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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 №18/16.02.2010 год.на 
Главния Инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет, 

 СЕ ИЗВЪРШИ КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА на Окръжен съд град 
Търговище 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 15.03.2010 г. до 19.03.2010 

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. 

 
Окръжният съд в гр. Търговище се помещава на втория етаж в Съдебна 

палата. Разполага със 3 бр. съдебни зали. Предоставя на гражданите следните 
информационни услуги: указателни табели, брошури и информационно 
табло.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 съда е Тихомир Петков, заместник- председатели са 

Мариана Иванова и Татяна Даскалова. До м. октомври 2009г. в ОС- 
Търговище е имало трима заместник- председатели по щат. Длъжностите са 
заемали Силвия Петрова, Мариана Иванова и Десислава Сапунджиева, които 
са били освободени поради изтичане на мандата. В съда са обособени три 
отделения- наказателно, гражданско и фирмено. Общият брой на съдиите е 
14, от които 1 младши съдия. 

Окръжен съд- Търговище прилага принципа за случайния подбор 
чрез електронно разпределение на делата от председателя и зам- 
председателите от 2006г. съгласно програма, предоставена от 2006г. 
Председателят и съответният зам.председател въвеждат видовете дела в 
програмата за определяне на докладчик, след вписването им в регистъра.При 
извършената проверка се установи, че делата се образуват своевременно в 
деня на постъпване на книжата в съда или на следващия ден.   
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Въз основа на Заповед №57 от 19.11.2009г., издадена на осн. Чл. 86, 
ал.1, т.6 от ЗСВ от председателя на ОС- Търговище е извършена проверка на 
районните съдилища в гр. Търговище, гр. Попово и гр. Омуртаг. Предмет на 
проверката е организацията и движението на делата в периода 1.01.- 31. 12. 
2009г. в това число : а/образуване, разпределение и насрочване на делата; 
спазват ли се изискванията за случайно разпределение на делата; 
б/подготовка на делата за заседание- отлагане и причини за отлагането, 
спазва ли се чл. 271, ал.10 от НПК;в/срокове за изготвяне на съдебните 
актове- причини за забавянето на изготвянето им; отменени изцяло съдебни 
актове-решения и присъди; проверка по един произволен срок на всеки 
съдия- граждански и наказателни; спазени ли са предписанията от 
извършените ревизии през месец ноември 2008г.; проверка на водения 
регистър по чл. 235, ал.5 от ГПК; проверка на издадените заповеди за 
прилагане на новия ПАРОАВАС и изпълнени ли са задълженията, възложени 
със заповедите: за прилагане правилата за публикуване на съдебните актове и 
за случайното разпределение на делата по време на отпуск и командировки. 

Съдиите дават дежурства в празнични дни съобразно график за 
дежурствата, който се изготвя преди празници, когато почивните дни са 
повече от два. Всички дела се разпределят чрез системата за електронно 
разпределение на делата при спазване на принципа на случайния подбор. 
Няма дела, които да се гледат на дежурства. 

ОС-Търговище не е подготвял и предоставял на Инспектората към ВСС 
обобщена информация за образуването, движението  и приключването на 
делата, както и за окончателно отменените актове от по- горни инстанции в 
края на всяко шестмесечие съгласно чл. 86, ал.1, т.2 от ЗСВ; 

 
 
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.  
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Изпращането на препис от протест или жалби на страните по тях се 
извършва най- късно на следващия ден след разпореждането на съдията. 
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- Търговище 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, 
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. 

Търговищкият окръжен съд 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. 
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В Търговищкия окръжен съд на базата на сключен договор с “ИО” АД 
гр. Търговище от 1999 година е изградена компютърна мрежа и въведена 
програма “Съдебно деловодство”, а през 2001 година е въведена програмата и 
във “Фирмено отделение”. Програмата се използва от специализираната 
администрация на съда и съдиите за управление на делата.  

През 2009 година програмния продукт е актуализиран по Оперативна 
програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския 
съюз чрез Европейския социален фонд като е направено обновяване на 
системите за управление на съдебните дела, създаване на централен уеб 
базиран интерфейс за публикуване на съдебните актове, внедряване и 
обучение, съобразно новите изисквания на ВСС и промените в 
законодателството.  

Въведена е и електронна папка за делата която позволява да се 
съхраняват в електронен вид всички документи по делата. Всички работни 
места са оборудвани с компютри. Всички съдии разполагат с програмен 
продукт “Апис 6”. Пусната е интернет страница която спомага за по-добрата 
комуникация в съда и за икономията на консумативи. 

