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На основание чл.58 във връзка с чл.56,ал.1 и 3 и чл.57,ал.1 от 

Закона за съдебната власт и приетия план  за провеждане на 

комплексна планова проверка от Инспектората към Висшия съдебен 

съвет на съдилищата  в Апелативен район – Велико Търново за 2013 

год. и Заповед № ПП-01-128/20.11.2013 год. на Главния Инспектор на 

Инспектората към Висшия съдебен съвет, 

 

             СЕ ИЗВЪРШИ КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА на Районен съд 

град Никопол по наказателни дела с обхват на проверката от 

01.01.2011год. до 31.12.2012 год.  и първото полугодие на 2013 год. и 

задачи на проверката: 

- срочност на разгледаните дела и срокове за изготвяне на мотивите 

към тях. 

- върнати за доразследване дела - причини и основания, както и спрени 

наказателни дела. 

- изпълнение на присъдите, срокове и причини за евентуално 

просрочване. 

 - общи данни за постъпилите и решени дела от всеки съдия; 

потвърдени, изменени и отменени съдебни актове; оправдателни 

присъди. 

- общ контрол - извършени ревизии от Окръжния съд ; предложения за 

изменение на будещи съмнение и водещи до противоречиво 

приложение текстове на отделни норми, както и до противоречива 

съдебна практика. 

- проверка на деловодните книги. 

 

СРОК за извършване на проверката от 27.11.2013 г. до 29.11.2013 г. 

 

 

  С ПРОВЕРЯВАЩИ:  

 

ИНСПЕКТОР:  Албена Кирилова Костова.  

ЕКСПЕРТИ: Мариела Николаева Митева и Олег Стоймиров Велинов.  

 

 

        МЕТОД НА ПРОВЕРКАТА: 

 

       -непосредствена проверка по  делата  и деловодните книги;  

       -анализ на документация ; 

       -индивидуални беседи и разговори;  

       -изискване на статистическа информация. 
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                            КОНСТАТАЦИИ  ОТ  ПРОВЕРКАТА 

 

                                     УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДА 

 

Председател на Районен съд Никопол е Тодор Илиев Тихолов. 

Общият брой на съдиите по щат е трима,като няма обособени отделения. 

През проверявания период действително са работили 2 съдии, тъй като 

съдия Галя Наумова е била в отпуск по майчинство от 16.08.2010г. до 01 

февруари 2012г. В командировка в РС Плевен съдия Наумова е била за 

периода от 05.11.2012г. до 05.05.2013г. и за периода от 07.05.2013г. до 

07.11.2013г. Съдия Галя Наумова е била на работа в РС Никопол за 

периода от 01.02.2012г. до 04.11.2012г. 

Районен съд Никопол се помещава в самостоятелна сграда, публична 

държавна собственост намираща се в град Никопол, на пл. Европа №14. 

Разполага с две съдебни зали.  

Съдът работи по "План за подобряване на работата на РС Никопол за 

периода 2010 – 2015 г.". Съгласно плана се извършва : ежемесечен контрол 

на броя на висящите дела и на тези с не изготвени съдебни актове; 

провеждат се периодични срещи на магистратите; осъществяват се работни 

срещи с представители на Окръжен съд Плевен, РП Никопол, РУП град 

Никопол; използване на статистическите отчети за целите на вземане на 

управленски решения; използва се унифицирана система за подреждане на 

делата, контрол на движението на документите и оборота, прилага се 

етичния кодекс на съдебните служители; усъвършенствани са вътрешните 

правила за работа; използват се ИТ за информационно обезпечаване на 

делата; организиране на открити дни; изготвени са писмени правила за 

управление на информацията; подържа се и непрекъснато се актуализира  

страницата на съда; изготвяне на обучителен план за всяка календарна 

година, посещение на други съдилища, с цел проучване и внедряване на 

други практики, изготвяне на анкети сред гражданите, обявяване на 

телефони, на които да се съобщава за корупция.  

През проверявания период съдиите са преминали през следните 

обучения: съдия Т. Тихолов – информационна кампания по процедура по 

приоритет 1.5 „Прозрачна и ефективна съдебна система”, бюджетна линия; 

състояние на съдебния превод в България и транспониране на директива 

2010/64/ЕС на ЕП и на съвета относно правото на устен и писмен превод 

по НД. Среща на председателите на съдилищата във връзка с отчитане на 

резултатите от развитие на съдебната система. 
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 Съдебните служители са преминали през следните обучения: Ирина 

Крумова – семинар за работа с програмните продукти на Темида 2000, 

Пламен Атанасов – семинар за работата с програмните продукти на 

Темида 2000, семинар за прилагането на модула за ЕИППСП към система 

САС, курс за служители по сигурността на информацията в ДКСИ, Силвия 

Боянова - семинар за прилагането на модула за ЕИППСП към система 

САС. 

С оглед уеднаквяване на практиката на съдиите и повишаване на 

тяхната квалификацията през проверявания период в Районен съд Никопол 

ежемесечно се е извършвало обобщаване по темите за уеднаквяване на 

практиката по наказателни дела относно приложението на чл.195, 209, 316, 

279, 280 от НК, чл.64 и 65 от НПК.  

Районен съд Никопол прилага принципа за случайния подбор чрез 

електронно разпределение на делата от 01.01.2007 г. съгласно програма 

Law Choice. Делата се образуват своевременно в деня на постъпване на 

книжата в съда. Разпределението на делата се извършва от 

административния секретар, чрез  програма Law Choice.   

През проверявания период ОС е извършил две проверки на РС  

Никопол на организацията на дейността на съдиите за периода от 01 

януари 2011г. до 31 октомври 2011г. и за периода от 01 януари 2012г. до 31 

октомври 2012г. 

Съдиите дават дежурства съобразно график за дежурствата, който се 

изготвя съгласно Заповед на председателя на РС Никопол. Заповеди за 

дежурства на съдиите през проверявания период има издадени за целия 

период на проверката от 2011г. до 30.06.2013г. Според последната 

издадена Заповед №100/08.05.2013г. на дежурства се гледат следните 

видове дела, разпределени по следния начин: Всички постъпващи 

граждански дела се разпределят на съдия Биляна Кисева. Всички 

наказателни дела се разпределят на съдия Тодор Тихолов. Определените 

седмици за дежурства, са както следва: първа и трета седмица от месеца – 

Тодор Тихолов, втора и четвърта седмица от месеца – Биляна Кисева. В 

седмиците на дежурства съдия Биляна Кисева разглежда всички бързи и 

незабавни наказателни производства, както и разпитите пред съдия. В 

седмиците на дежурства съдия Тодор Тихолов разглежда бързите 

гражданки производство по член 410 от ГПК, 417 от ГПК, 389 и 390 от 

ГПК.  

