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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 №20/16.02.2010 год.на 
Главния Инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет, 

 СЕ ИЗВЪРШИ КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА на Районен съд град 
Попово 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. 

 
Районният съд в гр. Попово се помещава в Съдебна палата. Разполага с 

2 бр. съдебни зали. Предоставя на гражданите следните информационни 
услуги: указателни табели, брошури и др.Съдиите и съдебните служители 
разполагат с много добри битови условия за упражняване на своите 
правомощия и ефективно обслужване на гражданите.Всеки съдия разполага с 
отделен кабинет. 
 
 

 УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДА 

Председател на съда е Явор Пламенов Томов, избран с решение на ВСС 
по протокол № 32/29.07.2009 г, през проверявания период  длъжността 
заместник- председател е била вакантна, като с решение на ВСС по т.9.1 по 
протокол № 11/18.03. 2010 г. щатната численост на намалена, като 
визираната вакантна длъжност е предоставена на Софийски градски съд. В 
съда не са обособени отделения по видове дела. През проверяваният период 
общият брой на съдиите е бил 4, като със Заповед на Председателя на ВКС, 
съдия Галена Дякова е командирована в РС Бяла за срок от 6 месеца, считано 
от 14.02.2010 г.  

Районен съд Попово прилага принципа за случайния подбор чрез 
електронно разпределение на делата от 2008 г. с  програмeн продукт 
LawChoice. 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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Програмата за случайно разпределение е инсталирана на сървър, до който 
системният администратор е предоставил права на достъп на всеки един от 
районните съдии. Разпределението на делата се извършва от Председателя на 
съда, а в негово отсъствие от съдия Маринела Стефанова, а и при нейно 
отсъствие от съдия Галена Дякова съгласно заповеди № 49/26.10.2009 г. и № 
1/04.01.2010 г. Те въвеждат видовете дела в програмата за определяне на 
докладчик, след вписването им във входящия регистър.  

Съдиите дават дежурства съобразно график за дежурствата, който се 
изготвя и утвърждава със Заповеди на Председателя на съда /например № 
40/02.09.2009 г./.  

Съгласно заповед № 65/15.12.2009 г. на дежурство се гледат следните 
видове дела: 1.постъпили молби и искания по НПК, както следва: по 
чл.64,ал.1, чл.158, чл.161, ал.2, искания за разпити по чл.222 и чл.223; 
предложения по чл.154,ал.3 от Закон за здравето, както и всички други 
искания от наказателно-правен характер, налагащи произнасяне от съда в 
деня на постъпването им, съобразно предварително изготвен и утвърден от 
Председателя на съда график; 2.постъпили молби и искания от гражданско 
правен характер, както следва: чл.395 от ГПК – обезпечение на бъдещ иск, 
разрешение за теглене от детски влог и разпореждане с недвижими имоти по 
чл.130,ал.3 от СК, молби по чл.126,ал.2 и чл.165,ал.4 от СК, разрешения за 
сключване на граждански брак от непълнолетен, молби по разкриване на 
банкова тайна, както и други молби представляващи безспорна съдебна 
администрация и налагащи произнасяне на съда в деня на постъпването им, 
съобразно предварително изготвен и утвърден от Председателя на съда 
график. 

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 
наказателните дела в Районен съд гр. Попово. Предмет на проверката била 
организацията и движението на делата в периода 1.01.- 31. 12. 2009г. в това 
число : а/образуване, разпределение и насрочване на делата; спазване на 
изискванията за случайно разпределение на делата; б/подготовка на делата за 
заседание- отлагане и причини за отлагането, спазване на чл. 252, ал.1 и чл. 
271, ал.10 от НПК;в/срокове за изготвяне на съдебните актове- причини за 
забавянето на изготвянето им; отменени изцяло съдебни актове; проверка по 
един произволен срок на всеки съдия- граждански и наказателни; проверка на 
административната дейност на Председателя Явор Томов във връзка с 
прилагането на новия ПАРОАВАС; изпълнение на задълженията за случайно 
разпределение на делата, включително по време на отпуски и командировки; 
публикуване на съдебните актове. Според доклада от проверката, работата на 
Районен съд- Попово е добра. 
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РС- Попово не е подготвял и предоставял на Инспектората към ВСС 
обобщена информация за образуването, движението и приключването на 
преписките и делата на съдиите, както и за окончателно отменените актове от 
по- горните инстанции съгласно чл. 80, ал.1,т.3 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. По всички наказателни дела този срок е спазен. 