Дейностите се изпълняват от „системен администратор”, който текущо 
инсталира, актуализира и поддържа софтуера за управление на делата, 
правно-информационните системи и останалите програмни продукти, 
необходими за пряката работа на магистрати и служители. Същият участва 
пряко при изготвяне на статистическите форми и всички необходими справки 
и отчети. Консултира при закупуване и инсталира компютърна и офис 
техника. 

През годината са получени 3 преносими компютъра, 2 мрежови 
принтера. Принтерите са монтирани в деловодство и в съдийския коридор 
което допринася за икономията на консумативи. 

Положителна тенденция е и подобряването на работата на софтуера за 
управление на делата, след последната актуализация е подобрена бързината 
на системата, сега тя е много по-интуитивна и предоставя набор от нови 
инструменти за правене на справки. Също така е улеснено въвеждането на 
информацията по делата. 

В две от залите на ТОС са инсталирани и работят компютризирани 
системи за звукозапис по време на заседанията, като по този начин се свежда 
до минимум вероятността за пропуски в протоколите. 

 
На интернет - страница на съда   http://www.justicetg.org, своевременно 

се публикуват графиците за насрочените дела и постановените актове по 
свършените дела.  

Всички съдии и служители са обучени за работа с MS Office, MS Word, 
Internet Explorer, Outlook Express, а деловодителите и с  Adobe Acrobat Reader. 
Всички работни места са оборудвани с компютърна техника, която 
перманентно се обновява. Всички работни места са свързани в локална 

http://www.justicetg.org
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компютърна мрежа с 3 бр. сървъра.Компютрите се поддържат в много добро 
хардуерно и софтуерно състояние и отговарят на съвременните изисквания.  

Web- сайтът на  Търговищки окръжен съд, http://www.justicetg.org, се 
поддържа ежедневно в актуално състояние. 

 
Приложение №1, раздел „Информационни технологии” и Отчетен 

доклад за дейността на ОС- Търговище и районните съдилища от 
търговищкия съдебен окръг за 2009г. 

 
ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 
 
В съда има наказателно отделение. Ръководител на отделението от м. 

октомври 2009г. е Председателят на съда. До м. октомври 2009г. 
наказателното отделение се е ръководело от зам. Председателя Д. 
Сапунджиева. 

По щат съдиите, които гледат наказателни дела са 7бр. От тях няма 
незаети щатни бройки. В периода 1. 01. 2009г. – 31. 12. 2009г. наказателни 
дела са гледали съдиите Тихомир Петков, Татяна Йорданова, Десислава 
Сапунджиева, Бонка Янкова, Ангел Павлов, Мирослав Митев и Йордан 
Иванов, разпределени в 7бр. състави като първа инстанция.  

Въззивните дела се гледат всяка сряда от състави, които се определят с 
ежемесечен график, изготвен от председателя на отделението. В отделението 
е имало и един младши съдия като до 1. 06. 2009г. тази длъжност е заемала 
Йоханна Антонова, а от 22. 06. 2009г. – Гюляй Кокоева.В отделението не са 
работили помощник- съдии.  

Към отделението работят 7 бр. служители, от които регистратура 1бр, 
деловодители 2бр. и секретар- протоколисти 3бр. За веществените 
доказателства е отговарял съдебния архивар- Веска Добрева. 

През проверявания период съдиите са имали средно по1бр. съдебни 
заседания месечно и 3бр. заседания месечно като втора инстанция. В едно 
заседание са разглеждани средно 1бр. НОХД, ЧНД-2 бр. и 3бр. въззивни дела. 

Средното постъпление на съдия за месец е 1бр.наказателни дела като 
първа инстанция, и 3бр. дела като въззивни. Същевременно средно месечно 
един съдия е свършвал 1бр. наказателни дела като първа инстанция и 3бр. 
дела като въззивни.През проверявания период на съдия са разпределени брой 
наказателни дела както следва: Тихомир Петков- 3бр. първа инстанция и 2 бр. 
втора инстанция; Татяна Йорданова- 15 бр. първа инстанция и 28бр. втора 
инстанция; Десислава Сапунджиева- 16 бр. първа инстанция и 27 бр. втора 
инстанция, Бонка Янкова- 17 бр. първа инстанция и 32 бр. втора инстанция; 
Ангел Павлов- 16 бр. първа инстанция и 33 бр. втора инстанция; Мирослав 

http://www.justicetg.org,
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Митев- 16 бр. първа инстанция и 36 бр. втора инстанция; Йордан Иванов- 16 
бр. първа инстанция и 34 бр. втора инстанция; мл. Съдия Йоханна Антонова- 
8 бр. въззивни дела до 1. 06. 2009г., мл. Съдия Гюляй Кокоева- 2 бр. втора 
инстанция от 22. 06. 2010г.; Милен Стойчев- 1 бр. втора инстанция и 
Ангелинка Николова- 1 бр. втора инстанция 