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ 

В Районен съд Никопол съдебните служители са петнадесет на брои 
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и са структурирани съобразно чл. 15 от ПАРОАВАС на обща и 

специализирана администрация.В съда няма обособена регистратура. Има 

обособена регистратура за класифицирана информация, деловодство на 

наказателен състав, деловодство на гражданки състав, съдебни секретари, 

архив.Няма служба по връчване на призовките. Има назначен служител на 

длъжност призовкар. Съдебните служители, които работят в изброените 

по-горе служби са структурирани както следва: служба „Съдебно 

деловодство”, служба „Архив”, служба „Съдебни секретари”. 

В съда се водят следните книги: Описна книга в наказателно и 

гражданско деловодство; Азбучник в наказателно и гражданско 

деловодство; Регистър на решенията по граждански дела; Срочни 

наказателни и граждански книги; Книги за закрити разпоредителни 

заседания по граждански и наказателни дела; Книги за обжалваните 

наказателни и граждански дела; Книги за изпълнение на присъдите; 

Архивна книга. 

Изготвянето на призовките и съобщенията за призованите лица след 

образуване на делото и след съдебно заседание се извършва в срок от 1- 3 

дни. Няма наказателни дела, по които този срок да не е спазен.  

Съдебните протоколи по делата се изготвят в срок от 3 дни след 

съдебното заседание Няма наказателни дела, по които този срок да не е 

спазен.  

Връчването на призовки, съобщения или преписи от жалба на 

участвали в производството страни се извършва до 14 дни. Няма 

наказателни дела, по които този срок да не е спазен. 

Изпращането на преписи от решенията или от жалби на страните по 

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

дело в деловодството.   

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

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

Изпращането на делата на по-горна инстанция става до 3 дни след 

изтичане на срока за възражения по подадена жалба или протест.   

             ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

Техническата обезпеченост на магистратите за бърз и лесен достъп 

до актуалното българско законодателство и правото на ЕС гарантират по-

бързо и по-качествено правораздаване. Информационните технологии 
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позволяват по-голяма прозрачност в работата на съда и улесняват 

гражданите при упражняване на правото за достъп до информация.  

В Районен съд-Никопол има въведени писмени правила за 

управление на информацията и IT технологиите. Сигурността на 

информацията в локалната мрежа се осигурява от използването на 

антивирусен лицензиран програмен продукт "ESET Endpoint Antivirus", 

предоставен от Министерство на правосъдието.  

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

Word, Internet Explorer, Outlook Express, а деловодителите и с Adobe 

Acrobat Reader. Всички работни места са оборудвани с компютърна 

техника, която перманентно се обновява. Всички работни места са 

свързани в локална компютърна мрежа с 1 бр. сървър. Компютрите се 

поддържат в много добро хардуерно и софтуерно състояние и отговарят 

на съвременните изисквания. От месец февруари 2009 г. е в експлоатация 

деловодната програма"САС".Програмата се използва от специализираната 

администрация на съда и съдиите за управление на делата. Съдът използва 

правно-информационните продукти "Апис" с модули „АПИС – ПРАВО”, 

„АПИС – ПРОЦЕДУРИ”, „АПИС – ПРАКТИКА”, „АПИС – ВРЕМЕ”, 

„ЕВРО - ПРАВО” и "Апис регистър плюс", Правно-информационните 

продукти са мрежови вариант и са достъпни от всички работни места.  

Web-сайтът на Районен съд се поддържа ежедневно в актуално 

състояние, като своевременно се публикуват крайните съдебни актове по 

делата, съгласно инструкциите на ВСС.  

 

          ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА през 2011г.  

 В периода 01.01.2011г. - 31. 12. 2011г. наказателни дела са гледали 

съдиите Тодор Тихолов и Биляна Кисева, разпределени в два състава. По 

наказателните дела са работили  двама служители - един деловодител и 

един секретар-протоколист. За веществените доказателства е отговарял 

архиваря при РС Никопол. 

         В периода 01.01.2011г. - 31.12.2011г. съдиите от Районен съд 

Никопол са разгледали 1291 бр. дела, от които наказателни дела 564 бр. От 

тях образувани през 2011г. са 504 бр. дела. Останали от предишни периоди 

са 60 бр. дела. От тях няма дела с висок обществен интерес. Свършените 

наказателни дела са 513 бр. С присъда са приключени  288 бр. НОХД, с 

присъда като бързи производства – 82 бр., с присъда като незабавни – 48 

бр., с присъда като съкратени производства – 54 бр., с присъда по НЧХД – 
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5 бр., с решения по чл.78а от НК – 16 бр., с определения /реабилитация/ -3 

бр., с определения /кумулации/ - 52 бр.; от досъдебно производство НЧД – 

14 бр., с решения по НАХД  - 60 бр.; прекратени /споразумения/ - 152 бр., 

прекратени по други причини – 6 бр. От тях прекратени по давност няма. 

Средното постъпление на съдия Тодор Тихолов за месец е 44 бр. 

наказателни дела. Същевременно средно месечно съдия Тихолов е 

приключвал 39 бр. наказателни дела. През проверявания период на съдия 

Тодор Тихолов са разпределени 423 бр. наказателни дела, а са приключени 

- общо 388 бр. наказателни дела. 

Средното постъпление на съдия Биляна Кисева за месец е 14 бр. 

наказателни дела. Същевременно средно месечно съдия Кисева е 

приключвала 13 бр. наказателни дела. На съдия Биляна Кисева са 

разпределени общо 141 бр. наказателни дела, а са приключени общо 132 

бр. наказателни дела.  

Констатацията която може да се направи с оглед на посоченото по 

горе, е сравнително бързата ликвидност на делата и на двамата съдии. 

Две НОХД са върнати на прокурора с указания за отстраняване на 

нарушения, допуснати на досъдебното производство, като и двете са 

върнати с разпореждане от закрито разпоредително заседание. 

Обстоятелство, което навежда на извода за добра работа на съдиите в 

подготвителната фаза преди насрочване на делата,още повече,че няма 

констатация, с оглед извършените проверки от последващия инстанционен 

контрол, на дела върнати за повторно разглеждане поради допуснати 

процесуални нарушения в тази фаза. 

С оправдателни присъди са приключили 8 бр. дела. Проверени бяха 

всички присъди: 

Съдия Тихолов е постановил четири оправдателни присъди: 

- По НОХД № 1337/2011 год. Постановената присъда е потвърдена от 

ПОС с решение по ВНОХД № 94/2012 год.; 

- По НОХД № 1160/2011 год. – няма данни присъдата да е обжалвана; 

- По НОХД № 1256/2011 год.- няма данни присъдата да е обжалвана; 

- По НОХД № 1005/2010 год. – присъдата не е обжалвана; 

Съдия Кисева е постановила също четири оправдателни присъди: 

- По НАХД № 1153/2011 год.- постановената оправдателна присъда не е 

обжалвана; 
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- По НЧХД № 1439/2010 год.- постановената оправдателна присъда не е 

обжалвана; 

- По НОХД № 1277/2011 год. - постановената оправдателна присъда не е 

обжалвана; 

- По НОХД № 1228/2010 год. - постановената оправдателна присъда не е 

обжалвана. 