Съдебните протоколи по делата се изготвят в срок от 3 дни след 
съдебното заседание. По всички наказателни дела този срок е спазен.  

Връчването на призовки, съобщения или преписи от жалба на 
участвали в производството страни се извършва до 14 дни. По всички 
наказателни дела този срок 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. По всички административно-наказателни дела този 
срок е спазен.  

Изпращането на препис от протест или жалби на страните по тях се 
извършва най-късно на следващия ден след разпореждането на съдията. По 
всички дела този срок е спазен. 
Изпращането на делата на по-горна инстанция става до 3 дни след изтичане 
на срока за възражения по подадена жалба или протест. По всички 
наказателни дела този срок е спазен.  
 Съгласно заповед на Председателя на РС- Попово всички деловодни 
книги и регистри, които се използват в работата на наказателното, и 
гражданското 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. 

От м. август 2009г. 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. 



 5

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. 

Районен съд Попово  има въведени писмени правила за управление на 
информацията и IT технологиите /Заповеди № 32/04.08.2009 г. и № 
50/09.11.2009 г./.  

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 1 бр. сървър. Компютрите се поддържат в много добро 
хардуерно и софтуерно състояние и отговарят на съвременните изисквания. 
От 2004 г. е в експлоатация деловодната програма"САС Съдебно 
деловодство" версия 1.4266(+71). Програмата се използва от 
специализираната администрация на съда и съдиите за управление на делата. 
 Съдът използва правно-информационните продукти „Апис" (Право, 
Процедури, Евро-право, Финанси, Практика). Правно-информационните 
продукти са мрежови вариант и са достъпни от всички работни места. 

Web-сайтът www.rspopovo.com на Районен съд Попово се поддържа 
ежедневно в актуално състояние, проверява си електронната пощенска кутия 
rspopopovo@mail.bg. 

 

 

http://www.rspopovo.com
mailto:rspopopovo@mail.bg.
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ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 

В съда няма обособено наказателно отделение. По щат съдиите, които 
разглеждат наказателни дела са двама. В периода 1.01.2009г. - 31. 12. 2009 г. 
наказателни дела са гледали съдиите Явор Пламенов Томов и Галена 
Чешмеджиева-Дякова,  разпределени в 2 бр. наказателни състави при равна 
/еднаква/ натовареност. 

Съдиите са ползвали отпуск както  следва: 

Явор П. Томов 
Галена П. 
Чешмеджиева-Дякова 

10.1.2009; 12.1.2009 10.1.2009 
14.3.2009 15.1.2009 
17.4.2009 21.1.2009-22.1.2009 
16.5.2009-22.5.2009 06.2.2009 
15.6.2009;16.6.2009 21.4.2009-28.4.2009 
6.7.2009-31.7.2009(прекъсната на 28.7.2009 и 
29.7.2009) 12.6.2009 
28.12.2009-30.12.2009 01.7.2009 
  5.8.2009-24.8.2009 
  23.10.2009 
  09.11.2009 
  21.12.2009-23.12.2009 

 
 
В Районен съд Попово  работят  20 бр. служители, от които 1 бр. 

деловодител-регистратура, 3бр. деловодители, 1 бр. съдебен архивар, 4 бр. 
секретар - протоколисти, 2 бр. деловодители в СИС, административен 
секретар, системен администратор, главен счетоводител, статистик, 
призовкар и помощен персонал. 

В проверявания период пряко с наказателни дела са работили двама 
секретар- протоколисти, един съдебен деловодител и съдебен архивар Стефка 
Манева, отговаряща и за веществените доказателства. 

Натовареността на наказателните съдии за 2009г. по щат е била 23.54 
спрямо делата за разглеждане и 20. 92 спрямо всичко свършените. През 
проверяваният период средно месечно съдия Явор Томов е разглеждал 13 бр. 
НОХдела и 6 НАХдела, а съдия Галена Чешмеджиева- Дякова- по 15 
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НОХдела и 5 НАХдела.Съдия Маринела Стефанова е разгледала общо за 
цялата година 8 бр. НОХдела и 5 НАХдела. 

