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             На основание чл.58 във връзка 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 
№116/24.09.2010 год.на Главния Инспектор на Инспектората към Висшия 
съдебен съвет, 
             СЕ ИЗВЪРШИ КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА на Районен съд град 
Провадия с обхват на проверката от 01.01.2009год. до 31.12.2009 год. и 
задачи на проверката: 
- срочност на разгледаните дела и срокове за изготвяне на мотивите към 
тях. 
- 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; 
потвърдени, изменени и отменени съдебни актове; оправдателни присъди. 
                        - общ контрол - извършени ревизии от Окръжния съд и 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. 
 
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. 
 
 
  УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДА 
 
           От 2006г. председател на съда е Костадин Борисов Бандутов, 
заместник- председател е бил Станчо Радев Савов, същият с решение 
отразено в протокол N 51/10.12.2009г. на Висш съдебен съвет е повишен в 
длъжност "съдия" в Окръжен съд - Варна - Наказателно отделение, считано 
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от 04.01.2010г. В съда са обособени следните отделения: гражданско и 
наказателно. Общият брой на съдиите е 5 /пет/, от които един е 
административен ръководител. 

Съдът   се   помещава в административна сграда на три етажа заедно с 
Районна прокуратура и Служба по вписванията. Разполага със 2бр. 
заседателни зали. Предоставя на гражданите следните информационни 
услуги: табло за разпределение на залите и кабинетите, табло за графика на 
провеждане на съдебните заседания за деня. 
       Районен съд - Провадия   прилага   принципа   за   случайния   подбор, 
чрез   електронно разпределение на делата от 2008г. съгласно програма 
LawChoice.  При извършената проверка  се  установи,  че  делата  се   
образуват  своевременно   в  деня   на постъпване на книжата в съда или на 
следващия ден. Разпределението на делата се е извършвало от  
председателя или от заместник-председателя Станчо Савов, а след 
преместването му в ОС – Варна от съдия Полина Маринова.   

Съдиите   са давали   дежурства   съобразно   график   за   дежурствата,   
който   се е изготвял от председателя на съда.  

На   дежурство  са гледани   следните   видове дела: по чл.64 и чл.65 от НК, 
разпит пред съдия, разрешение за претърсване, обиск и изземване. 

 СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ 

Към наказателно отделение работят 6 бр.  служители /някои от 
тях  работят  и  по граждански дела/ ,  от  които регистратура 1бр. 
/обслужва и граждански дела/, деловодители 2бр. /обслужват и граждански 
дела/ и секретар- протоколисти 3бр. /единия обслужва и граждански 
дела/. За веществените доказателства е отговаряла Бисерка Петрова – архивар 
и служител бюро съдимост. 

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

Провадийски районен съд има въведени писмени правила за 
управление на информацията и IT технологиите /СФУК/. 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 Ехр1огег, Outlook Ехргеss, а деловодителите и с 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. От 1998г. е в експлоатация деловодната 
програма "САС Съдебно деловодство". Програмата се използва от 
специализираната администрация на съда и съдиите за управление на 
делата. Съдът използва правно- информационните продукти „Апис" с 
всички модули, Правно- информационните продукти са мрежови вариант 
и са достъпни от всички работни места. 

WEB- сайтът на Провадийския районен съд се поддържа ежедневно в 
актуално състояние. 

В Бюро съдимост се използва софтуер CSC разработен на основа на 
WEB базиран интерфейс с централизирана база данни. 

От 2010г. има достъп чрез Internet до Национална база данни (НБД) 
“Население” за извършване на необходимите справки.  

ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА  
   
В съда има наказателно отделение. По щат съдиите, които гледат 

наказателни дела са 2бр. а съдия Станчо Савов е разглеждал наказателни и 
граждански дела в съотношение 50/50.  