 Решени са общо 306бр. наказателни дела като първа и втора инстанция 
по съдии както следва: Тихомир Петков- 2 бр. първа инстанция и 2 бр. втора 
инстанция; Татяна Йорданова- 13 бр. първа инстанция и 24 бр.  втора 
инстанция; Десислава Сапунджиева- 14 бр. първа инстанция и 27 бр. втора 
инстанция, Бонка Янкова- 17 бр. първа инстанция и 32 бр. втора 
инстанция; Ангел Павлов- 14 бр. първа инстанция и 31 бр. втора инстанция; 
Мирослав Митев- 14 бр. първа инстанция и 33 бр. втора инстанция; Йордан 
Иванов- 16 бр. първа инстанция и 33 бр. втора инстанция; мл. Съдия 
Йоханна Антонова- 8 бр. въззивни дела до 1. 06. 2009г., Ангелинка Николова- 
1 бр. втора инстанция.  

 
 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. – 31. 12. 2009г. Търговищкият окръжен съд е разгледал 

328бр. дела. Свършените наказателни дела са общо 306бр. 
В ОС- Търговище не са разглеждани дела с висок обществен интерес. 
Няма дела, които да са образувани преди 1. 01. 2009г. и които да не са 

приключили до 31. 12. 2009г.   
Няма спрени дела. 
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” 
 
І.НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА І ИНСТАНЦИЯ 
 
През 2009г. ТОС е разгледал като първа инстанция 107 наказателни 

дела, от които НОХД-34бр., НАХД-9бр., ЧНД-64бр. 
От посочените по- горе дела новообразувани са 99бр. дела, а останали 

от предишен период са 8 бр. дела. 
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Свършените наказателни дела първа инстанция са 98бр. От тях НОХД- 
29 бр., АНД-5бр.ЧНД-44бр. 

 Прекратените дела са 7 бр., от които НОХД -4 бр. и ЧНД- 3 бр.   
Причините за прекратяване на делата са както следва: ЧНД№139/09г. е 

прекратено поради това, че молбата за кумулация е оставена без разглеждане; 
НОХД №173/09г. е прекратено на осн. Чл. 382, ал.8, НПК поради това, че не е 
одобрено внесеното споразумение във връзка с престъпление по чл. 343, ал.1, 
б. „в” от НК; ЧНД №230/09г. е прекратено като жалбата е изпратена по 
подсъдност на ОС- Велико Търново.НОХД №181/09г. е прекратено поради 
смъртта на подсъдимия, по ЧНД №5/09г. жалбата срещу постановление за 
прекратяване на наказателното производство на ОП- Търговище е оставена 
без разглеждане като недопустима и производството е прекратено, НОХД 
№31/09г. е прекратено поради смърт на подсъдимия, НОХД №138/09г. е 
прекратено, защото всички съдии са си направили отвод и делото е изпратено 
за разглеждане на друг съд.  

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

12. 2009г. с посочване на основанието; 
 
Няма наказателни дела, върнати на прокурора с указания за 

отстраняване на нарушения, допуснати на досъдебното производство. Със 
заповед №129/18. 12. 2008г., която впоследствие е променяна със заповед 
№13 от 1. 04. 2009г. и заповед №20 от 1. 06. 2009г. на административния 
ръководител на ОС- Търговище е разпоредено провеждането на съвместни 
съвещания на съд, прокуратура и органите на досъдебното производство 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 
изпълнение на тези заповеди са проведени три съвместни съвещания 
съответно на 9. 01. 2009г., 30. 04. 2009г. и 29. 05. 2009г. Провеждането на 
съвещанията е отразено в писмени протоколи. Обсъждан е и доклад на 
Окръжна прокуратура- Търговище за причините за връщане на делата от съда 
на прокуратурата от региона на ОП- Търговище за първото тримесечие на 
2009г. Фактът, че в ОС- Търговище няма дела, които са върнати на прокурора 
показва, че провеждането на диалог и съвместното обсъждане на проблемите, 
които възникват в процеса на работа водят до добри резултати. 

От решените НОХ дела по същество с произнасяне на присъда са 
приключили 29бр., в това число „Престъпления против личността” - 4; 
„Престъпления против собствеността”- 4; „Престъпления против 
стопанството- 3”; „Престъпления против финансовата, данъчна и 
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осигурителна системи” - 1; „Престъпления против дейността на държавни 
органи и ОО” - 4; „Общоопасни престъпления” - 13 броя. 

