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             На основание чл.58 във вр.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, 

прокуратури и следствени отдели към Окръжните прокуратури за 2014г. и 

Заповед № ПП- 01- 54/25. 04. 2014 год. на Главния Инспектор на 

Инспектората към Висшия съдебен съвет, 

 СЕ ИЗВЪРШИ КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА на Районен съд град 

Попово с обхват на проверката от 01.01.2012год. до 31.12.2013 год. и 

задачи на проверката: 

- времеви стандарти за администрирането на отделните видове дела, 

срочност на разгледаните дела и срокове за изготвяне на решенията, 

определенията и на мотивите към постановените присъди. 

- 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; 

оправдателни присъди. 

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

изменение на будещи съмнение и водещи до противоречиво приложение 

текстове на отделни норми, както и до противоречива съдебна практика. 

- заповедни книги. 

 

СРОК за извършване на проверката от 19. 05. 2014 г. до 

21.05.2014г. 

 

 С ПРОВЕРЯВАЩИ:  

 

ИНСПЕКТОР:  Албена Костова  

ЕКСПЕРТИ: Мариела Митева и Олег Велинов. 

 

МЕТОД НА ПРОВЕРКАТА: 

       -непосредствена проверка по  делата  и деловодните книги; 

       -анализ на документация ; 

       -индивидуални беседи и разговори;  

       -изискване на статистическа информация от ръководителя на 

съответния съд. 
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Районен съд гр. Попово се помещава в сграда, собственост на 

Министерство на правосъдието и предоставена на съда за стопанисване и 

управление. Сградата представлява Съдебна палата и се намира на ул. 

„Александър Стамболийски” №1. След официалното изграждане и от- 

криване през 2007 г . на новоизграденото източно крило на съдебната па- 

лата, Поповският районен съд е изцяло сградно и технически обезпечен .  

Съдът разполага с две съдебни зали. Съдебните зали са добре 

оборудвани, разполагат със съвременна и модерна информационна 

озвучителна система с възможност за запис на съдебните заседания в 

унисон с изискванията на ЕС. Във всички кабинети и зали са създадени 

много добри условия за нормално протичане на работния процес.  

Съдиите и съдебните служители разполагат с много добри битови 

условия за упражняване на своите правомощия и ефективно обслужване на 

гражданите. 

 

І. УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДА 
 

Административен ръководител - Председател на Районен съд гр. 

Попово е Явор Пламенов Томов. Няма заместник на Административния 

ръководител - заместник- председател. В съда няма обособени 

гражданско и наказателно отделение. Общият брой  на  съдиите  по  щат  

е четирима съдии, в т. ч. председателя на съда. 

През проверявания период действително са работили четирима 

съдии. От тях трима съдии са разглеждали наказателни дела, а ЧНД- 

разпити са разглеждани от всички съдии.   

 В PC Попово към момента на проверката работят 19 броя 

служители. По щат те са разпределени както следва: 

административен секретар- 1;  

системен администратор-1;  

главен счетоводител- 1;  

статистик и касиер- 1бр.; 

съдебни секретари-4бр.;  

съдебни деловодители- 3бр.  

в служба „Регистратура”- 1съдебен деловодител; 

в служба Д СИ работи 2съдебен деловодител; 

съдебен архивар- 1бр.; 

призовкар- 1бр.;  

призовкар и чистач- 2 бр. и 

работник поддръжка сгради- огняр- 1бр. 
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Съотношението между броя на магистратите и съдебните служители 

към момента на проверката е 1:5. 

През проверявания период съдиите, разглеждащи наказателни дела 

са преминали през следните обучения:  Участие в Българо – Германски 

семинар на тема: „Организация и управление на съда”, през периода:20-

21.09.2012г., организиран от Апелативен съд  –Варна; участие в семинар: 

”Международна и правна помощ и международно сътрудничество по 

наказателни дела. Евроджъст. Европол.” от 02- 04. 07. 2013г. –гр. 

В.Търново, организиран от НИП; участие в семинар на тема: ”Ролята на 

националния съдия при приложението на правото на ЕС. Преюдициално 

запитване”, в периода 8-10.10. 2013г.; участие  в дистанционно обучение 

без присъствена среща на тема „Мерки за процесуална принуда” в 

периода: 01.10.- 12. 11. 2013г.;  участие в семинар „Заповедното 

производство по ГПК и принудителното изпълнение в ЕС” за периода 12-

14. 03. 2012г. –НИП гр.София; участие в семинар „Трафик на хора в ЕС” 

за периода 5- 6 ноември 2012г.; Участие в семинар „Противодействие на 

престъпността, свързана с незаконна търговия, посегателство и трафик на 

културни ценности, част от културното наследство на Р.България” в 

периода: 30. 09.- 01. 10. 2013г.; участие  в семинар: „Прилагане на ЗАНН” 

в периода: 27. 11. 2013г.; участие в семинар „Защита на финансовите 

интереси на ЕС. Функции на ОЛАФ” в периода 09- 11.12. 2013г.  

 Съдебните служители са преминали през следните обучения: 

Обучения  във връзка с ЗЗКИ; участие в обучение  във връзка с 

представяне на  новия Методически кодекс на Държавна агенция 

„Архиви”, публичния достъп до ИСДА и НЕРА.  

  Оптимизирането на ефикасността в дейността на съда е постигната 

чрез усъвършенстване и унифициране на работния процес, подобряване и 

автоматизиране на процедурите за работа и обслужване на гражданите, 

използване на информационните технологии. С оглед по- добра 

организация на работата в съда административния ръководител е утвърдил 

Вътрешни правила за случайно разпределение на делата чрез програмен 

продукт „Law choice. 

  Административният ръководител на РС- Попово е създал добра 

организация в работата на съда и чрез издаване на съответните заповеди. 

По- важна е Заповед № 9/ 3. 02. 2013г., с която председателят на съда 

разпоредил ежемесечна проверка за срочното изготвяне на съдебните 

актове, за отложените и спрените дела, както и причините за това. 

Справките се докладват на председателя и на съдията- докладчик. 
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  Районен съд гр. Попово прилага принципа за случайния подбор чрез 

електронно разпределение на делата от 2006 г., съгласно програма за 

случайно разпределение на делата предоставена от ВСС „Law choice”. 

 Със Заповед № 18 /18.02.2011г. на председателя на ПРС е 

разпоредено: 

Явор Томов- административен ръководител,  да разглежда 100% от 

наказателните дела; 

Галена Дякова- съдия, да разглежда 95% наказателни дела и 5%  от 

постъпващите граждански дела; 

Маринела Стефанова- съдия, да разглежда 95% граждански дела и 

5% от постъпващите наказателни дела. 

Наред с това с горепосочена заповед е разпоредено всички съдии да 

участват в разпределението по дежурство на постъпващите частни 

наказателни дела- разпити по чл. 222 и чл. 223 от НПК. 

Това разпределение действало до началото на 2013г., когато със 

Заповед №7/24. 01. 2013г. председателят на съда разпоредил съдия Дякова 

да разглежда и 20 % от постъпващите частни граждански дела с правно 

основание чл. 410 и чл. 417 от ГПК. 

Промени в случайното разпределение на делата са направени и със 

Заповед №32/30. 12. 2013г. на председателя на РС Попово. С нея той 

разпоредил: 

Явор Томов- административен ръководител,  да разглежда 100% от 

всички видове наказателните дела; 

Галена Дякова- съдия, да разглежда 95% от всички видове 

наказателни дела, 10 %  от постъпващите частни граждански дела, 20 % от 

постъпващите частни граждански дела с правно основание чл. 410 и чл. 

417 от ГПК, 5% от гражданските дела- общи искови производства и 5 % от 

гражданските дела- охранителни производства; 

Маринела Стефанова- съдия, да разглежда 95% от всички видове 

граждански дела и 90% от частните граждански дела, 40% от 

постъпващите частни граждански дела с правно основание чл. 410 и чл. 

417 от ГПК, както и  5% от всички постъпващи видове наказателни дела. 

 И с тази заповед е разпоредено всички съдии да участват в 

разпределението по дежурство на постъпващите частни наказателни дела- 

разпити по чл. 222 и чл. 223 от НПК. 

  Разпределението на делата се извършва от Административния 

ръководител. Съгласно Заповед № 1/2010г. на председателя на ПРС в 

случай, че председателят отсъства делата се разпределят от съдия 

Маринела Стефанова и съдия Галена Дякова. 
 В Районен съд Попово служба „Регистратура” приема и регистрира 

всички документи, които се образуват в дела. Те се вписват/въвеждат във 

Входящия дневник по поредността на постъпването чрез програмния 

продукт САС”Съдебно деловодство”, който се води на хартиен и 
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електронен носител. На първата страница на всеки приет или издаден от 

съда документ деловодителя в служба „Регистратура” поставя 

регистрационен номер, датата на вписване и полага подпис.   Книжата се 

предават веднага след тяхното регистриране на разпределящия съдия, 

който след проверка на процесуалните изисквания образува съответното 

по вид дело и разпределя същото чрез програма „Law Choice”. В случаите, 

когато по делото са направени отвод или отводи, делото се докладва на 

разпределящия за определяне на нов докладчик. Промяната се отразява и в 

деловодните книги съобразно Вътрешните правила за случайно 

разпределение на делата, утвърдени от председателя. След образуване и 

разпределение делото се докладва на съдията- докладчик най- късно на 

следващия ден. 

 Софтуера следи за равномерната натовареност на съдиите в 

зависимост от вида на делото, което осигурява разпределението на делата с 

еднаква тежест. 

  Към всяко дело се прилага протокол за разпределението, който се 

подписва и подпечатва от деловодителя. Протоколът отразява номера и 

вида на делото, начинът по който се извършва изборът на докладчик 

(случаен, по дежурства, определен или без участие на определени съдии), 

име на определения докладчик, изключените от избора и причините за 

това, дата и час на електронното разпределение. При разпределяне на 

делото след отвод към делото се прилага и препис от новия протокол.  

Протоколът се съхранява в образуваното дело.   
 При извършената проверка се установи, че делата се образуват 

своевременно в деня на постъпване на книжата в съда, или на следващия 

ден. 

Съдиите дават дежурства съобразно график за дежурствата, който се 

изготвя със Заповед  от Адм.ръководител –Председател на съда. 

