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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 проверка 
 
        
 

             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,  в 
Апелативен район –град Варна за 2010 год. и Заповед №58/12.04.2010 год.на 
Главния Инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет, 

 СЕ ИЗВЪРШИ КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА на Окръжен съд град 
Разград с обхват на проверката от 01.01.2009год. до 31.12.2009 год. и задачи 
на проверката: 

- времеви стандарти за администрирането на отделните видове дела, 
срочност на разгледаните първоинстанционни дела и въззивни проиводства 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 Апелативен съд; предложения за 
изменение на будещи съмнение и водещи до противоречиво 
приложение текстове на отделни норми, както и до противоречива 
съдебна практика. 

- заповедни книги. 

 Изх.№……………… 
 Дата: …………….… 
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СРОК за извършване на проверката от 19.04.2010 г. до 5.05.2010 

г. 
 
 С ПРОВЕРЯВАЩИ:  
 
ИНСПЕКТОР:  Светлин Емилов Стефанов.  
ЕКСПЕРТИ: Мариела Николаева Митева и Олег Стоймиров 

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

 
Окръжен съд Разград осъществява правосъдието в Разградска област, 

включваща 7 общини в съдебните райони на районните съдилища в градовете 
Разград, Кубрат и Исперих. 

Окръжният съд в гр. Разград се помещава в сграда, собственост на 
Община Разград, като заема ІІ и малка част от ІІІ-я етаж. С Решение № 
538/27.10.2009 г. на Общинския съвет Разград, част от сградата /ІІІ етаж/ е 
предоставена за безвъзмездно управление и ползване.Окръжен съд Разград 
разполага със 2 бр. зали намиращи се на III етаж.  

Предоставя на гражданите следните информационни услуги: 
унифицирани указателни табла, табели. 

В края на 2009г. е извършен ремонт на третия етаж на сградата. След 
извършения ремонт Окръжен съд Разград и Районен съд Разград разполагат с 
необходимите помещения – самостоятелни кабинети за съдиите, разширени 
канцеларии, отговарящи на изискванията архиви,  както и стаи за 
прокуратурата и адвокатурата. Съдиите и съдебните служители разполагат с 
много добри битови условия за упражняване на своите правомощия и 
ефективно обслужване на гражданите. 
 
 
 УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДА 

 
Председател на Окръжен съд- Разград е Веселин Стоянов- той е избран 

за административен ръководител с протокол №31 от 22. 09. 2009г. на Висшия 
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съдебен съвет. До неговото избиране председател е бил Емил Колчагов. 
Заместник- председатели на Окръжен съд- Разград са Лазар Мичев и Анелия 
Йорданова. До м.октомври 2009г. Общият брой на съдиите е 14. Освен 
председателят и двамата заместник- председатели в съда работят 9 съдии и 2 
младши съдии. Заети са всички бройки, като един  съдия е в едногодишен 
неплатен отпуск. Съдия Вергиния Христова Мичева от 23.09.2008 година до 
31.09.2009 година  е била в неплатен отпуск. По нейна молба от 23.09.2009г. 
неплатеният й отпуск е продължен до 23.09.2010г. Същата работи като съдия 
в Мисията на Европейския съюз в Косово. 

До м. октомври 2009г. в ОС- Разград не е имало отделения. Всички 
съдии от Окръжен съд Разград са разглеждали наказателни дела І инстанция, 
а наказателните дела ІІ инстанция са се разглеждали от един постоянен троен 
състав. Със Заповед № 299/15.10.2009 година в инспектирания съд в 
създадено наказателно отделение и са оформени три въззивни състава.  

Окръжен съд- Разград прилага принципа за случайния подбор чрез 
електронно разпределение на делата от 20. 06. 2006г. съгласно програма 
LawChoice. До м. септември 2009г. разпределение на делата в ОС- Разград са 
правили заместник- председателите. След това разпределението на делата 
при спазване на принципа за случайния подбор чрез електронно 
разпределение на делата се извършва от председателя на ОС- Разград, а в 
негово отсъствие- от негов заместник. При извършената проверка се 
установи, че делата се образуват своевременно в деня на постъпване на 
книжата в съда или на следващия ден.  Съгласно заповед № 302/20.10.2009 г. 
на председателя на съда   протоколите за извършеното разпределение общо за 
делата се прилагат към воден Регистър за случайния подбор, в който се 
подреждат ежедневно, а протокол за конкретното дело с конкретния съдия 
докладчик  се прилага и към всяко едно от разпределените дела. 

На основание Заповед № 17/ 20.01.2010 г. на Председателя на 
Разградски окръжен съд,  е извършена ревизия   за дейността на Районните 
съдилища в Разград, Исперих и Кубрат за периода от 01.01.2009 г. до 
31.12.2009 г. В Районен съд- Разград проверката е извършена от комисия в 
състав:Анелия Йорданова, Димитринка Василева, Светла Робева и 
Валентина Димитрова. В Районен съд- Исперих проверката е извършена на 
27.І.2010г. от комисия в състав – Лазар Мичев и Рая Йончева, а в Районен 
съд- Кубрат проверката е извършена на 28.01.2010 г. от комисия в състав 
Емил Стоев и Ирина Ганева. 

Съгласно  заповед  № 350/24.11.2009 г. на Председателя на ОС- 
Разград,  в проверявания съд на  дежурство   се   гледат  следните  видове 
дела: вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража” на 
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основание чл. 64 от НПК; искане за разпит пред съдия; разрешение за 
претърсване и изземване. 

Съдиите дават дежурства съобразно график за дежурствата, който се 
изготвя от заместник- председателите Лазар Мичев и Анелия Йорданова.  
 

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ 
 
Изготвянето на призовките и съобщенията за призованите лица след 

образуване на делото и след съдебно заседание се извършва в срок от 1- 3 
дни.  Няма наказателни дела  по които този срок да не е спазен. 

Съдебните протоколи по делата се изготвят в срок от 3 дни след 
съдебното заседание Няма наказателни дела, по които този срок не е спазен.  

Връчването на призовки, съобщения или преписи от жалба на 
участвали в производството страни се извършва до 14 дни. Няма наказателни 
дела, по които този срок да не е спазен. 

Изпращането на преписи от решенията или от жалби на страните по тях 
се извършва най- късно на следващия ден след предаване на решеното дело в 
деловодството. Няма административно-наказателни дела, по които този срок 
да не е спазен.  

Изпращането на препис от протест или жалби на страните по тях се 
извършва най- късно на следващия ден след разпореждането на съдията. 
Няма дела, по които този срок да не е спазен.  

Изпращането на делата на по- горна инстанция става до 3 дни след 
изтичане на срока за възражения по подадена жалба или протест. Няма 
наказателни дела,  по които този срок да не е спазен. 
 Съгласно заповед на Председателя на ОС-  Разград всички деловодни 
книги и регистри, които се използват в работата на наказателното, и 
гражданското се водят на електронен носител. Справки по делата се 
извършват въз основа на водените електронни регистри. 
            Съдебните книги на хартиен носител са прошнуровани, номерирани и 
подпечатани, със съответните подписи, съобразно изискванията на 
ПАРОАВАС /отм./ и ПАРОАВАС.  

Описната книга, книгата за открити заседания, книгата за закрити и 
разпоредителни заседания, книгата за привеждане в изпълнение на влезли в 
сила присъди и определения по глава 29 от НПК, книгата за веществените 
доказателства 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. 

Съдебните секретари изготвят протоколите в установените срокове, а 
списъците на лицата своевременно. Съдебните протоколи се водят стриктно, 
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съдържат изискуемите реквизити. Определенията, постановени от съдията- 
докладчик в съдебно заседание са отразени изчерпателно 
 
 Приложение №1, раздел „Съдебна администрация” 
 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Техническата обезпеченост на магистратите за бърз и лесен достъп до 

актуалното българско законодателство и правото на ЕС гарантират по- бързо 
и по- качествено правораздаване. Информационните технологии позволяват 
по- голяма прозрачност в работата на съда и улесняват гражданите при 
упражняване на правото за достъп до информация. 

Със заповед № 107/26.06.2006 г. и  заповед № 292/13.10.2009 г. 
Окръжен съд Разград има въведени писмени правила за управление на 
информацията и ІТ технологиите. Сигурността на информацията в локалната 
мрежа се осигурява от използването на антивирусен лицензиран програмен 
продукт „panda”, предоставен от Министерство на правосъдието. 

Всички съдии и служители са обучени за работа с MS Office, MS Word, 
Internet Explorer, Outlook Express, а деловодителите и c 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 2000 г. е в експлоатация деловодната програма САС „Съдебно 
деловодство”. Програмата се използва от специализираната администрация 
на съда и съдиите за управление на делата.  Съдът използва правно-
информационните продукти „Апис" с модули: „Апис-Право”, „Апис-
Процедури”, „Апис-Практика”, „Апис-Време” и „Евро-право”. Правно- 
информационните продукти са мрежови вариант и са достъпни от всички 
работни места. 

Web-сайтът на Окръжен съд Разград www.razgrad.court.bg.org се 
поддържа ежедневно в актуално състояние. Освен богатата справочна 
информация, съгласно изискванията на Закона за съдебната власт в нея се 
публикуват отчетните доклади за работата на съда, график на заседанията, 
постановените съдебни актове и влезлите в сила съдебни актове, както и 
декларациите по чл.12 от ЗПКИ.  Окръжен съд Разград е въвел вътрешни 
правила за организацията по публикуването на съдебните актове. 
Информацията се актуализира непрекъснато.  

 

http://www.razgrad.court.bg.org
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Приложение №1, раздел „Информационни технологии” и Отчетен 
доклад за дейността на ОС- Разград през 2009г. 

 
ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 
 
Както беше посочено и по- горе до м.октомври 2009г. в Окръжен съд 

Разград не е имало специализация на съдиите по материя, както и обособени 
отделения. Всички съдии от Окръжен съд Разград са разглеждали 
наказателни дела І инстанция. До формирането на наказателно отделение 
наказателните дела ІІ инстанция са се разглеждали от един постоянен троен 
състав - съдия Лазар Мичев, съдия Димитринка Василева, съдия Светла 
Робева. След 16.04.2009 година в него е включена и съдия Теодора Нейчева. 

Със Заповед № 299/15.10.2009 година е формирано наказателно 
отделение с ръководител на отделението Лазар Мичев – зам. председател на 
Окръжен съд- Разград. 

По щат съдиите, които гледат наказателни дела са 6 бр. - Веселин 
Стоянов, Лазар Мичев, Димитринка Василева, Емил Колчагов, Светла Робева, 
Теодора Нейчева.Няма незаети  щатни бройки.  

Със създаването на наказателно отделение в него са оформени три 
въззивни състава.  

Първи състав: 
Председател - съдия Веселин Стоянов   
член - съдии Димитринка Василева  
  Теодора Нейчева.  
Втори състав: 
Председател съдия Емил Колчагов  
член съдии: Димитринка Василева  
 Светла Робева.  
Трети състав: 
Председател съдия Лазар Мичев  
член съдии Теодора Нейчева и  
  младши съдия.  
 
Тъй като за горецитирания период от време част от съдиите са били на 

семинари или в отпуск, а друга част- командировани в Районен съд 
гр.Исперих,  това налагало ежемесечно промени в сформирането на 
съставите. 

След сформирането на наказателното отделение, петима съдии гледат 
първоинстанционни наказателни дела. 

В отделението не са работили помощник- съдии. 
Към отделението работят 7 бр. служители, деловодители 2 бр, и секретар-
протоколисти 4 бр., архивар – 1 бр. За веществените доказателства отговаря 
Росица Райчева – архивар. 
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През проверявания период съдиите са имали средно по 16 бр. съдебни 
заседания месечно като първа инстанция и 12 бр. съдебни заседания месечно 
като въззивна инстанция.  

Поради обстоятелството че до 15.10.2009 г. е нямало сформирано 
наказателно отделение и всички съдии са разглеждали както наказателни, 
така и граждански дела средното постъпление на съдия за месец е 1 
наказателно дело като първа инстанция, и 1 бр. дела като въззивни. 
Същевременно средно месечно един съдия е свършвал 1 бр. наказателни дела 
като първа инстанция и 1бр. дела като въззивни.  

