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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 №115/24.09.2010 год.на 
Главния Инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет, 

 СЕ ИЗВЪРШИ КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА на Районен съд град 
Девня 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. 
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СРОК за извършване на проверката от 18.10.2010 г. до 22.10.2010 

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. 

 
Районният съд в гр. Девня се помещава в сграда, собственост на 

Уникредит Булбанк АД, от която ползва втори, трети и четвърти етаж. 
Разполага с 3 бр. зали, две големи и една малка. Предоставя на гражданите 
следните информационни услуги: унифицирани наказателни табла, табели и 
др. Съдиите и съдебните служители разполагат с добри битови условия за 
упражняване на своите правомощия и ефективно обслужване на гражданите. 
 
 

 УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДА 

Председател на съда е Димо Цолов, избран с решение на ВСС от 
14.07.2004 г. В РС-Девня няма определен заместник - председател. Със 
заповед № 64 от 16.05.2006 год. на административния ръководител, в съда са 
обособени наказателно и гражданско отделение. Общият брой на съдиите по 
щат е 5 – двама в гражданско и трима в наказателно отделение, но от 
17.11.2008 г. единият съдия от гражданско отделение е преместен в РС – 
Варна, съгласно решение на ВСС и за свободното място е обявен конкурс. 

 Наказателното отделение няма ръководител. Председателят на съда- 
Димо Цолов разглежда както наказателни, така и граждански дела. 

Девненският районен съд прилага принципа за случайния подбор чрез 
електронно разпределение на делата от месец юли 2005 г., съгласно програма 
САС „Съдебно деловодство” на „Информационно обслужване” АД, а от 
месец ноември 2008 г. чрез програмата „Law Choice”, предоставена от ВСС. 
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При извършената проверка се установи, че делата се образуват своевременно 
в деня на постъпване на книжата в съда или най – късно на следващия ден. 
Разпределението на делата се извършва от административния ръководител на 
съда или при отсъствие- от определен със заповед съдия. Съдиите дават 
дежурства съобразно график за дежурствата, който се изготвя от 
административния ръководител в края на всяка календарна година.  

Съгласно заповед № 223/ 15.12.2008 г. на дежурство през 2009 г. са се 
гледали всички дела с кратки процесуални срокове /по УБДХ; принудителни 
медицински мерки по чл.89 от НК; вземане на мярка за неотклонение 
задържане под стража - чл.64 от НПК; всички частно наказателни дела от 
досъдебното производство; производства по глава 25 от НПК/. 

В началото на 2010г. ОС- Варна е извършил проверка на работата на 
РС- Девня за 2009г. При проверката е констатирано, че в съда има създадена 
добра организация за образуване и разпределение на делата. Насрочването на 
всички видове дела е ставало  в двумесечния, респективно в съкратените 
законови срокове. Според проверяващите в РС- Девня са полагани 
достатъчно усилия за обезпечаване на редовното призоваване. Констатирали 
са намаляване на броя на делата, върнати за доразследване. Според доклада 
на проверяващите във всички районни съдилища, действащи на територията 
на Варненски съдебен окръг процентът на отложените е висок. Смятат, че 
понякога отлагането е било неоснователно. Извън обективните причини за 
отлагане като неявяване на страна или важен свидетел в процеса, или твърде 
редките случаи на нужда от събиране на наистина необходими по делото 
доказателства, много често делата са отлагани, защото: 

- делото ебило насрочено по глава ХХVІІ НПК без да има данни, че 
страните ще изразят съгласие за това, което и в съдебно заседание не е 
станало; 

- евентуално може да се постигне споразумение; 
- не се е явил подсъдимият макар участието му в производството да не е 

задължително, и без да се мотивира необходимост от това за разкриване на 
обективната истина; 

- допуснатите нови доказателства са извън предмета на делото; 
- представени са болнични листи, които не отговарят на изискванията 

на чл. 18 от Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността. 
 Проверката на ОС- Варна е констатирала, че единствено съдия Даниела 
Вълева е спазила сроковете за изготвяне на съдебните актове. 
 

 
СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ  
 



 4

Изготвянето на призовките и съобщенията за призованите лица след 
образуване на делото и след съдебно заседание се извършва в срок от 1- 3 
дни. 

Съдебните протоколи по делата се изготвят в срок от 3 дни след 
съдебното заседание.  

Връчването на призовки, съобщения или преписи от жалба на 
участвали в производството страни се извършва до 14 дни.  

Изпращането на преписи от решенията или от жалби на страните по 
тях се извършва най-късно на следващия ден след предаване на решеното 
дело в деловодството.   