Обжалвани и протестирани дела - 15 НОХД и 5 ЧНД. 
Средна натовареност по наказателни дела: първоинстанционните 

наказателни дела са 12.8 % от постъпилите дела; 12.35 % от всички дела за 
разглеждане и 12.6 % от общо свършените дела. За 2008 година 
съотношението е било 13.4 % от постъпилите, 13.4 % от делата за 
разглеждане и 13.8 % от свършените дела. За 2007 година съотношението е 
било 7 % от постъпилите, 7% от делата за разглеждане и 7% от свършените 
дела и за 2006 година е било -11 % от постъпилите, 11% от делата за 
разглеждане и 11% от свършените дела. Налице е тенденция към леко 
увеличаване  относителния дял на наказателните първа инстанция дела в 4 
годишния период.  

Само НОХделата са се увеличили от 19 на 32 броя. 
Тежестта на видове разпределени и решени дела е еднаква за всички 

съдии, тъй като се разпределят на принципа на случайния подбор чрез 
програмен продукт. 

              
Структура на наказаната престъпност: 
                      
Видове и брой по глави от НК - с присъди по решените 29  

НОХдела  са били признати за виновни и са наложени наказания на 36 броя 
лица, оправдани са - 2 лица. В това число по гл. ІІ „Престъпления против 
личността” - 4 осъдени лица; по гл.V „Престъпления против собствеността”- 
5 осъдени лица; по гл. VІ” Престъпления против стопанството” – 5 осъдени 
лица /от тях 3 със споразумение по чл. 381 - 384 от НПК /; по гл. VІІ 
„Престъпления против финансовата, данъчна и осигурителна системи” - 
осъдени 1 лицe; по гл. VІІІ „Престъпления против дейността на държавни 
органи и ОО”- осъдени 7 лица /от тях 3 със споразумение по чл. 381 - 384 от 
НПК/, оправдани 1 лице; по гл. ХІ „Общоопасни престъпления” -  осъдени 14 
лица /от тях 6 със споразумение по чл. 381 - 384 от НПК/ и един оправдан. 

                   
Относителен дял на осъдителните присъди спрямо внесените 

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

против собствеността”, по гл. VІІ „Престъпления против финансовата, 
данъчна и осигурителна системи”  на 100 % са били осъдени лицата; 

по гл. VІІІ „Престъпления против дейността на държавни органи и 
ОО” - при 8 съдени лица е било оправдано едно. 

по гл. ХІ „Общоопасни престъпления” -  при съдени 18 лица едно е 
оправдано. 

 
От всичко съдените 41 лица са били оправдани 2 лица или 4.8 %. 
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Наказана престъпност: От общия брой разгледани 32 дела с 
постановена присъда  са били осъдени 36 лица и 2 лица са били оправдани. 
Двете оправдателни присъди са постановени поради липса на доказателства.  

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- Търговище и 

районните съдилища от търговищкия съдебен окръг за 2009г. 
 
По 1бр. дело подсъдимият е бил непълнолетен 

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

неотклонение „задържане под стража”(чл.64 и чл. 65, НПК) или за нейното 
изменение. От тях 5бр. дела по чл. 64 от НПК съдът е постановил 
определението си в деня на образуването. Няма дела, по които определението 
е постановено в срок по- дълъг от 3 дни от деня на образуването. По 5бр. дела 
с правно основание по чл. 65 от НПК съдът е постановил определението си в 
деня на образуването. Няма дела, по които определението е постановено в 
срок по- дълъг от 3 дни от деня на образуването.   

ЧНД№46/09г. е образувано на23.02.2009г. въз основа на молба, 
подадена от адв. Й.Йорданов, защитник на обвиняемия М. М., подадена чрез 
Окръжна прокуратура- Търговище.С молбата се иска съдът да промени 
взетата мярка за неотклонение „задържане под стража” в по- лека такава- 
„домашен арест” поради заболяване на обвиняемия.Съдия- докладчик по 
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делото е Бонка Янкова, която насрочила съдебното заседание за 24. 02. 2009г. 
В съдебното заседание на 24. 02. 2009г. Драгомир Сяров- прокурор в ОП- 
Търговище поискал да се назначи комплексна експертиза, която да даде 
заключение за здравословното състояние на обв. М. и отложила делото за 6. 
03. 2009г.В съдебното заседание на 6. 03. 2009г. заключението на тройната 
експертиза за влошено здравословно състояние на обвиняемия е прието, 
прокурорът е представил протокол за извършена експертиза от НИКК- МВР, 
София, което съдът приел като доказателство, а адвокатът поискал да се 
наложи мярка за неотклонение „подписка”.С определение от същата дата ОС- 
Търговище в пределите на императивната проверка по чл. 65, ал.4 от НПК 
приел, че по отношение на обвиняемия не е налице обосновано 
предположение в авторство на престъпление, наказуемо с лишаване от 
свобода и с оглед влошеното му здравословно състояние изменил мярката за 
неотклонение „задържане под стража” в по- лека такава- „подписка”. 

