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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 

гр. София 1301, ул. „Георг Вашингтон” № 17, тел.факс 989 48 66 

            
 

 

 
  
 

 
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, прокуратурите и следствените 
служби в Апелативен район –град София, както и на Заповед № 
307/12.11.2009год. на Главния инспектор, 

 
СЕ ИЗВЪРШИ КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА на Окръжен съд – гр. 

Враца, Районен съд - гр. Враца, Районен съд - гр. Козлодуй, Районен 
съд – гр. Мездра, Районен съд – Бяла Слатина и Районен съд - Оряхово 
с обхват на проверката от 01.01.2008г. до 30.06.2009г. 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 
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противоречиво приложение текстове на отделни норми, както и до 
противоречива съдебна практика. 

- деловодни книги. 
 

СРОК за извършване на проверката от 16.11.2009г. до 20.11.2009г.  
 

          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 

 
 

ОКРЪЖЕН СЪД - ВРАЦА 
 
За проверявания период в Окръжен съд гр. Враца по щат са работили 

22-ма съдии. Наказателна колегия се състои от 8 съдии, включително и 
председателят на съда Агнеса Ставарова, която е разглеждала наказателни 
дела. 

 
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, като разликите в натовареността на отделните 
състави е незначителна. Председателят на съда е заложен за разпределение 
на 70% натовареност, по всички наказателни дела. Системата се 
експлоатира коректно. Към делата се прилага протокол за избор на съдия-
докладчик. 
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 2. Деловодни книги 
- При проверка на описните книги за 2008г. се установи че се водят 

съгласно изискванията. Приключени са, с отразяване началния и крайния 
номер и поредността на страниците. 

- Описните книги за 2009г. се водят на хартиен и магнитен носител. В 
описната книга- ІІ инстанция за 2009г. има известни пропуски в 
попълването на отделни графи. 

- В срочните книги за открити съдебни заседания по наказателни 
дела за 2008 и 2009г., се попълват всички графи съгласно изискванията.  

- Води се книга за веществени доказателства, като за постъпилите в 
съда в.д. се съставят приемо-предавателни протоколи, които в последствие 
са приложени към самите наказателни дела. Протокола се изготвя в три 
еднообразни екземпляра, един от тях се прилага към делото един за служба 
деловодство и един за прокуратурата, 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.  

- При проверка на книгата за изпълнение на влезли в сила присъди и 
определения, се установи че се води съгласно изискванията. Препис от 
присъдата се изпраща за изпълнение на прокуратурата в 
законоустановеният срок.  

 
3. Образуване, движение и приключване на делата. 
Постъпили дела през проверявания период за 2008г. – 627 дела. 
Несвършени дела в началото на отчетния период – 41 дела. 
Общо дела за разглеждане – 668 дела от които:  

- НОХД – 72 бр. 
- Въззивни наказателни дела – 118 бр. 
- ЧНД І-ва инстанция – 337 бр. 
- ЧНД ІІ-ра инстанция - 72бр. 
- ЧНД разпити – 69 бр. 

Общо свършени дела- 634 дела в това число: 
- НОХД – 61 бр. 
- Въззивни наказателни дела – 106 бр. 
- ЧНД І-ва инстанция – 328 бр. 
- ЧНД ІІ-ра инстанция – 70 бр. 
- ЧНД разпити – 69 бр. 

Общо решени дела по същество – 571от които: 
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- НОХД – 29 бр. 
- Въззивни наказателни дела – 101 бр. 
- ЧНД І-ва инстанция – 312 бр. 
- ЧНД ІІ-ра инстанция – 66 бр. 
- ЧНД разпити – 63 бр. 

Прекратени дела общо – 63 бр. 
Споразумения - 18 дела. 

- Прекратени и върнати на РП – 13 дела. 
По други причини – 32 дела. 

- Останали несвършени дела в края на периода – 34 дела. 
- Оправдателни присъди – 1 бр. 
- Приключени дела в тримесечен срок – 95%, НОХД- 69%. 
Неприключването на останалите дела в този срок се дължи на 
обективни причини - необходимост от събиране на допълнителни 
доказателства, неявяване на свидетели, подсъдими и защитници, 
обявяване за национално издирване на подсъдими и свидетели или 
несвоевременно постъпване на отговор за резултата от издирването им.  

Забавено е изготвянето на решенията, както и мотивите към 
постановени присъди по 27 бр. 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 Забележка 

1 НОХД№113/04г. 22.01.08г. 24.06.08г. 4м.  
2 ЧНД№542/07г. 25.01.08г. 23.04.08г. 2м.  

3 НОХД№441/07г. 20.03.08г. 12.06.08г. 1м.  
4 НОХД№66/08г. 26.03.08г. 28.07.08г. 3м.  
5 НОХД№109/07г. 25.03.08г. 20.05.08г. 1м.  
6 НОХД№364/05г. 04.04.08г. 25.07.08г. 2м.  
7 НОХД№117/07г. 18.04.08г. 01.07.08г. 1м.  
8 НОХД№588/07г. 23.04.08г. 31.07.08г. 2м.  
9 НОХД№222/04г. 21.05.08г. 04.08.08г. 1м.  
10 ВНОХД№12/09г. 22.01.09г. 15.04.09г. 2м.  
11 ВНОХД№617/09г. 19.02.09г. 02.04.09г. 1м.  
12 ВНОХД№75/09г. 19.02.09г. 08.04.09г. 1м.  
13 ВНОХД№80/09г. 19.03.09г. 01.06.09г. 2м.  
14 ВНЧХД№364/06г. 17.01.08г. 09.04.08г. 2м.  
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15 ВНОХД№1869/05г. 17.01.08г. 15.04.08г. 2м.  
16 ВНОХД№238/06. 31.01.08г. 10.04.08г. 1м.  
17 ВНАХД№631/07г. 21.02.08г. 22.04.08г. 1м.  
18 ВНЧХД№1541/06г. 28.02.08г. 22.04.08г. 1м.  
19 ВНОХД№168/07г. 13.03.08г. 09.05.08г. 1м.  
20 ВНОХД№460/07г. 05.06.08г. 01.08.08г. 1м.  
21 ВНОХД№28/03г. 19.06.08г. 04.08.08г. 1м.  
22 ВНЧХД№479/07г. 18.09.08г. 05.12.08г. 1м.  
23 ВНОХД№312/07г. 30.10.08г. 15.01.09г. 1м.  
24 ВНОХД№66/08г. 30.10.08г. 15.01.09г. 1м.  
25 ВНОХД№657/06г. 13.11.08г. 03.02.09г. 2м.  
26 ВНОХД№497/07г. 18.12.08г. 26.03.09г. 2м.  
27 ВНОХД№1293/08г. 18.12.08г. 25.03.09г. 2м.  

 
Извършена бе проверка на върнатите на прокуратурата дела: 

 ВНОХД№192/09г. с Решение от 20.05.09г. е отменена присъда №75 
от 10.03.09г. постановена по НОХД№221/06г. по описа на РС-Бяла 
Слатина. Делото е върнато на РП-Бяла Слатина за отстраняване на 
допуснатите нарушения. 

ВНАХД№317/09г. с решение от 24.07.09г. е отменено решение №241 
от 03.06.09г. постановено по НАХД№409/09г. по описа на РС-Враца. 
Делото е върнато на РП-Враца. 

ВНОХД№43/09г. с Решение от 26.02.09г. е отменена присъда №295 
от 28.22.08г. постановена по НОХД№97/07г. по описа на РС-Мездра. 
Делото е върнато на РП-Мездра. 

Като основни причини 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 НПК.  

ВЧНД№331/09г. с определение от 23.07.09г. е отменено определение 
№387 от 11-06.09г. на ВРС, постановено по ЧНД№705/09г. и 
постановление от 21.05.09г. по пр.пр.№2615/08г. но ВРП за прекратяване 
на наказателното производство. Мотиви- непълнота на доказателствата. 

Бяха изискани и проверени 2 бр. дела, по които са постановени 
оправдателни присъди: НОХД№625/07г. с постановена присъда №15 от 
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24.06.2008г., подсъдимият е оправдан по обвинение по чл.115 НК и 
обвинение по чл.339, ал.1 предл.2 НК.  

НОХД№177/07г. с присъда №582 от 18.04.08г. подсъдимите са 
оправдана по обвинение по чл.212, ал.2, вр. ал.1 и чл.20 от НК, обвинение 
по чл.210, ал1, т,2, вр. чл.209, ал.1 и чл.18, ал.1 и ал.2 от НК,обвинение по 
чл.309, ал.1 вр. чл20 от НК и обвинение по чл.282, ал.2, пр.1-во, вр.ал.1 от 
НК. 

На случаен принцип, бяха изискани и проверени следните дела:  
НОХД№463/09г. обр. на 05.10.09г., обвинение по чл.219, ал.4, вр. 

ал.1 от НК. Прекратено с решение №2880 от 16.10.09г. на основание на 
Закон за амнистията в сила от 22.04.09г.; НОХД№220/09г. обр. на 
11.05.09г., присъда от 17.06.09г.; НОХД№227/09г. обр. на 13.05.09г., 
присъда №12 от 12.06.09г.; НОХД№113/04г. обр. на 20.02.04г., присъда 
№122 от 22.10.09г.; ЧНД№535/09г. ЧНД№554/09г.; ВНОХД№214/09г.; 
ВНОХД№45/09г.; ВНОХД№438/09г.; НОХД№216/08г.; ВНАХД№288/09г.; 
ВНЧХД№174/09г. НОХД№502/07г. обр. на 28.09.07г., присъда от 
27.02.08г.; НОХД№622/08г.обр. на 23.12.08г. обвинение по чл.343, ал.1, 
б.”б”, вр. чл.343, ал.1, б.”в”, вр. чл.342, ал.1 НК. Обвинителен акт внесен В 
ОС-Враца на 20.12.08г. разпореждане от 30.12.08г., делото насрочено в 
открито с.з. за 03.02.09г. Разпореждане от 29.01.09г., се отменя 
разпореждане от 30.12.08г. и се разпорежда, производството по делото да 
протече по реда на Глава двадесет и осма от НПК. Постановено решение 
№8 от 03.02.09г.; НОХД№555/09г. и ВЧНД№529/09г. Не бяха 
констатирани нарушения, относно образуване, движение и приключване на 
делата. 

