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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 2013г. и 

Заповед № ПП- 01- 32/11. 04. 2013 год. на Главния Инспектор на 

Инспектората към Висшия съдебен съвет, 

 СЕ ИЗВЪРШИ КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА на Районен съд град 

Тополовград с обхват на проверката от 01.01.2011год. до 31.12.2012 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 13. 05. 2013 г. до 

15.05.2013г. 

 

 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 – Тополовград се помещава на първи и втори етаж в 

административна сграда. Намира се на адрес: гр.Тополовград, област 

Ямбол, пл. „Иван Вазов” № 2.  Съдът разполага с една съдебна зала. 

Съдебната зала е добре оборудвана, разполага със съвременна и модерна 

информационна озвучителна система с възможност за запис на съдебните 

заседания в унисон с изискванията на ЕС.  

 Предоставя на гражданите следните информационни услуги:  

 - табло с информационно- озвучителна система пред съдебна зала; 

 - информационно табло; 

 -указателни табели, брошури; 

 -чрез интернет страницата на съда, където е публикувана пълна 

информация за съда, информация за насрочените и свършените дела и 

съдебните актове. 

Съдиите и съдебните служители разполагат с много добри битови 

условия за упражняване на своите правомощия и ефективно обслужване на 

гражданите. 

В съда е изградена система за видеонаблюдение, която допринася за 

по–добра охрана на сградата, инсталирана е и нова многофункционална 

телефонна централа, подменени са частично мебелите и оборудването в 

кабинетите и канцелариите. 

 

І. УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДА 
 

От 2005г. до настоящата проверка председател на Районен съд 

Тополовград е МИЛЕНА СЕМЕРДЖИЕВА. В съда няма длъжност 

заместник председател. Не са обособени отделения. През 2011г. в Районен 

съд Тополовград са работили трима съдии- Милена Семерджиева, Ангел 

Лазаров и Иван Христов. С решение на ВСС съдия А. Лазаров е освободен 

от длъжност по негова молба, считано от 30. 12. 2011г., а от 1. 10. 2012г. 

щатната бройка е разпределена на друг съд. През 2012г. щатната численост 

на съдиите в проверявания съд е двама, от които единият е 

административен ръководител. В РС Тополовград има съдия по 

вписванията и държавен съдия- изпълнител. След 30.12.2011г. една щатна 

бройка за съдия е останала незаета. 

През 2011г. в съдебната администрация на съда  са работили 12бр. 

съдебни служители, от които: 

- административен секретар- 1 бр.; 
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- главен счетоводител- 1 бр; 

- секретар- протоколисти- 2бр; 

- секретар съдебно- изпълнителна служба- 1 бр.; 

- съдебен деловодител- 2 бр.; 

-  съдебен архивар  - 1 бр.; 

- призовкар- 1 бр.; 

 - огняр и поддръжка сграден фонд – 1 бр.; 

- чистач- 2 бр. 

От 1. 08. 2011г. трудовият договор със съдебния служител, 

изпълняващ длъжността „призовкар” е прекратен поради навършване на 

пенсионна възраст.  

Съотношението на магистратите към служителите е 1/ 2,4. 

 Районният съд – Тополовград прилага принципа за случайния подбор 

чрез електронно разпределение на делата от м. юни 2005г. Принципа за 

случайното разпределение на съдебните дела се осъществява чрез 

програмния продукт „Law choice” – разработен от Висшия съдебен съвет. 

Със Заповед №14/10.02. 2011г. председателят на съда разпоредил да се 

актуализират вътрешните правила относно внедрената програма за 

случайно разпределение на делата при РС- Тополовград. Възложил 

електронното разпределение на делата на принципа на случайния подбор 

да се извършва от съдебния деловодител Пенка Димитрова. В случай, че тя 

отсъства разпределението следва да се извършва от съдебния деловодител 

Галина Георгиева или от административния секретар Златка Мюфтиева. В 

първи работен ден на всяка седмица деловодителят извършва архивиране 

на електронен носител на натрупаната информация за разпределение на 

делата от предходната седмица. С оглед осъществяване на контрол от 

председателя на съда служителят следва да докладва как е извършено 

разпределението до момента на издаване на справка- извлечение от архив 

за разпределението.  

 Въз основа на тази заповед на 10.02. 2011г. административният 

секретар изготвила Актуализация на Вътрешните правила относно 

внедрената програма за случайно разпределение на делата при РС 

Тополовград, които председателя на съда утвърдил. Според тях 

програмният продукт осигурява прозрачността на разпределението на 

делата, като позволява всяко дело да се провери как е разпределено(по 

случаен избор, по дежурство, на определен съдия или кои съдии не 

участват в избора), индивидуално определен процент на натовареност на 

всеки съдия докладчик и дали всички съдии са участвали при 

автоматичния избор. Съдия се изключва от случайния избор само в случай 

на законоустановен отпуск поради временна нетрудоспособност и в 

предвидените от закона случаи- платен отпуск или служебна 

ангажираност. 
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 В Районен съд Тополовград административният секретар приема и 

регистрира всички документи, които се образуват в дела. Същият ден или 

най- късно на другия ден от постъпването им се докладват на председателя 

на съда, след което се образуват в дело и се разпределят на принципа на 

случайния подбор. 

 Наказателните дела са разпределени по видове: НОХД, НАХД, АХД, 

НЧХД. 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 и се 

подписва и подпечатва от деловодителя. Протоколът отразява номер 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 и причините за това, дата и час на 

електронното разпределение. 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. 

В изпълнение на Заповед №333/27. 11. 2012г. на председателя на ОС 

Ямбол комисия в състав : Д. Фарфарова- заместник- председател на ОС 

Ямбол, Р. Чокова и К. Пейчева- съдии в ОС Ямбол извършила ревизия на 

РС- Тополовград. Те констатирали, че деловодителят е натоварен с 

разпределението на делата в нарушение на чл.46, ал.1 от ПАРОАВАС. 

Според него разпределението на делата при спазване принципа на 

случайния подбор е задължение на административния ръководител на съда 

или на определен от него съдия, като разпоредбата на чл. 46, ал.2 от 

ПАРОАВАС дава възможност разпределението на делата да се възложи на 

съдебен служител като техническа дейност и то по изключение.   

Проверката приключила с доклад, в който са дадени препоръки 

разпределението на делата да се извършва от председателя на ТРС. Със  

Заповед № 16/05.02.2013 г. на председателя на РС Тополовград е 

разпоредено електронното разпределение на делата да се извършва от 

административния ръководител на съда. След тази дата образуването и 

разпределението на делата се извършва от председателя на съда, а в случай 

на отсъствие- от заместващия го съдия. Насрочването на делата се 

извършва от съдията- докладчик.  

Въз основа на Заповед № 4/10. 01. 2012 г., издадена на основание 

чл.86, ал.1, т.6 от ЗСВ от Председателят на Окръжен съд – Ямбол, комисия 

в състав: Маргарита Георгиева- заместник- председател на ЯОС и Георги 
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Карабаджаков- съдия в ЯОС е извършила ревизия на РС- Тополовград 

относно работата по образуване и насрочване на делата, изготвяне на 

съдебните актове в законоустановените срокове, както и по организацията 

и движението на делата през 2011г.  Проверката приключила с доклад, в 

който комисията от ОС Ямбол дала следните препоръки: 

1/В съдебните актове по граждански дела да се вписват съответните 

законоустановени процесуални срокове за обжалването им; 

2/ Да се набележат мерки за подобряване организацията за 

насрочване на делата, при спазване сроковете по чл. 252, НПК. 

Председателят на РС Тополовград издал Заповед №20/10.02. 2012г. 

за изпълнение на препоръките. 

Както беше посочено и по- горе въз основа на Заповед № 

333/27.11.2012 г., издадена на основание чл.86, ал.1, т.6 от ЗСВ от  

Председателят на Окръжен съд – Ямбол комисия в състав: Д. Фарфарова- 

заместник- председател на ЯОС, Р. Чокова и К. Пейчева- съдии в ЯОС 

извършила ревизия на РС- гр. Тополовград относно работата по 

образуването и насрочването на делата, по написването на съдебните 

актове в законоустановените срокове, както и по организацията и 

движението на делата в ТРС за периода 1. 01. 2012г.- 1. 12. 2012г. 

Проверката приключила с доклад, в който се съдържат следните 

препоръки: 

1/ В съответствие с чл. 58, ал.2 от ПАРОАВАС за следващата година 

да се водят поотделно книги за закрити и разпоредителни заседания по 

граждански и наказателни дела; 

2/Да се взема мерки от председателя на ТРС за определяне на съдия- 

докладчик по НОХД№70/2011г. при спазване принципа на случайния 

подбор; 

3/Разпределението на делата на случаен принцип да се извършва от 

председателя на ТРС, а не от служител в съда. 

Председателят на РС Тополовград издал заповед №16/5. 02. 2013г. и 

заповед №7/14. 01. 2013г. за изпълнение на препоръките 

Съдиите в съда дават дежурства, съобразно график за дежурствата, 

който се изготвя на основание Заповед № 21/17.03.2011 г., изменена със 

Заповед №10/17.01.2012г. на Председателя на Районен съд – Тополовград. 