Основните  причини за постановяване на оправдателни присъди  
са – липса на елемент от изпълнителното деяние; не осъществен състав 
от обективна страна; неосъществен състав –липса на субективна страна 
на деянието; в някои от случаите причина за оправдаване на 
подсъдимите е недоказаност на  обвинението по несъмнен и 
категоричен начин – противоречие между обстоятелствената част 

описана в ОА и доказателствата по делото.  
Не се констатираха пропуски и нарушения по тези дела във 

връзка с организацията на работа по образуването, движението и 
приключването им. 

По 23 бр. дела подсъдимият е бил непълнолетен.  

- 288 бр. НОХД са приключени с присъда. 

Проверени бяха следните дела приключени с присъда по общия ред : 

Наказателни дела на съдия Тихолов: НОХД № 1444/2011 год.; 

НОХД № 1044/2011 год.; НОХД № 1337/2010 год.; НОХД № 1453/2011 

год.; НОХД № 1337/2011 год. 

Наказателни дела на съдия Кисева : НОХД № 1442/2011 год.; НОХД 

№ 1209/2011 год.- делото е насрочено извън двумесечния срок без да е 

налице разрешение; НОХД № 1228/2010 год.- налице е известно 

закъснение при насрочване на делото; НЧХД № 1439/2010 год.- налице е 

известно закъснение при изготвянето и предаването на мотивите; НОХД № 

1320/2011 год. 

- 152 бр. дела са решени по реда на глава 29 от НПK- "Решаване на 

делото със споразумение".  

Проверени бяха следните дела приключени със споразумение :  

Дела на съдия Кисева : НОХД №95/2011 год.; НОХД №1213/2011 

год.; НОХД №1408/2011 год.; НОХД №1253/2011 год.; НОХД №1320/2011 

год.;  
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Дела на съдия Тихолов : НОХД №1262/2011 год.; НОХД №1248/2011 

год.; НОХД №1278/2011 год.; НОХД №1416/2011 год.; НОХД № 1456/2010 

год.; НОХД № 1234/2011 год.,като това дело е насрочено в нарушение на 

срока по чл.382,ал.2 от НПК. 

           - 16 бр. дела са разгледани по реда на гл. 28, НПК "Освобождаване 

от наказателна отговорност с налагане на административно наказание". 

          Проверени бяха следните дела : 

       - НАХД № 1411/2011 год. ; НАХД № 1444/2011 год.; НАХД № 

148/2011 год.; НАХД № 1091/2011 год.; НАХД № 1476/2011 год. и НАХД 

№ 1400/2011 год.; НАХД № 1429/2011 год. 

          - 54 бр. дела са разгледани по реда на гл. 27, НПК "Съкратено 

съдебно следствие в производство пред първата инстанция".  

 Проверени бяха следните дела : НОХД № 1044/2011 год. ; НОХД № 

1029/2010 год. на съдия докладчик Тихолов и НОХД № 1053/2011 год.,като 

по това дело присъдата е постановена на 07.02.2011 год.,а мотивите са 

изготвени и предадени на 25.02.2011 год.-налице е закъснение.Делото е на 

съдия Кисева. 

- 48 бр. дела са разгледани по реда на гл. 25, НПК"Незабавно 

производство".  

Проверени бяха следните дела : на съдия Тихолов - НОХД № 1011/2011 

год.; НОХД № 1017/2011 год.; НОХД № 1069/2011 год.; НОХД № 

1094/2011 год. ;НОХД № 1176/2011 год.; 

По НОХД № 1177/2011 год.; НОХД № 1227/2011 год.; НОХД № 

1256/2011 год. и НОХД № 1257/2011 год. се констатираха известни 

нарушения на срока по чл. 365 от НПК,като тези дела са на съдия Тихолов. 

На съдия Кисева – НОХД № 1084/2011 год. ; НОХД № 1156/2011 

год.; НОХД № 1244/2011 год.; НОХД №1328/2011 год.; НОХД №1253/2011 

год. 

- 82 бр. дела са разгледани по реда на гл. 24, НПК"Бързо 

производство".  

Проверени бяха следните дела : НОХД № 1278/2011 год. ; НОХД № 

1248/2011 год.; НОХД № 1320/2011 год. ; НОХД №1357/2011 год.; 

НОХД № 1069/2011 год. - дела на съдия Тихолов; 
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- НОХД № 1379/2011 год. ; НОХД № 1320/2011 год.; НОХД № 1218/2011 

год.; НОХД № 1356/2011 год.; НОХД №1219/2011 год. - дела на съдия 

Кисева. 

С малки изключения, изрично посочени, делата са образувани, 

насрочвани и приключвани в законоустановените срокове.  

          По делата които са приключвани със споразумение, когато се е налага 

наказание лишаване от свобода и изпълнението на наказанието се отлага за 

определен период от време, не се определя на кого се възлага 

възпитателната работа по отношение на осъдения – чл.381,ал.5,т.4 от НПК.     

По някои от делата разпорежданията за образуване по чл.248 от НПК са 

твърде кратки, немотивирани и бланкетно изготвени. Констатира се, че 

когато по делото има веществени доказателства, не са прилагани 

приемателно предавателни протоколи. Не винаги е прилагана разпоредбата 

на чл.271,ал.1 от НПК по отношение на неявявалите се страни без 

уважителна причина.  

         Разгледани са 8 бр. дела, образувани по искане за вземане на мярка за 

неотклонение "Задържане под стража"(чл.64, НПК) или за нейното 

изменение(чл.65 от НПК). От тях 7 бр. дела са по чл. 64 от НПК, като 

съдът е постановил определението си в деня на образуването.    

 

        ОБОЩЕНИ КОНСТАТАЦИИ ПО СПАЗВАНЕТО НА СРОКОВЕТЕ: 

По спазването на чл. 252 от НIIК:  

Делата като цяло се насрочват в предвидения двумесечен срок.  

Констатираха се известни нарушения на двумесечният срок за насрочване 

на делата. Видно от представената справка, общият брой  на делата по 

които не е спазен двумесечният срок, като същите са насрочени в 

тримесечен срок без разрешение на председателя на съда, е 21 бр. НОХД. 

Няма наказателни дела насрочени в тримесечен срок с разрешение на 

председателя на съда. 

Има известни нарушения на срока предвиден в чл.376,ал.1 от НПК; 

на чл. 365 от НПК и чл.358,ал.1,т.4 от НПК. 