За периода от 01.01.2008г. до 16.11.2009г. в ОС-Враца, няма спрени и 
изгубени дала. 

 
 

РАЙОНЕН СЪД - ВРАЦА 
 

 За проверявания период в районен съд - гр. Враца по щат са 
работили 14-ма съдии. Наказателна колегия се състои от 7 съдии, като през 
2008г. наказателните дела са разглеждани от шестима съдии, поради 
излизането от 24.10.2007г. на съдия Р. Ангелова в отпуск за отглеждане на 
малко дете.  

 
1. Разпределение на делата на принципа на случайния подбор 

съгласно чл.9 ЗСВ. 
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- Случайният подбор чрез електронно разпределение на делата се 
извършва, съобразно поредността на постъпването им от зам. 
председателят на съда, който е заложен за разпределение на 75% 
натовареност, по всички наказателни дела. Разпределението на делата е 
сравнително неравномерно, като разликите в натовареността на някои 
състави е значителна. 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 описните книги, се установи че се водят съгласно 
изискванията на ПАРОАВАС. За 2008г. срочните книги не са приключени 
с отразяване началния и крайния номер и поредността на страниците,  

- Води се книга за веществени доказателства, като за постъпилите в 
съда в.д. са съставени приемо-предавателни протоколи, които в 
последствие са приложени към самите наказателни дела. Протокола се 
изготвя в три еднообразни екземпляра, един от тях се прилага към делото 
един за служба деловодство и един за прокуратурата, като в протокола се 
посочва състоянието в което се приемат на веществените доказателства. 
Всички в.д. се описват подробно в книгата, с всички индивидуализиращи 
белези.  

- При проверка на книгата за изпълнение на влезли в сила присъди и 
определения, се установи че се води съгласно изискванията. Препис от 
присъдата е изпращана за изпълнение на прокуратурата след изтичане на 
седем дневния срок определен в чл.416, ал.5 НПК, по следните дела:  

 
№ № на дело Дата навлизане в сила Дата на изпращане на РП 

1 НОХД№1126/06г. 15.12.07г. 24.01.08г. 
2 НОХД№1353/07г. 28.02.08г. 18.03.08г. 
3 НОХД№1407/07г. 23.02.08г. 31.03.08г. 
4 НОХД№213/07г. 24.04.08г. 12.05.08г. 
5 НОХД№860/04г. 17.04.08г. 12.05.08г. 
6 НОХД№653/07г. 17.04.08г. 12.05.08г. 
7 НОХД№151/02г. 19.04.08г. 12.05.08г. 
8 НОХД№1186807г. 12.04.08г. 12.05.08г. 
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9 НОХД№150/08г. 15.04.08г. 12.06.08г. 
10 НОХД№563/08г. 14.06.08г. 01.07.08г. 
11 НОХД№298/08г. 19.06.08г. 10.07.08г. 
12 НОХД№904/07г. 07.06.08г. 17.07.08г. 
13 НОХД№696/04г. 24.07.08г. 06.08.08г. 
14 НОХД№105/04г. 20.12.08г. 06.01.09г. 
15 НОХД№119/08г. 23.12.09г. 10.01.09г. 
16 НОХД№409/08г. 12.12.08г. 14.01.09г. 
17 НОХД№1076/08г. 11.12.08г. 22.01.09г. 
18 НОХД№683/08г. 22.11.08г. 22.01.09г. 

 
3. Образуване, движение и приключване на делата. 
Постъпили дела през проверявания период – 1173 дела. 
Несвършени дела в началото на отчетния период – 255 дела. 
Общо дела за разглеждане – 2028 дела от които:  

- НОХД – 567 бр. 
- НАХД – 498 бр. 
- НЧХД – 43 бр. 
- по чл. 78а от НК – 77 бр. 
- ЧНД – 463 бр. 
- ЧНД разпити – 380 бр. 

Общо свършени дела- 1735 дела в това число: 
- НОХД – 425 бр. 
- НАХД – 395 бр. 
- НЧХД – 29 бр.  
- по чл. 78а от НК – 64 бр. 
- ЧНД – 442 бр. 
- ЧНД разпити – 380 бр. 

Общо решени дела по същество – 972 дела – НОХД-159 бр., НАХД-
342 бр., НЧХД-12 бр., по чл.78а-57 бр., ЧНД-402 бр. 

Прекратени – 266 дела. 
Споразумения – по чл.382 НПК-138 бр., по чл.384 НПК-78 бр. 

 Приключени дела в тримесечен срок – НОХД-245 бр., НАХД-263 бр. 
НЧХД- 7 бр., по чл.78а НК-45 бр. Неприключването на останалите дела 
в този срок се дължи на обективни причини - необходимост от събиране 
на допълнителни доказателства, неявяване на свидетели и подсъдими, 
обявяване за национално издирване на подсъдими и свидетели или 
несвоевременно постъпване на отговор за резултата от издирването им. 
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 Останали несвършени дела в края на периода – 293 дела. НОХД-142 
бр., НЧХД-14 бр., по чл.78а-13 бр., ЧНД-21 бр., НАХД-103 бр. 
 Оправдателни присъди – 9 бр. 
 Прекратени и върнати на РП – 48 дела. 

Забавено е изготвянето на решенията, както и мотивите към 
постановени присъди по 31 бр. дела, както следва:  

ІІ-ри състав съдия - В. Ганов 25 бр. 
 

№ № 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№408/04г. 27.01.09г. 08.06.09г. 3м.  
2 НОХД№469/07г. 27.01.09г. 24.04.09г. 2м.  

3 НОХД№1565/08г. 03.02.09г. 26.06.09г. 3м.  
4 НЧХД№1301/07г. 03.02.09г. 24.04.09г. 1м.  
5 НАХД№271/08г. 12.02.09г. 24.04.09г. 1м.  
6 НАХД№642/08г. 12.02.09г. 24.04.09г. 1м.  
7 НАХД№720/08г. 12.02.09г. 24.04.09г. 1м.  
8 НАХД№786/08г. 12.02.09г. 13.05.09г. 2м.  
9 НАХД№844/08г. 12.02.09г. 24.04.09г. 1м.  
10 НАХД№1124/08г. 12.02.09г. 24.04.09г. 1м.  
11 НАХД№1146/008г. 12.02.09г. 24.04.09г. 1м.  
12 НАХД№1148/08г. 12.02.09г. 24.04.09г. 1м.  
13 НЧХД№494/08г. 23.02.09г. 22.04.09г. 1м.  
14 НОХД№1399/08г. 24.02.09г. 08.06.09г. 2м.  
15 НАХД№1618/08г. 26.02.09г. 18.05.09г. 1м.  
16 НАХД№1620/08г. 26.02.09г. 12.06.09г. 2м.  
17 НАХД№1360/08г. 26.02.09г. 18.05.09г. 1м.  
18 НАХД№1361/08г. 26.02.09г. 12.06.09г. 2м.  
19 НОХД№129/02г. 12.03.09г. 18.05.09г. 1м.  
20 НОХД№1704/08г. 31.03.09г. 08.06.09г. 1м.  
21 НАХД№675/08г. 28.04.09г. 03.07.09г. 1м.  
22 НАХД№1145/08г. 28.04.09г. 03.07.09г. 1м.  
23 НАХД№186/08г. 28.04.09г. 11.08.09г. 2м.  
24 НАХД№189/08г. 14.05.09г. 11.08.09г. 2м.  
25 НАХД№1233/07г. 20.02.08г. 09.05.08г. 1м.  
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VI-ти състав - съдия А. Иванова 6 бр. 
 

№ № 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№757/08г. 02.10.08г. 22.12.08г. 1м.  
2 НАХД№1623/08г. 20.01.09г. 15.04.09г. 2м.  

3 НОХД№187/05г. 24.02.09г. 06.07.09г. 2м.  
4 НАХД№218/09г. 05.03.09г. 12.06.09г. 2м.  
5 НЧХД№1042/08г. 12.03.04г. 02.08.09г. 3м.  
6 НАХД№398/09г. 23.04.09г. 24.06.09г. 1м.  

 
Извършена бе проверка на 45 броя дела от общ характер, върнати за 

допълнително разследване на Районна прокуратура –гр. Враца, 
разпределени съгласно процесуалния стадий, на който са постановени 
съдебните актове: с разпореждане по чл.249 от НПК – 23 бр. - 
НОХД№63/08г., НОХД№299/07г., НОХД№857/08г., НОХД№863/08г., 
НОХД№990/08г., НОХД№736/08г., НОХД№861/08г., НОХД№1274/08г., 
НАХД№1123/08г., НОХД№1139/08г., НОХД№1602/08г., НОХД№415/09г., 
НОХД№145/09г., НОХД№295/09г., НОХД№468/09г., НАХД№540/09г., 
НОХД№403/09г., НАХД№579/09г., НАХД№368/09г., НОХД№627/09г., 
НОХД№931/09г., НОХД№753/09г., НОХД№1086/09г. и с протоколно 
определение по чл.288, т.1 от НПК – 22 бр. дела – НОХД№1613/06г., 
НОХД№1381/06г., НОХД№1069/07г., НОХД№1439/06г., НОХД№547/07г., 
НАХД№22/08г., НОХД№984/07г., НОХД№1420/07г., НОХД№734/08г., 
НОХД№586/08г., НОХД№584/08г., НОХД№1655/06г., НОХД№490/07г., 
НОХД№1159/09г., НАХД№368/09г., НАХД№318/06г., НОХД№1758/08г., 
НАХД№660/09г., НОХД№418/07г., НОХД№575/09г., НОХД№822/09г., 
НОХД№817/09г. 