Според горепосочените заповеди на дежурство се гледат следните видове 

дела: 

- искания за вземане на мерки за неотклонение по чл.64 НПК; 

- разрешения и одобрения за претърсване и изземване; 

- разпити по чл.222 и чл.223 НПК; 
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- разрешения по СК; 

- производства по Указа за борба с дребно хулиганство; 

  -     дела по Закона за закрила на детето; 

Дежурният съдия подписва свидетелства и справки за съдимост и 

разглежда молбите за отказ от наследство. 

 

ІІ. СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ  

 

 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 

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. Написани са 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.  
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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. 

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. 

 Съгласно заповед на Председателя на РС- Тополовград всички 

деловодни книги и регистри, които се използват в работата на 

наказателното и гражданското отделение се водят на електронен носител. 

Всеки документ се въвежда във входящия регистър с дата и час на 

постъпване 

Съдебните книги на хартиен носител са прошнуровани, номерирани 

и подпечатани, със съответните подписи, съобразно изискванията на 

ПАРОАВАС.  

 По наказателните дела в съда се водят две книги:описна книга и 

срочна книга за открити съдебни заседания. 

 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. 
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 Срочната книга за открити заседания по наказателни дела се води 

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. В повечето случаи 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. 

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. 

Тополовград. Издадените и изпратени изпълнителни листи са описани 

върху листа  при привеждане на присъдата. 

След препоръките на ЯОС и в изпълнение на Заповед №7/14.01. 

2013г. на председателя на РС Тополовград в съда се водят отделни книги 

за закрити и разпоредителни заседания по граждански и наказателни дела. 

В книгата за разпоредителни заседания по наказателни дела се вписва 

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

номера на съдебния акт и датата на обявяване на същия. 

 Книгата за закрити и разпоредителни заседания и книгата за 

получените и върнати призовки и други съдебни книжа се водят прецизно. 

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-
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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. 

Районен съд – Тополовград 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 „ЕSET Nod32”, предоставен 

от Висшия съдебен съвет. 

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

Word и Internet Explorer, 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. сървъра. Компютрите се поддържат в много 

добро хардуерно и софтуерно състояние и отговарят на съвременните 

изисквания. От 2005г. е в експлоатация автоматизираната деловодна 

програма САС „Съдебно деловодство”. Програмата се използва от 

специализираната съдебна администрация за управление на делата. Съдът 

използва правно-информационните продукти „Сиела”. Правно-

информационния продукт е мрежов вариант и е достъпен до всички 

работни места на магистратите, съдебния администратор, 

административния секретар и главния счетоводител. 

Интернет-страницата на Районен съд – Тополовград е на адрес: 

www.rs-topolovgrad.com и се поддържа ежедневно в актуално състояние. 

На страницата се публикуват текущи съобщения, информация за графика 

на насрочените за открити съдебни заседания дела; публикуват се 

ежедневно съдебните актове по делата. В сайта е поместена обща 

информация за дейността на съда и полезни контакти.  

 

Приложение №1, раздел „Информационни технологии” 

 

 

 ІV. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 

 

2011 г. 

 

В Районен съд – Тополовград по щат съдиите, които са гледали 

наказателни дела били 3бр. В периода 01. 01. 2011г. – 31. 12. 2011г. 

наказателни дела са гледали следните съдии:  

1. Милена Семерджиева – Адм.ръководител – Председател; 

http://www.rs-topolovgrad./
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2. Иван Христов –съдия; 

3. Ангел Лазаров – съдия; 

В Районен съд- Тополовград не са работили съдебни помощници.  

 

Съдиите са ползвали годишен отпуск през 2011 г. , както следва: 

Милена Семерджиева - административен ръководител- 54 работни 

дни; 

Иван Христов- съдия-39 работни дни; 

Ангел Лазаров- съдия- 47 работни дни; 

Съдия Христов е ползвал и 1работен ден отпуск по болест. 

Подробна информация за периода, през който съдиите са били в 

отпуск през 2011г. се съдържа в Приложение № 1. 

 

Приложение: Приложение №1 относно съдиите ,които са ползвали отпуск 

през 2011г.; 

 

 Със съдиите  работят 4 бр. служители, от  които деловодители 

2 бр. и секретар- протоколисти 2 бр. Няма определени съдебни секретари, 

които да работят само с наказателни дела. Всички работят както по 

наказателните, така и по гражданските дела. Разпределянето на съдебните 

секретари се осъществява по предварително изготвяни месечни графици за 

делата, които ще се разглеждат в открити съдебни заседания.  За 

веществените доказателства (съгл.разписаните длъжностни задължения в 

длъжностната характеристика) е отговарял съдебния служител, назначен 

на длъжността „Съдебен архивар” . 

 

През проверявания период съдиите са имали средно по 7 бр. съдебни 

заседания месечно. В едно заседание са разглеждани средно 3 бр. НОХД, 

ЧНД- 2 бр. и 2 бр. административно- наказателни дела. 

 

През проверявания период съдиите от РС Тополовград са насрочили 

брой наказателни дела както следва: 

1/ Милена Семерджиева- административен ръководител на РС 

Тополовград: 

НОХД- 31бр. 

АНД- 18бр.; 

Образувани са и 25 ЧНД; 

 

2/ Иван Христов- съдия: 



 12 

НОХД- 41бр. 

АНД- 18бр.; 

Образувани са и 20 ЧНД; 

 

3/ Ангел Лазаров- съдия: 

НОХД- 36бр. 

АНД- 22бр.; 

Образувани са и 27 ЧНД; 

 

Приложение: Справка №3 за брой насрочени наказателни дела за 

всеки съдия от РС Тополовград. 

 

През 2011г. съдиите са приключили наказателни дела, както следва: 

1/ Милена Семерджиева- административен ръководител на РС 

Тополовград: 

НОХД- 34бр. 

НАХД-15бр. 

ЧНД- 20бр. 

 

Приложение: Справка №4 за свършените в периода 1.01.2011г.- 31. 

12. 2012г. НОХдела на съдия Милена Семерджиева; 

 Справка №13 за образуваните и свършени в периода 

1.01.2011г.- 31. 12. 2012г. ЧНД на съдия Милена Семерджиева; 

 

2/ Иван Христов - съдия: 

НОХД- 18бр. 

НАХД-15бр. 

ЧНД- 25бр. 

 

Приложение: Справка №4 за свършените в периода 1.01.2011г.- 31. 

12. 2012г. НОХдела на съдия Иван Христов; 

 Справка №13 за образуваните и свършени в периода 

1.01.2011г.- 31. 12. 2012г. ЧНД на съдия Иван Христов; 

 

3/ Ангел Лазаров- съдия: 

НОХД- 29бр. 

НАХД-15бр. 

ЧНД- 27бр. 
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Приложение: Справка №4 за свършените в периода 1.01.2011г.- 31. 

12. 2012г. НОХдела на съдия Ангел Лазаров; 

 Справка №13 за образуваните и свършени в периода 

1.01.2011г.- 31. 12. 2012г. ЧНД на съдия Ангел Лазаров; 

 

         В периода 1. 01. 2011г. - 31. 12. 2011г. Районен съд-Тополовград  е 

разгледал 611 бр. дела, от които наказателни дела 223 бр.  По видове 

делата са, както следва:НОХД- 89бр., НЧХД- 7бр., НАХД /78 а НК/- 6бр., 

ЧНД /вкл.разпити/- 72, НАХД- 35бр. От тях образувани през 2011г. са 209 

бр. дела. Останали от предишни периоди са 14 бр. дела. През 2011г. в РС 

Тополовград не са разглеждани дела с висок обществен интерес. 

       

През 2011 г. се очертава следната структура на делата: 

1/Наказателни  дела от общ характер:  

По глава ІІ - престъпления против личността е постъпило 1 бр.дело - 

по чл.152 от НК . 

По глава  ІV - престъпления против брака, семейството и младежта 

са постъпили 3 бр.дела, съответно  по чл.183 НК – 2 и по чл.191 от НК – 1 

бр.  

По глава  V - престъпления против собствеността са преобладаващ 

брой от делата от общ характер - постъпили 33 бр.дела, от които 21 бр. са 

за кражби по чл.194 – 197 НК ; 1 бр. – по чл.198 от НК за грабеж; 1 бр. по 

чл. 202 НК, 1 бр. по  чл. 211 НК, 1 бр. по чл. 212 от НК – документна 

измама и 8 бр. дела по чл. 206, 209, 216 и 217 НК. 

По глава VІ - престъпления против стопанството са постъпили 3 

бр.дела за престъпления по чл.234 от НК.  

По глава VІІІ - престъпления против дейността на държавни органи, 

обществени организации и лица, изпълняващи публични функции са  

постъпили 14 дела, всички по чл.279 НК. 

По глава ІХ – документни престъпления е постъпило 1 бр. дело по 

чл. 316 от НК. 

По глава  Х - престъпления против реда и общественото спокойствие 

няма постъпили дела.  

По глава ХІ - общоопасни престъпления са постъпили 11 бр.дела, от 

които  2 бр. по чл. 346 НК и 9 бр. по чл.343 Б ал.1 НК. 

