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АКТ 

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 София, както и на Заповед № 07/28.01.2010 год. на Главния 
инспектор, 

 
СЕ ИЗВЪРШИ КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА на Районен съд  – гр. 

Разлог 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. 
 

СРОК за извършване на проверката от 08.02.2010г. до 12.02.2010г.  

 Изх.№……………… 
 Дата: …………….… 



 
          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. 
 
 

КОННСТАТАЦИИ ОТ ПРОВЕРКАТА 
 
 
 За проверявания период районен съд гр. Разлог е с щатната 
численост от 8 съдии. От тях по щат – 4 бр. граждански съдии и 4 бр. 
наказателни съдии. 
 

1. Разпределение на делата на принципа на случайния подбор 
съгласно чл.9 ЗСВ. 
 Новопостъпилите дела се разпределят на принципа на случайно 
распределение на делата по електронен път, чрез внедрен програмен 
продукт. Разпределението на делата е сравнително равномерно, като 
системата се експлоатира коректно.  
 Системата за случайно разпределение на делата е въведена в 
експлоатация с заповед на Председателя на РС № 42 от 19.06.2006г. 
Протоколи от случайното разпределение се прилагат към делата след 
месец октомври 2009г. 
 
 2. Деловодни книги: 

1. Книга за закритите заседания-наказателни дела. Води се на 
електронен носител. 

2. Описна книга – 2009г. Води се на електронен носител; 
3. 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. 

4. Книга за изпълнение на присъдите. Води се на електронен носител. 
За всеки месец има подписан протокол от административния 
секретар и Председателя на съда на основание чл. 112 от 
ПАРОАВАС за извършена проверка на сроковете. 



5. Срочна книга за 2009г. Води се на електронен носител.  
6. При проверка та книгата за изпълнение на наказанията  бе 

констатирано ,че същата се води съгласно изискванията с малки 
изключения, присъдите се изпращат за изпълнение в нормативно 
определените срокове/посочени са само три случая на забавено 
изпълнение/. 

 
 

№ № 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 Забележка 

1 НОХД№491/06г. 03.11.09г. 21.01.10г. 1м.  
2 НОХД№134/08г. 31.03.09г. 17.06.09г. 1м.  
3 НОХД№200/04г. 21.01.09г. 21.04.09г. 2м.  
 

 
3. Образуване, движение и приключване на делата. 
 
Общо постъпилите дела през проверявания период са 1020 дела, а 

останали несвършени в началото на отчетния период - – 182 бр.  
 
Постъпилите дела през проверявания период по видове са, както 

следва: - НОХД – 319 бр.; - НЧХД – 25 бр.; - по чл. 78а от НК – 49 бр.; - 
ЧНД – 97 бр.; - ЧНД разпити – 281бр.; - НАХД – 249 бр.; 

 
Общият бр. на делата за разглеждане пред проверявания период са 

1202 бр., като от тях – НОХД – 419 бр., НЧХД – 32 бр., НАХД – 279 бр., по 
чл. 78а от НК – 68 бр. и ЧНД – 105 бр., ЧНД разпити – 281 бр. 

Общо свършените дела за 2009г. са 1050 бр., както следва: - НОХД – 
342 бр.; - Чл.78а НК -56 бр.; - НЧХД – 23 бр.; - ЧНД – 100 бр.; - ЧНД 
разпити – 281 бр. - НАХД – 248 бр. 

От тях свършени в тримесечен срок са 816 бр., със съдебен акт по 
същество са 790. Общо прекратените производства са 260 бр. Висящи в 
края на периода са 152 бр., а 238 бр. са обжалвани и протестирани. 
 
