Конкурс за избор на Административен ръководител–
председател на Районен съд - Карлово

Профил на кандидат
съдия Иван Димитров Бедачев
Районен съд Карлово

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА ПРАВНИ ИНИЦИАТИВИ
Проектът „Инициатива за прозрачни съдебни назначения” се финансира от Държавния департамент на
САЩ. Представените мнения, данни и заключения принадлежат на БИПИ и не изразяват непременно
тези на Държавния департамент на САЩ.

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
I. ИМЕ:
Иван Димитров Бедачев, роден на 20.05.1971 г. в гр. Русе.
II. СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ:
Женен. Съпруга: Стефка Петрова Дойчинска, старши юрисконсулт в „Уникредит Булбанк”
АД.
Източник: Подробна автобиография за съдия Бедачев.

III. ОБРАЗОВАНИЕ:
ПУ „Паисий Хилендарски”, специалност Право, завършва през 1997 г. с общ среден успех:
“Много добър 5.43” и положени държавни изпити със среден успех: “Много добър 4.67”.
Източник: Копие на Диплома за завършено висше образование, изискано и предоставено от ВСС по
реда на ЗДОИ.

IV. СТАЖ:
извън органите на съдебната власт:
няма
в органите на съдебната власт:
от 01.12.1997 г. до 16.11.1998 г. – съдебен кандидат в ОС Пловдив
стаж на длъжността: 0 г. 11 м. 15 д.
от 22.03.1999 г. до 01.05.2006 г. – следовател в Окръжна следствена служба гр. Пловдив
стаж на длъжността: 7 г. 1 м. 10 д.
от 01.05.2006 г. до настоящия момент – съдия в РС Карлово
стаж на длъжността към 30.09.2011 г.: 5 г. 5 м. 0 д.
Източник: Служебна бележка, изд. от РС Карлово на съдия Бедачев.

V. СПЕЦИАЛИЗАЦИИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ. УЧАСТИЕ В
ОБУЧЕНИЯ И СЕМИНАРИ:
Семинари:
Борба с трафика на хора (2005).
Основи на европейското право (2006).
Източник: Единен атестационен формуляр на съдия Бедачев, актуален към

VI. EЗИЦИ:
Не владее в значима степен чужди езици.
Източник: Подробна автобиография за съдия Бедачев.

VII. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО КАРИЕРНОТО ИЗРАСТВАНЕ ДО МОМЕНТА:
Иван Бедачев стартира своята юридическа кариера като следовател в Окръжна следствена
служба – Пловдив. Стажът му като следовател се равнява на 7 г.1м.10д. Назначен е на длъжността
„съдия” в РС Карлово, считано от 01.05.2006 г. (по протокол №14 от заседанието на ВСС от 15.03.2006
г.). На заседание от 21.11.2007 г. ВСС на основание чл.39, ал. 3 от Правилника за организация
дейността на ВСС и неговата администрация допуска поправка на явна фактическа грешка на
Решението на ВСС по протокол № 14, с което Иван Димитров Бедачев е назначен на длъжността
“съдия” в Районен съд – гр. Карлово, като решението се чете: “Назначава Иван Димитров Бедачев –
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следовател в Окръжна следствена служба – гр. Пловдив, с ранг “следовател в ОСлС” на длъжността
“съдия” в Районен съд – гр. Карлово, с ранг “съдия в ОС”.
Съгласно Протокол № 2 от заседанието на ВСС от 14.01.2010 г. на съдия Бедачев е определена
комплексна оценка от атестацията „много добра” – 89 точки. Предложената комплексна оценка от
помощната атестационна комисия е 92 точки. Комисията по предложенията и атестирането намаля 5
точки от Част VI „Оценки по общите критерии за атестиране на съдия, прокурор, следовател,
административен ръководител и заместник на административния ръководител”, т.5 „Резултати от
проверките на Инспектората към ВСС”, предвид утвърдената практика от КПА, а в т.6 „Поощрения
и наказания през периода, за който се извършва атестирането” додава 2 точки, тъй като за атестирания
период съдия Бедачев няма наложени наказания, а помощната атестационна комисия не е дала
максималната оценка за това. На същото заседание Бедачев е повишен на място в ранг „съдия в
апелативен съд”.
Източник: Протоколи от заседания на ВСС
актуален към 30.09.2009 г.