През проверявания период на съдия са разпределени общо бр. 
наказателни дела като първа инстанция и като въззивни, а са решени  общо 
наказателни дела като първа инстанция и дела като въззивни както следва: 

 

№ съдия 

Разгледани дела Решени дела 

Общо 

на
ка

за
те

лн
и 

де
ла

 I 

ин
ст

ан
ци

я 
на

ка
за

те
лн

и 

де
ла

 II
 

ин
ст

ан
ци

я 

Общо 

на
ка

за
те

лн
и 

де
ла

 I 

ин
ст

ан
ци

я 
на

ка
за

те
лн

и 

де
ла

 II
 

ин
ст

ан
ци

я 

1 АНЕЛИЯ М. ЙОРДАНОВА 14 12 2 14 12 2 

2 ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА 16 14 2 15 15 2 

3 ВЕСЕЛИН Х. СТОЯНОВ 4 2 2 3 2 1 

4 ДИМИТРИНКА ВАСИЛЕВА 52 23 29 49 21 28 

5 ЕМИЛ Б. КОЛЧАГОВ 16 8 8 11 8 3 

6 ЕМИЛ Д. СТОЕВ 21 15 6 20 14 6 

7 ИРИНА М. ГАНЕВА 7 5 2 7 5 2 

8 ЛАЗАР Й. МИЧЕВ 56 19 37 54 19 35 

9 РАЯ П. ЙОНЧЕВА 19 17 2 16 16 2 

10 СВЕТЛА П. РОБЕВА 42 14 28 39 13 26 

11 ТЕОДОРА М. НЕЙЧЕВА 33 14 19 30 13 17 

  АТАНАС Д. ХРИСТОВ 6   6 4   4 

  НИКОЛАЙ Б. БОРИСОВ 2   2 2   2 

  Всичко: 288 143 145 268 138 130 
 

 
 Приложение: 1.Приложение №1, раздел „Движение на делата” 
                         2. Справка №14 за образуваните и свършени частни 

наказателни дела за всеки месец по състави, за периода 1. 01.- 31. 12. 2009г. 
 
В   периода   1.01.2009г. - 31.12.2009 г . Окръжен съд Разград  е 

разгледал  912 бр. дела, от които наказателни дела 288 бр., като 43 бр. 
НОХД,  ЧНД - 92 бр., НАХД - 8 бр., ВНОХД 76 бр., ВЧНД 44 бр. ВНЧХД 12 
бр. ВАНД 13 бр.  
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От тях образувани  през 2009г. са 134 бр. наказателни дела като първа 
инстанция и 126 бр. като въззивни дела. Останали от предишни периоди са 9 
бр. наказателни дела като първа инстанция и 19 бр. като въззивни дела. 

С висок обществен интерес са 6 бр. наказателни дела като първа 
инстанция.  

Няма такива въззивни дела. 
Свършените наказателни дела са 138 бр.  наказателни дела като първа 

инстанция и 130 бр. като въззивни дела. От тях НОХД 38 бр. наказателни 
дела като първа инстанция и 68 бр. като въззивни дела, НЧХД 0 бр. 
наказателни дела като първа инстанция и 11 бр. като въззивни дела, ЧНД 92 
бр. наказателни дела като първа инстанция и 40 бр. като въззивни дела, АНД 
8 бр. наказателни дела като първа инстанция и 11 бр. като въззивни дела. 

От тях наказателни дела са приключили с присъда 21 бр. дела като 
първа инстанция; са приключили с решение  10 бр.  дела като първа 
инстанция  и 94 бр. като въззивни дела; са приключили с определение 50 бр. 
като първа инстанция  и 32 бр.  като въззивни дела; са приключили със 
споразумения 10 бр. като първа инстанция, са приключили с разпореждане 9 
бр. дела като първа инстанция. 

Делата, които са образувани преди 1. 01. 2009г. и не са приключили до 
31. 12. 2009г. са както следва: 

 НОХД№ 436/06г. със съдия- докладчик Емил Стоев е образувано на 1. 
11. 2006г. 

НОХД№236/08г. със съдия- докладчик Рая Йончева е образувано на 4. 
09. 2008г. 

ВНОХД№214/08г. със съдия- докладчик Атанас Христов е образувано 
на 8. 08. 2008г. 

ВНОХД№28/2008г. със съдия- докладчик Атанас Христов е образувано 
на 13. 02. 2008г.  

Наличните в съда НОХД №436/06г. и НОХД№236/08г. бяха 
инспектирани и ще бъдат обект на подробен коментар по- долу. 

ВНЧХД№28/08г. със съдия- докладчик Атанас Христов е образувано на 
13. 02. 2008г. и спряно в закрито заседание на 15. 09. 2008г. 

 
Приложение №1, раздел „Движение на делата”, Справка №5 за 

спрените дела, както и за висящите наказателни дела, образувани преди 1. 01. 
2009г. и неприключили към 1. 01. 2010г. 

 
През проверявания период няма изгубени дела. 
 
Приложение №1, раздел „Движение на делата” 
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30 бр. дела са прекратени. От тях 23бр. дела като първа инстанция и 7 
бр. като въззивни дела. От тях по давност е прекратено производството по 
НОХД №82/08г за обвинение по чл. 219 от НПК.Делото беше инспектирано в 
рамките на проверката  и ще бъде обект на коментар в раздела за спазване на 
чл. 22 от НПК относно разумния срок за разглеждане и решаване на делата. 

 
 
І.НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА І ИНСТАНЦИЯ 
 
През 2009г. РОС е разгледал като първа инстанция 143 наказателни 

дела, от които НОХД- 43бр., НАХД- 8 бр., ЧНД- 92бр. 
От посочените по- горе дела новообразувани са 134бр. дела, а останали 

от предишен период са 9 бр. дела. 
Свършените наказателни дела първа инстанция са 138бр. От тях 

НОХД- 38 бр., АНД-8бр.ЧНД-92бр. 
 Прекратените дела първа инстанция са 23 бр.  
Причините за прекратяване на делата са както следва: НОХД№24/09г, 

НОХД№127/09г., НОХД№224/09г и НОХД№233/09г. са върнати за 
доразследване на осн. чл. 248 от НПК.   

НОХД№10/09г., НОХД№ 63/09г., НОХД№100/09г., НОХД№ 143/09г. , 
НОХД№ 161/09г., НОХД№184/09г., НОХД№ 190/09г., НОХД№199/09г., 
НОХД№205/09г., НОХД№ 222/09г. са прекратени, защото са приключили със 
споразумение.Едно дело е прекратено, защото съдът не е одобрил 
предложеното споразумение.Другите причини са изпращане на делото за 
разглеждане по компетентност на друг съд и недопустимост на подадена 
жалба. 

Следователно 63%  от делата са прекратени поради сключване на 
споразумение.  

 
Приложение : Справка №6 за делата, прекратени в периода 1. 01. – 31. 

12. 2009г. с посочване на основанието; 
 
Както беше посочено и по- горе 4бр. дела са върнати на прокурора с 

указания за отстраняване на нарушения, допуснати на досъдебното 
производство.  

НОХД№24/09. е върнато на прокурора с разпореждане от 5. 02. 2009г., 
постановено на осн. чл. 248 от НПК, защото материалите от досъдебното 
производство не са предявени на наследника на пострадалия от 
престъплението по чл. 115 от НК. Обвинителният акт е внесен от М. 
Пенчикова- прокурор в ОП- Разград. 
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НОХД№127/09г. е върнато с определение от 16. 09. 2009г., постановено 
в закрито заседание на осн. чл. 248 от НПК. В определението си съдия- 
докладчикът В. Димитрова посочила, че настоящото дело е образувано след 
като АС- Варна отменил присъдата на Окръжен съд- Разград, постановена по 
НОХД№288/08г. поради това, че при разглеждане на делото е осъществено 
неясно и непрецизно изменение на обвинението по чл. 287 НПК, като срещу 
подсъдимата са повдигнати вече две нови обвинения- по чл. 219, ал.1 и чл. 
311, ал.1 от НК, но посочената в новото обвинение щета за община Исперих 
не е установена в посочения размер по нито един от начините, предвидени в 
НПК. С разпореждане на съдията- докладчик образуваното сега 
НОХД№127/09г. е насрочено в открито съдебно заседание на 25. 09. 
2009г.Според съдия Димитрова съдията- докладчик е допуснал 
опущение.Смята, че от мотивите на въззивния съд става ясно, че са допуснати 
съществени нарушения на процесуалните правила, довели до ограничаване на 
правото на защита на подсъдимата, които следва да бъдат отстранени от 
Окръжна прокуратура- Разград. 

НОХД№224/09г. е върнато с разпореждане от 23. 11. 2009г., 
постановено на осн. чл. 248 от НПК от съдия Теодора Нейчева, защото на 
досъдебното производство е допуснато нарушение на чл. 15, ал.4 и чл. 75 от 
НПК. Според съдията въпреки, че родителите на починалия са разпитани като 
свидетели и по делото има съдебно – медицинска експертиза за смъртта на 
пострадалия, разследващият орган не е разяснил на наследниците на 
пострадалия правата, които имат и не им е предявил материалите от 
досъдебното производство. Обвинителният акт е внесен от Т. Тодоров- 
прокурор в Окръжна прокуратура Разград.  

НОХД№ 233/09г. е върнато за доразследване с разпореждане от 12.11. 
2009г., постановено на осн. чл. 248 от НПК от съдия Д. Василева, защото 
разследващият полицай не е разяснил на пострадалите правата, които имат и 
не им е предявил материалите от досъдебното производство. Според съдията 
протоколът, удостоверяващ, че пострадалите, които живеят на един адрес в 
гр. София са призовани по телефона не удостоверява редовно призоваване. 
Фактически делото е върнато на ОП- Разград, защото наследниците на 
пострадалия са били призовани по реда на чл.178, ал.8 от НПК. 

В изпълнение на решение на ВСС по протоколи №39/8. 10. 2008г. и 
№50/3. 12. 2008г. и заповед №239/2.02.2009г. на Главния прокурор на 
Република България са проведени няколко работни срещи на прокурори, 
съдии и разследващи полицаи от Разградски окръжен съдебен район за 
анализиране на причините за прекратяване и връщане на делата от съдебна 
фаза, за забавяне разглеждането им, обсъждане на противоречива съдебна 
практика и други проблемни въпроси, свързани с прилагането на закона. В 



 11 

изпълнение на тези заповеди са проведени три съвместни съвещания 
съответно на 3. 04. 2009г., 10. 07. 2009г. и 9. 10. 2009г. Провеждането на 
съвещанията е отразено в писмени протоколи. Обсъждани са доклади на 
Окръжна прокуратура- Разград за причините за връщане на делата от съда на 
прокуратурата от региона на ОП-  Разград за първото тримесечие на 2009г., за 
първото шестмесечие на 2009г. и за второто шестмесечие на 2009г. Докладът 
за причините за връщане на делата от съда на прокуратурата през второто 
шестмесечие на 2009г. показва известно напрежение в отношенията съд- 
прокуратура. Работните срещи на прокурори, съдии и разследващи полицаи 
от Разградски окръжен съдебен район за анализиране на причините за 
прекратяване и връщане на делата от съдебна фаза, за забавяне разглеждането 
им, обсъждане на противоречива съдебна практика и други проблемни 
въпроси, свързани с прилагането на закона следва да продължат до 
изясняване на всички спорни въпроси и постигане на общо становище по тях. 

 
НОХД№236/08г. е връщано на прокурора три пъти. В рамките на 

проверката делото беше инспектирано и се установи следното: 
На 27. 04. 2007г. е образувано НОХД №163/07г. въз основа на 

обвинителен акт , внесен срещу И. С. от Разград за престъпление по чл. 203, 
ал.1 във вр. С чл. 202, ал.1, т.1 във вр. С чл. 201, във вр. С чл. 26, ал.1 от НК, 
чл. 302а във вр. С чл. 302, ал.1, т.1 във вр. С чл. 301, ал.3 във вр. С ал.1  във 
вр. С чл. 26, ал.1 от НК. Има печат, че делото е предадено на съдията. 
Обвинителният акт е внесен от зам. окръжния прокурор Кръстю Георгиев. С 
разпореждане от 9. 05. 2007г. съдът е върнал делото на прокурора, защото 
след последното предявяване е извършен разпит, но не е направено ново 
предявяване на материалите от досъдебното производство на 
обвиняемия.Разпореждането не съдържа името на съдията и на съда.  