 
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  01.01.2009г. - 31.12. 2009 г. Районен съд Попово е разгледал 

1225 бр.дела, от които наказателни дела 565 бр. От тях образувани през 
2009г. са  513 бр. дела.  Останали от предишни периоди са 52 бр. дела. Не са 
разглеждани дела с висок обществен интерес. 

Свършените наказателни дела са 502 бр. От тях НОХД са 172 бр., като 
120 бр. дела са приключили с акт по същество, НЧХД 5 бр., ЧНД 185 бр., 
АНД 104 бр., като от тях 142 бр. са приключили с решение, 84 бр. са 
приключили с определение. От свършените наказателни дела със съдебен акт 
по същество до 3 месеца са приключили 471 бр. дела( в това число и ЧНД от 
досъдебното производство) или 92% от всички свършените.  

През 2009г. са прекратени 67бр. дела. От тях 45бр. са НОХД по които е 
одобрено споразумение по реда на чл. 381 и сл. от НПК и 22 бр. дела са 
прекратени по други причини.  Няма дела прекратени по давност. 
ЧНД№164/09г., ЧНД №375/09г., НОХД №409/09г., ЧНД №401/09г. са 
изпратени за разглеждане по подсъдност на други съдилища. Другите дела са 
прекратени поради подадени въззивни жалби срещу наказателно 
постановление след изтичане на срока за обжалване, поради неоснователност 
на исканията за настаняване на задължително лечение по реда на чл. 155 и сл. 
от Закона за здравето.  

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

12. 2009г.; 
 
7 бр. дела са върнати на прокурора с указания за отстраняване на 

съществени нарушения допуснати на досъдебното производство, като от тях 
няма дела с висок обществен интерес. От тези 7 броя дела, 5 са по внесени в 
съда обвинителни актове от РП Попово. Това са НОХД №411/09г.,НОХД 
№360/09г., НОХД №158/09г., НОХД №72/09г., НОХД №52/09г. С проект за 
споразумение са внесени НОХД №48/09г.и НОХД №81/09г. По внесено 
постановление по чл.375 от НПК с предложение за освобождаване от 
наказателна отговорност са прекратени и върнати и върнати на прокурора 
четири дела- НАХД№205/09г., НАХД №473/08г., НОХД №472/08г.и НАХД 
№334/09г. С разпореждане на съдия-докладчик са върнати 5 бр. дела, а от 
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съдебно заседание по чл. 288, т. 1 от НПК -  2 бр. дела. Причините, поради 
които съдът е върнал НОХД №72/09г. от съдебно е в липсата на задълбочено 
проучване на делото при постановяване на разпореждането по чл. 248 от 
НПК. В този смисъл са и мотивите на определението, с което НОХД 
№72/09г. е върнато на прокурора. Съдиите са участвали в съвместни 
съвещания с представители на прокуратурата за предприемане на мерки за 
намаляване на броя на делата, върнати за доразследване. 

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

2009г.; 
      Отчетен доклад за дейността на РС- Попово през 2009г. 
 
През проверявани период са постановени 2 изцяло оправдателни 

присъди и една частично оправдателна присъда. Това са НОХД №190/09г., 
НОХД № 465/08г. и НОХД №175/08г. По трите дела са оправдани три лица. 
По две от делата оправдателната присъда е поради липса на доказателства, а 
по едно от делата съдът е приложил чл. 9, ал.2 от НК. Постановено е и едно 
оправдателно решение по чл. 78а от НК. През проверявания период са 
внесени общо 169 обвинителни акта въз основа на които са образувани 
наказателни дела. Те са внесени срещу 189 лица, от които осъдени са 175 
лица или 92, 59 %. 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 

разгледани 9 бр. дела. По тях са осъдени 10 бр. лица. 
По глава ІІІ от НК „Престъпления против правата на гражданите” са 

разгледани 2 НОХдела, като едното не е приключило до края на 
проверявания период. По тях са осъдени 2 лица. 

По глава ІV от НК”Престъпления против брака, семейството и 
младежта” е разгледано едно дело и е осъдено едно лице. 

По глава V от НК”Престъпления против собствеността” са разгледани 
84 бр. дела. По тях са осъдени 79 лица, а 2 лица са оправдани. До края на 
2009г. не са приключили 10 бр. дела. 
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 По глава VІ от НК”Престъпления против стопанството” са разгледани 
9 бр. дела. От тях до края на проверявания период са приключили 7 дела. 
Осъдени са 6 лица, а едно лице е оправдано. 