ЧНД №286/09г. е образувано на 10. 12. 2009г. въз основа на искане на 
ОП- Търговище за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража” 
на А. С. за престъпление по чл. 116, ал.1, т.7,8 и 9 във вр. С чл.115 от 
НК;престъпление по чл. 206, ал.1 от НК и престъпление по чл. 339, ал.1 от 
НК.При спазване на принципа на случайния подбор за съдия- докладчик е 
определен Йордан Иванов, който насрочил делото същия ден. В деня на 
заседанието съдът постановил определение, с което уважил искането. 

ЧНД №96/09г. е образувано на 13. 04. 2009г. въз основа на искане на 
ОП- Търговище за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража” 
на П. Т. за престъпление по чл.115 от НК. При спазване на принципа на 
случайния подбор за съдия- докладчик е определен Ангел Павлов, който 
насрочил делото за разглеждане същия ден. В деня на заседанието съдът 
постановил определение, с което уважил искането. 

ЧНД№33/09г. е образувано на 6. 02. 2009г. въз основа на искане за 
вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража” на основание чл. 
43, ал.2 ЗЕЕЗА, вр. Чл. 64 от НПК на М. И. за причиняване на тежка телесна 
повреда на лицето Д. С. в нощта на 17 срещу 18 януари 2009г. в гр. Брюксел, 
Белгия.Срещу лицето има издадена европейска заповед за арест от съда на 
Първа инстанция в Брюксел.С определение от 6. 02. 2009г., постановено в 
закрито заседание съдия- докладчикът А.Павлов предоставил правна помощ 
на М. И. Съдебното заседание се е състояло на 6. 02. 2009г. и същият ден 
съдът постановил определение, с което взел мярка за неотклонение п 
отношение на М. И. по издадената Европейска заповед за арест „задържане 
под стража” 

ЧНД№247/09г. е образувано на 14.10.2009г. въз основа на жалба, 
подадена от Д. П. от гр. Търговище срещу постановление за привличане като 
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обвиняем от 8. 10. 2009г. по ДП№37/06г. по описа на ОД- Търговище   и взета 
мярка за неотклонение „парична гаранция” в размер на 10 000лв.С 
определение от 15. 10. 2009г. съдия- докладчикът Бонка Янкова изменила 
определеният размер на взетата мярка за неотклонение като намалила същия 
от 10 000лв. на 1 000лв. 

ЧНД№42/09г. е образувано въз основа на искане за вземане на мярка за 
неотклонение „задържане под стража” спрямо лицето М. И. по повод 
постъпила европейска заповед за арест, издадена от съдия- следовател от 
Първоинстанционния съд на гр. Брюксел, Кралство Белгия. Със същата 
заповед е направено искане за предаване на документи и вещи, които, могат 
да имат връзка с деянията, станали повод за издаване на европейската заповед 
за арест.Делото е разпределено на съдия Десислава Сапунджиева. С 
разпореждане без дата на осн. Чл. 44, ал.4-6 от ЗЕЕЗА съдия Сапунджиева 
поискала да ни бъдат изпратени от Оливие Льору- съдия- следовател към 
Първоинстанционния съд на гр. Брюксел, Белгия гаранции, че след като бъде 
изслушано в издаващата държава- Белгия лицето М. И. ще бъде върнато в 
България за изтърпяване на наложеното му от издаващата държава- членка 
наказание „лишаване от свобода” или взета мярка, изискваща задържане.С 
определение от 18. 02. 2009г. тричленен състав на ОС- Търговище на осн. чл. 
64, ал.1 от ЗЕЕЗА разрешил обиск на лицето, претърсване и изземване в 
жилища и прилежащи постройки, обитавани от лицето и неговото семейство 
като дал срок за извършване на следственото действие до 19. 02. 
2009г.Съдебното заседание се е състояло на 18. 02. 2009г.В протокола е 
отразено, че лицето дава съгласие доброволно предаване, приема като 
доказателство гаранция, че веднага след като бъди изслушано в издирващата 
държава исканото лице и бъде осъдено, или му е наложена окончателна мярка 
за лишаване от свобода, същият ще бъде върнат в България, за да изтърпи 
присъдата или наложената мярка и обявил, че ще се произнесе на 24. 02. 
2009г. На 24. 02. 2009г. съдът възобновил съдебното следствие и приел като 
доказателства към европейската заповед за арест постъпили протоколи за 
обиск, претърсване и изземване и приключил отново съдебното следствие. С 
решение №12 от 24. 02. 2009г. съдът допуснал изпълнение на Европейска 
заповед за арест за предаване на лицето М. А. И. и предаване на взетите 
вещи. С решение №18 от 14. 03. 2009г. допуснал тълкуване на решение №12 
по ЧНД №42/09г. като вместо М. А. И./М. А. И./ имената на лицето следва да 
се четат М. И. А./М. И. А/. В рамките на проверката бяха инспектирани и 
ЧНД №76/09г., ЧНД №77/09г. с правно основание чл. 64 от НПК ,както и 
ЧНД №155/09г. и ЧНД №156/09г. с правно основание чл. 65 от НПК.Делата 
са решени в едно съдебно заседание. Не се констатираха пропуски по тяхното 
движение. 
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Приложение: Справка №15 за наказателните дела с правно основание 