На 15. 06. 2007г. е образувано НОХД №206/07г. въз основа на 
обвинителен акт , внесен срещу И. С. от Разград за престъпление по чл. 203, 
ал.1 във вр. С чл. 202, ал.1, т.1 във вр. С чл. 201, във вр. С чл. 26, ал.1 от НК, 
чл. 302а във вр. С чл. 302, ал.1, т.1 във вр. С чл. 301, ал.3 във вр. С ал.1  във 
вр. С чл. 26, ал.1 от НК. Има печат, че делото е предадено на съдията. 
Обвинителният акт е внесен от зам. Окръжния прокурор Кр. Георгиев. С 
разпореждане от 28. 06. 2007г. Според съда в обстоятелствената част на 
обвинителния акт се съдържа единствено доклад на събраните по делото 
доказателства и се явяват  проследени договорни взаимоотношения между 
търговски субекти. От изнесеното в обвинителния акт не следва извод за 
твърдяното по отношение на обвиняемия престъпление по чл 203 от НК. 
Информация за конкретни действия на обвиняемия, която да позволи извод 
на съда за квалификация на поведението му, съставлява ли то престъпление, 
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по кой текст и т. н. обвинителният акт не съдържа. Няма данни за механизма 
на деянията, за онези действия, с които обвиняемия инкриминира 
изпълнителното деяния на престъпленията, в които е обвинен, а това при 
всяко положение вди до ограничаване на правото му на защита. 
Разпореждането не съдържа името на съдията и на съда 

На  29. 08. 2007г. е образувано НОХД№252/07г. въз основа на 
обвинителен акт , внесен срещу И. С. от Разград за престъпление по чл. 203, 
ал.1 във вр. С чл. 202, ал.1, т.1 във вр. С чл. 201, във вр. С чл. 26, ал.1 от НК, 
чл. 302а във вр. С чл. 302, ал.1, т.1 във вр. С чл. 301, ал.3 във вр. С ал.1  във 
вр. С чл. 26, ал.1 от НК. Има печат, че делото е предадено на съдията. 
Обвинителният акт е внесен от зам. Окръжния прокурор Кр. Герогиев. 

На 30. 08. 2007г. съдия- докладчикът Рая Йончева постановила 
разпореждане по чл. 248 от НПК и насрочила делото за 16 и 17. 10. 2007г. На 
8. 10. 2007г. е постъпило заявление от подс. С., че адвокатът му е ангажиран, 
той не желае друг адвокат да го защитава и иска отлагане на делото. С 
разпореждане от същия ден делото е отсрочено за 4 и 5. 12. 2007г.В съдебно 
заседание на 4. 12. 2007г. се явил прокурор Кр. Георгиев. Съдът отложил 
делото за 30. 01. 2008г. заради ангажимент на защитата и с оглед събиране на 
нови доказателства.Съдебното заседание от 30. 01 е отложено за 13 и 14. 03. 
2008г. поради заболяване на съдебен заседател.В съдебното заседание на 13 
март 2008г. делото е прекратено на следните основания: Съдебният заседател 
ще бъде подложен на продължително лечение и се налага възобновяване на 
производството и протичането му в друг състав с оглед изискването за 
неизменност на състава. Освен това както в разпоредително заседание взел 
становище относно п. 2 от обвинението за престъпление по чл. 302, така и в 
хода на съдебното заседание намира, че внесеното по този пункт обвинение 
не позволява на съда, а оттам и на  подсъдимия да разбере в какво точно се 
обвинява, тъй като престъплението по чл. 302 съдържа няколко изпълнителни 
деяния. Поради това и на осн. чл. 288, т.1 от НПК връща делото на прокурора 

Делото е образувано на 16. 09. 2008г. като НОХД№236/08г. въз основа 
на обвинителен акт, внесен срещу И. С. от Разград за престъпление по чл. 
203, ал.1 във вр. С чл. 202, ал.1, т.1 във вр. С чл. 201, във вр. С чл. 26, ал.1 от 
НК, чл. 302а във вр. С чл. 302, ал.1, т.1 във вр. С чл. 301, ал.3 във вр. С ал.1  
във вр. С чл. 26, ал.1 от НК. Има печат, че делото е предадено на съдията. 
Същият ден председателят на съда постановил разпореждане, че с оглед 
обстоятелството, че съдия- докладчикът Йончева е в отпуск до 2. 10. 2008г. на 
осн. Чл. 252, ал.2 от НПК делото да се насрочи за разглеждане до 1. 12. 
2008г.Обвинителният акт е внесен от зам. Окръжния прокурор на РОП-
Кръстю Георгиев. 
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На 24. 10. 2008г. съдия Рая Йончева постановила разпореждане по чл. 
248 от НПК, с което насрочила първото заседание на 12 и 13. 11. 2008г.На 5. 
11. 2008г. адвокатът на подсъдимия поискал отлагане и с разпореждане от 
същия ден съдията пренасрочила делото на 2 и 3 . 12. 2008г.Съдебното 
заседание на 2. 12. 2008г. приключило в 15.08ч.На 3. 12. 2009г. делото е 
отложено за 5 и 6. 02. 2009г. заради събиране на нови 
доказателства.Съдебното заседание на 5. 02. 2009г. приключило в 13. 20ч. 
Съдът постановил и принудително довеждане на неявил се свидетел.На 6. 02. 
2009г. делото е отложено за 26 и 27. 03. 2009г. за събиране на доказателства. 
Съдебното заседание на 26. 03. 2009г. е отложено за 25 и 26. 05. 2009г. 
Подсъдимият направил отвод на вещите лица по назначената по делото 
съдебно- счетоводна експертиза. На 20. 05. 2009г. постъпила молбата от 
адвоката на подсъдимия по делото за отлагане, защото експертизата не е 
изготвена  и срокът по чл. 149, ал.3, НПК няма да бъде спазен.Същият ден е 
постановено определение на съда, с което е назначено вещо лице и е 
поставена задача на съдебно- икономическа експертиза, а делото е 
пренасрочено за 25 и 26 юни 2009г. В съдебното заседание на 25. 06. 2009г. е 
участвала прокурор М. Пенчикова, но не е отразено дали това е разпоредено 
от ОП на РОП.Делото е отложено за 6 и 7. 10. 2009г. за призоваване на 
неявили се свидетели и поставил допълнителна задача на вещото лице.на 6. 
10. 2009г. делото е отложено за 19 и 20. 11. 2009г., защото вещото лице не е 
изготвило заключение по допълнителната задача.Съдебното заседание от 19. 
11. 2009г. е отложено за 19. 01. 2010г.В съдебното заседание на 19. 11. 2009г. 
отново участвал прокурор Кр. Георгиев.Съдебното заседание от 19. 01. 2010г. 
е отложено на 19.02.2010г., защото по делото не е изготвено заключение на 
съдебно- икономическата експертиза и с оглед осъществяването на нови 
опити за призоваване на неявилите се свидетели.На 15. 02. 2010г. е постъпила 
молба от адвоката на подсъдимия за отлагане на делото с оглед неизготвено 
заключение на вещото лице.С разпореждане от 25. 03. 2010г. делото е 
пренасрочено за 27. 04. 2010г. 

Следователно разпорежданията на съдията- докладчик от 9. 05. 
2007г., от 28. 06. 2007г. не отговарят на изискванията на чл. 34 от НПК, 
според който всеки акт на съда трябва да съдържа наред с другото и 
наименованието на съда, който го издава и имената на членовете на състава. 

Съдията- докладчик не е предприемал своевременно адекватни 
мерки за разглеждане и решаване на делото в разумен срок:  

1.При подготовката на съдебното заседание не е определен запасен 
съдебен заседател по реда на чл. 256, ал.1, т.1 от НПК, което наложило на 13 
март 2008г., т. е. почти една година след внасяне на първия обвинителен 
акт, съдът да прекрати делото поради това, че единият съдебен заседател е 
подложен на продължително лечение, което наложило възобновяване на 
производството по делото и разглеждането му от друг състав. 
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2. Съдията- докладчик не е посочил изчерпателно всички основания 
за връщане на делото- извършването на престъпление по чл. 203 от НК е 
обосновано по един и същ начин в обвинителните актове, внесени на 27. 04. 
2007г. и на 15. 06. 2007г. Следователно, ако съдът беше посочил 
изчерпателно всички основания за връщане на делото, второто връщане на 
делото за доразследване щеше да бъде избегнато.  

3. Според определението по чл. 288 от НПК, постановено в 
разпоредително заседание на 13 март 2008г., съдия- докладчикът констатирал 
, че както е посочил в разпореждането по чл. 248 от НПК от 30. 08. 
2007г.,обвинението за престъпление по чл. 302 от НК „не позволява на съда, а 
оттам и на подсъдимия  да разбере в какво точно се обвинява, тъй като 
престъплението по чл. 302 от НК съдържа няколко изпълнителни деяния. При 
това положение съдията – докладчик е следвало за върне делото още с 
разпореждането от 30. 08. 2007г., а не седем месеца по- късно след това. В 
този период от време делото е насрочвано три пъти. 

4. Съдът е допуснал и нарушение на чл. 271, ал.10 от НПК, защото 
отложил разглеждането на делото от 25. 06.2009г. за 6 и 7. 10. 2009г., т. е . 
интервалът между съдебните заседания е по- дълъг от три месеца. В случая 
евентуално възражение за съвпадане на този период с периода на съдебната 
ваканция не би било основателно, защото съгласно чл. 329, ал.1 от ЗСВ 
съдебната ваканция приключва на 1 септември.Малката натовареност на съда  
не оправдава насрочването на делото 35 дни след приключване на съдебната 
ваканция. 

5. Съдебните заседания по делото са отлагани на няколко пъти 
поради това, че вещото лице не е изготвило своето заключение- съдът 
назначил съдебно- икономическа експертиза на 20. 05. 2009г.Заключението 
на вещото лице не е изготвено за съдебното заседание на 25. 06. 2009г., , за 6 
и 7. 10. 2009г., на 19 и 20. 11. 2009г., за 19. 01. 2009г., на 19. 02. 2009г. 
заключението на вещото лице не е изготвено и до 25. 03. 2010г., когато съдът 
пренасрочил делото за 27. 04. 2010г. поради това, че заключението на вещото 
лице не е изготвено. Въпреки, че няколко съдебни заседания са отложени 
поради това, че заключението на вещото лице не е изготвено, съдът не е 
предприел никакви мерки за своевременно приключване на делото.Не са 
предприети дисциплиниращи мерки  спрямо вещото лице, не е сменено 
вещото лице с друго ,което би могло да се справи с поставените задачи и др. 
подобни. 

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

доразследване в периода 1. 01.- 31. 12. 2009г. 
 
От решените НОХ дела по същество с произнасяне на присъда са 

приключили 22бр. От тях „Престъпления против личността” – 9, в това число 
убийства по чл. 115-118 от НК-5бр. и причиняване на смърт по 
непредпазливост- чл. 123 от НК- 4бр.; „Престъпления против собствеността”- 
5, като всички дела са с правно основание грабеж по чл. 199 от НК; 
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„Престъпления против стопанството”- 1, което е по за престъпление против 
паричната и кредитната система по чл. 243-250 от НК; „Престъпления против 
финансовата, данъчна и осигурителна системи” – 2, които са  за неплатени 
данъчни задължения по чл. 255- 257 от НК; „Престъпления против дейността 
на държавни органи и ОО” – 4, в това число престъпление по служба с цел 
облага по чл. 282- 283а от НК- 2бр, подкуп по чл. 301- 303 от НК- 1 бр. и 
подкуп по чл. 304, ал.1 и 2 от НК-1бр. ; „Общоопасни престъпления” - 1 брой. 

 
Обжалвани и протестирани наказателни дела – 14бр. 
 
Предвид липсата на обособено наказателно отделение през по- 

голямата част от проверявания период средна натовареност на съдиите може 
да бъде дадена спрямо всички дела. Натовареността на един съдия по щат е 
5,43 от постъпили дела и 4,67 от свършени дела. Действителната 
натовареност е 6, 29 от постъпили дела и 5, 41 от свършени дела. Налице е 
тенденция за намаляване натовареността на един съдия, която се дължи на 
намаляване на броя на постъпилите дела.  

