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                           РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 

 

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

            
 

 

 
 

                                      
         А К Т 
 
              с резултати от извършена контролна проверка 
  

 в РАЙОНЕН СЪД- ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
 
        
 

             На основание чл.58 във вр.с чл.56,ал.1 и 3 и чл.57,ал.1 от Закона за 
съдебната власт, Програмата на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 
2011г. и Заповед № КП-01-4/15.03.2011 год. на Главния Инспектор на 
Инспектората към Висшия съдебен съвет, 

 СЕ ИЗВЪРШИ КОНТРОЛНА ПРОВЕРКА на Районен съд град Велико 
Търново, за да се установи дали са изпълнени препоръките за преодоляване 
на негативни практики по наказателни дела, дадени с Акт за резултати от 
извършена комплексна проверка по Заповед №203/26. 11.2008г. на Главния 
Инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет. 

Обхват на проверката от 01.01.2010год. до 31.12.2010 год.  
 
СРОК за извършване на проверката от 12.04.2011 г. до 15.04.2011г. 

Проверката беше извършена на място в РС- Велико Търново. 
 
  
 
ПРОВЕРЯВАЩИ:  
 
ИНСПЕКТОР:  Светлин Емилов Стефанов.  
ЕКСПЕРТИ: Мариела Николаева Митева и Олег Стоймиров 

Велинов. 
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МЕТОД НА ПРОВЕРКАТА: 
       -непосредствена проверка по  делата  и деловодните книги; 
       -анализ на документация ; 
       -индивидуални беседи и разговори;  
       -изискване на статистическа информация от ръководителите на 
съответните съдилища 
       -предварително изискана информация от проверявания орган на 
съдебната власт. 

 
І.ПРЕПОРЪКИ за преодоляване на негативни практики, дадени с 

Акт за резултати от извършена комплексна проверка по Заповед 
№203/26. 11.2008г. на Главния Инспектор на Инспектората към Висшия 
съдебен съвет: 

 
1.Да се създаде по-добра организация по насрочването на 

наказателните дела,с оглед стриктното спазване на разпоредбата чл. 252 
от НПК. 

2.Да се създаде организация в деловодството даваща възможност за 
прегледност и бързина при осъществяване на необходимите справки. 

3.Административният ръководител ежемесечно да осъществява 
необходимия контрол по спазването на процесуалните срокове и при 
необходимост при нарушения да реагира съобразно предоставената му 
възможност по реда на ЗСВ, относно търсене на дисциплинарна 
отговорност от съответните магистрати. 

 
ІІ. КОНСТАТАЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПРЕПОРЪКИТЕ:  
ІІ.1. ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕПОРЪКАТА ПО Т.1: 
Разпределението на делата се извършва от административния 

ръководител, след което делата незабавно се докладват на съдията- 
докладчик, който от своя страна в сроковете на НПК насрочва съдебното 
заседание.  

 
ІІ.2. ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕПОРЪКАТА ПО Т.2: 
 
Организацията на работа на служба „Деловодство” в РС- Велико 

Търново е съществено подобрена в сравнение с организацията, съществувала 
преди 3 години по време на комплексната планова проверка. В същото време 
все още има случаи на забавяне на справките и обработването на делата. 
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Основна причина за това е недостигът на съдебните служители. Щатната 
численост за 2010г. на Районен съд- гр. Велико Търново наброява 58 човека, 
от които- магистрати 16 броя, държавни съдебни изпълнители-2 броя, съдии 
по вписванията 3 броя и съдебни служители- 37 броя. Средното съотношение 
между брой съдебни служители  и магистрати по щат е 2,31, а съотношението 
между брой съдебни служители и магистрати, съдия- изпълнители и съдии по 
вписванията е 1.76. Следователно натоварването на съдебните служители е 
доста високо, а сравнено с други съдилища то се явява и над средното за 
страната. Напр. в РС- Русе съотношението брой служители и брой магистрати 
е 2,70, в РС- Плевен- 2,48, в РС- Габрово- 3, 44, в РС- Ловеч- 3,00. 
Натоварването на съдебните служители в РС- Велико Търново е доста по- 
високо от натоварването на съдебните служители в районните съдилища от 
Великотърновски съдебен окръг. Напр. в РС- Свищов съотношението на брой 
служители и брой магистрати е 4,00, в РС- Павликени- 3,20, в РС- Елена- 
3,25, а РС- Горна Оряховица- 2,91.В края на месец февруари 
административния ръководител на РС- Велико Търново е направила до ВСС 
предложение за отпускане на три щатни бройки, както следва: една за 
съдебен архивар, една за системен администратор и една за съдебен 
деловодител, но ВСС е отказала да изпълни това искане.  работата на 
магистратите не е обезпечена с необходимия брой съдебни служители 