В периода 01. 01. 2009г. - 31. 12. 2009г. наказателни дела са 
гледали,съдиите Полина Маринова, Станчо Савов и Трайчо 
Атанасов /същият от 01.07.2009г.  е назначен в ОС – Варна/ 
разпределени в 3бр. състави. Съдиите са ползвали отпуск както 
следва: 

- Полина Маринова: от 17.08. до 18.09.2009г., от 06.11. до 06.11.2009г., от 28.12. 
до 30.12.2009г. 
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- Станчо Савов: от 06.07. до 14.08.2009г., от 06.06. до 06.06.2009г., от 08.10. до 
09.10.2009г., от 13.10. до 13.10.2009г., от 15.10. до 16.10.2009г., от 28.12. до 
30.12.2009г. 
- Трайчо Атанасов: от 26.03. до 27.03.2009г. и  от 27.04. до 30.04.2009г.   
Съдия Станчо Савов е бил командирован за 6 /шест/ месеца в ОС – Варна за 
периода от 05.01.20009г. до 05.07.2009г.  

През 2009г. съдиите са имали средно по 35бр. съдебни заседания  

месечно. Годишно един съдия е разглеждал средно по 88бр. НОХД, 
НЧХД- 2бр., ЧНД-45бр. и 70бр. административно- наказателни дела,. 

Средното постъпление на съдия за месец е 25.6 дела и 
същевременно средно месечно един съдия е свършвал 23.96 дела.  

 За периода 01. 01. 2009г. - 31. 12. 2009г. Провадийския районен съд е 
разгледал 766  наказателни дела. От тях образувани през 2009г. са 615бр. 
дела /НОХД – 263бр., НЧХД-6бр., ЧНД-135бр., АНД-211бр./. Останали от 
предишни периоди са 151бр. дела.Дела с голям обществен интерес не са 
разглеждани. 
 

Свършените наказателни дела са 575бр. От тях НОХД 265бр., НЧХД 
11бр., ЧНД 132бр., АНД 167бр. От тях 125бр. дела са приключили с 
присъда, 171 бр. са приключили с решение, 148бр. са приключили с 
определение и 131бр. са приключили със споразумение. 

През проверявания период на съдия: 
- Полина Маринова са разпределени общо 324бр. дела, а са 

решени – общо 250бр. дела; 
- на Станчо Савов са разпределени общо 180бр. дела, а са решени 

– общо 148бр. дела /същият е бил командирован 6 месеца в ОС – Варна/; 
- Трайчо Атанасов са разпределени общо 102бр. дела, а са решени – 
общо 168бр. дела /същият от 01.07.2009г. е назначен в ОС – Варна/. Делата 
по които не е даден ход от съдия Трайчо Атанасов общо 37 бр., след 
встъпването му в длъжност в ОС – Варна са разпределени  със заповед N 
50/13.07.2009г. между съдия Полина Маринова и Станчо Савов. 
 

40 бр. дела са прекратени. От тях по давност - 2бр. дела.-НЧХД 
558/2008 – изтекла абсолютна давност, на основание чл. 289, ал. 1 и ал. 
2 от НПК, вр. чл. 24, ал. 1, т. 3 от НПК,като делото е прекратено в 
първото заседание от съдия Атанасов след връщането му от ОС Варна 
за ново разглеждане; НЧХД №348/2009год.поради изтекли всички 
давностни срокове за наказателно преследване на престъплението  по 
130, ал. 1 от НК и чл. 146, ал. 1 от НК,като е прекратено от съдия 
Савов в първото по делото заседание след връщането му от ОС Варна 
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за ново разглеждане. 
8 бр.  дела са върнати на прокуратурата 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- 2бр. дела.  

 Основните причини за прекратяването на съдебното производство и 
връщане на делата на прокурора са : допуснати на досъдебното 
производство отстраними съществени  нарушения на процесуални 
правила, довели до ограничаване на процесуалните права на обвиняемите. 
Сред констатираните процесуални нарушения, довели до ограничаване 
правата на обвиняемите са : несъответствие между фактическа обстановка 
и правна формулировка –квалификация на деянието; противоречия между 
изложените в обстоятелствената част на ОА факти, касаещи 
съставомерните признаци;пропуски, противоречия, неясноти в 
съдържанието на обвинителния акт,  свързани с правната квалификация на 
деянието или свързани с обсъждане на съставомерни обективни признаци от 
състава на престъплението. 

