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А К Т 

С РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА 
 

 
На основание чл. 58 от Закона за съдебната власт и приетия план 

за провеждане на комплексна планова проверка от Инспектората към 
Висшия съдебен съвет на съдилищата и прокуратурите в Апелативен район 
–град Пловдив, както и на Заповед № 30/04.03.2010 год. на Главния 
инспектор, 

 
СЕ ИЗВЪРШИ КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА на Окръжен съд – гр. 

Хасково, Районен съд – гр. Хасково, Районен съд – гр. Свиленград, 
Районен съд град – Ивайловград, Районен съд – гр.Харманли, Районен 
съд – гр.Димитровград с обхват на проверката от 01.01.2009г. до 
31.12.2009г. и задачи на проверката: 

- срочност на разгледаните дела и срокове за изготвяне на мотивите 
към обявени присъди, на решенията и определенията по обявени за 
решаване дела; 

- върнати за допълнително разследване дела - причини и основания, 
както и спрени наказателни дела; 

- изпълнение на присъдите, срокове и причини за евентуално 
просрочване; 

- общи данни за постъпилите и решени дела от всеки съдия; 
потвърдени, изменени и отменени съдебни актове; 

- оправдателни присъди; 
- общ контрол - извършени ревизии от Окръжен съд и Апелативен 

съд; предложения за изменение на будещи съмнение и водещи до 
противоречиво приложение текстове на отделни норми, както и до 
противоречива съдебна практика. 

- деловодни книги. 

 Изх.№……………… 
 Дата: …………….… 



 
СРОК за извършване на проверката от 08.03.2010г. до 19.03.2010г.  
 

          ПРОВЕРЯВАЩИ:  
ИНСПЕКТОР: Петър Кирилов Михайлов  
ЕКСПЕРТИ: Николай Иванов Костадинов, Миглена Веселинова 

Желева. 
 
МЕТОД НА ПРОВЕРКАТА: 
-непосредствена проверка по делата и деловодните книги; 
-анализ на документация ; 
-индивидуални беседи и разговори;  
-изискване на статистическа информация от административния 

ръководител на съда. 
 
 

КОНСТАТАЦИИ ОТ ПРОВЕРКАТА 
 
 

ОКРЪЖЕН СЪД  –  ГРАД  ХАСКОВО 
 

 В края на проверявания период Окръжен съд гр. Хасково е с щатна 
численост 22 магистрати /вкл. Председател, 2 зам. председатели, 16 член 
съдии и 3 младши съдии/. С Решение на ВСС по протокол № 
33/06.08.2009г. е увеличена щатната численост с 1 бр. за длъжност „съдия”, 
а поради изтичане на мандата на зам.председателите с Решение на ВСС по 
протокол № 28/08.07.2009г. на „длъжността заместник административен 
ръководител – заместник-председател” на Окръжен съд Хасково и 
ръководител на наказателно отделение е назначена съдия Анна Петкова.  
 За проверяваният период има двама командировани магистрати, 
както следва: със Заповед № 1662/07.10.2009г. на председателя на ВКС да 
изпълнява функциите на длъжността „съдия” в Софийски районен съд е 
командирована Десислава Янева – съдия в Окръжен съд Хасково, считано 
от 12.10.2009г.; със Заповед № 540/03.11.2009г. на адм.ръководител-
председател на ОС Хасково за изпълнение на функциите „съдия” на 
новоразкритата щатна бройка за длъжността „съдия” в Районен съд 
Свиленград е командирована младши съдия Ива Димитрова, считано от 
09.11.2009г.  
 Съдиите, разглеждащи наказателни дела в ОС – Хасково за 
проверявания период са, както следва: за разглеждане на въззивни 
наказателни, първоинстанционни наказателни и частни дела: Росен Русев, 
Анна Петкова, Стратимир Димитров, Кичка Найденова, Кольо Димитров, 
Милена Петева, Боряна Бончева, Красимир Димитров, Филип Филипов и 



мл.съдии Александър Точевски и Пламен Георгиев; за разглеждане на 
административни дела: Милена Дечева, Йонко Георгиев и мл.съдии 
Пламен Георгиев и Александър Точевски. 
 За проверяваният период не са извършвани ревизии на районните 
съдилища.  
 

1. Разпределение на делата на принципа на случайния подбор 
съгласно чл.9 ЗСВ. 
 - Случайният подбор чрез електронно разпределение на делата се 
извършва, съобразно поредността на постъпването им, от председателя на 
съда. Разпределението на делата е сравнително равномерно, като разликите 
в натовареността на отделните състави е незначителна. Със заповед са 
утвърдени вътрешни правила за разпределяне на делата в ОС- Хасково. 
 
 2. Деловодни книги: 
 - Книга за веществените доказателства. Води се на хартиен носител, 
като за постъпилите в съда в.д. се съставят приемо-предавателни 
протоколи, които се прилага към делата.  
 -Книга за изпълнение на влезлите в сила присъди и определения. 
Води се на хартиен носител. Всеки месец се изготвят протоколи от 
проверки на сроковете на осн. чл. 120 от ПАРОАВАС; 
 - Книга закрити и разпоредителни заседания – 2-ра инстанция; 
 - Описна книга за въззивни наказателни дела 2009г; 
 - Описна книга – наказателни дела първа инстанция; 

-  Срочната книга се води съгласно изискванията.  
 Всички книги се водят на хартиен носител и се попълва стриктно и 
съгласно изискванията. 

 
3. Образуване, движение и приключване на делата. 

 Общо постъпилите наказателни дела през проверявания период са 
770 дела, а висящи в началото на отчетния период  – 63 бр.  
Постъпилите дела през проверявания период по видове са, както следва:  
НОХД – 105 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 322 бр., ЧНД разпити – 80 бр., 
въззивни наказателни дела – 178 бр., ЧНД II-ра инстанция – 85 бр. 
Висящи по видове в началото на проверявани период са, както следва: 
НОХД – 34 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 11 бр., въззивни наказателни дела – 
16 бр., ЧНД II-ра инстанция – 2 бр. 
Общият бр. на делата за разглеждане пред проверявания период са 883, 
като от тях : НОХД – 139 бр.; ЧНД I-ва инстанция – 333 бр., ЧНД разпити 
– 80 бр., въззивни наказателни дела – 194 бр., ЧНД II-ра инстанция – 87 бр. 
Общо свършените дела за 2009г. са 767 бр. от тях: НОХД – 103 бр.; ЧНД I-
ва инстанция – 326 бр., ЧНД разпити – 80 бр., въззивни наказателни дела – 
175 бр., ЧНД II-ра инстанция – 83 бр. 



Общо свършени в тримесечен срок са 704 бр., със съдебен акт по същество 
са 699.  
Общо прекратените производства са 68 бр. Висящи в края на периода са 66 
бр., а 92 бр. са обжалвани и протестирани. 
Просрочени дела: 

 
№ № на дело Постановяване на 

съд.акт  
чл.300-НПК 

Дата на предаване на мат. 
чл.308,ал.2- (30 дни), 
чл.340,ал.1- (30 дни). 

Забава Съдия 

1 НОХД№410/08г. 08.01.09г. 13.04.09г. 1м. Найденова 
2 НОХД№238/08г. 24.02.09г. 15.07.09г. 3м. Найденова 
3 НОХД№237/08г. 10.03.09г. 07.08.09г. 3м. Найденова 
4 НОХД№7/09г. 26.05.09г. 20.08.09г. 1м. Найденова 
5 НОХД№390/08г. 25.06.09г. 31.08.09г. 1м. Найденова 
6 ВНОХД№56/09г. 17.03.09г. 17.06.09г. 2м. Стр. Димитров 
7 ВНОХД№55/09г. 12.05.09г. 14.07.09г. 1м. Стр. Димитров 
8 ВНОХД№106/09г. 26.05.09г. 30.07.09г. 1м. Кр. Димитров 
 
 

Проверени дела: 
 

 Дела решени със Споразумение: 
 НОХД № 311/2009г. /чл.242, ал. 4, пр. 1 вр. ал. 1, б „д”, пр. 1 от НК/. 
Делото е образувано на 27.08.2009г. С протоколно определение № 153 от 
28.08.2009г. на осн. чл. 382, ал. 7 от НПК, съдът, одобрява постигнатото 
между страните споразумение и прекратява наказателното производство.;  
НОХД № 410/2009г. /чл. 199, ал. 1, т. 4 вр. чл. 198, ал. 1 вр. чл. 29, ал. 1, б 
„б” вр. чл. 26, ал.1 от НК/. Делото е образувано на 23.11.2009г. В с.з. на 
23.11.2009г., съдът одобрява постигнатото споразумение.; НОХД № 
481/2009г. /чл. 242, ал. 1, б „г”, пр. 3 от НК/. Делото е образувано на 
15.12.2009г. С протоколно определение № 227 от 21.12.2009г., съдът, 
одобрява постигнатото между страните споразумение и прекратява 
наказателното производство.; НОХД № 231/2009г. /чл. 343, ал. 1, б „в” вр. 
чл. 342, ал. 1 от НК/. Делото е образувано на 02.07.2009г. С протоколно 
определение № 125 от 13.07.2009г., съдът, одобрява постигнатото между 
страните споразумение и прекратява наказателното производство.; НОХД 
№ 438/2009г. /чл. 343, ал. 1, б „в” вр. чл. 342, ал. 1 от НК/. Делото е 
образувано на 24.11.2009г. С протоколно определение № 210 от 
01.12.2009г., съдът, одобрява постигнатото между страните споразумение 
и прекратява наказателното производство.; НОХД № 252/2009г. /чл. 354, 
ал. 2, изр. 1, ал. 1, изр. 1 от НК/. Делото е образувано на 16.07.2009г. 



Проведени са 3 съдебни заседания. С протоколно определение № 176 от 
15.10.2009г., съдът, одобрява постигнатото между страните споразумение 
и прекратява наказателното производство. 
 През проверявания период, с влезли в сила присъди и определения за 
одобряване на споразумение по реда на чл. 381 и чл. 384 от НПК са 
приключили 105 дела, от които 2 оправдателни присъди и са осъдени 125 
лица. 
 
 НОХД:  НОХД № 121/2009г. /чл. 242, ал. 1, б „д” вр. чл. 18, ал. 1 от 
НК/. Делото е образувано на 14.04.2009г. С протоколно определение № 62 
от 29.04.2009г., съдът, одобрява постигнатото между страните 
споразумение и прекратява наказателното производство.; НОХД № 
6/2006г. /чл. 342, ал.3, б „в” вр. пр.1 вр. ал.1 от НК/. Делото е образувано на 
04.01.2006г. С разпореждане от 12.01.2006г. съдия-докладчикът Боряна 
Бончева го насрочва в с.з. на 06.03.3006г., като на тази дата ход на делото 
не е даден. Следващо с.з. е проведено на 29.05.2006г. На тази дата е приет 
за съвместно разглеждане и предявения граждански иск. Ново с.з. е 
насрочено за 09.11.2006г. Срока между двете с.з. е над 5 месеца. С 
резолюция върху списъка за призоваване, съдията- докладчик, отсрочва 
делото с.з. за 08.02.2007г., като причината която е посочена е отсъствие. 
Следват три съдебни заседания, в които ход на делото не е даван, поради 
неявяване на свидел. В с.з. на 24.09.2007г. ход на делото е даден и 
свидетелят е обявен за общодържавно издирване. Следващото с.з. е 
насрочено за 21.12.2007г. На 20.12.2007г. след молба от защитата на 
подсъдимият, съдия- докладчика с резолюция е пренасрочва с.з. за 
07.01.2008г., на която дата ход на делото не е даден поради нередовна 
процедура по призоваване. С протоколно определение от 28.01.2008г. е 
насрочен разпит по делегация в Република Италия. Делото е приключено 
на 07.07.2008г. с присъда № 126. Апелативен съд – Пловдив с Решение № 
277 от 03.12.2008г. по ВНОХД № 486/08г. изменя присъдата на ХОС. ВКС, 
III с-в, с Решение № 145 от 28.04.2009г. по н.д. № 121/09г. изменя 
Решението на Апелативен съд – Пловдив.; НОХД № 206/2007г. /чл. 321, 
ал.6 във вр. ал. 1, чл. 257, ал. 1, пр. 1 във вр. с чл. 256, ал. 1, пр. 2 във вр. с 
чл. 26, ал. 1 и чл. 20, ал.2 и ал. 4 от НК (в сила до 12.10.2006г.)/. Делото е 
образувано на 09.05.2007г. Делото е с фактическа и правна сложност. 
Внесеният обвинителен акт е срещу 7 обвиняеми лица, а лицата посочени 
за призоваване в с.з. е 177. Проведените с.з. са много на брой, но са 
отлагани и насрочвани регулярно, като няма допуснати нарушения по 
движението на делото. Последното с.з. е проведено на 02.03.2010г. и 
делото е приключено с Присъда № 46.; НОХД № 429/2009г. /чл. 242, ал. 3, 
пр. 1 от НК/. Делото е образувано на 26.11.2008г. С протоколно 
определение № 14 от 22.01.2009г., съдът, одобрява постигнатото между 
страните споразумение и прекратява наказателното производство.; НОХД 



№ 415/2008г. /чл. 330, ал. 2, т. 1 и 2 вр. с ал. 1 от НК/. Делото е образувано 
на 12.11.2008г. Проведени са 4 съдебни заседания. С протоколно 
определение от 02.07.2009г., наказателното производство е прекратено , 
поради настъпила смърт на подсъдимия.;  
 От всички проверени на случаен принцип дела, единствено по 
движението на НОХД № 6/2006г. има допуснати нарушения по отношение 
по-дългите периоди на насрочване на с.з.. Същевременно, по отношение на 
останалите проверени дела, то те се образуват, разпределят и насрочват в 
разумни срокове.  
 С цел бързина на правораздаването и приключване на съдебните 
производства в разумни срокове ОС – Хасково е изготвил «Анализ на 
причините за отлагане на делата в съдебен район на ОС-Хасково и мерки 
за преодоляване на негативните фактори, водещи до неоправдано забавяне 
на процеса през 2009г.». 
 