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

Съдиите спазват предвиденият тримесечен срок за насрочване на 
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делата. По 6 бр. НОХД интервалът между съдебните заседания е повече от 

три месеца. Делата са на доклад на съдия Б.Кисева. По информация на 

Председателя на съда за разглежданият период същата е била 

изключително натоварена с големия брой граждански дела, по които тя се 

произнася, което съпоставено с редките й излизания в платен отпуск (по 

справката за отпуските на съдиите) е довело до този резултат. 

По спазването на чл. 22 от НIIК относно общия срок за разглеждане 

и решаване на делото: 

От общо свършените наказателни дела 410 бр. дела са  приключени 

в едно съдебно заседание; 111 бр. дела са приключени в рамките на до три 

съдебни заседания и 52 бр. с повече от три съдебни заседания.  

По 68 бр. НОХД срокът от образуване на делото до постановяване на 

присъдата по делото е до 7 месеца. По две дела - НЧХД № 1148/2010 год. и 

НЧХД № 1439/2010 год. този срок е повече от седем месеца, като са 

приключени в рамките на до девет месеца. 

Има няколко дела разглеждането на които е продължило повече от 

девет месеца : 

 - НОХД № 1337/2009 год. е образувано на 30.12.2009 год. и е 

приключено с присъда на 28.10.2011 год.,като мотивите са изготвени и 

предадени на 23.11.2011 год. Проведени са тринадесет ОСЗ;  

- НОХД № 1085/2010 год. е образувано на 22.03.2010 год. и е 

приключено с присъда на 11.10.2011 год.,като са проведени 10 

ОСЗ.Мотивите са изготвени и предадени на 31.10.2011 год.;  

- НОХД № 1228/2010 год. е образувано на 13.07.2010 год. и е 

приключено с присъда на 28.11.2011 год., като са проведени девет ОСЗ. 

Мотивите са изготвени и предадени на 30.12.2011 год.; 

- НАХД № 1114/2010 год. е образувано на 14.04.2010 год. и е 

приключено с решение на 30.05.2011 год.,като решението е изготвено 

същият ден. Проведени са пет ОСЗ. Съдия докладчик по тези четири дела е 

съдия Кисева. 

- НЧХД № 1163/2009 год. е образувано на 21.07.2009 год. и е 

приключено на 20.01.2011 год.,като са проведени девет ОСЗ. Мотивите са 

предадени на 16.02.2011 год.; 

- НЧХД №1292 /2010 год. е образувано на 05.08.2010 год. и е 
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приключено с присъда на 21.10.2011 год.,като са проведени единадесет 

ОСЗ. Мотивите са предадени на 30.11.2011 год. Съдия докладчик по тези 

две дела е съдия Тихолов. 

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

съдебни заседание са: неявяване на подсъдими;нередовното призоваване 

на страните; молби на защитници или адвокати за отлагане на делото по 

уважителни причини от тяхна страна; ползване на платен годишен отпуск 

на свидетели и вещи лица.  

По спазването на чл. 308 от НIIК:  

По принцип мотивите към постановените присъди по НОХД 

разглеждани по общия ред са изготвяни и предавани в рамките до 15 дни. 

По 26 бр. НОХД мотивите на присъдата са изготвени до 30 дни,като част 

от тях бяха проверени : - НОХД № 1348/2011 год.; - НОХД № 1005/2011 

год.; - НОХД № 1337/2010 год.; - НОХД № 1044/2011 год.; - НОХД № 

1204/2011 год.- дела на съдия Тихолов; - НЧХД № 1439/2010 год.; - НОХД 

№ 1228/2010 год.; - НОХД № 1186/2011 год- дела на съдия Кисева. 

По НОХД № 1227/2011 год.; НОХД № 1249/2011 год.; НОХД № 

1256/2011 год. и НОХД № 1257/2011 год. – дела на съдия Тихолов и по 

НОХД № 1052/2011 год.; НОХД № 1053/2011 год.; НОХД № 1244/2011 

год. на съдия Кисева– се констатираха нарушения на срока по чл. 365,ал.2 

от НПК. 

По четири НОХД има минимално нарушение на срока по чл.359,ал.1 

от НПК : НОХД № 1267/2010 год.; НОХД № 1119/2011 год. ; НОХД № 

1436/2011 год.- дела на съдия Тихолов и НОХД № 1153/2011 год. на съдия 

Кисева. 

 Решенията по АНД се изготвят в срок до един месец от обявяване на 

делото за решаване. Няма решенията по АНД, които да са изготвени до три 

месеца от обявяване на делото за решаване.   

По спазването на чл. 416 от НIIК  

Влезлите в сила присъди се изпращат за изпълнение на съответния 

орган в 7 дневен срок от влизането им в сила. Няма дела, по които препис 

от присъдата да е изпратен на съответния орган в срок по-дълъг от 7 дни от 

влизането й в сила.  

От образуваните и останали от предишни периоди дела до 31. 12. 

2011г. не са приключили 44 бр. наказателни дела , а именно: НОХД – 23 



 13 

бр., НЧХД – 1 бр., Чл.78а – 4 бр., ЧНД – 12 бр., 2 бр. принудителни 

медицински мерки по ЗЗ, 9бр. комулации и 1бр. други престъпления, АНД 

– 4 бр., от които 3 бр. по ЗДвП. 

Няма спрените дела , както и прекратени поради изтекла давност. 

През проверявания период няма изгубени дела.  

 

       ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА през 2012г.  

В периода 01.01.2012г. - 31.12.2012г. наказателни дела са гледали 

съдиите Тодор Тихолов и Биляна Кисева и Галя Наумова разпределени в 3 

състава.  

           В периода 01.01.2012г. - 31.12.2012г. съдиите от Районен съд 

Никопол са разгледали 1144 бр. дела, от които наказателни дела  - 474 бр. 

От тях образувани през 2012г. са 430 бр. дела. Останали от предишни 

периоди са 44 бр. дела. Няма дела с висок обществен интерес.  

Свършените наказателни дела са 407 бр. От тях 165 бр. дела са 

приключили с присъда, 60 бр. са приключили с решения, 182 бр. са 

приключили с определение.  
Със съдебен акт по същество са приключени 331 бр.,като 76 бр. са 

прекратени по други причини. Наказателни дела приключили със 

споразумение са 114 бр. 

През проверявания период на съдия Тодор Тихолов са разпределени 

219 бр. наказателни дела, а са приключени - 183 бр. наказателни дела; на  

съдия Биляна Кисева са разпределени 246 бр. наказателни дела, а са 

приключени 216 бр. наказателни дела; на съдия Галя Наумова са 

разпределени 9 бр. наказателни дела, а са приключени  8 бр. наказателни 

дела.  

Средно постъпленията на съдия Тодор Тихолов за месец са 23 бр. 

наказателни дела. Същевременно средно месечно съдия Тихолов е 

приключвал 19 бр. наказателно дела. 

Средно постъпленията на съдия Биляна Кисева за месец са 25 бр. 