По глава VІІІ от НК”Престъпления против дейността на държавни 
органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции” е 
разгледано едно дело, по което е осъдено едно лице. 

По глава ІХ от НК”Документни престъпления” са разгледани 2бр. дела 
и са осъдени 2 лица. 

По глава Х от НК”Престъпления против реда и  общественото 
спокойствие” са разгледани 6 бр. дела. Всички тези дела са с правно 
основание чл. 325 от НК. Едно дело не е приключило до края на 
проверявания период. Осъдени са общо 5 лица. 

По глава ХІ от НК”Общоопасни престъпления” са разгледани 79 дела. 
В края на годината са останали са несвършени 6 дела. Осъдени са общо 70 
лица.   

Няма дела, по които подсъдимият е бил непълнолетен.  
 
45 бр. дела са решени по реда на глава 29 от НПК- „решаване на делото 

със споразумение". В рамките на проверката бяха инспектирани НОХД 
№122/09г., НОХД №135/09г., НОХД №249/09г., НОХД №262/09г., НОХД 
№267/09г., НОХД №451/08г., НОХД №19/09г. и НОХД №93/09г. Не бяха 
констатирани нарушения по движението на делата. 

42 бр. дела са разгледани по реда на гл. 28 от НПК „Освобождаване от 
наказателна отговорност с налагане на административно наказание". 

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

Няма разгледани дела по реда на гл. 26 от НПК "Разглеждане на делото 
в съда по искане на обвиняемия". 

10 бр. дела са разгледани по реда на гл. 25  НПК"незабавно 
производство". 

39 бр. дела са разгледани по реда на гл. 24  НПК"Бързо производство". 
Разгледани са 21 бр. дела, образувани по искане за вземане на мярка за 

неотклонение „задържане под стража" или за нейното изменение (чл.64 и чл. 
65 НПК). По искане с правно основание чл. 64 от НПК са образувани 16 бр. 
дела. Делата с правно основание чл. 65 от НПК са  5 бр. От делата с правно 
основание чл. 64 от НПК по 6 бр. дела съдът е постановил определението си в 
деня на образуването, а по 10 бр. дела е постановил определението си в 3 
дневен срок от деня на образуването. Няма дела по чл.64 и чл.65 от НПК, по 
които съдът е постановил определението си в срок по дълъг от 3-дни. В 
рамките на проверката бяха инспектирани наличните дела както следва : 



 10 

ЧНД№174/09г., ЧНД№161/09г., ЧНД№ 233/09г., ЧНД №223/09г., ЧНД 
№257/09г., ЧНД№256/09г., ЧНД №397/09г., ЧНД №356/09, ЧНД№369/09г., 
ЧНД№383/09г. Всички дела са насрочвани и разглеждани в срока по чл. 65, 
ал.3 от НПК. Всички дела , образувани по искане на РП- Попово са 
разглеждани в деня на постъпване на искането. По ЧНД №233/09г. и по ЧНД 
№223/09г. се констатира нарушение на срока по чл. 65, ал.2 от НПК. 

По ЧНД №233/09г. задържаният под стража е подал молба за замяна на 
наложената мярка за неотклонение с по- лека.В РП- Попово молбата му е 
заведена на28. 05.2009г., а РП- Попово е изпратила молбата му до РС- 
Попово 7 дни по- късно- на 4. 06. 2009г. Заседанието по делото е насрочено 
за 10. 06. 2009г.    

По ЧНД №223/09г. задържаният под стража е подал молба за замяна на 
наложената мярка за неотклонение с по- лека. В РП- Попово молбата му е 
заведена на 22. 06.2009г., а РП- Попово е изпратила молбата му до РС- 
Попово на 24. 06. 2009г. Заседанието по делото е насрочено за 26. 06. 2009г. 

Няма разгледани  дела по глава 34, раздел I от НПК"Прилагане на 
принудителни медицински мерки". Разгледани са 17 броя дела по реда на 
чл.155 и сл. от ЗЗ, които са насрочени и разгледани при строго спазване на 
сроковете по Закона за здравето. 

От свършените дела 197 бр. наказателни дела са приключили в едно 
съдебно заседание. От тях НОХД - 124 бр., АНД- 73бр. Делата са с различно 
правно основание. 