Изпращането на препис от протест или жалби на страните по тях се 
извършва най-късно на следващия ден след разпореждането на съдията.  
 Изпращането на делата на по-горна инстанция става до 3 дни след 
изтичане на срока за възражения по подадена жалба или протест.  
 Съгласно заповед на Председателя на РС- Девня всички деловодни 
книги и регистри, които се използват в работата на наказателното и 
гражданското деловодство се водят на електронен носител. 
            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. Добре е водена и заповедната книга. 

Към делата се прилага препис от протокола за случайното 
разпределение и определения докладчик. 

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

Районен съд Девня  има въведени писмени правила за управление на 
информацията и IT технологиите.  

Сигурността на информацията в локалната мрежа се осигурява от 
използването на антивирусен лицензиран програмен продукт „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 с в локална 
компютърна мрежа с 2 бр. сървър. Компютрите се поддържат в много добро 
хардуерно и софтуерно състояние и отговарят на съвременните изисквания. 
От м. юли 2005 г. е в експлоатация деловодната програма"САС Съдебно 
деловодство" на „Информационно обслужване”АД. Програмата се използва 
от специализираната администрация на съда и съдиите за управление на 
делата.   

В съдебно-изпълнителна служба е интегриран програмен продукт 
„Темида 2000” версия 2.25.6, а бюро съдимост е обезпечено с АИС „Бюра 
съдимост” разработен от Консорциум „Лирекс БГ” ООД – „Индекс-България” 
ООД 

Съдът използва правно – информациония продукт на фирма „Апис 
България" ООД – Апис 6 + Евро право включващ модулите: 

- Апис – право – лиценз за 10 потребители 
- Апис – процедури- лиценз за 5 потребители 
- Апис – финанси – лиценз за 1 потребител 
- Апис – време – лиценз за 1 потребител 
- Апис – практика – лиценз за 5 потребители 
- Евро – право – лиценз за 1 потребител 

 
Web - сайтът на РС-Девня www.courtdevnya.org е разработен от 
администрацията на РС-Девня съгласно всички изисквания на ВСС 
/възможност за справки по дела – приключили и влезли в законна сила 
съдебни актове/, като се поддържа ежедневно в актуално състояние от 
системния администратор на съда Веселин Енев. Домейнът е регистриран и 
поддържан от БТК ЕАД, съгласно договор за телекомуникационни услуги. 
Хостингът на сайта се поддържа и реализира от администрацията на РС-
Девня посредством работна станция със реален IP address.  

 

http://www.courtdevnya.org
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ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 

Както беше посочено и по- горе в съда има обособено наказателно 
отделение. 

По щат съдиите, които гледат наказателни дела са трима, които в 
периода 1. 01. 2009г.- 31. 12. 2009г. са гледали делата, разпределени в 3 бр. 
състави. Всички щатни бройки за отделението са заети щатни бройки.В 
отделението не са работили помощник - съдии.  
 
Съдиите са ползвали отпуск както следва:  

 Съдия Д.Вълева – от 18.02.- 06.03.09 г., от 10.03. до 27.03.09 г., а от 
23.03.до края на месец октомври 2009 г. е била в продължителен 
отпуск по болест.  

 Съдия Д.Цолов – от 16.07.- 24.07.09 г., от 25.08.-28.08.09 г. и от 08.12. – 
14. 12. 09 г. с прекъсване на 10.12.09 г. 

 Съдия Ю.Николов – от 03.08.- 07.08.09 г. и от 07.09.- 25.09.09 г. 
 

Към отделението работят 5 бр. служители, от които 1 бр. в регистратура, 
която е била в отпуск по майчинство, а функциите са изпълнявани от 
деловодителя в наказателно отделение, 1 бр, деловодител и секретар - 
протоколисти 3 бр., от които едната е била в отпуск по майчинство, а 
функциите са изпълнявани от единия призовкар.  
 

За веществените доказателства е отговарял административния секретар.  
 

През 2009г. съдиите са имали средно по 62 бр.съдебни заседания месечно. 
За един месец в съдебно заседание са разглеждани средно 23 бр. НОХД, 
НЧХД – 1 бр., ЧНД – 25 бр. и 13 бр. административно- наказателни дела.  

 
Приложение :Справка №3 за брой насрочени дела по състави, с брой 

насрочени НОХД и НАХД за периода 1. 01. – 31. 12. 2009г. с обобщен 
сумарен резултат за всеки съдия през съответния период по месеци; 

 
В периода 01.01.2009 г. - 31.12.2009 г. РС-Девня е разгледал 1657 бр. 

дела, от които наказателни дела 737 бр. От тях образувани през 2009 г. са 695 
бр. дела. Останали от предишни периоди са 42 бр. дела. Няма дела с висок 
обществен интерес. 
 
Свършените наказателни дела са 605 бр.- НОХД 190 бр., НЧХД 4 бр., ЧНД 
341 бр., АНД 70 бр., от които 540 бр. са приключили в съдебно заседание. 
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От всичко свършените дела 64 бр. дела са приключили с присъда, 78 бр. са 
приключили с решение, 153 бр. са приключили с определение, 116 бр. със 
споразумение и 194 бр. с протоколи по дела от досъдебното производство. 