 Дела, разглеждани по реда на гл. XXVII от НПК: 
 НОХД № 65/2009г. /чл. 242, ал. 4, пр. 1 във вр. ал. 1, б „д” и „е” от 
НК/. Делото е образувано на 24.02.2009г. Присъда № 49 от 03.04.09г.;  
НОХД № 230/2009г. /чл. 304, ал. 1 от НК/. Делото е образувано на 
02.07.2009г. Присъда № 133 от 20.07.2009г.; НОХД № 355/2009г. /чл. 304, 
ал. 1 от НК/. Делото е образувано на 15.10.09г. Присъда № 186 от 
29.10.2009г.; НОХД № 192/2009г. /чл. 354а, ал. 2, изр. 2, пр.2, т. 4 вр. пр. 1 
вр. ал.1, пр. 1 вр. чл. 29, ал. 1, б „а” от НК/. Присъда № 119 от 08.07.2009г. 
Присъдата е потвърдена от Апелативен съд – Пловдив с Решение на № 185 
от 12 10.09г. по ВНОХД №  367/2009г.; НОХД № 348/2009г. /чл. 343, ал. 1, 
б „в”, чл. 342, ал. 1 от НК и чл. 343 в, ал. 2 вр. ал. 1 от НК/. Делото е 
образувано на 14.10.2009г. Присъда № 198 от 19.11.2009г. 

Не бяха констатирани нарушения, относно образуване, движение и 
приключване на делата. 
 
 Дела върнати на прокуратурата през 2009г.: 
 През проверявания период от внесените прокурорски актове са 
образувани 105 НОХД, от които приключилите с осъдителна присъда и 
постигнато споразумение са 85 дела.  
 Дела върнати във фазата на подготвителните действия за 
разглеждане на делото в съдебно заседание: НАХД № 41/2009г.; НОХД № 
91/2009г., с разпореждане № 58 от 24.03.09г.; НОХД № 89/2009г., 
разпореждане № 57 от 24.03.09г., НОХД № 119/2009г., разпореждане № 64 
от 15.04.2009г.; НОХД № 120/2009г., разпореждане № 66 от 15.04.2009г.; 
НОХД № 132/2009г., разпореждане № 71 от 27.04.2009г.; ЧНД № 
146/2009г., определение № 78 от 19.05.09г.; НОХД № 153/2009г., 
разпореждане № 81 от 26.05.2009г.; НОХД № 108/2009г., разпореждане № 
86 от 14.04.2009г.; НОХД № 286/2009г., разпореждане № 145 от 



31.07.2009г., ЧНД № 294/2009г., определение № 141 от 07.08.2009г.; ЧНД 
№ 201/2009г., определение № 90 от 07.07.09г.; НОХД № 327/2009г., 
разпореждане от 23.09.09г.; НОХД № 392/2009г., разпореждане № 195 от 
13.11.09г.; НОХД № 439/2009г., разпореждане от 25.11.2009г.; ЧНД № 
340/2009г., определение № 164 от 14.12.09г.; НОХД № 495/2009г., 
разпореждане № 229 от 28.12.2009г. 
 Дела върнати във фазата на съдебното заседание: НОХД № 
145/2009г., протоколно определение от 25.06.2009г.; НОХД № 151/2009г., 
протоколно определение № 165 от 28.09.2009г.; НОХД № 393/2009г., 
протоколно определение № 203 от 24.11.2009г. 
 Неодобрени споразумения /чл. 382, ал. 8 от НПК/: НОХД № 
164/2009г., протоколно определение № 81 от 29.05.09г.; НОХД № 
313/2009г., протоколно определение № 154 от 03.09.2009г.; 
 След анализ на причините за връщане на делата на прокуратурата за 
допълнително разследване на допуснати в досъдебното производство 
отстраними съществени нарушения на процесуалните правила са 
нарушения довели до ограничаване на процесуалните права на 
обвиняемия, неточности и непълноти в ОА, тъй като обстоятелствената 
част на обвинителния акт не отговаря на изискванията на чл. 246, ал.2 
НПК; противоречие между обстоятелствената част и диспозитива на 
обвинителния акт и др. Същевременно, прави впечатление, че върнатите 
дела са малко на бр. и са върнати за доразследване във фазата на 
подготвителните действия за разглеждане на делото в съдебно заседание. 
 Причините за връщане на делата на прокурора са разгледани на 
съвместно заседание на прокурорите от Хасковски окръжна прокуратура и 
съдиите от Хасковския окръжен съд, разглеждащи наказателни дела.  
 
 Дела с постановени оправдателни присъди: 
 - НОХД № 479/07г., обр. на 23.10.07г. обв. по чл.123, ал.1 НК. 
Проведени 11 с.з., постановена присъда №52 от 09.04.09г., потвърдена с 
решение №138 от 17.06.09г. на Пловдивски апелативен съд; НОХД № 
170/08г., обр. на 13.06.08г. обв. по чл.199, ал.1, т.3, пр.2 вр. чл.198, ал.1, 
пр.1 вр. чл.129 от НК. Проведени 6 с.з., постановена присъда №2 от 
07.01.09г. Окръжна прокуратура не подържа обвинението; 
 
 Други дела, изискани на случаен принцип: 
 - НОХД № 504/09г., обр. на 29.12.09г. обв. по чл.343, ал.3, пр.1, б.”б” 
вр.ал.1 вр. чл.342, ал.1 НК. Внесено споразумение от прокурора по чл.382, 
обр. на 03.09.09г. НОХД№313/09г., договорено наказание лишаване от 
свобода 2 год. и 6 месеца, и отлагане изпълнението на наказанието на осн. 
чл.66, ал.1 НК за срок от 5 год. С протокол от 03.09.09г. съдът предлага 
промени в споразумението - наказанието да бъде завишено на 3 год. 
лишаване от свобода, ефективно. Подсъдимият не дава съгласие за 



предложените от съда промени в частта касаеща размера на наказанието и 
начина на изтърпяването му. При което съдът намира, че внесеното 
споразумение не следва да бъде одобрено, като противоречещо на закона и 
морала, и връща делото на ОП-Хасково на основание чл.382, ал.8 от НПК. 
Внесен обвинителен акт, образувано НОХД392/09г., същото прекратено с 
разпореждане №195 от 13.11.09г., и върнато на ОП за отстраняване на 
процесуални нарушения. След ново внасяне на обвинителния акт, 
постановена присъда №34 от 18.02.10г. по НОХД№504/09г. и наложено 
наказание лишаване от свобода 3 год. с изпитателен срок 5 год.;  НОХД № 
164/09г., обр. на 26.05.09г. Съдът отказва да одобри внесеното то страните 
споразумение, поради това, че писмен документ – „Заключение”, касаещ 
оценка на стойността на превозното средство, послужило за превоз на 
контрабандна стока, е изготвено от лицето С. Къналиев, който не е вписан 
в списъка на специалистите утвърдени за вещи лица, в съдебен район ОС-
Хасково. С оглед на което съдът е счел, че на досъдебното производство, 
не е изготвено надлежно заключение за оценка на МПС; ВНЧХД № 
211/09г., обр. на 24.09.09г. проведени 6 с.з. свършено на 25.02.10г.;  
ВНОХД № 251/09г., обр. на 03.12.09г. постановен присъда №31 от 
23.02.10г.; НОХД № 101/08г., обр. на 28.03.08г. обв. по чл.321, ал.1 НК за 
единия от подсъдимите и по чл.321, ал.2 НК за останалите. Проведени 23 
с.з., отлагано многократно за изготвяне на експертизи, неявяване на 
защитници, подсъдими, свидетели и вещи лица. Последно с.з. от 09.03.10г.; 
НОХД № 473809г., обр. на 08.12.09г. Делото е преобразувано от 
НОХД№151/09г. обр. на 19.05.09г., прекратено и върнато на ОП на 
28.09.09г.. НОХД№151/09г. на свой ред, е преобразувано от 
НОХД№91/09г. обр. на 18.03.09г., прекратено и върнато с разпореждане 
№58 от 24.03.09г.; НОХД №150/07г., обр. на 10.04.07г. обв. по чл.116, ал.1, 
т.7 и 9вр. чл.115 от НК и по чл. 330, ал.3, пр.1 вр. ал.1 НК. Проведени 9 с.з. 
отлагано поради неявяване на свидетели и вещи лица, множество 
експертизи. Постановена присъда №275/17.12.07г. – осъжда подсъдимия на 
доживотен затвор. С решение №241 от 27.10.08г. по ВНОХД№258/08г. 
Пловдивски апелативен съд отменя присъдата и връща на ОП- Хасково. 
След внасяне на обвинителен акт, образувано НОХД№112/09г. на 
06.04.09г., последно с.з. от 25.02.10г.; НОХД №147/07г., обр. на 26.05.08г. 
обв. по чл.242, ал.2, пр.4 вр. ал.2, пр.1 вр. - чл.20, ал.2 НК за 1- ви 
подсъдим, - вр. чл.20, ал.3 и 4 НК за 2- ри подсъдим, - чл.20, ал.4 НК за 3-
тия подсъдим. Проведени 15 с.з., последното от 03.02.10г. отложено 
поради неявяване на трима от защитниците; ЧНД № 57/09г., обр. на 
13.02.09г. по чл.451, т.2 от НПК. Проведени 6 с.з. отлаганията са поради 
неявяване на осъдения. Определение №220 от 11.12.09г.; НОХД № 
121/08г., обр. на 24.04.08г. обв. по чл.203, ал.1 вр. чл.201 вр. чл.26, ал.1 НК. 
Проведени 16 с.з. последното то 11.02.10г.; НОХД № 189/09г., обр. на 
04.06.09г. обв. по чл.343, ал.4 вр. ал.3, б.”б”, пр.1 вр. чл.342, ал.1 НК. 



Проведени 9 с.з., делото е преобразувано от НОХД№588/06г. по което е 
постановена присъда №22 от 01.02.07г. С решение №188 от 12.06.07г. по 
ВНОХД№187/07г. Пловдивски апелативен съд, изменя присъдата в частта 
с която е наложено наказание, като намалява от 2 год. на 1 год. лишаване 
то свобода. ВКС с решение №718 от 30.11.07г. по Н.Д.№547/07г., отменя 
решението на ПОС и връща за разглеждане то друг въззивен състав. С 
решение №30 от 24.03.08г. по ВНОХД№619/07г. ПОС отменя присъда 
№22/01.02.07г. постановена по НОХД№588/06г. и връща на ОС-Хасково; 

За периода от 01.01.2009г. до 31.12.2009г. в ОС-Хасково, няма 
спрени и изгубени дала. 

 
 

РАЙОНЕН СЪД  –  ГРАД  ХАСКОВО 
 
 За проверявания период Районен съд гр. Хасково е с щатната 
численост от 10 съдии /в.т.ч. Председател и зам. Председател/. 
Съдиите, разглеждащи наказателни дела в РС – Хасково за проверявания 
период са 5 бр., както следва: съдия М.Тянкова – Председател на РС – 
Хасково – I – ви наказателен състав /разглежда и граждански дела/, съдия 
Д.Николова – зам. административен ръководител – II-ти нак.състав, съдия 
М.Ангелова – III-ти нак.състав /считано от 01.01.2009г. до 09.10.2009г./, 
съдия П.Господинова /считано от 09.10.2009г. до 31.12.2009г./, съдия 
М.Кючуков – IV нак. състав и съдия Г.Грозев – V нак. състав. 
  

1. Разпределение на делата на принципа на случайния подбор 
съгласно чл.9 ЗСВ. 
 Системата за случайно разпределение на делата е въведена в 
експлоатация с заповед на Председателя на РС. С заповед № 61 от 
13.04.2007г. са утвърдени Вътрешни правила за разпределяне на делата в 
РС- Хасково на принципа на случайния подбор, които към момента на 
извършване на проверката са актуализирани два пъти /Заповеди № 
465/30.12.2008г. и № 497/30.12.2009г./ Разпределението на делата е 
равномерно. Системата се експлоатира коректно.  
 
 2. Деловодни книги: 
 - Книга за веществените доказателства. Води се на хартиен носител, 
като за постъпилите в съда в.д. се съставят приемо-предавателни 
протоколи. Книгата се попълва стриктно и съгласно изискванията. Един 
екземпляр от приемо-предавателните протоколи се прилага към делата. 
 - Книга за изпълнение на влезлите в сила присъди и определения. 
Води се на хартиен носител. Всеки месец се изготвят протоколи от 
проверки на сроковете на осн. чл. 120 от ПАРОАВАС, които са заверени от 
съд. администратор и Председателя на съда. Констатира се, че всички 



действия по привеждане в изпълнение на присъдите и определенията се 
извършват в нормативно определените по НПК срокове; 
 - Книга за открити заседания; 
 - Описна и срочна книга, водят се съгласно изискванията. За 
календарната година са приключени с отразяване началния и крайния 
номер и поредността на страниците.  

Следва да се отбележи, че към 2009г. няма на производство дела, 
образувани преди 2008г. 
 

3. Образуване, движение и приключване на делата. 
 Общо постъпилите дела през проверявания период са 1297 дела, а 
останали несвършени в началото на отчетния период - – 254 бр.  
Постъпилите дела през проверявания период по видове са, както следва: - 
НОХД – 364 бр.; - НЧХД – 59 бр.; - по чл. 78а от НК – 63 бр.; - ЧНД – 312 
бр.; - ЧНД разпити – 113бр.; - НАХД – 386 бр. 
Общият бр. на делата за разглеждане пред проверявания период са 1551 
бр., като от тях : НОХД – 464 бр., НЧХД – 85 бр., НАХД – 489 бр., по чл. 
78а от НК – 74 бр. и ЧНД – 326 бр., ЧНД разпити – 113 бр. 
Общо свършените дела за 2009г. са 1374 бр. от тях: НОХД – 411 бр.; - 
НЧХД – 55 бр.; - по чл. 78а от НК – 68 бр.; - ЧНД – 307 бр.; - ЧНД разпити 
– 113 бр.; - НАХД – 420 бр. Общо свършени в тримесечен срок са 1130 бр. 
Със съдебен акт по същество са 840 бр.  
Общо прекратените производства са 534 бр. Висящи в края на периода са 
177 бр., а 259 бр. са обжалвани и протестирани. 
 В Районен съд – гр.Хасково е създадена много добра организация на 
работата по образуването, движението и приключването на наказателните 
дела. С цел бързина на правораздаването и приключване на съдебните 
производства в разумни срокове в РС - Хасково се планират и пролагат 
различни методи за подобряване на движението на делата от образуването 
до приключването им. Още през 2006г. е приет план за намаляване 
забавянето на делата и броя на старит дела. В последствие със Заповед№ 
276/23.10.2006 год. на Административния ръководител - Председател на 
РС-Хасково се поставят времеви стандарти за разглеждане на делата от 
постъпване на исковата молба респ. делото до насрочването му за първо 
съдебно заседание и отлагането му за следващо съдебно заседание в 
едномесечен срок. През 2009г. са определени нови времеви стандарти за 
разглеждане, насрочване и приключване на наказателните производства 
/Заповед № 321 от 24.07.2009г. на Председателят на съда/. 
 