и Единен атестационен формуляр на съдия Бедачев,

ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ
I. ПОСТЪПИЛИ, НАСРОЧЕНИ, СВЪРШЕНИ, НЕСВЪРШЕНИ ДЕЛА:
Срочност на изготвяне на съдебни актове. Дела през периода на атестиране.
Година
2006
2007*
2008
2009*

Останали
несвършени
34
50
39

Постъпили

Насрочени

Свършени

182
296
222
183

139
334
286
211

155
276
235
183

*В графа брой постъпили дела през 2007 г. са включени дела, останали несвършени от друг състав на съда и преразпределени,
поради преместване на съдия Стефанова в Районен съд Радомир и дела, преразпределени от съдия Георгиева, поради
ползване на отпуск за отглеждане на дете до една година. През 2009 г. са включени останали несвършени дела, от друг състав
на съда, поради преобразуване на един от наказателните състави в граждански.

Спазване на законовите срокове
Година

Брой свършени
Свършени в срок Свършени в срок Свършени в срок
дела
до 1 месец
до 3 месеца
до 1 година
155
105
41
9
2006
276
144
97
34
2007
235
130
42
57
2008
183
105
46
27
2009*
Източник: Единен формуляр за атестиране на съдия Бедачев - актуален към 30.09.2009 г.
* През 2009 г. в Районен съд Карлово са разгледани общо 1095 броя наказателни дела от всички видове.

През периода 01.11.2004 г. до 30.04.2006 г. като следовател в ОСС гр. Пловдив разглежда дела, както
следва:
 За 2004 г. - ноември и декември:
- Общо разследвани дела – 45 бр. като в това число нови – 7 бр.
- Върнати – 0 бр.
- Приключени – 5 бр.
- За съд – 2 бр.
- Прекратени – 2 бр.
- Спрени 1 бр.
- Останали на производство – 40 бр.
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 За 2005 г.:
- Общо разследвани дела – 67 бр., като в това число нови – 29 бр.
- Върнати – 2 бр.
- Приключени – 44 бр.
- За съд – 10 бр.
- Прекратени – 30 бр.
- Спрени 4 бр.
- Останали на производство – 23 бр.
 До 30.04.2006 г.
- Общо разследвани дела – 25 бр., като в това число нови – 4бр.
- Върнати – 1бр.
- Приключени – 24 бр.
- За съд – 5 бр.
- Прекратени – 16 бр.
- Спрени – 3 бр.
- Останали на производство – 1 бр.
II. ВИСЯЩИ ДЕЛА /брой висящи дела от датата на образуване/
Период
Брой дела
30
До 3 месеца
5
От 3 до 6 месеца
От 6 месеца до 1 година
2
Над 1 година
Източник: Единен формуляр за атестиране на съдия Бедачев - актуален към 30.09.2009 г.

III. БРОЙ ПОТВЪРДЕНИ И ОТМЕНЕНИ ДЕЛА
Брой потвърдени и отменени актове и основанията за това.
Година

Подлежащи
на обжалване

Обжалвани

Потвърдени

Изцяло
отменени

Изменени

Прекратени

131
7
6
1
2006
230
41
31
8
6
2007
163
40
30
12
3
2008
122
27
14
2
5
2009
20
6
2
2010
Източник: Единен формуляр за атестиране на съдия Бедачев - актуален към 30.09.2009 г.
доклад за дейността на РС Карлово за 2010 г. (от него са извлечени данните за 2010 г.)