чл. 64 и чл. 65 от НПК 
 
Не са разглеждани дела по глава 34, раздел І от НПК”Прилагане на 

принудителни медицински мерки”.  
 
Приложение №1, раздел „Движение на делата” 
 
В едно съдебно заседание са приключили 16бр. НОХД и 38бр. ЧНД. 
До три съдебни заседания са приключили НОХД- 7бр. и ЧНД- 1бр. 

Тяхното правно основание е 1бр. по чл. 255-257 от НК; 1бр. по чл. 354а,б от 
НК и 1 бр. по чл. 243- 250 от НК, 1бр. по чл. 223 от НПК и др. 

Наказателните дела, приключили с повече от три съдебни заседания са 
7 бр. От тях НОХД- 7 бр., ЧНД- няма. Тяхното правно основание е: 4 бр. по 
чл. 343, ал.1, б. „в” от НК, 1 бр. по чл. 142 от НК, 1 бр. по чл. 282-283а от НК, 
1 бр. по чл. 343, ал.3, б. „б” и ал.4 от НК, 1 бр. по чл. 199 от НК. 

Основна причина за отлагане на наказателните общ характер дела е 
събирането на нови доказателства за разкриване на обективната истина в 
процеса. От общо отложените 25 броя дела, по тази причина са били 
отложени 13 броя дела. 

От общо насрочените 68 броя наказателните общ характер дела, пет 
дела са били отлагани многократно по различни причини. От тях две от 
делата са отлагани поради неявяване на подсъдимите; едно от делата е 
отлагано поради отсъствие на вещи лица или неизготвяне на експертизата; 
едно поради отсъствие на страните  и 9 по други причини. 

Броя на отложените спрямо насрочените дела показва процента за 
отлагане на наказателните общ характер дела – 36.7 %, но следва да се има 
пред вид, че това се дължи на нееднократното отлагане на 5 от делата.  

Налице е тенденция на намаляване процента на отлагане на 
наказателните общ характер дела спрямо предходните години- 43.4 % за 2008 
г.; 48% за 2007 година и 50.7% за 2006 година. 

Независимо от отлагането на делата, в тримесечен срок са решени 
72 % от общо свършените НОХдела. 

В доклад за извършена ревизия на наказателно отделение на ТОС, 
съгласно заповед №373 от 15. 10. 2009г. на Председателя на Апелативен съд- 
Варна е констатирано, че проверяваният съд има най- нисък процент на 
отложени наказателни дела в Апелативен район- Варна. 

 
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 
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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; 

 
Констатира се нееднаква практика на съда по спазването на чл. 248, 

ал.2 от НПК: 
по НОХД №8/10г.със съдия- докладчик Бонка Янкова, НОХД №7/10г. 

със съдия- докладчик Й.Иванов, НОХД 19/10г. със съдия- докладчик 
Мирослав Митев има постановено разпореждане относно въпросите, 
посочени в чл. 248, ал.2  и сл. От НПК; 

по НОХД№23/10г., НОХД№39/10г., НОХД №28/10г.,НОХД№32/10г. 
по които съдия- докладчици са били Т.Йорданова, А. Павлов, Й.Иванов и др. 
няма постановено разпореждане по чл. 248, ал.2 и сл. от НПК. 

 
По спазването на чл. 252 от НПК: 

30бр. НОХД са насрочени в двумесечния срок. 
2бр. НОХД са насрочени в тримесечен срок с разрешение на председателя на 
съда. Няма НОХД, насрочени в тримесечен срок без разрешение на 
председателя на съда. 
 