Проверени дела: 
 

 На случаен принцип бяха изискани и проверени следните видове 
дела: 



 
 Дела решени със Споразумение: 
 НОХД № 1099/2009г. /чл. 343б, ал.1 от НК вр. чл. 381 от НПК/. 
Делото е образувано на 09.11.2009г. В с.з. на 09.11.2009г., съдът, с 
протоколно определение е одобрил и вписал постигнатото споразумение.; 
НОХД № 1097/2009г. /чл. 343б, ал. 1 от НК/ Делото е образувано на 
09.11.2009г. и приключено на 08.12.2009г.; НОХД № 810/2009г. /чл. 339, 
ал.5 вр. ал. 1 от НК вр. с чл. 381 от НПК/. Делото е образувано на 
25.08.2009г. и насрочено за с.з. на 01.09.2009г.; НОХД № 1160/2009г. /чл. 
346, ал. 2, б „а” вр. ал. 1 от НК/. Делото е образувано на 25.11.2009г. С 
протоколно определение № 919 от 03.12.2009г. на осн. чл. 382, ал. 7 от 
НПК, съдът е одобрил постигнато споразумение.; НОХД № 1049/2009г. 
/чл. 196, ал. 1, т. 1 вр. с чл. 194, ал. 1, вр. с чл. 29, ал.1, б „а” и „б” от 
НК/.Делото е образувано на 28.10.2009г. и приключено на 29.10.2009г.; 
НОХД № 1050/2009г. /чл. 339, ал. 1 от НК вр. чл. 381 от НПК/. С 
протоколно определение № 792 от 30.10.2009г., съдът е одобрил 
постигнато споразумение.; 
 
 Дела, разглеждани по реда на гл. XXVII от НПК: 

НОХД №772/09г., обр. на 11.08.09г. обв. по чл.354, ал.3, пр.2, т.1 от 
НК и обв. по чл.354в, ал.1 НК вр. чл.27, ал.1 ЗКНВТ и чл.339, ал.1, пр.2 
НК. Постановена присъда №743 от 21.10. 09г.; НОХД №928/09г., обр. на 
29.09.09г. обв. по чл.343б, ал1 от НК. Производството е гледано в 
отсъствие на подсъдимата, постановена присъда №962 от 15.12.09г.; 
НОХД №313/09г., обр. на 31.03.09г. обв. по чл.354а, ал.3, т.1 , пр.1 НК. 
Присъда №360 от 08.05.09г.; НОХД №553/09г., обр. на 05.06.09г. обв. по 
чл.196, ал.1, т.2 вр.чл.195, ал.1, т.4, пр.2 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.29, ал.1, 
б.”а” и „б” НК. Присъда №621 от 16.09.09г.; НОХД №739/09г., обр. на 
31.07.09г. обв. по чл.196, ал.1, т.1 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.29, ал.1, б.”а” и „б” 
вр. чл.26, ал.1 НК. Присъда №662 от 05.10.09г.; НОХД №359/09г., обр. на 
16.04.09г. обв. по чл.195, ал.1, т.3, пр.1, т.4, пр.1 и 2, т.5 и т.7 вр.чл.194, 
ал.1 вр.чл.28, ал.1 вр. чл.26, ал.1 НК. Присъда №452 от 03.06-09г.;  

Не бяха констатирани нарушения, относно образуване, движение и 
приключване на делата. 
 
 Дела, разглеждани по реда на УБДХ: НАХД № 1087/2009г. Делото 
е образувано на 05.11.2009г и приключено с решение № 853 от 
16.11.2009г.; НАХД № 48/2009г. Делото е образувано на 22.01.2009г и 
приключено с решение № 39 от 22.01.2009г.; НАХД № 1201/2009г. Делото 
е образувано на 03.12.2009г и приключено с решение № 924 от 
04.12.2009г.; НАХД № 174/2009г. Делото е образувано на 23.02.2009г и 
приключено с решение № 163 от 23.02.2009г.; НАХД № 262/2009г. Делото 



е образувано на 22.03.2009г и приключено с решение № 244 от 
22.03.2009г.; 

Не бяха констатирани нарушения, относно образуване, движение и 
приключване на делата. 
 
 НЧХД: НЧХД № 1111/2009г. /чл. 130, ал. 2от НК/. Делото е 
образувано на 13.11.2009г. Проведени са 3 съдебни заседания – 
16.12.2009г., 20.01.2010г. и 15.02.2010г. Следващото съдебно заседание е 
насрочено за 15 15.03.2010г.; НЧХД № 874/2009г /чл. 147, ал. 1 от НК/. 
Делото е образувано 08.09.2009г. С разпореждане № 264 от 06.10.2009г. 
наказателното производство по делото е прекратено. Окръжен съд – 
Хасково с определение № 199 от 14.01.2010г. по ВНЧД № 247/2009г. по 
описа на ХОС, отменя разпореждането на РС – Хасково. До момента са 
проведени 3 съдебни заседания.; НЧХД № 241/2009г. /чл. 130, ал.1 вр. чл. 
20, ал.2 от НК/. Делото е образувано на 16.03.2009г. Проведени са 3 с.з. – 
10.04.09г., 13.05.09г. и на 03.07.2009г. С протоколно определение от 
03.07.09г. на осн. чл. 24, ал. 4, т. 4 от НПК, съдът прекратява наказателното 
производство по делото.; НЧХД № 217/2009г. /чл. чл. 130, ал.1 от НК/. 
Делото е образувано на 28.04.2009г. С протоколно определение от с.з. на 
28.04.2009г. на осн. чл. 289, ал. 1 вр. чл. 24, ал. 4, т.4 от НПК, съдът не дава 
ход на делото и прекратява производството по НЧХД № 217/2009г.; НЧХД 
№ 208/2009г. /чл. 130, ал. 1 от НК/. Делото е образувано на 09.03.2009г. 
Проведени са 3 с.з. С протоколно определение от с.з. на 25.05.2009г. на 
осн. чл. 24, ал. 4, т. 5 от НПК, съдът прекратява производството.; НЧХД № 
458/2009г. /чл. 130, ал. 1 от НК/. Делото е образувано на 14.05.2009г. 
Проведени са 3 съдебни заседания и делото е приключено с Присъда № 
823 от 05.11.2009г.; НЧХД № 459/2009г. /чл. 130, ал. 1 от НК/. Делото е 
образувано на 14.05.2009г. Проведени са 3 съдебни заседания и делото е 
приключено с Присъда № 824 от 05.11.2009г.; НЧХД № 460/2009г. /чл. 
148, ал. 2 вр. ал. 1, т. 1 и 2 от НК/. Делото е образувано на 14.05.2009г. 
Проведени са 4 съдебни заседания и делото е приключено с Присъда № 
762 от 26.10.2009г.; НЧХД № 344/2009г. /чл. 130, ал. 1 от НК, чл. 148, ал. 1 
от НК/. Делото е образувано на 10.04.2009г. Проведени са 8 съдебни 
заседания. С протоколно определение от с.з. на 24.02.2010г. на осн. чл. 24, 
ал. 4, т. 3 от НПК, съдът прекратява производството.; НЧХД № 343/2009г. 
/чл. 130, ал. 1 от НК/. Делото е образувано на 10.04.2009г. Проведени са 2 
съдебни заседания и делото е приключено с Присъда № 482 от 18.06.2009г. 
ХОС с решение № 180 от 10.11.2009г. по ВНЧХД №195/09г. изменя 
присъдата в гр.осъдителната й част, като намалява размера на присъденото 
обезщетение и я потвърждава в останалата й част. 
 По отношение на проверените дела, бе констатирано, че те се 
образуват, разпределят и насрочват в кратки срокове.  
 



 Дела с постановени оправдателни присъди: 
 НОХД № 222/2009г. Съдия – докладчик Ангелова. /чл. 209, ал. 1 вр. 
чл. 26, ал. 1 от НК/. Постановена е оправдателна присъда поради липса на 
субективен състав и специална цел; НОХД 1154/2008г. Съдия – докладчик 
Кючуков. /чл. 323, ал. 1 от НК/. Делото е образувано на 12.11.2008г. и 
решено на 25.05.2009г. Проведени са 4 съдебни заседания. Постановена е 
оправдателна присъда поради липса на обективен състав на 
престъплението.; НОХД 1036/2008г. Съдия – докладчик Николова. /чл. 
210, ал. 1, т. 5 във вр. с чл. 209, ал. 1 от НК/. Делото е образувано на 
15.12.2008г. и приключено на 28.10.2009г. Проведени са 8 съдебни 
заседания. Постановена е оправдателна присъда поради липса както на 
обективен, така и на субективен състав на престъплението.; НОХД № 
1079/2008г. Съдия – докладчик Кючуков. /чл. 343б, ал. 1 от НК/. Делото е 
образувано на 24.1.2008г. и приключено на 22.02.2009г. Проведени са 2 с.з. 
Постановена е оправдателна присъда поради липса на обективен състав на 
престъплението. Окръжен съд – Хасково отменя присъдата на РС и 
постановява осъдителна присъда.; НОХД № 5/2009г. /чл. 235, ал. 6 във вр. 
с ал. 1 и чл. 26, ал. 1 от НК/. Делото е образувано на 06.01.2009г. и 
приключено на 12.03.2009г. постановена е оправдателна присъда на осн. 
чл. 9, ал. 2 от НК. ОС – Хасково постановява осъдителна присъда. ВКС 
оставя в сила решението на ОС – Хасково.; НОХД № 394/2009г. Съдия – 
докладчик Ангелова. /чл. 343, ал. 1, б „а” във вр. с чл. 342, ал. 1 от НК/. 
НОХД № 317/2008г. Съдия – докладчик Николова. /чл. 152, ал. , т. 1, пр. 1 
във вр. с ал. 1, т.2 и чл. 20, ал. 2 във вр. с чл. 18, ал. 1 и чл. 63 от НК/. 
Делото е образувано на 25.03.2008г. и приключено на 18.02.2009г. 
Проведени са 7 с.з. Постановена е оправдателна присъда поради липса на 
субективен състав на престъплението. ОС – Хасково постановява 
осъдителна присъда. ВКС оставя в сила решението на ОС – Хасково.; 
 
 НАХД: НАХД № 668/2009г. /чл.415, ал. 1 от КТ/. Делото е 
образувано на 08.07.2009г. и решено на 16.09.2009г. Решението е 
потвърдено от Административен съд – Хасково.; НАХД № 671/2009г. 
/чл.415, ал. 1 от КТ/. Делото е образувано на 17.09.2009г. и решено на 
12.10.2009г.; НАХД № 555/2009г. /чл. 21 , ал. 1 от ЗдвП/. Делото е 
образувано на 08.06.2009г. и решено на 29.09.2009г. Проведени са 2 с.з.;  
НАХД № 532/2009г. Делото е образувано на 30.05.2009г. Проведени са 3 
с.з. и е приключено на 28.09.2009г.; НАХД № 941/2009г. /чл. 21 , ал. 1 от 
ЗдвП/. Делото е образувано на 01.10.2009г. и решено на 03.11.2009г.; 
НАХД № 943/2009г. Делото е образувано на 01.10.2009г. Проведени са 2 
с.з. и е приключено на 24.11.2009г.; НАХД № 585/2009г. Делото е 
образувано на 10.06.2009г. и решено на 14.07.2009г.; НАХД № 708/2009г. 
/чл. 21 , ал. 1 от ЗдвП/. Делото е образувано на 21.07.2009г. и решено на 
15.10.2009г. Решението е потвърдено от Административен съд – Хасково.; 



НАХД № 821/2009г. Делото е образувано на 27.08.2009г. и решено на 
04.10.2009г.; НАХД № 707/2009г. Делото е образувано на 21.07.2009г. и 
решено на 05.10.2009г.; 
 
 НОХД:  НОХД № 946/2009г. /чл. 343б от НК/. Делото е образувано 
на 01.10.2009г. и решено в 1 с.з. на 02.11.2009г. Наложеното наказание е 
„пробация”.; НОХД № 227/2009г. /чл. 129, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК/. 
Делото е образувано на 12.03.2009г. Проведени са 7 съдебни заседания. 
Подсъдимият е осъждан многократно и делото е гледано по реда на чл. 
269, ал. 3 от НПК.Делото е приключило с присъда на 21.10.2009г., като 
наложеното наказание е лишаване от свобода 8 месеца ефективно.; НОХД 
1019/2009г. /чл. 346, ал. 2, т. 1пр. 1 във вр. с ал. 1 и чл. 63 от НК/. Делото е 
образувано на 22.10.2009г. Проведени 2 с.з. и делото е гледано при 
условията на чл. 372 от НПК. Присъда от 03.11.2009г.; НОХД № 1272/09г., 
обр. на 30.12.09г. обв. по чл.159а, ал.2, т.1 и т.6 вр. ал.1 НК и чл.155, ал.3 
вр. ал.2 НК. Присъда №12 от 10.02.10г.; НОХД № 1064/09г., обр. на 
02.11.09г. обв. по чл.316, вр. чл.308, ал.1 НК. Приложен е чл.78а от НК, без 
да е внесено предложение от прокурора за освобождаване от наказателна 
отговорност и налагане на административно наказание. Присъда №944 от 
10.12.09г.; НОХД № 672/09г., обр. на 08.07.09г. обв. по чл.343б, ал.1 НК. 
Присъда от 29.09.09г.; НОХД № 9018/09г., обр. на 16.09.09г. обв. по 
чл.195, ал.1, т.3, пр.2, т.5 и 7 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.63, ал.1 вр. чл.26, ал.1 
НК. Присъда №5 от 18.01.10г.; НОХД № 399/09г., обр. на 29.04.09г. обв. по 
чл.183, ал.1 НК. Присъда №726 от 16.10.09г.; НОХД № 221/09г., обр. на 
11.03.09г. обв. по чл.196, ал.1, т.1 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.29, ал.1 б.”а” и „б” 
НК. Присъда №374 от 14.05.09г.; НОХД № 1036/09г., обр. на 27.10.09г. 
обв. по чл.354а, ал.3, пр.2, т.1, пр.1 НК. Присъда №11 от 09.02.10г. 
 