 Проверени дела:  
 
 Проверени на случаен принцип НАХД: 
 - НАХД № 326/2009г. Делото е образувано на 16.04.09г. и насрочено 
за 16.09.2009г.по делото няма разрешение от Административен 
ръководител за насрочване извън нормативно определения срок. Делото е 
приключено с Решение № 3114 от 28.09.2009г. Административен съд – 



Благоевград с Решение № 469 от 29.12.2009г. оставя в сила решението на 
РС – Разлог.; 
 - НАХД № 250/2009г. Делото е образувано на 25.03.2009г. 
Проведени са 4 с.з. – 28.04.09г., 08.06.09г., 01.09.09г. и на 12.10.2009г. 
Решение № 3792 от 09.11.2009г., с което се потвърждава НП № 
1163/27.05.08г., издадено от началника на РПУ – Банско.; 
 - НАХД № 499/2009г. Делото е образувано на 23.06.2009г. 
Проведени са 2 с.з. - на 02.09.09г. и на 22.10.09г. Решение № 3785 от 
09.11.2009г., с което се потвърждава НП № 93/17.02.09г., издадено от 
началника на Митница – Благоевград.; 
 - НАХД № 588/2009г. Делото е образувано на 19.06.2009г. 
Проведени са 5 с.з. – 15.07.09г., 06.10.09г., 13.10.09г. 17.11.2009г. и на 
07.12.2009г. Решение № 4291 от 14.12.2009г., с което се отменя НП № 
39092/25.11.08г., издадено от началника на РПУ – Разлог.; 
 - НАХД № 426/2009г. Делото е образувано на 28.05.2009г. 
Проведени са 4 с.з. – 25.06.09г., 14.07.09г., 09.09.09г. и на 22.10.2009г. 
Делото е приключено с Решение № 3537 от 26.10.2009г. Административен 
съд – Благоевград с Решение № 478/15.01.2010г. оставя в сила решението 
на РС – Разлог.; 
 - НАХД № 511/2009г. Делото е образувано на 24.06.2009г. 
Проведени са 2 с.з. – 09.09.09г. и на 23.09.09г. Решение № 3086 от 
24.09.2009г. Административен съд – Благоевград с Решение № 
467/05.01.2010г. оставя в сила решението на РС – Разлог.; 
 - НАХД № 936/2009г. Делото е образувано на 27.11.2009г. 
Проведени са 2 с.з. на 12.01.10г. и на 03.02.10г. С Протоколно определение 
от с.з. 03.02.10г. производството по НАХД № 936/2009г. е прекратено, 
поради смърт на жалбоподателя.; 
 - НАХД № 529/2009г. Делото е образувано на 29.06.2009г. 
Проведени са 4 с.з. – 09.09.09г., 06.10.09г., 13.10.09г., 17.11.2009г. Делото е 
приключено с Решение № 4035 от 23.11.2009г. 
 - НАХД № 9/2009г. Делото е образувано на 07.01.2009г. Проведени 
са 4 с.з. – 18.03.09г., 13.04.09г., 18.05.09г. и на 22.06.2009г. Делото е 
приключено с Решение № 3032 от 17.09.2009г. Административен съд – 
Благоевград с Решение № 435/08.12.2009г. оставя в сила решението на РС 
– Разлог.; 
 - НАХД № 164/2009г. Делото е образувано на 09.03.09г. и насрочено 
за 13.04.2009г. Делото е приключено с Решение № 1427 от 08.05.2009г. 
Административен съд – Благоевград с Решение № 450 от 04.12.2009г. 
отменя решението на РС – Разлог.; 
 
 Проверени на случаен принцип НЧХД: 
 - НЧХД № 779/2009г. /чл. 130 от НК/. Делото е образувано на 
08.10.2009г. Проведени са 3 с.з. – 09.11.09г., 10.12.09г. и на 26.01.2010г. С 



протоколно определение № 315 от 26.01.2010г., производството по НЧХД 
е прекратено на основание чл. 24, ал. 4, т. 5 от НПК.; 
 - НЧХД № 539 /2009г. /чл. 161 от НК вр. с чл. 146, ал. 1 от НК вр. с 
чл. 45 от ЗЗД/. Делото е образувано на 01.07.2009г. Проведени са 3 с.з. – 
30.09.09г., 14.10.09г., 30.11.09г. Присъда № 4095 от 30.11.2009г.; 
 - НЧХД № 229/2009г. /чл. 148, ал.1, пр.1 от НК вр. с чл. 146, ал. 1 от 
НК, чл. 45 от ЗЗД/. Делото е образувано на 23.03.2009г. Проведени са 3 с.з. 
– 23.01.2009г., 12.05.2009г., 08.06.2009г. Решение 0 1821 от 08.06.2009г. 
 