През проверявания период са прекратени 150 бр. дела От тях: 
прекратени поради това, че са приключили със споразумение- 116 бр., 8 бр. са 
върнати за доразследване и 26 бр. са прекратени по други причини Няма 
прекратени дела по давност. 

 Съдия Даниела Вълева е прекратила общо 8 броя дела. От тях 6 бр. 
дела са прекратени в закрито съдебно заседание- две дела са прекратени 
поради това, че лицето не се е явило за разпит, а 4 дела са прекратени на осн. 
чл.24, ал.1,т.6 от НПК. 

В открито съдебно заседание са прекратени 2бр. дела както следва:  
едно административен характер дело е прекратено на оснавание чл. 63, ал.2 
от ЗАНН, е едно частен характер дело е прекратено по спогодба. 

Съдия Димо Цолов е прекратил общо 9 бр. дела. От тях в закрито 
съдебно заседание са прекратени 6 бр. дела- НОХД№468/08г. е изпратено по 
подсъдност на друг съд. ЧНД№462/08г. е прекратено на осн. чл. 161, ал.1 от 
Закона за здравето, ЧНД№432/09г. е прекратено поради невъзможност да се 
изпълни съдебна поръчка, ЧНД№62/09г. е прекратено на осн. чл. 24, ал.1,т.6, 
от НПК, ЧНД№183/09г. е прекратено поради недопустимост на молбата и 
ЧНД№400/09г.- на осн. чл. 249, ал.1, вр. чл. 248, ,ал.2,т.1 вр. чл. 39, ал.1 от 
НПК. 

В открито съдебно заседание съдия Цолов е прекратил общо 3 
бр.дела.НОХД№252/09г.е прекратено на осн. чл. 24, ал.1,т.2 от НПК, 
НОХД№302/2009г. е изпратено по подсъдност на осн. чл. 288,т.2 от НПК, а 
ЧНД№190/09г. е прекратено на осн. чл. 24, ал.1,т.6, пр.1 от НК. 

Съдия Юлиян Николов е прекратил общо 9бр. дела. В закрито 
съдебно заседание са прекратени общо 4бр. дела: ЧНД№601/09г. е 
прекратено на осн. чл. 249, ал.1 вр. чл. 248, ал.2,т.1 НПК , ЧНД№167/08г. е 
прекратено поради това, че делото е подсъдно на друг съд, ЧНД№504/09г. – 
на осн. чл. 428 от НПК, а ЧНД№265/09г.- на осн. чл. 24, ал.1, т.6 от НПК. 

В открито съдебно заседание съдия Николов е  прекратил общо 5дела. 
НАХД№107/09г. и НОХД№131/09г. са прекратени на осн. чл. 24, ал.1, т.2 от 
НПК, НАХД№459/09г. е прекратено поради това, че жалбоподателя е 
оттеглил жалбата си, НЧХД№5/09г. и НЧХД№137/09г. са прекратени на осн. 
чл. 24, ал.4,т.4 от НПК поради сключване на спогодба. 

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

12. 2009г.; 
 



 8

7 бр. дела са върнати на прокурора с указания за отстраняване на 
нарушения, допуснати на досъдебното производство. С разпореждане на 
съдия- докладчик са върнати 6 бр. дела, а от съдебно заседание по чл. 288, т.1 
от НПК – 1 бр. дела. 

НОХД№579/09г. е образувано на 4. 11. 2009г. въз основа на 
обвинителен акт, внесен от РП- Девня срещу В. Д. за престъпление по чл. 
195, ал.1 т.4, пр.1, т. 5 и т. 7 вр. чл. 194 ал.1 вр. чл. 26 ал.1 вр. чл. 63, ал.1,т.3 
от НК и срещу Н. С. за престъпление по чл. 195, ал.1,т.4 пр.1 т.5 и т. 7 вр. чл. 
194 ал.1 вр. чл. 26, ал.1 от НК.Съдия- докладчик по делото е Даниела 
Вълева.С разпореждане от 5. 11. 2009г. съдия Вълева върнала делото на 
прокурора. В мотивите си посочила, че на досъдебното производство са 
допуснати отстраними съществени процесуални нарушения, довели до 
накърняване на процесуалните права на обвиняемите лица. Според нея 
такива нарушения са неучастие на защитника на непълнолетния обвиняем в 
проведения на досъдебното производство следствен експеримент, неучастие 
на защитника на непълнолетния обвиняем при предявяване на разследването 
на този обвиняем, липсата на каквито и да било данни за призоваване на 
родителите на непълнолетния обвиняем  при предявяване на разследването 
на този обвиняем. 