 Дела върнати на прокуратурата през 2009г.: 
 Дела върнати за доразследване във фазата на подготвителните 
действия за разглеждане на делото в съдебно заседание: НОХД № 
853/2009г. С разпореждане № 241 от 02.09.2009г. съдебното производство 
е прекратено и делото е върнато на РП – Хасково за отстраняване на 
допуснато отстранимо процесуално нарушение - противоречиви данни за 
ЕГН на обвиняемото лице в обстоятелствената и заключителната част на 
ОА.; НОХД № 688/2009г. С разпореждане № 215 от 06.08.2009г. съдебното 
производство е прекратено и делото е върнато на РП – Хасково за 
допълнително разследване.; НОХД № 309/2009г. С разпореждане № 100 от 
03.04.2009г. съдебното производство е прекратено и делото е върнато на 
РП – Хасково за отстраняване на допуснато отстранимо процесуално 
нарушение.; НОХД № 191/2009г. С разпореждане № 64 от 04.03.2009г. 
съдебното производство е прекратено и делото е върнато на РП – Хасково 
за отстраняване на допуснато отстранимо процесуално нарушение – 



неясното на ОА по отношение времето на извършване на деянието.; НОХД 
№ 1240/2008г. С разпореждане от 30.01.2009г. съдебното производство е 
прекратено и делото е върнато на РП – Хасково за допълнително 
разследване.; НОХД № 161/2009г. С разпореждане № 68 от 05.03.2009г. 
съдебното производство е прекратено и делото е върнато на РП – Хасково 
за отстраняване на допуснато отстранимо процесуално нарушение – 
противоречие между обстоятелствена част и диспозитив на ОА.; 
 Дела върнати за доразследване във фазата на съдебното заседание: 
НОХД № 255/2009г., НОХД № 524/2009г., НОХД № 810/2008г. 
 Въпреки незначителният брой дела върнати на прокуратурата, на 
02.02.2010г. в РС – Хасково се е провело общо събрание на съдиите от 
наказателна колегия, съвместно с представители на Районна прокуратура – 
Хасково, чиято цел е била обсъждане на съвместната им работа пред 2009г. 
На събранието са изолирани причините за прекратяване на съдебните 
производства по НОХД и връщането им на РП, предложени са както мерки 
за отстраняването им, така и предложения за по-добра организация на 
работата. 

За периода от 01.01.2009г. до 31.12.2009г. в РС-Хасково, няма спрени 
и изгубени дала. 

 
 

РАЙОНЕН СЪД  –  ГРАД СВИЛЕНГРАД 
 
 За проверявания период Районен съд - Свиленград е с щатна 
численост четири съдийски бройки, в това число председател. С решение 
на ВСС от 22.10.2009г. се увеличава щатната ни численост с една бройка 
«съдия». През проверявания период РС - Свиленград работи с намален 
съдийски състав, тъй като от 01.04.2009г. съдия Гергана Георгиева е в 
отпуск по майчинство, както и съдия Кремена Стамболиева от 
16.09.2009г. От 24.04.2009г. в длъжност съдия в районен съд встъпва 
Добринка Димчева Кирева. Със Заповеди на Председателя на Окръжен 
съд - Хасково са командировани съдия Тодор Хаджиев за определени дни 
и младши съдия Ива Тодорова Димитрова /от 09.11.2009г. - до 
09.04.2010г./ 
 

1. Разпределение на делата на принципа на случайния подбор 
съгласно чл.9 ЗСВ. 
 Случайният подбор чрез електронно разпределение на делата се 
извършва, съобразно поредността на постъпването им. Разпределението на 
делата е равномерно. Съдиите са разглеждали дела, образувани по всички 
подсъдните на РС производства. 
 
 2. Деловодни книги: 



 - Книга за веществените доказателства. Води се на хартиен носител, 
като за постъпилите в съда в.д. се съставят приемо-предавателни 
протоколи. Книгата се води коректно и съгласно изискванията. 
 -Книга за изпълнение на влезлите в сила присъди и определения. 
Води се на хартиен носител. Няма извършвани проверки на сроковете на 
осн. чл. 120 от ПАРОАВАС. Книгата се води съгласно изискванията. В по 
голямата си част, преписите от присъдите се изпращат за изпълнение на 
прокуратурата в законоустановеният срок.  
Дела по които има забавяне на изпращането на преписи от влезли в сила 
присъди и определения: 

Дело № Дата на влизане в сила Дата на изпращане 
НОХД № 52/2008г. 03.12.2008г. 06.01.2009г. 
НОХД № 481/2008г. 03.12.2008г. 06.01.2009г. 
НОХД № 1055/2008г. 30.12.2008г. 06.01.2009г. 
НОХД № 456/2008г. 06.11.2008г. 07.01.2009г.. 
НОХД № 917/2008г. 16.12.2008г. 29.01.2009г. 
НОХД № 475/2008г. 18.12.2008г. 30.01.2009г. 
НОХД № 929/2008г. 16.12.2008г. 30.01.2009г. 
НОХД № 944/2008г. 17.12.2008г. 30.01.2009г. 
НОХД № 877/2008г. 27.02.2009г. 31.03.2009г 
НОХД № 522/2008г. 15.04.2009г. 12.05.2009г. 
НОХД № 965/2008г. 16.04.2009г. 12.05.2009г. 
НЧХД № 266/2008г. 03.02.2009г. 13.05.2009г. 
НОХД № 1011/2008г. 07.05.2009 02.06.2009г. 
 
 - Азбучник - наказателни дела 2009г; 
 - Описна и срочна книга - водят се съгласно изискванията. За 
календарната година са приключени. 
 

3. Образуване, движение и приключване на делата. 
 Общо постъпилите дела през проверявания период са 957 дела, а 
останали несвършени в началото на отчетния период - – 157 бр.  
Постъпилите дела през проверявания период по видове са, както следва: - 
НОХД – 435 бр.; - НЧХД – 19 бр.; - по чл. 78а от НК – 11 бр.; - ЧНД – 141 
бр.; - ЧНД разпити – 88 бр.; - НАХД – 263 бр. 
Общият бр. на делата за разглеждане пред проверявания период са 1114 
бр., като от тях : НОХД – 489 бр.; - НЧХД – 28 бр.; - по чл. 78а от НК – 15 
бр.; - ЧНД – 155 бр.; - ЧНД разпити – 88 бр.; - НАХД – 369 бр. 
Общо свършените дела за 2009г. са 911 бр. от тях: НОХД – 435 бр.; - 
НЧХД – 17 бр.; - по чл. 78а от НК – 11 бр.; - ЧНД – 137 бр.; - ЧНД разпити 
– 88 бр.; - НАХД – 223 бр. Общо свършени в тримесечен срок са 610 бр., 



със съдебен акт по същество са 395. Общо прекратените производства са 
516 бр. Висящи в края на периода са 203 бр., а 54 бр. са обжалвани и 
протестирани. 
 

Проверени дела: 
 
 Спрени дела:  
 - НАХД № 378/2008г. Съдия-докладчик – Маринов. Делото е 
образувано на 05.06.2008г. Проведени са 4 с.з. и делото е спряно, поради 
това, че срещу нарушителя е образувано ДП № 348/08г. на РПУ- 
Свиленград. Извършване са периодични проверки. Дознанието също е 
спряно.; НОХД № 143/2006г. /чл. 242, ал. 4 от НК/. По делото са влизали 4 
съдии, като последното с.з. е гледано от съдия Николова. Проведени са 7 
съдебни заседания. Делото е спряно за издирване на подсъдимия.; НОХД 
№ 440/2003г. /чл. 149, ал. 2 от НК/. Делото е образувано на 17.07.2003г. 
Проведени са 5 с.з. Извършени са редовни справки.; НАХД № 379/2008г. 
Съдия- докладчик – Стамболиева. Делото е образувано на 05.06.2008г. 
делото е спряно, поради това, че срещу нарушителя е образувано ДП, 
което е спряно.; НОХД № 923/2008г. /чл. 251, ал. 1 от НК/. Съдия-
докладчик Георчев. Делото е образувано на 03.11.2008г. Проведени са 3 
съдебни заседания. Делото е спряно поради неявяване на подсъдимия, 
който е турски гражданин. Редовно са изисквани справки.; НОХД № 
436/2009г. /чл. 343б, ал. 1 от НК/. Съдия – докладчик Георчев. Делото е 
спряно в първото с.з., поради тежко заболяване на подсъдимия.; НОХД № 
93/2009г. /чл. 279, ал. 1 от НК/. Съдия- докладчик Георчев. Делото е 
образувано на 11.02.2009г. Проведени са 2 с.з и делото е спряно за 
издирване на подсъдимия. Изискват се редовни справки на 2 месеца.; 
НОХД № 114/2009г. /чл. 279, ал. 1 от НК/. Съдия- докладчик Георчев. 
Делото е образувано на 16.02.2009г. Проведени са 3 с.з и делото е спряно 
за издирване на подсъдимия. Изискват се редовни справки. 
 
 Дела решени със Споразумение: 
 - НОХД № 899/2009г. /чл. 279, ал. 1 от НК/. Делото е решено в едно 
с.з. Наложеното наказание е 6м.ЛОС условно и 100 лв. глоба.; НОХД № 
895/2009г. /чл. 279, ал. 1 от НК/. Делото е решено в едно с.з. Наложеното 
наказание е 6м.ЛОС условно и 200 лв. глоба.; НОХД № 490/2009г. /чл. 279, 
ал. 1 от НК/. Наложеното наказание е 6м. условно и 150 лв. глоба.; НОХД 
№ 691/2009г. /чл. 280, ал. 2 във вр. чл. 20, ал. 2  от НК/. Наложеното 
наказание е 1 година ЛОС условно и 1000 лв. глоба.; НОХД № 343/2009г. 
/чл. 279, ал. 1 от НК/. Наложеното наказание е 6м. условно и 200 лв. глоба. 
 
 НАХД:- НАХД № 514/2009г. Делото е образувано на 07.08.2009г. 
Проведени са 2 с.з. и е решено на 11.12.2009г. Решението е потвърдено от 



АС – Хасково.; НАХД № 535/2009г. Делото е образувано на 13.08.2009г. и 
е решено на 06.10.2009г. Решението е потвърдено от АС – Хасково.; НАХД 
№ 388/2009г. Делото е образувано на 09.06.2009г. и е решено на 
15.07.2009г. Решението е потвърдено от АС – Хасково.; НАХД № 
127/2009г. Делото е образувано на 23.02.2009г. и е решено на 23.04.2009г. 
Решението е потвърдено от АС – Хасково.; НАХД № 461/2009г. Делото е 
образувано на 14.07.2009г. и е приключено на 17.07.2009г. Решението е 
потвърдено от АС – Хасково.; НАХД № 38/2009г. Делото е образувано на 
21.01.2009г. и е решено на 19.02.2009г.; НАХД № 211/2009г. Делото е 
образувано на 30.03.2009г. и е решено на 08.07.2009г. Проведени са 3 
съдебни заседания. Решението е потвърдено от АС – Хасково.; НАХД 
№320/2009г.; НАХД № 467/2009г.; НАХД № 610/2009г. и НАХД № 
432/2009г. 
 От проверените на случаен принцип АХ дела, може да се направи 
извода, че същите се гледат в рамките един месец и решенията се 
постановяват в законите срокове. Всички прегледани съдебни актове са 
потвърдени от Административен съд, което говори за добро качество и 
подготовка на този вид дела. Изключение е, че в случаите с просрочени 
жалби е следвало същите да се върнат, като определението подлежи 
обжалване, а не да се образуват и насрочват в открито съдебно заседание и 
след това да се прекратяват с оглед процесуална икономия. 
 
 Дела, разглеждани по реда на УБДХ:  НАХД № 913/2009г. Делото е 
образувано на 11.12.2009г. и приключено с решение № 224 на 11.12.2009г.; 
НАХД № 719/2009г. Делото е образувано на 04.10.2009г. и приключено с 
решение № 187 на 04.10.2009г.; НАХД № 873/2009г. Делото е образувано 
на 19.11.2009г. и приключено с решение № 207 на 20.11.2009г.; НАХД № 
603/2009г. Делото е образувано на 29.08.2009г. и приключено с решение № 
174 на 29.08.2009г.; НАХД № 448/2009г. Делото е образувано на 
07.07.2009г. и приключено с решение № 147 на 07.07.2009г. 

Не бяха констатирани нарушения, относно образуване, движение и 
приключване на делата. 
 
 Проверени дела по реда на гл. XXVII от НПК: 
 НОХД № 11/2009г. Делото е образувано на 07.01.2009г. и 
приключено с присъда № 41 от 19.02.2009г.;НОХД № 811/2009г. /чл. 183, 
ал. 1 от НК/. Делото е образувано на 02.11.2009г. и приключено с присъда 
№ 353 на 26.11.2009г.; НОХД № 5/2009г. /чл. 343б, ал. 1 от НК/. Делото е 
образувано на 06.01.2009г. и приключено с присъда № 50 на 05.03.2009г.; 
НОХД № 63/2009г. /чл. 343в, ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК/. Делото е 
образувано на 02.02.2009г. и приключено с присъда № 55 на 06.03.2009г.; 
НОХД № 286/2009г. /чл. 183, ал. 1 от НК/. Делото е образувано на 
27.04.2009г. и насрочено за 17.07.09г. Проведени са 2 с.з. Второто с.з. е 



проведено на 19.11.2009г. Делото е приключено на 19.11.2009г. с присъда 
№ 349. По движението на това дело има допуснати нарушения по 
отношение по-дългите периоди на насрочване на с.з.. Същевременно, по 
образуването и движението на други дела, такива нарушения не бяха 
констатирани. 
 
 Проверени НОХД:  НОХД № 346/2009г. /чл. 280, ал. 2, т. 1 и 3 вр. 
ал.1 от НК/. Делото е образувано на 22.05.2009г. В първото с.з. е направено 
искане за прилагане на гл. XXVII от НПК. Присъда № 155 от 14.07.2009г.; 
НОХД № 347/2009г. /чл. 195, ал. 1, т. 5 7 вр. с чл. 194, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 
1, вр. чл. 28, ал. 1от НК/. Делото е образувано на 22.05.2009г. Проведени са 
2 с.з. и е приключено с присъда № 183 от 07.08.2009г.; НОХД № 805/2009г. 
/чл. 279, ал. 1 от НК/. Делото е образувано на 22.10.2009г. и приключено на 
08.12.2009г. с присъда № 369.; НОХД № 759/2009г. /чл. 195, ал. 1, т. 3, пр. 
2 и т. 7 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 28, ал. 1 от НК/. Делото е образувано на 
16.10.2009г. и приключено с присъда № 33 от 05.02.2010г.; НОХД № 
636/2009г. /чл. 354а, ал. 5 вр. ал. 3, т. 1 от НК/. Делото е образувано на 
07.09.2009г. и приключено на 13.01.2010г. с присъда № 8. 
 