Съгласно Заповед № 65/15.12.2009г.  изменена и допълнена със 

Заповед № 45/30.05.2012г. на Председателя на съда по дежурство в РС –

Попово се гледат следните видове наказателни дела:постъпилите молби и 

искания по чл.64, ал.1 НПК, чл.158, чл.161, ал.2 от НПК, исканията за 

разпити по чл.222, чл.223 от НПК, предложенията по чл.154, ал.3 от ЗЗдр., 

АНД по УБДХ, постъпилите  искания от прокурор за разкриване на 

банкова тайна, съгласно чл.62 ал.6 т.1 от ЗКИ, както и всички други 

искания  от наказателно правен характер, налагащи произнасяне от съда в 

деня  на постъпването им;  

 

През проверявания период Окръжен съд Търговище е извършил 

следните проверки на РС Попово: 
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В изпълнение на Заповед №84/20.11.2012г. на председателя на ОС- 

Търговище комисия в състав: Тихомир Петков- председател на ОС- 

Търговище и Десислава Сапунджиева- заместник- председател на ОС 

Търговище е извършила проверка на организацията на дейността на 

съдиите със следните задачи: 

1/Образуване, разпределение и насрочване на делата. Спазват ли се 

изискванията за случайно разпределение на делата; 

2/Подготовка на делата за съдебно заседание- отлагане и причини; 

3/ Дела, върнати на прокуратура; 

4/ Спрени наказателни дела- срок и причини; 

5/ Срокове за изготвяне на съдебните актове; 

6/ Изцяло отменени съдебни актове. Причини; 

7/ Спазени ли са предписанията от извършената ревизия през м. 

декември 2011г.; 

Проверката приключила с доклад. В него се посочва, че съдиите 

работят добре. Дадена е препоръка председателят на съда да извършва 

проверка на водените книги с оглед своевременно отстраняване на 

допусканите пропуски. Не са констатирани нарушения в работата на съда. 

В изпълнение на Заповед № 52/25.10.2013г. на председателя на ОС- 

Търговище комисия в състав: Тихомир Петков- председател на ОС- 

Търговище и Десислава Сапунджиева- заместник- председател на ОС- 

Търговище е извършила проверка на организацията на дейността на 

съдиите. Задачите на тази проверка съвпадат със задачите, поставени при 

извършване на предишната проверка. Изготвен е заключителен доклад. Не 

са констатирани нарушения в работата на съда. Констатирано е, че е 

изпълнена препоръката, дадена от ревизията, извършена през 2012г. 

 

ІІ. СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ  

 

 В Районен съд гр. Попово съдебните служители са структурирани 

съобразно чл. 15 от ПАРОАВАС(отм.) на обща и специализирана 

администрация. В този смисъл е и чл. 14 от действащия ПАС. 

Релевантна за настоящата проверка е работата на част от 

специализираната администрация, в която влизат следните служби: 

съдебно деловодство; съдебни секретари; архив и служба по връчване на 

призовките и съдебните книжа.  

Кориците на делата се изписват четливо и прегледно, като се 

посочват имената на подсъдимите и текстовете от НК, по които са 

формулирани обвиненията във внесения обвинителен акт. Върху кориците 
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на всички наказателни дела се отбелязват датите на образуване и 

свършване на делото. Списъците на лицата за призоваване се изготвят 

своевременно, като в тях се отразяват пълните имена на призованите лица 

и техните адреси. Призовките и съобщенията, адресирани до участниците в 

процеса са четливо написани и съдържат изискуемата информация, 

съгласно процесуалните разпоредби. Изготвянето на призовките и 

съобщенията за призованите лица след образуване на делото и след 

съдебно заседание се извършва в срок до три дни. По новообразуваните 

дела призовките се изпращат в деня на насрочването им или най- късно на 

следващия работен ден. 

В началото на всяко дело е поставен протокол за избор на 

докладчик, отделно е поставен печат, който удостоверява кой е избраният 

съдия- докладчик. 

В материалите по всяко дело е приложен протокол за избор на 

съдебни заседатели. 

Върху присъдите се отбелязва датата, на която е влязла в сила, 

датата на която е издаден изпълнителен лист и датата, на която присъдата е 

изпратена на прокуратурата за изпълнение. 

Съдебните протоколи по делата се изготвят в тридневния срок след 

съдебното заседание и чрез компютърна обработка. Нарушение на този 

срок е допуснат по 8 бр. наказателни дела. Причините за късното 

изготвяне на съдебните протоколи са: отсъствие на съдията- докладчик, 

поради  ползване на платен годишен отпуск или поради участие в семинар. 

Всички протоколи са написани четливо и ясно. Издържани са стилистично, 

не съдържат правописни и граматически грешки. В тях липсват 

съкращения, заличавания и добавяния. Съдържанието им отговаря на 

изискванията на чл. 311 от НПК. 

Връчването на призовки, съобщения или преписи от жалби на 

участвали в производството страни се извършва в срок до 14 дни.  

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 наказателното деловодство.  

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

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

докладчик.  

Изпращането на делата на по-горна инстанция става в срок до 3 дни 

след изтичане срока за възражения по подадена жалба или протест. 
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Върху папките на бързите производства  и делата по чл. 64 и чл. 65 

НПК има поставен жълт етикет, съгласно чл. 92, ал.5 от ПАРОАВАС. 

Изготвянето на призовки, съобщения и обявления по наказателни 

дела, както и изпълнението на указанията на съда, дадени с разпореждания 

и определения, се осъществяват своевременно- в период от един- два 

работни дни. 

 В съда се водят и бяха проверени следните книги: 

1/Азбучник наказателни дела за 2012г. и азбучник за наказателни 

дела за 2013г.; 

2/Входящ дневник за 2012г. и входящ дневник за 2013г. 

Представляват папки  с листа, чието съдържание  е разпечатано от 

електронен носител. Съдържат входящ номер, дата и час на постъпване, 

описание на документа, подател и направление: секретар, деловодство, 

архив, председател и др.; 

 3/Срочни книги: 

 а)Срочна книга за открити заседания по наказателни дела за 2012г. ; 

 б)Срочна книга за открити заседания по наказателни дела  2013г.; 

 Срочните книги за открити заседания по наказателни дела се водят 

прегледно и четливо. В съответните графи се попълват прецизно и ясно 

датите на заседанията, номера на делата, датата на образуване, по кой 

текст от закона е обвинението, съдебния състав, съдията- докладчик, 

прокурора, секретаря, причините за отлагане на делата, резултатите на 

приключилите дела, номерата на присъдите, решенията и определенията, 

имената на осъдените лица. Описват се точно причините за отлагане, 

спиране или прекратяване на всяко дело. Резултатът на решеното дело е 

нанесен чрез залепване на копие с малък шрифт от присъдата или 

решението поради невъзможност да се побере целия текст в съответната 

графа. Посочва се също датата на приемане на делото в канцеларията от 

деловодителя, който удостоверява това с подписа си. 

 4/ Книга за закрити и разпоредителни заседания за наказателни 

дела:бяха проверени книгите за 2012г. и 2013г. В книгата се вписва номера 

на делото, съдията- докладчик, резултата от решаване на делото, номера на 

съдебния акт и датата на обявяване на същия; 

          5/ Книга за веществени доказателства за 2012г. и 2013г.; 

          6/ Архивна книга по наказателни дела 2012г. и архивна книга за 

наказателни дела 2013г.; 

          7/ Книга за получени и върнати призовки и съдебни книжа за 2012г. 

и 2013г.; 
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8/ Регистър на заявления за достъп до обществена информация; 

9/Разносна книга за 2012г., 2013г.; 

 10/ Описна книга за наказателни дела за 2012г. и 2013г.: 

Описната книга за наказателните дела се води прегледно и четливо, 

без поправки и зачерквания. В съответните графи се отразяват номера на 

делото и датата на образуване, източника на постъпване(обвинителен акт, 

искане по чл. 64 от НПК, молба за реабилитация, предложение за 

кумулация), дата и час на откритото съдебно заседание, предмета на 

делото(по кой текст от НК или НПК), статистическия код, съдия- 

докладчика, имената на страните по делото, включително на прокурора, 

датата на обявяване на делото за решаване. Отбелязват се също 

продължителността на разглеждането на делото (до 1 месец, до 3 месеца, 

до 6 месеца, до 1 година и над 1 година), резултата на делото, датата на 

постановяване на съдебния акт, датата на предаване, отлагането и датата 

на новото съдебно заседание, за което се отлага делото. Посочва се също 

дали съдебният акт е атакуван пред въззивната инстанция и съответно 

датата на връщане на делото, резултата от инстанционната проверка, 

датата на предаване на делото в архив, номер на архивно дело и номер на 

архивна връзка. 

 11/Книга за привеждане в изпълнение на влезлите в сила присъди и 

определения за 2012г. и 2013г: 

 В книгата за изпълнение на влезлите в законна сила присъди и 

определения се отразява номера на делото и кога е влязла в законна сила 

присъдата, вида наказание и по кой текст е наложено. Отразява се датата 

на която делото е върнато от горната инстанция. Отразена е датата за 

изпращане на присъдата за изпълнение на Районна прокуратура- гр. 

Попово. 

 12/ Изходящ дневник за 2012г. и за 2013г.: 

 Изходящият дневник съдържа  изходящ номер, дата, описание на 

изпращания документ, адресат и начин на изпращане: по пощата с 

обикновено писмо, по куриер, по пощата препоръчано с обратна разписка, 

по електронна поща- разпечатан от електронен носител;   

  

Съдебните книги на хартиен носител са прошнуровани, номерирани 

и подпечатани, със съответните подписи, съобразно изискванията на 

ПАРОАВАС. 
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Всички книжа, които постъпват или се съставят по съответните 

дела, са прикрепвани в папките по реда на тяхното постъпване и са 

номерирани от съдебните служители. 

 

 Приложение№1, раздел „Съдебна администрация” 

 

 

 ІІІ. 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 

позволяват по-голяма прозрачност в работата на съда и улесняват 

гражданите при упражняване на правото за достъп до информация. 

РС Попово има утвърдени 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- NOD 32“, предоставен от Висш съдебен съвет. 

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 2 бр. сървъри. Компютрите се 

поддържат в много добро хардуерно и софтуерно състояние и отговарят на 

съвременните изисквания. От 2004 г. е в експлоатация деловодната 

програма САС „Съдебно деловодство“. Програмата се използва от 

специализираната администрация на съда и съдиите за управление на 

делата. Съдът използва правно-информационните продукти „Апис“, която 

е мрежови вариант и е достъпна от 10 работни места. 

Web-сайтът на РС Попово се поддържа ежедневно в актуално 

състояние. 

 

Приложение №1, раздел „Информационни технологии”; 

 

 ІV. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 

 

2012 г. 

 



 12 

Както беше посочено и по- горе през 2012г. в РС- Попово 

наказателни дела са гледали съдиите: 

1. Явор Томов- административен ръководител; 

2. Галена Дякова –съдия; 

В наказателни дела е влизала  и съдия Маринела Стефанова, която 

разглежда граждански дела. 

В разглеждането на ЧНД- разпити е участвала и  съдия Павлинова, 

която правораздава по граждански дела. 

 

Съдиите са ползвали отпуск, както следва: 

Съдия Явор Томов е ползвал платен годишен отпуск през 2012г. 