Като основни причини за връщане на делата на прокурора за 
допълнително разследване на 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 НПК; противоречие между 
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обстоятелствената част и диспозитива на обвинителния акт; обвиняемият 
не е бил привлечен в това качество и не е съставено съответното 
постановление; 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; нарушение на разпоредбата на чл.227, ал.8 
НПК, липса на произнасяне на прокурора по чл.229, ал.3 НПК, нарушения 
довели до ограничаване процесуалните права на пострадалия.  

 
Бяха изискани и проверени 21 бр. дела, по които са постановени 

оправдателни присъди – НЧХД№600/09г. постановена присъда №101 от 
16.07.09г., НОХД№18/08г. постановена присъда №20 от 24.02.09г., 
НЧХД№69/08г. постановена присъда №21 от 16.07.08г., НОХД№698/08г. 
постановена присъда №14 от 11.11.08г., НЧХД№410/08г. постановена 
присъда №17 от 16.12.08г., НЧХД№494/08г. постановена присъда №18 от 
23.02.09г., НОХД№898/08г., постановена присъда №70 от 20.05.09г., 
НЧХД№1042/08г. постановена присъда №35 от 12.03.09г., 
НЧХД№1515/08г. постановена присъда №71 от 20.05.09г., 
НОХД№296/07г. постановена присъда №2 от 29.01.08г., НЧХД№1073/07г. 
постановена присъда №1 от 21.01.08г., НОХД№1072/07г. постановена 
присъда №3 от 04.02.08г., НЧХД№731/07г. постановена присъда №4 от 
06.02.08г., НОХД№491/07г. постановена присъда №19 от 25.06.08г., 
НОХД№1286/07г. постановена присъда №11 от 02.10.08г., 
НЧХД№1283/07г. постановена присъда №29 от 13.10.08г., 
НОХД№1653/06г. постановена присъда №4 от 20.02.08г., НОХД№931/06г. 
постановена присъда №4 от 12.02.08г., НОХД№1622/05г. постановена 
присъда №26 от 11.07.08г., НОХД№187/05г. постановена присъда №22 от 
24.02.09г., НОХД№408/04г. постановена присъда №10 от 27.01.09г. 

 
На случаен принцип, бяха изискани и проверени следните дела:  
НОХД№368/08г. чл.198, ал.1 от НК обр. на 26.09.08г. – висящо.; 

НАХД№455/08г. обр. на 12.11.08г., делото е оставено без движение, 
поради неявяване на жалбоподателя , който си е сменил адреса. Липсват 
мотиви , постановлението е отменено формално; НОХД№131/07г. обр. на 
26.03.07г. свършено на 15.11.07г.; НЧХД№324/06г. обр. на 12.07.06г. 
свършено на 22.01.08г.; НАХД№45/09г. обр. на 20.01.09г. свършено на 
10.02.09г.; НОХД№177/09г. обр. на 19.03.09г. свършено на 13.05.09г.; 
НАХД№51/09г. свършено на 13.02.09г.; НОХД№188/08г. обр. на 
20.05.09г.- висящо; ЧНД№394/09г. обр. на 27.03.09г. насрочено за 



 12

28.04.09г. постановено определение №260 от 28.04.09г.; ЧНД№357/09г. 
обр. на 23.03.09г. насрочено за 17.06.09г., определение от 17.06.09г.; 
ЧНД№323/09г. обр. на 16.03.09г. насрочено на 30.03.09г. отл. За 15.04.09г., 
определение от 15.04.09г.; ЧНД№293/09г. обр. на 11.03.09г., насрочено за 
02.04.09г. проведени три съдебни заседания, определение №354 от 
11.06.09г.; ЧНД№1608/08г. обр. на 26.11.08г., насрочено за 12.03.09г.; 
ЧНД№903/08г. обр. на 03.07.08г. насрочено за 12.11.08г. проведени 5 
съдебни заседания присъда №97 от 13.07..09г.; ЧНД№337/09г. обр. на 
18.03.09г. насрочено за 15.05.09г. проведени три заседания; 
НОХД№854/09г.; НАХД№848/09г.; НОХД№238/08г.; НОХД№64/08г. 
НОХД№953/08г. приключено със споразумение; НОХД№1582/08г.; 
НОХД№489/08г. споразумение; НАХД№1043/08г.; НОХД№786/08г.; 
НОХД№1676/08г.; НАХД№1736/08г. и НАХД№1740/080г. 

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

Не се установиха нарушения по образуването и движението на дела 
по реда на УБДХ. 

За периода от 01.01.2008г. до 20.11.2009г. в РС-Враца, няма спрени 
наказателни дала. По НОХД№744/02г. са изгубени материалите от 
досъдебното производство. Проведена е процедура по възстановяване, в 
резултат на която всички материали са възстановени и делото е 
приключило с осъдителна присъда. 

 
 

РАЙОНЕН СЪД КОЗЛОДУЙ 
 

За проверявания период районен съд гр.Козлодуй работи с утвърден 
щат от 6 районни съдии, един съдия по вписванията и един държавен 
съдебен изпълнител и 14 съдебни служители. 

 
1. Разпределение на делата на принципа на случайния подбор 

съгласно чл.9 ЗСВ. 
- Констатирани бяха нарушения, при извършване на случайният 

подбор чрез електронно разпределение на делата. В редица случай, делата 
на са разпределяни от председателя на съда съобразно поредността на 
постъпването им, между съдиите разглеждащи наказателни дела.  
Системата не се експлоатира коректно.  
 
 2. Деловодни книги 
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При проверка на срочните книги, съответно за открити съдебни 
заседания по наказателни дела, срочна книга за проведени закрити 
заседания и описните книги, се установи че се водят съгласно 
изискванията на ПАРОАВАС. За 2008г. срочните книги са приключени с 
отразяване началния и крайния номер и поредността на страниците,  

- Води се книга за веществени доказателства, като за постъпилите в 
съда в.д. се съставят приемо-предавателни протоколи.  

- При проверка на книгата за изпълнение на влезли в сила присъди и 
определения, се установи че се води съгласно изискванията. Препис от 
присъдата е изпращана за изпълнение на прокуратурата след изтичане на 
седем дневния срок определен в чл.416, ал.5 НПК, по следните дела:  

 
Дело № Дата на влизане в сила Дата на изпращане 

НОХД № 369/2007г. 03.01.2008г. 22.01.2008г. 
НОХД № 398/2007г. 09.01.2008г. 30.01.2008г. 
НОХД № 461/2007г. 30.11.2007г. 06.02.2008г. 
НОХД № 16/2008г. 06.02.2008г. 10.03.2008гг. 
НОХД № 91/2009г. 12.02.2009г. 16.03.2009г. 

 
3. Образуване, движение и приключване на делата. 
Постъпили дела през проверявания период – 622 дела.  
Разгледани по видове са, както следва: 
- НОХД - постъпили – 245; останали несвършени в началото на 

отчетния период - – 31; свършени в срок до 3 месеца – 180. 
. НЧХД - постъпили - – 12; - останали несвършени в началото на 

отчетния период - 6; свършени в срок до 3 месеца – 5. 
. НАХД - постъпили - 77; останали несвършени в началото на 

отчетния период - 50; свършени в срок до 3 месеца – 37. 
. НАХД - Чл.78 а НК - постъпили - 9; останали несвършени в 

началото на отчетния период – няма; свършени в срок до 3 месеца – 14. 
- ЧНД - постъпили - 52; останали несвършени в началото на 

отчетния период - 2; свършени в срок до 3 месеца – 52. 
- ЧНД - разпити - постъпили - 227; останали несвършени в началото 

на отчетния период - 1; свършени в срок до 3 месеца – 226. 
Общо новообразуваните дела за 2008г. са 551 бр., а 55 бр. са 

несвършени от предходен период. 
Общо свършени дела – 514 бр., от тях: 
- НОХД – 165 бр.; 
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- НАХД – 71 бр.;  
- НЧХД – 10 бр.; 
- По чл. 78а от НК – 18 бр.; 
- ЧНД – 115 бр.; 
Прекратените дала за 2008г. са както следва:  

 - НОХД – 52 бр.; 
 - НЧХД – 6 бр.; 
 - Чл.78а НК – 0 бр.; 
 - НЧД – 12 бр.; 
 - НЧД разпити – 15 бр.; 
 - НАХД – 4 бр. 
 Споразуменията – 82 бр. 

 
Извършена бе проверка на следните дела, върнати за допълнително 

разследване на Районна прокуратура –гр. Козлодуй: 
- НАХД №257/2009г. /чл. 78а НК, чл. 234 в, ал. 1 от НК/. Делото е 

образувано на 03.06.2009г., след внесен нов обвинителен акт от 
03.06.2009г. РС – Козлодуй с протоколно определение от 30.03.2009г. по 
НАХД № 123/2009г. на основание чл. 249, ал.1 във вр. с чл. 248, ал. 2, т. 3 
от НПК е прекратил съдебното производство и е върнал делото на РП – 
Козлодуй за допълнително разследване с оглед отстраняване на 
допуснатите в ДП съществени нарушения. Делото е приключела на 
01.07.2009г. с Решение № 297. 

- НОХД № 404/2008г. /чл. 202, ал.2 вр. с чл. 201 от НК/. Делото е 
образувано на 10.10.2008г. С протоколно определение от 28.10.2008г. по 
НОХД № 404/2008г. КРС прекратява съдебното производство и връща 
делото на РП- Козлодуй на основание чл. 288, ал. 1 от НПК.  

- НОХД № 277/2008г. /чл. 2121 ал. 4, вр. ал. 1 от НК/. Съдебното 
производство е прекратено с разпореждане № 24 от 11.08.2008г. и е 
върнато на РП – Козлодуй за допълнително разследване, с оглед 
отстраняване на допуснато в ДП съществено нарушение на процесуалните 
правила. 