              
Структура на наказаната престъпност: 
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ГЛ. І ПРЕСТЪПЛЕНИЯ П/В РЕПУБЛИКАТА 0100             

ГЛ. ІІ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА 0200 12 1 10  4 4 2 2 1  1 2 

в т.ч.  убийства довършени - чл. 115 - 118 НК 0201 6  5    2 2 1    

убийства опити - чл. 115-118  НК 0202             

причин.смърт по непредпазливост – чл.123 НК 0203 6 1 5  4 4     1 2 

Отвличане на лица- чл.142 от НК 0204             

блудство - чл.149, ал.5 от НК 0206             
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изнасилване – чл. 152 ал.4   НК 0207             

ГЛ. V ПРЕСТЪПЛ. ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА 0500 12  12 1 11 3     1  

в т.ч. кражба – чл. 196 а  НК 0504             

Грабеж - чл. 199   НК 0505 12  12 1 11 3     1  

ГЛ. VІ ПРЕСТЪПЛ. ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО 0600 6  6  4 4 1    1 5 

ГЛ.VІІ П-Я П-В ФИН.; ДАНЪЧ. И ОСИГ. С-МИ 0700 12  7  7 6      5 

в т.ч.  чл. 253 ал.4 НК 0701 10  5  5 5      5 

наруш. разп.  на ЗМСИП от дл.л. чл. 253б НК 0702             

укрив./непл.дан. задължения-чл. 255 - 257 НК 0703 2  2  2 1       

ГЛ. VІІІ ПРЕСТ. П-В ДЕЙНОСТТА НА Д.О.О.О. 0800 7 2 6  4 4     2 4 

в т.ч.:пр.по служба с цел облага-чл.282-283аНК 0801 2 2           

пасивен подкуп на мест.дл.лице-чл.301-303НК 0802   1        1  

Акт. подкуп на мест.дл.лице-чл.304,ал1 и 2 НК 0803 1  1        1  

Акт. подкуп на мест.дл.л.отг.служ.пол.-чл.304аНК 0804             

ГЛ. ІХ  ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕН. чл.308-319 0900             

ГЛ. ІХА  КОМП. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ чл.319а-319е 0900А             

ГЛ.Х ПРЕСТЪПЛ. П/В ОБЩ.СПОКОЙСТВИЕ 1000             

ГЛ. ХІ  ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 1100 7  7 1 5 5 1    1 6 

в т.ч. палеж - чл. 330 ал.2 и 3 НК 1101             

смърт и телесна повреда в трансп.-чл. 342 НК 1102             

прич. смърт в транспорта - чл. 343 ал.1"в"  1104 3  3 1 3 3      3 

смърт в трансп.в пияно с-е-чл.343 ал.3"б" и ал.4 1105             

  Чл. 354а,б и чл.354в ал.2-4 НК 1106 3  3  2 2 1     3 

ГЛ. ХІІ П-Я П-В ОТБР. СПОСОБН. НА РБ 1200             

ГЛ. ХІV  ПРЕСТ.П-В МИРА  И ЧОВ-ВОТО 1300             

ОБЩО ДЕЛА НОХ  /от ш. 0100 до ш. 1300/ 1399 56 3 48 2 35 26 4 2 1 0 6 22 
                   
Относителен дял на осъдителните присъди спрямо внесените 

прокурорски актове по видове престъпления: 
по гл. ІІ „Престъпления против личността” на 82%, по гл.V 

„Престъпления против собствеността” на 100%, по гл. VІ „Престъпления 
против стопанството” – 25%, по гл. VІІ „Престъпления против финансовата, 
данъчна и осигурителна системи”  на 50 % , глава VІІІ” Престъпления против 
дейността на държавни органи и обществени организации- 57% и по гл. ІХ 
„Общоопасни престъпление” на 14% лицата са били осъдени. 

 
От всичко съдените 31 лица, осъдени са 26 лица, 5 лица са били 

оправдани. 
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Наказана престъпност: От общия брой разгледани 43 дела с 
постановена присъда  са били осъдени 26 лица и 5 лица са били оправдани.  

С оправдателни присъди са приключили 3 бр. дела. Сред тях е 
НОХД№288/08г. е образувано на 3.11. 2008г. за престъпление по чл. 282- 
283а от НК.На 30. 04. 2009г. ОС- Разград оправдал подсъдимата по 
обвинението по чл. 219, ал.1 от НК и по чл. 311, ал.1 от НК. С решение от 23. 
06. 2009г. по ВНОХД№181/09г. АС- Варна върнал делото за ново 
разглеждане поради съществено нарушение на процесуалните правила, 
изразяващо се в противоречие между диспозитив и присъда.Делата, 
приключили с оправдателни присъди ще бъдат предмет на анализ с отделен 
акт за резултати. 

 
Приложение: Справка №7 за делата, приключили с оправдателна 

присъда в периода 1. 01.- 31. 12. 2009г. и за съдията- докладчик; 
                         Отчетен доклад за дейността на ОС- Разград през 2009г. 
 
По 2бр. дело подсъдимият е бил непълнолетен- НОХД№143/09г. и 

НОХД№ 162/09г. 
10 бр. дела са решени по реда на глава 29 от НПК „решаване на делото 

със споразумение"В рамките на проверката бяха инспектирани НОХД№ 
63/09г., НОХД№ 143/09г., НОХД№184/09г., НОХД№199/09г., НОХД№ 
222/09г. Не се констатираха нарушения по движението на делата. 

8 бр. дела като първа инстанция и 10 бр. като въззивни дела са 
разгледани по реда на гл. 28, НПК „Освобождаване от наказателна 
отговорност с налагане на административно наказание". 

5 бр. дела са разгледани по реда на гл. 27 НПК „Съкратено съдебно 
следствие в производство пред първата инстанция" 

Няма дела разгледани по реда па гл. 26 НПК "разглеждане на делото в 
съда по искане на обвиняемия" чл.368, ал.1 от НПК 

Няма дела  разгледани по реда па гл. 25 НПК "незабавно производство" 
2 бр. дела са разгледани по реда на гл. 24 НПК „Бързо производство" 
Разгледани са 18 бр. дела образувани по искане за вземане на мярка за 

неотклонение „задържане под стража"(чл.64 и чл. 65, НПК) или за нейното 
изменение.Върху всички дела е поставен печат, който удостоверява датата, на 
която съдията- докладчик е получил делото.  

14 бр. дела по чл. 64 от НПК. От тях 8 бр. дела по чл. 64 от НПК съдът е 
постановил определението си в деня на образуването, 5 бр. дела е постановил 
определението си в 3 дневен срок от деня на образуването, а 1 бр. дела е 
постановил определението си в срок по- дълъг от 3 дни. 

В рамките на проверката бяха инспектирани: 
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ЧНД№32/10г.То е образувано на 10. 02. 2010г. въз основа на искане от 
ОП- Разград, постъпило същия ден. Съдът се е произнесъл същия ден. В 
случай на жалба или протест насрочил делото пред въззивната инстанция за 
16. 02. 2010г. На 11. 02. 2010г. е постъпила жалба от задържаната Н. С., която 
е администрирана същия ден. На 25. 02. 2009г. в АС- Варна е образувано 
ВЧНД №43/10г. Съдебното заседание е било на 16. 02. 2010г. и с определение 
в съдебно заседание е потвърдена мярката за неотклонение, взета от РОС. 

ЧНД №138/09г. е образувано на 1. 07. 2009г. въз основа на 
постановление на ОП- Разград. В постановлението на ОП- Разград е посочено 
изрично, че лицето може да се яви на 2. 07. 2009г. На 2. 07. 2009г. съдът 
постановил определение, с което наложил мярка за неотклонение “домашен 
арест”. След протест на ОП- Разград, АС- Варна с определение по 
ВЧНД№238/09г. отменил определението на ОС- Разград и наложил мярка за 
неотклонение “задържане под стража”. 

ЧНД№132/09г. е образувано на 30. 06. 2009г. въз основа на 
постановление на ОП- Разград. В постановлението на ОП- Разград е посочено 
изрично, че лицето може да се яви на 1. 07. 2009г. На 1. 07. 2009г. съдът 
постановил определение, с което наложил мярка за неотклонение “задържане 
под стража”. След жалба на задържания АС- Варна с определение по ВЧНД 
№240/09г. потвърдил определението. 

ЧНД№117/09г. е образувано на 15. 06. 2009г. въз основа на 
постановление на ОП- Разград. В постановлението на ОП- Разград е посочено 
изрично, че лицето може да се яви на 15. 06. 2009г. На 15. 06. 2009г. съдът 
постановил определение, с което наложил мярка за неотклонение “задържане 
под стража”. 

ЧНД№77/09г. е образувано на 30. 03. 2009г. въз основа на 
постановление на ОП- Разград. В постановлението на ОП- Разград е посочено 
изрично, че лицето може да се яви на 31. 03. 2009г. На 31. 03. 2009г. съдът 
постановил определение, с което наложил мярка за неотклонение “задържане 
под стража”. 

ЧНД№154/09г. е образувано на 23.07.2009г. въз основа на 
постановление на ОП- Разград, с което е поискано налагането на мярка за 
неотклонение на 4 лица- съизвършители.Прокуратурата изрично е посочила, 
че явяването на лицата може да бъде осигурено за 24. 07. 2009г. С 
разпореждане без дата съдия- докладчикът Рая Йончева внесла делото в 
открито съдебно заседание на 24. 07. 2009г. В съдебното заседание на 24. 07. 
2009г. съдията назначила съдебно- медицинска експертиза по отношение на 
една от обвиняемите и отложила делото за 27. 07. 2009г. Вещите лица не са 
изготвили заключението своевременно и с разпореждане от  27. 07. 2009г. 
отсрочил делото за 28. 07. 2009г. С определение от 28. 07. 2009г. съдът 
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наложил на всяко от четирите лица мярка за неотклонение “задържане под 
стража”.  С определения по ВЧНД№279/09г., ВЧНД№278/09г., 
ВЧНД№280/09г. и ВЧНД№277/09г. АС- Варна потвърдил определението на 
ОС- Разград. 

В този случай, с оглед своевременното произнасяне на Окръжен съд- 
Разград по всяка една от исканите мерки за неотклонение Окръжна 
прокуратурата- Разград е следвало да внесе, а съдът да образува отделно 
искане за всеки един от обвиняемите. По този начин съдът щеше да се 
произнесе без отлагане по отношение на мерките за неотклонение за тримата 
обвиняеми, чието здравословно състояние не е налагало назначаване на 
съдебно- медицинска експертиза. 

ЧНД№195/09г. и ЧНД№197/09г. са образувани на 2.10.2009г. въз 
основа на отделни постановления на ОП- Разград, в които изрично е 
посочено, че явяването на лицата може да бъде осигурено същия 
ден.Съдебните заседания са били на 2. 10. 2009г. Поради използването на 
СРС ход на делата е даден при закрити врати.С протоколни определения 
съдът взел на обвиняемите мярка за неотклонение “задържане под стража”. 
По двете дела няма протокол от случайното разпределение, но има печат на 
коя дата всяко едно от делата е дадено на съдията- докладчик.Определението 
по ЧНД№197/09г. е обжалвано. С определение по ВЧНД№336/09г. АС-Варна 
потвърдил определението на ОС-Разград. 

ЧНД№250/09г. е образувано на 11. 12. 2009г.въз основа на 
постановление на ОП- Разград, в което изрично е посочено, че явяването на 
лицето може да бъде осигурено за същия ден. Видно от протокол за 
разпределение при спазване на принципа на случайния подбор делото е 
разпределено на съдия Нейчева. С протоколно определение от същата дата 
съдия Нейчева наложила на обвиняемия мярка за неотклонение “задържане 
под стража”. 

ЧНД№17/09г., ЧНД№18/09г. и ЧНД№20/09г. са образувани на 2. 02. 
2009г. въз основа на отделни постановления на ОП- Разград, в които изрично 
е посочено, че явяването на всяко едно от лицата може да бъде осигурено за 
2. 02. 2009г.В съдебните заседания на 2. 02. 2009г. съдът взел на всеки един 
от обвиняемите мярка за неотклонение “домашен арест”. 

ЧНД№19/09г. е образувано на 2. 02. 2009г. въз основа на постановление 
на ОП- Разград, в което изрично е посочено че явяването на лицето може да 
бъде осигурено за същия ден.В съдебното заседание на 2. 02. 2009г. 
прокурорът заявил, че не поддържа искането и делото било прекратено.   