през следните периоди: 

03.01.-06.01.2012г.вкл.;  

30.01.-07.02.2012г.вкл.;  

12.03.2012г.; 

21.05.2012г.-23.05.2012г.вкл.; 

15.06.2012г.; 

16.07. – 10.08.2012г.вкл.; 

05.10.2012г; 

През 2012г. съдия Томов не е ползвал отпуск по болест или 

неплатен годишен отпуск. 

Съдия Галена Дякова  е ползвала платен годишен отпуск през 

2012г    през  следните периоди : 

01.02.-07.02.2012г.вкл.;                          26.07.-27.07.2012г.вкл. 

17.02.-22.02.2012г.вкл.;                          07.08.-17.08.2012г.вкл.; 

02.03.2012г.;                                            05.10.2012г.;  

03.04.2012г.;                                            02.11.2012г.; 

28.05-29.05.12г.вкл.;                               09.11.2012г.;  

01.06.2012г.;                                            12.11.2012г.;  

27.06.2012г.;                                            23.11.2012г.;                             

11.07.2012г.;                                            20.12.-21.12.2012г.вкл. 

                                                                  27. 12.- 28. 12. 2012г. вкл. 

През 2012г. съдия Дякова не е  ползвала неплатен годишен отпуск. 

Ползвала е отпуск по болест през  периода:                           

от 09.02.2012. до 15.02.2012г.вкл.  и от 13.11.2012г. до 

16.11.2012г.вкл., 

 

 Приложение: Приложение №1 относно съдиите ,които са ползвали 

отпуск през 2012г.; 
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През проверявания период съдиите са имали средно по 24 бр. 

съдебни заседания месечно. В едно заседание са разглеждани средно 8 бр. 

НОХД;  1 бр. НЧХД; 10 бр АНД; 5 бр. ЧНД ). 

 

През 2012г. съдиите са насрочили наказателни дела, които по брой, 

вид и номер на дело са подробно посочени в Справка №3 за  брой 

насрочени дела по състави в периода 1.01.2012г.- 31. 12. 2013г.  

 

През 2012г. съдиите са приключили наказателни дела, които по брой, 

вид и номер на дело са подробно посочени в Справка №4 за свършените в 

периода 1.01.2012г.- 31. 12. 2013г. НОХД, НАХД и ЧНД по състави.  

 

В периода 1. 01. 2012г. - 31. 12. 2012г. в Районен съд гр. Попово са 

поставени за разглеждане 1587 бр. дела, от които наказателни дела 466 бр.  

От тях образувани през 2012г. са 429 бр. дела. Останали от предишни 

периоди са 37 бр. дела. Процентното съотношение на останалите 

несвършени от предходен период, спрямо всички поставени за 

разглеждане е 7.93 %, а на новообразуваните представлява  92.06 %. 

 

В РС Попово през 2012 г. не е имало дела с висок обществен интерес. 

            

Свършените наказателни дела са 446 бр. От тях НОХД-119бр., ЧНД-

145бр., АНД- 171 бр., НЧХД- 11бр. Това представлява  95. 70% от 

разгледаните наказателни дела. Данните доказват бързината на 

правораздаването и срочното приключване на делата от съдиите.  

 От общо приключилите наказателни дела:  

С присъда са приключили 64бр. наказателни дела; 

С решение са приключили 183бр. дела; 

С определение са приключили 60бр. дела. 

 

Приложение: Приложение 1; 

 

Прекратените наказателни дела са общо  92 бр.  

От прекратените 92 бр.дела: 

- 55бр. дела са прекратени поради приключването им с одобрено от 

съда споразумение.  

 - 37бр. дела са прекратени поради други причини, например : пора- 

ди недопустимост на подадени въззивни жалби срещу НП , при изтекъл 

срок за обжалване; поради неподсъдност на делото; поради 
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неоснователност на искания за настаняване на задължително лечение по  

реда на чл .155 и сл. от ЗЗ . 

 

Няма прекратени по давност дела.  

 

Приложение: Приложение 1; 

      Отчетен доклад за дейността на Районен съд Попово за 

2012г.; 

 

През 2012 г. Районен съд- Попово е върнал за допълнително 

разследване 2 бр. НОХД.  

НОХД№332/12г.- съдия- докладчик по делото е Галена Дякова. С 

разпореждане, постановено на 25. 09. 2012г. тя върнала делото на 

прокурора на осн. чл. 249, ал.1 вр. с чл. 248, ал.2,т.3 от НПК. В мотивите си 

посочила, че на досъдебното производство са допуснати съществени 

нарушения на процесуалните правила изразяващи се в това, че липсват 

данни за възрастта на пострадалото лице, а възрастта на пострадалото лице 

е част от състава на престъплението. Отделно от това не са събрани данни 

за родителите на непълнолетната пострадала. Пострадалата и нейните 

родители не са уведомени за правата по чл. 75, ал.1 от НПК. Материалите 

от разследването не са предявени на пострадалата. 

 Обвинителният акт е внесен от Пл. Илиев- прокурор в РП Попово. 

Прокурор Илиев следва да изпълнява по- прецизно задълженията си по чл. 

196, ал.1 и чл. 242,ал.2 от НПК. 

 НОХД№50/12г.- съдия- докладчик по делото е Явор Томов. С 

разпореждане, постановено на осн. чл. 249, ал.1, вр. с чл. 248, ал.2, т.3 от 

НПК на 8. 02. 2012г. той върнал делото на прокурора с указания. В 

мотивите си посочил, че пострадалият от престъплението кражба не е 

установен по съответния ред. Отделно от това разследващият орган не е 

разяснил на пострадалия правата по чл. 75, ал.1 от НПК. 

 Обвинителният акт е внесен от  Пламен Трифонов- прокурор в РП- 

Попово. Прокурор Трифонов следва да изпълнява по- прецизно 

задълженията си по чл. 196, ал.1 и чл. 242,ал.2 от НПК. 

 

Броят на върнатите за допълнително разследване дела на 

прокуратурата спрямо общия брой наказателни дела за разглеждане и 

спрямо общия брой на решените наказателни дела е нисък.  
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Приложение: Приложение: Справка №8 за делата, върнати на 

прокурора за доразследване в периода 1.01. 2012г.- 31. 12. 2013г. 

 

През 2012г. от общо решени 119 бр.  НОХД, по 6  бр. НОХД са 

постановена оправдателни присъди. Това представлява 5.04%.  от общия 

брой на приключените наказателни общ характер дела. 

 

Приложение: Приложение: Справка №7 за делата, приключили с 

оправдателна присъда в периода 1. 01. 2012г.- 31. 12. 2013г. 

 

Не са разглеждани дела с непълнолетни подсъдими. 

 

55 бр. дела са решени по реда на гл. 29 от НПК „Решаване на 

делото със споразумение”.  Всички дела са насрочени в 7- дневния срок 

по чл. 382, ал.2 от НПК с изключения на две НОХД. Според справка, 

предоставена от РС Попово това са: 

НОХД№5/12г.- съдия- докладчик е Явор Томов. Делото е образувано 

на 9. 01. 2012г. Насрочено е за 18. 01. 2012г., когато е приключило с 

одобрено от съда споразумение; 

НОХД№524/11г.- съдия- докладчик е Явор Томов. Делото е 

образувано на 30. 12. 2011г. Насрочено е за 9. 01. 2012г., когато е 

приключило с одобрено от съда споразумение; 

 Срока е нарушен, защото в периода от 3 до 6. 01. 2012г.  съдия Томов 

е ползвал платен годишен отпуск. 

                                                                                                                                                      

В рамките на проверката бяха инспектирани следните дела: 

 

НОХД№180/12г. 

 

Делото е образувано въз основа на споразумение, сключено между 

РП Попово от една страна и обв. Б. М. и неговия защитник- от друга страна 

за извършено от обвиняемия престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК. Съдия- 

докладчик по делото е Галена Дякова. 

В съдебното заседание на 17. 05. 2012г. тя отказала да одобри така 

сключеното споразумение и постановила определение, с което прекратила 

производството по делото и го върнала на РП Попово. В мотивите си 

посочила, че от събраните по ДП писмени доказателства се установява, че 

подсъдимият е осъден за престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК с 

определение по друго дело. Наложено му е наказание „пробация” за срок 
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от 9 месеца, но няма данни кога е изтърпяно, поради което е неустановено 

налице ли е реабилитация по право. При всички случаи към момента на 

деянието, извършено на 6. 05. 2012г. не е изтекъл 5-годишния срок по чл. 

30 от НК, след който не се отчита повторност на деянието.  

 

НОХД№262/12г. 

Делото е образувано на 24.07.2012г. въз основа на споразумение, 

сключено между РП Попово от една страна и обв. Б. Б. и неговия 

защитник- от друга страна за извършено от обвиняемия престъпление по 

чл. 343, ал.1, б. „б”, ал.3, б. „а” от НК. Съдия- докладчик по делото е 

Маринела Стефанова. 

Съдебното заседание било на 24. 07. 12г. Споразумението било 

одобрено. По силата на одобреното споразумение подсъдимият следва да 

изтърпи наказание лишаване от свобода за срок от три месеца. На осн. 

чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наказанието е отложено за срок от 3 

години. В споразумението, одобрено от съда не е посочено на кого да се 

възложи възпитателната работа в случаите на условно осъждане.По 

силата на  чл.381, ал.5, т.4 от НПК това е задължителен елемент от 

постигнатото споразумение. Страните могат да постигнат съгласие 

възпитателните грижи да се възложат на обществена организация или 

трудов колектив с тяхно съгласие, а когато липсва такова съгласие, 

възпитател може да бъде определено лице- чл.67, ал.1 и 2 от НК.В 

рамките на проверката дали споразумението отговаря на закона, съдът 

следва да следи за спазването и на чл.381, ал.5,т.4 от НПК. 

Аналогичен пропуск е допуснат по НОХД№106/12г. и 

НОХД№103/12г. със съдия- докладчик Галена Дякова; НОХД№128/12г. 

със съдия- докладчик Явор Томов; 

Предмет на проверка беше и НОХД№29/12г. със съдия- докладчик  

Маринела Стефанова. Проверяващият екип констатира, че не е допуснато 

нарушение по неговото образуване, движение и приключване. 

 

Приложение: Справка за НОХДела, образувани по внесено 

споразумение с насрочване в периода 1. 01. 2012г.- 31.12. 2012г. извън 

срока по чл. 382, ал.2 от НПК; 

 

По реда на гл.28 от НПК„Освобождаване от наказателна 

отговорност с налагане на административно наказание” са разгледани 

14 бр. дела. Едно дело от този вид е насрочено в срок по- дълъг от 1 месец. 
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Според справка, предоставена от РС- Попово това е АНД№251/12г. със 

съдия- докладчик Явор Томов. Допуснатото закъснение е незначително.  