 Дела с постановени оправдателни присъди: 
 НОХД № 1/2009г. /чл. 354в във вр. с чл. 20, ал.2 НК/. Съдия – 
докладчик – Кирева. Проведени са 5 съдебни заседания. Оправдателно 
присъда, отменена по протест на прокуратурата и делото е върнато във 
фазата на ДП, поради неправилно приложение на материалния закон.;  
НОХД № 426/2009г. /чл. 251, ал. 1 от НК/. Съдия – докладчик Георчев. 
Проведени са 5 с.з. подсъдимият е оправдан породи липса на престъпен 
състав. Окръжен съд-Хасково постановява осъдителна присъда, която е 
потвърдена от ВКС.; НОХД № 19/2009г. /чл. 279, ал. 1 от НК/. Съдия-
докладчик Стамболиева. Проведени са 4 с.з. и е постановена оправдателна 
присъда. След подаден протест ОС – Хасково е постановил осъдителна 
присъда, която е потвърдена от ВКС.; НОХД № 25/2009г. /чл. 279, ал. 1 от 
НК/. Съдия- докладчик Георгиева. Постановената е оправдателна присъда, 
която е отменена от ОС – Хасково и е постановена осъдителна, потвърдена 
от ВКС.; НОХД № 27/2009г. /чл. 148, ал. 2 от НК/. Съдия-докладчик 
Стамболийска. Постановена е оправдателна присъда, която не е обжалвана. 
 

Други проверени дела на случаен принцип: 
НОХД № 56/09г., обр. на 28.01.09г. обв. по чл.129, ал.1вр. ал.2, пр.6 

НК. Проведени 4 с.з., постановена присъда №128 от 08.06.09г., потвърдена 
с решение №149 от 09.10.09г. постановено по ВНОХД№186/09г. на ХОС; 
НОХД № 298/09г., обр. на 29.04.09г. обв. по чл.131, ал.1, т.7, пр.2 вр. 
чл.129, ал.2, пр.3 вр. ал.1 вр. ал.1 вр. чл.28, ал.1 НК. Проведени 3 с.з., 
присъда №239 от 31.08.09г. Делото е преобразувано от НОХД№177/09г., 



обр. на 23.03.09г. прекратено и върнато на РП на 23.03.09г.; НОХД № 
491/09г., обр. на 31.07.09г. обв. по чл.183, ал.4 вр. ал.1 НК, присъда №288 
от 25.09.09г.; НОХД № 354/09г., обр. на 26.05.09г. обв. по чл.343в, ал.2 
вр.ал.1 НК, присъда №59 от 19.02.09г.; НОХД№760/09г., обр. на 16.10.09г. 
обв. по чл.343б, ал.1 НК; 
 Бързо производство по Глава двадесет и четвърта от НПК:  
НОХД № 245/09г., обр. на 03.04.09г. обв. по чл.279, ал.1 НК и чл.316 вр. 
чл. 308, ал.2 вр. ал.1 НК. Делото решено със споразумение; НОХД № 
329/09г., обр. на 16.05.09г. обв. по чл.279, ал.1 НК и по чл.316 вр. чл.308, 
ал.2 вр. ал.1 НК. Споразумение; НОХД № 370/09г., обр. на 02.06.09г. обв. 
по чл.280, ал.2, т.3 и т.4 вр. ал.1 НК. Споразумение; НОХД № 396/09г., обр. 
на 10.06.09г. обв. по чл.280, ал.2, т.3 и т.4 вр. ал.1 вр. чл.20, ал.2 НК за 
първия и втория подсъдим и обв. па чл.279, ал.1 НК за третия подсъдим. 
Споразумение; НОХД №291/09г., обр. на 28.04.09г. обв. по чл.279, ал.1 НК 
и по чл.316 вр.чл.308, ал.2 вр.ал.1 НК. Споразумение; 
 Незабавно производство по Глава двадесет и пета от НПК:  
НОХД № 176/09г. обр. на 20.03.09г. обв. по чл.279, ал.1 НК, проведено 
съкратено съдебно следствие по Глава двадесет и седма от НПК; НОХД № 
419/09г., обр. на 23.06.09г. обв. по чл.279, ал.1 вр. чл.18, ал.1 НК, 
споразумение; НОХД № 42/09г., обр. на 21.01.09г. обв. по чл.279, ал.1 вр. 
чл.20, ал.2 НК. Постановена присъда №19 от 22.01.09г.; НАХД № 445/09г., 
обр. на 06.07.09г. обв. по чл.279, ал.1 вр. чл.18, ал.1 НК, споразумение; 
НОХД №604_09г., обр. на 31.08.09г. обв. по чл.279, ал.1 НК, споразумение. 
 
 Дела върнати на прокуратурата през 2009г.: 
 - по чл. 382, ал. 8 от НПК: НОХД № 721/2000г., определение от 
08.10.09г.; НОХД № 551/2009г. пр.определение от 1808.2009г., НОХД 
536/2009г., пр.определение от 17.08.2009г.; НОХД № 509/2009г., 
пр.определение от 06.08.2009г.; НОХД № 527/2009г., пр.определение от 
12.08.2009г., НОХД № 66/2009г., пр.определение от 05.02.2009г.; НОХД № 
712/2009г., пр.определение от 05.10.2009г.; НОХД № 745/2009г., пр. 
определение от 19.10.2009г.;  
 - дела върнати във фазата на подготвителните действия за 
разглеждане на делото в съдебно заседание: НОХД № 714/2009г., 
разпореждане № 362/2009г.; НОХД № 529/2009г., разпореждане № 308 от 
13.08.2009г.; НОХД № 540/2009г., разпореждане № 309 от 14.08.2009г.; 
НОХД № 447/2009г., разпореждане № 266 от 08.07.2009г.; НОХД № 
771/2003г., определение № 275 от 21.07.2009г.; НОХД № 290/2009г., 
разпореждане № 183 от 30.04.2009г.; НОХД № 175/2009г., разпореждане 
№ 147 от 23.03.2009г.; НОХД № 177/2009г., разпореждане № 104 от 
23.03.2009г.; НОХД № 2/2009г., разпореждане № 12 от 06.01.2009г.; НОХД 
№ 1051/2008г., разпореждане № 1 от 05.01.2009г.; НОХД № 763/2009г., 
разпореждане № 369 от 16.10.2009г.; ЧНД № 642/2009г., определение № 



336 от 07.09.2009г.; НОХД № 782/2009г., разпореждане № 370 от 
26.10.2009г.; НОХД № 922/2009г., разпореждане № 477 от 17.12.2009г.;  
  -дела върнати във фазата на съдебното заседание: НОХД № 
457/2009г., с пр.определение от 24.09.2009г.; НОХД № 322/2009г., с пр. 
определение от 17.09.2009г.; НОХД № 65/2009г., пр.определение от 
05.02.2009г.; НОХД №1044/2008г., пр.определение от 13.01.2009г.; НОХД 
№ 683/2009г., пр.определение от 12.10.2009г.; НОХД № 776/2009г. 
пр.определение от 03.12.2009г; НОХД № 187/2009г., пр.определение от 
26.11.2009г. 
 Основните причините за връщане на делата на прокуратурата в 
основни линии се свеждат до констатирани от съда отстраними 
съществени нарушения на процесуалните правила, допуснати на 
досъдебното производство, които са довели до ограничаване на 
процесуалните права на обвиняемия или на неговия защитник, или на 
пострадалия. Част от допуснатите нарушения, послужили като мотив за 
връщане на делото понякога касаят чисто формални недостатъци, като 
липса на подписи на обвиняем, дознател или преводач, грешни дати, 
неяснота в съдържанието и т.н. По отношение на неодобрените 
спорозумения, като оснвен мотив се посочва, че същото противоречи на 
закона и морала, което се изразява в това, че предвидените наказания са 
занижени, не съответстват на извършеното деяние и не могат да 
постигнат целите си. 

За периода от 01.01.2009г. до 31.12.2009г. в РС-Свиленград, няма 
изгубени дала. 
 
 

 
РАЙОНЕН СЪД – ИВАЙЛОВГРАД 

 
 За проверявания период, Районен съд - гр. Ивайловград е с щатната 
численост от 2 районни съдии, 1 съдия по вписванията и 1 държавен 
съдебен изпълнител. Всички щатове са били заети. В съда няма обособена 
наказателна и гражданска колегия.  
 

1. Разпределение на делата на принципа на случайния подбор 
съгласно чл.9 ЗСВ. 

- Случайният подбор чрез електронно разпределение на делата се 
извършва, съобразно поредността на постъпването им. Разпределението на 
делата е сравнително равномерно, като разликите в натовареността на 
отделните състави е незначителна. Съдиите са разглеждали дела, 
образувани по всички подсъдните на РС производства. Във връзка с 
принципа на случайния подбор, председателят на съда е определил със 



заповед, кой да извършва разпределението при негово отсъствие. 
Системата се експлоатира коректно.  

 
 2. Деловодни книги: 

- При проверка на срочните книги, съответно за открити съдебни 
заседания по наказателни дела, срочна книга за проведени закрити 
заседания, се установи че се водят съгласно изискванията на ПАРОАВАС. 
За календарната година са приключени с отразяване началния и крайния 
номер и поредността на страниците. 

- Описната книга се води съгласно изискванията, с изключение на 
графите за архивиране, в които липсва отбелязвания, предвид това че за 
2008г. и 2009г. не е извършвано архивиране на делата.  

- Книга за веществени доказателства – за 2009г. в съда няма 
постъпили веществени доказателства.  

- Книга за изпълнение на влезли в сила присъди и определения се 
води съгласно изискванията. При проверката се установи че препис от 
присъдата си изпраща за изпълнение на прокуратурата в 
законоустановеният срок. Извършва се ежемесечна проверка на книгата, 
съгласно чл. 120 от ПАРОАВАС.  
 

3. Образуване, движение и приключване на делата. 
 Постъпилите дела през проверявания период - 111 дела. Останали 

несвършени в началото на отчетния период – 5 дела. Общо дела за 
разглеждане – 116 бр. от които: НОХД – 37 бр., НЧХД – 8 бр., НАХД – 51 
бр., по чл. 78а от НК – 1 бр., ЧНД – 10 бр. и ЧНД разпити – 9 бр. 

 Общо свършените дела - 90 бр. както следва: НОХД – 31 бр., НЧХД 
– 6 бр., по чл.78а от НК - 1 бр., ЧНД – 9 бр., ЧНД разпити – 9 бр. и НАХД – 
34 бр. 

Решени дела по същество – 67 бр. от които: НОХД – 18 бр., НЧХД – 1 
бр., по чл.78а от НК – 1 бр., ЧНД – 5 бр. и НАХД – 33 бр. 

Прекратени производства общо – 23 дела. от които: прекратени и 
върнати на РП, за доразследване – 1 дело и 2 дела за извършване проверка 
за престъпление от общ характер. 

Споразумения – по чл.382 НПК – 12 бр., по чл.384 НПК – няма. 
Останали несвършени дела в края на периода – 26 бр. в т.ч. – НОХД 

– 6 бр., НЧХД – 2 бр., ЧНД – 1 бр. и НАХД – 17 бр. 
Приключени дела в тримесечен срок – 68 бр. съставляващи 76% от 

всички приключени дела. в т.ч. – НОХД – 30 бр., НЧХД – 4 бр., по чл.78а 
от НК – 1 бр. и НАХД – 16 бр. Неприключването на останалите дела в този 
срок се дължи на обективни причини - необходимост от събиране на 
допълнителни доказателства, неявяване на свидетели, подсъдими и 
защитници 



За проверявания период в РС-Ивайловград, няма постановени 
оправдателни присъди. 

 
Извършена бе проверка на върнатите на прокуратурата дела, 

разпределени съгласно процесуалния стадий, на който са постановени 
съдебните актове: с разпореждане по чл.249 от НПК – НОХД№ 70/09г., 
противоречие между обстоятелствената част и диспозитива на 
обвинителния акт; 

 и с протоколно определение – НЧХД№43/09г. и НАХД№31/09г. и 
по двете дела, съдебните производства са прекратени и изпратени на 
прокуратурата, с оглед на това, че се касае за престъпления от общ 
характер. 

 
На случаен принцип, бяха изискани и проверени следните дела:  
НОХД№107/09г., обр. на 23.12.09г. обв. по чл.195, ал.1, т.3 вр. 

чл.194, ал.1 вр.чл.20, ал.2 от НК. Проведено 1 с.з., постановена присъда на 
03.02.10г.; НОХД№59/09г., обр. на 28.08.09т. обв. по чл.343б, ал.1 от НК. 1 
с.з., присъда №42 от 03.09.09г.; НОХД№35/09г., обр. на 30.05.09г. обв. по 
чл.343б, ал.1 НК. 1 с.з., присъда №30 от 03.06.09г.; НОХД№69/09г., обр. на 
01.10.09г. обв. по чл.343б, ал.1 от НК. 3 с.з., присъда №55 от 14.10.09г.; 
НОХД№30/09г., обр. на 07.05.09г. обв. по чл.343б, ал.1 от НК. 1 с.з., 
присъда №21 от 14.05.09г.; НОХД№65/09г., обр. на 23.09.09г. обв. по 
чл.343б, ал.1 от НК. 2 с.з., присъда №51 от 30.09.09г.; НОХД№25/09г., обр. 
на 07.04.09г. обв. по чл.195, ал.1, т.3 и 4 вр. чл.194, ал.1 от НК. постановена 
присъда №28 от 27.04.09г. НОХД№44/09г., обр. на 02.07.09г. обв. по 
чл.131, ал.1, т.12 вр. чл.129 от НК и обв. по чл.325, ал.3 вр. ал.2 вр. ал.1 вр. 
чл.28 от НК. 3 с.з., присъда №46 от 18.09.09г., потвърдена с решение №192 
от 26.11.09г. на ХОС.; НЧХД№109/09г., обр. на 28.12.08г. обв. по чл.148, 
ал.2 вр.ал.1, т.2 и 3 от НК. 1с.з. приключено на 24.02.09г.; НЧХД№29/09г., 
обр. на 07.05.09г. обв. по чл.130 от НК, приключена на 10.06.09г.; 
НЧХД№4/09г., обр. на 13.01.09г. обв. по чл.130, ал.1 НК и обв. по чл.146, 
ал.1 НК. проведени 6 с.з. свършено на 18.09.09г. 

НАХД№26/09г., обр. на 09.04.09г., 1 с.з. решение №26 от 17.06.09г. 
потвърждава НП; НАХД№9/09г., обр. на 29.01.09г. 3 с.з. решение от 
24.04.09г., отменя НП; НАХД№23/09г., обр. на 30.03.08г. 1 с.з. решение от 
22.04.09г., потв. НП; НАХД№61/09г., обр. на 01.09.09.г., решение от 
30.10.09г., отменя НП; НАХД№7/09г., обр. на 21.01.09г., 3 с.з. свършено на 
08.05.09г. отменя НП; НАХД№6/09г., обр. на 21.01.09г. 5 с.з. свършено на 
26.05.09г.; НАХД№47/09г., обр. на 14.07.09г., 1 с.з., свършено на 17.09.09г. 
отменя НП. ХОС потвърждава с решение №1от 27.01.10г.; НАХД№64/09г., 
обр. на 18.09.09г., 2 с.з. решено на 10.12.09г.; НАХД№57/09г., обр. на 
20.08.09г., 2 с.з. решено на 26.11.09г.; НАХД№36/09г., обр. на 09.06.09г., 2 
с.з. решено на 23.09.09г. 