  

 2/Частно-наказателни дела - общо 43 бр. От тях 25 бр. са разпити 

пред съдия, а от останалите 18 бр. преобладават  делата за принудителни 
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медицински мерки – 2 бр .; реабилитации – 1 бр.;   дела по жалби против 

постановления на РП - Тополовград за спиране или прекратяване на 

наказателното производство - 8 бр.; разрешения за претърсване и 

изземване – 2 бр.;   за вземане на мярка за неотклонение ”задържане под 

стража” в досъдебното производство и съдебен контрол върху нея общо - 3 

бр. и  съдебна поръчка за връчване на книжа по н.д. - 2 бр. 

 

 3/ Административно-наказателен характер дела – общо 51 бр. Сред 

тях преобладават делата по ЗДвП – 14 бр.; по УБДХ – 4 бр.;  по ЗГ и ЗЛОД 

– 14 бр. и останалите са:  жалби против наказателни постановления  по 

закона за автомобилните превози, по закона за храните, за хазарта, закона 

за контрол върху наркотичните вещества  и по ЗМВР. 

      

 Свършените наказателни дела са 203 бр. Това представлява  97,1% 

от постъпилите наказателни дела. През 2010г. този процент е бил  99 % .  

Висок е процентът на свършените наказателни дела спрямо постъпилите, 

когато се изчисляват и на база общо разгледани дела – за 2011 г. този 

процент е 91%. През 2010г. съотношението между свършени наказателни 

дела и постъпили наказателни дела на база общо разгледани е 94%, а за 

2009г.- 94,4%. Това доказва бързината на правораздаването и срочното 

приключване на делата от съдиите.  

От общо 89 бр.внесени през 2011 г.обвинителни актове и 

споразумения от РП, по които са образувани НОХД , в РС- Тополовград са 

постановени 77 бр. актове, от които 46 бр. присъди и 31 бр.определения за 

одобряване на споразумения, което съставлява 86,5 %, като съотношение 

на внесените актове и наказаната престъпност . 

 От разгледаните през 2011 г. постановления от РП за  освобождаване 

от наказателна отговорност и налагане на административно наказание, по 

които са образувани НАХД- 7 бр., са постановени 7 бр.решения по чл.78 А 

НК, което съставлява 100 %. 

 От постъпилите през 2011 г.в ТРС 7 бр.тъжби, по които са 

образувани ЧХД, са постановени 4 бр.актове,от които 3 бр. присъди и 1 

бр.определение за одобряване на споразумение, което съставлява 57,1 %, 

като следва да се вземе предвид факта, че в края на 2011г. са останали 

несвършени 3 бр.дела от този вид. 

От предадените на съд лица общо 126 лица са осъдени 119 лица, а 1 

лице е оправдано. На 1 лице посочено в отчета в графа оправдани лица за 

дело, образувано по чл.78 А НК не му е наложено наказание с оглед 
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разпоредбата на чл.191 ал.4 от НК, но е признат за виновен за 

престъпление по чл.191 НК. 

 

Приложение: Доклад за дейността на Районен съд Тополовград за 

2011г.; 

 

Прекратените наказателни дела са общо  41 бр., в това число: 

      31 бр. НОХД –прекратени със споразумение 

      1 бр. НОХД –върнато на ТРП 

      2 бр.НОХД –поради отводи 

      1 бр.НОХД –поради неподсъдност 

      2 бр.ЧНД –поради отпадане на основанието за задължително 

лечение по ЗЗ 

      1 бр.ЧНД –прекратено поради изпълнение на съдебна поръчка 

      1 бр.АНД –поради неподсъдност 

      1 бр.АНД- поради недопустимост на жалбата 

      1 бр.НЧХД –прекратено със споразумение в с.з. 

 

Няма прекратени по давност дела.  

 

Приложение: Справка №6 за делата, прекратени през 2011г.; 

  

През 2011 г. Тополовградския районен съд е върнал за 

допълнително разследване 1 бр. НОХД. Съдия- докладчик по делото е А. 

Лазаров. С разпореждане №237 /31.05.2011г., постановено по НОХД  №89/ 

11г. по описа на РС- Тополовград на осн. на чл. 249 ал.1 и 2, вр. с чл. 248, 

ал.2, т. 3 от НПК той върнал делото на прокурора. В мотивите си посочил, 

че на досъдебното производство са допуснати съществени нарушения на 

процесуалните правила изразяващи се в това, че в протоколите за 

привличане на обвиняемите и в протоколите им за разпит са погрешно 

записани датата и годината на извършването на процесуалните действия - 

вместо 2011 г. е записано 2010 г.  

В разпореждането съдията е извършил проверка дали делото е 

подсъдно на РС Тополовград, но не се е произнесъл дали допуснатите на 

досъдебното производство отстраними съществени нарушения на 

процесуалните правила са довели до ограничаване на процесуалните права 

на обвиняемия или неговия защитник, на пострадалия или неговите 

наследници. 
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 Обвинителният акт е внесен от В. Баракова- районен прокурор при 

РП Тополовград. Прокурор Баракова следва да изпълнява по- прецизно 

задълженията си по чл. 242,ал.2 от НПК. 

Процентът на върнатите за допълнително разследване дела на 

прокуратурата спрямо общия брой наказателни дела за разглеждане, е 0,45 

%, а спрямо общия брой на решените наказателни дела – 0.49 %.  

От посочените по-горе цифри може да се направи извода, че 

фактически броят на върнатите за доразследване  дела е сведен до 

минимум. Това показва, че съдиите от РС Тополовград и прокурорите от 

РП Тополовград притежават много добра теоретическа и практическа 

подготовка, а взаимодействието между тях е на много добро ниво.   

 

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

доразследване в периода 1.01. 2011г.- 31. 12. 2011г. 

 

През 2011г. от общо решени 81 бр.  НОХД по 1  бр. НОХД е 

постановена оправдателна присъда, което в процент е 1.19%. Тя е по 

НОХД, образувано по чл.345 от НК. Подсъдимият е  признат за невиновен 

поради това, че не се е установило и доказало по безспорен и категоричен 

начин да е осъществил от обективна и субективна страна престъпния 

състав на престъплението, в което е обвинен. 

Приложение: Справка №7 за делата, приключили с оправдателна 

присъда в периода 1. 01. 2011г.- 31. 12. 2012г. 

 

По 17 бр. дела подсъдимият е бил непълнолетен. 

 

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

със споразумение”. Всички дела, образувани въз основа на внесени 

споразумения са образувани в 7- дневния срок по чл. 382, ал.2 от НПК.  

 По делата, приключили със споразумения за прекратяване на 

наказателното производство са осъдени 43 бр. лица. 

                                                                                                                                                       

В рамките на проверката бяха инспектирани следните дела: 

 

НОХД№99/11г. 

Делото е образувано на 7.06.2011г. въз основа на обвинителен акт, 

внесен от РП Тополовград срещу Г. В. за извършено от него престъпление 

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

Семерджиева. 
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Съдебното заседание било на 4. 07. 11г.  Делото приключило със 

споразумение. 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 в одобреното споразумение по 

НОХД№123/11г. със съдия- докладчик Милена Семерджиева, 

НОХД№82/11г., НОХД№111/11г., НОХД№180/11г. със съдия- докладчик 

А. Лазаров. 

Предмет на проверка бяха и НОХД№94/11г., НОХД№72/11г., 

НОХД№199/11г. със съдия- докладчик Милена Семерджиева, 

НОХД№38/11г. със съдия- докладчик А. Лазаров. Проверяващият екип 

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

движението и приключването на делата. 

 

7 бр. дела са разгледани по реда на гл.28 от НПК – „Освобождаване 

от наказателна отговорност с налагане на административно 

наказание”. Всички дела, образувани през 2011г. 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 НАХД№91/11г. и НАХД№13/11г. със съдия- 

докладчик Милена Семерджиева. Проверяващият екип констатира, че по 

тях не са допуснати нарушения по образуването, движението и 

приключването на делата. 

 

7 бр. дела са разгледани по реда на гл.27, НПК „Съкратено съдебно 

следствие в производство пред първата инстанция”. 

Беше проверено: 

НОХД№184/11г. 



 18 

Делото е образувано на 11.11.2011г. въз основа на обвинителен акт, 

внесен от РП Тополовград срещу трима подсъдими за извършени от тях 

кражби. Съдия- докладчик е Иван Христов. Делото е разгледано по реда на 

глава 27 „Съкратено съдебно следствие в производството пред първата 

инстанция” на НПК. Съдията не е посочил, че постановява присъда по чл. 

373 от НПК. 

  

Няма разгледани дела по реда на гл.25, НПК „Незабавно 

производство”. 

5бр. дела са разгледани по реда на гл.24, НПК „Бързо 

производство”. 

Бяха инспектирани следните дела: 

НОХД№194/11г. 

Делото е образувано на 29. 11. 2011г. въз основа на обвинителен акт, 

внесен от РП Тополовград срещу четирима подсъдими за извършена от тях 

кражба. Съдия- докладчик е Иван Христов.  

Първото заседание е насрочено за 6. 12. 2011г., т. е. 7- дневния срок 

по чл.358, ал.1, т.4 от НПК е спазен. Делото приключило със 

споразумение. По силата на одобреното споразумение подсъдимите следва 

да изтърпят наказание лишаване от свобода с различна продължителност. 

На осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наказанията е отложено. 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. 

 

НОХД№202/11г. 

Делото е образувано на 19. 12. 2011г. въз основа на обвинителен акт, 

внесен от РП Тополовград. Съдия- докладчик по делото е Ангел Лазаров. 

Първото заседание по делото е насрочено на 23. 12. 2011г. Следователно 

при насрочване на делото 7- дневния срок по чл. 358, ал.1, т.4 от НПК е 

спазен. 
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Делото е приключило със споразумение, по силата на което на 

подсъдимия е наложено наказание „лишаване от свобода” за срок от три 

месеца при първоначален общ режим, което да се изтърпи в затворническо 

общежитие от открит тип. 

С решение 195 от 21. 04. 2012г. ВКС възобновил наказателното 

производство по делото и върнал делото на ТРС за ново разглеждане по 

реда на чл. 306, ал.1,т.2 НПК относно типа затворническо заведение и 

първоначалния режим на изтърпяване на наказанието. 

С определение №53/15.05.2012г. на осн. чл. 306, ал.1,т.2 от НПК 

съдът постановил осъденият да изтърпи наказанието лишаване от свобода 

при първоначален строг режим в затвор. 

 

Бяха проверени и НОХД№202/2011г. със съдия- докладчик Ангел 

Лазаров, НОХД№79/11г.и НОХД№87/11г. със съдия- докладчик Милена 

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

нарушения по образуването, движението и приключването на делата. 

 

Разгледано е едно дело, образувано по искане за вземане на мярка за 

неотклонение „Задържане под стража” (чл.64 от НПК). Съдът е постановил 

определението си в деня на образуването. Няма дела, образувани въз 

основа на искане за изменение на наложена мярка за неотклонение 

„задържане под стража”(чл.65 от НПК).  

Проверяващият екип констатира, че няма нарушение по 

образуването, движението и приключването на делото. 

 

Приложение: Справка №14 за наказателните дела с правно основание 

чл. 64 и чл. 65 от НПК, които са решени в повече от едно заседание. 

 

През 2011 г. в Районен съд – Тополовград не са разглеждани дела по 

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

мерки”.  

 

По спазването на чл.252 от НПК: 

81 бр. НОХД са насрочени в двумесечния  срок. 

Няма НОХДела,които да са насрочени в тримесечен срок с 

разрешение на председателя на съда.   

6 бр.  НОХД  са  насрочени  в  тримесечен  срок  без  разрешение  на 

председателя на съда. Това са: 
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НОХД№114/11г. със съдия- докладчик Иван Христов е образувано на 

24. 06. 2011г., а е насрочено за 21. 09. 2011г. Липсва разрешение на 

председателя за насрочване на делото в тримесечен срок от внасянето му в 

съда. Причината за допуснатото нарушение е отпуск на съдията- докладчик 

през съдебната ваканция; 

НОХД№112/11г. със съдия- докладчик Иван Христов. Причината за 

нарушението на чл. 252 от НПК е отпуск на съдията- докладчик през 

съдебната ваканция; 

НОХД№126/11г. със съдия- докладчик Иван Христов. Причината за 

нарушението на чл. 252 от НПК е отпуск на съдията- докладчик през 

съдебната ваканция; 

НОХД№127/11г. със съдия- докладчик Иван Христов. Причината за 

нарушението на чл. 252 от НПК е отпуск на съдията- докладчик през 

съдебната ваканция; 

НОХД№126/11г. със съдия- докладчик М. Семерджиева. Причината 

за късното насрочване е необходимост от призоваване на подсъдимия чрез 

съдебна поръчка до Турция; 

НОХД0207/11г. със съдия- докладчик М. Семерджиева. Причината 

за късното насрочване е необходимост от призоваване на подсъдимия чрез 

съдебна поръчка до Турция; 

Приложение: Справка №12 за делата насрочени в тримесечен срок 

без разрешение на председателя на съда; 

 

 

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

По 11 бр. 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.22 от НПК относно общия срок за 

разглеждане и решаване на  делото : 

От свършените дела 146 бр. наказателни дела са приключили в едно   

съдебно заседание. От тях НОХД- 67 бр., АНД- 32 бр. Делата са с правно 

основание: 

НОХД 

        1.Кражба /чл.194-197 НК,без чл.196а НК/-29 бр. 

        2.Престъпления в отделни стопански отрасли-7 бр. 
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        3.Престъпления в транспорта – 10 бр. 

        4.Престъпления против собствеността – 1бр. 

        5.Престъпления против брака, семейството и младежта -3 бр. 

        6.Незаконно преминаване на границата /чл.279 НК/- 2бр. 

        7.Грабеж /чл.198-200 НК/-1 бр. 

        8.Престъпления,свързани с наркотични вещества-2 бр. 

        9.Хулиганство/чл.325 НК/-3бр. 

        10.Неплащане на издръжка /чл.183 НК/-4 бр. 

        11.Общоопасни престъпления -1 бр. 

        12.Изнасилване-чл.152 НК- 1бр. 

        13.Отнемане на МПС-чл.346 НК-1 бр. 

        14.Престъпления против личността – 2бр. 

АНД 

        1.По Закона за движение по пътищата -6 бр. 

        2.По ЗГ и ЗЛОД -4 бр. 

        3.По чл.78А от НК-6 бр. 

        4.Административни дела-12 бр. 

        5.По УБДХ – 4 бр. 

Наказателните дела, приключили до три съдебни заседания са 33 

бр. От тях НОХД-11 бр., АНД- 11 бр. Тяхното правно основание е както 

следва: 

НОХД 

      1.Престъпления против собствеността -1 бр. 

      2. Кражба /чл.194-197 НК,без чл.196а НК -6 бр. 

      3. Общоопасни престъпления-1 бр. 

      4. Хулиганство/чл.325 НК/-2 бр. 

      5. Престъпления в отделни стопански отрасли -1 бр. 

АНД 

1. Административни дела -5 бр. 

2. По Закона за движение по пътищата -4 бр. 

3. По Закона за наркотичните вещества -1 бр. 

4. По чл. 78А от НК -1 бр. 

 

Няма наказателни дела, приключили с повече от три съдебни 

заседания. 
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По 46 бр. НОХД срокът от образуване на делото до постановяване на 

присъдата по делото е до 7 месеца. Няма НОХДела, по които този срок да е 

до 9 месеца и над 9 месеца.  

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

2011г. не са приключили 20 бр. дела.  

 

            Спрените дела са 3 бр.: 

             НОХД 171/2009 г. -на осн. чл. 290 вр. с чл. 25 т. 1 от НПК е 

спряно на 28.9.2011г. 

             НОХД 70/2011 г. - на осн. чл.290, ал. 1 вр. с чл. 25 т.2 от НПК 

е спряно на 19.05.2011 г. 

           НОХД 189/2011 г. – на осн. чл.290 ал.1, вр. с чл.25 т.2 от НПК 

е спряно на 15.12.2011 г. 

       

В Районен съд –Тополовград към 01.01.2012 г.  е имало само едно 

неприключило дело, образувано преди 01.01.2011 г. – НОХД 171/2009 г. 

 

Приложение: Справка №5 Спрени дела и висящи дела, образувани 

преди 1. 01. 2011г. и неприключили към 1. 01. 2012г.; 

 

През проверявания период няма изгубени дела. 

 

Предмет на проверка бяха следните дела: 

НОХД№206/11г., НОХД№108/11г., НОХД№209/10г., 

НОХД№61/11г. и НОХД№81/11г. със съдия- докладчик Милена 

Семерджиева; НОХД №198/11г., НОХД№65/11г., НОХД№170/11г. и 

НОХД№129/11г. със съдия- докладчик Иван Христов; НОХД№62/11г. и 

НОХД№182/11г. със съдия- докладчик А. Лазаров. 

Има случаи при които съдиите не предприемат предвидените в 

НПК дисциплиниращи мерки спрямо участниците в процеса. В 

разпореждането, което съдиите постановяват при подготвителните 

действия за разглеждане на делото в съдебно заседание не е отразено 

дали съответният съдия е извършил проверка на всички обстоятелства, 

визирани в чл. 248, ал.2 от НПК. 

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. 
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По спазването на чл. 308 от НПК: 

По 39 бр. НОХД мотивите на присъдата са изготвени до 15 дни. По 7 

бр. НОХД 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 45 бр. АНД решенията са изготвени в срок до един месец от 

обявяване на делото за решаване. Няма АНД, по които решенията да са 

изготвени до три месеца от обявяване на делото за решаване. Няма АНД, 

по които решенията да са изготвени след изтичане на срок от три месеца. 

 

Приложение: Приложение №1; 

      Справка № 9 за информация във връзка със спазването 

на чл. 308, ал.2  от НПК по НОХД; 

      Справка №10 за АНД относно срока за написване на 

решенията за периода 1. 01. 2011г. до 31. 12. 2012г.; 

 

По спазването на чл. 416 от НПК: 

По 74 бр. дела препис от присъдата е изпратен на съответния орган в 

7дневен срок от влизането й в сила. По 2 бр. препис от присъдата е 

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

сила. 