Уважени
жалби за
бавност

и Годишен отчетен

IV. НАТОВАРЕНОСТ
Обща натовареност на съответния съдебен район и орган на съдебната власт, както и
натовареност на атестирания.
Видно от данните в атестациционния формуляр на съдия Бедачев РС Карлово е вторият по
натовареност съд в района на ОС Пловдив. През атестирания период (01.10.2004 г. до 30.09.2009 г.),
магистратът разглежда наказателни дела като първа инстанция и дела от административнонаказателен характер. Произнасял се е по частни жалби, както и е осъществявал съдебен контрол в
досъдебното производство относно законосъобразността на действия по разследване и актове на
прокуратурата. Делата, разглеждани от атестирания съдия са с предмет различни престъпления от
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Наказателния кодекс, които в по-голямата си част видно от атестацията, биват преценени като дела
със значителна фактическа и правна сложност.
За 2010 г. съдия Бедачев има общо за разглеждане 322 бр. дела, което сравнено с личната
дейност на съдиите, разглеждащи наказателни дела в РС Карлово, е максималната стойност за
периода.
През 2010 г. е извършена комплексна планова проверка от ИВСС в РС Карлово. Дадени са
препоръки за съкращаване на сроковете за изготвяне на съдебните актове, като през годината позначителни забавяния при изготвяне на съдебни актове са допуснали двама от съдиите разглеждащи
наказателни дела – единия от които е съдия Бедачев, по общо 10 броя дела мотивите, съответно
решенията са изготвени в срок над три месеца /по данни от Годишния отчетен доклад на РС
Карлово за 2010 г./.
Източник: Доклад за прилагането на Закона и дейността на Районен съд Карлово през 2010 г. и Единен
атестационен формуляр на Съдия Бедачев, актуален към 30.09.2009 г.

ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ
I. ПРЕВЕНЦИЯ НА КОРУПЦИЯТА: КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И ИМУЩЕСТВЕНО
СЪСТОЯНИЕ
Декларация по Закон за предотвратяване и разкриване конфликт на интереси1
В декларацията си от 16.01.2009 г. Иван Бедачев посочва, че към датата на избирането
/назначаването му на длъжност има участие в следните търговски дружества: „Синергон холдинг“АД,
от участие в масовата приватизация, и че притежава 28 бр. акции на обща стойност около 55 лв. към
момента. Както и че има следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към
други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за
кредитора): жилищен и потребителски кредит на стойност 60 000 лв. от “Уникредит Булбанк “АД.
Декларации пред Сметната палата по Закона за публичност на имуществото на лица,
заемащи висши държавни длъжности.
1. Моторни превозни средства
1.1 Придобити

Обект на
деклариране

Марка

Цена на
придобиване

Лек автомобил

Мицубиши
Галант

12 000 лева

1

Произход
на
средствата
КРЕДИТ

Година

Правно
основание

Собственик

2008

покупкопродажба

ИВАН ДИМИТРОВ
БЕДАЧЕВ, ½ ИЧ

Понастоящем Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (Загл. изм. - ДВ, бр. 97 от
2010 г., в сила от 10.12.2010 г.)

5

Лек автомобил

Мицубиши
Галант

12 000 лева

КРЕДИТ

2008

покупкопродажба

СТЕФКА
ПЕТРОВА
ДОЙЧИНСКА, ½
ИЧ

2. Задължения над 5 000 лв.
Година
2008

Вид на
задължението
Банков кредит

Размер
21 600
BGN

Титуляр на
задължението
СТЕФКА
ПЕТРОВА
ДОЙЧИНСКА

Правно основание за
задължението
Договор за кредит

Към банки
"УНИКРЕДИТ
БУЛБАНК" АД

За 2007, за 2009 и за 2010 година в Сметната палата има подадени единствено уведомления от
страна на Иван Бедачев.
Името на Иван Димитров Бедачев не присъства в заключенията на Сметната палата за
несъответствие на декларираните данни: http://www.bulnao.government.bg/index.php?p=2228
3. Данни от Имотния регистър към Агенция по вписванията, актуални към 26.10.2011 г.
Служба по вписванията – Пловдив за периода от 01.01.1992 г. до 25.10.2011 г.
ЗАКОННИ ИПОТЕКИ
КНИГА
Законна ипотека
Тип Акт
1
Акт Том
27
Акт номер
Година
2005
Ипотекарните длъжници нямат данъчни задължения
Условие
Кредитор: ЕИК/БУЛСТАТ 825082643, ХЕБРОС АД БАНКА и Длъжници:
Страни
Стефка Петрова Дойчинска и Иван Димитров Бедачев
Имот

Поземлен имот, АПАРТАМЕНТ №* С ПЛОЩ ОТ 71.68 КВ. М., ВХОД *, НА *
ЕТАЖ В БЛОК №*, УПИ I-585 ОТ КВ.*, ПО ПЛАНА НА ПЛОВДИВ МЛАДЕЖКИ ХЪЛМ, БУЛ. КОПРИВЩИЦА №*, ВЕДНО С ИЗБА №*,
ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ №* И ПРАВОТО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ПАРЦЕЛА.