- НОХД № 258/2008г. /чл. 212, ал. 4 вр. ал. 1 от НК/. Съдебното 
производство е прекратено с разпореждане № 22 от 04.07.2008г. и е 
върнато на РП – Козлодуй за допълнително разследване, с оглед 
отстраняване на допуснато в ДП съществено нарушение на процесуалните 
правила. 
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- НОХД № 404/2008г. Съдебното производство е прекратено с 
протоколно определение от 28.01.2009г. и е върнато на РП – Козлодуй за 
допълнително разследване, с оглед отстраняване на допуснато в ДП 
съществено нарушение на процесуалните правила. 

- НОХД № 346/2007г. Съдебното производство е прекратено с 
разпореждане № 8 от 05.09.2007г. и е върнато на РП – Козлодуй за 
допълнително разследване, с оглед отстраняване на допуснато в ДП 
съществено нарушение на процесуалните правила. 

- НОХД № 252/2007г. Съдебното производство е прекратено с 
разпореждане от 15.11.2007г. и е върнато на РП – Козлодуй за 
допълнително разследване, с оглед отстраняване на допуснато в ДП 
съществено нарушение на процесуалните правила. 

 
На случаен принцип, бяха изискани и проверени следните дела: 
- ЧНД №512/2008г. /чл.111, ал.3 от НПК/. Делото е образувано на 

09.12.2008г. Делото е приключило на 11.12.2008г. с Определение № 35. 
- НОХД № 109/2009г. /чл. 207, ал.1 от НК/. Делото е образувано на 

13.02.2009г. Делото е приключела на 11.03.2009г. с присъда № 146. 
- НАХД № 198/ 2008г. /чл.1, ал. 1 от УБДХ/. Делото е образувано на 

13.04.2009г. Решение от 13.04.2009г. 
- НАХД № 258/ 2009г. /чл.1, ал. 1 от УБДХ/. Делото е образувано на 

03.06.2009г. Решение от 03.06.2009г. 
Не се установиха нарушения по образуването и движението на дела 

по реда на УБДХ. 
- НЧД № 25/2008г. /чл. 25 НК/. Делото е образувано на 12.012008г. и 

приключено на 11.02.2009г.  
- ЧНД №512/2008г. /чл.111, ал.3 от НПК/. Делото е образувано на 

09.12.2008г. Делото е приключило на 11.12.2008г. с Определение № 35. 
 - НОХД № 232/2009г. /чл.129, ал. 1 и ал. 2 от НК/. Делото е 
образувано на 16.05.2009г. и приключено с присъда № 308 на 08.07.2009г. 
 - НОХД № 487/2007г. /чл.201 вр. чл. 26, ал.1 от НК/. Делото е и 
приключено с присъда № 416 на 27.11.2008г. 
 Проверено дело приключило с одобрено споразумение - НОХД № 
186/2007г. 
 НАХД№455/08г. обр. на 12.11.08г., делото е оставено без движение, 
поради неявяване на жалбоподателя, който си е сменил адреса. Липсват 
мотиви – постановлението е отменено формално. 
 - НОХД№368/08г. обр. на 26.09.08г., обвинение по чл.198, ал. от НК. 
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 - НОХД№131/07г. обр. на 26.03.07г., свършено на 15.11.07г. 
 - НЧХД№324/06г. обр. на 12.07.06г. двършено на 22.-1.08г. 
 - НАХД№45/09г. обр. на 20.01.09г., обвинение по чл.191, ал.1 от НК. 
 - НОХД№177809г. обр. на 19.03.09г. обвинение по чл.234в от НК. 
 - НЧХД№162/09г., обр. на 16.03.09г. спряно с определение от 
17.06.09г., лице с имунитет – кандидат за НС. Делото възобновено на 
16.10.09г. 
 - НОХД№370/07г. обр. на 12.09.07г. прекратено поради изтичане на 
абсолютната давност. Предварително производство /пр.пр.№365/1994г. по 
описа на РП-Козлодуй, сл.д.№3773 по описа на ОСлС-Враца. 
 
 Проверени дела, по които са постановени оправдателни присъди: 
 - НОХД № 295/2008г., присъда № 142 от 09.03.2009г. Присъдата е 
потвърдена от Окръжен съд –Враца с решение от 01.06.2009г.; 
 - НОХД № 446/2007г., присъда № 110 от 18.02.2009г. Присъдата е 
потвърдена от Окръжен съд –Враца с решение № 34 от 08.04.2009г.; 
 - НОХД № 462/2007г., присъда № 83 от 17.03.2008г. Присъдата е 
потвърдена от Окръжен съд –Враца с решение от 08.05.2008г. 
 - НОХД № 313/2007г., присъда № 75 от 11.03.2008г.  
 - НЧХД № 77/2008г., присъда № 349 от 27.10.2008г.  

 
За периода от 01.01.2008г. до 30.06.2009г. в РС-Козлодуй няма 

изгубени наказателни дела.  
 
 

РАЙОНЕН СЪД - ОРЯХОВО 
 
 За проверявания период в районен съд - гр. Оряхово по щат са 
работили 3-ма съдии. Наказателни дела се разглеждат от един съдия. От 
месец март 2007г. съдия Живкова-Офицерска е в отпуск по майчинство за 
отглеждане на дете до 2-годишна възраст до 12.03.2009 година. 

 
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 председателят на 
съда, който е заложен за разпределение на 1% натовареност, по 
наказателни дела. Разпределението на делата е сравнително равномерно, 
Системата се експлоатира коректно.  
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 2. Деловодни книги 

При проверка на срочните книги, съответно за открити съдебни 
заседания по наказателни дела, срочна книга за проведени закрити 
заседания и описните книги, се установи че се водят съгласно 
изискванията на ПАРОАВАС. За 2008г. срочните книги са приключени с 
отразяване началния и крайния номер и поредността на страниците,  

- Води се книга за веществени доказателства, като за постъпилите в 
съда в.д. са съставени приемо-предавателни протоколи, в които се посочва 
състоянието в което се приемат на веществените доказателства. Всички 
в.д. се описват подробно в книгата, с всички индивидуализиращи белези.  

- При проверка на книгата за изпълнение на влезли в сила присъди и 
определения, се установи че се води съгласно изискванията. Препис от 
присъдата е изпращана за изпълнение на прокуратурата след изтичане на 
седем дневния срок определен в чл.416, ал.5 НПК, по следните дела:  

 
№ № на дело Дата навлизане в сила Дата на изпращане на РП 

1 НОХД№139/08г. 16.06.08г. 11.07.08г. 
2 НОХД№149/08г. 26.06.08г. 16.07.08г. 
3 НОХД№62/08г. 03.06.08г. 08.07.08г. 
4 НОХД№123/08г. 12.12.08г. 30.12.08г. 
5 НОХД№171/08г. 22.12.08г. 15.01.09г. 
6 НОХД№235/08г. 22.12.08г. 15.01.09г. 
7 НОХД№200/08г. 22.12.08г. 10.02.09г. 
8 НОХД№218/08г. 16.02.09г. 31.03.09г. 
9 НОХД№280/05г. 27.02.09г. 09.04.09г. 
10 НОХД№263/08г. 04.03.09г. 21.04.09г. 
11 НОХД№255/08г. 27.03.09г. 27.04.09г. 
12 НОХД№232/08г. 03.04.09г. 27.04.09г. 
13 НОХД№267/08г. 02.04.09г. 08.05.09г. 
14 НОХД№151/09г. 03.06.09г. 15.07.09г. 
15 НОХД№152/09г. 04.06.09г. 14.07.09г. 
16 НОХД№154/09г. 05.06.09г. 10.07.09г. 
17 НОХД№30/09г. 26.06.09г. 16.07.09г. 
18 НОХД№158/09г. 11.06.09г. 13.07.09г. 
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19 НОХД№300/08г. 16.06.09г. 13.07.09г. 
20 НОХД№76/08г. 25.06.09г. 15.07.09г. 
21 НОХД№69/09г. 23.07.09г. 10.08.09г. 
22 НОХД№128/09г. 23.07.09г. 10.08.09г. 

 
3. Образуване, движение и приключване на делата. 
Постъпили дела през проверявания период – 306 дела. 
Несвършени дела в началото на отчетния период – 26 дела. 
Общо дела за разглеждане – 332 дела от които:  

- НОХД – 140 бр. 
- НАХД – 75 бр. 
- НЧХД – 17 бр. 
- по чл. 78а от НК – 10 бр. 
- ЧНД – 53 бр. 
- ЧНД разпити – 37 бр. 

Общо свършени дела- 291 дела в това число: 
- НОХД – 111 бр. 
- НАХД – 64 бр. 
- НЧХД – 16 бр.  
- по чл. 78а от НК – 10 бр. 
- ЧНД – 53 бр. 
- ЧНД разпити – 37 бр. 

Общо решени дела по същество – 155 дела – НОХД-31 бр., НАХД-61 
бр., НЧХД-3 бр., по чл.78а НК-8 бр., ЧНД-15 бр. 

Прекратени – 136 дела. 
Споразумения – по чл.382 НПК-55 бр., по чл.384 НПК-6 бр. 

 Приключени дела в тримесечен срок 262 бр.  
 Останали несвършени дела в края на периода 41 дела - НОХД-29 бр., 
НЧХД-1 бр., по чл.78а-0 бр., ЧНД-0 бр., НАХД-11 бр. 
 Прекратени и върнати на РП – 16 дела. 

Забавено е изготвянето на решенията по 13 бр. 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 Забележка 

1 НАХД№266/08г. 29.01.09г. 27.07.09г. 5м.  
2 НАХД№15/09г. 19.02.09г. 23.04.09г. 1м.  
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3 НАХД№1/09г. 24.02.09г. 26.05.09г. 2м.  
4 НАХД№19/09г. 25.02.09г. 26.05.09г. 2м.  
5 НАХД№288/008г. 19.03.09г. 26.05.09г. 1м.  
6 НАХД№26/09г. 19.03.09г. 29.07.09г. 3м.  
7 НАХД№48/09г. 01.04.09г. 23.07.09г. 2м.  
8 НАХД№305/08г. 23.04.09г. 23.07.09г. 2м.  
9 НАХД№43/09г. 23.04.09г. 22.07.09г. 2м.  
10 НАХД№44/09г. 23.04.09г. 22.07.09г. 2м.  
11 НАХД№104/09г. 04.06.09г. 03.08.09г. 1м.  
12 НАХД№105/09г. 04.06.09г. 03.08.09г. 1м.  
13 НАХД№106/09г. 04.06.09г. 07.08.09г. 1м.  