По НОХД№65/11г. присъдата е влязла в законна сила на 

30.06.2011г., а е изпратена на ТРП за изпълнение на 14. 07. 2011г. поради 

това, че мотивите са изготвени в срока по чл. 308, ал.2 от НПК. 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. 

По НОХД№79/11г. присъдата е влязла в законна сила на 17. 05. 

2011г., а е изпратена на ТРП за изпълнение на 27.05. 2011г. поради това, че 

делото се е върнало от ЯОС на 26. 05. 2011г. 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.  
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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 Справката, предоставена от РС Тополовград, и двете 

присъди са изпратени за изпълнение на Районна прокуратура в срок от 1 до 

2 дни след написване на мотивите, съответно след получаването на делото 

от горната инстанция. 

 

Приложение : Справка №11 за всички НОХдела, по които присъдите 

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

чл. 416 НПК; 

 

Средното постъпление на съдия за месец е 6 дела и същевременно 

средно месечно един съдия е свършвал 6 дела.През проверявания период 

на съдия М. Семерджиева са разпределени общо 71 бр. дела, а са решени- 

общо 71 бр. дела. 

На съдия Ив. Христов са разпределени общо 63 бр. дела, а са 

решени- общо 59 бр. дела. 

          На съдия А. Лазаров са разпределени общо 75 бр. дела, а са решени- 

общо 73 бр. дела. 
 

 

 

2012 г. 

 

В Районен съд – Тополовград по щат съдиите, които са гледали 

наказателни дела били 3бр. До м.октомври 2012 г. в съда е  имало 1 незаета 

щатна бройка за съдия, предвид освобождаването на съдия А. Лазаров в 

края на 2011 г.от длъжност. С решение на ВСС през м.ноември 2012 г.е 

намалена щатната численост с 1 бр.съдия. В периода 01. 01. 2012г. – 31. 12. 

2012г. наказателни дела са гледали следните съдии:  

1. Милена Семерджиева – Адм.ръководител – Председател; 

2. Иван Христов –съдия; 

В Районен съд- Тополовград не са работили съдебни помощници.  

 

Съдиите са ползвали годишен отпуск през 2012 г. , както следва: 

Милена Семерджиева - административен ръководител- 45 работни 

дни; 

Иван Христов- съдия-38 работни дни; 
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Подробна информация за периода, през който съдиите са били в 

отпуск през 2012г. се съдържа в Приложение № 1. 

 

Приложение: Приложение №1 относно съдиите ,които са ползвали отпуск 

през 2012г.; 

 

 Със съдиите  работят 4 бр. служители, от  които деловодители 

2 бр. и секретар- протоколисти 2 бр. Няма определени съдебни секретари, 

които да работят само с наказателни дела. Всички работят както по 

наказателните, така и по гражданските дела. Разпределянето на съдебните 

секретари се осъществява по предварително изготвяни месечни графици за 

делата, които ще се разглеждат в открити съдебни заседания.  За 

веществените доказателства (съгл.разписаните длъжностни задължения в 

длъжностната характеристика) е отговарял съдебния служител, назначен 

на длъжността „Съдебен архивар” . 

 

През проверявания период съдиите са имали средно по 9 бр. съдебни 

заседания месечно. В едно заседание са разглеждани средно 5 бр. НОХД, 

ЧНД- 1 бр. и 3 бр. административно- наказателни дела. 

 

През проверявания период съдиите от РС Тополовград са насрочили 

брой наказателни дела както следва: 

1/ Милена Семерджиева- административен ръководител на РС 

Тополовград: 

НОХД- 64бр. 

АНД- 27бр.; 

Образувани са и 17 ЧНД; 

 

2/ Иван Христов- съдия: 

НОХД- 60бр. 

АНД- 35бр.; 

Образувани са и 26 ЧНД; 

 

Приложение: Справка №3 за брой насрочени наказателни дела за 

всеки съдия от РС Тополовград. 

    Справка №13 за образуваните и  свършени частни 

наказателни дела за периода 1.01.2011г.- 31. 12. 2012г. ЧНД на съдия 

Милена Семерджиева; 
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През 2012г. съдиите са приключили наказателни дела, както следва: 

1/ Милена Семерджиева- административен ръководител на РС 

Тополовград: 

НОХД- 40бр. 

НАХД-17бр. 

ЧНД- 17бр. 

 

Приложение: Справка №4 за свършените в периода 1.01.2011г.- 31. 

12. 2012г. НОХдела на съдия Милена Семерджиева; 

 Справка №13 за образуваните и  свършени частни 

наказателни дела за периода 1.01.2011г.- 31. 12. 2012г. на съдия Милена 

Семерджиева; 

 

2/ Иван Христов - съдия: 

НОХД- 37бр. 

НАХД-26бр. 

ЧНД- 25бр. 

 

Приложение: Справка №4 за свършените в периода 1.01.2011г.- 31. 

12. 2012г. НОХдела на съдия Иван Христов; 

 Справка №13 за образуваните и свършени частни 

наказателни дела в периода 1.01.2011г.- 31. 12. 2012г. на съдия Иван 

Христов; 

 

         В периода 1. 01. 2012г. - 31. 12. 2012г. Районен съд-Тополовград е 

разгледал 495 бр. дела, от които наказателни дела 183 бр. От тях 

образувани през 2012г. са 163 бр. дела. Останали от предишни периоди са 

20 бр. дела. През 2012г. в РС Тополовград не са разглеждани дела с висок 

обществен интерес. 

Свършените наказателни дела са 171 бр. От тях НОХД 77 бр., НЧХД 

4 бр., ЧНД 44 бр., АНД 46 бр. От тях 49 бр. дела са приключили с присъда, 

47 бр. са приключили с решение, 75 бр. са приключили с определение. От 

свършените дела със съдебен акт по същество са решени 135 бр. и 

прекратени всичко 36 бр. 

 

Видовете и структурата на решените през 2012г. наказателни дела са 

следните:   
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-  наказателни общ характер дела - от общо разгледаните 82 бр. са 

свършени 77 бр., съставляващи 94 %. По тях са постановени 71 бр. актове 

по същество, от които 46 бр. присъди и 25 бр. определения за одобряване 

на споразумения. Съотношението между внесените обвинителни актове и 

наказаната престъпност е 86,5 %. 

- наказателни частен характер дела – през 2012г. в РС Тополовград са 

разгледани 4бр. частни тъжби /постъпила 1 и останали несвършени 3 от 

предходен период/. По тях са постановени 4 бр. съдебни актове, от които 3 

бр. присъди и 1 бр. определение за одобряване на споразумение, което 

съставлява 100 %.  

- НАХД по чл. 78А от НК- от общо разгледаните 2бр. дела по чл.78А 

НК са свършени 2бр. дела, което представлява 100 % ; 

- частно наказателните дела –  от общо разгледани 44 бр.са свършени 

44 бр.,съставляващи 100 %, всички  в срок до 3 месеца. 

- административно-наказателен характер дела – от общо 

разгледаните 51 бр. дела до края на годината са приключили 44 бр. Това 

съставлява 86% от общия брой за разглеждане от този вид. 

 Спрямо общия брой постъпили наказателни дела процентът на 

свършените е 95,3 %, а спрямо общия брой разгледани наказателни дела 

процентът е 93.4 %, които са много добри показатели за бързината на 

правораздаването в Тополовградския районен съд. 

          

През 2012г. са предадени на съд общо 130 лица. От тях 124 лица са 

осъдени, а 6 лица са оправдани.   

Сравнявайки видовете наказания, които са наложени, най-голям е 

броят на лицата   с наложени наказания - „лишаване от свобода” до 3 

години - 89 лица, в т.ч. за 75 лица е приложен чл.66 НК, следват осъдените 

на „пробация” – 27 лица;  „глоба” на 5 лица, от които на 1 лице по дело от 

общ характер, на 1 лице по ЧХД и на 3 лица е наложено административно 

наказание по чл.78 А НК. На 3 лица са наложени други наказания извън 

посочените по-горе, налагане на възпитателна мярка по ЗБППМН, 

неналагане на наказание с оглед разпоредбата на чл.191 ал.4 от НК. От 

осъдените лица 8 са били непълнолетни.  

Приложение: Доклад за дейността на Районен съд Тополовград за 

2012г.; 

 

Прекратените наказателни дела са общо  36 бр., в това число: 

      25 бр. НОХД –прекратени със споразумение; 
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      4 бр. НОХД –върнато на ТРП; 

      1 бр.НОХД – на осн. чл. 24, ал.1,т.9 от НПК; 

      1 бр.НЧХД –прекратено със споразумение в с. З.; 

      1 бр.ЧНД –поради отпадане на основанието за задължително 

лечение по ЗЗ; 

      2 бр.ЧНД –прекратени поради изпълнение на съдебната поръчка; 

      1 бр.АНД- поради недопустимост на жалбата. 

 

Няма прекратени по давност дела.  