Останалите дела, образувани през 2012г. въз основа на внесени 

постановления на прокуратурата, съдържащи предложения за прилагане на 

чл. 78а от НК са насрочвани в едномесечния срок по чл. 376, ал.1 от НПК. 

 

Бяха инспектирани АНД№143/12г. и АНД№174/12г. със съдия- 

докладчик Маринела Стефанова; АНД№85/12г. и АНД№75/12г. със съдия- 

докладчик Явор Томов; АНД№122/12г. със съдия- докладчик Галена 

Дякова. Проверяващият екип констатира, че по тях не са допуснати 

нарушения по образуването, движението и приключването на делата. 

 

Приложение: Справка за АНДела, насрочени след срока по чл. 376, 

ал.1 от НПК; 

 

По реда на гл.27, НПК „Съкратено съдебно следствие в 

производство пред първата инстанция” са разгледани 15 бр. дела. 

Бяха проверени НОХД№39/12г. и НОХД№362/12г. със съдия- 

докладчик Галена Дякова; НОХД№156/12г., НОХД№28/12г. и 

НОХД№91/12г. със съдия- докладчик Явор Томов. Проверяващият екип 

констатира, че по тях не са допуснати нарушения по образуването, 

движението и приключването на делата. 

 

По реда на гл.25, НПК „Незабавно производство” са разгледани 6 

бр. дела. Всички дела са насрочени в срока по чл. 356 НПК. 

 

Беше инспектирано НОХД№39/12г. със съдия- докладчик Галена 

Дякова. Проверяващия екип констатира, че по него не е допуснато 

нарушение на сроковете за разглеждане, предвидени в глава 25 от НПК 

„Незабавно производство”. 

 

Приложение: Писмо Изх. №286/4.06.2014г. на председателя на РС- 

Попово относно сроковете, в които са насрочвани незабавните 

производства в периода 1. 01. 2012г.- 31. 12. 2013г.; 

 

По реда на гл.24, НПК „Бързо производство” са разгледани 50 бр. 

дела. Всички бързи производства са насрочени в срока по чл. 358, ал.1,т.4 

от НПК. 
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Бяха инспектирани НОХД№128/12г. със съдия- докладчик Явор 

Томов, НОХД№106/12Г. със съдия- докладчик Галена Дякова и 

НОХД№29/12г. със съдия- докладчик Маринела Стефанова. Проверяващия 

екип констатира, че по тях не е допуснато нарушение на сроковете за 

разглеждане, предвидени в глава 24 от НПК „Бързо производство”. 

 

Приложение: Писмо Изх. №286/4.06.2014г. на председателя на РС- 

Попово относно сроковете, в които са насрочвани бързите производства в 

периода 1. 01. 2012г.- 31. 12. 2013г.; 

 

Разгледани са 10 бр. дела, образувани по искане за вземане на мярка 

за неотклонение „Задържане под стража” (чл.64 от НПК). По 5 бр. дела 

съдът е постановил определението си в деня на образуването. По 

останалите 5 бр. дела съдът е постановил определението си на следващия 

ден. В тези случаи делата не са разгледани незабавно по смисъла на чл. 64, 

ал.3 от НПК. Фактически по тях обвиняемите не се осигуряват от РП 

Попово, каквото е изискването на чл. 64, ал.2 от НПК, а от РС Попово. 

Техническата организация по довеждането на задържания от ареста в 

гр. Търговище отнема време и поради това тези дела са разгледани не в 

деня, в който е постъпило искането на прокурора, а на следващия 

ден.Всички дела са решени в едно съдебно заседание.  

Едно дело е образувано въз основа на искане за изменение на 

наложена мярка за неотклонение „задържане под стража”(чл.65 от НПК). 

То е решено в две съдени заседания. 

 

Бяха проверени:  

 

ЧНД№239/12г. 

Делото е образувано на 26. 06. 2012г. въз основа на искане на РП 

Попово за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража”. 

Съдия- докладчик е Явор Томов. 

Насрочено е за 27. 06. 2012г., когато съдът оставил без уважение 

искането на ПРП и взел на обвиняемия мярка за неотклонение „парична 

гаранция” в размер на 2 000 лв. Делото не е разгледано незабавно по 

смисъла на чл. 64, ал.3 от НПК. РП- Попово не е изпълнила задължението 

си по чл. 64, ал.2 от НПК. Техническата организация, която РС Попово 

предприел за довеждането на задържания от ареста в гр. Търговище 
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отнела време и поради това делото е разгледано не в деня, в който е 

постъпило искането на прокурора, а на следващия ден. 

По аналогичен начин е насрочено ЧНД№49/12г. със съдия- 

докладчик Маринела Стефанова. 

 

ЧНД№234/12г. 

Делото е образувано на 25. 06. 2012г. въз основа на молба за 

изменение на наложена мярка за неотклонение „задържане под стража”. 

Съдия- докладчик е Маринела Стефанова. 

Същият ден тя  постановила разпореждане, с което указала на 

защитника на задържания в 7- дневен срок да представи пълномощно и да 

посочи досъдебното производство, по което лицето е задържано, за да го 

изиска от РП Попово. 

С разпореждане от 2. 07. 2012г. съдия Стефанова констатирала, че 

жалбоподателят е отстранил нередовностите по молбата и разпоредила 

досъдебното производство да се изиска от РП Попово, след което делото 

да се докладва за насрочване по реда на чл. 65 от НПК. 

 Досъдебното производство е получено в съда на 9. 07. 2012г. 

Съдебното заседание било на 12. 07. 2012г., когато съдия Стефанова 

потвърдила мярката за неотклонение „задържане под стража”, взета на 

обвиняемия.  

 

Беше проверено и ЧНД№152/12г. със съдия- докладчик Маринела 

Стефанова.Проверяващият екип констатира, че няма нарушение по 

образуването, движението и приключването на делата. 

 

Приложение: Приложение 1 

 

През 2012 г. в Районен съд – Попово са разгледани  12 бр. дела по 

глава 34, раздел І от НПК „Прилагане на принудителни медицински 

мерки”. От тях 3бр. дела са насрочени в 3- дневен срок съгласно чл. 429, 

ал.1 от НПК, а 9 бр. дела са насрочени след този срок. 

 

По спазването на чл.252 от НПК: 

119 бр. НОХД са насрочени в двумесечния  срок. 

Няма НОХДела,които да са насрочени в тримесечен срок с 

разрешение на председателя на съда.   

Няма НОХД, които да  са  насрочени  в  тримесечен  срок  без  

разрешение  на председателя на съда.  
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Приложение: Приложение1; 

 

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

 

По всички НОХД интервалът между съдебните заседания е до три 

месеца. Няма  НОХД, по които  интервалът между съдебните заседания да 

е повече от три месеца. 

 

Приложение :Приложение№1 

 

По спазването на чл. 308 от НПК: 

 

По всички НОХД мотивите на присъдата са изготвени до 15 дни. 

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

Няма  НОХД, по които  мотивите на присъдата да са изготвени след 

изтичане на повече от 30 дни.  

По всички АНД решенията са изготвени в срок до един месец от 

обявяване на делото за решаване. По едно АНД, решението е изготвено 

след изтичане на този срок. Според справка, предоставена от РС Попово 

това е АНД№ 494/11г. със съдия- докладчик Галена Дякова. Обявено е за 

решаване на 19. 01. 2012г., а решението е постановено на 21. 02. 2012г. 

 

Приложение: Приложение №1; 

     Справка №15 за всички АНДела, решени в периода 1. 

01. 2012г. - 31. 12. 2013г., по които решението е написано след 

едномесечния срок с посочване на датата на обявяване на делото за 

решаване и постановяване на решението за всеки съдия и съдията- 

докладчик; 

 

 

По спазването на чл. 416 от НПК: 

 

По 42 бр. дела препис от присъдата е изпратен на съответния орган в  

7дневен срок от влизането й в сила. По 16 бр. препис от присъдата е 

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

сила. Според справка, предоставена от РС Попово това са : 

 НОХД №466/2011г.- присъдата е влязла в законна сила на 27. 12. 

2012г., а е изпратена за изпълнение на 4. 01. 2012г. Присъдата е 
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постановена на 12. 12. 2011г., а мотивите са предадени в канцеларията на 

съда на 29. 12. 2011г.; 

НОХД№485/2011г.- присъдата е влязла в законна сила на 3. 01. 

2012г., а е предадена за изпълнение на 13. 01. 2012г. Присъдата е 

постановена на 16. 12. 2011г., а мотивите към нея са предадени на 13. 01. 

2012г.; 

НОХД№479/2011г.-присъдата е влязла в законна сила на 30. 12. 

2011г., а е изпратена за изпълнение на 13. 01. 2012г.Присъдата е 

постановена на 15. 12. 2011г., а мотивите са предадени в канцеларията на 

съда на 13. 01.2012г.; 

НОХД№477/11г.- присъдата е влязла в законна сила на 30.12.2011г., 

а е изпратена за изпълнение на 16. 01.2012г. Присъдата е постановена на 

15. 12. 2011г., а мотивите са предадени на 13. 01. 2012г. 

НОХД№323/2012г.- присъдата е влязла в законна сила на 16. 11. 

2012г., а е изпратена за изпълнение на 29. 11. 2012г. Присъдата е 

постановена на 1. 11. 2012г., а мотивите са предадени на 28. 11. 2012г. 

 

Причината за неспазването на срока по чл. 416, ал.5 от НПК е в 

несъвършенството на законодателната уредба. При определяне на срока за 

изпращане на присъдата за изпълнение законодателят не е съобразил, че 

срокът за изготвяне на мотивите, предвиден в чл. 308 от НПК е по- дълъг 

от срока по чл. 416, ал.5 от НПК.  

В посочените по- горе случаи срокът по чл. 416, ал.5 от НПК е 

нарушен, но първоинстанционния съд не е виновен за това. 

Видно от горепосочената Справка и петте присъди са изпратени за 

изпълнение на Районна прокуратура в срок от 1 до 3 дни след предаване на 

делото в канцеларията на съда с изготвени мотиви.  

Отделно от това има дела, по които нарушението на срока по чл. 416 

от НПК се дължи на забавяне при връщане на делото от горната 

инстанция. Според справка на РС Попово това са: 

 

№ 

по 

ред 

НОХД Дата на 

връщане от по-

горна 

инстанция 

Дата на 

влизане в 

законна 

сила 

Дата на 

изпращане 

1 244/2011г. 29.02.2012г. 21.02.2012г. 01.03.2012г. 

2 266/2011г. 23.03.2012г. 13.03.2012г. 26.03.2012г. 
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3 462/2011г. 12.04.2012г. 29.03.2012г. 17.04.2012г. 

4 32/2012г. 07.05.2012г. 27.04.2012г. 08.05.2012г. 