Проверени дела, по които са приложени особените правила на 
съкратеното съдебно следствие по Глава двадесет и седем от НПК: 
НОХД№, обр. на 14.03.09г. обв. по чл.195, ал.1, т.4 вр. чл.194, ал.1 вр. 
чл.28 и чл.20, ал.2 НК, приключено на 24.03.09г.; НОХД№80/09г., обр. на 
22.10.09г. обв. по чл.343в, ал.1, пр.2 от НК, приключено на 19.11.09г.; 
НОХД№42/09г., обр. на 25.06.09г. обв. по чл.346, ал.2, т.1 от НК, свършено 
на 24.09.09г.; НОХД№3/09г., обр. на 07.01.09г. обв. по чл.331, ал.1 
вр.чл.330, ал.1 НК, свършено на 25.02.09г.; НОХД№32/09г., обр. на 
16.05.09г. обв. по чл.354а, ал.3, пр.11 от НК, свършено на 10.06.09г.; 

Дела решени със споразумение: НОХД№58/09г.; НОХД№53/09г.; 
НОХД№48/09г.; НОХД№110/09г.; НОХД№89/09г.; НОХД№13/09г.; 
НОХД№14/09г.; НОХД№2/09г.; НОХД№1/09г.; всичките дела са за 
престъпление по чл.343б от НК. Наложеното наказание е пробация.; 
НОХД№100/09г. за престъпление по чл.279, ал.1 от НК, наложено 
наказание глоба в размер на 100 лв. 

Не бяха констатирани нарушения, относно образуване, движение и 
приключване на делата. Прави впечатление, че преобладаващата част 
административно – наказателни дела се решават в максимум 2 с.з., като 
изготвянето на решението е в същия или най – късно на следващия ден от 
заседанието. 

За периода от 01.01.2009г. до 31.12.2009г. в РС-Ивайловград, няма 
спрени или изгубени дала. 

 
 

РАЙОНЕН СЪД – ХАРМАНЛИ 
 

 За проверявания период, Районен съд - гр. Харманли е с щатната 
численост от 3 районни съдии, 1 съдия по вписванията и 1 държавен 
съдебен изпълнител. Всички щатове са били заети. В съда няма обособена 
наказателна и гражданска колегия. 
 

1. Разпределение на делата на принципа на случайния подбор 
съгласно чл.9 ЗСВ. 

- Случайният подбор чрез електронно разпределение на делата се 
извършва, съобразно поредността на постъпването им. Разпределението на 
делата е сравнително равномерно, като разликите в натовареността на 
отделните състави е незначителна. Съдиите са разглеждали дела, 
образувани по всички подсъдните на РС производства. Във връзка с 
принципа на случайния подбор, председателят на съда е определил със 
заповед №54/24.03.09г. кой да извършва разпределението при негово 
отсъствие. Системата се експлоатира коректно.  

 
 2. Деловодни книги: 



- При проверка на срочните книги, съответно за открити съдебни 
заседания по наказателни дела, срочна книга за проведени закрити 
заседания и описната книга, се установи че се водят съгласно изискванията 
на ПАРОАВАС. За календарната година са приключени с отразяване 
началния и крайния номер и поредността на страниците. 

- Книга за веществени доказателства – води се съгласно 
изискванията, като за постъпилите в съда в.д. се съставят приемо-
предавателни протоколи, като в протокола се посочва състоянието в което 
се приемат на веществените доказателства. Всички в.д. се описват 
подробно в книгата за в.д. с всички индивидуализиращи белези. 
Протоколите за извършена инвентаризация на в.д., както и за унищожаване 
на в.д. са приложени към книгата. 

- Книга за изпълнение на влезли в сила присъди и определения се 
води съгласно изискванията. При проверката се установи че препис от 
присъдата си изпраща за изпълнение на прокуратурата в 
законоустановеният срок. В книгата се прикачват и екземпляри от писмата 
с които са изпратени. Извършва се ежемесечна проверка на книгата, 
съгласно чл. 120 от ПАРОАВАС.  

 
3. Образуване, движение и приключване на делата. 

Постъпилите дела през проверявания период - 463 дела. Останали 
несвършени в началото на отчетния период – 101 дела. Общо дела за 
разглеждане – 564 бр. от които: НОХД – 184 бр., НЧХД – 18 бр., НАХД – 
180 бр., по чл. 78а от НК – 30 бр., ЧНД – 115 бр. и ЧНД разпити – 37 бр. 

Общо свършените дела - 485 бр. както следва: НОХД – 157 бр., НЧХД – 
10 бр., по чл.78а от НК - 23 бр., ЧНД – 113 бр., ЧНД разпити – 37 бр. и 
НАХД – 145 бр. 

Решени дела по същество – 321 бр. от които: НОХД – 21 бр., НЧХД – 2 
бр., по чл.78а от НК – 22 бр., ЧНД – 107 бр. и НАХД – 132 бр. 

Прекратени производства общо – 164 дела. от които: 
Прекратени и върнати на РП– 4 бр.  
Споразумения – по чл.382 НПК – 130 бр., по чл.384 НПК – 2 бр. 
Прекратени по други причини – 28 бр. 
Останали несвършени дела в края на периода – 79 бр. в т.ч. – НОХД – 

27 бр., НЧХД – 8 бр., по чл.78а от НК – 7 бр., ЧНД – 2 бр. и НАХД – 35 бр. 
Приключени дела в тримесечен срок – 401 бр. съставляващи 83% от 

всички приключени дела. в т.ч. – НОХД – 135 бр., НЧХД – 5 бр., по чл.78а 
от НК – 22 бр. и НАХД – 89 бр. Неприключването на останалите дела в 
този срок се дължи на обективни причини - необходимост от събиране на 
допълнителни доказателства, неявяване на свидетели, подсъдими и 
защитници 

Забавено е изготвянето на решенията, както и мотивите към 
постановени присъди по 14 бр. дела. 



№ № на дело Постановяване 
на съд.акт  
чл.300-НПК 

Дата на предаване на мат. 
чл.308,ал.2НПК-(30 дни), 
чл.340,ал.1НПК-(30 дни). 

Забава Съдия 

1 НЧХД№159/09г. 02.12.09г. 11.03.09г. 2м. Станковска 
2 НАХД№283/09г. 16.12.09г. 11.03.09г. 2м. Станковска 
3 НАХД№396/09г. 21.11.09г. 10.03.10г. 2м. Станковска 
4 НАХД№579/08г. 04.02.09г. 08.04.09г. 1м. Станковска 
5 НАХД№325/08г. 18.02.09г. 30.06.09г. 3м. Станковска 
6 НАХД№47/09г. 23.03.09г. 27.05.09г. 1м. Атанасова 
7 НАХД№422/08г. 09.04.09г. 16.06.09г. 1м. Станковска 
8 НОХД№69/09г. 15.04.09г. 11.06.09г. 1м. Станковска 
9 НАХД№195/09г. 16.09.09г. 12.02.10г. 4м. Станковска 
10 НАХД№166/09г. 30.09.09г. 12.02.09г. 3м. Станковска 
11 НАХД№163/09г. 30.09.09г. 25.02.10г. 3м. Станковска 
12 НАХД№242/09г. 14.10.09г. 12.02.10г. 3м. Станковска 
13 НАХД№245/09г. 14.10.09г. 12.02.10г. 3м. Станковска 
14 НАХД№141/09г. 04.11.09г. 12.02.10г. 2м. Станковска 

 
Извършена бе проверка на върнатите на прокуратурата дела, 

разпределени съгласно процесуалния стадий, на който са постановени 
съдебните актове: с разпореждане по чл.249 от НПК – НОХД№110/09г.; 

и с протоколно определение по чл.288, т.1 от НПК – 
НОХД№456/08г.; НОХД№29/09г.; НОХД№163/07г. 

Причините за връщане на делата на прокурора за допълнително 
разследване за допуснати на досъдебното производство отстраними 
съществени нарушения на процесуалните правила са: нарушения довели до 
ограничаване на процесуалните права на обвиняемия и отразили се на 
неговата защита -обвинението е неясно, неточно и непълно, тъй като 
обстоятелствената част на обвинителния акт не отговаря на изискванията 
на чл.246, ал.2 и 3 НПК; нарушение на разпоредбата на чл.75 НПК, довело 
до ограничаване процесуалните права на пострадалия; нарушения на чл.94, 
ал.1, т.5 НПК- задължително участие на защитник.  

 
 На случаен принцип, бяха изискани и проверени следните дела:  
НОХД№12/09г., обр. на 16.01.09г. обв. по чл.343б, ал.1 от НК; 
НОХД№263/09г., обр. н 28.07.09г. обв. по чл.235, ал.3, т.1 вр. ал.1 вр. 
чл.26, ал.1 НК; НОХД№454/09г., обр. на 22.12.09г. обв. по чл.345 от НК; 
НЧХД№152/08г., обр. на 27.03.08г. обв. по чл.130, ал.1 НК. Проведени 10 
с.з., постановена присъда №62/11.03.09г. потвърдена от ХОС с решение 
№195/05.06.09г. по ВНЧХД№101/09г.; НАХД№244/09г., обр. на 15.07.09г. 
по чл.42, ал.1 от ЗХ, потвърждава НП. С решение от 15.02.10г. АС-Хасково 



отменя решението на РС; НОХД№453/09г., обр. на 21.12.09г. обв. по 
чл.343в, ал.2, вр. ал.1 вр. чл.63, ал.1, т.4 от НК; НАХД№251/09г., обр. на 
21.07.09г. по чл.21, ал.1 ЗДВП, изменя НП; НАХД№381/09г., обр. на 
23.10.09г. по чл.78а от НК, обв. по чл.354в, ал.5 вр. ал.1 от НК; 
НАХД№343/09г., обр. на 05.10.09г. по чл.21, ал.1 от ЗДВП, отменя НП; 
НАХД№425/09г., обр. на 28.11.09г. по чл.2 УБДХ.; НОХД № 221/09г. 
/чл.235, ал. 6 вр. ал. 1 от НК/. Делото е образувано на 25.06.2009г. и 
насрочено за с.з. на 20.07.2009г. Присъда № 203 от 20.07.2009г.; НОХД № 
305/2009г. /чл. 194, ал. 3, вр. ал. 1 от НК/. Делото е образувано на 
01.09.2009г. и насрочено за 11.11.2009г. В с.з. е направено искане за 
прилагане на гл. XXVII от НПК. Присъда № 285 от 11.12.2009г.; НОХД № 
144/2009г. /чл. 196, ал. 1, т. 1 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл.29, ал. 1, б „а” и „б” от 
НК/. Делото е образувано на 29.04.09г. Проведени са 2 с.з., като в първото 
с.з. ход на делото не е даден. Присъда № 165 от 22.06.2009г.; НОХД № 
190/2009г. /чл. 183, ал. 1 от НК/. Делото е образувано на 04.06.2009г. и 
приключено с присъда № 178 от 30.06.2009г.; НОХД № 165/2009г. /чл. 235, 
ал. 4, пр. 3 вр. ал. 3 от НК/. Делото е образувано на 25.05.2009г. и 
насрочено за 29.06.2009г. В с.з. е направено искане за прилагане на гл. 
XXVII от НПК. Присъда № 176 от 29.06.2009г.; НОХД № 158/2008г. /чл. 
130, ал. 2 вр. чл. 20, ал. 2 от НК/. Делото е образувано на 31.03.2008г. 
Проведени са 15 с.з. В голяма част от с.з. ход на делото не е даван, поради 
неявяване на подсъдимите или адвокати. Делото е приключено на 
04.08.2009г. с присъда № 214.; НОХД № 260/2009г. /чл. 343в, ал. 2 вр. ал. 1 
от НК/. Делото е образувано на 24.07.2009г. и приключен с присъда № 211 
от 31.07.2008г.; НОХД № 276/2009г. /чл. 339, ал. 1 от НК/. Делото е 
образувано на 10.08.2009г. Проведени са 2 с.з. С протоколно определение 
от с.з. на 11.12.2009г., съдът одобрява внесено споразумение.; НАХД № 
230/2009г. /чл. 354а, ал. 5 вр. ал. 3, т. 1 от НК/. Делото е образувано на 
02.07.2009г. и приключено на 20.07.2009г. с Решение № 202.; НАХД № 
246/2009г. /с/у Н.П. издадено от директора на РД „Автомобилна 
администрация”/. Делото е образувано на 15.07.2009г. и приключено с 
Решение № 220 от 24.08.2009г. Административен съд – Хасково с решение 
№ 325 от 07.12.2009г. по КАНД № 334/09г. оставя в сила решението на РС 
– Харманли.; НАХД № 380/2009г. /с/у Н.П. изд. от началника на РУ на 
МВР - Харманли/. Делото е образувано на 23.10.09г. и е приключено с 
Решение № 290 от 15.01.2009г.; НАХД № 443/2009г. / по реда на УБДХ/. 
Делото е образувано на 09.12.2009г. и приключено с решение № 275 на 
09.12.2009г.; НАХД № 342/2009г. Делото е образувано на 05.10.2009г и 
приключено с решение № 278 на 30.12.2009г. 

Дела решени със споразумение:  
НОХД№80/09г., обр. на 24.03.09г.обв. по чл.354, ал.3, т.1 НК и обв. 