 

Приложение: Справка №6 за делата, прекратени през 2012г.; 

  

През 2012 г. Тополовградския районен съд е върнал на прокурора с 

указания за отстраняване на нарушения, допуснати на досъдебното 

производство 4 бр. НОХД. Сред тях няма дела с висок обществен 

интерес.С разпореждане на съдия- докладчик са върнати 2 бр. дела, а от 

съдебно заседание по чл. 288, т. 1 от НПК- 2 бр. дела. 

Всички дела бяха инспектирани както следва: 

НОХД№93/2012г. 

Съдия- докладчик по делото е Иван Христов. С разпореждане 

№215/23.07.2012г., постановено по НОХД№93/12г. по описа на РС- 

Тополовград на осн. на чл. 249 ал.1 и 2, вр. с чл. 248, ал.2, т. 3 от НПК той 

върнал делото на прокурора. В мотивите си посочил, че обвинителният акт 

не отговаря на изискванията на чл. 246 ал. 2 от НПК, тъй като в 

обстоятелствената част се посочват задължително фактите, които 

обуславят съставомерността на деянието и участието на подсъдимия в 

осъществяването му, както и времето и мястото на извършване на 

престъплението, а в случая липсва посочване на всички факти от тази 

категория. В разпореждането не се съдържат констатациите на 

съдията дали делото е подсъдно на РС Тополовград. 

Обвинителният акт е внесен от Хр. Джонджоров- прокурор в РП 

Тополовград. Прокурор Джонджоров следва да изпълнява по- прецизно 

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

 

НОХД№65/12г. 

Съдия- докладчик по делото е Милена Смереджиева. С протоколно 

определение, постановено на осн. чл. 288 т.1 от НПК в съдебното 

заседание на 25. 06. 2012г. съдията върнал делото на прокурора с указания 
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за отстраняване на съществени нарушения на процесуалните правила, 

допуснати на досъдебното производство и при изготвяне на обвинителния 

акт.  

Проверяващият екип намира, че съдията- докладчик е следвало да 

установи отстранимите съществени процесуални нарушения във фазата 

„подготвителни действия за предаване обвиняемия на съд”и по- 

конкретно при проверката по чл. 248, ал.2, т.3 от НПК. Поради 

несвоевременното констатиране на допуснатите нарушения, общия срок 

за разглеждане и решаване на делото надхвърля необходимото за 

осъществяване на правосъдието. Наред с това съдът евентуално е лишил 

прокурора от възможността да упражни правата си по чл. 249, ал.3 от 

НПК. 

 

НОХД№150/2012г. 

Съдия- докладчик по делото е Милена Семерджиева. С разпореждане 

№352/28.11.2012г., постановено по НОХД№150/12г. по описа на РС- 

Тополовград на осн. на чл. 249 ал.1 и 2, вр. с чл. 248, ал.2, т. 3 от НПК той 

върнал делото на прокурора. В мотивите си посочила, че прокурорът не е 

изпълнил указанията на съда, дадени с протоколно определение, 

постановено по НОХД№65/12г., с което на осн. чл. 288, т.1 от НПК съдът е 

върнал делото на прокурора с указния да отстрани допуснати съществени 

нарушения на процесуалните правила. В разпореждането не се съдържат 

констатациите на съдията дали делото е подсъдно на РС Тополовград. 

Обвинителният акт е внесен от Хр. Джонджоров- прокурор в РП 

Тополовград.  

РС- Тополовград е връщал делото общо 4 пъти.На 18. 06. 2013г. 

делото е приключило с оправдателна присъда. Срещу оправдателната 

присъда е подаден протест. 

Прокурор Джонджоров следва да изпълнява по- прецизно 

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

НОХД№190/11г. 

Съдия- докладчик по делото е Иван Христов. С протоколно 

определение, постановено на осн. чл. 288 т.1 от НПК в съдебното 

заседание на 6. 04. 2012г. съдията върнал делото на прокурора с указания 

за отстраняване на съществени нарушения на процесуалните правила, 

допуснати на досъдебното производство. В съдебно заседание се 

установило, че подсъдимият има практическа глухота на двете уши, която 

е трета по степен глухота. Налице е хипотезата на чл. 94, ал.1,т.2 от НПК 
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за задължително участие на защитник в наказателното производство. От 

материалите по делото съдът установил, че всички действия по 

разследването са проведени без участието на защитник въпреки, че 

участието му е задължително.  

 Обвинителният акт е внесен от Хр. Джонджоров- прокурор в РП 

Тополовград.  

Процентът на върнатите за допълнително разследване дела на 

прокуратурата спрямо общия брой наказателни дела за разглеждане, е 2,18 

%, а спрямо общия брой на решените наказателни дела – 2.33 %.  

От посочените по-горе цифри може да се направи извода, че през 

2012г. броят на върнатите за доразследване  дела се е увеличил. Общият 

брой е в допустимите граници, но тенденцията не може да бъде 

подкрепена. Необходимо е съдиите от РС Тополовград и прокурорите от 

РП Тополовград да предприемат необходимите стъпки за намаляване на 

броя на делата, върнати на прокурора с указание за отстраняване на 

допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила .   

 

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

доразследване в периода 1.01. 2012г.- 31. 12. 2012г. 

 

През 2012г. от общо решени 82 бр.  НОХД по 6  бр. НОХД е 

постановена оправдателна присъда, което в процент е 7.31%. Прави 

впечатление рязкото увеличаване на оправдателните присъди в сравнение 

с 2011г. 

Всички дела бяха проверени както следва: 

По НОХД№72/12г. съдия- докладчикът Иван Христов е постановил 

осъдителни присъди за квалифицирани състави на кражба по отношение на 

трима от подсъдимите. По отношение на четвъртия подсъдим постановил 

оправдателна присъда. Съдията постановил оправдателен диспозитив и по 

отношение на обвинението за извършване на кражба от осъдените 

подсъдимия в съучастие с оправдания. Присъдата е изменена от ОС Ямбол, 

като ВКС е потвърдил присъдата на ЯОС. 

НОХД№171/09г. със съдия- докладчик Иван Христов: 

Делото е образувано на 12. 11. 2009г. въз основа на обвинителен акт, 

внесен от РП Тополовград срещу Н. И. за престъпление по чл. 212, ал.4, 

пр.1, вр. с ал.1, вр. чл. 26, ал.1 от НК. 

Делото е за тежко умишлено престъпление и не са налице 

предпоставки за разглеждането му в отсъствие на подсъдимия, същото е и 
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с фактическа и правна сложност, с призоваване на над 60 свидетели и вещи 

лица, поради което с образуването му през м.ноември 2009 г. е насрочено 

за две поредни заседания през месец януари  2010 г. Поради нередовно 

призоваване и неявяване на подсъдимия в с.з.делото е отложено за 

м.февруари 2010 г.като е поискана справка от ГРАО за постоянния и 

настоящ адрес на подсъдимия. Същият е призован и на двата посочени 

адреса, но не се явява и на второто с.з.на 18.02.2010 г. Делото е насрочено 

за 12. 01. 10г. Съдебното заседание е отложено поради нередовно 

призоваване на подсъдимия. Новото заседание по делото е насрочено за 18. 

02. 2010г. 

На 18. 02. 2010г. подсъдимият не се явил. Съдията взел мярка за 

неотклонение „задържане под стража” по отношение на подс. Н. И., 

наложил му забрана за напускане пределите на страната, обявил го за 

местно и общодържавно издирване и спрял делото до издирване на 

подсъдимия. 

На 23. 03. 2010г. подсъдимият подал молба за отмяна на мярката за 

неотклонение „задържане под стража” към която приложил епикриза за 

тежко заболяване – мозъчен инсулт. С определение от същия ден съдът 

заменил наложената мярка за неотклонение „задържане под стража”  с 

„подписка”. 

Съдебното заседание по същество на делото е насрочено за 22. 04. 

2010г. Делото се отложило поради неявяване на подсъдимия. Причината за 

неговото отсъствие е влошеното му здравословно състояние. Съдът 

назначил съдебно- медицинска експертиза относно възможността за 

участие на подсъдимия в съдопроизводствените действия. 

Съдебното заседание било насрочено за 11.06. 2010г. Делото е 

отложено поради това, че съдебно- медицинската експертиза не е 

изготвена. 

Заключението на съдебно- медицинската експертиза е представено 

на 19.07.2010г. и съдът насрочил делото за 23.07. 2010г. 

В съдебното заседание на 23. 07. 2010г. съдът спрял делото на осн. 

чл. 290 вр. с чл. 25, т.1 от НПК. 

С оглед на това, че вещите лица в експертизата посочват, че при 

заболяването на подсъдимия срока за възстановяване е по-продължителен 

– повече от 6 месеца и след като от установяване на заболяването на 

подсъдимия са изтекли повече от 6 месеца, съдът с определение от 

05.11.2010г. съдът възобновил делото и го насрочил за 8. 12. 2010г. 
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В това заседание подсъдимият отново не се явил. Представил е 

молба, в която посочва, че е получил епилептични припадъци, сърдечен 

удар, че е неподвижен и на строг медикаментозен режим. Към молбата са 

приложени съответни медицински документи. Съдът отново спрял делото 

на осн. чл. 290 вр. с чл. 25,т.1 от НПК. 

С разпореждане от 19. 04. 2011г. съдът възобновил делото и го 

насрочил за 18. 05. 2011г. , когато назначил нова съдебно- медицинска 

експертиза. Следващото заседание било насрочено за 29. 06. 2011г. 