 Проверени дела  на случаен принцип по реда на УБДХ: 
 - НАХД № 37/2009г. Делото е образувано на 20.01.2009г. Решение № 
173 от 20.01.09г.; 
 - НАХД № 42/2009г. Делото е образувано на 21.01.2009г. Решение № 
189 от 21.01.09г.; 
 - НАХД № 553/2009г. Делото е образувано на 06.07.2009г. Решение 
№ 2221 от 06.07.09г.; 
 - НАХД № 256/2009г. Делото е образувано на 29.03.2009г. Решение 
№ 1019 от 29.03.09г.; 
 
 Проверени на случаен принцип НОХД: 
 - НОХД № 751/2009г. /чл. 343 б, ал. 1 от НК/. Делото е образувано на 
02.10.2009г. ОА е внесен от РП – Разлог на 01.10.2009г. и с.з. е насрочено 
за 12.10.2009г. Присъда № 3359 от 12.10.2009г.; 
 - НОХД № 548/2009г. /чл. 235, ал. 6 вр. ал. 2, пр.5 от НК/. Делото е 
образувано на 02.07.2009г. ОА е внесен от РП – Разлог на 02.07.2009г. 
Проведени са 3 с.з. – 14.09.09г., 02.11.09г., 19.11.09г. В с.з. на 02.11.2009г. 
е внесено споразумение за решаване на делото, което съдът отказва да 
одобри. Присъда № 3981/19.11.09г.; 
 - НОХД № 619/2009г. /чл. 194, ал. 1 от НК/. Делото е образувано на 
03.08.2009г. Проведени са 3 с.з. – 29.09.09г., 22.10.09г., 16.11.09г. Присъда 
№ 3881/16.11.09г.; 
 - НОХД № 661/2009г. /чл. 354а, ал. 3, т.1, пр.2 от НК/. Делото е 
образувано на 21.08.2009г. Присъда № 3213/01.10.09г.; 
 - НОХД № 811/2009г. /чл. 194, ал. 1 от НК/. Делото е образувано на 
03.08.2009г. Проведени са 3 с.з. – 18.11.09г., 11.01.10г., 19.01.10г. Присъда 
№ 198/19.01.10г.; 
 - НОХД № 913/2009г. /чл. 195, ал. 1, т. 2, т. 4, пр.2 и т. 5 от НК вр. чл. 
194, ал. 1 от НК/. Делото е образувано на 20.11.2009г. Присъда № 
349/28.01.10г.; 
 - НОХД № 977/2009г. /194, ал. 1 от НК вр. чл. 26, ал. 1 от НК/. 
Делото е образувано на 11.12.2009г. Присъда № 351/28.01.10г.; 



 - НОХД № 955/2009г. /чл. 343б, ал. 1 от НК/. Делото е образувано на 
08.12.2009г. и приключено на 19.01.2010г. с наложено наказание 
„пробация”.; 
 