През проверявания период в Окръжен съд- Разград са образувани 4 бр. 
дела по чл. 65 от НПК. От тях няма дела по които съдът да е постановил 
определението си в деня на образуването, по 3 бр. дела е постановил 
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определението си в 3 дневен срок от деня на образуването, а  по 1 бр. дела е 
постановил определението си в срок по-дълъг от 3 дни от образуването на 
делото. В рамките на проверката бяха инспектирани всички налични дела с 
правно основание чл. 65 от НПК. 

В 3-дневен срок се е произнесъл съда по ЧНД№56/09г., ЧНД№55/09г. и 
ЧНД№57/09г. И по трите дела съдия – докладчик е Емил Стоев. 

Просрочие се наблюдава по ЧНД№243/09г. е образувано на 3. 12. 
2009г. по искане с правно основание чл. 65 от НПК. Искането е заведено в 
ОП- Разград на 2. 12. 2009г. Видно от протокол за избор на докладчик делото 
е разпределено на съдия Емил Колчагов.Липсва произнасяне на съдия за 
насрочване на делото за 9. 12. 2009г. В съдебното заседание на 9. 12. 2009г. 
съдията допуснал съдебно- медицинска експертиза и отложил делото за 15. 
12. 2009г. когато потвърдил наложената мярка за неотклонение “задържане 
под стража”. 

По ЧНД№57/09г. ОП- Разград е допуснала нарушение на чл. 65, ал.2 от 
НПК. Делото е образувано на 10. 03. 2009г. по молба с правно основание чл. 
65 от НПК, подадена в ОП- Разград на 6. 03. 2009г.Липсва протокол за избор 
на докладчик. С разпореждане от 10. 03. 2009г. съдия Стоев насрочил делото 
за 12. 03. 2009г., но по молба на защитника на обвиняемия, който твърди, че е 
ангажиран отсрочил делото за 13. 03. 2009г.Приложена е декларация на 
молителя, че не желае да присъства в съдебното заседание.С протоколно 
определение от 13. 03. 2009г. съдът изменил мярката за неотклонение в 
“домашен арест”. 

Беше инспектирано и ЧНД№62/09г с правно основание чл. 44 от Закона 
за екстрадицията и Европейската заповед за арест.Делото е образувано на 12. 
03. 2009г.Съдия- докладчик е Емил Стоев. Същият ден е постановил 
разпореждане да се образува съдебно производство и насрочил делото за 16. 
03. 2009г. С отделно разпореждане изискал от МВРДирекция “МОПС” София 
за реда, по който е постъпила Европейска заповед за арест от 18. 02. 2009г. от 
Областен прокурор в гр. Мюнстер, Германия, както и справка от ОСС Разград 
дали има образувани наказателни производства срещу лицето. на 12. 03. 
2009г. с разпореждане постановил превод на български език, а на 13. 03. 
2009г. назначил преводач.На 13. 03. 2009г. е постановено определение, с 
което да се изиска от издаващата държава – членка Германия гаранции по чл. 
41 от Закона за европейска заповед за арест. Съдебното заседание е била но 
16. 03. 2009г.В съдебното заседание на 23. 03. 2009г. съдът докладвал 
постъпилите на 19. 03. 2009г. по факса , изискани от съда гаранции по чл. 41 
от ЗЕЕЗА според които в случай на влязло в сила осъждане лицето ще бъде 
предадено обратно в Гърция. Прокурорът и адвокатът направил възражение 
по чл. 41, ал.3 от ЗЕЕЗА. Съдът с определение поискал Германия да уточни 
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къде ще бъде върнато лицето в случай, че бъде осъдено. Съдебното заседание 
на 30. 03. 2009г. е отложено поради липса на отговор от Германия.делото е 
приключил в съдебно заседание на 3. 04. 2009г. когато с решение съдът 
допуснал изпълнение на Европейска заповед за арест. С решение от 27 април 
2009г. АС- Варна потвърдил решението на РОС. 

Бяха инспектирани  и ЧНД№61/09г., ЧНД№53/09г. , ЧНД№54/09г.  с 
правно основание чл. 44 от ЗЕЕЗА.Не бяха констатирани нарушения по 
движението на делата. 

 Предмет на проверка беше и ЧНД №37/09г. с правно основание чл. 87, 
НК. Образувано е на 6. 02. 2009г. в РС- Разград въз основа на молба за 
съдебна реабилитация. С разпореждане от 12. 02. 2009г. съдия Константин 
Косев изпратил делото на ОС- Разград на осн. чл. 433, ал.2 от НПК.В ОС- 
Разград е образувано на 20. 02. 2009г. С разпореждане от същия ден съдия 
Емил Стоев насрочил делото за 11. 03. 2009г.Съдебното заседание е отложено 
за 25. 03. 2009г. за събиране на доказателства.Съдебните заседание от 25. 03. 
2009г. е отложено за 15. 04. 2009г. за събиране на нови доказателства. 
Съдебното заседание от 15. 04. 2009г. е отложено за 12. 05. 2009г. за събиране 
на доказателства. Делото е приключило на 12. 05. 2009г., когато съдът с 
определение допуснал съдебна реабилитация 

По реда на глава  29 от НПК-„решаване на делото със споразумение” са 
решени 8бр. дела.  В рамките на проверката бяха инспектирани НОХД 
№274/09г., НОХД №262/09г., НОХД№70/09г.,НОХД №256/09г., НОХД 
№51/10г. и др. Не се констатираха нарушения по движението. 

По реда на гл. 28, НПК „Освобождаване от наказателна отговорност с 
налагане на административно наказание” са разгледани 9 бр. дела. 

По реда на гл. 27, НПК „Съкратено съдебно следствие в производство 
пред първата инстанция” са разгледани 7бр. 

По реда на гл. 26, НПК”Разглеждане на делото в съда по искане на 
обвиняемия” не са разглеждани дела. 

По реда на гл. 25, НПК”Незабавно производство” не са разглеждани 
дела. 

По реда на гл. 24, НПК”Бързо производство” е разгледано 1 бр. дело. 
 

Приложение: Справка №15 за наказателните дела с правно основание 
чл. 64 и чл. 65 от НПК 

 
Разгледано е 1бр. дело по глава 34, раздел І от НПК”Прилагане на 

принудителни медицински мерки”, което е насрочено в срок от 3 дни 
съгласно чл. 429, ал.2 от НПК.  
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Приложение №1, раздел „Движение на делата” 
 
Както беше посочено в началото в съда са разгледани 6 бр. 

първоинстанционни наказателни дела с висок обществен интерес. Това са :  
 
Престъпления против личността - 2 дела както следва: 
 
НОХД № 82 / 2009 г. е образувано на 02.04.2009 г. по внесен 

обвинителен акт с две обвинения – по чл. 116, ал. 1, т. 4, предл. 2, т. 6, предл. 
3 и т. 12, предл. 2 вр. с чл. 115 от НК и по чл. 116, ал. 1, т. 3, предл. 3, т. 6, 
предл. 3 вр. с чл. 115 от НК. С присъда № 19 / 12.06.2009 г., ОС – Разград 
признал подсъдимия за виновен и по двете обвинения, като му наложил 
наказание доживотен затвор по всяко от обвиненията. На основание чл. 23, 
ал. 1 от НК съдът определил общо наказание доживотен затвор при 
първоначален специален режим. На 16.06.2009 г. подсъдимият починал 
поради асфикция / самообесване /. С влязло в сила определение от 16.07.2009 
г. съдът прекратил наказателното производство на основание чл. 24, ал. 1, т. 4  
от НПК. 

НОХД № 180 / 2009 г. е образувано на 08.09.2009 г. по внесен 
обвинителен акт с четири обвинения – по чл. 116, ал.1, т.9, т.8, предл.2 и т.5 
вр. с чл. 115 от НК; по чл. 152, ал.4, т.4 вр. с ал.1, т.1 и 2 от НК; по чл. 194, 
ал.1 и по чл. 170, ал.2, предл.1 вр. с ал.1 от НК. С присъда № 27 / 15.10.2009 
г., съдът признал подсъдимия за виновен по част от възведените му 
обвинения. По първото обвинение му наложил наказание осемнадесет години 
лишаване от свобода. По второто обвинение му наложил наказание шест 
години лишаване от свобода. По третото обвинение му наложил наказание 
шест месеца лишаване от свобода. По последното обвинение му наложил 
наказание една година и шест месеца лишаване от свобода. На основание чл. 
23, ал.1 от НК съдът определил общо наказание осемнадесет години 
лишаване от свобода при строг първоначален режим. С влязло в сила 
решение № 186 / 15.12.2009 г., постановено по внох дело № 386 / 2009 г. АС – 
Варна потвърдил горната присъда. 

 
Престъпления против паричната и кредитната система- 1 дело: 
 
 Това е НОХД № 222 / 2008 г. Обвинителният акт е внесен в съда на 14 

08 2008 г. с обвинение за извършено престъпление по чл. 252, ал.1 от НК. С 
присъда от 26.02.2009 г. ОС – Разград признал подсъдимия за виновен по 
възведеното му обвинение и му наложил наказание четири години лишаване 
от свобода при общ първоначален режим, както и конфискация на 1 / 2 
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идеална част от недвижима собственост, подробно изброена в 15 пункта. С 
решение № 101 / 26.06.2009 г., постановено по внох дело № 83 / 2009 г. АС – 
Варна потвърдил присъдата по отношение на квалификацията и наложените 
наказания. С решение № 472 / 17.12.2009 г., постановено по касационно дело 
№ 488 / 2009 г. ВКС на РБ изменил присъдата, като намалил наказанието 
лишаване от свобода от четири на три години, а на основание чл. 66, ал. 1 от 
НК отложил изтърпяването на наказанието за изпитателен срок от пет 
години. Освен това, съдът намалил и наказанието конфискация от 1/ 2 на 1 / 4  
от изброеното имущество.  В останалата част потвърдил решението.   

 
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната 

системи - 1 дело: 
 
НОХД № 205 / 2009 г. е образувано на 19.10.2009 г. по внесено в съда 

споразумение по реда на глава двадесет и девета от НПК. В съдебно 
заседание на 23.10.2009 г. съдът одобрил сключеното между страните 
споразумение, с което пет обвиняеми лица се признали за виновни в 
извършването на престъпление по чл. 253 от НК / различни квалификации /. 
На две от лицата са наложени наказания от по две години лишаване от 
свобода, условно с изпитателен срок от по пет години. На други две лица са 
наложени наказания от по една година лишаване от свобода, условно с 
четири години изпитателен срок и на едно лице е наложено наказание от една 
година лишаване от свобода, условно с три години изпитателен срок. 
Отделно от това са отнети в полза на държавата движими вещи, подробно 
описани в 37 пункта, един лек и един товарен автомобил. 

 
Престъпления с предмет наркотични вещества и прекурсори- 1 

дело : 
НОХД № 10 / 2009 г. е образувано на 16.01.2009 г. по внесено в съда 

споразумение по реда на глава двадесет и девета от НПК. В съдебно 
заседание на 21.01.2009 г. ОС – Разград одобрил сключеното между страните 
споразумение, с което обвиняемият се признал за виновен да е извършил 
престъпление по чл. 354а, ал.2, изр. 2, предл.3 вр. с ал.1, изр. 1 от НК, за 
което се съгласил да му бъде наложено наказание четири години лишаване от 
свобода,  при общ първоначален режим и 10 000 лева глоба. 