наказателни дела. Същевременно средно месечно съдия Кисева е 

приключвала 22 бр. наказателно дела. 

Отново се наблюдава сравнително бърза ликвидност на делата,като 

преобладаващата част от тях са приключвани в едно ОСЗ. Прави 
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впечатление намаляване на броя на образуваните наказателни дела в 

сравнение с предходната година, а от там и броя на приключените дела. 

 

Едно дело е върнато на прокурора с указания за отстраняване на 

нарушения, допуснати на досъдебното производство,като това е станало в 

открито съдебно заседание по чл. 288, т.1 от НПК.  

С оправдателни присъди са приключили 9 бр. дела.  

Проверени бяха следните дела по които са постановени 

оправдателните присъди : 

- НОХД № 114/2012 год.- съдия докладчик Кисева. За да постанови 

оправдателната присъда, съдът е приел, че подсъдимият по делото не е 

осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпленито за 

което е бил привлечен в качеството на обвиняем. С решение по ВНОХД № 

410/2012 год. състав на ПОС е отменил присъдата и е върнал делото за 

ново разглеждане на РС Никопол. Въззивният съд е приел, че при 

постановяване атакуваната пред него присъда, решаващият съд е допуснал 

отстраними съществени процесуални нарушения, довели до ограничаване 

на процесуалните права на подсъдимия; 

 - НОХД № НОХД № 206/2012 год.- съдия докладчик Тихолов. За да 

постанови оправдателната присъда, съдът е приел, че подсъдимият не е 

осъществил от субективна и обективна страна състава на престъплението 

за които е бил привлечен като подсъдим. Присъдата е подписана с особено 

мнение от председателя на състава. С решение по ВНОХД № 835/2012 год. 

състав на ПОС е потвърдил оправдателната присъда, като е приел, че 

направените правни изводи са правилни и законосъобразни; 

 - НОХД № 1229/2010 год.- съдия докладчик Кисева. За да постанови 

оправдателната присъда съдът е приел, че деянието от субективна страна 

не е извършено при условията на пряк умисъл. Присъдата не е 

обжалвана/протестирана. 

 От общо приключените дела 165 броя наказателни дела са 

приключени с присъда ; 

- 114 бр. дела са решени по реда на глава 29 от НПК- "Решаване на 

делото със споразумение"; 

- 14 бр. дела са разгледани по реда на гл. 28, НПК "Освобождаване от 

наказателна отговорност с налагане на административно наказание"; 
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- 19 бр. дела са разгледани по реда на гл. 27, НПК "Съкратено 

съдебно следствие в производство пред първата инстанция"; 

-14 бр. дела са разгледани по реда на гл. 25, НПК"Незабавно 

производство" 41 бр. дела са разгледани по реда на гл. 24, НПК"Бързо 

производство"; 

Проверени бяха следните дела по съдии от тези видове: 

Дела на съдия Тихолов : НОХД № 264/2012 год.; НОХД № 123/2012 

год.; НОХД № 81/2012 год.; НОХД № 132/2012 год.; НОХД № 277/2012 

год.; НОХД № 18/2012 год.; НОХД № 22/2012 год.;НАХД № 326/2012 

год.;НАХД № 385/2012 год.;  

Дела на съдия Кисева: НОХД № 102/2012 год.; НОХД № 223/2012 

год.; НОХД № 51/2012 год.; НОХД № 134/2012 год. ; НОХД № 112/2012 

год.; НОХД № 97/2012 год.; НОХД № 183/2012 год.; НАХД № 316/2012 

год.; НАХД № 334/2012 год. ; НАХД № 341/2012 год.; НОХД № 264/2012 

год.; НОХД №26/2012 год. 

Дела на съдия Наумова : НОХД № 232/2012 год. ; НОХД № 204/2012 

год.; НОХД № 127/2012 год.; НАХД № 133/2012 год.;   

По голяма част от проверените дела не се констатираха пропуски и 

нарушения свързани с организацията на работа по образуването, 

движението и приключването на делата. По някои от делата 

разпорежданията за образуване по чл.248 от НПК са твърде кратки, 

немотивирани и бланкетно изготвени. Констатира се, че когато по делото 

има веществени доказателства, не са прилагани приемателно предавателни 

протоколи. Не винаги е прилагана разпоредбата на чл.271,ал.1 от НПК по 

отношение на неявявалите се страни без уважителна причина. По няколко 

дела не е приложен протокол от случайния избор. Три от делата : НОХД № 

232/2012 год., НОХД № 199/2012 год. и НЧХД № 168/2012 год. са 

насрочени извън двумесечният срок без да е налице разрешение за това. 

 Разгледани са 18 бр. дела, образувани по искане за вземане на мярка 

за неотклонение "Задържане под стража"(чл.64, НПК) или за нейното 

изменение(чл.65 от НПК). От тях 14 бр. дела по чл. 64 от НПК съдът е 

постановил определението си в деня на образуването. По 4 бр. дела по 

чл.65 от НПК съда да е постановил определението си в 3 дневен срок от 

деня на образуването. 
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        ОБОБЩЕНИ КОНСТАТАЦИИ ПО СПАЗВАНЕТО НА СРОКОВЕТЕ: 

 

                          По спазването на чл. 252 от НПК:  

 

По принцип предвиденият двумесечен срок за насрочване на 

делата се спазва. Няма НОХД, които да са насрочени в тримесечен 

срок с разрешение на председателя на съда. Три НОХД са насрочени в 

тримесечен срок без разрешение на председателя на съда.  

 

                       По спазването на чл. 271, ал.l0 от НПК:  

 

 Делата се насрочват в предвиденият тримесечен срок. Не се 

констатираха нарушения при отлагането и насрочването на делата за 

друга дата. 

        

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

разглеждане и решаване на делата : 

  

 Преобладаващата част от делата са приключвани в рамките на три 

месеца от образуването. Наказателните дела с обща продължителност от 3- 

6 месеца са 22 бр. По 37 бр. НОХД срокът от образуване на делото до 

постановяване на присъдата е до седем месеца. По едно дело този срок е до 

девет месеца. Наказателните дела, чиято продължителност е с повече от 9 

месеца са 6 бр. 