 
Извършена бе проверка на 16 броя дела от общ характер, върнати за 

допълнително разследване на Районна прокуратура –гр. Оряхово, 
разпределени съгласно процесуалния стадий, на който са постановени 
съдебните актове: с разпореждане по чл.249 от НПК – 11 бр. – 
НОХД№298/08г., НОХД№299/08г., НОХД№292/08г., НОХД№271/08г., 
НОХД№272/08г., НОХД№302/08г., НОХД№10/09г., НАХД№108/09г., 
НАХД№121/09г., НОХД№133/09г., НАХД№116/09г. и с протоколно 
определение по чл.288, т.1 от НПК – 5 бр. дела – НОХД№249/08г., 
НОХД№270/08г., НОХД№282/08г., НОХД№100/08г., НОХД№280/08г.,  

Като основни причини за връщане на делата на прокурора за 
допълнително разследване на 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 НПК; противоречие между 
обстоятелствената част и диспозитива на обвинителния акт; нарушена 
разпоредбата на чл.94, ал.1 НПК; 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; нарушения довели до 
ограничаване процесуалните права на пострадалия.  

 
Бяха изискани и проверени дела, по които са постановени 

оправдателни присъди –НОХД№8/09г. обр. на 06.01.09г., обвинение по 
чл.144, ал.3 от НК, проведени 4 съдебни заседания. Делото е обжалвано 
пред въззивна инстанция по протест, потвърдено. Делото е гледано втори 
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път – при първоначална оправдателна присъда, ВОС е отменил същата и е 
върнал делото за ново разглеждане, с указания за приложението на чл.78а 
от НК; НОХД№298/06г. обвинение по чл.209, ал.1 от НК; НОХД№37/08г. 
обвинение по чл.170, ал.2, пр.1 и пр.3, вр. ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК; 
НОХД№ 31/08г. обвинение по чл.144, ал.3, пр.1, вр. ал.1, пр.1 НК. 

 
На случаен принцип, бяха изискани и проверени следните дела: 

НОХД№267/08г. обр. 24.11.08г., обвинение по чл.206, ал.6 във вр. чл.20 
НК. приключено 11.03.09г.; НОХД№188/09г. обр. 19.07.09г. обвинение по 
чл.325, ал.2, вр. с чл.20 и чл.216, ал.2 НК; НОХД№255/09г., 
НОХД№296/08г., НАХД№25/08г., НАХД№222/08г., НЧХД№3/09г., 
НЧХД№12/09г., НЧХД№199/08г., НЧХД№198/08г., НЧХД№114/08г., 
НЧХД№276/08г., НАХД№127/08г., НАХД№154/08г., НАХД№186/08г., 
НАХД№1187/08г., НАХД№210/08г.НАХД№220/08г., НАХД№225/08г., 
НАХД№274/08г., НАХД№288/08г.,НОХД№254/08г. производство по реда 
на Глава двадесет и седма НПК. НОХД№218/08г., НОХД№243/08г., 
НОХД№253/08г., НОХД№248/080г., НЧД№204/08г., НЧД№196/08г., 
НЧД№195/08г., НЧД№193/08г., НЧД№192/08г., НЧД№191/08г., 
НЧД№179/08г., НЧД№174/08г., НЧД№168/08г., НЧД№167/08г., 
НЧД№166/008г., НЧД№165/08г., НОХД№171/08г., НОХД№151/08г., 
НОХД№149/08г., НОХД№146/08г., НОХД№143/08г. Не бяха констатирани 
нарушения, относно образуване, движение и приключване на делата. 

Не се установиха нарушения по образуването и движението на дела 
по реда на УБДХ. 

За периода от 01.01.2008г. до 18.11.2009г. в РС-Оряхово, няма 
изгубени, възстановени и спрени наказателни дела.  

 
 

РАЙОНЕН СЪД - БЯЛА СЛАТИНА 
 

За проверявания период районен съд гр.Бяла Слатина е с щатната 
численост от 25 броя - 5 бр. магистрати, държавен съдебен изпълнител, 
съдия по вписванията и 18 бр. съдебна администрация. 

 
1. Разпределение на делата на принципа на случайния подбор 

съгласно чл.9 ЗСВ. 
След извършена проверка от ИВСС, случайният подбор чрез електронно 
разпределение на делата се извършва, съобразно поредността на 
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постъпването им от председателят на съда. Разпределението на делата е 
сравнително равномерно. Системата се експлоатира коректно.  
 
 2. Деловодни книги 

- Води се книга за веществени доказателства, като за постъпилите в 
съда в.д. се съставят приемо-предавателни протоколи. Книгата се води 
коректно и съгласно изискванията. 

- При проверка на книгата за изпълнение на влезли в сила присъди и 
определения, се установи че също се води съгласно изискванията. 
Преписите от присъдите се изпращат за изпълнение на прокуратурата в 
законоустановеният срок.  

- При проверка на срочните книги, съответно за открити съдебни 
заседания по наказателни дела и срочна книга за проведени закрити 
заседания, се установи че се водят съгласно изискванията на ПАРОАВАС. 

- Установиха се пропуски при воденето на описната книга, по 
отношение на коректното попълване на графите за „дата на постановяване 
на съдебния акт…”, „резултат от делото”, „съдия-докладчик”, „архивно 
връзка”. 

Също така бяха установени и нарушения при отлагането и 
насрочването на съдебни заседания: 

- НАХД №79/2008г. Съдебни заседания: 22.02.08г, 14.04.08г., 
02.06.08г., 10.11.08г.; 

- НАХД №3/2008г. Съдебни заседания: 04.01.08г., 26.02.08г., 
27.03.08г., 08.05.08г., 02.06.08г., 07.10.08г.; 

- НОХД №120/08г. Съдебни заседания: 24.03.08г., 29.05.08г., 
06.11.08г.; 

- НЧХД № 162/08г. Съдебни заседания: 15.04.08г., 09.06.08г., 
10.11.08г.; 

- НОХД № 177/08г. Съдебни заседания: 22.04.08г., 03.06.08г., 
26.06.08г., 16.10.08г.; 

- ЧНД № 197/08г. Съдебни заседания: 09.05.08г., 24.06.08г., 
14.10.08г.; 

- НАХД №211/08г. Съдебни заседания: 17.05.08г., 09.10.08г.; 
- НАХД № 239/08г. Съдебни заседания: 29.05.08г., 03.11.08г.; 
- НАХД № 240/08г. Съдебни заседания: 29.05.08г., 03.11.08г.; 
- НАХД № 244/08г. Съдебни заседания: 29.05.08г., 03.11.08г.; 
- НАХД № 242/08г. Съдебни заседания: 29.05.08г., 03.11.08г.; 
- НОХД № 254/08г. Съдебни заседания: 03.06.08г., 19.11.08г.; 
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- НОХД № 259/08г. Съдебни заседания: 09.06.08г., 19.11.08г.; 
 
3. Образуване, движение и приключване на делата. 
Общо постъпилите дела през проверявания период са 563 дела, а 

останали несвършени в началото на отчетния период - – 58; 
Постъпилите дела през проверявания период по видове са, както 

следва: 
- НОХД – 185 бр.;  
- НЧХД – 6 бр.; 
- НАХД – 164 бр.; 
- по чл. 78а от НК – 42 бр.; 
- ЧНД – 166 бр.; 
Общият бр. на делата за разглеждане пред проверявания период са 

621, като от тях – НОХД – 218 бр., НЧХД – 8 бр., НАХД – 176 бр., по чл. 
78а от НК – 51 бр. и ЧНД – 168 бр. 

Общо свършените дела за 2008г. са 521 бр., както следва: 
- НОХД – 193 бр. /от тях 165 са приключени в тримесечен срок от 

образуването им/; 
- НАХД – 111 бр. /от тях 82 са приключени в тримесечен срок от 

образуването им/;  
- НЧХД – 7 бр. /от тях 6 са приключени в тримесечен срок от 

образуването им/; 
- По чл. 78а от НК – 45 бр. /от тях 36 са приключени в тримесечен 

срок от образуването им/; 
- ЧНД – 165 бр. /от тях 161 са приключени в тримесечен срок от 

образуването им/; 
От тях решени по същество са общо 314 бр., а разгледани по видове 

са : НОХД – 29 бр., НЧХД – 2 бр., НАХД – 91 бр., по чл. 78а от НК – 37 
бр. и ЧНД – 155 бр. 

Прекратените дала за 2008г. са общо 207 бр., са както следва:  
 - НОХД – 164 бр.; 
 - Чл.78а НК -8 бр.; 
 - НЧХД – 5 бр.; 
 - ЧНД – 10 бр.; 
 - НАХД – 20 бр. 

Към 31.12.2008 година са останали несвършени 100 бр. дела. 
Забавено е изготвянето на решенията, както и мотивите към 

постановени присъди по 7 бр. дела:  
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№ № 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 НАХД№13/08г. 17.03.08г. 12.05.08г. 1м.  
2 НОХД№24/07г. 19.03.08г. 11.06.08г. 2м.  

3 НОХД№398/07г. 20.03.08г. 22.05.08г. 1м.  
4 НОХД№114/07г. 03.06.08г. 01.09.08г. 2м.  
5 НАХД№108/09г. 26.03.09г. 02.07.09г. 2м.  
6 НАХД№511/08г. 18.05.09г. 18.08.09г. 2м.  
7 НАХД№336/08г. 15.06.09г. 17.08.09г. 1м.  