 
Основният извод е, че делата с висок обществен интерес се разглеждат 

и решават в срок. 
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От свършените 138 бр. наказателни дела първа инстанция 92 бр. са 
приключили в едно съдебно заседание. От тях НОХД- 21 бр., ЧНД- 65 бр., 
НАХД – 6 бр. Делата са с правно основание: НОХД: Гл.II. Убийства 
довършени - чл.115-118 – 2 бр.; Гл.II. Причиняване на смърт по 
непредпазливост - чл.123 – 2 бр.; Гл.V. Грабеж - чл.199 – 3 бр.; Гл.VII. чл.253, 
ал.4 НК – 2 бр.; Гл.VII. Укриване и неплащане на данъчни задължения - 
чл.255-257 НК – 2 бр.; чл.277а, ал.3 пред.1и 2 вр.с ал.2 – 1 бр.; Гл.VIII. 
Престъпления по служба с цел облага - чл.282-283а НК – 1 бр.; Гл.VIII. Други 
подкупи по чл.301-307 "а" НК – 2 бр.; Гл.XI. Причиняване на смърт в 
транспортта - чл.343 ал.1б."в" и ал.2б."б" – 3 бр.; Гл.XI. чл.354а,б и чл.354в 
ал.2-4 НК – 2 бр.;  ЧНД: Чл.80-88 от НК – реабилитация – 1 бр.; Чл.23, 25 и 27 
от НК – комулации – 2 бр.;  Други дела – 3 бр.; Чл.451 НПК-замяна 
нак.пробация с лишаване от свобода – 2 бр.; Чл.64 НПК - вземане на МНО 
"Задържане под стража" – 14 бр.; Чл.65 НПК - изменение на МНО "Задържане 
под стража" – 5 бр.; Чл.222 НПК - разпит на обвиняем – 5 бр.; Чл.223 НПК - 
разпит на свидетел – 33 бр.; Чл.70, ал.1 НПК - настаняване в психиатрично 
заведение – 1 бр. и НАХД – чл. 78а – 6 бр. 

Наказателните дела като първа инстанция, приключили до три съдебни 
заседания са 16 бр. От тях  НОХД- 9 бр., ЧНД - 5 бр.; НАХД – 2 бр. Тяхното 
правно основание е : НОХД: Гл.II. Убийства довършени - чл.115-118 – 2 бр.; 
Гл.II. Причиняване на смърт по непредпазливост - чл.123 – 1 бр.;  Гл.V. 
Грабеж - чл.199 – 3 бр.;  Гл.VI. Престъпления против паричната и кредитна 
система - чл.243-252 НК – 1 бр.; Гл.VIII. Престъпления по служба с цел 
облага - чл.282-283а НК – 1 бр.; чл. 350 , ал.2 НК – 1 бр.; ЧНД: Чл.80-88 от 
НК – реабилитация – 1 бр.; Чл.451 НПК-замяна нак.пробация с лишаване от 
свобода – 1 бр.; Чл.64 НПК - вземане на МНО "Задържане под стража" – 1 
бр.; Чл.65 НПК - изменение на МНО "Задържане под стража" – 2 бр. АНД – 
чл.78а – 2 бр. 

Наказателните дела първа инстанция, приключили с повече от три 
съдебни заседания са 7 бр. От тях НОХД – 4 бр., ЧНД- 3 бр. Тяхното правно 
основание е: НОХД - НОХД: Гл.II. Убийства довършени - чл.115-118 – 1 бр.; 
Гл.II. Причиняване на смърт по непредпазливост - чл.123 – 1 бр.;  Гл.V. 
Грабеж - чл.199 – 1 бр.;  Гл.VIII. Престъпления по служба с цел облага - 
чл.282-283а НК – 1 бр. ЧНД - Чл.80-88 от НК – реабилитация – 1 бр., Чл.451 
НПК-замяна нак.пробация с лишаване от свобода – 1 бр., Чл.64 НПК - 
вземане на МНО "Задържане под стража" – 1 бр. 

Причините за отлагане на делата и разглеждането им в повече от три 
съдебни заседание са както следва: 

НОХД 28/09 е образувано на 6. 02. 2009г. за престъпление по чл. 123 от 
НК. Съдия- докладчик е Рая Йончева.делото е насрочено за 5.03.2009г. Тогава 
съдът е назначил експертиза и наложил дисциплиниращи мерки на неявили 
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се свидетели и отложил делото за 16. 04. 2009г.Вещите лица представили 
заключението два дни по- рано и на осн. чл. 149, ал.3 от НПК съдът отложил 
делото за 20. 05. 2009г. Тогава делото е отложено за 2. 06. 2009г. поради 
неявяване на подсъдимия.С присъда от 2. 06. 2009г. съдът признал 
подсъдимия за виновен за престъпление по чл. 123, ал.4, пр.1, вр. С ал.2 във 
вр. С ал.1, пр. 2 във вр. С чл. 55, ал.1,т.2, б.”б” от НК и го осъжда на 
пробация.В момента делото е в АС- Варна, защото присъдата е обжалвана.  

НОХД№288/08г. е образувано на 3.11. 2008г. за престъпление по чл. 
282- 283а от НК. Съдия- докладчик е Димитринка Василева. Първото съдебно 
заседание е било на 11. 12. 2008г.Делото е отложено за 13. 01. 2009г. за 
изготвяне на експертизи. Поради неизготвено заключение делото е 
пренасрочено за 25. 02. 2009г. Заседанието е отложено за 18. 03. 2009г., 
защото вещите лица не са изготвили заключението и е постъпила молба с 
болничен лист от една от свидетелките. Вещите лица са представили 
заключението на 11. 03. 2009г. В съдебно заседание на 18. 03. 2009г. делото е 
отложено за разпит на свидетелка за 1. 04. 2009г. В съдебно заседание на 1. 
04. 2009г. обвинението е изменено и съдът дал възможност на подсъдимата и 
защитата да се подготвят по новото обвинение като отложил делото за 30. 04. 
2009г.На 30. 04. 2009г. ОС- Разград оправдал подсъдимата по обвинението по 
чл. 219, ал.1 от НК и по чл. 311, ал.1 от НК. С решение от 23. 06. 2009г. по 
ВНОХД№181/09г. АС- Варна върнал делото за ново разглеждане поради 
съществено нарушение на процесуалните правила, изразяващо се в 
противоречие между диспозитив и присъда. В момента на проверката делото 
отново е в АС- Варна. 

НОХД №9/09 е образувано на 16. 01. 2009г. за престъпление по чл.115- 
118 от НК. Съдия- докладчик е Емил Стоев. Делото е насрочено за 10. 03. 
2009г.След молба на един от свидетелите и адвоката на подсъдимата делото е 
пренасрочено за 24 март 2009г.В съдебното заседание е назначена съдебно- 
психиатрична експертиза и насрочил делото за 23. 04. 2009г..Съдебните 
заседания на 23. 04. и 20. 05. 2009г. са отложени, защото заключенията на 
вещите лица не са изготвени.С присъда от 18. 06. 2009г. съдът признал 
подсъдимата за виновна в извършване на престъпление по чл. 115 от 
НК.Мотивите са изготвени на 25. 06. 2009г. 

В обобщен вид причините, поради които разглеждането на 
НОХД№28/09г, НОХД№287/08г., 288/08г., 9/09г., ЧНД№ 37/09, 61/09 и 62/09 
е продължило повече от три съдебни заседания са: за предоставяне на 
писмени доказателства – 9 бр., неявяване на подсъдим – 1 бр. неявяване на 
свидетел  – 2 бр. неявяване на защитник  – 1 бр. неявяване на вещо лице  – 2 
бр. назначаване на експертиза – 2 бр. непредставяне на становище на вещо 
лице – 3 бр.,  за запознаване на страните с доказателствата – 1 бр. за 
допускане до разпит на свидетел – 2 бр. 
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Приложение: Справка № 4 за свършените в периода 1. 01. – 31. 12. 

2009г. НОХдела и ЧНД по състави с отбелязване за всяко дело на броя на 
съдебните заседания, в които е приключило делото, датата на неговото 
образуване и датата на обявяване на присъдата, решението или 
определението с посочване на вида на постановения акт и датата на 
обявяване на мотивите към постановената присъда; 

 
По спазването на чл. 252 от НПК:   

34 бр. НОХД са насрочени в двумесечния срок. 
2 бр. НОХД са насрочени в тримесечен срок с разрешение на председателя на 
съда /нохд 127/09, 141/09 /. 
Няма НОХД, образувани през 2009г., които са насрочени   в  тримесечен   
срок  без  разрешение  на председателя на съда. 

НОХД №333/08г. е образувано на 11. 12. 2008г.За съдия- докладчик е 
определена съдия Йончева. Обвинителният акт е внесен от ОП Разград срещу 
С. Й. за това, че в периода 5. 02. – 6. 11. 2007г. в гр. Цар Калоян, с. Самуил, 
гр. Завет, гр. Кубрат, гр. Исперих и гр. Разград, в условията на продължавано 
престъпление, в качеството си на длъжностно лице”ръководител на сектор- 
главен одитор” на сектор Разград на Сметна палата, е използвал служебното 
си положение, за да набави за себе си , за сина си К. С. Й. и за съпругата си В. 
Р. Й., противозаконна облага в общ размер на 16 000лв.- престъпление по чл. 
283 във вр. С чл. 26, ал.1 от НК. 

На 27. 01. 2009г. е постановено разпореждане и делото е насрочено за 
26. 02. 2009г. Няма разрешение на председателя на ОС- Разград за насрочване 
на делото в тримесечен срок. 

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

По 35 бр. НОХД интервалът между съдебните заседания е до три месеца.  
По 1 бр. НОХД интервалът между съдебните заседания е повече от три 
месеца – както беше посочено и по- горе по НОХД 236/08 съдия Рая Йончева 
е допуснала неоправдано дълъг интервал между съдебното заседание на 
25.06.09 и съдебното заседание на 06.10.09, още повече, че съдебната 
ваканция е свършила на 1 септември. 
 

По спазването на чл. 22 от НПК относно общия срок за разглеждане и 
решаване на делото. 
По 37 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 / НОХД№ 222/08 /. 
Няма НОХД, образувани през 2009г. за които този срок е над 9 месеца. 



 27 

Както беше посочено и по- горе по НОХД№82/08г. разумният срок за 
разглеждане и решаване на делото е нарушен и това е довело до прекратяване 
на делото на осн. чл. 24, ал.1,т.3 от НПК, защото наказателната отговорност е 
погасена по давност.   
Деянието, предмет на НОХД№82/08г. е извършено на 31. 08. 1998г. и на 1. 02. 
1999г. в гр. Разград. Седем месеца след подаване на жалбата, съдържаща 
данни за извършено престъпление, на 14. 06. 2000г. Валентин Василев, 
Районен прокурор в РП- Исперих по преп. Вх. №985/1999г. на ИРП образувал 
предварително следствие срещу Т. Х. от с. Бърдоква, Разградска област за 
това, че като длъжностно лице- управител на ЗК”И”, с. Бърдоква е превишил 
правата си с цел да набави за себе си и за фирма „А” ООД, гр. Разград, 
облага, на 3. 05. 1999г. е подписал запис на заповед без протест в полза на 
фирма „А”ООД, гр. Разград, без кооперацията да има задължения към тази 
фирма, като от деянието за ЗК”И” с. Бърдоква са настъпили значителни 
вредни последици в размер на 17- млн. лева.- престъпление по чл. 282, ал.2 от 
НК. 
 След 6 месеца следователят Пенчо Минков изпратил делото с мнение за 
предаване на съд на обв. Х. По делото своевременно е искано продължаване 
на срока. 
След два месеца- на 14. 02. 2001г.Районният прокурор на РП- Исперих върнал 
делото за допълнително разследване. 
След 4 месеца сл. д. №180/2000г. по описа на ОСС- Разград е приключено и 
отново изпратено на РП- Исперих. 
На 11. 09. 2001г. Валентин Василев, Районен прокурор в РП- Исперих 
изпратил делото на ОП- Разград по компетентност, защото според него има 
данни за престъпление по чл. 219 от НК.ОП- Разград отказала да образува 
производство по този текст и на 17. 10. 2001. РП- Исперих внесла 
обвинителен акт в РС- Исперих. 

На 21. 11. 2001г. РС- Исперих върнал НОХД№272/01г. на прокурора 
поради допуснати съществени нарушения на процесуалните правила.  