С оправдателни присъди са приключили 11бр. дела.Основните  причини 
за постановяване на оправдателни присъди  са – липса на елемент от 
изпълнителното деяние, не осъществен състав от обективна страна; 
неосъществен състав –липса на субективна страна на деянието; в 
повечето от случаите причина за оправдаване на подсъдимите е 
недоказаност на  обвинението по несъмнен и категоричен начин – 
противоречие между обстоятелствената част описана в ОА или тъжбата и 
доказателствата по делото.От така постановените оправдателни присъди 
пет са обжалвани,като две са отменени и две са потвърдени от по горната 
инстанция,едно е прекратено поради просрочване на протеста,а 
останалите като необжалвани са влезли в сила. 
        Подробен анализ на оправдателните присъди ще бъде направен в 
отделен акт. 

 По 2бр. дела подсъдимият е бил непълнолетен. 
131бр. дела са решени по реда на глава  29 от НПК-„решаване на делото 

със споразумение" 

52бр. дела са разгледани по реда на гл. 28, НПК „Освобождаване от  

наказателна отговорност с налагане на административно наказание." 

25бр. дела са разгледани по реда на гл. 27, НПК „Съкратено съдебно 

следствие в производство пред първата инстанция" 

Няма дела разгледани по реда на гл. 26, НПК"разглеждане на делото в 

съда по искане на обвиняемия" 

1бр. дела са разгледани по реда на гл. 25, НПК"незабавно производство" 

30 бр. дела са разгледани по реда на гл. 24, НПК"Бързо производство" 

Разгледани са 15бр. дела, образувани по искане за вземане на мярка 

за неотклонение „задържане под стража"(чл.64 и чл. 65, НПК) или за нейното 
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изменение. От тях 11бр. дела по чл. 64 от НПК съдът е постановил 
определението си в деня на образуването, 3бр. дела е постановил 
определението си в 3 дневен срок от деня на образуването, като няма дела  
по чл. 64 от НПК, а 3бр. дела са по чл. 65 от НПК и за 1бр. дела по чл. 65 от 
НПК е постановил определението си в срок по- дълъг от 3 дни.  

Разгледани са 5бр. дела по глава 34, раздел I от НПК"Прилагане на 
принудителни медицински мерки". От тях няма насрочени в срок от 3 дни 
съгласно чл. 429, ал.2 и 5бр. дела са насрочени след този срок. Причините за 
това са, че по молба и предварителна уговорка по телефона с вещите лица 
изготвили експертизата се съгласува датата на заседанието.  