5 39/2012г. 19.05.2012г. 04.05.2012г. 22.05.2012г. 

6 91/2012г. 31.05.2012г. 26.04.2012г. 01.06.2012г. 

7 129/2012г. 13.07.2012г. 02.07.2012г. 17.07.2012г. 

8 48/2012г. 26.07.2012г. 06.07.2012г. 27.07.2012г. 

9 224/2012г. 10.09.2012г. 30.08.2012г. 12.09.2012г. 

10 342/2011г. 11.10.2012г. 02.10.2012г. 12.10.2012г. 

11 142/2012г. 14.11.2012г. 02.11.2012г. 15.11.2012г. 

 

По всички дела, посочени по- горе причина за нарушението на срока 

по чл. 416, ал.5 от НПК е несъвършенство на законодателната уредба. При 

определяне на срока за изпращане на присъдата за изпълнение 

законодателят не е съобразил, че присъдата се изпраща за изпълнение от 

първоинстанционния съд. Когато присъдата е обжалвана и горната 

инстанция я потвърди, присъдата влиза в сила, но времето за връщане на 

делото от горната инстанция до първоинстанционния съд, който трябва да 

я изпрати за изпълнение понякога е повече от 7 дни.  

В посочените по- горе случаи срокът по чл. 416, ал.5 от НПК е 

нарушен, но първоинстанционния съд не е виновен за това. 

Видно от горепосочената Справка и единайсетте присъди са 

изпратени за изпълнение на Районна прокуратура в срок от 1 до 5 дни след 

получаването на делото от горната инстанция. 

 

Приложение : Справка № 18 за всички НОХдела, по които присъдите 

са влезли в сила  и преписи от тях са изпратени след изтичане на срока по 

чл. 416 НПК; 

 

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

разглеждане и решаване на  делото : 

 

От общо свършените 446 бр. наказателни дела в едно заседание са 

приключили 347 бр. дела. От тях 85 бр. НОХД, 124 бр. АНД, 135 бр. ЧНД 

и 3 бр. НЧХД. 

Наказателните дела, приключили до три съдебни заседания, са 81 бр. 

От тях 24 бр. НОХД, 42 бр. АНД, 10 бр. ЧНД и 5 бр. НЧХД. 

Наказателните дела, приключили с повече от три съдебни заседания, 

са 18 бр. От тях 10 бр. НОХД, 5 бр. АНД и 3 бр. НЧХД. Причините за 
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отлагане на делата и разглеждането им в повече от три съдебни заседания 

са правна сложност и искания за събиране на доказателства.  

Наказателните дела, чието разглеждане е продължило в срок до 3 

месеца, са 426 бр. Наказателните дела с обща продължителност от 3-6 

месеца са 17 бр. Наказателните дела, чиято продължителност е с повече от 

9 месеца, са 1 бр. Това е  

 

НОХД 468/2011 г. 

Делото е образувано на 16.11.2011г. срещу един подсъдим за 

престъпление по чл. 235, ал.1 вр. с чл. 26, ал.1 от НК. Съдия- докладчик е 

Галена Дякова. Насрочено е за 19. 01. 2012г. Липсва разрешение на 

председателя по чл. 252, ал.2 от НПК. По молба на двамата адвокати в 

закрито заседание съдия Дякова го пренасрочила за 10. 02. 2012г. 

Междувременно съдия Дякова излязла в болнични и поради това 

съдебното заседание не се състояло.  

Съдия Дякова се върнала от болнични и на 16. 02. 2012г. насрочила 

делото за 1. 03. 2012г.  

В съдебното заседание на 1. 03. 2012г. тя дала ход на делото и на 

съдебното следствие. Отложила заседанието за нови писмени и гласни 

доказателства. 

Съдебното заседание на 5. 04. 2012г. е отложено поради неявяване на 

вещото лице и на св. П. П. 

На 21. 04. 2012г. адв. Димитров подал молба за отлагане на делото 

поради служебна ангажираност. С разпореждане в закрито заседание съдия 

Дякова отложила делото за 3. 05. 2012г.Разпореждането на съдията не е 

съобразено с чл. 271, ал.3 от НПК според който, ако защитниците са 

повече от един, неявяването на някой от тях не е основание за отлагане 

на делото.В конкретния случай подс. Лилов има двама защитници, а 

молба за отлагане на делото е подал единият от тях. 

На 27. 04. 2012г. подсъдимият подал молба за отлагане на делото. С 

разпореждане от същия ден съдия Дякова насрочила делото за 11. 05. 

2012г.Поради това, че делото е отлагано два пъти по искане на адвокатите, 

а последното съдебно заседание – по искане на подсъдимия съдия Дякова 

поискала АС- Търговище да определи адвокат с оглед назначаването му за 

резервен защитник на подсъдимия. 

На 11. 05. 2012г. тя дала ход на делото, събрала част от 

доказателствата и отложила съдебното заседание за нови писмени и гласни 
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доказателства. Един от свидетелите не се явил, без да сочи уважителни 

причини за това и съдът му наложил глоба. 

В съдебното заседание на 14. 06. 2012г. тя назначила допълнителна 

лесотехническа експертиза и отложила делото. 

На 19. 07. 2012г. съдът дал ход на делото. Съдебното заседание е 

отложено за 14. 09. 2012г. за представяне на нови доказателства. 

Понеже съдия Дякова била командирована в гр. София за участие в 

събранието за избор на членове на ВСС делото е отложено за 28. 09. 2012г. 

На 27. 09. 2012г. подсъдимият подал молба за отлагане на делото 

поради заболяване. Молба за отлагане поради служебна ангажираност 

подал и един от неговите защитници.  

На 28. 09. 2012г. съдия Дякова отложила делото поради неявяване на 

подсъдимия и неговите защитници. 

На 12. 10. 2012г. тя дала ход на делото и след извършване на 

необходимите процесуални действия го отложила за събиране на нови 

писмени доказателства. 

Последното съдебно заседание било на 25. 10. 2012г., когато делото 

приключило с присъда. Мотивите към присъдата са предадени на 22. 11. 

2012г. 

Спрени дела няма. 

Погасени по давност дела няма. 

През проверявания период няма изгубени дела. 

 

 

Приложение: Приложение 1. 

 

Беше проверено: 

 

НОХД№196/12г. 

Делото е образувано на 22. 05. 2012г. въз основа на обвинителен акт 

внесен срещу един подсъдим за престъпление по чл.195, ал.1,т.3, пр. 2, т.4 

във вр. с чл. 194, ал.1 от НК.Съдия- докладчик е Явор Томов. 

Делото е насрочено за 20. 06. 2012г. Пострадалата е редовно 

призована, но не се явила. Подсъдимият е редовно призован, но не се явил. 

Съдията не е взел дисциплиниращи мерки срещу неявилите се лица. 

Спрямо пострадалата не е приложен чл. 271, ал.11 от НПК. По отношение 

на подсъдимия съдът разпоредил принудително довеждане, но не е 

изменил мярката за неотклонение. 
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Следващите съдебни заседания са на 15. 08. 2012г. и на 3. 10. 2012г., 

когато съдът постановил осъдителна присъда. 

 

Бяха проверени и: 

АНД№464/11г., НОХД№342/11г., НОХД№417/11г., 

НЧХД№294/11г., ЧНД№167/12г., ЧНД№301/12г., НЧХД№429/12г., 

НЧХД№312/12г., АНД№55/12г., АНД№26/12г., АНД№101/12г., 

НЧХД№403/12г. и АНД№516/11г. със съдия- докладчик Галена Дякова; 

НЧХД№108/12г., АНД№249/12г., АНД№8/12г., ЧНД№10/12г. и 

ЧНД№34/12г. със съдия- докладчик Маринела Стефанова; 

НОХД№142/12г., ЧНД№73/12г., АНД№36812г., НЧХД№40/12г., 

НЧХД№372/12г., АНД№93/12г., НОХД№3/12г. и АНД№360/12г. със 

съдия- докладчик Явор Томов; 

Проверяващият екип установи, че по тези дела не е допуснато 

нарушение на разумния срок за разглеждане и решаване на делото по 

смисъла на чл. 22 от НПК. 

 

 

НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ ЗА 2012 г. 

 
Средномесечното постъпление на наказателни дела на един 

наказателен съдия на база действителна натовареност през 2012 г. е  18 

дела /изчислява се на база постъпили дела и действително отработени 

човекомесеци в наказателно отделение /, средномесечно свършени дела от 

един наказателен съдия са 18 дела. 

През 2012г. в  PC Попово, са отработени 47 човеко месеци, като 

изчислението на показателя става при съотнасяне на постъпилите дела и 

съответно решените дела към тези отработени човекомесеци. 

Средномесечно дела за разглеждане от един наказателен съдия е 19 
дела. 

 

 

2013 г. 

 

 И през 2013г. в РС- Попово наказателни дела са гледали съдиите: 

1. Явор Томов- административен ръководител, при 100% 

натовареност по наказателни дела; 

2. Галена Дякова –съдия, при 95% натовареност по наказателни дела. 
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В наказателни дела е влизала  и съдия Маринела Стефанова, която 

разглежда граждански дела. Съдия Стефанова е работила при 5% 

натовареност по наказателни дела. 

В разглеждането на ЧНД- разпити са участвали съдиите Павлинова и 

Стефанова. 

Съдиите са ползвали отпуск, както следва: 

Съдия Явор Томов е ползвал платен годишен отпуск през 2013г. 

през следните периоди : 

02.01. – 04.01.2013г. вкл. 

06.02. – 08.02.2013г.вкл. 

11.04.-12.04.2013г.вкл. 

15.07. – 09.08.2013г.вкл. 

11.10.2013г. 

01.11.2013г. 

11.11.2013г. 

09.12. – 10.12.2013г.вкл. 

През 2013г. съдия Томов не е ползвал отпуск по болест или 

неплатен годишен отпуск. 

 Съдия Галена Дякова е ползвала платен годишен отпуск през 

2013г. през следните периоди:  

10.01.-11.01.2013г.вкл.                                          21.06.2013г. 

01.02.2013г.                                                            10.07.-

15.07.2013г.вкл.   

12.02.-13.02.2013г.вкл.                                          24.07.2013г. 

01.03.2013г.                                                            12.08.-

23.08.2013г.вкл. 

11.03.2013г.                                                            20.09.-

24.09.2013г.вкл.  

25.03.2013г.                                                            20.11.2013г. 

12.04.2013г.                                                            06.12.2013г. 

18.04.-19.04.2013г.вкл.                                          27.12.2013г. 

31.05.2013г.                                                            30.12.2013г.  

През 2013г. съдия Дякова не е ползвала отпуск по болест или 

неплатен годишен отпуск. 