по чл.354а, ал.5, вр.ал.3, т.1 вр. чл.20, ал.2 НК; НОХД№176/09г., обр. на 
27.05.09г. обв. по чл.183, ал.4 вр. ал.1 вр. чл.28, ал.1 от НК; 



НОХД№158/09г., обр. на 26.05.09г. обв. по чл.343б, ал.1 от НК; 
НОХД№456/09г., обр. на 22.12.09г.; НОХД№114/09г., обр. на 10.04.09г. 
обв. по чл.343в, ал.2 вр. ал.1 вр. чл.63, ал.1, т.4 от НК; НОХД№186/09г., 
обр. на 03.06.09г. обв. по чл.343в, ал.2 от НК. Проведени 6 с.з., първото с.з. 
е насрочено за 18.06.09г., поради излизане в платен отпуск на докладчика. 
Пренасрочено за 07.10.09г. като няма разрешение от председателя за 
насрочване в по- дълъг срок. В с.з. на 07.10.09г. подсъдимия не се явява и 
мярката за неотклонение е изменена от „подписка” в „задържане под 
стража”. С. з. на 23.10.09г. отложено заради неявяване на адвокат, 
насрочено за 30.10.09г. – изменя мярката за неотклонение в „парична 
гаранция” и отлага за 25.11.09г.. С.з. от 25.11.09г. отсрочено поради 
служебен ангажимент на съдия-докладчика за 28.01.10г. на която и дата го 
решава със споразумение, като налага наказание пробация. Делото което е 
можело да се реши още във второто с.з. и представляващо елементарна 
фактическа и правна сложност, е гледано в продължение на почти 7 
месеца; НОХД№130/09г., обр. на 16.04.09г. обв. по чл.343б, ал.1 НК; 
НОХД № 253/2009г. /чл. 172, ал. 1 от НК/. Делото е образувано на 
21.07.2009г. Проведени са 2 с.з. С протоколно определение от с.з. на 
10.12.2009г., съдът одобрява внесено споразумение.; НОХД № 455/2009г. 
/чл. 354а, ал. 5 вр. ал. 3, т. 1 вр. чл. 63, ал. 1, т. 5 от НК/. Делото е 
образувано на 22.12.2009г. Проведени са 2 с.з. С протоколно определение 
от с.з. на 01.02.2010г., съдът одобрява внесено споразумение.; НОХД № 
451/2009г. /чл. 339, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 2, б „б” от НК/. Делото е 
образувано на 21.12.2009г. С протоколно определение № 308 от 
28.12.2009г., съдът одобрява внесено споразумение.; 

Кумулации: 
НЧД№365/09г., обр. на 14.10.09г. проведени 2с.з., решено на 

04.11.09г.; НЧД№267/09г., обр. на 30.07.09г. реш. на 08.09.09г.; 
НЧД№252/09г., обр. на 21.07.09г. 3 с.з., реш. на 12.08.09г.; НЧД№143/09г., 
обр. на 29.04.09г. 2 с.з., реш. на 09.06.09г.; НЧД№185/09г., обр. на 
02.06.09г., реш. на 02.06.09г.; НЧД№231/09г., обр. на 03.07.09г. реш. 
03.07.09г. От проверените дела за определяне на общо наказание по реда 
на чл.25, чл.23, ал.1 НК се констатира, че делата се разглеждат в рамките 
на 1 до 3 с.з. когато се налага допълнително събиране на писмени 
доказателства и актуализация на свидетелството за съдимост. Като цяло 
материята се познава добре и разпоредбите се прилагат правилно. 
Определенията се произнасят и обявяват веднага в съдебното заседание. 

Спрени дела: 
НОХД№299/07г., обр. на 03.08.07г. обв. по чл.195, ал.1, т.4 и 5 вр. 

чл.194, ал.1 и чл.26, ал.1 НК, 6 подсъдими. Проведени 13 с.з., още в 
първото заседание, поради неявяване на подсъдим, съдията отлага делото, 
изменя и мярката за неотклонение от „подписка” в „задържане под 
стража”. Делото многократно е отлагано за издирване на двама от 



подсъдимите. На 12.01.09г. внесено споразумение за 5 от подсъдимите. На 
17.03.09г. делото е спряно за издирване на единия подсъдим. Редовно са 
правени справки /на всеки 3 месеца/ за резултата от издирването. 

Не бяха констатирани нарушения, относно образуване, движение и 
приключване на делата.  

 
За периода от 01.01.2009г. до 31.12.2009г. в РС-Харманли, няма 

изгубени дала. 
 

 
 

РАЙОНЕН СЪД – ДИМИТРОВГРАД 
 

 За проверявания период, Районен съд - гр. Димитровград е с щатната 
численост от 6 районни съдии. Една щатна бройка е била незаета. В съда 
няма обособена наказателна и гражданска колегия. 
 

1. Разпределение на делата на принципа на случайния подбор 
съгласно чл.9 ЗСВ. 

- Случайният подбор чрез електронно разпределение на делата се 
извършва, съобразно поредността на постъпването им, от председателя на 
съда. Разпределението на делата е сравнително равномерно, като разликите 
в натовареността на отделните състави е незначителна. Съдиите са 
разглеждали дела, образувани по всички подсъдните на РС производства. 
Макар и да няма специализация, някои от съставите са разглеждали 
преимуществено наказателни или съответно граждански дела. Във връзка с 
принципа на случайния подбор, председателят на съда е утвърдил със 
заповед №6886/30.09.08г. и №3697/15.05.09г. разпределението на видовете 
дела и съответната натовареност. Наказателни дела от общ характер са 
разглеждали съдия Иван Маринов, съдия Петър Петров и съдия Гергана 
Стоянова. Наказателни дела от административен характер са разглеждали 
от съдия Андрей Андреев, съдия Антоанета Митрушева и съдия Гергана 
Стоянова. При отсъствие на председателя, е определяно за всеки конкретен 
случай кой да извършва разпределението. Системата се експлоатира 
коректно.  

 
 2. Деловодни книги: 

- При проверка на срочните книги, съответно за открити съдебни 
заседания по наказателни дела, срочна книга за проведени закрити 
заседания, се установи че се водят съгласно изискванията на ПАРОАВАС. 
За календарната година са приключени с отразяване началния и крайния 
номер и поредността на страниците. 



- Описна книга – не се попълват графите за архивиране, в графа №8 и 
№9 се вписват едни и същи дати. Не се попълва и графата за 
продължителност на делата. 

- Книга за веществени доказателства – води се съгласно 
изискванията, като за постъпилите в съда в.д. се съставят приемо-
предавателни протоколи, като в протокола се посочва състоянието в което 
се приемат на веществените доказателства. Всички в.д. се описват 
подробно в книгата за в.д. с всички индивидуализиращи белези.  

- Книга за изпълнение на влезли в сила присъди и определения се 
води съгласно изискванията. При проверката се установи че препис от 
присъдата си изпраща за изпълнение на прокуратурата в 
законоустановеният срок. Не се извършва проверка на книгата, съгласно 
чл. 120 от ПАРОАВАС.  
 

3. Образуване, движение и приключване на делата. 
Постъпилите дела през проверявания период - 758 дела. Останали 

несвършени в началото на отчетния период – 143 дела. Общо дела за 
разглеждане – 901 бр. от които: НОХД – 315 бр., НЧХД – 49 бр., , по чл. 
78а от НК – 47 бр., ЧНД – 121 бр., ЧНД разпити – 90 бр. и НАХД – 279 бр. 

Общо свършените дела - 782 бр. както следва: НОХД – 273 бр., НЧХД – 
36 бр., по чл.78а от НК - 42 бр., ЧНД – 115 бр., ЧНД разпити – 90 бр. и 
НАХД – 226 бр. 

Решени дела по същество – 618 бр. от които: НОХД – 160 бр., НЧХД – 
16 бр., по чл.78а от НК – 38 бр., ЧНД – 100 бр. и НАХД – 214 бр. 

Прекратени производства общо – 164 дела, от които: 
Прекратени и върнати на РП– 11 бр.  
Споразумения – по чл.382 НПК – 99 бр., по чл.384 НПК – 0 бр. 
Прекратени по други причини – 54 бр. 
Останали несвършени дела в края на периода – 119 бр. в т.ч. – НОХД – 

42 бр., НЧХД – 13 бр., по чл.78а от НК – 5 бр., ЧНД – 6 бр. и НАХД – 53 
бр. 

Приключени дела в тримесечен срок – 581 бр. съставляващи 74% от 
всички приключени дела. в т.ч. – НОХД – 210 бр., НЧХД – 19 бр., по 
чл.78а от НК – 35 бр. и НАХД – 112 бр. Неприключването на останалите 
дела в този срок се дължи на обективни причини - необходимост от 
събиране на допълнителни доказателства, неявяване на свидетели, 
подсъдими и защитници 

Забавено е изготвянето на решенията, както и мотивите към 
постановени присъди по 51 бр. дела. 

 



№ № на дело Постановяване 
на съд.акт  
чл.300-НПК 

Дата на предаване на мат. 
чл.308,ал.2-НПК(30 дни), 
чл.340,ал.1-НПК(30 дни). 

Забава Съдия 

1 НАХД№312/09г. 19.10.09г. 25.01.10г. 2м. Митрушева 
2 НАХД№599/09г. 27.11.09г. 01.02.10г. 1м. Андреев 
3 НАХД№427/09г. 27.11.09г. 08.02.10г. 1м. Андреев 
4 НАХД№428/09г. 27.11.09г. 08.02.10г. 1м. Андреев 
5 НАХД№429/09г. 27.11.09г. 22.02.10г. 2м. Андреев 
6 НАХД№430/09г. 27.11.09г. 22.02.10г. 2м. Андреев 
7 НОХД№636/09г. 01.12.09г. 04.03.10г. 2м. Маринов 
8 НАХД№25/09г. 10.03.09г. 09.06.09г. 2м. Маринов 
9 НАХД№741/08г. 20.01.09г. 01.04.09г. 1м. Маринов 
10 НАХД№798/08г. 27.01.09г. 13.05.09г. 2м. Маринов 
11 НАХД№758/08г. 02.02.09г. 14.05.09г. 2м. Митрушева 
12 НАХД№663/08г. 02.02.09г. 19.05.09г. 2м. Митрушева 
13 НАХД№728/08г. 02.02.09г. 06.04.09г. 1м. Митрушева 
14 НАХД№926/08г. 05.02.09г. 08.04.09г. 1м. Митрушева 
15 НАХД№799/08г. 05.02.09г. 06.04.09г. 1м. Митрушева 
16 НАХД№482/08г. 05.02.09г. 14.05.09г. 2м. Митрушева 
17 НАХД№839/08г. 06.02.09г. 08.04.09г. 1м. Маринов 
18 НАХД№779/08г. 06.02.09г. 13.05.09г. 2м. Маринов 
19 НАХД№911/08г. 10.02.09г. 21.05.09г. 2м. Маринов 
20 НАХД№661/08г. 10.02.09г. 10.04.09г. 1м. Маринов 
21 НАХД№662/08г. 10.02.09г. 10.04.09г. 1м. Маринов 
22 НАХД№782/08г. 10.02.09г. 10.04.09г. 1м. Маринов 
23 НАХД№877/08г. 12.02.09г. 15.05.09г. 2м. Митрушева 
24 НАХД№892/08г. 13.02.09г. 17.06.09г. 3м. Маринов 
25 НОХД№205/07г. 13.02.09г. 23.07.09г. 4м. Маринов 
26 НАХД№906/08г. 27.02.09г. 12.05.09г. 1м. Маринов 
27 НАХД№908/08г. 27.02.09г. 13.05.09г. 1м. Маринов 
28 НАХД№867/08г. 27.02.09г. 09.06.09г. 2м. Маринов 
29 НЧХД№224/08г. 06.03.09г. 08.05.09г. 1м. Митрушева 
30 НОХД№517/07г. 06.03.09г. 24.07.09г. 3м. Маринов 
31 НОХД№624/08г. 10.03.09г. 24.07.09г. 3м. Маринов 
32 НАХД№25/09г. 10.03.09г. 11.06.09г. 2м. Маринов 
33 НАХД№860/08г. 13.03.09г. 16.06.09г. 2м. Маринов 
34 НАХД№100/09г. 20.03.09г. 12.06.09г. 1м. Маринов 
35 НАХД№101/09г. 20.03.09г. 12.06.09г. 1м. Маринов 
36 НАХД№780/08г. 31.03.09г. 03.07.09г. 2м. Маринов 
37 НАХД№781/08г. 31.03.09г. 03.07.09г. 2м. Маринов 



38 НАХД№69/09г. 31.03.09г. 12.06.09г. 1м. Маринов 
39 НАХД№47/09г. 03.04.09г. 11.06.09г. 1м. Маринов 
40 НАХД№7/09г. 10.04.09г. 02.07.09г. 1м. Маринов 
41 НАХД№85/09г. 10.04.09г. 12.06.09г. 1м. Маринов 
42 НАХД№40/09г. 14.04.09г. 02.07.09г. 1м. Маринов 
43 НАХД№110/09г. 14.04.09г. 17.07.09г. 2м. Маринов 
44 НАХД№46/09г. 12.05.09г. 20.07.09г. 1м. Маринов 
45 НАХД№143/09г. 12.05.09г. 20.07.09г. 1м. Маринов 
46 НАХД№163/09г. 15.05.09г. 20.07.09г. 1м. Маринов 
47 НАХД№166/09г. 15.05.09г. 30.07.09г. 1м. Маринов 
48 НАХД№209/09г. 18.09.09г. 03.12.09г. 1м. Маринов 
49 НОХД№226/09г. 18.09.09г. 27.11.09г. 1м. Маринов 
50 НАХД№303/09г. 24.09.09г. 01.12.09г. 1м. Митрушева 
51 НАХД№478/09г. 12.10.09г. 17.12.09г. 1м. Маринов 

 
Извършена бе проверка на върнатите на прокуратурата дела, 

разпределени съгласно процесуалния стадий, на който са постановени 
съдебните актове: с разпореждане по чл. 249 от НПК –НОХД№411/09г.; 
НОХД№629/08г. прекратено с разпореждане от 12.09.08г.; 
НОХД№868/08г. прекратено на 12.12.08г., делото е преобразувано от 
НОХД№629/08г.; НОХД№62/09г. преобразувано от НОХД№868/08г. 
Делото два пъти е било връщано на прокуратурата. С разпореждане от 
05.02.09г., поради това, че дадените указания от съда отново не са 
изпълнени в цялост, делото за пореден път е прекратено и върнато на РП. 
Следва да се има предвид че предварителното производство е образувано 
през 1996г. – следствено дело №50/1996г. на ТСО-Димитровград. 
Обвинението е за извършено престъпление по чл.195, ал.1, т.3, т.4 и т.7, вр. 
чл.26, ал.1 от НК; НОХД№190/09г.; НОХД№641/09г.;  

и с протоколно определение по чл.288, т.1 от НПК – 
НОХД№158/09г., сл. дело №50/1996г. на ТСО-Димитровград, делото за 
пореден 4-ти път е прекратено и върнато на РП, като в случая са 
констатирани и нови нарушения на процесуалните правила! На 
подсъдимата на са били предявени материалите на ДП и е допуснато 
нарушение, относно квалификацията на деянията; НОХД№364/09г.; 
НОХД№530/09г.; НОХД№592/08г.; НОХД№869/08г. 

Причините за връщане на делата на прокурора за допълнително 
разследване за допуснати на досъдебното производство отстраними 
съществени нарушения на процесуалните правила са: нарушения довели до 
ограничаване на процесуалните права на обвиняемия и отразили се на 
неговата защита -обвинението е неясно, неточно и непълно, тъй като 
обстоятелствената част на обвинителния акт не отговаря на изискванията 
на чл.246, ал.2 и 3 НПК; неизпълнение на дадени указания от съда; 



нарушени права на обвиняемия по чл.55 НПК-да се запознае с 
обвинението, да организира защитата си, да дава обяснения и да се 
запознава с доказателствата; противоречие между обстоятелствената част 
и диспозитива на обвинителния акт; нарушение на разпоредбата на чл.75 
НПК, довело до ограничаване процесуалните права на пострадалия; 
нарушения на чл.94, ал.1, т.5 НПК- задължително участие на защитник. 