От общо свършените  наказателни дела 360бр. са приключили в едно  

съдебно заседание. От тях НОХД - 197бр., АНД - 109бр. Делата са с правно 
основание: 8бр. - ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА, 2бр. - 
Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК, 1бр. - ГЛ.IV. 
ПРЕСТЪПЛ-Я П-В БРАКА,СЕМЕЙСТВ.И МЛАДЕЖТА, 39бр. - ГЛ.V. 
ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА, 1бр. Гл.VI. Престъпл-я в 
отделни стоп. отрасли-чл.228-чл.240 НК, 1бр. - ГЛ.VIII. ПРЕСТЪПЛ-Я П-В 
ДЪРЖ.ОРГАНИ И ОБЩ.ОРГ-ИИ, 2бр. - ГЛ.IX. ДОКУМЕНТНИ 
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, 4бр. - Гл.X. Хулиганство - чл.325 НК, 93бр. - ГЛ.XI. 
ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, 48бр. - Споразумение за прекратяване 
на НП - чл.381 НПК, 37бр. - Чл.78а НК, 12бр. - По ЗА, ЗДДС и ДОПК, 29бр. 
- По Закона за движение по пътищата, 2бр. - По Закона за стандартизацията, 
4бр. - По Закона за опазване на селскост.имущество и ЗОЗЗ, 3бр. - По 
Закона за защита на потребителите (ЗЗППТ), 3бр. - По УБДХ, 4бр. - По 
Закона за здравословни и безопасни условия на труд, 7бр.- По Закона за 
държавната финансова инспекция, 2бр.- По закона за храните.  
          Наказателните дела, приключили до три съдебни заседания са  115бр. 
От тях НОХД - 47бр., АНД - 44бр. Тяхното правно основание е 1бр. по 
Гл.II. Блудство - чл.149 и 150 НК /без чл.149, ал.5 НК/ , 1бр. - Гл.II. 
Изнасилване - чл.152 НК /без чл.152, ал.4 НК/, 2бр. - Гл.IV. 
Неплащане на издръжка - чл.183 НК, 18бр. - Гл.V. Кражба - чл.194-
197 НК /без чл.196а НК/, 2бр. - Гл.V. Присвояване - чл.201-208 НК 
/без чл.203 и чл.206, ал.4/, 1бр. - Гл.V. Документна измама - 
чл.209-211,  3бр. - ГЛ.VI. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ 
СТОПАНСТВОТО, 1бр. Гл.X. Хулиганство - чл.325 НК, 7бр. - 
Гл.XI. В транспорта  - чл.343 НК ал.1 б."Б", ал.3 б."а" НК, 1бр. - 
Гл.XI. Отнемане на МПС - чл.346 НК, 9бр. - Чл.78а НК, 18бр. - По 
Закона за движение по пътищата, 16бр. - По Закона за държавната 
финансова инспекция.   

       Наказателните дела, приключили с повече от три съдебни 
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заседания са 24бр. От тях НОХД-16бр., АНД- 3бр. Тяхното правно основание 
е: 1бр. - Гл.II. Средна телесна повреда - чл.129 НК, 1бр. - Гл.IV. 
Неплащане на издръжка - чл.183 НК, 6 бр. - Гл.V. Кражба - чл.194-
197 НК /без чл.196а НК/, 1бр. - Гл.V. Присвояване - чл.201-208 НК 
/без чл.203 и чл.206, ал.4/, 1бр. - Гл.V. Документна измама - чл.209-
211, 1бр. - Гл.V. Изнудване (рекет) - чл.213а, 214, 214а НК, 1бр. - 
Гл.X. Хулиганство - чл.325 НК, 1бр. - Гл.XI. В транспорта - чл.343 
НК ал.1 б."Б", ал.3 б."а" НК, 2бр. - Чл.78а НК, 2бр. - По Закона за 
движение по пътищата. Причините за отлагане на делата и разглеждането 
им в повече от три съдебни заседание са: по молби на защитниците; неявяване 
на свидетели и вещи лица; нови доказателствени искания; обявени подсъдими 
за ОДИ.   

По спазването на чл. 252 от НПК:  
123бр. НОХД са насрочени в двумесечния срок. 

91бр. НОХД са насрочени в тримесечен срок с разрешение на председателя 

на съда. 
43бр.   НОХД   са   насрочени   в   тримесечен   срок   без   разрешение   на 
председателя на съда,като по тридесет от делата съдия-докладчик е била 
съдия Маринова и по 13 бр.съдия-докладчик е бил съдия Атанасов. 
Една от причините,която може да се посочи за големия брой дела насрочени 
извън предвидения срок с разрешение на председателя ,както и за тези 
насрочени извън тримесечния срок без разрешение ,е текучеството на съдиите 
разглеждащи наказателни дела през този период.Съдията Савов е бил 
командирован за шест месеца в ОС Варна,а съдията Атанасов от 01.07.2009 
год.е преминал на работа в ОС Варна.Друга причина,е обстоятелството,че 
съдия Савов е разглеждал поравно граждански и наказателни дела.Тези 
обстоятелства от своя страна са довели до по голямо натоварване на съдия 
Маринова, и в даден момент на съдия Савов. 

По спазването на чл. 271, ал. 10 от НПК: 
По 224бр. НОХД интервалът между съдебните заседания е до три месеца. 
По 35бр. НОХД интервалът между съдебните заседания е повече от три 
месеца.Като причина за това забавяне, могат да се посочат по горе 
изброените обстоятелства. 