В последствие делото многократно е връщано на прокурора и на 15. 03. 
2005г. ОП- Разград внесла обвинителен акт срещу Т. Х. за извършено от него 
престъпление по чл. 282, ал.3 във вр. с ал.2, предл. 1 и 2, във вр. ал. 1 от НК и 
по чл. 202, ал.1, т.1 във вр. с чл. 201 от НК и по чл. 202, ал.1, т.1 във вр. с чл. 
201 от НК. Същият ден е образувано НОХД №124/05г. на ОС- Разград и за 
съдия- докладчик е определена съдия Рая Йончева.С резолюция от 23. 03. 
2005г.  тя насрочила делото за 4. 05. 2005година. Делото е приключило на 24. 
10. 2006г. С присъда от 31. 10. 2006г. ОС- Разград признал подсъдимият Т. Х. 
за виновен в това, че в качеството си на длъжностно лице- управител на 
ЗК”И”, с. Бърдоква, сключвайки договор за кредит с ЕТ”И”-гр. Търговище, 
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договор за кредит с „А” ООД, гр. Разград и издавайки в полза на последния 
запис на заповед за безусловно и неотменимо дължими 170 000 000 неденом. 
лева, в периода 31. 08. 1998г.- 31. 12. 1999г. не е упражнил достатъчно грижи 
по ръководене, управление и стопанисване на повереното му кооперативно 
имущество, в резултат на което за кооперацията са последвали значителни 
щети в размер на 170 000лв., за което и на осн. чл. 219, ал.1 от НК вр. с чл. 54 
от НК го осъжда на осем месеца лишаване от свобода и глоба в размер на 
1000лв.На осн. чл. 66 от НК отлага изтърпяването на наложеното наказание 
лишаване от свобода за срок от три години. 

Признал подсъдимия Т. Х. за невиновен в това, че в качеството си на 
длъжностно лице- управител на ЗК”И”с.Бърдоква,, което не е положило 
достатъчно грижи при ръководене, управление и стопанисване на поверено 
му кооперативно имущество в периода 31. 08.1998г.- 31. 12. 1999г. да е 
причинил на ЗК”И” вреди в особено големи размери в условията на „особено 
тежък случай”, съставляващо престъпление по чл. 219, ал.4 от НК и го 
оправдава по същото. Съдът оправдал подсъдимия и за двете престъпления 
по чл. 202, ал.1,т.1 във вр. с чл. 201, ал.1 от НК . 

Мотивите към присъдата били написани една година по- късно- на 
5. 12. 2007г. 
С решение по ВНОХД№15/08г., постановено на 5. 03. 2008г. АС- Варна 
отменил присъдата на ОС- Разград, постановена на 31. 10. 2006г. по 
НОХД№124/05г. и върнал делото за ново разглеждане от друг състав от 
стадия на съдебното заседание. В мотивите си АС- Варна посочил, че 
фактологията в присъдата, постановено от ОС- Разград е объркана и изобщо 
не става ясно кога и какви действия е извършил подсъдимият Х., за да бъде 
ангажирана отговорността му по чл. 219, ал.1 от НК за посочения период и 
посочената сума. Според съдебния състав след като е подготвял мотивите в 
продължение на една година и два месеца вероятно докладчикът по делото е 
следвало да прояви по- голяма прецизност.    

След връщане на делото в ОС- Разград, на 24. 03. 2008г. е образувано 
НОХД№82/08г. и за съдия- докладчик е определена съдия Вергиния Мичева. 
На 11. 04. 2008г. подс. Х. подал молба, с която поискал наказателното 
производство да бъде прекратено поради изтичане на предвидената в закона 
абсолютна давност. В първото съдебно заседание на 15. 05. 2008г. съдът 
посочил, че  в отменителното си решение АС- Варна е указал на съдът да се 
произнесе изрично за престъпление по чл. 219, ал.1 от НК, извършено в 
периода от 31. 08. 98г. до 1. 02. 99г. Срокът по чл. 81, ал.3 от НК е  изтекъл на 
1. 08. 2006г. и абсолютната давност по отношение на това престъпление е 
настъпила.С тези мотиви съдът постановил определение, с което прекратил 
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наказателното производство водено за престъпление по чл. 219, ал.1 от НК и 
продължил делото по предявения граждански иск. 
На 29. 05. 2008г. ОС- Разград постановил присъда по НОХД№82/08г., с която 
отхвърлил гражданския иск, предявен от ЗК”И.” с. Бърдоква. Присъдата е 
влязла в сила на 27. 04. 2009г. 

 В случая разумния срок за разглеждане и решаване на делата, предвиден 
в чл. 6 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и 
основните свободи и чл. 22 от НПК е нарушен от РП- Исперих и ОП- Разград. 
Съдия- докладчикът по НОХД№124/05г.- съдия Рая Йончева е допуснала 
нарушение на 308 от НПК и чл. 22 от НПК. За така допуснатите нарушения 
не може да се търси дисциплинарна отговорност, защото същата е погасена 
по давност. 

 Според чл. 173, ал.3 от ЗСВ(отм) в редакция, действала по време на 
извършване на нарушенията дисциплинарно производство може да се 
образува до 6 месеца от откриване на нарушението, но не по- късно от 1 
година от извършване на нарушението. В конкретния случай по отношение 
на прокуратурата тези срокове са изтекли.  

По време на извършване на нарушението ЗСВ е претърпял изменение и 
според чл. 173, ал.1 в редакция, действала по това време дисциплинарно 
наказание може да бъде наложено до 1 година от откриването, но не по- 
късно от 2 години от извършване на нарушението, ако то е преустановено. По 
отношение на обсъжданото нарушение и тези срокове са изтекли. 
 На 7. 08. 2007г. е влязъл в сила действащия закон за съдебната власт. 
Според чл. 310 в редакцията действала по време на нарушението, допуснато 
от съдия Йончева, изразяващо се в ненаписване на мотивите към присъдата 
по НОХД№124/05г. в продължение на около година, дисциплинарното 
наказание може да бъде наложено не по- късно от 2 години от извършване на 
нарушението. Трайната практика на ВАС наложи това разбиране и по 
отношение на дисциплинарните нарушения, изразяващи се в бездействие. 
 

Нарушение на разумния срок е допуснато и по НОХД№436/06г. по 
описа на ОС- Разград. Следствено дело №119 е образувано на 07.12.1996г. 
срещу неизвестно лице за това, че на 07.12.1996г. в гр.Разград умишлено 
умъртвило Д. Д. Д. на 45г. от гр.Разград – престъпление по чл.115 от НК. 
Разследването по новообразуваното предварително следствие е възложено на 
следователите Николай Нешев и Милка Обретенчева от ОСС гр.Разград с 
оглед компетентността на разследването.  
 На 8. 12. 1996г. са привлечени в качеството на обвиняем за извършено 
престъпление по чл. 115 от НК и от същата дата е взета мярка за 
неотклонение „задържане под стража” на Б. М., на Й. П., на Е. Е., а на 
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следващия ден в качеството на обвиняем по чл. 115 във вр. с чл. 20, ал.2 от 
НПК е привлечен М. М. По делото са извършени множество разпити на 
свидетели и са назначени съдебно- медицински експертизи. 

С постановление от 29.12.1996г. на Окръжен прокурор е указано срещу 
обвиняемите П., Е., М., Б. и М. да се повдигнат обвиняемия за извършеното 
убийство на Д. Д. в съучастие: П. като подбудител и помагач, а останалите 
като съизвършители, по особено мъчителен начин и с особена жестокост. 
Указано е на полицията да бъдат издирени лицата С. и Д., включително и 
представянето на писмени доказателства за точната им самоличност.  

На 4. 01. 1997г. посочените по- горе лица са привлечени отново в 
качеството на обвиняеми, но за престъпление по чл. 116, т.6, пр. 2, 3 и 4 във 
вр. с чл. 20, ал.2, 3 и 4 от НК. На 31. 01. 1997г. за същото деяние в качеството 
на обвиняем е привлечен и С. И. На 6. 02. 1997г. за същото деяние в 
качеството на обвиняем е привлечен Д. Х. На И. и Х. е взета мярка за 
неотклонение „задържане под стража”. 
В постановление от 1997г., с което Е. Е. е привлечен в качеството на 
обвиняем за престъпление по чл. 116, т.6, пр. 2, 3 и 4 във вр. с чл. 20, ал. 2, 3 и 
4 от НК не е посочена точна дата. 

 С отделни постановления от 10. 02. 1997г. и 12. 02. 1997г. марката за 
неотклонение „задържане под стража” на обв. Б. М. и М. М. е изменена в 
„парична гаранция” в размер на 50 000лв. На 08.04.1997г. Окръжен прокурор 
гр.Разград Е. Хаджидимитрова е върнала сл.д. №119/1996г. за допълнително 
разследване, което е възложила на същия следовател от ОСС гр.Разград с 
дадени подробни указания за доразследване. 

Поради отсъствието на обв. Д. Х. делото е било спряно на 8. 07. 1997г. 
Възобновено е след 2 год. и 8 месеца- на 16. 03. 2000г. 

На 8. 05. 2000г. е съставено допълнително обвинително заключение с 
мнение за предаване на съд на обвиняемите М., П., Е., М., И. и Х. 

Следващото процесуално действие е след 5 години- на 9. 03. 2005г. 
когато окръжен прокурор на ОП- Разград възобновява наказателното 
производство по сл. д. №119/1996г. 

На 10.10.2006г. в производства по чл.368 НПК по молба на 
обвиняемите М. М., Д. Х., Б. М., С. И. и Е. Е., Окръжен съд гр.Разград е дал 
двумесечен срок на прокурора да упражни правомощията си по чл.369 НПК и 
да внесе делото с обвинителен акт за разглеждане в съда или да прекрати 
производството.  

На 27.10.2006г. следовател Николай Нешев съставя допълнително 
обвинително заключение с мнение за предаване на съд на обвиняемите 
П., М., Е., М., И. и Х. 

На 15. 12. 2005г. ОП- Разград внася в ОС- Разград обвинителният акт и 
на непосочена дета е образувано НОХД№533/05г.За съдия- докладчик по 
делото бил определен Емил Стоев. Делото е насрочване 6 пъти. Проведени са 
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5 заседания. Ход на делото е даден на първото заседание- 7. 02. 2006г. и на 
13. 08. 2005г. когато с определение съдът е прекратил производството и е 
върнал делото на Окръжна прокуратура за доразследване поради допуснати 
съществени процесуални нарушения на досъдебното производство. По 
делото липсва разпореждане на съдия-докладчик. 

Две от заседанията са отложени, защото подс. М. е представил 
болничен лист,а заседанието на 27. 06. 2005г. е отложено поради отсъствие на 
съдия- докладчик. 

На 1. 11. 2006г. ОП- Разград отново внесла делото с обвинителен акт. 
въз основа на него на 2. 11. 2006г. в ОС- Разград е образувано 
НОХД№436/06г.За съдия- докладчик отново бил определен съдия Емил 
Стоев.Първото заседание по делото е на 30. 11. 2006г. След това по делото са 
проведени 40 съдебни заседания. Ход на делото е даван по 12 съдебни 
заседания. В останалите случаи делото е отлагано поради заболяване на 
някой от подсъдимите или техните защитници, служебна ангажираност на 
някой от защитниците на подсъдимите, неявяване на свидетели и вещи лица, 
а веднъж- поради личен ангажимент на съдията- докладчик- предстояща 
операция на баща му. 

Следващото съдебно заседание по делото е на 18. 05. 2010г. 
Общата продължителност на делото не удовлетворява изискването за 

разумен срок, съдържащо се в  чл. 22 от НПК и чл. 6 от Европейската 
конвенция за защита на правата на човека.  

Обстоятелството, че делото е било спряно за 2 години и 8 месеца в 
периода от 8. 07. 1997г. до 16. 03. 2000г. и за 5 години в периода от 8. 05. 
2000г. до 9.03. 2005г. не променя този извод.Принос за нарушаване на 
разумния срок за разглеждане и решаване на делото имат следователите, 
прокурорите и съдията. В случая по отношение на следователите и прокурора 
дисциплинарна отговорност не може да се търси, защото е погасена по 
давност. 

Съдия- докладчикът не е използвал всички възможности на НПК за 
дисциплиниране на подсъдимите, техните защитници, свидетелите и вещите 
лица. Отсъствието на дисциплиниращи мерки от страна на съдията е довело 
до неоправдано отлагане на делото, а оттам- до неоправдано удължаване на 
срока за неговото разглеждане. 