 
Бе извършена проверка на следните прекратени и върнати дела за 

допълнително разследване на Районна прокуратура –гр. Бяла Слатина: 
- НОХД № 3/2008г. Съдебното производство е прекратено с 

протоколно определение от 20.11.2008г. и е върнато на РП – Бяла Слатина 
за допълнително разследване, с оглед отстраняване на допуснато в ДП 
„съществено нарушение на процесуалните правила, а именно разлика 
между текстовото изписване на престъплението и цифровото му 
изражение”. 

- НОХД № 138/2009г. Съдебното производство е прекратено с 
Разпореждане от 06.04.2009г. и е върнато на РП – Бяла Слатина за 
допълнително разследване. Процесуалното нарушение, което съда е 
констатирал е, че в фазата на ДП, назначеното вещо лице, което е 
изготвило СЦЕ е и зам.кмет на общината, което по настоящето 
производство е недопустимо, защото същият в качеството си на зам.кмет 
се явява и като представляващ пострадалото дружество. 

- НАХД № 106/2009г. Съдебното производство е прекратено с 
Разпореждане от 12.03.2009г., поради установяване на нови фактически 
положения по делото.  

- НАХД № 83/2009г. Съдебното производство е прекратено с 
Разпореждане от 14.05.2009г. и е върнато на РП – Бяла Слатина за 
допълнително разследване. 

- НОХД № 69/2009г. Съдебното производство е прекратено с 
Разпореждане от 12.02.2009г. и е върнато на РП – Бяла Слатина за 
допълнително разследване. Процесуалното нарушение, което съда е 
констатирал е, че „както в постановлението за привличане на обвиняем, 
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така и с внесения обвинителен акт, се повдига обвинение, че 
непълнолетния е извършил престъплението, като е разбирал свойството и 
значението на извършеното деяние и е могъл да ръководи постъпките си, 
като тези обстоятелства, обаче, не са изследвани по никакъв начин на ДП”. 

- НОХД № 48/2009г. Съдебното производство е прекратено с 
Разпореждане от 04.02.2009г. и е върнато на РП – Кнежа за допълнително 
разследване и отстраняване на допуснати съществени процесуални 
напушения. 

- НАХД № 26/2009г. Съдебното производство е прекратено с 
Разпореждане от 27.01.2009г. и е върнато на РП – Бяла Слатина. 

- НОХД № 18/2009г. Съдебното производство е прекратено с 
Разпореждане от 22.01.2009г. и е върнато на РП – Кнежа за допълнително 
разследване и отстраняване на допуснати съществени процесуални 
напушения. Процесуалното нарушение, което съда е констатирал е, както 
по отношение на повдигане на обвинението, така и по отношение на 
липсата на описана фактическа обстановка в ОА. 

- НОХД № 6/2009г. Съдебното производство е прекратено с 
Разпореждане от 15.01.2009г. , поради констатацията, че РП не е изпълнила 
разпореждане на съда от 25.11.2008г. 

- НОХД № 5/2009г. Съдебното производство е прекратено с 
Разпореждане от 15.01.2009г. и е върнато на РП – Бяла Слатина за 
допълнително разследване и отстраняване на допуснати съществени 
процесуални напушения. 

- НОХД № 545/2008г. РС прекратява съдебното производство с 
Разпореждане от 06.01.2009г. и връща делото на РП – Бяла Слатина за 
допълнително разследване и отстраняване на съществени процесуални 
нарушения, защото е констатирал множество неточности в 
обстоятелствената част на обвинителния акт. 

- НОХД № 477/2008г. Съдебното производство е прекратено с 
Разпореждане от 27.11.2008г. и е върнато на РП – Бяла Слатина за 
допълнително разследване и отстраняване на допуснати съществени 
процесуални напушения. 

- НОХД № 489/2008г. Съдебното производство е прекратено с 
Разпореждане от 25.11.2008г., поради констатацията, че разследващият 
орган е допуснал множество съществени процесуални нарушения. 

- НОХД № 521/2008г. РС прекратява съдебното производство с 
Разпореждане от 08.12.2008г. и връща делото на РП – Кнежа за 
отстраняване на допуснато процесуално нарушение в ОА, което най-
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вероятно се дължи на допусната техническа грешка – разминаване в 
имената на обвиняемия. 

- НОХД № 522/2008г. Съдебното производство е прекратено с 
Разпореждане от 08.12.2008г. и е върнато на РП – Бяла Слатина за 
допълнително разследване и отстраняване на допуснати съществени 
процесуални напушения. 

- НОХД № 523/2008г. РС с протоколно определение от 09.12.2008г. 
не одобрява споразумение, прекратява съдебното производство и връща 
делото на РП – Бяла Слатина. 

- НОХД № 549/2008г. Съдебното производство е прекратено с 
Разпореждане от 17.12.2008г., поради констатацията, че ОА не отговаря на 
изискванията на чл. 246, ал.2 от НПК. 

- НОХД № 176/2008г. Съдебното производство е прекратено с 
Разпореждане от 21.04.2008г. и е върнато на РП – Бяла Слатина за 
допълнително разследване и отстраняване на допуснати съществени 
процесуални напушения. 

- НОХД № 160/2008г. Съдебното производство е прекратено с 
Разпореждане от 16.04.2008г., поради констатацията, че в диспозитива на 
ОА е пропуснато да се запише правната квалификация на деянието за 
което се обвинява лицето. 

- НОХД № 134/2008г. Съдебното производство е прекратено с 
Разпореждане от 10.04.2008г. и е върнато на РП – Бяла Слатина за 
допълнително разследване и отстраняване на допуснати съществени 
процесуални напушения. 

- НОХД № 83/2008г. Съдебното производство е прекратено с 
Разпореждане от 29.02.2008г., поради констатацията, че от ОА „не може да 
се разбере къде обвиняемата е извършила престъплението и е върнато на 
РП – Бяла Слатина за допълнително разследване и отстраняване на 
допуснати съществени процесуални напушения. 

- НОХД № 174/2008г. Съдебното производство е прекратено с 
Разпореждане от 23.04.2008г. и е върнато на РП – Бяла Слатина за 
допълнително разследване и отстраняване на допуснати съществени 
процесуални напушения. 

- НОХД № 76/2007г. Съдебното производство е прекратено с 
Разпореждане от 26.02.2007г., поради констатацията, че ”така както е 
формулирано обвинението в текстовата част липсва посочване на 
пострадалото лице и размера на вредата”. Делото е върнато на РП – Бяла 
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Слатина за отстраняване на допуснати съществени процесуални 
напушения. 

- НОХД № 215/2007г. Съдебното производство е прекратено с 
Разпореждане от 28.05.2007г., поради констатацията, че ”непосочването в 
ОА на пострадалото лице е съществено нарушение….”. Делото е върнато 
на РП – Бяла Слатина за отстраняване на допуснати съществени 
процесуални напушения. 

 
На случаен принцип, бяха изискани и проверени следните дела, 

образувани по реда на УБДХ: 
- НАХД № 105/ 2009г. Делото е образувано на 08.03.2009г. Решение 

№ 74 от 08.03.2009г. 
- НАХД № 151/ 2008г. Делото е образувано на 15.12.2008г. Решение 

№306 от 15.12.2008г. 
- НАХД № 341/ 2008г. Делото е образувано на 06.08.2008г. Решение 

от 06.08.2008г. 
- НАХД № 35/2009г. Делото е образувано на 22.01.2009г. Решение от 

22.01.2009г. 
- НАХД № 38/2009г. Делото е образувано на 25.01.2009г. Решение от 

25.01.2009г. 
- НАХД № 59/2009г. Делото е образувано на 04.02.2009г. Решение № 

39 от 04.02.2009г. 
Не се установиха нарушения по образуването и движението на дела 

по реда на УБДХ. 
 
На случаен принцип бяха проверени следните дела: 
- НАХД № 226/2009г. Делото е образувано на 28.05.2009г. 

Прекратено е в разпоредително заседание на 30.05.2009г. Разпореждането 
е потвърдено от АС – Враца.; 

- НАХД № 117/2009г. Делото е образувано на 17.03.2009г., 
проведени са 2 с.з. на 23.04.2008г. и на 26.05.2009г.  

- НАХД № 217/2008г. Делото е образувано на 19.05.2009г., 
проведени са 2 с.з. на 17.06.2008г. и на 08.07.2008г. Делото е приключило с 
решение № 194 от 08.07.2008г. 

- НАХД № 355/2008г. Делото е образувано на 15.08.2008г. На същата 
дата в разпоредително заседание е разпределено на съдия Житарска. 
Първото с.з. е насрочено за 19.01.2009г. делото е приключило с Решение 
№ 10 от 13.02.2009г. 
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- НАХД № 45/2009г. Делото е образувано на 28.01.2009г. и 
приключено с решени № 166 на 29.06.2009г. 

- НАХД № 251/2008г. Делото е образувано на 03.06.2008г. и 
приключено с решени № 195 на 10.07.2008г. 

- НАХД № 113/2009г. Делото е образувано на 03.06.2008г. и 
приключено с решени № 167 на 29.06.2009г. 

- НАХД № 144/2009г. Делото е образувано на 07.04.2008г. и 
приключено с решени № 132 на 19.05.2009г. 

Проверени дела по реда чл. 78а от НК: 
- НАХД № 7/2009г. /по чл. 234в, ал. 1 от НК, чл. 78а от НК/. Делото е 

образувано на 12.01.2009г. и приключено с решени № 89 на 26.03.2009г. 
- НАХД № 108/2009г. /по чл. 345 от НК, чл. 78а от НК/. /Делото е 

образувано на 09.03.2009г. и приключено с решени № 90 на 26.03.2009г. 
- НАХД № 537/2008г. /по чл. 234в, ал. 1 от НК, чл. 78а от НК/. 

Делото е образувано на 08.12.2008г. и приключено с решени № 36 на 
03.02.2009г. 

- НАХД № 528/2008г. /по чл. 234в, ал. 1 от НК, чл. 78а от НК/. 
Делото е образувано на 03.12.2008г. и приключено с решени № 2 на 
12.01.2009г. 