 Проверени на случаен принцип дела по реда на гл. XXVII, чл. 371 и 
сл. от НПК: 
 - НОХД № 664/2009г. /чл. 129, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК/. Делото е 
образувано на 21.08.2009г., отлагано е три пъти, поради неявяване на 
свидетели и вещи лица и е приключено на 02.11.2009г.; 
 - НОХД № 502/2009г. /чл. 343, ал. 3, пр.2 от НК/. Делото е 
образувано на 24.06.2009г. и приключено на 07.09.2009г. с наложено 
наказание „пробация”.; 
 - НОХД № 594/2009г. / чл. 194, ал. 3 във вр. с ал. 1 от НК/. Делото е 
образувано на 23.06.2009г. и приключено на 02.09.2009г. с наложено 
наказание „пробация”.; 
 - НОХД № 854/2009г. /чл. 183, ал. 4 във вр. с чл. 28, ал. 1 от НК/. 
Делото е образувано на 09.11.2009г. и приключено на 12.12.2009г. с 
наложено наказание „пробация”. Лицето е осъждано общо три пъти за 
управление на МПС без съответното свидетелство за управление с 
налагано наказание „пробация”.; 
  НОХД № 844/2009г. /чл. 343в, ал. 2 от НК/. Делото е образувано на 
03.11.09г. и приключено на 21.12.2009г. Внесеното споразумение с което 
се предлага налагане наказание „3 месеца лишаване на от свобода с 
отлагане на изпълнението за 3 години – по чл. 66 от НК”. Съдията – 
докладчик не одобрява постигнатото споразумение, като не излага мотиви 
за това. Новият съдия докладчик по реда на чл. 371 от НПК налага 
наказание „пробация”. 
 - НОХД № 623/2009г. / чл. 195, ал. 1, т.7 във вр. с чл. 194, ал.1 от НК 
и чл. 28, ал. 1 от НК/. Делото е образувано на 03.08.2009г. и приключено на 
04.11.2009г. Проведени са 4 с.з., като на последното е приключено по реда 
на чл. 371 от НПК. Наложено е наказание „пробация”.; 
 - НОХД № 343/2009г. /чл. 311 от НК/. Делото е образувано на 
27.04.2009г. и приключено на 15.07.2009г. Проведени са 3 с.з. и е наложено 
наказание „пробация”, което е потвърдено от ОС – Благоевград.; 
 - НОХД 411/2009г. /чл. 207, ал. 1 от НК/. Делото е образувано на 
26.05.2009г. и приключено на 13.07.2007г. с наложено наказание „глоба”. 
 - НОХД № 930/2009г. /чл. 198, ал. 1 от НК/. Делото е образувано на 
25.11.2009г. и приключено на 18.01.2010г. с наложено наказание 
„лишаване от свобода за срок от 3 месеца с 3 години изпитателен срок”при 
условията на чл. 55 от НК. 
 
 Проверени дела на случаен принцип, приключени с одобрени 
споразумения: 



 - НОХД № 336/2009г. /чл. 343б, ал. 1 от НК/. Делото е образувано на 
30.04.2009г. и приключено на 30.04.2009г. с наложено наказание 
„пробация”.; 
 - НОХД № 705/2009г. /чл. 343б, ал. 1 от НК/. Делото е образувано на 
14.09.2009г. и приключено на 18.09.2009г. с наложено наказание 
„пробация”.; 
 - НОХД № 770/2009г. /чл. 343б, ал. 1 от НК/. Делото е образувано на 
07.10.2009г. и приключено на 24.11.2009г. с наложено наказание 
„пробация”.; 
 - НОХД № 777/2009г. чл.195, ал.1, т. 4 от НК/. Делото е образувано 
на 08.10.2009г. и приключено на 13.10.2009г. с наложено наказание и за 
двете обвиняеми лица „лишаване от свобода за срок от 6 месеца с 3 години 
изпитателен срок”. 
 - НОХД № 885/2009г. /чл. 343б, ал. 1 от НК/. Делото е образувано на 
17.11.2009г. и приключено на 25.01.2010г. с наложено наказание 
„пробация”.; 
 - НОХД № 926/2009г. /чл. 343б, ал. 2 от НК/. Делото е образувано на 
24.11.2009г. и приключено на 16.12.2009г. с наложено наказание 
„пробация”.; 
 - НОХД № 957/2009г. /чл. 343б, ал. 1 от НК/. Делото е образувано на 
08.12.2009г. и приключено на 21.01.2010г. с наложено наказание 
„пробация”.; 
 - НОХД № 962/2009г. /чл. 343б, ал. 1 от НК/. Делото е образувано на 
09.12.2009г. и приключено на 14.12.2009г. с наложено наказание 
„пробация”.; 
 