  

Вид 
дело 

Номер/Година 

Съдия 
докладч

ик 

Предмет 
Образувано/
Започнало 

Свършил
о 

НОХД 1408/2010 

БИЛЯНА 
С. 
КИСЕВА 

чл.201-
чл.208от НК 

23.11.2010 22.3.2012 

НОХД 1093/2011 

ТОДОР 
И. 
ТИХОЛ
ОВ 

чл.194-
чл.197от НК 

1.3.2011 27.3.2012 

НОХД 1183/2011 

ТОДОР 
И. 
ТИХОЛ
ОВ 

чл.310, ал.1 вр. 
чл.308 от НК 

28.4.2011 
28.11.201

2 
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НОХД 1209/2011 

БИЛЯНА 
С. 
КИСЕВА 

чл.316, 
вр.чл.310 и 

чл.309 от НК 

18.5.2011 18.4.2012 

НОХД 1258/2011 

ТОДОР 
И. 
ТИХОЛ
ОВ 

чл.128 и чл.20 от 

НК 
1.7.2011 29.6.2012 

АНД 1400/2011 

БИЛЯНА 
С. 
КИСЕВА 

чл.78а от НК 17.10.2011 15.5.2012 

      

      

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

съдебни заседание са нередовно призоваване на страните, молби за 

отлагане на делото постъпили от страните по уважителни причини, 

събиране на нови доказателства. Обикновено са вземани мерки за 

дисциплиниране на страните, но в не малко случай това не е правено. В 

тази насока, съдия Кисева е необходимо да преразгледа своята практика в 

такива случай и да реагира адекватно, като взема съответни 

дисциплиниращи мерки предвидени в закона по отношение на 

участниците в процеса . 

По спазването на чл. 308 от НПК:  

Мотивите към постановените присъди са изготвят и предават до 15 

дни,като има и случай ,примерно : по НОХД № 1337/2011 год.; НОХД № 

1183/2011 год.; НОХД № 51/2012 год.; НОХД № 89/2012 год.; НОХД № 

102/2012 год.; НОХД № 146/2012 год. по които мотивите на присъдата са 

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

изготвени след изтичане на повече от 30 дни. 

Решенията по НАХД са изготвяни в срок до един месец от обявяване 

на делото за решаване.  

По спазването на чл. 416 от НПК  

Преписи от постановените присъди се изпращат за изпълнение в 

предвиденият седмодневен срок.  

От образуваните и останали от предишни периоди дела до 

31.12.2012г. не са приключили 48 бр. наказателни дела , както следва: на 

съдия Тихолов 36 дела и на съдия Кисева 12 бр. дела. Няма спрени и 
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погасени по давност дела,както и изгубени. 

 

ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА КЪМ 30.06.2013 г.: 

В периода 01.01.2013г. - 30.06.2013г. съдиите от Районен съд 

Никопол са разгледали 679 бр. дела, от които наказателни дела 286 бр. От 

тях образувани през 2013г. са 219 бр. дела. Останали от предишни периоди 

са 67 бр. дела. Няма дела с висок обществен интерес.  

Свършените наказателни дела са 238 бр. От тях 24 бр. дела са 

приключили с присъда, 61бр. дела са приключили със споразумение, 73 бр. 

са приключили с решение, 80 бр. са приключили с определение,12 бр. дела 

са прекратени. 

През проверявания период на съдия Тодор Тихолов са разпределени 

общо 159 бр. наказателни дела. Останали несвършени дела в началото на 

отчетния период са 30 бр. или всичко дела за разглеждане 189 бр., от които 

са решени общо 159 бр. наказателни дела. 

          През проверявания период на съдия Биляна Кисева са разпределени  

общо 60 бр. наказателни дела. Останали несвършени дела в началото на  

периода са 30 бр. или всичко дела за разглеждане 90 бр., от които са 

решени общо 78 бр. наказателни дела. 

          Средното постъпление на съдия Тодор Тихолов за месец са 39 бр. 

дела. Същевременно месечно е приключвал по 32 дела. 

          Средното постъпление на съдия Биляна Кисева за месец са 18 бр. 

наказателни дела. Същевременно средномесечно е приключвала по 16 

наказателни дела.  

Няма дела, които да са върнати на прокурора с указания за 

отстраняване на нарушения, допуснати на до съдебното производство.  

С оправдателни присъди са приключили 2 бр. дела: 

-НОХД №51/2012год. на съдия Кисева. За да постанови 

оправдателната присъда съдът е приел, че не е установено по безспорен и 

несъмнен начин автора на престъплението, като до голяма степен 

обвинението по отношение на подсъдимата се крепи на предположения. 

Присъдата не е обжалвана/протестирана; 

-НОХД № 25/2012 год. на съдия Тихолов. За да постанови 
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оправдателната присъда съдът е приел, че подсъдимият от субективна 

страна не е осъществил състава на престъплението по чл.206 от НК. Така 

постановената оправдателна присъда е атакувана от представителя на 

прокуратурата,като с решение по ВНОХД № 345/2013 год. състав на ПОС 

я е потвърдил. 

По НАХД № 193/2012 год. на съдия Кисева в производството по реда 

на чл.78а от НК с решението си съдът е признал подсъдимият за невиновен 

по повдигнатото му обвинение. 

- 24 бр. дела са приключени по общия ред с присъда;  

- 61 бр. дела са решени по реда на глава 29 от НПК-"Решаване на делото 

със споразумение" ; 

- 6 бр. дела са разгледани по реда на гл. 28, НПК "Освобождаване от 

наказателна отговорност с налагане на административно наказание";  

- 11 бр. дела са разгледани по реда на гл. 27, НПК "Съкратено съдебно 

следствие в производство пред първата инстанция" ; 

- 10 бр. дела са разгледани по реда на гл. 25, НПК"Незабавно 

производство"; 

- 25 бр. дела са разгледани по реда на гл. 24, НПК"Бързо производство" ; 

 Проверени бяха следните наказателни дела от тези видове по съдии: 

 Дела на съдия Тихолов : НОХД № 47/2013 год.;  НОХД № 38/2013 

год.; НОХД № 35/2013 год.;  НОХД № 105/2013 год.; НОХД № 59/2013 

год.; НАХД № 148/2013 год.; НАХД № 95/2013 год.; НАХД № 18/2013 

год.; НАХД № 10/2013 год. 

 Дела на съдия Кисева: НОХД № 1213/2011 год.; НОХД № 89/2013 

год.; НОХД № 91/2013 год.; НОХД № 123/2013 год.; НАХД № 12/2013 

год.; НОХД № 128/2013 год.; НАХД № 316/2013 год.; НАХД № 378/2012 

год.  

По голяма част от проверените дела не се констатираха пропуски и 

нарушения свързани с организацията на работа по образуването, 

движението и приключването на делата. По някои от делата 

разпорежданията за образуване по чл.248 от НПК са твърде кратки и 

немотивирани и бланкетно изготвени. Констатира се, че когато по делото 

има веществени доказателства, не са прилагани приемателно предавателни 
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протоколи. Не винаги е прилагана разпоредбата на чл.271,ал.1 от НПК по 

отношение на неявявалите се страни без уважителна причина.  

 Разгледани са 2 бр. дела, образувани по искане за вземане на мярка 

за неотклонение "Задържане под стража" (чл. 64, НПК) или за нейното 

изменение(чл.65 от НПК). От тях 1 бр. дела по чл. 64 от НПК, съдът е 

постановил определението си в деня на образуването.   