Обвинителният акт е внесен от В. Радева прокурор в РП- Девня. 
НОХД№139/09г. е образувано на 14. 03. 2009г. въз основа на 

обвинителен акт, внесен от РП- Девня срещу К. И. за престъпление по чл. 
343б, ал.1 от НК. Съдия- докладчик по делото е Димо Цолов. С разпореждане 
от 19. 03. 2009г. съдия Цолов върнал делото на прокурора, защото на 
пострадалия не са разяснени правата, които има в наказателното 
производство и не е извършено предявяване на разследването. 

Обвинителният акт е внесен от Районния прокурор при РП- Девня- 
Й.Янева.   

НОХД№203/09г. е образувано на 22. 04. 2009г. въз основа на 
обвинителен акт, внесен от РП- Девня срещу К. И. за престъпление по чл. 
343б, ал.1 от НК. Съдия- докладчик по делото е Димо Цолов. С разпореждане 
от 8. 05. 2009г. съдия Цолов върнал делото на прокурора. В мотивите си 
посочил, че не са изпълнени указанията на съда, дадени с разпореждане от 
19. 03. 2009г. по НОХД№139/2009г. на РС- Девня, с което съдът е върнал 
делото за допълнително разследване. 

Обвинителният акт е внесен от Районния прокурор при РП- Девня- 
Й.Янева.   

НОХД№89/09г. е образувано на 16. 02. 2009г. въз основа на 
обвинителен акт, внесен от РП- Девня срещу Д. Д. за извършено от него 
престъпление по чл. 343 ал.1, буква”а” от НК.Съдия- докладчик по делото е 
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Ю. Николов. С разпореждане от 17. 02. 2009г. той върнал делото на 
прокурора. В мотивите си посочил, че е налице противоречие между 
обстоятелствената част и диспозитива на обвинителния акт и отделно от това 
в диспозитива на обвинителния акт не е посочена формата на вината при 
която според прокурора е извършено престъплението. 

НОХД№469/08г. е образувано на 30. 12. 2008г. въз основа на 
обвинителен акт, внесен от РП- Девня срещу Д. К. за извършено от него 
престъпление по чл. 183, ал.1 от НК и чл. 183 ал.4 вр. ал.1 от НК. Съдия- 
докладчик по делото е Ю. Николов. С разпореждане от 7. 01. 2009г. той 
върнал делото на прокурора. В мотивите си посочил, че в обстоятелствената 
част на обвинителния акт прокурорът не е посочил мястото на извършване на 
деянието, в диспозитива на обвинителния акт е посочил гр. Девня, а от 
доказателствата на досъдебното производство се установява, че деянието е 
извършено в гр. Варна. 

НОХД№458/08г. е образувано на 23. 12. 2008г. въз основа на 
обвинителен акт, внесен от РП- Девня срещу Р. П. за престъпление по чл. 
206, ал.3, пр. 1 вр. ал.1 от НК.Съдия- докладчик по делото е Юлиян Николов. 
С разпореждане от 7. 01. 2009г. съдия Николов върнал делото на прокурора. 
В мотивите си посочил, че от обстоятелствената част на обвинителния акт 
става ясно, че обвиняемият е извършил престъпление по чл. 202, ал.2, т.1 вр. 
чл. 201 ал.1 от НК, а прокурорът е повдигнал обвинение за престъпление по 
чл. 206, ал.3, пр.1, вр. ал.1 от НК- обсебване. 

НОХД№417/09г. е образувано на 14. 08. 2009г. въз основа на 
обвинителен акт, внесен от РП- Девня срещу Н. Г. за извършено от него 
престъпление по чл. 195, ал.1 ,т.3 т.4 пр.2 и т. 5 от НК, В. Д. за престъпление 
по чл. 195, ал.1,т.3, т.4 пр. 2, т.5 и т. 7 от НК, И. Д. за престъпление по чл. 
195, ал.1, т.3, т.4 пр.2, т.5 и т.7 от НК, Н. А.- за престъпление по чл. 196, ал.1, 
т.2 от НК вр. чл. 195, ал.1, т.3, т.4, пр.2, т.5 от НК и Ю. С.- за престъпление по 
чл. 196, ал.1,т.2 вр. с чл. 195, ал.1, т.3, т.4 пр.2 и тн.5 от НК.Съдия- докладчик 
по делото е Юлиян Николов. С определение, постановено в съдебно 
заседание на 24. 11. 2009г. съдия Николов върнал делото на прокурора. В 
мотивите си посочил, че е допуснато отстранимо процесуално нарушение от 
категорията на абсолютните, довело до ограничаване на правото на защита на 
подсъдимите по делото. Според съдията в диспозитива на обвинението за 
подсъдимите Н. Г., В. Д., И. Д., Н. А., които са обвинени в престъпление 
извършено в съучастие не е включен подсъдимият Юлиян Стоянов, а в 
същото време в обстоятелствената част на обвинителния акт е описано, че 
престъплението е извършено от петимата подсъдими. 