По спазването на чл. 271, ал.10 от НПК: 
По 32бр. НОХД интервалът между съдебните заседания е до три месеца.  
Няма НОХД, по които интервалът между съдебните заседания да е повече от 
три месеца.  
  

По спазването на чл. 22 от НПК относно общия срок за разглеждане и 
решаване на делото. 
По 28бр. НОХД срокът от образуване на делото до постановяване на 
присъдата по делото е до 7 месеца. По 3бр. НОХД този срок е до 9 месеца, а 
по 1бр. НОХД този срок е над 9 месеца. Причините за това са: заболяване на 
подсъдимия, молби от свидетели и адвокати за отлагане на делото по 
уважителни причини, неявяване на редовно призовани свидетели, 
неизготвени в срок съдебни експертизи, назначаване на допълнителни 
заключения по искане на страните, нередовно призоваване на свидетели, 
преразпит на свидетели, самоотвод на прокурора по делото. 
 

По спазването на чл. 308 от НПК: 
По 12бр. НОХД мотивите на присъдата са изготвени до 15 дни. По 8бр. 
НОХД мотивите на присъдата са изготвени до 30 дни. Няма НОХД по които 
мотивите на присъдата са изготвени след изтичане на повече от 30 дни.  
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Приложение : Справка №9 за срока, в който са написани мотивите към 

присъдите по всички НОХД, приключили в периода 1. 01. – 31. 12. 2009г.; 
 
ІІ. ВЪЗЗИВНИ ПРОИЗВОДСТВА 
 
През 2009г. ТОС е разгледал 221 въззивни производства, от които 

ВНОХД- 89бр., ВНЧХД-28бр., ВЧНД- 91 бр., ВНАХД-13бр. 
От тях образувани през 2009г. са общо 204бр. въззивни дела. Останали 

от предишни периоди са  17бр. дела.  
Не са разглеждани дела с висок обществен интерес.  
Свършените наказателни дела са общо 208бр. въззивни дела. От тях 

83бр.ВНОХД, както и 24бр. ВЧНХД, 12бр. ВНАХД и 89бр. ВЧНД като 
въззивна инстанция. От тях 114бр. въззивни наказателни дела са приключили 
с решение. 

От свършените наказателни дела в срок до 3 месеца са приключили 190 
дела или 91.4% . 

От свършените през отчетния период въззивни НОХД, резултатите са 
следните -  Брой отменителни решения- 19 или 16% от решените, 
изменителни – 24 или 20 %, потвърдителни решения – 60 или 50 % и 
прекратени- 4 броя. Показателите сочат, че по половината от делата са 
потвърдени съдебни актове на районните съдилища. Минимален е делът на 
отменените. 
  Към края на 2009г. не са приключили 13 броя дела или 5.8%. 

Девет дела са прекратени.Причините за прекратяване на делата са както 
следва: ВНОХД №118/09г., ВНАХД №176/08г. и ВНОХД №237/09г. са 
прекратени поради оттегляне на протеста, подаден съответно от РП- Попово, 
РП- Търговище и РП- Омуртаг, а ВЧНД №227/09г., ВНЧХД №322/08г., 
ВЧНД№192/09г. са прекратени поради оттегляне на жалбата; ВЧНД 
№272/2009г. е прекратено поради наличие на нередовности по жалбата и 
върнато на РС- Търговище за изпълнение на процедурата по чл. 323, ал.1,т.1 
от НПК. Останалите две дела не бяха на разположение. 

В едно съдебно заседание са приключили 60бр.ВНОХД, 18бр. ВЧНХД, 
11бр. ВНАХД и 58бр. ВЧНД. 

До три съдебни заседания са приключили 30бр. въззивни дела. 
 
По въззивни дела ВНОХД №52/2010г. и ВНОХД №53/2010г. със съдия- 

докладчик Тихомир Петков, ВНОХД №13/10г. със съдия- докладчик Колева, 
ВНОХД №57/10 със съдия- докладчик Йорданова, ВЧНД№54/10г. и ВНОХД 
№44/10г. със съдия- докладчик Иванов, ВЧНД №47/10г. със съдия- докладчик 
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Павлов, ВЧХД№30/10г. със съдия- докладчик Сапунджиева се констатира, че 
липсва произнасяне по въпросите, предмет на чл. 327 от НПК. 
 
 По спазването на чл. 340 от НПК: 
 По 8бр. въззивни НОХД  решенията са изготвени в срок до един месец 
от обявяване на делото за решаване. По 4бр. Въззивни НОХД решенията са 
изготвени до три месеца от обявяване на делото за решаване. Няма въззивни 
НОХД по които решенията са изготвени след изтичане на срок от три месеца. 
  