 
ІІ.3. ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕПОРЪКАТА ПО Т.3: 
 
През 2010г. в РС- Велико Търново по щат е имало 16 магистрати. През 

по- голямата част от годината реално са работили 14 съдии.Съдиите, които 
разглеждат наказателни дела са Десислава Чалъкова- председател, Младен 
Димитров- заместник- председател, Владимир Страхилов, Емил Бобев, Пенко 
Цанков, Крил Хаджитанев, Димитър Кръстев и Даниел Йорданов. 

През изтеклата година в Районен съд – Велико Търново са разгледани 
общо 8894 дела, от тях 6496 броя са граждански дела и 2398 са наказателни 
дела. 

Постъпилите през 2010 година НОХД са 437 бр., което е повече от 
предходните две години. Постъпленията по НОХДела са по глава Глава V – 
престъпления против собствеността – кражба, грабеж, измама, документна 
измама, присвояване – 187 бр.; по Глава ХІ - общоопасни престъпления, 
постъплението -162 бр.; престъпления против стопанството, по глава VІ от 
НК и тези по глава II  – 13 , респективно 10 броя.  

Делата от наказателно частен характер, образувани по тъжба на 
пострадалия през 2010г. са били 37 бр.  

Отбелязана е тенденция на намаляване на постъпленията на делата по 
чл. 78 А от НК.  
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През 2010г. новообразуваните частни наказателни дела са били 1026 
броя, от които най - голям дял представляват ЧНД – разпити - 300 бр.; ЧНД 
образувани по закона за здравето- 55 бр.През 2010г. са се увеличили 
новообразуваните ЧНД комулации- 81 бр. През проверявания период 
магистратите с акта си по същество присъда по реда на чл. 301, ал. 1, т. 3 от 
НПК са определяли, при наличие на основанията визирани в член 23, 25 и 27 
от НК, какво общо наказание да се наложи на подсъдимия.  

Съотношението между новообразуваните частни наказателни дела и 
общо новообразуваните наказателни дела представлява 51% .  

Увеличил се е броят на новообразуваните НАХД – 452 в сравнение с 
2009 г. - 403 и с тези през 2008 год., когато са били 380 бр. Този вид дела 
/НАХД/ съставляват 22,4% от новообразуваните наказателни дела.  

От общо разглежданите през проверявания период 1968 наказателни 
дела, свършените дела са 1593бр., от които до 3 месеца са приключили 
1224бр. дела, а над 3 месеца- 369 дела. Най- много дела от наказателните 
съдии е приключил съдия Емил Бобев-232бр., следван от съдия Хаджитанев, 
съдия Кръстев, Даниел Йорданов и Владимир Страхилов. Най- висок процент 
дела свършени до 3 месеца има съдия Емил Бобев. От общо 232бр. дела в 
срок от 3 месеца той е приключил 204бр. дела. Останалите съдии също са 
приключили по- голяма част от делата си в срок до 3 месеца. 

Съдия Емил Бобев, Пенко Цанков и Димитър Кръстев нямат съдебни 
актове изготвени в срок по- дълъг от един месец. При останалите съдии има 
известно забавяне, но то е незначително. 

През 2010г. делата, чието разглеждане е продължило повече от една 
година са били общо 12 броя. От тях 2бр. дела са НОХД, а 10бр.- ЧНХД. 
Съдия- докладчик по 5бр. дела е бил съдия Даниел Йорданов, по 3 броя- К. 
Хаджитанев, по  2 броя- Владимир Страхилов и по1 бр.- Димитър Кръстев и 
Е. Бобев.  Три от тях са приключили. По НОХД№1566/08г. и НАХД№ 
575/09г. съдия- докладчик е бил К. Хаджитанев.Приключило е и 
НОХД№127/2008г. със съдия- докладчик Емил Бобев. Причина за 
продължителността са процесуалните действия на страните и изпълнение на 
съдебни поръчки. 