Обвинителният акт е  внесен от Н. Илиева- прокурор в РП- Девня.  
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При обсъждане в ОС- Варна за три от делата, върнати на РП- Девня е 
прието, че са върнати неоснователно.  

През 2008г. РС- Девня е върнал на прокурора 32бр. дела.Сравнението 
показва, че през 2009г. броят на върнатите дела е намалял повече от 4 пъти. 
Очевидно усилията на Инспектората към ВСС и други органи за 
преодоляване на случаите на неоснователно връщане на дела за 
доразследване са довели до позитивен резултат и в работата на РС- Девня. 
   

Приложение: Справка №6 за делата, прекратени в периода 1. 01.- 31. 12. 
2009г.; 

      Отчетен доклад за дейността на РС- Девня през 2009г. 
 
През проверявани период са постановени 7 оправдателни присъди. От 

тях наказателните състави при РС- Девня са постановили 5 изцяло 
оправдателни присъди( 2 бр. за престъпления против собствеността, 2 броя за 
престъпления против стопанството и 1 бр. за престъпление против реда и 
общественото спокойствие№ и 2 бр. присъди с изцяло оправдателен 
диспозитив за част от лицата по обвинителния акт(за престъпления против 
собствеността)Основната причина за постановяване на оправдателните 
присъди е недоказаност на повдигнатите обвинения, която се дължи на 
липсата на доказателства за престъплението, предмет на обвинителния акт. 

От съдените през 2009г. 265 лица по НОХД, НЧХД, НАХД, 14бр. са 
оправдани, а това са 5,28% от предадените на съд лица.От тях 9 бр. са 
оправданите лица по НОХД и те съставляват 3, 8% от подсъдимите по този 
вид дела и 5 лица са оправдани по НАХД по чл. 78а от НК- 18, 52% от 
съдените лица по този вид дела. Делата, приключили с оправдателни присъди 
ще бъдат обект на анализ по отделен акт с резултати. 

 
Приложение: Справка №7 за делата, приключили с оправдателна 

присъда в периода 1. 01. – 31. 12. 2009г.; 
 
Структура на наказаната престъпност 
 
По глава ІІ от НК „престъпления против личността на гражданите са 

осъдени 15 бр. лица. 
По глава ІІІ от НК „Престъпления против правата на гражданите” са  

осъдени 5 лица. 
По глава ІV от НК”Престъпления против брака, семейството и 

младежта” няма осъдени лица. 
По глава V от НК”Престъпления против собствеността” са осъдени 107 

лица. 
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 По глава VІ от НК”Престъпления против стопанството” са осъдени 11 
лица. 

По глава VІІІ от НК”Престъпления против дейността на държавни 
органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции” са 
осъдени две лица. 

По глава ІХ от НК”Документни престъпления” са осъдени 11 лица. 
По глава Х от НК”Престъпления против реда и  общественото 

спокойствие” са осъдени 2 лица. 
По глава ХІ от НК”Общоопасни престъпления” са осъдени 82 лица. 
През 2009г. общият брой на лицата, осъдени м РС- Девня е 235.   
През 2009г. са влезли в законна сила 120 бр. споразумения, 66бр. 

присъди и 69 решения.  
От осъдените по НОХД общо 235 лица, 6 лица са били 

непълнолетни.Статистиката на наложените наказания показва, че през 
проверявания период са налагани различни наказания. Най- голям е броят на 
лицата, осъдени с наказание „лишаване от свобода”- 142бр., като осъдените, 
при които изпълнението на това наказание е отложено са 89бр. На следващо 
място по брой са лицата, на които е налагано наказание „пробация”-71бр., а 
на 12 лица е наложено наказание „глоба”, като 1 от тях е административна 
глоба по чл. 78а от НК. 

 
116 бр. дела са решени по реда на глава 29 от НПК – „Решаване на 

делото със споразумение" 
 
25 бр. дела са разгледани по реда на гл. 28 от НПК „Освобождаване от 
наказателна отговорност с налагане на административно наказание" 
 
36 бр. дела са разгледани по реда на гл. 27 от НПК „Съкратено съдебно 
следствие в производство пред първата инстанция" 
 
Няма дела разгледани по реда на гл. 26 от НПК „Разглеждане на делото в 
съда по искане на обвиняемия" 
 
6 бр. дела са разгледани по реда на гл. 25 НПК „Незабавно производство" 
 
23 бр. дела са разгледани по реда на гл. 24 НПК „Бързо производство" 
 

Разгледани са 22 бр. дела, образувани по искане за вземане на мярка за 
неотклонение „задържане под стража" (чл.64 и чл.65, НПК) или за нейното 
изменение.  
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От тях по всичките 12 бр. дела по чл. 64 от НПК съдът е постановил 
определението си в деня на образуването.  