 Проверени дела върнати на прокуратурата през 2009г.: 
 - НОХД № 27082009г. С протоколно определение от с.з. проведено 
на 17.06.2009г., съдебното производство е прекратено и делото е върнато 
на РП – Разлог за отстраняване на допуснати процесуални нарушения – 
несъответствие м/у обстоятелствена част и диспозитив на ОА, като се 
указва на РП, че следва да съобрази всички преходни разпореждания на 
съда – три на брой с оглед указанията дадени в тях. 
 - НАХД № 202/2009г. С разпореждане № 885 от 19.03.2009г. 
съдебното производство е прекратено и делото е върнато на РП – Разлог за 
отстраняване на допуснати процесуални нарушения. 
 - НОХД № 159/2009г. С разпореждане № 731 от 06.03.2009г., съдът 
констатира, че въпреки дадените указания на РП – Разлог за отстраняване 
на допуснати съществени процесуални нарушения, делото отново е 
внесено в съда без да е извършена каквато и да е било корекция в ОА. 
Съдебното производство е прекратено и делото отново е върнато на РП. 



 - НАХД № 116/2009г. С разпореждане № 551 от 19.02.2009г. 
съдебното производство е прекратено и делото е върнато на РП – Разлог за 
отстраняване на допуснати процесуални нарушения. 
 - НОХД № 831/2009г. Съдебното производство е прекратено с 
протоколно определение от 02.12.2009г.; 
 - НОХД № 579/2009г. Съдебното производство е прекратено с 
протоколно определение от 24.11.2009г. и делото е върнато на РП за 
отстраняване на допуснати съществени процесуални нарушения - 
несъответствие м/у обстоятелствена част и диспозитив на ОА. 
 - НОХД № 730/2009г. Съдебното производство е прекратено с 
протоколно определение № 3580 от 20.10.2009г. и делото е върнато на РП 
за отстраняване на допуснати съществени процесуални нарушения – 
прецизиране на обвинението в диспозитивната част на ОА. 
 - НОХД № 557/2009г. Съдебното производство е прекратено с 
протоколно определение от 13.10.2009г.; 
 - НОХД № 606/2009г. Съдебното производство е прекратено с 
протоколно определение от 05.10.2009г. и делото е върнато на РП за 
отстраняване на допуснати съществени процесуални нарушения. 
 При анализ на делата, върнати на прокуратурата се установява, че 
една от често срещаните причини за връщане на делата е непредявяване на 
материалите по дознанието на обвиняемия или пострадалия от 
престъплението. Например:  
 - НОХД № 588/2009г. Съдебното производство е прекратено с 
протоколно определение от 23.09.2009г.; 
 - НОХД № 205/2009г. Съдебното производство е прекратено с 
протоколно определение от 08.11.2009г.; 
 - НОХД № 788/2009г. Съдебното производство е прекратено с 
протоколно определение от 22.09.2009г.; 
 - НОХД № 754/2009г. Съдебното производство е прекратено с 
протоколно определение от -7.12.2009г.; 
 - НОХД № 858/2009г. Съдебното производство е прекратено с 
протоколно определение от 15.12.2009г.; 
 - НОХД № 845/2009г. Съдебното производство е прекратено с 
протоколно определение от 15.12.2009г.; 
 По-голяма част от делата са върнати на РП поради несъответствие 
между обстоятелствената част и диспозитива на внесения обвинителния 
акт. 
 Също така прави впечатление, че по-голяма част от делата са 
върнати в фазата на съдебно заседание. 
 - НОХД № 969/2009г. Съдебното производство е прекратено с 
протоколно определение от 15.12.2009г.; 
 - НОХД № 263/2009г. Съдебното производство е прекратено с 
протоколно определение от 08.07.2009г.; 