По спазването на чл. 22 от НПК относно общия срок за разглеждане и 
решаване на делото. 
По  235бр. НОХД срокът от образуване на делото до постановяване на  

присъдата по делото е до 7 месеца. По 9бр. НОХД този срок е до 9 месеца, а 

по 21бр. НОХД този срок е над 9 месеца. Причините за това са: молби на 
защитниците за отлагане на делата, събиране на нови доказателства, разпит 
на свидетели, назначаване на нови експертизи, неявяване на свидетели и 
вещи лица, обявяване  на лица за ОДИ и др.Примерно НОХД №480/2006 
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год.е образувано на 08.09.06 год.С разпореждане от 18.09.06 год.на съдия-
докладчика Поля Маринова делото е насрочено за 23.11.06 год. и от тогава до 
12.10.2010 год.по делото не са провеждани съдебни заседания,като 
подсъдимия е обявен за ОДИ.След напускането на съдия Маринова делото е 
разпределено на съдия Михайлов.Подобно е положението и с НОХД 
№322/07 год.Първоначално по делото са проведени две съдебни заседания 
през м.октомври и м.декември 2007 год.,като подсъдимия е обявен за 
ОДИ.От 13.12.2007 год.до времето на проверката не са насрочвани съдебни 
заседания,като има налична кореспонденция между съда и МВР във връзка с 
установяването на подсъдимия.Със заповед №45/02.06.2010 год.за съдия 
докладчик е определен съдия Савов;НОХД №182/2008 год. е образувано на 
25.03.2008 год.,като са проведени две съдебни заседания.На 03.11.2009 
год.делото е отложено без дата и повече не е насрочвано; по НОХД 
№286/2008 год. е проведено едно съдебно заседание,като от 09.07.2009 
год.след обявяване на подсъдимия за ОДИ делото не е насрочвано.В момента 
съдия докладчик е съдия Михайлов ;НОХД №521/08 год.е приключило на 
09.04.2010 год.,като за един дълъг период от време 24.10.2008 год.до 
09.04.2010 год.не са провеждани съдебни заседания; по НОХД №350/2008 
год. са проведени за периода 08.07.2008 год.до м.октомври 2010 
год.единадесет съдебни заседания.Делото е насрочено за 25.11.2010 год.от 
съдия докладчика Михайлов;НОХД №628/2006 год. е приключило с присъда 
на 14.12.2009 год.след като са проведени девет съдебни заседания;НОХД 
№643/2005 год.е приключено със съдебен акт на 12.11.2009 год.след като са 
проведени десет съдебни заседания.За отбелязване е ,че за дълъг период от 
време,а именно от 18.12.07год.до м.ноември 2009 год.след обявяване на 
подсъдимия за ОДИ делото не е насрочвано. По всички  изброени дела 
съдия-докладчик е била съдия Маринова; НОХД №252/2008 год.на съдия 
Атанасов продължило 16 месеца,като са проведени пет ОСЗ;НОХД 
№305/2008 год.пак на съдия Атанасов по което дело са проведени седем ОСЗ 
за срок от шестнадесет месеца. 

Прави впечатление,че почти по всички от посочените по горе дела, 
производството е било забавено поради обявяването на подсъдимите по 
конкретните дела за ОДИ.Действително по всички дела има налична 
кореспонденция между МВР и съда във връзка с установяването на 
издирваните лица,но от друга страна в нито един от случаите не е направен 
опит делото да се гледа при условията на чл.269 от НПК при наличието на 
условията и предпоставките предвидени в закона за това.В тази посока 
следва да се обърне сериозно внимание на съдиите от РС Провадия с оглед на 
множеството случаи на обявяване на подсъдими за ОДИ.Задължително е да 
се прегледа и прилага практиката на ВКС/ВС/ в тази посока.  
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По спазването на чл. 308 от НПК: 
По 50бр. НОХД мотивите на присъдата са изготвени до 15 дни. По 45бр. 
НОХД мотивите на присъдата са изготвени до 30 дни. По 29бр. НОХД 
мотивите на присъдата са изготвени след изтичане на повече от 30 дни,като 
преимуществено, около ¾ от общия брой това са дела на съдия Маринова.   