 
На случаен принцип, бяха изискани и проверени следните дела:  

НОХД№505/08г., обр. на 02.07.08г. обв. по чл.209, ал.1 вр. чл.26, ал.1 от 
НК. Насрочено за първи път на 09.10.08г., проведени 5 с.з. причините за 
отлагане, неявяване на свидетели; НОХД№468/08г., обр. на 19.06.08г. обв. 
по чл.195, ал.1, т.3 и т.4 и по чл.215, ал.1 от НК. Проведени 6 с.з., първо 
заседание 29.09.08г. липсва разрешение от председателя за по - дългия 
срок на насрочване. След второто с.з. поради отсъствие на подсъдимия, е 
даден ход на делото по реда на чл.269, ал.3 от НПК. Делото е приключено 
на 19.02.09г; НОХД№821/08г., обр. на 18.11.08г. по чл.194, ал.1 от НК. 
Насрочено за 20.01.09г.; НАХД№428/09г., обр. на 11.08.09г. проведени 2 
с.з., обявено за решаване 27.11.09г., решение от 05.02.10г.; НАХД№46/09г., 
обр. на 29.01.09г. насрочено 31.03.09г., решение от 16.07.09г.; 
НАХД№69/09г., обр. на 09.02.09г., решение от 11.06.09г.; 
НОХД№224/09г., проведени съкратено съдебно следствие; 
НАХД№20/09г., обр. на 13.04.09г. свършено на 07.04.09г., отменя НП, с 
решение №223 от 14.07.09г. АС- Хасково отменя решението на ДРС и 
потвърждава НП; НАХД№40/09г., обр. на 26.01.09г., свършено на 
14.04.09г. отменя НП; НАХД№7/09г., обр. на 06.01.09г.,свършено на 
10.04.09г. отменя НП; НОХД№25/09г., обр. на 15.01.09г., свършено на 
10.03.09г.; НОХД№608/08г., обр. на 20.08.09г. обв. по чл.172б, ал.2, вр.ал.1 
от НК. Проведени 5 с.з., постановена присъда №183 от 14.04.09г.; 
НЧХД№363/09г., обр. на 03.07.09г. обв. по чл.130, ал.2 от НК. Проведени 7 
с.з., делото е преобразувано от НЧХД№403/08г. по което е постановена 
осъдителна присъда, която е отменена с решение №110от 24.06.09г. на 
ХОС.; НОХД№432/08г., обр. на 05.06.08г. обв. по чл.354а, ал.3, т.1 НК. 
Постановена присъда на10.07.08г., изменена с решение №180 от 20.10.08г. 
на ХОС; НОХД№419/07г., обр. на 17.07.07г. обв. по чл.206, ал.1 от НК. 
Проведени 10 с.з., като след проведено с.з. на 08.02.08г. следващото с.з. е 
на 08.10.09г. поради командироването на съдия Маринов в РС-Свиленград. 
Постановена присъда №171 от 10.04.09г.; НАХД № 612/2009г. делото е 
образувано на 29.10.2009г. Проведени са 2 с.з. и е приключено с Решение 
№ 17 от 02.03.2010г.; НАХД №325/2009г. делото е образувано на 
12.06.2009г. Проведени са 4 с.з. – 08.07.09г., 21.09.09г., 24.09.09г. и на 
19.10.09г. делото е приключено на 19.01.2010г. с Решение № 438. 
Решението е обжалвано пред Административен съд – гр. Хасково.; НОХД 
387/ 2009г. /чл. 195, ал. 1, т. 3 и т. 5 от НК, чл. 194, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 от 



НК/ Делото е образувано на 15.10.2009г. Проведени са 3 съдебни 
заседания- 02.10.2009г., 30.10.2009г. и 27.11.2009г. В последното с.з. 
делото е спряно за издирване на свидетел, който е бил осъден за същото 
престъпление от ДРС по НОХД 0 92а/1999г. с влязла в сила присъда.; 
НОХД № 813/2008г. обв. по чл.343б, ал. 1 от НК. Делото е образувано на 
17.11.2008г. и приключено с присъда № 7 от 20.01.2009г.; НЧХД № 
644/2008г. /чл. 130, ал.1 от НК/. Делото е образувано на 12.09.2008г. 
Проведени са 6 съдебни заседания. Делото е приключено на 25.03.2009г. с 
Присъда № 139.; НЧХД № 743/2007г./чл. 130, ал. 2 от НК/. Делото е 
образувано на 12.12.2007г. Проведени са 6 съдебни заседания. В с.з. на 
12.12.2007г., съдия-докладчика с разпореждане е прекратил наказателното 
производство на осн. чл. 24, ал.4, т. 2 от НПК. Окръжен съд – Хасково с 
определение № 94 от 05.06.2008г. по ВНЧД 0411/2007г. отменя 
разпореждането на ДРС от 12.12.2007г. След постъпила молба от тъжителя 
на 13.03.2009г. производството по делото е прекратено на осн. чл. 24, ал. 4, 
т.4 от НПК.; 

Проверени дела, по които са приложени особените правила на 
съкратеното съдебно следствие по Глава двадесет и седем от НПК: 
НОХД № 355/2009г. /чл. 183, ал. 1 от НК/. Делото е образувано на 
25.06.2009г. Присъда № 415 от 07.10.2010г.; НОХД № 298/2009г. /чл. 196, 
ал. 1, т. 2 вр. чл. 195, ал. 1, т. 4 вр. чл. 29, ал. 1, б „а” и „б” вр. чл. 26, ал. 1 
от НК/. Делото е образувано на 04.06.2009г. Проведени са 3 с.з. В първите 
две ход на делото не е даван. Делото е приключено с присъда № 466 от 
27.10.2009г.; НОХД № 413/2009г./чл. 183, ал. 4 вр. ал. 1 от НК/. Делото е 
образувано на 03.08.2009г. и приключено на 24.09.2009г. присъда № 388.; 
НОХД № 645/2009г. /354а, ал. 3, т. 1 вр. чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК/. Делото е 
образувано на 13.11.09г. и приключено с Присъда № 574 от 16.12.2009г.; 
НОХД № 636/2009г. /чл. 195, ал.1, т. 4 и т. 5 от НК вр. чл. 63, ал. 1, т.3 от 
НК/. Делото е образувано на 10.11.2009г. и приключено на 01.12.2009г. 
НОХД № 745/2009г. /чл. 196, ал. 1, т. 2 вр. с чл. 195, ал. 1, т. 3 и 4 вр. с чл. 
29, ал. 1, б „а” и „б” от НК. Делото е образувано на 23.12.09г. Присъда № 
46 от 02.02.2010г. 

Дела решени със споразумение:  
НОХД№227/09г.; НОХД№221/09г. обв. по чл.343б от НК, наложено 

наказание 5м. ЛОС с 3 год. изпитателен срок и 8 м. лишаване от права; 
НОХД№156/09г. обв. по чл.172б НК, наказание „пробация”; 
НОХД№369/09г., обв. по чл.354а, ал.5 вр. ал.3, пр.1 и чл.63, ал.1 НК, 
наказание „обществено порицание”; НОХД№323/09г., обв. по чл.343б, ал.1 
от НК, наказание „пробация”; НАХД№120/09г., обв. по чл.216, ал.1 от НК, 
наказание „пробация”. 
 Дела по реда на УБДХ: НАХД № 251/2009г. Делото е образувано на 
20.05.2009г. и приключено с Решение № 231 от 20.05.09г.; НАХД № 
702/2009г. Делото е образувано на 10.12..2009г. и приключено с Решение 



№ 561 от 10.12.09г.; НАХД № 684/2009г. Делото е образувано на 
03.12.2009г. и приключено с Решение № 542 от 03.12.09г.; НАХД № 
282/2009г. Делото е образувано на 30.05.2009г. и приключено с Решение № 
247 от 30.05.09г.; НАХД № 277/2009г. Делото е образувано на 29.05.2009г. 
и приключено с Решение № 246 от 29.05.09г.; НАХД № 64/2009г. Делото е 
образувано на 06.02.2009г. и приключено с Решение № 45 от 06.02.09г.; 
НАХД № 371/2009г. Делото е образувано на 19.12.2009г. и приключено с 
Решение №579 от 19.12.09г.; 

Бяха изискани и проверени дела, по които са постановени 
оправдателни присъди: НОХД№624/08г., обв. по чл.144, ал.3 вр. ал.1 вр. 
чл.26, ал.1 от НК; НОХД№517/07г., обв. по чл.129, ал.1 от НК. 

За периода от 01.01.2009г. до 31.12.2009г. в РС-Димитровград, няма 
спрени и изгубени дала. 

 
 
ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ: 
 
1. В проверяваните съдилища е създадена добра организация на 

административната дейност. Процесът на обслужване на гражданите е 
максимално оптимизиран.  

2. Всички проверени съдебни книги за наказателните дела от 2009г. 
са по утвърден образец и са водени съгласно изискванията на ПАРОАВАС, 
с изключение на допуснатите пропуски при водене на описните книги от 
РС-Ивайловград и РС-Димитровград.  

3. С оглед направената констатация по отношение на РС – 
Свиленград и РС - Ивайловград, че не се извършва ежемесечна проверка 
на книгата за изпълнение на влезли в сила присъди и определения, относно 
спазване срока за изпращане на съдебните актове съгласно чл.120 от 
ПАРОАВАС, Административните ръководители да предприемат 
необходимите действия, с оглед спазване разпоредбата на чл.120 от 
ПАРАОВАС. 

4. Относно образуване, движение и приключване на делата се налага 
извода, че преобладаващата част от делата са насрочвани своевременно от 
докладчика и са разглеждани и свършвани в кратки срокове. С редки 
изключения, не се констатира безпричинно отлагане и забавяне на 
производствата.  
 5. При спиране на делата, са извършвани редовни справки, 
относно отпадане на основанията за спиране. 
 6. От направената проверка на върнатите за допълнително 
разследване дела, се налага извода, че процентът е нисък. По-голяма 
част от дела са върнати във фазата на подготвителните действия за 
разглеждане на делото в съдебно заседание. Причините за връщане на 



делата са разглеждани на съвместни заседания на прокурорите и съдиите, 
като са предложени мерки за по-добра организация на работата.  
 7. Във връзка с констатацията, че в РС- Димитровград е забавено 
изготвянето на решенията, както и мотивите към постановени присъди по 
51 бр. дела, Административният ръководител, с оглед правомощията му по 
чл. 80, ал. 1, т.1 от ЗСВ, да извършва системен и по-строг контрол на 
дейността на съдиите, във връзка със спазване на предвидените 
процесуални срокове, които са задължителни за тях, с оглед разпоредбата 
на чл. 12, ал.2 от ЗСВ. 

8. Не бяха констатирани нарушения, относно образуване, движение и 
приключване на делата, по които са приложени особените правила на 
съкратеното съдебно следствие по Глава двадесет и седем от НПК, както и 
делата, гледани по реда на УБДХ. 

9. В Районен съд – гр.Хасково е създадена много добра организация 
на административната дейност и работата по образуването, движението и 
приключването на наказателните дела.  
 С цел бързина на правораздаването и приключване на съдебните 
производства в разумни срокове в РС - Хасково се планират и пролагат 
различни методи за подобряване на движението на делата от образуването 
до приключването им. Още през 2006г. е приет план за намаляване 
забавянето на делата и броя на старит дела. В последствие със Заповед№ 
276/23.10.2006 год. на Административния ръководител - Председател на 
РС-Хасково се поставят времеви стандарти за разглеждане на делата от 
постъпване на исковата молба респ. делото до насрочването му за първо 
съдебно заседание и отлагането му за следващо съдебно заседание в 
едномесечен срок. През 2009г. са определени нови времеви стандарти за 
разглеждане, насрочване и приключване на наказателните производства 
/Заповед № 321 от 24.07.2009г. на Председателят на съда/. Също така е 
изготвен и Анализ на причините за отлагане на делата и мерки за 
преодоляване на негативните фактори, водещи до неоправдано забавяне на 
процеса през 2009г. По всяко наказателно производство, което не 
приключило в срок до 4 месеца, считано от датата на образуването му, 
всеки съдия - докладчик изготвя справка до зам. Административния 
ръководител, като посочва причините за забавяне на производството. 
Справките се изготвят по утвърден образец и се представят всеки месец до 
5-то число. 
 При извършената проверка на случаен принцип на наказателни дела 
се констатира, че образуването, разпределянето и разпореждането за 
даване ход на делото в съдебната фаза са извършени в един и същ ден. 
Насрочването на първото открито съдебно заседание по НОХД се 
извършва в срока по чл. 252, ал.1 НПК.  
 Следва да се отбележи, че към 2009г. няма на производство дела, 
образувани преди 2008г. 



 В Районен съд – гр.Хасково всички съдебни актове са изготвени в 
законоустановените срокове. Също така, през 2009 година няма 
неодобрени от съда споразумения по реда на чл. 381 и сл. от НПК. 
 Председателят на Районния съд – Хасково Миглена Тянкова 
проявява грижа и инициативност при подобряване условията на труд за 
съдиите и съдебните служители. Взискателна и методична е при 
осъществяване на контрола върху дейността на съдиите и служителите. 
Проявява професионализъм и високи нравствени качества в отношенията с 
колектива на съда и с останалите институции, както и стремеж към 
издигане авторитета на районния съд и съдебната власт като цяло. Показва 
образцово изпълнение на служебните задължения като съдия и 
административен ръководител на Районен съд – гр.Хасково.  
 
 ПРЕДЛОЖЕНИЕ:  
 
 На основание чл. 304, ал.2 ЗСВ Инспекторатът към ВСС да направи 
предложение  пред административния ръководител –председател на 
Окръжен съд – гр.Хасково за внасяне на предложение във Висшия съдебен 
съвет за поощрение на съдия Миглена Тянкова –ПРЕДСЕДАТЕЛ на 
РАЙОНЕН СЪД –гр.Хасково с отличие „служебна благодарност и 
грамота” и парична награда в размер на основното месечно 
възнаграждение. 
 
 

За предприетите мерки, с оглед направените препоръки и 
предложения, Инспектората към ВСС, да бъде уведомен в едномесечен 
срок. 

 
 
 
 
 
                                      ИНСПЕКТОР: 
 
                                                                 /ПЕТЪР МИХАЙЛОВ/ 

 