От свършените дела 151 бр. наказателни дела са приключили в едно 

съдебно заседание, както следва: съдия Тихолов е приключил 95 бр. дела, а 

съдия Кисева 56 бр. дела. 

          Наказателните дела, приключили до три съдебни заседания са 27 бр. 

като всички са на съдия Тихолов.  

Наказателните дела, приключили с повече от три съдебни заседания 

са 5 бр. От тях четири дела са на съдия Тихолов и едно на съдия Наумова. 

По спазването на чл. 252 от НПК:  

Делата са насрочвани съгласно предвидения в закона срок. Няма 

НОХД, които да са насрочени в тримесечен срок с разрешение на 

председателя на съда, както и дела насрочени в тримесечен срок без 

разрешение на председателя на съда.  

По спазването на чл. 271, ал.l0 от НПК:  

          Спазва се интервалът от три месеца между съдебните заседания. 

Няма НОХД интервалът между съдебните заседания, по които да е повече 

от три месеца.  

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

и решаване на делото.  

По принцип делата са приключвани в рамките на едно/две открити 

съдебни заседания в срок от три месеца - наказателните дела, чието 

разглеждане е продължило в срок до 3 месеца са 208 бр.;         

Наказателните дела с обща продължителност от 3- 6 месеца са 21 бр. 

Наказателните дела , приключили до три съдебни заседания са 27 бр.; 

          По 15 бр. НОХД срокът от образуване на делото до постановяване на 

присъдата по делото е до 7 месеца. По 2 бр. НОХД този срок е до 9 месеца, 

а по 5 бр. НОХД този срок е над 9 месеца.               

           По седем броя НОХД продължителността на разглеждане  е  повече 
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от 9 месеца:  

- НЧХД № 1182/2011 год. е образувано на 28.04.2011 год. и е приключено 

на 21.05.2013 год.;  

- НОХД № 1204/2011 год. е образувано на 13.05.2011 год. и е приключено 

на 07.02.2013 год.;  

- НОХД № 1461/2011 год. е образувано на 01.12.2011 год. и е приключено 

на 22.01.2013 год.;    

- НОХД №25/2012 год. е образувано на 27.01.2012 год. и е приключено на 

27.01.2013 год.,като делата са на съдия Тихолов; 

- НОХД № 51/2012 год. е образувано на 02.03.2012 год. и е приключено на 

05.02.2013 год.; 

 - НЧХД № 168/2012 год. е образувано на 23.05.2012 год. и е приключено 

на 28.06.2013 год. Съдия докладчик по тези дела е съдия Кисева;   

- НОХД № 232/2012 год. е образувано на 13.07.2012 год. и е приключено 

на 22.05.2013 год.- съдия докладчик Наумова. 

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

съдебни заседание са нередовно призоваване на страните, молби за 

отлагане на делото постъпили от страните по уважителни причини, 

събиране на нови доказателства. По голяма част от проверените дела не се 

констатираха пропуски и нарушения свързани с организацията на работа 

по образуването, движението и приключването на делата. По някои от 

делата разпорежданията за образуване не отговарят на изискванията на 

чл.248 от НПК.Констатира се, че когато по делото има веществени 

доказателства, не са прилагани приемателно предавателни протоколи. Не 

винаги е прилагана разпоредбата на чл.271,ал.1 от НПК по отношение на 

неявявалите се страни без уважителна причина.  

От образуваните и останали от предишни периоди дела до 30.06. 

2013г. не са приключили 48 бр. наказателни дела . 

           Няма спрени, погасени по давност, както и изгубени наказателни 

дела. 

По спазването на чл. 308 от НПК:  

По 22 бр. НОХД мотивите на присъдата са изготвени до 15 дни. 

Няма НОХД, по които мотивите на присъдата са изготвени до 30 дни.   
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Решенията по делата от административен характер са изготвяни в 

срок до един месец от обявяване на делото за решаване.  

По спазването на чл. 416 от НПК  

По 22 бр. дела препис от присъдата е изпратен на съответния орган в 

7 дневен срок от влизането й в сила. По едно дело препис от присъдата е 

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

сила.  

 Деловодните книги се водят съгласно изискванията на 

ПАРОАВАС. 

В азбучния указател по наказателни дела се вписва номера на 
делото и трите имена на физическите лица, а на юридическите- 
наименованието на фирмата. 

Описната книга по наказателни дела се разпечатва от 
деловодната програма ежедневно, като в нея е отразено : номера на 
делото,вид на делото, състав,дата на образуване, предмет, 
статистически код,съдия докладчик,страни по делото, дата на 
обявяване на делото за решаване,дата на постановяване на 
съдебния акт, резултат от делото, продължителност на разглеждане, 

номер на архивното дело. При изпращане на делото на въззивна 
инстанция се отразява номер и дата на писмото с което делото се 
изпраща,номер и дата на писмото с което е получено,както и 
резултат от инстанционната проверка или новия номер на делото в 
случаите когато е върнато за ново разглеждане. 

В срочната книга за открити съдебни заседания се отразява 
дата на заседанието, номер на делото, номер и дата на образуване, 
състав на съда, докладчик и прокурор, секретар и  име на 
обвиняемия. В същата се вписва номер и дата на присъдата или 
решението, дата на определението, както и резултата по делото. 
При отлагане на делата се вписват причините за отлагане и дата и 
час на насрочване. Отразява се дата на предаване на делото в 

канцеларията, както и подпис на служителя, приел делото. 
Книгата за закрити разпоредителни заседания също се 

разпечатва от деловодната програма, като в нея е отразено : номер 
по ред, номер на делото,състав, съдия-докладчик, резултат - вписва 
се определението или разпореждането на съдията, вид на съд.акт и 
дата на обявяване на съдебния акт. 

Книгата  за изпълнение на присъдите се води съгласно 
изискванията, като констатираното по горе забавяне изпращането за 
изпълнение на някои присъди не може да се вмени като пропуск на 
деловодителя отговарящ за воденето и съхранението на книгата. 
Книгата се е проверявала ежемесечно от председателя на съда и 
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съдебния администратор. За извършените проверки се съставя 

протокол, екземпляр от който се прилага към книгата. 
Книгата за веществените доказателства се води съгласно 

изискванията. Има изградено специално помещение за съхраняване на 
веществените доказателства. 

В книгите за открити и закрити заседания, както и в заповедната 
книга не бяха констатирани слабости, водят се коректно и съгласно 
изискванията. 

 

През 2011 год. съгласно Заповед № РД – 89 /09.11.2011 год. и през 

2012 год. съгласно Заповед № РД – 150 /07.11.2012 год. на 

Административният ръководител на Плевенски окръжен съд са извършени 

две проверки на РС Никопол от страна на ОС Плевен във връзка с 

организацията на работа по образуването, движението и приключването на 

наказателните дела. Докладите са обемни и професионално изготвени. 