По 79бр. АНД решенията са изготвени в срок до един месец от 
обявяване на делото за решаване. По 24 АНД решенията са изготвени до три 
месеца от обявяване на делото за решаване. По 13бр. АНД решенията са 
изготвени след изтичане на срок от три месеца,като и тук преобладават 
делата на съдия Маринова.На случаен принцип бяха изискани и проверени: 
НАХД №№456/2007год.;№472/07год.;№504,505,506 и 507 всички от 2008 
год.;№146/2009 год. всички на съдия Маринова.Извода които се налага е ,че 
са провеждани по няколко ОСЗ до момента на приключване на делото и 
обявяването му за решаване, и последващо забавяне при изготвяне и 
предаване на решението с шест, седем месеца. 

Общата негативна констатация, която се налага след проверката на 
наказателните дела в РС Провадия,е във връзка с работата на съдия 
Маринова.Но в случая,предвид нейното напускане,не само на РС Провадия 
но и на съдебната система, даването на каквато и да било оценка за работата 
и е безпредметно.Следва обаче да се има в предвид,че на база на тези 
констатации,във връзка с тези негативни резултати,ще бъдат направени 
изводите и препоръките по долу.В интерес на истината,не може да се 
пренебрегне факта, че съдия Маринова,предвид на констатираното 
текучество на съдии в РС Провадия е била най натоварения съдия 
разглеждащ наказателни дела и в определени моменти е поемала цялата 
работа в отделението. 

По спазването на чл. 416 от НПК 
По 120бр. дела препис от присъдата е изпратен на съответния орган в 
7дневен срок от влизането й в сила. По 5бр. препис от присъдата е изпратен 
на съответния орган в срок няколко дни по-дълъг от 7 дни от влизането й в 
сила.  

От образуваните  и останали от предишни периоди дела до 31. 12. 
2009г.не са приключили 299 наказателни дела. 
 Спрени и изгубени дела няма. 

Деловодните книги се водят съгласно изискванията на 
ПАРОАВАС. 

Книгата  за изпълнение на присъдите се води съгласно изискванията 
на ПАРОАВАС.Установиха се пропуски и просрочване на сроковете за 
изпращане на влезлите в сила присъди за изпълнение. 

Книгата за веществените доказателства се води съгласно 
изискванията,съставят се приемателно предавателни протоколи.Има 
изградено специално помещение за съхраняване на веществените 
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доказателства. 
В книгите за открити и закрити заседания,както и в заповедната книга 

не бяха констатирани слабости,водят се коректно и съгласно изискванията. 
 

 
         ИЗВОДИ : 
 
        Полагани се усилия за установяване на правилна наказателна 
политика, съответстваща на динамиката на престъпността и за бързо 
решаване на делата, за правилното и точно приложение на законите в 
наказателното правораздаване,създадена е сравнително добра 
организация на работа. Не беше констатиран обаче рационален 
механизъм за осъществяване на контрол върху спазването на 
процесуалните изисквания във връзка с движението и приключването на 
делата. 
         Делата се разпределят чрез електронната програма за разпределение 
на делата,като не се констатираха нарушения.Системата се експлоатира 
коректно. 
         Насрочването на делата е ставало съгласно разпоредбата на 
чл.252,ал.1 от НПК в двумесечен срок,като има и случай на насрочване на 
делата и при условията на чл.252,ал.2 с разрешение на председателя на 
съда,но има и немалък брой дела които са насрочени за период по дълъг 
от три месеца. 
          Отлагането на делата ,когато се е налагало такова се е дължало 
основно на неявяване на страните по обективни причини и поради 
необходимост от събиране на нови доказателства съгласно чл .107, ал.2 и 
ал.3 от НПК,назначаването и изслушването на нови 
експертизи,обявяването на подсъдимия за ОДИ. В малко случаи 
предпоставка за отлагане е било неявяване на процесуални представители 
без уважителна причина,на вещи лица.Отлагането на делата и 
насрочването за следващо съдебно заседание е ставало с малки 
изключения,съобразно процесуалните срокове предвидени в чл.271,ал.10 
от НПК. 