 - НОХД № 854/2009г. Съдебното производство е прекратено с 
протоколно определение от 04.02.2009г.; 
 - НОХД № 115/2009г. Съдебното производство е прекратено с 
протоколно определение от 11.03.2009г.; 
 - НОХД № 594/2009г. Съдебното производство е прекратено с 
протоколно определение от 18.03.2009г.; 
 - НОХД № 201/2009г. Съдебното производство е прекратено с 
протоколно определение от 14.04.2009г.; 
 - НОХД № 270/2009г. Съдебното производство е прекратено с 
протоколно определение от 16.06.2009г.; 
 - НОХД № 830/2009г. Съдебното производство е прекратено с 
протоколно определение от 02.02.2009г.; 
 - НОХД № 500/2009г. Съдебното производство е прекратено с 
протоколно определение от 19.02.2009г.; 
 - НОХД № 263/2009г. Съдебното производство е прекратено с 
протоколно определение от 08.07.2009г.; 
 - НОХД № 545/2009г. Съдебното производство е прекратено с 
протоколно определение от 08.09.2009г.; 
 - НОХД № 315/2009г. Съдебното производство е прекратено с 
протоколно определение от 01.09.2009г.; 
 - НОХД № 1007/2009г. Съдебното производство е прекратено с 
протоколно определение от 23.07.2009г.; 
 - НОХД № 415/2009г. Съдебното производство е прекратено с 
протоколно определение от 31.08.2009г.; 
 Дела върнати за доразследване във фазата на подготвителните 
действия за разглеждане на делото в съдебно заседание: 
 - НОХД № 80/2009г. Съдебното производство е прекратено с 
разпореждане № 426 от 11.02.2009г.; 
 - НОХД № 82/2009г. Съдебното производство е прекратено с 
разпореждане № 422 от 11.02.2009г.; 
 - НОХД № 448/2009г. Съдебното производство е прекратено с 
разпореждане № 1846 от 09.06.2009г.; 
 - НОХД № 421/2009г. Съдебното производство е прекратено с 
разпореждане № 1720 от 29.05.2009г.; 
 - НОХД № 412/2009г. Съдебното производство е прекратено с 
разпореждане № 1685 от 27.05.2009г.; 
 - НОХД № 598/2009г. Съдебното производство е прекратено с 
разпореждане № 2408 от 20.07.2009г.; 
 - НОХД № 737/2009г. Съдебното производство е прекратено с 
разпореждане № 3237 от 01.10.2009г.; 
 - НОХД № 774/2009г. Съдебното производство е прекратено с 
разпореждане № 3338 от 09.10.2009г. 



 - НОХД № 829/2009г. Съдебното производство е прекратено с 
разпореждане № 3756 от 05.11.2009г.; 
 - НОХД № 578/2009г. Съдебното производство е прекратено с 
разпореждане № 2333 от 15.07.2009г.; 
 
