/13г., 

НЧХД№56/13г., АНД№132/13г., ЧНД№234/13г. със съдия- докладчик 

Стойка Манолова. 

Проверяващият екип установи, че по тези дела не е допуснато 

нарушение на разумния срок за разглеждане и решаване на делото по 

смисъла на чл. 22 от НПК. 

 

 

ДЕЙСТВИТЕЛНА НАТОВАРЕНОСТ 

НА СЪДИИТЕ ЗА 2013 г. 

 

съдия 
общ брой 

дела за 

общ брой 

свършени 

действителна средна 

месечна натовареност 
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разглеж-

дане 

дела  спрямо 

делата за 

разглеждане 

 спрямо 

свършените 

дела 

Палмира 

Атанасова 
532 516 44.33 43 

Стойка 

Манолова 
237 222 19.75 18.50 

Маргарита 

Димитрова 
219 212 18.25 17.67 

Наташа 

Панчева 
404 366 33,67 30.50 

    

 

V. ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА 

  

Книгата за веществени доказателства се води съгласно изискванията 

на ПАРОАВАС.Тя се води подробно и прегледно с точното и пълно 

описание на вида веществено доказателство. Посочено е на коя дата е 

постъпило в съда, по кой номер следствено дело, имената на обвиняемите 

и последвалите разпоредителни действия. 

 Спазва се изискването на чл. 150 от ПАРОАВАС- при 

унищожаването на веществените доказателства да се изготвя протокол. 

Унищожаването е отбелязвано и в книгата за веществени доказателства. 

 

   ВЪЗ ОСНОВА НА ИЗЛОЖЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ ОТ 

ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА,  ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ ВИСШИЯ 

СЪДЕБЕН СЪВЕТ ПРАВИ СЛЕДНИТЕ  

 

 

ИЗВОДИ : 

 

През проверявания период съдиите от РС- Левски са работили много 

добре по наказателните дела. Спазвани са законоустановените срокове. 

Съдиите, използват възможностите на НПК и другите закони за 

дисциплиниране на страните и разглеждане на делата в разумен срок. 

  При разговор проведен по време на настоящата проверка, 

председателят на съда пое ангажимент да направи съответните изменения в 

организацията на работа така, че когато делото бъде разпределено на 
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отсъстващ съдия, неговият колега да насрочва датата на следващото 

заседание без да извършва други действия и да се произнася по други 

въпроси, предмет на подготвителните действия за разглеждане на делото в 

съда. По тях следва да се произнесе съдията, на когото делото е 

разпределено по реда на чл. 9 от ЗСВ. Поради това не се налага ИВСС да 

дава препоръки в този смисъл. 

Липса на протокол за веществените доказателства по смисъла на чл. 

141, ал.2 от ПАРОАВАС беше установено само по две дела. Проверяващият 

екип приема, че в случая става дума по- скоро за изключения и поради това 

не е нужно да се дават препоръки в този смисъл. 

Проверяващият екип намира, че съдия Манолова, съдия Димитрова и 

съдия Панчева са върнали на прокурор с указание по едно дело от съдебно 

заседание вместо с разпореждане по чл. 249 от НПК инцидентно. Броят на 

делата, които РС- Левски е върнал на прокурор е сведен до минимум. Това 

показва, че съдиите от РС Левски и прокурорите от РП Левски притежават 

много добра теоретическа и практическа подготовка, а взаимодействието 

между тях е на много добро ниво.   

Пред вид изложеното препоръки за по- внимателно проучване на делата 

преди внасянето им за разглеждане в съдебно заседание не следва да се 

правят.  

Проверяващият екип приема, че нарушението на срока по чл. 359, ал.1 

от НПК, допуснато от съдия Манолова по НОХД№603/12г. е инцидентно и 

поради това препоръки за неговото спазване не следва да се дават. 

 

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: 

 

 

Препоръчва на съдиите в РС Левски: 

І. При постановяване на разпорежданията за предаване 

обвиняемия на съд да посочват изрично:  

а/дали на досъдебното производство е допуснато отстранимо 

съществено нарушение на процесуалните правила, довело до 

ограничаване на процесуалните права на обвиняемия и неговия 

защитник, на пострадалия или неговите нас 
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б/ има ли основание за разглеждане на делото по реда на глава 24, 

25, 27, 28 и глава 29 от НПК; 

ІІ. Да следят за спазването на чл. 381, ал.5,т.4 от НПК; 

ІІІ. Когато определят наказание на подсъдим по дело, разгледано 

по реда на глава 27 от НПК ”Съкратено съдебно следствие в 

производството пред първата инстанция” в диспозитива на присъдата 

да посочват, че постановят присъдата по чл. 373 от НПК и определят 

наказанието при условията на чл. 58а от НК. 

 

Изпълнението на препоръките следва да бъде постоянна практика. 

  

На осн.чл. 58, ал.3 от ЗСВ екземпляр от настоящия Акт да се 

изпрати на председателя на РС- Левски, който да запознае с него съдиите в 

РС- Левски в едномесечен срок от неговото получаване. Председателят на 

РС- Левски 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  Районния 

прокурор при Районна прокуратура- Левски 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 сигнализира ВСС и ОС Плевен 

като им се изпрати копие от настоящия Акт за резултати от извършена 

проверка. 

        

      ИНСПЕКТОР:                                                                                                                                                  

                                     

                                                      …………….…….……………                                     

                                                        АЛБЕНА КОСТОВА 

 

Днес …………………….. настоящият Акт бе връчен на Палмира 

Атанасова- Председател на Районен съд- Левски. 

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 