От разгледаните общо 10 бр. дела по чл. 65 от НПК съдът е постановил 
определението си в 3 дневен срок от деня на образуването по 8 бр. дела, а по 
2 бр. дела е постановил определението си в срок по - дълъг от 3 дни. 
ЧНД№97/09г.е образувано по молба на Д. В. по чл. 65 от НПК от 23. 02. 
2009г.Молбата е изпратена от Началник  на сектор „Арести” направо до РС-
Девня.На 23.02.2009г- Димо Цолов разпоредил да се изиска от РП- Девня 
досъдебното производство по което е задържан и да се призоват обвиняемия, 
неговия защитник и РП-  Девня, да се приложи и ЧНД№30/09г.  
На 24.02.2009г- РП-Девня изпраща ДП№15/09г. 
С определение от 25.02.2009г. съдия Цолов потвърдил мярката за 
неотклонение ”задържане под стража”, посочил, че определението може да се 
обжалва в 3-дневен срок и насрочил заседание за 4.03.2009г. във втората 
инстанция. 
Определението е влязло в сила на 5.03. 2009г. 
На 5.03.2009г. е изпратено писмо до началника на ОЗ”Арести”, че е 
потвърдена мярката за неотклонение”задържане под стража” 
ЧНД№242/09г. е образувано въз основа на искане от РП- Девня по чл.64,ал.1 
от НПК за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража” на С. С. 
от 13.05.2009г., Съдия- докладчик е Димо Цолов, който насрочил делото 
същия ден, взел на подсъдимия мярка за неотклонение ”задържане под 
стража” и насрочил заседание за ІІ инстанция на 20.05.2009г. Определението 
е влязло в сила на17.05.2009г. 
13.05.2009г. писмо до Областно звено „Следствени арести” 
ЧНД№289/09г.- е образувано въз основа на писмо от РП-Девня от 2. 06. 
2009г. с молба по чл. 65от НПК. Делото е насрочено за 4. 06. 2009г. Съдът 
потвърдил мярката за неотклонение. Определението е влязло в сила на 9. 
06.2009г. 

 
Няма разгледани  дела по глава 34, раздел I от НПК"Прилагане на 

принудителни медицински мерки. 
  

От свършените общо 605 бр. наказателни дела, 457 бр. дела са 
приключили в едно съдебно заседание. От тях НОХД – 144 бр., АНД - 71 бр. . 

Наказателните дела, приключили до три съдебни заседания са 78 бр. От 
тях НОХД – 36 бр., АНД – 24 бр.  
 
Наказателните дела, приключили с повече от три съдебни заседания са 13 бр. 
От тях НОХД – 12 бр., АНД – 0 бр.   
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От свършените 605бр. наказателни дела, 538бр. са решени в тримесечен 

срок, което представлява 89% от свършените дела Спрямо 2008г. е налице 
известно намаление на броя на делата, приключили в тримесечен срок, което 
се дължи на факта, че през 2009г. единият от председателите на състави на 
наказателно отделение е бил в продължителен седеммесечен отпуск по 
болест и това е натоварило допълнително председателите на другите два 
съдебни състава. 
 Анализът на основните причини за отлагане на делата сочи, че само 
едно заседание е отложено поради нередовно призоваване. В сравнение с 
2008г. е нараснал броя на отлагане поради неявяване на подсъдим, свидетел 
или вещо лице. Една част от заседанията са отложени поради заболяване на 
лицето, което е удостоверило това обстоятелство с болничен лист, който не 
отговаря на изискванията на чл. 18 от Наредбата за медицинската експертиза 
на работоспособността. Около 55% от отлаганията е направено заради 
събиране на нови доказателства в наказателното производство. 

 
Приложение: Справка №4 за 2009г. 
 
 
В рамките на проверката бяха инспектирани НОХД№301/08г., НОХД 

№346/07г., НОХД №47/09г., НОХД №257/08г., НОХД №159/08г., НОХД 
№411/09г., НОХД №550/09г., НОХД№114/09г., НОХД№135/09г., 
НОХД№490/09г., НОХД№18/09г., НОХД№27/09г. и НОХД №419/09г. 

Констатира се, че по НОХД№301/08г., НОХД №346/07г., НОХД 
№47/09г., НОХД №257/08г., НОХД №159/08г мотивите са изготвени след 
законоустановения срок. Други нарушения по движението на делата не се 
констатираха. 

Бяха инспектирани и НАХД №442/08г, НАХД №460/08г., НАХД 
№44/09г., НАХД №202/09г. и НАХД №403/09г., НАХД №34/09г., НАХД 
№107/09г., НАХД №230/09г., НАХД №311/09г., НАХД №459/09г. Не се 
констатираха нарушения по движението на делата. 
 