 Други дела  проверени дела на случаен принцип: 
 - НОХД № 574/07г., обр. на 10.07.07г. обв. по чл. 330, ал.1 НК. 
Проведени 6 с.з., прекратено на 09.02.09г. на осн. чл.24, ал.1, т.5 НПК. 
Пр.пр. №1417/1997г., внесен обвинителен акт за първи път на 14.10.05г. 
обр.  НОХД № 709/05г., производството прекратено на осн. чл.288, ал.1, 
т.1 НПК на 23.05.06г. Сл.дело №151/07г. по описа на ТСлО- Разлог, 
следовател Боян Аршинков. Постановление за привличане на обвиняем от 
16.10.97г., протокол за разпит на свидетел от 06.11.1997г., следващото 
действие по разследването – разпит на свидетел е от 16.08.05г. 
Обвинително постановление от 05.09.05г.; 
 - НОХД № 202/08г., обр. на 19.03.08г. обв. по чл.343, ал.3 вр. ал.1, 
б.”б”, пр.2 вр. чл.342, ал.1, пр.3 НК вр. чл.20, ал.1 и ал.2 от ЗДВП. 
Проведени 13 с.з., прекратено  на 27.04.09г. на основание на Закона за 
амнистията /Дв. бр. 26 от 07.04.09г./ - чл.289, ал.1 вр. чл.24, ал.1, т.2 НПК; 
 - НОХД №№ 198/08г., обр. на 12.03.08г. обв. по чл.216, ал.1 НК вр. 
чл.20, ал.2 НК, обв. по чл.325, ал.1 НК вр. чл.20, ал.2 НК вр. чл.23 НК. 
Сключени споразумения по отношение на двама от подсъдимите. Присъда 
от 16.09.09г. – оправдава третия подсъдим; 
 - НОХД № 153/07г., обр. на 02.03.07г. обв. по чл.195, ал.1 вр. чл.194, 
ал.1 вр. чл.29 вр. чл.26 НК. Сключено споразумение по отношение на 
единия подсъдим, другият оправдан – присъда от 04.11.09.;  
 - НОХД № 950/08г., обр. на 30.12.08г. обв. по чл.216, ал.4 вр. ал.1 
НК. Проведени 10 с.з. Оправдателно присъда от 03.12.09г.; 
 - НОХД № 451/06г., обр. на 07.06.06г. обв. по чл.195, ал.1, т.4,5 и 7 
НК. Проведени 21 с.з., одобрено споразумение от 12.01.09г.; 
 - НОХД № 543/06г., обр. на 10.07.06г. обв. по чл.198 вр. чл.20 вр. 
чл.26 НК, деянието извършено през 1996г., старо дело №92/1996г., 
прекратено и върнато на РП на 30.04.1998г. По НОХД № 543/06г. 
проведени 15 с.з., постановена оправдателно присъда на 10.11.09г.  
 - НОХД № 191/09г., обр. на 16.03.09г. обв. по чл.311, ал.1 НК, 
постановена оправдателно присъда на 24.06.09г.; 
 - НОХД № 119/08г., обр. на 14.02.08г. обв. по чл.195, ал.1, т.7 НК вр. 
чл.194, ал.1 НК вр. чл.28, ал.1 НК; 
 - НОХД № 157/09г., обр. на 05.03.09г. обв. по чл.235а, ал.2 НК. 
Постановена оправдателна присъда на 06.07.09г., потвърдена от Бл.ОС – 
решение №429 от 13.11.09г. по ВНОХД № 447/09г.; 



 - НОХД № 272/08г., обр. на 10.04.08г. обв. по чл.311, ал.1 НК. 
Постановена оправдателна присъда от 20.01.09г., потвърдена от Бл.ОС – 
решение № 257 от 26.09.09г. по ВНОХД № 226/09г.; 
 - НОХД № 746/09г., обр. на 29.09.09г. обв. по чл.195, ал.1, т.5 вр. 
чл.194, ал.1 НК. Присъда от 09.11.08г.; 
 - НОХД № 738/09г., обр. на 25.09.09г. обв. по чл.195, ал.1, т.4, пр.1 и 
т.7 вр. чл.194, ал.1 НК вр.чл.28, ал.1 НК вр.чл.20, ал.2 НК вр. чл.8, ал.1 НК. 
Присъда от 18.11.09г. 
 
 Проверено дело по сигнал наш вх. № 1596/2009г. 
 Гр. дело № 869/2004г. по описа на РС – Разлог. Делото е образувано 
на 23.09.2004г. с правно основание чл. 14, ал. 4 от ЗСПЗЗ. Към момента на 
проверката делото е висящо.  
 

ИЗВОДИ 
 
- Създадена е добра организация на административната дейност на 

съда. Не бяха констатирани нарушения, при разпределението на делата на 
принципа на случайния подбор, съгласно чл.9 ЗСВ. 

Деловодните книги се водят съгласно изискванията на ПАРОАВАС. 
- 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. 

 
ПРЕПОРЪКИ  

 
 1. Да се анализират причините поради , който по част от делата са 
проведени значителен брой съдебни заседания. 
 2. Да се обърне особено внимание на разпоредбата на чл.248 ал.2 т.2 
от НПК. Имайки предвид съотношението на върнатите дела на 
прокуратурата от съдебно заседание и от подготвително заседание,следва  
задълбоченото да се проучване на делата, във фазата на подготвителни 
действия за разглеждане на делото в открито заседание. 
 За предприетите мерки ,моля да бъде уведомен ИВСС в срок от три 
месеца.  

 
 
 
                                      ИНСПЕКТОР: 
 
                                                                 /ПЕТЪР МИХАЙЛОВ/ 