През проверявания период в РС- Велико Търново няма спрени 
наказателни производства. 

При проверка по НЧХД№1399/2007г. със съдия- докладчик К. 
Хаджитанев се установи, че делото е образувано по тъжба на Й. М. С. против 
К. Н. и двамата от гр. Велико Търново. С протоколно определение делото е 
прекратено и изпратено на Военен съд- гр. Плевен, който съд повдига спор за 
подсъдност пред ВКС. С определение №11/29.01. 2008г. ВКС изпратил 
делото за разглеждане и решаване по същество на Районен съд- гр. Велико 
Търново. Съдията дал ход на делото и разгледал наказателното производство 
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в продължение на няколко съдебни заседания, с приемане на съдебно- 
медицинска експертиза и предстоящ разпит на свидетели. В съдебното 
заседание на 25. 09. 2009г. делото било отложено за разглеждане на 16. 10. 
2009г. по молба на адв. Иван Иванов от ВТАК. С протоколно определение от 
16. 09. 2009г. производството по НЧХД е прекратено. Определението било 
обжалвано от адв. Стоян Петров повереник на Й. С. След направени отводи 
на съставите на ОС- Велико Търново, с определение №19/15.02.2010г. на 
ВКС по ч. н. дело №85/2010г., делото е изпратено за разглеждане от 
ловешкия окръжен съд. С решение №61/17.05. 2010г. по ВЧНД№114/2010г. 
отменил определението и върнал делото на същия състав за продължаване на 
процесуалните действия. Към датата на проверката делото не беше 
приключило. 

С решение по НАХД№94/2010г. по описа на РС- Велико Търново със 
съдия- докладчик Даниел Йорданов е отменено наказателно постановление на 
директора на „Д”ДП, с което на С. Ц. за извършено нарушение по чл. 80, ал. 
14, т.2 от Закона за горите и на осн. чл. 113, ал.1 от същия закон, му е 
наложено административно наказание „глоба” в размер на 50лв. и е 
постановено отнемане в полза на държавата на вещите, предмет на 
нарушението и вещта послужила за извършване на нарушението. С решение 
по КНАХД№10209/2010г. отмени решението, защото съгласно чл. 113, ал.4 
от ЗГ, не подлежи на обжалване НП, с което е наложена глоба до 100лв. или е 
постановено отнемане в полза на държавата на вещи, чиято стойност е до 
1000лв. 

По НОХД№№11268/09г. беше установено, че делото е висящо. С писмо 
от 17. 02. 2011г. на Сара Стоева- съдия- докладчик по НОХД№1268/09г. по 
описа на ОС- Велико Търново е изискано НОХД№729/08г. на ВТРС, ведно с 
ВНОХД№315/09г. по описа на ВТОС. На 22.02. 2011г. съдия Даниел 
Йорданов изпратил цялото производство, включващо НОХД№11268/09г. на 
ВТРС, НОХД№729/08г. на ВТРС, ВНОХД№315/09г. на ВТОС и ДП№ЗМ-
875/07г. на РПУ- Велико Търново. В писмото изрично посочил, че делото е 
насрочено в открито съдебно заседание на 5. 04. 2011г. от 9.30ч. и помолил до 
тази дата делото да бъде върнато.   

Установи се, че в РС- Велико Търново е имало образувани две дела с 
идентичен предмет.Това са НАХД№174/2010г 281/10г. образувано по жалба 
на В. А. от гр. Варна срещу НП№5798/26.11.2009г. на Началника на РУ на 
МВР- Велико Търново и НАХД№281/10г ., което също е образувано по жалба 
на В. А. от гр. Варна срещу НП5798/26.11.2009г.  на Началника на РУ на 
МВР- Велико Търново. На 19. 04. 2010г. НАХД№281/10г е обявено за 
решаване. С решение в едномесечен срок съдът отменил обжалваното 
наказателно постановление. На това основание В. А. оттеглил жалбата, 
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станала повод за образуване на НАХД№174/2010г. и с определение от 18. 06. 
2010г.  съдът прекратил това производство. 