  

 Приложение: Приложение №1 относно съдиите, които са ползвали 

отпуск през 2013г.; 
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През проверявания период съдиите са имали средно по 16 бр. 

съдебни заседания месечно. В едно заседание са разглеждани средно АНД 

-5бр; НОХД-5 бр; НЧХД-1; ЧНД-4бр. 

 

През 2013г. съдиите са насрочили наказателни дела, които по брой, 

вид и номер на дело са подробно посочени в Справка №3 за  брой 

насрочени дела по състави в периода 1.01.2012г.- 31. 12. 2013г.  

 

През 2013г. съдиите са приключили наказателни дела, които по брой, 

вид и номер на дело са подробно посочени в Справка №4 за свършените в 

периода 1.01.2012г.- 31. 12. 2013г. НОХД, НАХД и ЧНД по състави.  

В периода 01.01.2013г. - 31.12.201Зг. в Районен съд гр.Попово са 

поставени за разглеждане  1363 бр. дела, от които наказателни дела 377 бр. 

От тях образувани през 2013г. са 357бр. дела. Останали от предишни 

периоди са 20 дела. Налице е чувствително намаление на броя на 

новообразуваните дела. Справката по видове дела сочи, че е намалено 

постъплението по всички видове дела. 

  В РС Попово през 2013 г. не е имало дела с висок обществен 

интерес. 

 Свършените наказателни дела са 358бр. От тях АНД -103бр; НОХД-

102бр; НЧХД-13; ЧНД-140бр. Това представлява  94. 96% от поставените 

за разглеждане наказателни дела. Данните доказват бързината на 

правораздаването и срочното приключване на делата от съдиите. През 

втората година от проверявания период е налице устойчивост с тенденция 

към влошаване на показателите за бързина на правораздаването.Това се 

дължи на факта, че през м. декември 2013г. са образувани 19бр. 

наказателни дела, които не биха могли да приключат до края на 

календарната година. 

             С акт по същество са приключили 292бр. наказателни дела. От тях 

с присъда са приключили 60бр. дела.  

 

             Приложение: Приложение 1; 

 

             Прекратените наказателни дела са общо  42 бр.  

             От прекратените 42 бр.дела: 

             - 37бр. дела са прекратени поради приключването им с одобрено от 

съда споразумение.  
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 - 5бр. дела са върнати на прокурора с указания за отстраняване на 

нарушения, допуснати на досъдебното производство. 

 

Няма прекратени по давност дела.  

 

Приложение: Приложение 1; 

      Отчетен доклад за дейността на Районен съд Попово за 

2013г.; 

 

През 2013 г. Районен съд- Попово е върнал за допълнително 

разследване 5 бр. НОХД. Това са: 

НОХД№35/13г.- делото е образувано въз основа на обвинителен акт, 

внесен от РП Попово срещу О. А. за престъпление по чл. 194, ал.1 вр. с чл. 

26, ал.1 от НК и по чл. 144, ал.3 вр. с ал.1 от НК. Съдия- докладчик е Явор 

Томов. 

С разпореждане, постановено на 1.02.2013г. той върнал делото на 

прокурора на осн. чл. 249, ал.1 вр. с чл. 248, ал.2, т.3 от НПК. В мотивите 

си посочил, че в обвинителния акт не са ясно посочени мястото и начинът 

на извършване на деянието. Това представлява отстранимо съществено 

нарушение на процесуалните правила, което е довело до ограничаване 

правата на обвиняемия. 

Обвинителният акт е внесен от Ст. Христов- районен прокурор при 

РП Попово. Прокурор Христов следва да изпълнява по- прецизно 

задълженията си по чл. 246, ал.2 от НПК. 

НОХД№173/13г.- делото е образувано въз основа на обвинителен 

акт, внесен срещу В. Л. за престъпление по чл. 195, ал.1,т.7 вр. с чл. 194, 

ал.1, чл. 20, ал.2, чл. 26 и чл. 28 от НК. Разпределено е на съдия Явор 

Томов.   

С разпореждане, постановено на 5. 07. 2013г. той върнал делото на 

прокурора на осн. чл. 249, ал.1 вр. с чл. 248, ал.2, т.3 от НПК. В мотивите 

си посочил, че размерът на вредите от престъплението, посочен в 

обвинителният акт е по- висок от размерът на вредите, посочен в 

постановлението за привличане на подс. Л. като обвиняем. Отделно от това 

едно от деянията, включени в обвинението кражба, извършено при 

условията на продължавано престъпление  е опит, но липсва квалификация 

във вр. с чл. 18, ал.1 от НК и преценка във вр. с чл. 26, ал.5 от НК.Според 

съда това нарушава правото й на защита, тъй като не може да разбере 

всъщност за кражба в какъв размер е обвинена от ПРП. Допуснати са 
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отстраними съществени нарушения на процесуалните правила, които са 

довели до ограничаване правата на обвиняемия. 

Обвинителният акт е внесен от Пламен Трифонов- прокурор при РП 

Попово. Прокурор Христов следва да изпълнява по- прецизно 

задълженията си по чл. 246, ал.2 от НПК. 

НАХД№156/13г.- делото е образувано въз основа на постановление 

на РП- Попово, с което е направено предложение за освобождаване от 

наказателна отговорност с налагане на административно наказание по чл. 

78а от НК на К. М. за престъпление по чл. 182, ал.2 вр. с чл. 26 от НК. 

Разпределено е на съдия Явор Томов. 

Делото е насрочено за 5. 07. 2013г. В съдебното заседание съдът дал 

ход на делото, снел самоличността на подсъдимата, докладвал 

постановлението на ПРП, дал ход на съдебното следствие, събрал 

доказателства, приключил съдебното дирене, дал ход по същество, дал 

последна дума на подсъдимата и след това се оттеглил на тайно 

съвещание. След като се върнал от тайното съвещание съдът постановил 

определение, с което върнал делото на прокурора поради отстраними 

съществени нарушения, допуснати на досъдебното производство. В 

мотивите си посочил, че в постановлението за привличане на обвиняем от 

12. 04. 2013г. са посочени датите, на които обвиняемата е осуетила 

изпълнението на съдебното решение и последната дата е 7. 04. 2013г. Във 

второто постановление за привличане на обвиняем от 14. 05. 2013г. са 

посочени и датите 20. 04. и 21. 04, 4. 05. и 5. 05. 2013г., т. е. в състава на 

продължаваната престъпна дейност са добавени нови деяния, които не са 

обхванати от постановлението на прокурора. Спрямо тях няма 

постановление за прекратяване, а са посочени единствено като отегчаващи 

вината й обстоятелства. 

Проверяващият екип намира, че съдът е следвало да съобрази 

горепосочените обстоятелства при преценката по чл. 376, ал.1 от НПК 

преди насрочването на делото. 

НОХД№351/13г. – делото е образувано въз основа на споразумение, 

сключено между РП- Попово от една страна и обв. Х. Р. и неговия 

защитник от друга страна за извършено от обвиняемия престъпление по 

чл. 195, ал.1, т.4, пр.1 и 2 във вр. с чл. 194, ал.1 от НК. Разпределено е на 

съдия Явор Томов. 

В съдебното заседание на 20. 12. 2013г. съдът постановил 

определение, с което върнал делото на прокурора. В мотивите си посочил, 

че по делото липсват доказателства за възстановяване на имуществените 
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вреди от престъплението. Наред с това констатирал, че РП Попово не е 

уведомила обв. Р. за частичното прекратяване на наказателното 

производство по отношение на неговия съучастник Г. Г. 

НОХД№174/13г.- делото е образувано въз основа на споразумение, 

сключено между РП- Попово от една страна и обв. Р. Л. и неговия 

защитник от друга страна за извършено от обвиняемия престъпление по 

чл.195, ал.1, т.3, т.7 вр. с чл. 194, ал.1 вр. с чл. 28 от НК. Разпределено е на 

съдия Галена Дякова. 

В съдебното заседание на 8. 07. 2013г. съдът постановил 

определение, с което върнал делото на прокурора. В мотивите си посочил, 

че в съдебно заседание обвиняемият заявил, че не се признава за виновен в 

извършването на кражба чрез разрушаване на преграда, здраво направена 

за защита на имот. 

 

Броят на върнатите за допълнително разследване дела на 

прокуратурата спрямо общия брой наказателни дела за разглеждане и 

спрямо общия брой на решените наказателни дела е нисък.  

 

Приложение: Приложение: Справка №8 за делата, върнати на 

прокурора за доразследване в периода 1.01. 2012г.- 31. 12. 2013г. 

 

През 2013г. от общо решени 102 бр.  НОХД и 13бр. НЧХД, по 7  бр. 

наказателни дела са постановени оправдателни присъди. Това 

представлява 6.08%.  от общия брой на приключените наказателни общ 

характер дела. 

 

Приложение: Справка №7 за делата, приключили с оправдателна 

присъда в периода 1. 01. 2012г.- 31. 12. 2013г. 

 

По едно дело подсъдимият е бил непълнолетен. 

По реда на гл. 29 от НПК „Решаване на делото със споразумение” 

са решени 37бр. дела.  През 2013г. всички дела, образувани въз основа на 

споразумения, внесени от прокурора са насрочени в законоустановения 7-

дневен срок. 

 

В рамките на проверката бяха инспектирани следните дела: 

 

 НОХД№70/13г. 
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 Делото е образувано на 4. 03. 2013г. въз основа на споразумение, 

сключено между РП Попово от една страна и обв. К. Ц. и нейния 

защитник- от друга страна за извършено от обвиняемата престъпление по 

чл. 234, ал.1 от НК. Съдия- докладчик по делото е Явор Томов. 

Съдебното заседание било на 6. 03. 13г. Споразумението било 

одобрено. По силата на одобреното споразумение подсъдимият следва да 

изтърпи наказание лишаване от свобода за срок от четири месеца. На осн. 

чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наказанието е отложено за срок от 3 

години. В споразумението, одобрено от съда не е посочено на кого да се 

възложи възпитателната работа в случаите на условно осъждане.По 

силата на  чл.381, ал.5, т.4 от НПК това е задължителен елемент от 

постигнатото споразумение. Страните могат да постигнат съгласие 

възпитателните грижи да се възложат на обществена организация или 

трудов колектив с тяхно съгласие, а когато липсва такова съгласие, 

възпитател може да бъде определено лице- чл.67, ал.1 и 2 от НК.В 

рамките на проверката дали споразумението отговаря на закона, съдът 

следва да следи за спазването и на чл.381, ал.5,т.4 от НПК. 

 

 Аналогичен пропуск е допуснат по НОХД№74/13г. по описа на РС- 

Попово. 

 

Бяха проверени и НОХД№138/13г. и НОХД№123/13г. със съдия- 

докладчик Галена Дякова. Проверяващият екип констатира, че не са 

допуснати нарушения при тяхното образуване, движение и приключване. 