 По спазването на чл.345 от НПК: 

От свършените въззивни ЧНД 45бр. са приключили в 7-дневен срок, а 
след този срок са приключили 16бр. въззивни ЧНД. В съдебно заседание  с 
призоваване на страните в едномесечен срок са приключили 49бр. , а след 
този срок са приключили 12бр. въззивни ЧНД.(посочете причините за 
насрочване на делата след едномесечния срок)   
 

По спазването на чл. 416 от НПК: 
Няма дела по които препис от присъдата да е изпратен на съответния орган в 
срок по- дълъг от 7дни от влизането й в сила.  
 
 Няма обжалвани и протестирани решения по въззивни дела. 

 
Средна натовареност по въззивни наказателни дела: 26.4 % от 

постъпилите дела; 25.5 % всички дела за разглеждане и 26.9 % от общо 
свършените дела при 25.4 % от постъпилите дела; 25.3 % всички дела за 
разглеждане и 26.08 % от общо свършените дела за 2008 г.; 2007 година 
съотношението е било 15 % от постъпилите, 15% от делата за разглеждане и 
15% от свършените дела и за 2006 година е било - 13 % от постъпилите, 14% 
от делата за разглеждане и 13% от свършените дела.  

 
Приложение: Приложение №1, раздел „Движение на делата”; 

             Отчетен доклад за дейността на ОС- Търговище и 
районните съдилища от търговищкия съдебен окръг за 2009г. 

 
ІІІ. ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА 

 
 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. 
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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- Търговище е издавал разрешения в този 
смисъл, но в Отчетен доклад за дейността на ОС- Търговище и районните 
съдилища от търговищкия съдебен окръг за 2009г. не са включени данни за 
броя на дадените разрешения и изготвените доказателствени средства 
съгласно чл. 29, ал.8 от Закона за специалните разузнавателни средства. 

 
На основание ЗАПОВЕД № 373 от 15.10.2009 година на 

Председателя на Апелативен съд гр. Варна е извършена ревизия на 
Окръжен съд гр. Търговище по движение на делата, тяхното образуване, 
насрочване, спазване на случайния принцип на разпределение, отлагане, 
срочно написване и качество на съдебните актове.  

 
Според обобщаващите изводи на изготвения доклад за извършена 

ревизия на наказателно отделение на ТОС организацията по движението на 
делата е много добра и е в съответствие със законовите изисквания; високо 
качество и изготвяне в срок на съдебните актове; липса на отменени актове; 
най-нисък процент на отложени наказателни дела в Апелативния район. 

 
         Направени констатации сочат следните положителни 
практики: 

1. бърза ликвидност на делата-  Окръжен съд- Търговище е с най-
нисък процент на отложени наказателни дела в Апелативния 
район- Варна; 

 
2. липса на дела, върнати на прокурора  на осн. чл. 248, ал.2, т.3 

и чл. 288, т.1 от НПК 
 

Въз основа на направените констатации и на основание чл. 58, ал. 2 от 
Закона за съдебната власт, Инспекторатът към Висшия съдебен съвет 
дава следните  
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                                           ПРЕПОРЪКИ: 
 
 

1. Препоръчва на председателя на Окръжен съд- Търговище: 
 
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. да включва в годишните отчетните доклади за дейността на ОС- 
Търговище и районните съдилища от Търговищкия съдебен окръг данни 
за броя на дадените разрешения за използване на специални 
разузнавателни средства и изготвените веществени доказателствени 
средства съгласно чл. 29, ал.8 от ЗСРС; 
 
2.Препоръчва на съдиите от Окръжен съд – Търговище, които 
разглеждат и решават наказателни дела: 

А. да постановяват разпореждане по чл. 248 от НПК в съответствие 
с изискванията на чл. 34 от НПК; 

Б. да се произнасят по допускането на доказателствата по чл. 327 от 
НПК и в случаите, когато страните не са направили искания за 
допускане на нови доказателства; 

 
Спазването на дадените по- горе препоръки следва да бъде постоянна 

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

на председателя на ОС- Търговище, който да запознае с него съдиите и 
съдебните служители в ОС- Търговище в едномесечен срок от неговото 
получаване. Председателят на ОС- Търговище 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 ВСС като му се 

изпрати копие от настоящия Акт за резултати от извършена проверка. 
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             ИНСПЕКТОР:                                                                                                                   
                                       
                                                      …………….…….……………                                    
                                                        СВЕТЛИН СТЕФАНОВ 
 

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

Петков- Председател на Окръжен съд- Търговище. 
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 

 
 
     
 