Наказателните дела, приключили до три съдебни заседания /без тези, 
приключили в едно съдебно заседание/ са 84 бр. От тях НОХД- 37 бр., АНД -  
47 бр. Тяхното правно основание е НОХД, както следва: по чл.194,195 и 
чл.196 НК – 14 бр.; чл.343 НК – 3 бр.; чл.346 НК – 4 бр.; чл.343б НК – 4 бр.; 
чл.345 НК – 1 бр.; чл.129 НК – 2 бр.; чл.151,152 НК – 2 бр.; чл.167,ал.2 НК – 1 
бр.; чл.201-202 НК – 2 бр.; чл.209 НК – 1 бр.;  чл.198 НК – 1 бр.; чл.216 НК – 
1 бр.;чл.235 НК – 1 бр.; АНД – обжалване на НП по основно по ЗДвП, ЗЗДт и 
ЗАДС.  

Наказателните дела, приключили с повече от три съдебни заседания 
/без тези приключили в едно съдебно заседание/ са общо 20 бр. От тях 
НОХД - 6 бр., АНД-14 бр. Тяхното правно основание е НОХД: по 
чл.195,ал.1 НК –  4 бр., по чл.325 НК  - 1 бр. ; по  чл. 209, ал.1 НК – 1 бр.; 
АНД: обжалване на НП: по ЗЗДт – 2 бр.; по ЗЛПХМ – 1 бр.; по ЗАДС – 1 бр.; 
по ЗДвП – 8 бр.; по КТ – 1 бр. , производства по  чл.78а НК – 1 бр. 

Причините за отлагане на НОХД са: неявяване на подсъдим, 
когато явяването му е било задължително съгласно чл.269,ал.1 НПК; 
нередовно призоваване на подсъдим; неявяване на подсъдим и служебен 
защитник по уважителни причини; неявяване на редовно призовани 
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свидетели; изготвяне на допълнителна съдебнопсихиатрична експертиза; 
отлагате на делото по искане на подсъдимия във връзка с назначаване на 
служебен защитник;  

Причините за отлагане на АНД са: искания за събиране на 
допълнителни гласни и писмени доказателства, молби за отсрочване на 
делото поради служебна ангажираност на адвокат по друго дело; неявяване 
на страна, актосъставител или свидетел поради заболяване; служебна 
ангажираност и заболяване на съдията-докладчик;  

 
В рамките на проверката бяха инспектирани НОХД№451/09г., НОХД 

№506/09г., НОХД №83/09г., НОХД №374/09г., НОХД №474/09г., НОХД 
№80/09г., НОХД №148/09г. и НОХД №207/09г. 

Констатира се, че по НОХД №506/09г. няма разпореждане по чл. 248 от 
НПК.Други нарушения по движението на делата не се констатираха. 

Бяха инспектирани и НАХД №265/08г, НАХД №203/08г., НАХД 
№356/08г., НАХД №468/08г. и НАХД №477/08г., НАХД №187/09г., НАХД 
№318/09г., НАХД №319/09г., НАХД №337/09г., НАХД №386/09г. Не се 
констатираха нарушения по движението на делата. 

 
По спазването на чл. 252 от НПК: 
167 бр. НОХД са насрочени в двумесечния срок. 
2 бр. НОХД са насрочени извън двумесечния срок, като просрочието е 

само 2 дни обусловено от съдебната ваканция и графика за разглеждане на 
дела от съдиите в първия месец след ваканцията. 

Няма дела насрочени в тримесечен срок с разрешение на председателя 
на съда по реда на чл.252,ал.2 НПК 

Няма дела са насрочени в тримесечен срок без разрешение на 
председателя на съда. 

 
По спазването на чл. 271, ал.10 от НПК: По 172 бр. НОХД интервалът 

между съдебните заседания е до три месеца, като няма дела, 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. 
От разгледаните 193 бр. НОХД, респ. общо свършени 172 бр. НОХД 

през проверявания период, в срок до 3 месеца са свършени 166 бр. НОХД, а 
над 3 месеца 6 бр. НОХД. Всички тези 6 бр. НОХД  са приключени в срок до 
7 месеца, като няма дела по които е постановен съдебен акт над този срок.  

По спазването на чл. 308 от НПК:  
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По 115 бр. НОХД мотивите на присъдата са изготвени до 15 дни. По 5 
бр. НОХД мотивите на присъдата са изготвени до 30 дни.  Няма НОХД, по 
които мотивите към присъдата да са изготвени след изтичане на повече от 30 
дни. 