 

Приложение: Справка за НОХДела, образувани по внесено 

споразумение с насрочване в периода 1. 01. 2012г.- 31.12. 2012г. извън 

срока по чл. 382, ал.2 от НПК; 

 

По реда на гл.28 от НПК„Освобождаване от наказателна 

отговорност с налагане на административно наказание” са разгледани 

9 бр. дела. Едно дело от този вид е насрочено след срока по чл. 376, ал.1 от 

НПК. Според Справка, предоставена от РС- Попово, това е АНД№195/13г. 

Съдия- докладчик е Галена Дякова. Разпореждането за насрочване е от 26. 

07. 2013г. делото е насрочено за 5. 09. 2013г. Допуснатото закъснение е 

незначително  Останалите дела, образувани през 2013г. въз основа на 

внесени постановления на прокуратурата, съдържащи предложения за 

прилагане на чл. 78а от НК са насрочвани в едномесечния срок по чл. 376, 

ал.1 от НПК. 
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Бяха инспектирани АНД№316/13г. със съдия- докладчик Явор 

Томов; АНД№195/13г. и АНД№92/13г. със съдия- докладчик Галена 

Дякова. Проверяващият екип констатира, че не са допуснати нарушения 

при тяхното образуване, движение и приключване. 

 

Приложение: Справка за АНДела, насрочени след срока по чл. 376, 

ал.1 от НПК; 

 

По реда на гл.27, НПК „Съкратено съдебно следствие в 

производство пред първата инстанция” са разгледани 8бр. дела. 

 

Бяха инспектирани НОХД№47/13г., НОХД№159/13г. и 

НОХД№142/13г. със съдия- докладчик Явор Томов. Проверяващият екип 

констатира, че не са допуснати нарушения при тяхното образуване, 

движение и приключване. 

 

По реда на гл.25, НПК „Незабавно производство” са разгледани 2 

бр. дела. Всички дела са насрочени в срока по чл. 356 НПК. Делата бяха 

предмет на проверка. Проверяващият екип констатира, че при тяхното 

образуване, движение и приключване не са допуснати нарушения. 

 

  Приложение: Писмо Изх. №286/4.06.2014г. на председателя на РС- 

Попово относно сроковете, в които са насрочвани незабавните 

производства в периода 1. 01. 2012г.- 31. 12. 2013г.; 

 

По реда на гл.24, НПК „Бързо производство” са разгледани 48 бр. 

дела. Всички бързи производства са насрочени в срока по чл. 358, ал.1,т.4 

от НПК. 

 

Бяха инспектирани НОХД№74/13г. и НОХД№70/13г. със съдия- 

докладчик Явор Томов; НОХД№138/13г. и НОХД№123/13г.  със съдия- 

докладчик Галена Дякова; НОХД№2/13г. със съдия- докладчик Маринела 

Стефанова. Проверяващият екип констатира, че не са допуснати 

нарушения при тяхното образуване, движение и приключване. 

    

Приложение: Писмо Изх. №286/4.06.2014г. на председателя на РС- 

Попово относно сроковете, в които са насрочвани бързите производства в 

периода 1. 01. 2012г.- 31. 12. 2013г.; 
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Разгледани са 12 бр. дела, образувани по искане за вземане на мярка 

за неотклонение „Задържане под стража” (чл.64 от НПК). По 3 бр. дела 

съдът е постановил определението си в деня на образуването. По 

останалите 9 бр. дела съдът е постановил определението си на следващия 

ден. В тези случаи делата не са разгледани незабавно по смисъла на чл. 64, 

ал.3 от НПК. Фактически по тях обвиняемите не се осигуряват от РП 

Попово, каквото е изискването на чл. 64, ал.2 от НПК, а от РС Попово. 

Техническата организация по довеждането на задържания от ареста в 

гр. Търговище отнема време и поради това тези дела са разгледани не в 

деня, в който е постъпило искането на прокурора, а на следващия 

ден.Всички дела са решени в едно съдебно заседание.  

Едно дело е образувано въз основа на искане за изменение на 

наложена мярка за неотклонение „задържане под стража”(чл.65 от НПК). 

то е разгледано в едно съдебно заседание. По него съдът е постановил 

определението си в 3- дневен срок. 

 

Бяха проверени: 

 

ЧНД№168/13г. 

 

Делото е образувано на 26. 06. 2013г. въз основа на искане на РП 

Попово за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража”. 

Съдия- докладчик е Галена Дякова. 

Насрочено е за 27. 06. 2012г., когато съдът взел на обвиняемия мярка 

за неотклонение „задържане под стража”. Делото не е разгледано 

незабавно по смисъла на чл. 64, ал.3 от НПК. РП- Попово не е изпълнила 

задължението си по чл. 64, ал.2 от НПК. Техническата организация, 

която РС Попово е предприел за довеждането на задържания от ареста 

в гр. Търговище отнела време и поради това делото е разгледано не в деня, 

в който е постъпило искането на прокурора, а на следващия ден. 

По аналогичен начин е насрочено ЧНД№187/13г. със съдия- 

докладчик Галена Дякова и ЧНД№157/13г. със съдия- докладчик Явор 

Томов. 

Бяха проверени също:НОХД№42/13г. със съдия- докладчик 

Маринела Стефанова и ЧНД№136/13г. със съдия- докладчик Явор Томов. 

Проверяващият екип констатира, че не са допуснати нарушения при 

тяхното образуване, движение и приключване. 
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Приложение: Приложение 1 

 

През 2013 г. в Районен съд – Попово са разгледани  10 бр. дела по 

глава 34, раздел І от НПК „Прилагане на принудителни медицински 

мерки”. От тях 2 бр. дела са насрочени в 3- дневен срок съгласно чл. 429, 

ал.1 от НПК, а 8 бр. дела са насрочени след този срок. 

 

По спазването на чл.252 от НПК: 

102 бр. НОХД са насрочени в двумесечния  срок. 

Няма НОХДела,които да са насрочени в тримесечен срок с 

разрешение на председателя на съда.   

Няма НОХД, които да  са  насрочени  в  тримесечен  срок  без  разрешение  

на председателя на съда.  
 

Приложение: Приложение1; 

 

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

 

По всички НОХД интервалът между съдебните заседания е до три 

месеца. Няма  НОХД, по които  интервалът между съдебните заседания да 

е повече от три месеца. 

 

Приложение :Приложение№1; 

 

По спазването на чл. 308 от НПК: 

 

По всички НОХД мотивите на присъдата са изготвени до 15 дни. 

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

Няма  НОХД, по които  мотивите на присъдата да са изготвени след 

изтичане на повече от 30 дни.  

По всички АНД решенията са изготвени в срок до един месец от 

обявяване на делото за решаване.  

 

Приложение: Приложение №1; 

     Справка №15 за всички АНДела, решени в периода 1. 

01. 2012г. - 31. 12. 2013г., по които решението е написано след 

едномесечния срок с посочване на датата на обявяване на делото за 

решаване и постановяване на решението за всеки съдия и съдията- 

докладчик; 
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По спазването на чл. 416 от НПК: 

 

По 50бр. дела препис от присъдата  е изпратен на съответния орган в 

7 дневен срок от влизането й в сила. По 10бр.дела. препис от присъдата е 

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

сила.Според справка, предоставена от РС Попово това са : 

НОХД №186/2013г.- присъдата е влязла в законна сила на 24. 09. 

2013г., а е изпратена за изпълнение на 1. 10. 2013г. Присъдата е 

постановена на 9.09.2013г., а мотивите са предадени в канцеларията на 

съда на 30. 09. 2013г.; 

НОХД №264/2013г.- присъдата е влязла в законна сила на 1. 11. 

2013г., а е изпратена за изпълнение на 13. 11. 2013г. Присъдата е 

постановена на 17.10.2013г., а мотивите са предадени в канцеларията на 

съда на 12. 11. 2013г.; 

НОХД №278/2013г.- присъдата е влязла в законна сила на 22. 11. 

2013г., а е изпратена за изпълнение на 3. 12. 2013г. Присъдата е 

постановена на 7.11.2013г., а мотивите са предадени в канцеларията на 

съда на 2. 12. 2013г.; 

 

Причината за неспазването на срока по чл. 416, ал.5 от НПК е в 

несъвършенството на законодателната уредба. При определяне на срока за 

изпращане на присъдата за изпълнение законодателят не е съобразил, че 

срокът за изготвяне на мотивите, предвиден в чл. 308 от НПК е по- дълъг 

от срока по чл. 416, ал.5 от НПК.  

В посочените по- горе случаи срокът по чл. 416, ал.5 от НПК е 

нарушен, но първоинстанционния съд не е виновен за това. 

Видно от горепосочената Справка и петте присъди са изпратени за 

изпълнение на Районна прокуратура в срок от 1 до 2 дни след предаване на 

делото в канцеларията на съда с изготвени мотиви.  

Отделно от това има дела, по които нарушението на срока по чл. 416 

от НПК се дължи на забавяне при връщане на делото от горната 

инстанция. Според справка на РС Попово това са: 

 

№ 

по 

ред 

НОХД Дата на 

връщане от по-

горна 

инстанция 

Дата на 

влизане в 

законна 

сила 

Дата на 

изпращане 

1 362/2012г. 17.01.2013г. 03.01.2013г. 21.01.2013г. 
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2 379/2012г. 04.02.2013г. 25.01.2013г. 06.02.2013г. 

3 85/2013г. 08.07.2013г. 28.06.2013г. 10.07.2013г. 

4 36/2013г. 24.09.2013г. 05.09.2013г. 25.09.2013г. 

5 159/2013г. 30.09.2013г. 23.09.2013г. 01.10.2013г. 

6 240/2013г. 19.11.2013г. 04.11.2013г. 20.11.2013г. 

7 342/2012г. 21.12.2013г. 12.07.2013г. 27.12.2013г. 

 

По всички дела, посочени по- горе причина за нарушението на срока 

по чл. 416, ал.5 от НПК е несъвършенство на законодателната уредба. При 

определяне на срока за изпращане на присъдата за изпълнение 

законодателят не е съобразил, че присъдата се изпраща за изпълнение от 

първоинстанционния съд. Когато присъдата е обжалвана и горната 

инстанция я потвърди, присъдата влиза в сила, но времето за връщане на 

делото от горната инстанция до първоинстанционния съд, който трябва да 

я изпрати за изпълнение понякога е повече от 7 дни.  

В посочените по- горе случаи срокът по чл. 416, ал.5 от НПК е 

нарушен, но първоинстанционния съд не е виновен за това. 

Видно от горепосочената Справка и седемте присъди са изпратени за 

изпълнение на Районна прокуратура в срок от 1 до 6 дни след 

получаването на делото от горната инстанция. Само присъдата по 

НОХД№342/12г. е изпратена за изпълнение в 6- дневен срок. В случая не е 

налице виновно забавяне, защото срокът по чл. 416, ал.5 от НПК е 7-

дневен.  