Направен е пълен и обективен анализ на работата на съда. Отразени са 

всички положителни страни в работата на отделните съдии и на 

наказателното отделение като цяло, положителните тенденции в работата, 

но от друга страна не са спестени и констатираните слабости и в 

определена степен установени и преди това негативни тенденции и прояви. 

Тези доклади би следвало да изиграят важна роля в бъдещата работа на 

съдиите разглеждащи наказателни дела поради изтъкнатото по горе, и 

преди всичко от обстоятелството, че са изготвени от съдии, който 

осъществяват инстанционен контрол и най добре виждат и оценяват 

работата на проверяваните съдии и съпътстващите ги проблеми.  

 

 

ИЗВОДИ: 

 
         Организационното и административно ръководство в РС - Никопол,  

осъществявано от председателя Тодор Тихолов е на добро ниво.  

 Всички съдии и служители от РС – Никопол са преминали различни 

квалификационни курсове към НИП и други обучителни програми.   

Полагани се усилия за установяване на правилна наказателна 

практика, съответстваща на динамиката на престъпността и за бързото 

решаване на делата, за правилното и точно приложение на законите в 

наказателното правораздаване, създадена е много добра организация на 

работа.  

В областта на управлението е налице стремеж за постигане 

усъвършенстване и уеднаквяване на процедурите за работа на съда, 

деловодствата и различните служби. Периодично се прави оценка на 

натовареността – обща и индивидуална, следи се за спазване на времевите 
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стандарти за разглеждане и решаване на делата. При констатиран проблем 

се предприемат необходимите административни мерки за преодоляването 

му. 

       Делата се разпределят чрез електронната програма за 

разпределение на делата, като не се констатираха нарушения. 

Системата се експлоатира коректно. 

       Насрочването на делата преимуществено е ставало съгласно 

разпоредбата на чл.252,ал.1 от НПК в двумесечен срок, като има и 

случай на насрочване на дела извън този срок, без да е налично 

съответно разрешение за това.  

       С малки изключения съдиите изготвят подробни разпореждания по 

чл.248 от НПК, в които предварително решават въпроса за осигуряване на 

служебна защита, уведомяването на пострадалия за правата му, както и за 

своевременното събиране и представяне на нови доказателства. Почти във 

всички случай, чрез това разпореждане се решават предварително и 

въпроса налице ли са условията за приложението на чл.370 и сл. от НПК 

или чл.381 и сл. от НПК. В тези случаи на подсъдимия и защитникът му се 

дава определено време за да уведоми съда дали ще се възползва от тези 

облекчени процедури, а в определени случаи докладчикът сам насрочва 

дело за предварително изслушване на страните, като разпорежда да не се 

призовават свидетелите и вещите лица. Тези предварителни действия на 

докладчиците дисциплинират страните, дават им ясни указания за начина, 

по който ще се провежда наказателното производство, спестяват време и 

средства за призоваване на свидетели и вещи лица и като цяло допринасят 

особено много за приключване на делата в рамките на определените 

времеви стандарти. 

Отлагането на делата, когато се е налагало такова се е дължало 

основно на неявяване на страните и поради необходимост от събиране 

на нови доказателства съгласно чл.107, ал.2и ал.3 от НПК. В малко 

случаи предпоставка за отлагане е било неявяване на процесуални 

представители без уважителна причина, на вещи лица. Отлагането на 

делата и насрочването за следващо съдебно заседание е ставало 

съобразно процесуалните срокове предвидени в чл.271,ал.10 от НПК.  

Съдиите от РС - Никопол, с оглед дисциплинирането на страните и 

участниците в процеса, не винаги налагат санкцията по чл. 271, ал. 11 от 

НПК. 

Съдиите са разглеждали дела образувани по всички от 

подсъдните на съда производства. 

           Делата преимуществено са  приключвали в рамките на до 3м. 

           Констатираха се известни закъснения при изготвянето и 

предаването на мотивите към постановените съдебни актове. 
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 Приемателно предавателни протоколи за веществените 

доказателства не са прилагани по делата. Необходимо е да се изисква 

от съответните длъжностни лица отговорни за предаването и 

приемането на веществените доказателства да се изготвят протоколи, 

като екземпляр от същите са поставят и по делото. 

 Положителна роля за подобряване на работата на съда са 

изиграли извършваните от ОС   комплексни проверки на организацията 

на работата и дейността на съдиите и дадените препоръки и 

проведените след това общи заседания на съдиите с оглед 

предприемане на мерки са изпълнение на дадените препоръки. 

 Деловодните книги се водят съгласно изискванията на 

ПАРОАВАС. 

         Във връзка с организацията на административната дейност и 

контрол се констатира,че са извършвани проверки  на деловодните 

книги в съда. 

           

           Въз основа на направените констатации и изводи, и на основание 

чл.58,ал.2 от ЗСВ,Инспекторатът към висшия съдебен съвет дава 

следните  

 

           П Р Е П О Р Ъ К И: 

 

Препоръчва на административния ръководител на РС Никопол  и на 

съдиите да предприемат необходимите мерки за подобряване 

организацията по движението на делата, изготвянето и предаването на 

съдебните актове. 

Да се спазват стриктно разпоредбите на чл.252, ал.1 и ал.2 НПК 

при насрочване на първото по делото съдебно заседание; на чл.271, 

ал.10 от НПК при отлагане и насрочване на делата от съдебно 

заседание, както и на разпоредбата на чл.271,ал.11 от НПК.   

          Разпорежданията при насрочване на делата да се съобразяват с 

изискванията на чл.248,ал.2 от НПК. 

Приемателно предавателните протоколи за веществените 

доказателства да се прилагат по делата. Необходимо е да се изисква от 

съответните длъжностни лица отговорни за предаването и приемането 

на веществените доказателства да се изготвят протоколи, като 

екземпляр от същите са поставят и по делото. 

 
Спазването на дадените по горе препоръки следва да бъде 

постоянна практика. 

 

         Препоръчва на председателя на РС Никопол да упражни 

правомощията се по чл.80,ал.1,т.9 от ЗСВ и да свика общо събрание  на 
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съдиите, на което да се анализира  Акта с резултатите от извършената 

от ИВСС проверка.  

 

На основание чл.58,ал.3 от ЗСВ екземпляр от настоящия акт да се 

изпрати на Председателя на РС Никопол. 

 
          Настоящият акт на електронен носител да се изпрати на Всшия 

съдебен съвет и на Председателя на ОС Плевен. 

             

 За предприетите действия по изпълнение на дадените препоръки да 

бъде уведомен Главния Инспектор на Инспектората към Висшия съдебен 

съвет в срок от тридесет дни след провеждане на Общо събрание и  

анализиране на Акта с резултатите от извършената проверка. 

 
 

ов                                                ИНСПЕКТОР  : 

                                                   /АЛБЕНА КОСТОВА/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