- НАХД № 485/2009г. /по чл. 234в, ал. 1 от НК, чл. 78а от НК/. 
Делото е образувано на 13.11.2008г. и приключено с решени № 282 на 
26.11.2008г. 

- НАХД № 484/2008г. /по чл. 234в, ал. 1 от НК, чл. 78а от НК/. 
Делото е образувано на 13.11.2008г. и приключено с решени № 281 на 
26.11.2008г. 

- НАХД № 25/20098г. /по чл. 234в, ал. 2 от НК, чл. 78а от НК/. 
Делото е образувано на 21.01.2009г. и приключено с решени № 49 на 
11.02.2009г. 

- НАХД № 8/20099г. /по чл. 233, ал.3, б „а”, пр. 2 от НК, чл. 78а от 
НК/. Делото е образувано на 12.01.2009г. и приключено с решени № 71 на 
05.03.2009г. 

Дела от общ характер: 
- НОХД№217/09г. подсъдимия е с 28 присъди, по делото е 

приложена разпоредбата на чл.371, т.2 НПК. 
- НОХД№65/09г. приключено със споразумение. 
- НОХД№146/07г. обвинение по чл.210, ал.1, т.1 НК, 6 с.з. 
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- НОХД№120/08г., НОХД№397/08г., НОХД№204/08г., 
НОХД№88/08г., НОХД№94/08г., НОХД№420/08г. - производства по реда 
на Глава двадесет и седем от НПК. 

- НОХД№417/08г. приключено със споразумение, НОХД№129/09г., 
НОХД№80/08г., НОХД№396/08г., НОХД№270/08г. 

Дела частен характер: 
НЧХД№503/07г., НЧХД№130/08г. спогодба, НЧХД№54/09г., 

НЧХД№168/09г.  
Не бяха констатирани нарушения, относно образуване, движение и 

приключване на делата. 
 Проверени дела, по които са постановени оправдателни присъди: 
 - НОХД № 24/2007г., присъда № 84 от 19.03.2008г.; 
 - НОХД № 114/2007г., присъда № 149 от 02.06.2008г. 
 

За периода от 01.01.2008г. до 18.11.2009г. в РС-Бяла Слатина, няма 
изгубени, възстановени и спрени наказателни дела.  

 
 

РАЙОНЕН СЪД - МЕЗДРА 
 

За проверявания период районен съд гр.Мездра работи с утвърден 
щат от 7 районни съдии, един съдия по вписванията и един държавен 
съдебен изпълнител и 21 съдебни служители. Работата на съдиите е 
организирана в две колегии – гражданска и наказателна. 

Наказателни дела са разглеждали съдиите Анелия Димитрова, Вяра 
Атанасова и Евгени Божидаров. До средата на месец април съдът е работил 
при намален състав, поради отпуск на съдия Вяра Атанасова по 
майчинство. 

 
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. Системата се 
експлоатира коректно. Към делата се прилага протокол за избор на съдия-
докладчик. По време на съдебната ваканция са спазвани изискванията за 
постоянно наличие на дежурен съдия за разглеждане на производствата, 
които по закон следва да се разглеждат през време на съдебната ваканция. 

С оглед намаленото постъпление на граждански дела и увеличението 
на наказателните дела през 2008 година, дежурството през седмицата е 
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организирано по предварително изготвени графици без разделение по 
колегии, в резултат на което част от бързите производства по НПК, 
разпити на свидетели и обвиняеми лица и производства по Указа за борба с 
дребното хулиганство са разпределяни на съдии от гражданската колегия. 
 
 2. Деловодни книги 
 - В срочна книга за открити заседания, в графа „решено” се отбелязва 
единствено номера на решението, тоест реално не може да се направи 
справка за срочността при изготвяне на мотивите и решенията. 
 - Описната книга се води съгласно изискванията на ПАРАОВАС. 

- Води се книга за веществени доказателства, като за постъпилите в 
съда в.д. се съставят приемо-предавателни протоколи, които с прилагат 
към делото. 

- При проверка на книгата за изпълнение на влезли в сила присъди и 
определения, се установи че се води съгласно изискванията. Преписите от 
присъдите се изпращат за изпълнение на прокуратурата в 
законоустановеният срок.  

 
3. Образуване, движение и приключване на делата. 
Постъпили дела през проверявания период – 675 дела, а останали 

несвършени в началото на отчетния период - – 53 дела; 
Разгледани по видове са, както следва: 
- НОХД – 190 бр.;  
- НЧХД – 23 бр.; 
- НАХД – 264 бр.; 
- по чл. 78а от НК – 18 бр.; 
- ЧНД – 107 бр.; 
- ЧНД разпити – 73 бр.; 

През 2008 година в Районен съд гр. Мездра са образувани общо 208 
дела по актове, внесени от прокуратурата. По видове те са както следва: с 
обвинителни актове – 115 дела; по споразумения - 75 дела и с предложения 
по чл.78а НК – 18 дела. 

Общо свършените дела за 2008г. са 655 бр., както следва: 
- НОХД – 182 бр. /от тях 154 са приключени в тримесечен срок от 

образуването им/; 
- НАХД – 254 бр. /от тях 206 са приключени в тримесечен срок от 

образуването им/;  
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- НЧХД – 23 бр. /от тях 13 са приключени в тримесечен срок от 
образуването им/; 

- По чл. 78а от НК – 17 бр. /от тях 12 са приключени в тримесечен 
срок от образуването им/; 

- ЧНД – 106 бр. /от тях 104 са приключени в тримесечен срок от 
образуването им/; 

- ЧНД разпити– 73 бр.; 
От тях със съдебен акт са приключили 376 броя, а 206 броя са 

прекратени на различно основание. 
В тримесечният срок са приключени 562 дела. 
Прекратените дала за 2008г. са общо 279 бр., са както следва:  

 - НОХД – 137 бр.; 
 - Чл.78а НК -2 бр.; 
 - НЧХД – 22 бр.; 
 - ЧНД – 18 бр.; 
 - НАХД – 27 бр. 

Към 31.12.2008 година са останали несвършени 73 бр. дела. 
Забавено е изготвянето на решенията по 9 бр. 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 НАХД№295/08г. 18.11.08г. 28.01.09г. 1м. Атанасова 
2 НАХД№300/08г. 18.11.08г. 23.01.09г. 1м. Атанасова 

3 НАХД№302/08г. 16.10.08г. 09.02.09г. 2м. Атанасова 
4 НАХД№309/08г. 18.11.08г. 16.01.09г. 1м. Атанасова 
5 НАХД№318/08г. 27.11.08г. 28.01.09г. 1м. Атанасова 
6 НАХД№382/08г. 06.11.08г. 16.01.09г. 1м. Атанасова 
7 НАХД№397/08г. 11.11.08г. 16.01.09. 1м. Атанасова 
8 НАХД№494/08г. 23.02.09г. 22.06.09г. 3м. Бенчева 
9 НАХД№658/08г. 02.04.08г. 06.08.00г. 1м. Бенчева 

 
Бе извършена проверка на следните прекратени и върнати дела за 

допълнително разследване на Районна прокуратура –гр. Мездра: 
- НАХД № 207/2008г. РС с Разпореждане № 57 от 21.05.2009г. на 

основание чл. 249, ал.1 във вр. с чл. 248, ал. 2, т. 3 от НПК е прекратил 
съдебното производство и е върнал делото на РП – Мездра за 
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допълнително разследване с оглед отстраняване на допуснатите в ДП 
съществени нарушения на процесуалните правила, които са довели до 
ограничаване правата на подсъдимия, а именно – внесеният обвинителен 
акт не отговаря на изискванията на чл. 246 от НПК. 

- НОХД № 151/2007г. Делото е образувано на 30.03.2007г. С 
Разпореждане от 28.05.2008г. РС – Мездра прекратява съдебното 
производство и връща делото на РП- Мездра за допълнително разследване 
и отстраняване на съществени процесуални нарушения, защото е 
констатирал множество разминавания в обстоятелствената част и 
диспозитива на обвинителния акт. 

- НОХД № 293/2009г. /чл. 194, ал. 1 от НК/. Делото е образувано на 
09.06.2009г. Съдебното производство е прекратено с разпореждане № 65 от 
11.06.2009г. и е върнато на РП – Мездра, с оглед отстраняване на 
допуснато в ДП съществено нарушение на процесуалните правила. Едно от 
което е нарушение на чл. 219, ал. 4 от НПК. 

- НОХД № 6/2008г. /чл. 195, ал. 1, т.2 и ал. 4 пр.2 вр. . чл.194, ал.1 вр. 
чл. 26, ал.1 от НК/. Съдебното производство е прекратено с разпореждане 
№ 3 от 22.01.2008г. и е върнато на РП – Мездра за допълнително 
разследване, с оглед отстраняване на допуснато в ДП съществено 
нарушение на процесуалните правила. Съдът е констатирал, че в 
обвинителният акт се съдържат противоречия между диспозитив и 
обстоятелствена част. 

- НОХД № 85/2009г. Съдебното производство е прекратено с 
разпореждане на РС от 23.02.2009г. и е върнато на РП – Мездра. 
Причините за прекратяването и връщането са отново противоречия между 
диспозитив и обстоятелствена част в обвинителния акт, както и нарушение 
на чл. 389 от НПК. 