 

Приложение : Справка № 18 за всички НОХдела, по които присъдите 

са влезли в сила  и преписи от тях са изпратени след изтичане на срока по 

чл. 416 НПК; 

 

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

разглеждане и решаване на  делото : 

 

От общо свършените 358 бр. наказателни дела в едно заседание са 

приключили 251 бр. дела. От тях 83 бр. НОХД, 81 бр. АНД, 82 бр. ЧНД и 5 

бр. НЧХД. 

Наказателните дела, приключили до три съдебни заседания, са 47 бр. 

От тях 14 бр. НОХД, 20 бр. АНД, 9 бр. ЧНД и 4 бр. НЧХД. 

Наказателните дела, приключили с повече от три съдебни заседания, 

са 6 бр. От тях 2 бр. НОХД, 1 бр. АНД, 1бр. ЧНД и 2 бр. НЧХД. Причините 



 37 

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

заседания са правна сложност и искания за събиране на доказателства.  

Наказателните дела, чието разглеждане е продължило в срок до 3 

месеца, са 345 бр. Това представлява 96% от общо свършените наказателни 

дела. От тях НОХД, приключили в срок до 3 месеца са 102бр. Това 

представлява 98% от общо свършените НОХД. Наказателните дела с обща 

продължителност от 3-6 месеца са 12 бр.  

Спрени дела няма. 

Погасени по давност дела няма. 

През проверявания период няма изгубени дела. 

 

Приложение: Приложение 1. 
 

Бяха проверени: НЧХД№140/13г.АНД№57/13г., ЧНД№60/13г., 

ЧНД№227/13г. и ЧНД№119/13г. със съдия- докладчик Явор Томов; 

НОХД№36/13г., АНД№167/13г., НЧХД№245/13г., АНД№203/13г., 

АНД№167/13г., ЧНД№64/13г. и ЧНД№276/13г. със съдия- докладчик 

Галена Дякова; АНД№111/13г. и ЧНД№293/13г. със съдия- докладчик 

Маринела Стефанова. Проверяващият екип констатира, че не са допуснати 

нарушения при тяхното образуване, движение и приключване. 

 

 

НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ ЗА 2013 г. 

 

Средномесечното постъпление на наказателни дела на един 

наказателен съдия на база действителна натовареност през 2013 г. е  15 

дела /изчислява се на база постъпили дела и действително отработени 

човекомесеци в наказателно отделение /, средномесечно свършени дела от 

един наказателен съдия са 15 дела. 
През 2013г. в  PC Попово, са отработени 48 човеко месеци, като 

изчислението на показателя става при съотнасяне на постъпилите дела и 

съответно решените дела към тези отработени човекомесеци. 

Средномесечно дела за разглеждане от един наказателен съдия е 16 дела. 

 

 

V. ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА 

  

През проверявания период за веществените доказателства е 

отговаряла съдебният служител от служба „Деловодство” Милена 
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Тодорова Лазарова. Книгата за веществени доказателства се води съгласно 

изискванията на ПАРОАВАС.Тя се води подробно и прегледно с точното и 

пълно описание на вида веществено доказателство. Посочено е на коя дата 

е постъпило в съда, по кой номер следствено дело, имената на обвиняемите 

и последвалите разпоредителни действия. 

 Спазва се изискването на чл. 150 от ПАРОАВАС- при 

унищожаването на веществените доказателства да се изготвя протокол. 

Унищожаването е отбелязвано и в книгата за веществени доказателства. 

 

   ВЪЗ ОСНОВА НА ИЗЛОЖЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ ОТ 

ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА,  ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ ВИСШИЯ 

СЪДЕБЕН СЪВЕТ ПРАВИ СЛЕДНИТЕ  

 

 

ИЗВОДИ : 

 

През проверявания период съдиите от РС- Попово са работили много 

добре по наказателните дела. Спазвани са законоустановените срокове. 

Съдиите, използват възможностите на НПК и другите закони за 

дисциплиниране на страните и разглеждане на делата в разумен срок. 

  Спазва се разпоредбата на чл. 9 от ЗСВ. Разпределението на делата се 

извършва на принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение 

на делата по реда на тяхното постъпване.  

През втората половина от проверявания период е налице тенденция 

на увеличаване на броя на делата, върнати за доразследване. В същото 

време делата, върнати на прокурора представлява 4.20% от общия брой на 

приключените НОХД. Това е в рамките на нивото, което практиката на 

ИВСС намира за приемливо. Данните показва, че съдиите от РС Попово и 

прокурорите от РП Попово притежават много добра теоретическа и 

практическа подготовка, а взаимодействието между тях е на много добро 

ниво.   

Пред вид изложеното, препоръки за вземане на мерки за намаляване 

броя на делата, върнати за доразследване не следва да се правят. 

През втората половина от проверявания период има леко увеличение на 

процента на оправдателните присъди. Проверяващият екип намира, че не 

следва да се дават препоръки за предприемане на мерки за намаляване на 

броя на оправдателните присъди понеже тяхното ниво остава в рамките на 

допустимото. 
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Съдиите са спазвали срокът по чл. 382, ал.2 от НПК при насрочване на 

делата, внесени със споразумение. Закъсненията, които съдия Томов е 

допуснал при насрочването на двете дела, посочени в раздела за Движение 

на делата през 2012г. на настоящият акт са незначителни. В по- голямата 

част от случаите съдът изпълнява задълженията си по чл. 382, ал.7 от НПК  

и когато споразумението не отговаря на изискванията на закона и морала 

връща делото на прокурора. Беше констатиран пропуск досежно 

приложението на чл. 381, ал.5, т.4 от НПК при налагане на наказание 

лишаване от свобода, когато изтърпяването на наказанието е отложено на 

осн. чл. 66 от НК. Поради това проверяващият екип намира, че при 

одобряване на споразуменията, сключени между прокурора от една страна и 

обвиняемият и неговия защитник – от друга страна съдът следва да следи и 

за спазване на разпоредбата на чл. 381, ал.5, т.4 от НПК. 

Както беше посочено и по- горе закъсненията, допуснати от съдия 

Томов по АНД№125/12г. и съдия Дякова по АНД№195/13г. са  

незначителни и поради това препоръки за спазване на чл. 376, ал.1 от НПК 

не следва да се правят. 

При разглеждане на делата по реда на глава 27 от НПК”Съкратено 

съдебно следствие в производството пред първата инстанция” съдиите 

спазват изискванията на закона.По една част от делата решение за 

разглеждане на делото по реда на глава 27 от НПК е взето по преценка на 

съда, а в друга част- по искане на подсъдимия. В случаите, когато 

разглеждането на делото е започнало по реда на съкратеното съдебно 

следствие, но е продължило по общия ред съдиите са постановили изрично 

определение в този смисъл. 

Спазват се сроковете при разглеждане на делата по реда на бързото и 

незабавното производство. 

При разглеждане на делата за мярка за неотклонение „задържане под 

стража” съдът следва да изисква от прокурора да спазва задълженията си по 

чл. 64, ал.2 от НПК и да осигурява явяването на обвиняемия в съда 

незабавно. 

Спазват се законоустановените срокове при насрочване, разглеждане и 

решаване на делата. Проверяващият екип намира, че насрочването на 

НОХД№468/11г. след срока по чл. 252, ал.1 от НПК без разрешение на 

председателя на съда се явява изключение в практиката на съдия Дякова. 

В по- голямата част от случаите съдиите предприемат дисциплиниращи 

мерки. Констатираха се два случая през 2012г., когато съдиите не са били 

достатъчно взискателни спрямо участниците в процеса. Проверяващият 
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екип намира, че не следва да се дават препоръки за преодоляване на тази 

практика, защото става дума за незначителен брой дела- по едно на всеки от 

двамата съдии, разглеждащи наказателни дела.  Наред с това през втората 

половина от проверявания период такива случаи не бяха констатирани  и 

това води до извода, че слабостите, допуснати по този показател са 

преодолени.  

Присъдите се изпращат за изпълнение своевременно.  

Добро впечатление прави високият процент на делата, които са 

приключили в тримесечен срок. Това се дължи на равномерното 

разпределение на делата между съдиите, наличието на автоматизирана 

деловодна програма за обработка на делата, обособяването на граждански и 

наказателни състави и на добрата работа на магистратите. Наред с това 

въведените и ефективно използвани програмни продукти позволяват 

проследяването на делото на делото от постъпването му в регистратурата до 

архивирането му. Този начин на наблюдаване на делото дава възможност за 

вземане на мерки на етапа, на който има забавяне на движението му. 

 

Въз основа на направените констатации и на основание чл. 58, ал. 2 

от Закона за съдебната власт, Инспекторатът към Висшия съдебен 

съвет дава следните  

 

 

                                           ПРЕПОРЪКИ: 

 

І. Препоръчва на съдиите в РС Попово да следят за спазването на 

чл. 381, ал.5,т.4 от НПК; 

ІІ. Препоръчва на Районния прокурор при РП Попово да 

предприеме необходимите административни и организационни мерки 

за спазване на чл. 64, ал.2 от НПК.  

 

Изпълнението на препоръката  по т. І следва да бъде постоянна 

практика. Препоръката по т. ІІ следва да бъде изпълнена в рамките на един 

месец.  

  

На осн.чл. 58, ал.3 от ЗСВ екземпляр от настоящия Акт да се 

изпрати на председателя на РС- Попово, който да запознае с него съдиите в 

РС- Попово в едномесечен срок от неговото получаване. Председателят на 

РС- Попово да уведоми Главния инспектор на Инспектората към ВСС за 

изпълнението на това свое задължение. 
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На осн. чл. 54, ал.1, т.5 от ЗСВ да се сигнализира  Районния 

прокурор при Районна прокуратура- Попово за нарушенията, констатирани 

в работата на прокурорите като му се изпрати копие от настоящия Акт с 

резултати от извършена проверка. На осн. чл. 58, ал.4 от ЗСВ Районният 

прокурор при РП Попово следва да уведоми Главният инспектор на ИВСС 

за изпълнението на препоръката. 

  

На осн. чл. 54, ал.1, т.5 от ЗСВ да се сигнализира ВСС и ОС 

Търговище като им се изпрати копие от настоящия Акт за резултати от 

извършена проверка. 

        

      ИНСПЕКТОР:                                                                                                                                                  

                                     

                                                      …………….…….……………                                     

                                                        АЛБЕНА КОСТОВА 

 

Днес …………………….. настоящият Акт бе връчен на Явор Томов- 

Председател на Районен съд- Попово. 

На осн. Чл. 58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се направят 

възражения и да се представят на Главния инспектор. 

 

   Получил акта:………………………………. 

ММ 