По 147 бр. АНД решенията са изготвени в срок до един месец от 
обявяване на делото за решаване. Само по  НАХД №342/09г. решението е 
изготвено до три месеца от обявяване на делото за решаване, поради 
заболяване на съдията-докладчик. Няма АНД решенията, по които да  са 
изготвени след изтичане на срок от три месеца.  

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

31. 12. 2009г., по които решението е написано в едномесечния срок. 
 
По спазването на чл. 416 от НПК: 
По 117 бр. дела препис от присъдата е изпратен на съответния орган в 

7-дневен срок от влизането й в сила. По 3 бр. препис от присъдата е изпратен 
на съответния орган в срок по-дълъг от 7 дни от влизането й в сила. По 
НОХД №189/09г. присъдата е влязла в сила на 24. 06. 2009г., а препис от нея 
е изпратен на 7. 07. 2009г. По НОХД №180/09г. присъдата е влязла в сила на 
10. 07. 2009г., а препис от нея е изпратен на 22. 07. 2009г. По НОХД 
№237/09г. присъдата е влязла в сила на 20. 08. 2009г., а препис от нея е 
изпратен на 31. 08. 2009г. 

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. 

           От образуваните и останали от предишни периоди дела до 31.12. 2009г. 
не са приключили 63 бр. дела. Спряното дело е само едно – НЧД № 306/2009 
г. образувано по искане на РП Попово по чл.155 и сл. от Закон за здравето, за 
настаняване за лечение  на лицето Анка Георгиева Савова. Делото е спряно 
поради невъзможност лицето да бъде открито, като ежемесечно са изпращани 
напомнителни писма на РП Попово. 
 

През проверявания период  няма  изгубени дела. 
 
Средното постъпление на съдия за месец е 21 дела и същевременно 

средно месечно един съдия е свършвал  21 дела. През проверявания период 
на съдия са:  

 



 13 

№ 

СЪДИЯ 

разпределени дела през 
отчетния период общо свършени дела 

об
щ

о 
де

ла
  в т.ч по видове дела.: 

об
щ

о 
де

ла
  в т.ч по видове дела.: 

но
х 

нчх
д 

чл.78
аНК 

чн
д 

анх
д 

но
х 

нчх
д 

чл.7
8аН
К 

чн
д 

анх
д 

  За всичко дела 51
3 

16
9 5 33 18

8 118 50
2 

17
2 5 36 18

5 104 

1 Явор Томов 
23
7 88 2 16 70 61 

24
1 94 2 19 70 56 

2 Каролина Неделчева 1       1   4 0 0 0 1 3 
3 Маринела Стефанова 30 1     28 1 30 1 0 0 28 1 

4 
Галена Чешмеджиева-
Дякова 

22
4 80 3 17 68 56 

20
5 76 3 17 65 44 

5 Поля Павлинова 21       21   22 1 0 0 21 0 
 
Заб. Разглежданите през проверяваният период от съдиите Каролина 

Неделчева, Маринела Стефанова и Поля Павлинова общо 50 бр. НЧД са 
разпити от досъдебното производство, а разгледаните от съдия Стефанова 1 
бр. НОХД и 1 бр. НАХД касаят самоотводи на съдиите Дякова и Томов. 

 
 

ІІІ. ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА 
 
 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. 
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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- Попово: 
 
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. 80, ал.1, т.3 от 
ЗСВ; 
Б. 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; 

В. да предприеме необходимите организационни и административни 
мерки за спазване на срока по чл. 416 от НПК; 
 
2.Препоръчва на съдиите от Районен съд – Попово, които разглеждат и 
решават наказателни дела да постановяват разпореждане по чл. 248 от 
НПК в съответствие с изискванията на чл. 34 от НПК; 

 
Препоръките по т.1.Б. и т. 1. В. 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- Попово, който да запознае с него съдиите и съдебните 
служители в РС- Попово в едномесечен срок от неговото получаване. 
Председателят на РС- Попово да уведоми Главния инспектор на 
Инспектората към ВСС за изпълнението на това свое задължение. 
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На осн. чл. 54, ал.1, т.5 от ЗСВ да се сигнализира  Районния прокурор 

при Районна прокуратура- Попово за нарушения на чл. 65, ал. от НПК 
 
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 Явор Томов- 

Председател на Районен съд- Попово. 
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 

 