По спазването на чл. 252 от НПК: 
192 бр. НОХД са насрочени в двумесечния срок. 
Няма НОХД насрочени в тримесечен срок с разрешение на председателя на 
съда. 
Няма НОХД насрочени в тримесечен срок без разрешение на председателя на 
съда. 
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По спазването на чл. 271, ал.10 от НПК: 
По 191 бр. НОХД интервалът между съдебните заседания е до три месеца. По 
1 бр. НОХД интервалът между съдебните заседания е повече от три месеца. 
/147/2008 по делото има изпълнена съдебно поръчка/ 
 
По спазването на чл. 22 от НПК, относно общия срок за разглеждане и 
решаване на делото. 
По 185 бр. НОХД срокът от образуване на делото до постановяване на 
присъдата по делото е до 7 месеца. По 7 бр. НОХД този срок е до 9 месеца, а 
по 5 бр. НОХД този срок е над 9 месеца. Причините за това са фактическа и 
правна сложност на делата.  
 
По спазването на чл. 308 от НПК: 
По 26 бр. НОХД мотивите на присъдата са изготвени до 15 дни. По 13 бр. 
НОХД мотивите на присъдата са изготвени до 30 дни. По 25 бр. НОХД 
мотивите на присъдата са изготвени след изтичане на повече от 30 дни. 
Причините за това са. завишено постъпление на делата, сложен състав на 
престъпленията и най-вече намален състав на съдиите в наказателно 
отделение. 
 
По 55 бр. АНД решенията са изготвени в срок до един месец от обявяване на 
делото за решаване. По 10 АНД решенията са изготвени до три месеца от 
обявяване на делото за решаване. По 13 бр. АНД решенията са изготвени след 
изтичане на срок от три месеца.Причините за това са завишено постъпление 
на делата, сложен състав на престъпленията и най-вече намален състав на 
съдиите в наказателно отделение. 

 
Приложение: Справка №10 за всички НАХД, решени в периода 1. 01.- 

31. 12. 2009г., по които решението е написано след едномесечния срок. 
 

По спазването на чл. 416 от НПК 
По 69 бр. дела препис от присъдата е изпратен на съответния орган в 7дневен 
срок от влизането й в сила и след предаването на мотивите по делото. Няма 
дела, по  препис от присъдата е изпратен на съответния орган в срок по- 
дълъг от 7 дни от влизането й в сила. 
 

Приложение: Справка №11 за всички НОХД по които присъдите са 
влезли в законна сила и преписи от тях са изпратени на съответния орган 
след изтичане на срока по чл. 416 НПК в периода 1. 01- 31. 12. 2009г. 
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           От образуваните 695 бр. и останали от предишни периоди 42 дела до 
31. 12. 2009г. не са приключили 132 бр. дела. Спрените дела са 1 бр. - на 
основание чл.290, ал.1 вр. чл.25, т.2 НПК, подсъдимия обявен за ОДИ от 
26.02.2007 г.  
 

През проверявания период  няма  изгубени дела. 
 
Общият брой на съдиите в РС- Девня по щата през 2009г. е 5 бройки. 

Едната бройка е била свободна през цялата година. От м. юни до м. декември 
в РС- Девня е бил командирован съдия от РС- Разград. 

Отработените през 2009г. човекомесеци са общо 41, като магистратите 
от наказателно отделение са работили 29 месеца. 

Общият брой на дела, постъпили през годината е 1510, общият брой на 
делата за разглеждане е 1657, а общият брой на свършените дела 1383. 

При тези данни натовареността по щат на РС Девня през 2009г. е както 
следва: 

- на база постъпили дела- 25.17 дела.  
- На база всичко дела за разглеждане- 27, 62 дела 
- На база всичко свършени дела- 23.05 дела. 
Средната натовареност, разгледана отделно за наказателно отделение е 
следната:  
 Общ брой на постъпили наказателни дела през годината -695 , общ брой 
на наказателни дела за разглеждане- 737бр, общ брой на свършените 
наказателни дела- 605бр.При тези данни натовареността на наказателното 
отделение е: 
- на база постъпили дела- дела19. 31 
- на база всичко дела за разглеждане- 20.47 дела 
- на база всичко свършени дела- 16.81 дела. 
Действителната натовареност на магистратите в РС Девня за 2009г. на база 
41 отработени човекомесеци е както следва: 
 Съдия Даниела Вълева през отчетната година беше в продължителен 
отпуск по болест. Отработила е 5 месеца, като е разгледала общо 185 бр. 
наказателни дела и е приключила 113бр. Натовареността на съдия Вълева 
за отработените пет месеца е следната: 
- процент на разгледани дела спрямо общо разгледани наказателни дела в 

РС- Девня- 25.10% или средно 37бр. разгледани дела на месец. 
- Процент на приключени дела спрямо общо свършени наказателни дела 