Съдебното заседание от 29. 06. 2011г. било отложено поради 

неизготвяне на съдебно- медицинската експертиза и отсъствие на 

защитника на подсъдимия по уважителни причини. 

На 28. 09. 2011г. съдът спрял делото на осн. чл. 290 вр. с чл. 25,т.1 от 

НПК за трети път. 

С разпореждане от 19. 03. 2012г. делото било възобновено и 

насрочено за 3. 05. 2012г. 

Заседанието от 3. 05. 2012г. било отложено за 31.05. 2012г. 

На 10.05. 2012г. защитникът на подсъдимия подал молба за 

разглеждане на делото по реда на глава 27 от НПК. 

На 18. 05. 2012г. Министерство на труда и социалната политика в 

качеството си на граждански ищец подало частна жалба.  

Заседанието от 31. 05. 2012г. било отложено до произнасяне на ЯОС 

по частната жалба на Министерство на труда и социалната политика. 

Следващото съдебно заседание било насрочено за 17. 07. 2012г. 

Съдът го отложил за 20.09.2012г.  

По молба на вещото лице съдебното заседание било отложено за 12. 

10. 2012г., когато РС- Тополовград постановил оправдателна присъда. 

Присъдата е потвърдена от ЯОС.  

От гореизложеното е видно, че  причините за продължителността на 

делото са изцяло обективни, а не субективни. Съдебният състав в ТРС е 

направил всичко необходимо, предприемал е  всички възможни 

процесуални действия за движението и  приключването на делото. 

 По НЧХД№200/11г. със съдия- докладчик Милена Семерджиева е 

постановена оправдателна присъда, която е потвърдена от ЯОС. 

По НОХД№121/12г. със съдия- докладчик Иван Христов е оправдал 

трима от подсъдимите по обвинението за част от вещите- предмет на 

квалифицирана кражба, но ги е осъдил за кражба на останалата част от 

вещите. Четвъртият подсъдим е изцяло оправдан. Срещу така 
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постановената присъда не е подаден протест. Подсъдимите също не са я 

обжалвали. 

Оправдателните присъди по НОХД№70/12г. със съдия- докладчик 

Милена Семерджиева и по НОХД№150/11г. със съдия- докладчик Иван 

Христов са влезли в сила. 

 

Приложение: Справка №7 за делата, приключили с оправдателна 

присъда в периода 1. 01. 2011г.- 31. 12. 2012г. 

 

По 8 бр. дела подсъдимият е бил непълнолетен. 

 

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

със споразумение”. Всички дела, образувани въз основа на внесени 

споразумения са образувани в 7- дневния срок по чл. 382, ал.2 от НПК.  

 По делата, приключили със споразумения за прекратяване на 

наказателното производство са осъдени 46 бр. лица. 

          В рамките на проверката бяха инспектирани следните дела: 

 

НОХД№43/12г. 

Делото е образувано на 28.03.2012г. въз основа на споразумение, 

сключено от РП Тополовград  от една страна и 8бр. подсъдими и техните 

защитници във връзка с извършени от тях престъпления по чл. 279, ал.1, 

вр. с чл. 20, ал.2 от НК. Съдия- докладчик по делото е Иван Христов. 

Съдебното заседание било на 28. 03. 12г.  Съдът одобрил внесеното 

споразумение. По силата на одобреното споразумение подсъдимите следва 

да изтърпят наказание лишаване от свобода с различна продължителност. 

На осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложените наказания 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. 
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 Предмет на проверка бяха и НОХД№71/12г., НОХД№34/12г., 

НОХД№24/12г. със съдия- докладчик Милена Семерджиева, 

НОХД№14/12г. със съдия- докладчик Иван Христов. Проверяващият екип 

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

движението и приключването на делата. 

 

2 бр. дела са разгледани по реда на гл.28 от НПК – „Освобождаване 

от наказателна отговорност с налагане на административно 

наказание”. Всички дела, образувани през 2011г. 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. 

 

8 бр. дела са разгледани по реда на гл.27, НПК „Съкратено съдебно 

следствие в производство пред първата инстанция”. 

 

Няма разгледани дела по реда на гл. 25, НПК „Незабавно 

производство”. 

 

8бр. дела са разгледани по реда на гл. 24, НПК „Бързо 

производство”. 

Бяха инспектирани следните дела: 

НОХД№90/12г. 

Делото е образувано на 17. 07. 2012г. въз основа на споразумение, 

сключено от РП Тополовград от една страна и двама подсъдими и техните 

защитници -от друга страна за извършено от подсъдимите престъпление по 

чл. 279, ал.1 вр. с чл. 20, ал.2 от НК. Съдия- докладчик е Иван Христов.  

Първото заседание е насрочено за 17. 07. 2012г., т. е. 7- дневния срок 

по чл.358, ал.1, т.4 от НПК е спазен. Съдът постановил определение , с 

което одобрил сключеното споразумение. По силата на одобреното 

споразумение всеки от подсъдимите следва да изтърпи наказание 

лишаване от свобода  за срок от 6 месеца. На осн. чл.66, ал.1 от НК 

изпълнението на наказанията е отложено. 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 
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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 и по НОХД№89/12г. и 

НОХД№88/12г. със съдия- докладчик Иван Христов. 

Бяха проверени и НОХД№163/2012г., НОХД№161/12г., 

НОХД№160/12г., НОХД№149/12г. и НОХД№61/12г. със съдия- докладчик 

Иван Христов. Всички дела са приключили с одобрени от съда 

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

нарушения по образуването, движението и приключването на делата. 

 

Разгледани са 3бр. дела, образувани по искане за вземане на мярка за 

неотклонение „Задържане под стража” (чл.64 от НПК) или за нейното 

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

постановил определението си в деня на образуването. По 2 бр. дела с 

правно основание чл. 65 от НПК съдът е постановил определението си в 3 

дневен срок от деня на образуването.   

Проверяващият екип констатира, че няма нарушение по 

образуването, движението и приключването на делата. 

 

Приложение: Справка №14 за наказателните дела с правно основание 

чл. 64 и чл. 65 от НПК, които са решени в повече от едно заседание. 

 

През 2012 г. в Районен съд – Тополовград не са разглеждани дела по 

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

мерки”.  

 

По спазването на чл.252 от НПК: 

62 бр. НОХД са насрочени в двумесечния  срок. 

Няма НОХДела,които да са насрочени в тримесечен срок с 

разрешение на председателя на съда.   

1 бр.  НОХД  са  насрочени  в  тримесечен  срок  без  разрешение  на 

председателя на съда. Това е: 

НОХД№85/12г. със съдия- докладчик Иван Христов. Липсва 

разрешение на председателя за насрочване на делото в тримесечен срок от 

внасянето му в съда. Причината за допуснатото нарушение е отпуск на 

съдията- докладчик през съдебната ваканция; 
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Приложение: Справка №12 за делата насрочени в тримесечен срок 

без разрешение на председателя на съда; 

 

 

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

По 20 бр. 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.22 от НПК относно общия срок за 

разглеждане и решаване на  делото : 

          От общо разгледаните през 2012 г. 183 броя наказателни дела са 

свършени 171 броя. От общия брой на свършените наказателни дела, 114 

бр. дела са приключили в едно съдебно заседание.От тях НОХД- 54 бр., 

АНД- 28 бр.  

Делата са с правно основание: 

НОХД 

        1.Кражба /чл.194-197 НК,без чл.196а НК/-17 бр. 

        2.Престъпления в отделни стопански отрасли-2 бр. 

        3.Престъпления в транспорта – 7 бр. 

        4.Престъпления против собствеността – 1бр. 

        5.Престъпления против брака, семейството и младежта -2 бр. 

        6.Незаконно преминаване на границата /чл.279 НК/- 15бр. 

        7.Грабеж /чл.198-200 НК/-1 бр. 

        8..Неплащане на издръжка /чл.183 НК/-2 бр. 

        9.Общоопасни престъпления -1 бр. 

       10.Отнемане на МПС-чл.346 НК-1 бр. 

       11.Присвояване чл.201-208 НК /без чл.203 и чл.206,ал.4 НК/ – 

1бр. 

       12.Престъпления против стопанството -2 бр. 

       13.Документни престъпления- 1 бр. 

       14.Измама –чл.209-211 НК -1 бр. 

АНД    

1. По Закона за движение по пътищата -8 бр. 

2. Административни дела -14 бр. 

3. По чл.78А от НК -2 бр. 

4. По ЗГ и ЗЛОД -4 бр. 
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Наказателните дела, приключили до три съдебни заседания са 31 бр.  

От тях НОХД- 11бр., АНД- 15 бр. Тяхното правно основание е : 

НОХД 

       1.Престъпления в отделни стопански отрасли -1 бр. 

       2. Кражба /чл.194-197 НК,без чл.196а НК/ -3 бр. 

       3. Престъпления в транспорта -1 бр. 

       4. Незаконно преминаване на границата /чл.279 НК/-1 бр. 

       5.Документна измама –чл.212 НК -1 бр. 

       6. Неплащане на издръжка /чл.183 НК/-1 бр. 