 
 

По спазването на чл. 308 от НПК:  
По 16 бр. НОХД мотивите на присъдата са изготвени до 15 дни.  
По 2 бр.НОХД мотивите на присъдата са изготвени до 30 дни. Това са 
мотивите към присъдите по по НОХД №52/2009 год. и НОХД №88/2009год. 
по описа на РОС със съдия-докладчик В.Димитрова. Същите са изготвени в 
срока по чл.308,ал.2 от НПК, поради фактическата и правна сложност на 
делата. Следва да се има предвид, че в същия периоди съдията е участвала в 
разглеждане и решаване на граждански и търговски дела и частни 
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наказателни дела, при които също е съблюдавала срочността на изготвяне на 
съдебните актове. 
По 2 бр. НОХД мотивите на присъдата са изготвени след изтичане на повече 
от 30 дни. Това са мотивите към присъдите по НОХД№333/2008г. и 
№28/2009г. по описа на РОС  със съдия- докладчик Р.Йончева. като причини 
за нарушаване на срока за изготвяне на мотивите се сочи фактическата им и 
правна сложност. Според РОС този извод следва от материалите по делата и 
от постановения по тях резултат. В срока за написване на мотивите по делата 
е участвала в производства по частни и въззивни граждански дела, които са 
приключвали със съдебни актове, с изтичащ срок за написването им през 
същия този период. 
 Имайки предвид марката натовареност на ОС- Разград Инспекторатът 
към ВСС не приема тези аргументи за основателни. 

 
Приложение : Справка №9 за срока, в който са написани мотивите към 

присъдите по всички НОХД, приключили в периода 1. 01. – 31. 12. 2009г.; 
 
По спазването на чл. 319- 321 от НПК 
 
Бяха инспектирани НОХД№ 162/09г., НОХД №180/09г., АНД№38/09г. 

и АНД№139/09г. Не бяха констатирани нарушения по спазването на 
сроковете. 

 
ІІ. ВЪЗЗИВНИ ПРОИЗВОДСТВА 
 
През 2009г. РОС е разгледал 145 въззивни производства, от които 

ВНОХД- бр., ВНЧХД-бр., ВЧНД- бр., ВНАХД-бр. 
От тях образувани през 2009г. са общо 126 бр. въззивни дела. Останали 

от предишни периоди са  19бр. дела.  
Не са разглеждани въззивни дела с висок обществен интерес.  
Свършените наказателни дела са общо 130 бр. въззивни дела. От тях 

със съдебен акт по същество са приключили 87 дела, а 3бр. дела са 
прекратени. 

Причините за прекратяване на делата са поради недопустимост на 
подадената жалба- 2бр. и едно дело е изпратено по компетентност на друг 
съд.   

От свършените 130 бр. наказателни дела въззивна инстанция 89 бр. са 
приключили в едно съдебно заседание. От тях ВНОХД- 51 бр., ВНЧХД – 10 
бр.;  ВЧНД - 18 бр.; ВНАХД – 10 бр. 
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Наказателните дела като въззивна инстанция, приключили до три 
съдебни заседания са 21 бр. От тях  ВНОХД- 16 бр., ВНЧХД – 1 бр.; ВЧНД - 
3 бр.; ВНАХД – 1 бр.  

Наказателните дела въззивна инстанция, приключили с повече от три 
съдебни заседания са 2 бр. От тях ВНОХД – 2 бр.   

По спазването на чл. 340 от НПК: 
По 58 бр. въззивни НОХД решенията са изготвени в срок до един месец от 
обявяване на делото за решаване. Няма въззивни НОХД решенията на които 
да са изготвени до три месеца от обявяване на делото за решаване. Няма 
въззивни НОХД решенията на които да са изготвени след изтичане на срок от 
три месеца. 

По спазването на чл.345 от НПК: 
От свършените въззивни ЧНД 15 бр. са приключили в 7-дневен срок, а след 
този срок са приключили 25 бр. въззивни ЧНД.   
В съдебно заседание  с призоваване на страните в едномесечен срок са 
приключили 12 бр., а  след   този   срок   са   приключили 9 бр.   въззивни 
ЧНД - 42/2009; 221/2009; 43/2009; 30/2009; 241/2009; 225/2009; 346/2008; 
157/2009; 174/2009. Причините са: за определяне на служебен защитник; 
нередовно призоваване, представяне на писмени доказателства, съдебна 
ваканция.  

По спазването на чл. 416 от НПК:  
По 21 бр. дела препис от присъдата е изпратен на съответния орган в 7дневен 
срок от влизането й в сила. Няма препис от присъдата, които да са изпратен 
на съответния орган в срок по- дълъг от 7 дни от влизането й в сила. 

От образуваните и останали от предишни периоди дела до 31. 12. 
2009г. не са приключили 2 бр. наказателни дела като първа инстанция и 2 бр. 
дела като въззивни. Спряно е 1 дело  ВНЧХД 28/08: на подсъдимата е 
назначена съдебно-психиатрична експертиза, но лицето е в неизвестност – 
спряно до установяване на подсъдимата.  

През проверявания период няма изгубени дела. 
В рамките на проверката бяха инспектирани следните висящи 

въззивни дела: 
ВНОХД№92/10г.-делото е образувано на 19.04.2010г. въз основа на 

въззивна жалба, подадена на 13. 04. 2010г. срещу присъда на РС- Исперих.на 
14. 04. 20101г. има разпореждане на съдия, с което се установява, че жалбата , 
подадена в срок и се разпорежда препис от нея да се изпрати на РП- Исперих, 
а делото на ОС- Разград.Същият ден на РП-Исперих е изпратен препис от 
жалбата, който тя получила на 15. 04. 2010г. С писмо Изх. №358 от 15. 04. 
2010г. делото е изпратено на ОС- Разград, където е постъпило на 19. 04. 
2010г. При спазване на принципа на случайния подбор за докладчик е 
определена Робева. При образуване на делото същото е насрочено за 10. 05. 
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2009г. На 21. 04. 2010г. с определение №220 съдът потвърдил протоколно 
определение на РС- Исперих, с което е била изменена взетата по отношение 
на подсъдимия мярка за неотклонение “подписка” в “задържане под стража” . 

ВЧНД№90/10г.- делото е образувано на 16. 04. 2010г. въз основа на 
протест на РП- Разград, подаден на 5. 03.2010г. срещу определение на РС- 
Разград по ЧНД №21/10г., с което съдът е групирал наказания и наложил 
общо наказание на посочено в протеста лице. Същият ден съдът разпоредил 
да се изпрати препис от протеста на заинтересованата страна, след което 
делото да се изпрати на ОС Разград. РС- Разград изпратил на лицето препис 
от протеста на 31. 03. 2010г, а той го е получил на 13. 04. 2010г.В ОС- Разград 
делото е пристигнало на 16. 04. 2010г. При спазване на принципа на 
случайния подбор за докладчик е определен Лазар Мичев.По делото е 
приложен протокол за избор на докладчик. При образуване на делото същото 
е насрочено за 10. 05. 2009г. 

ВНОХД№94/10г.- Делото е образувано на 20. 04. 2010г. въз основа на 
протест от РП- Разград, подаден на 6. 04. 2010г. срещу оправдателна присъда 
на РС- Разград. На 13. 04. 20101г. има разпореждане на съдия, с което се 
установява, че жалбата е подаден в срок, препис от протеста да се изпрати на 
другата страна и след това делото да се изпрати на ОС- Разград.Наред с това е 
указано да се уведоми РП- Разград, че мотивите към присъдата са 
изготвени.Към делото е изготвен списък, че на 13. 04. 2010г. на подсъдимия е 
изпратено съобщение, но делото е изпратено в ОС- Разград преди да се е 
върнало самото съобщение, удостоверяващо, че осъденият е получил копие 
от протеста.При спазване на случайния подбор за съдия- докладчик е 
определена Робева, а съдебното заседание е насрочено за 3. 05. 2010г. 

ВНОХД№75/10г- делото е образувано на 1. 04. 2010г. въз основа на 
протест от РП- Кубрат, подаден на 17. 03. 2010г. срещу присъда на РС- 
Кубрат. С разпореждане от същия ден съдия констатира, че протестът е 
подаден в срока по чл. 319 от НПК и отговаря на изискванията на чл. 320 от 
НПК. Разпоредил препис от протеста да се изпрати на подсъдимия след което 
делото да се изпрати на ОС- Разград. Подсъдимия получил препис от 
протеста на 24 март 2010г. С писмо Изх. №136/30.03.2010г. РС- Кубрат 
изпратил делото на ОС- Разград където пристигнало на 1. 04. 2020г. При 
спазване на случайния подбор за съдия- докладчик е определена Робева, а 
съдебното заседание е насрочено за 26. 04. 2010г. 

По всички проверени дела е приложен протокол за избор на докладчик.  
 
Приложение: Приложение №1, раздел „Движение на делата”; 

             Отчетен доклад за дейността на ОС- Разград през 
2009г. 

 
ІІІ. ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА 
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 Книгата за веществени доказателства се води съгласно изискваниета на 
ПАРОАВАС. 
 Спазва се изискването на чл. 143, ал.1 от ПАРОАВАС- стаята, 
предназначена за секретно деловодство се използва и за съхранение на 
веществените доказателства. 

Спазва се изискването на чл. 141, ал.2 от ПАРОАВАС- при приемането 
на веществените доказателства в съда се изготвя протокол, който се прилага 
към делото. 

Спазва се и изискването на чл. 150 от ПАРОАВАС- при унищожаването 
на веществените доказателства също е изготвян протокол. Унищожаването е 
отбелязвано и в книгата за веществени доказателства. 

 
Беше извършена и проверка по спазването на нормативните актове 

относно използването на специални разузнавателни средства. Констатира се, 
че през 2009г. председателят на ОС-  Разград е издавал разрешения в този 
смисъл и съгласно чл. 29, ал.8 от Закона за специалните разузнавателни 
средства в Отчетен доклад за дейността на ОС- Разград през 2009г. са 
включени данни за броя на дадените разрешения и изготвените 
доказателствени средства. 

 
 

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: 
 
 

1. Препоръчва на председателя на Окръжен съд- Разград: 
 
А. в края на всяко шестмесечие да подготвя и предоставя на 
Инспектората към ВСС обобщена информация за образуването, 
движението  и приключването на делата, както и за окончателно 
отменените актове от по- горни инстанции съгласно чл. 86, ал.1, т.2 от 
ЗСВ; 

 
Б. в рамките на своите правомощия да предприеме необходимите 

мерки работните срещи на прокурори, съдии и разследващи полицаи от 
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Разградски окръжен съдебен район за анализиране на причините за 
прекратяване и връщане на делата от съдебна фаза, за забавяне 
разглеждането им, обсъждане на противоречива съдебна практика и 
други проблемни въпроси, свързани с прилагането на закона да 
продължат; 

В. да обърне внимания по чл. 327 от ЗСВ на съдия Рая Йончева за 
допуснатите нарушения по образуването и движението на 
НОХД№124/05г по описа на ОС- Разград, както и за написване на 
мотивите към постановените присъди в срока по чл. 308 от НПК и на 
съдия Емил Стоев за за допуснатите нарушения по образуването и 
движението на НОХД№436/06г. 
 
2.Препоръчва на съдиите от Окръжен съд – Разград, които разглеждат и 
решават наказателни дела: 

А. да проучват делата задълбочено и да връщат делото на 
прокурора, когато са налице основания за това още с разпореждането по 
чл. 248 от НПК; 

Б. да спазват изискването за разглеждане и решаване на делата в 
разумен срок като: 

- избягват да връщат на прокурора дела, по които пострадалите са 
призовани по реда на чл. 178, ал.8 от НПК 

- да посочват изчерпателно всички основания за връщане на делото 
на прокурора 

- да определят запасен съдия, съответно съдебен заседател, за да се 
избегне започването на делото отначало; 

- да предприемат дисциплиниращи мерки спрямо участниците в 
процеса; 

- да спазват изискването на чл. 271, ал.10 от НК при насрочване на 
съдебните заседания; 

- да спазват срока по чл. 65, ал.3 от НПК; 
- при насрочване на делата да спазват изискванията по чл. 252 от 

НК. 
В. да постановяват своите разпореждания по чл. 248 от НПК в 

съответствие с изискванията на чл. 34 от НПК; 
Б. да спазват изискването на чл. 271, ал.10 от НК при насрочване на 

делата; 
 
Препоръките следва по т. І да се изпълнят в срок от един месец, 

считано от датата на връчване на настоящия Акт за резултатите от извършена 
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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 ОС- Разград, който да запознае с него съдиите и 
съдебните служители в ОС- Разград в едномесечен срок от неговото 
получаване. Председателят на ОС- Разград 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  Окръжния прокурор 

при Окръжна прокуратура- Разград за нарушения, констатирани в работата на 
прокурорите. 

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

изпрати копие от настоящия Акт за резултати от извършена проверка. 
 
 

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

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

Стоянов- Председател на Окръжен съд-Разград. 
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 