- НОХД № 157/2008г. Съдебното производство е прекратено с 
разпореждане от 14.05.2008г. и е върнато на РП – Мездра за допълнително 
разследване, с оглед отстраняване на допуснато в ДП съществено 
нарушение на процесуалните правила, а именно – „в ОА така да се 
формулира обвинението, че да определи предмета на доказване от гледна 
точка на извършеното престъпление, участието на обвиняемия и всички 
факти и обстоятелства, които обуславят съставомерност на деянието”. Нов 
ОА е внесен от РП - Мездра на 13.06.208г. С Разпореждане № 53 от 
08.08.2008г. по НОХД № 227/2008г., РС – Мездра отново прекратява 
съдебното производство и връща н РП за допълнително разследване със 
същите мотиви. С протоколно определение от 25.11.2008г. по НОХД 
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464/2008г. съдът приема, че ОА „е неприцизен по отношение на описаната 
фактическа обстановка” и отново прекратява съдебното производство и 
връща на РП. На 23.04.209г. отново с протоколно определение по НОХД № 
105/2009г., РС прекратява съдебното производство с мотив, че ОА е внесен 
без да бъдат отстранени нарушенията, констатирани от съда в предходното 
с.з. Нов ОА е внесен на 28.05.2009г. и с Разпореждане от 17.06.2009г. РС – 
Мездра отново прекратява съдебното производство и връща на РП. 

- НОХД № 104/2009г. Съдебното производство е прекратено с 
разпореждане №24 от 05.03.2009г. и е върнато на РП – Мездра за 
допълнително разследване, с оглед отстраняване на допуснато в ДП 
съществено нарушение на процесуалните правила. С протоколно 
определение от 25.06.2009г. по НОХД № 153/2009г., РС – Мездра отново 
прекратява съдебното производство и връща на РП. 

- НОХД № 595/2008г. Съдебното производство е прекратено с 
разпореждане №92 от 18.11.2008г. и е върнато на РП – Мездра за 
допълнително разследване, с оглед отстраняване на допуснато в ДП 
съществено нарушение на процесуалните правила. С ново Разпореждане от  
12.01.2009г. по НОХД № 671/2008г., РС – Мездра отново прекратява 
съдебното производство и връща на РП. 

- НОХД № 53/2009г. Съдебното производство е прекратено с 
протоколно определение от 10.03.2009г. и е върнато на РП – Мездра. 
Причините за прекратяването и връщането са противоречия между 
диспозитив и обстоятелствена част в обвинителния акт и прецизиране на 
правната квалификация на деянието. 

- НОХД № 123/2009г. Съдебното производство е прекратено с 
разпореждане на РС от 14.03.2009г. и е върнато на РП – Мездра. 
Основанието за прекратяването и връщането е чл.249, ал.1 вр. чл. 248, ал.2, 
т.3. и чл. 259, ал.2 от НПК 

- НОХД № 113/2008г. Съдебното производство е прекратено с 
Разпореждане № 21 от 16.04.2008г. и е върнато на РП – Мездра. 
Основанието за прекратяването и връщането е чл.249, ал.1 вр. чл. 248, ал.2, 
т.3. и чл. 259, ал.2 от НПК. Отново с Разпореждане № 40 от 30.06.2008г., 
РС - Мездра с мотива че, „при извършеното допълнително разследване е 
допуснато друго грубо процесуално нарушение” прекратява съдебното 
производство и на същите пр.основания връща делото на РП – Мездра. 

 
На случаен принцип, бяха изискани и проверени следните дела: 
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- НАХД № 187/ 2008г. /чл.1 от УБДХ/. Делото е образувано на 
28.05.2008г. Решение № 89 от 28.05.2008г. 

- НАХД № 421/ 2009г. /чл.1 от УБДХ/. Делото е образувано на 
20.08.2008г. Решение №187 от 29.09.2008г. 

- НАХД № 225/ 2009г. /чл.1, ал. 1 от УБДХ/. Делото е образувано на 
08.05.2009г. Решение №108 от 27.05.2009г. 

Не се установиха нарушения по образуването и движението на 
дела по реда на УБДХ. 

- НЧД № 156/2008г. /чл. 21, ал.1, т.2 от ЗБППМН/. Делото е 
образувано на 09.05.2008г., първото с.з. е проведено на 22.05.2008г. и на 
30.05.2008г е приключено с Решение № 87. 

- НЧД № 155/2008г. /чл. 155 и сл. от ЗЗ/. Делото е образувано на 
08.05.2008г., проведени са 2 с.з. на 20.05.2008г. и на 03.06.2008г. На 
03.06.2008г е приключено с Решение № 96. 

- НАХД № 171/2008г. /чл. 300 и чл. 416, ал.2 и ал. 3 от КТ вр. чл. 414, 
ал. 1 от КТ/. Делото е образувано на 15.05.2008г. С Разпореждане № 25 от 
17.05.2008г. в з.с.з. жалбата е отхвърлена като недопустима, рес. Подадена 
извън прекулзивния срок по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН. 

- НАХД № 179/2008г. /чл. 93, ал. 4 ЗАП и чл. 95, ал. 1 от ЗАП/. 
Делото е образувано на 17.05.2008г., проведени са 2 с.з. на 11.06.2008г. и 
на 16.07.2008г. На 23.07.2008г е приключено с Решение. 

Бяха проверени 2 дела приключили с одобрено споразумение - 
НОХД № 177/2008г. /чл. 343б, ал. 1 от НК/ Делото е образувано на 
17.05.2008г. В с.з. на 17.05.2008г. е одобрено постигнатото споразумение.; 
НОХД № 176/2008г. /чл. 343б, ал. 1 от НК/. Делото е образувано на 
17.05.2008г. и на 23.05.2008г. в с.з. е одобрено постигнатото споразумение. 

- НОХД№140/08г. обр. на 23.04.08г., проведено едно заседание, 
присъда №98/04.06.08г. 

- НОХД№553/08г. обр. на 30.10.08г. едно заседание, производство по 
реда на Глава двадесет и седма от НПК, присъда №321/18.12.08г. 

- НОХД№10/08г. обр. на 08.01.08г., проведени 5 с.з., производство по 
реда на Глава двадесет и седма от НПК, присъда №50/27.03.08г. 

- НОХД№49/08г. обр. на 13.02.08г. проведено 1 с.з., присъда 
№42/20.03.08г. 

- НЧХД№313/08г. бор. На 23.07.08г. проведени 5 с.з., делото 
прекратено на основание чл.289, ал.1, вр. чл.24, ал.4, т.4 от НПК, оттеглена 
тъжба. 
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- НОХД№159/08г. обр. на 12.05.08г. проведени 2 с.з., делото 
приключено със споразумение. 

- НОХД№161/08г. обр. на 13.05.08г. бързо производство по реда на 
Глава двадесет и четвърта от НПК, приключено със споразумение. 

- НОХД№162/08г. обр. на 14.05.08г. приключено със споразумение. 
- НОХД№174/08г. обр. 14.05.08г. приключено със споразумение. 
- НАХД№166/08г. обр. на 05.06.08г. в кориците на делото, липсват 

наказателно постановление и АУАН. 
- НОХД№216/06г. обр. на 16.05.06г., проведени 6с.з. обвинение по 

чл.195, ал.1, т.3, вр. чл.26, ал.1 от НК. 
Не бяха констатирани нарушения, относно образуване, движение и 

приключване на делата. 
 Проверени дела, по които са постановени оправдателни присъди: 
 - НОХД № 371/2007г., присъда № 27 от 21.02.2008г.; 
 - НОХД № 97/2008г., присъда № 295 от 28.11.2008г. 
 - НОХД № 574/2008г., присъда № 96 от 19.05.2009г. 
 - НОХД № 255/2008г., присъда № 305 от 05.12.2008г.  
 - НОХД № 181/2007г., присъда № 248 от 10.11.2008г.  
 - НОХД № 436/2006г., присъда № 92 от 30.05.2008г.  
 - НОХД № 95/2007г., присъда № 159 от 23.09.2008г.  

Спрени дела: 
НОХД№77/06г. обр. на 27.02.06г., проведени 6с.з. Спряно на 

11.12.06г. на основание чл.290, ал.1, вр. чл.269, ал.1, вр. чл.25, т.2 от НПК, 
отсъствие на подсъдимия. Делото не е администрирано, не са извършвани 
никакви справки за отпадане на основанията за спиране. 

НОХД№39/09г. обр. на 23.01.09г. спряно на 15.09.09г. по отношение 
на подсъдимия Ивайло Ангелов на основание чл.290, вр. чл.26 от НПК. 
Стар номер на делото 151/07г. обр. на 30.03.07г. прекратено с 
разпореждане №45/28.05.07г. и върнато за допълнително разследване на 
РП- Мездра за отстраняване на допуснати процесуални нарушения на 
основание чл.249, ал.1, вр. мл.248, ал.2, т.3 и чл.249, ал.2 от НПК. 

За периода от 01.01.2008г. до 30.06.2009г. в РС-Мездра няма 
изгубени наказателни дела.  

 
ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 
  
- Като цяло е създадена е добра организация на административната 

дейност на проверяваните съдилища. 
- Относно образуване, движение и приключване на делата се налага 

извода, че преобладаващата част от делата са насрочвани своевременно от 
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докладчика и са разглеждани и свършвани в кратки срокове. С редки 
изключения, не се констатира безпричинно отлагане и забавяне на 
производствата.  

- По отношение на констатираните пропуски, при водене на 
деловодните книги, същите следва да се приведат във вид, и да се водят 
съгласно изискванията на ПАРАОВАС 
 - С оглед направената констатация и по отношение на шестте 
проверявани съдилища, 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 действия с оглед 
спазване разпоредбата на чл.120 от ПАРАОВАС.  

- При спиране на делото, да се извършват редовни справки, 
относно отпадане на основанията за спиране. 

- Председателят на РС- Козлодуй да осигури стриктно спазване на 
разпоредбата на чл.9 от ЗСВ, при извършване разпределение на делата.  
 - По отношение, допуснатото забавяне при изготвяне на мотивите и 
решенията по дела, председателят на съответния съд, 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. 
 - На основание чл.327 от ЗСВ, председателят на РС-Враца, да обърне 
внимание на съдия В. Ганов, за допуснатото нарушение, изразяващо се 
неспазване сроковете, предвидени в разпоредбите на чл.308 и чл.340 от 
НПК. 
 

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

 
 
 
 
 
 
                                      ИНСПЕКТОР: 
 
                                                                 /ПЕТЪР МИХАЙЛОВ/ 