II. ДИСЦИПЛИНАРНИ НАРУШЕНИЯ/ НАКАЗАНИЯ/ПООЩРЕНИЯ:
Видно от извлечение от протокол № 37 от заседание на Комисия по дисциплинарни
производства на Висшия съдебен съвет, проведено на 01.11.2011г. не са образувани дисциплинарни
производства, респективно наложени дисциплинарни наказания на Иван Димитров Бедачев.

III. УЧАСТИЕ В НПО И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ
Няма данни.
IV. ПРИНАДЛЕЖНОСТ КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ
СЛУЖБИ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ
На съдия Иван Димитров Бедачев са извършени две проверки от Комисията за разкриване на
документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и
разузнавателните служби на Българската народна армия на 25.06.2008 г. и на 28.10.2009 г.
Заключенията и на двете проверки са „неустановена принадлежност”.
Източник: www.comdos.bg
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V. ДРУГИ
1. Допълнителна информация:
Извън професионалните си ангажименти Иван Бедачев има интереси в областта на спорта, изкуството
и културата. Основните развлечения на семейството му са свързани с излети сред природата и
екскурзии до всички достъпни природни и археологически забележителности в страната.
Притежава необходимите за длъжността умения за работа с компютър, машинопис и
текстообработка.
Източник: Подробна автобиография на съдия Бедачев.

2. Данни от Анкетния лист за самооценка (АЛС) на съдия Иван Бедачев.
Информацията в тази секция е извлечена от Анкетен лист за самооценка. АЛС е изработен от БИПИ и се
предоставя на кандидата, като попълването му е доброволно.
БИПИ си запазва правото на преценка каква част от информацията, споделена в АЛС да включва в
профилите.

Моля опишете накратко разглеждано/и от Вас дело/а,
медиен и обществен интерес?

станало/и обект на висок

„НОХД по описа на КРС за 2007 г. с подсъдимо лице Божидар Стефанов Леонов действащ като
ректор на „Международен есперантски колеж”- гр.Карлово. Във връзка с дейността на колежа и
споровете за неговата легитимност като ВУЗ имаше реално пострадали или засегнати
няколкостотин студенти . Конкретния предмет на делото беше овинение за 28 измами, като
отделни деяния, извършени от подсъдимия, като се е представял за длъжностно лице и по които в
крайна сметка беше оправдан изцяло. Единствения осъдителен диспозитив беше за престъпление
по чл. 274 ал.1 от НК, а при въззивното обжалване присъдата бе потвърдена. Паралелно с това
дело срещу същото лице със сходен предмет протичаше и друг наказателен процес в Районен съд
– гр.Бургас отново с голям брой пострадали лица, като деянията бяха извършени по същото
време, но с друга местна подсъдност.”
Моля да посочите дело/дела, които определяте като особени професионални
предизвикателства във Вашата практика и да обусловите факторите за това:
„НОХД 307/06 г. Факторите, комплициращи развитието и приключването на процеса бяха на
първо място неговия предмет и страни. Подсъдими по делото бяха седем лица - всички
принадлежащи към тежкия криминален контингент в региона, а обвиненията бяха за изключително
голям брой квалифицирани кражби на МПС и части и принадлежности от тях, извършени при
сложни съотношения на съучастие, като в част от деянията се включваше и разглабяне и
преработване на МПС с промяна на тяхната индивидуализация. На второ място, по-голяма част от
деянията бяха извършени през отдалечен период от време, по делото имаше данни, че част от
свидетелите бяха заплашвани и малтретирани от подсъдимите и реално се страхуваха да
свидетелстват срещу тях, а част от доказателствата бяха манипулирани и опорочени в
досъдебната фаза. В крайна сметка, делото приключи с осъдителна присъда за шест от
подсъдимите, единият беше оправдан, като на част от тях бяха наложени тежки наказания и
присъдата беше потвърдена от въззивната инстанция.”
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