Бяха инспектирани и НОХД№69/2010г., НЧХД№671/09г., 
НАХД№17/10г., НОХД№431/08г., НОХД№511/10г. и много други.  

  Всички дела образувани в периода 1.01- 31. 12. 2010г. по искане за 
вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража"(чл.64 и чл. 65, 
НПК) или за нейното изменение(чл.64 и чл. 65, НПК) във ВТРС са разгледани 
и решени в рамките на едно заседание и при спазване на сроковете по чл. 64, 
ал.3 и чл. 65, ал.3 от НПК.  

В Районен съд Велико Търново постоянно се извършва преглед и 
анализ на неприключилите дела, образувани за предходен 
период.Предприемат се мерки по приключването им в най-кратки срокове. 
Всеки месец председателят на съда организира Работна среща със зам. 
председателя. Дискутират се текущи проблеми за организацията на работата 
и движението на делата. Обсъждат се статистически данни, състоянието на 
информационните технологии, социалната практика и финансовите ресурси. 
Инициират се и се провеждат срещи на председателя на съда със съдиите. 
Коментират се проблеми, възникнали в отделенията от законодателната 
практика, препоръки за решаване на текущите проблеми, в това число и 
управленски решения. 

 
ВЪЗ ОСНОВА НА ИЗЛОЖЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ ОТ 

ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА,  ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ ВИСШИЯ 
СЪДЕБЕН СЪВЕТ ПРАВИ СЛЕДНИТЕ ИЗВОДИ: 

 
Съдиите насрочват делата в сроковете по чл. 252 от НПК. 

Председателят на съда е създал добра организация в деловодството. 
Проблемите, които все още възникват се дължат на високата натовареност на 
служителите в служба „Деловодство” и твърде малкия състав на тази служба.  

Необходимо е усъвършенстване на използваните програми, за да не се 
допуска образуване на две дела с идентичен предмет. 

Съдиите проучват делата задълбочено. Спазват се сроковете по чл. 65, 
ал.3 от НПК. Съдиите предприемат дисциплиниращи мерки спрямо 
участниците в процеса и спазват изискването на чл. 271, ал.10 от НПК при 
насрочване на съдебните заседания. Полагат се сериозни усилия за спазване 
на разумния срок по чл. 22 от НПК. Съдиите спазват и сроковете по чл. 308 
от НПК. Необходимо е да се спазва стриктно и чл. 97 от ПАРОАВАС, който 
не допуска висящи производства да се изпращат за послужване. 
  

Следователно административният ръководител на ВТРС е предприел 
необходимите мерки за подобряване на организацията по движението на 
делата, изготвянето и предаването на съдебните актове в законоустановените 
процесуални срокове. Негативните практики, констатирани при комплексната 
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планова проверка в основната си част са преодолени, а препоръките, дадени с 
Акта за резултати от извършена комплексна проверка по заповед №203/26. 
11.2008г. на Главния Инспектор към Висшия съдебен съвет да изпълнени. 
 
 

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 РС- Велико Търново да 

предприеме стъпки за въвеждане на деловодна програма, която да 
позволява своевременно отчитане наличието на висящи дела със същите 
страни, на същото основание и за същите искания. 
 

ІІ.Препоръчва на Даниел Йорданов- съдия в Районен съд – Велико 
Търново да спазва стриктно чл. 97 от ПАРОАВАС; 
 

 
Председателят на РС- Велико Търново следва да предприеме стъпки за 

изпълнение на препоръката по т. І в срок от един месец, считано от датата на 
връчване на настоящия Акт за резултатите от извършена проверка. 
Спазването на другата препоръка следва да бъде постоянна практика. 

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

на председателя на РС- Велико Търново и на Даниел Йорданов- съдия в РС- 
Велико Търново.  

 
  

             ИНСПЕКТОР:                                                                                                                                                 
                                       
                                                      …………….…….……………                                    
                                                        СВЕТЛИН СТЕФАНОВ 
 

 
ММ 
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Днес …………………….. настоящият Акт бе връчен на Десислава 
Чалъкова- Председател на Районен съд-Велико Търново. 

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:………………………………. 
 
 
Днес …………………….. настоящият Акт бе връчен на Даниел 

Йорданов- съдия в Районен съд-Велико Търново. 
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:………………………………. 
 
 
 