       7. Измама –чл.209-211 НК -1 бр. 

        8. Отнемане на МПС-чл.346 НК -  1бр. 

        9. Престъпления против стопанството -1 бр. 

 

АНД 

1. По Закона за движение по пътищата -5 бр. 

2. По ЗГ и ЗЛОД -10 бр. 

 

      Наказателните дела, приключили с повече от три съдебни 

заседания са 10 бр. От тях НОХД са 9 бр. Тяхното правно основание е: 

    1.Незаконно преминаване на границата /чл.279 НК/ -1 бр. 

    2.Престъпления в отделни стопански отрасли – 1бр. 

    3. Престъпления против собствеността -1 бр. 

    4. Кражба /чл.194-197 НК,без чл.196а НК/ -4 бр. 

    5. Документна измама –чл.212 НК -1 бр. 

    6.Престъпления против държавата на държавни органи и общ. 

организации – 1бр. 

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

съдебни заседание са:неявяване на подсъдими, защитници, свидетели, 

вещи лица, събиране на нови доказателства, неизпълнение на съдебна 

поръчка, назначаване на допълнителни експертизи  

 

От свършените 171 бр. наказателни дела в срок до 3 месеца са 

решени 160 бр., съставляващо 94 %, като по-голямата част от тях – 103 бр. 

са приключили дори в едномесечен срок.  

По 44 бр. НОХД срокът от образуване на делото до постановяване на 

присъдата по делото е до 7 месеца. По 1 бр. НОХД този срок е до 9 месеца, 

а по 1 бр. НОХД този срок е над 9 месеца. Причините за това са:  
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 -неизпълнена съдебна поръчка за чужбина ; 

- многократно спиране и възобновяване на делото поради заболяване 

на подсъдимия. 

 

В края на 2012г. от общо разгледаните 183 бр. наказателни дела са 

останали несвършени  - 12 бр., от които: НОХД – 5 бр. и АХД - 7 бр.  

 Причините за отлагането на делата и неприключването им в края на 

проверявания период са следните: повечето дела /9 на брой от 

несвършените 12/ са постъпили и са образувани в последния месец на 

годината, като по- голямата част от тях - към края на месеца. Поради липса 

на работни дни и невъзможност за редовно призоваване на страните делата 

са насрочени за м.януари 2013 г. Всички те са приключили  в първото 

съдебно заседание; 1 дело, образувано през м. юли 2012 г. е отлагано 

няколко пъти поради неявяване на редовно призовани свидетели и вещи 

лица, представяне на болнични листи и заповеди за командировка в 

чужбина; по едно НОХД, образувано в края на м.март 2011 г./спряно през 

м.май 2011 г./, подсъдимият е обявен за общодържавно издирване и към 

момента не е намерен. Затова и не е възобновено и разгледано.  

Многократно са писани писма до полицията за изискване на отговор и 

напомняне, но винаги се отговаря, че лицето не е издирено.  1 бр. НОХД е 

образувано през м. март 2012 г., което през м. април е спряно до 

приключване на ДП по описа на РУП – Тополовград и през м. януари 2013 

г. е възобновено и насрочено за м. февруари 2013 г.  

 

           През 2012г.  са спрени 2бр. дела: 

           НОХД 70/2011 г. - на осн. чл.290, ал. 1 вр. с чл. 25 т.2 от НПК 

е спряно на 19.05.2011 г.; 

  НАХД  36/2012 г. – спряно на 11. 04. 2012г. до приключване на 

ДП№215/11г. по описа на РУП- Тополовград. 

              

Приложение: Справка №5 Спрени дела и висящи дела, образувани 

преди 1. 01. 2011г. и неприключили към 1. 01. 2012г.; 

 

През проверявания период няма изгубени дела. 

 

Предмет на проверка бяха следните дела: 
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НОХД№20/12г., НОХД№70/12г. и НОХД№3/12г. със съдия- 

докладчик Милена Семерджиева; НОХД №85/12г., НОХД№64/12г. и 

НОХД№142/12г. със съдия- докладчик Иван Христов. 

Има случаи при които съдиите не предприемат предвидените в 

НПК дисциплиниращи мерки спрямо участниците в процеса. В 

разпореждането, което съдиите постановяват при подготвителните 

действия за разглеждане на делото в съдебно заседание не е отразено 

дали съответният съдия е извършил проверка на всички обстоятелства, 

визирани в чл. 248, ал.2 от НПК. 

В протокола на съдебното заседание от 13. 11. 2012г. е допусната 

грешка при отразяване на  датата на съдебното заседание. 

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. 

 

По спазването на чл. 308 от НПК: 

По 31 бр. НОХД мотивите на присъдата са изготвени до 15 дни. По 

15 бр. НОХД 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 45 бр. АНД решенията са изготвени в срок до един месец от 

обявяване на делото за решаване. Няма АНД, по които решенията да са 

изготвени до три месеца от обявяване на делото за решаване. Няма АНД, 

по които решенията да са изготвени след изтичане на срок от три месеца. 

 

Приложение: Приложение №1; 

      Справка № 9 за информация във връзка със спазването 

на чл. 308, ал.2  от НПК по НОХД; 

      Справка №10 за АНД относно срока за написване на 

решенията за периода 1. 01. 2011г. до 31. 12. 2012г.; 

 

По спазването на чл. 416 от НПК: 

По 62 бр. дела препис от присъдата е изпратен на съответния орган в 

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

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

сила. 

По НОХД№150/11г. присъдата е влязла в законна сила на 

1.02.2012г., а е изпратена на ТРП за изпълнение на 20. 02. 2012г. поради 
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това, че мотивите са изготвени в срока по чл. 308, ал.2 от НПК. Присъдите 

по НОХД№119/12г., НОХД№121/12г., НОХД№125/12г., НОХД№134/12г. 

са изпратени за изпълнение след изтичане на 7-дневния срок от влизането 

им в сила поради причини, аналогични на посочените по- горе. 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. 

Следователно причината за неспазването на срока по чл. 416, ал.5 от НПК 

е в несъвършенството на законодателната уредба. 

По НОХД№151/11г. присъдата е влязла в законна сила на 15. 12. 

2012г., а е изпратена на ТРП за изпълнение на 2.01. 2013г. поради това, че 

делото се е върнало от ЯОС на 27. 12. 2012г. Присъдата по 

НОХД№198/11г. е изпратена за изпълнение след изтичане на 7-дневния 

срок от влизането й в сила поради причини, аналогични на посочените по- 

горе. 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 Справката, предоставена от РС Тополовград, всички 

присъди са изпратени за изпълнение на Районна прокуратура в срок от 1 до 

2 дни след написване на мотивите, съответно след получаването на делото 

от горната инстанция. 

 

Приложение : Справка №11 за всички НОХдела, по които присъдите 

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

чл. 416 НПК; 

 

Средното постъпление на съдия за месец е 7 дела и същевременно 

средно месечно един съдия е свършвал 7 дела.През проверявания период 

на съдия М. Семерджиева са разпределени общо 73 бр. дела, а са решени- 

общо 78 бр. дела. 

На съдия Ив. Христов са разпределени общо 90 бр. дела, а са 

решени- общо 93 бр. дела. 
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ІІІ. ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА 

  

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 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 председателя на Районен съд Тополовград 

съвместно с  Районния прокурор на Районна прокуратура 

Тополовград да предприеме необходимите мерки за свикване на 

съвещание с участието на съдиите и прокурорите, на което да се 

обсъдят причините за връщане на делата за доразследване и за 

наличието на оправдателни присъди и се преодолеят спорните 

въпроси по приложението на закона; 

 

ІІ.Препоръчва на съдиите в РС Тополовград: 

1/ При постановяване на разпорежданията за предаване 

обвиняемия на съд да посочват изрично:  

а/подсъдно ли е делото на съда; 

б/има ли основание за прекратяване или спиране на 

наказателното производство; 

2/да следят за спазването на чл. 381, ал.5,т.4 от НПК; 

3 / да предприемат дисциплиниращите мерки, предвидени в НПК 

във всички случаи, когато има основание за това; 
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Препоръките по т. І следва да се изпълнят в срок от един месец, 

считано от датата на връчване на настоящия Акт за резултатите от 

извършена проверка. Изпълнението на останалата част от препоръките 

следва да бъде постоянна практика. 

  

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

изпрати на председателя на РС- Тополовград, който да запознае с него 

съдиите в РС- Тополовград в едномесечен срок от неговото получаване. 

Председателят на РС- Тополовград да уведоми Главния инспектор на 

Инспектората към ВСС за изпълнението на това свое задължение. 

 

На осн. чл. 54, ал.1, т.5 от ЗСВ да се сигнализира  Районния 

прокурор при Районна прокуратура- Тополовград за нарушенията, 

констатирани в работата на прокурорите като му се изпрати копие от 

настоящия Акт с резултати от извършена проверка. 

  

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

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

проверка. 

        

 

      ИНСПЕКТОР:                                                                                                                                                  

                                       

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

                                                        АЛБЕНА КОСТОВА 

 

Днес …………………….. настоящият Акт бе връчен на Милена 

Семерджиева- Председател на Районен съд- Тополовград. 

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 