в РС Девня- 18.68% или средно 22.6 бр. приключени дела на месец 
През проверявания период са обжалвани общо 13 бр. съдебни акта 
произнесени от съдия Вълева, като 8 са потвърдени от въззивна инстанция 
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и 2 са отменени(1 определение поради нарушение н материалния закон;1 
определение поради това, че деянието влиза в обхавата на чл. 1, ал.1 от 
влезлия в сила закон за амнистията от 22.04. 2009г) 
 Съдия Димо Цолов през 2009г. е отработил 12 месеца, като е разгледал 
218бр. наказателни и 81бр. граждански дела и е приключил 192бр. 
наказателни и 78бр. граждански дела. В качеството на административен 
ръководител на съдия Цолов се разпределят 60% от постъпилите дела 
спрямо 100% за другите двама председатели на съдебни състави в 
наказателно отделение. Натовареността на съдия Цолов за отработените 12 
месеца е следната: 
-процент на разгледани дела спрямо общо разгледани граждански дела в 
РС Девня- 8,8% или средно 6.7 бр. разгледани граждански дела на месец и 
спрямо наказателни дела в РС- Девня- 31.74% или средно 16бр. 
приключени дела на месец. 
 През проверявания период са обжалвани общо 22бр. съдебни акта 
произнесени от съдия Цолов по наказателни дела, като са върнати 16бр. 
потвърдени от въззивната инстанция и 2 бр. отменени( 2 определения по 
чл. 243, ал.5 от НПК поради нарушение на материалния закон)Съдия 
Цолов има 1 бр. частично отменена присъда по чл. 196 от НК, оставена в 
сила една осъдителна присъда, отменена в друга осъдителна част, поради 
нарушение на материалния закон, без връщане за ново разглеждане.През 
проверявания период същият има и пет потвърдени решения по 
граждански дела. 
 Съдия Юлиян Николов през отчетната година е отработил 12 месеца, 
като е разгледал общо 329 бр. наказателни дела и е приключил 
295бр.натовареността на съдия Николов за отработените 12 месеца е 
следната: 
- процент на разгледани дела спрямо общо разгледани наказателни дела в 

РС Девня- 44,64% или следно 27,4 бр. разгледани дела на месец. 
- Процент на приключени дела спрямо общо свършени наказателни дела 

в РС- девня- 48.76% или средно 24.6 бр. приключени дела на месец. 
През проверявания период са обжалвани общо 35бр. съдебни акта 
произнесени от съдия Николов, като 25 бр. са потвърдени от въззивната 
инстанция и 9 бр. са отменени(1 присъда, поради процесуално нарушения; 
3 решения, поради неправилно приложение на материалния закон; 1 
решение поради това, че деянието влиза в обхвата на влезлия в сила Закон 
за амнистията/22.04.2009г. и 4 бр. определения.)  
 

 
ІІІ. ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА 
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 Книгата за веществени доказателства се води съгласно изискванията 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. 

 
 
 

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 Районен съд- Девня съвместно с  

Районния прокурор на Районна прокуратура- Попово да предприеме 
необходимите мерки за свикване на съвещание с участието на съдиите по 
наказателни дела и прокурорите на което да се обсъдят причините за 
връщане на делата за доразследване и за наличието на оправдателни 
присъди и се преодолеят спорните въпроси по приложението на закона; 
 

2.Препоръчва на съдиите от Районен съд – Девня, които разглеждат и 
решават наказателни дела: 
А. да връщат делата на прокурора само в предвидените от закона 
случаи; 
Б. по- добра подготовка по делата във връзка с призоваването на лицата 
и своевременното налагане на санкции, както и стриктно спазване на 
изискванията за отлагане на делата с оглед чл. 18 от Наредбата за 
медицинската експертиза и работоспособността; 
В.по- прецизна преценка във връзка с направени искания за събиране на 
нови доказателства или допускането им служебно от съда; 



 18 

Г. по- задълбочена подготовка по делата с оглед използване на 
възможностите на чл. 250 от НПК за констатиране на прекратителни 
основания като давност, невменяемост или липсата на съставомерност; 
Д.стриктно спазване законоустановените срокове за изготвяне на 
съдебните актове и мотивите към постановените присъди;  

 
Препоръките по т.1. следва да се изпълнят в срок от един месец, 

считано от датата на връчване на настоящия Акт за резултатите от извършена 
проверка. Спазването на другите препоръки следва да бъде постоянна 
практика. 

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

на председателя на РС- Девня, който да запознае с него съдиите и съдебните 
служители в РС- Девня в едномесечен срок от неговото получаване. 
Председателят на РС- Девня 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. 
 
 

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

ММ 
 
 
 
Днес …………………….. настоящият Акт бе връчен на Димо Цолов- 

Председател на Районен съд- Девня. 
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:………………………………. 

              