Натовареността на съдебните състави е била сравнително  еднаква. 
Разпределението на делата е сравнително равномерно, като не се 
констатираха съществени разлики в натовареността на отделните състави 
за времето в което отделните съдии са работили в съставите си. 

 Съдиите са разглеждали дела образувани по всички от подсъдните 
на съда производства. 
           Делата преимуществено са  приключвали в рамките на до 3м. 
           Констатираха се известни закъснения при изготвянето и 
предаването на мотивите към постановените съдебни актове,както и при 
изпращането на влезлите в сила присъди за изпълнение. 
           Във връзка с организацията на административната дейност и 
контрол се констатира,че са извършвани проверки на деловодните книги 
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в съда. 
          Деловодните книги се водят съгласно изискванията на ПАРОАВАС. 
 
           Въз основа на направените констатации и изводи, и на основание 
чл.58,ал.2 от ЗСВ,Инспекторатът към висшия съдебен съвет дава 
следните  
 
           П Р Е П О Р Ъ К И: 
 

Препоръчва на административния ръководител на РС Провадия да 
се изготви/изгради рационален механизъм за осъществяване на контрол 
върху спазването на процесуалните изисквания във връзка с  
приключването на делата. Контролът следва да се осъществява чрез 
ежемесечна справка относно предвидените в процесуалното 
законодателство срокове за изготвяне на мотивите към съответните 
съдебни актове и вписването им в съда. Справките следва да са с 
натрупване от началото на календарната година и да дават пълна 
информация за евентуално забавено изготвяне на мотивите към обявените 
присъди. Тази практика е препоръчителна за всички ръководители на 
съдилища, още повече, че с писмо №РД-02-08-33/13.07.1997г. на 
Министъра на правосъдието до председателите на апелативните, военно 
апелативните , окръжните, Софийски градски съд, военните и районните 
съдилища относно ръководителите на съдилищата да осъществяват 
ежемесечен контрол относно произнасянето на съдебните актове.  

Препоръчва на административния ръководител на РС  град Провадия и 
на съдиите да предприемат необходимите мерки за подобряване 
организацията по движението на делата,изготвянето и предаването на 
съдебните актове в законоустановените процесуални срокове. 

С оглед организацията на административната дейност и контрола на 
дейността на съдиите от районния съд ,председателят на съда  да извършва 
ежемесечни проверки на организацията на дейността на съдиите от районния 
съд по образуването,движението и приключването на делата.. 
         Да се спазват стриктно разпоредбите на чл.252, ал.1 и ал.2 НПК при 
насрочване на първото по делото съдебно заседание ,както и на 
чл.271,ал.10 от НПК при отлагане и насрочване на делата от съдебно 
заседание. 
         Препоръчва на съдиите от РС Провадия да използват предвидените 
в НПК процесуални средства за дисциплиниране на страните и на вещите 
лица-чл.271,ал.11 от НПК.  
 Председателят на съда да предприеме необходимите 
административни мерки са своевременното изпращане за изпълнение на 
влезлите в сила присъди,като във връзка с констатираните нарушения 
предприеме необходимите административни действия по отношение на  
длъжностно лице допуснало установените забавяния. 
         В книгата за изпълнение на влезлите в сила присъди и определения 
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да се извършва отбелязване не само на датата на влизане в сила на 
присъдата или определението, подлежащи на изпълнение, но и на датата, 
на която делото е върнато от по-горна инстанция, с оглед пълнота и 
точност на проверката за спазване на сроковете по чл.416 от НПК и 
чл.114 и чл.115 от ПАРОАВАС. 
   Спазването на дадените по горе препоръки следва да бъде 
постоянна практика. 
               Препоръчва на председателя на РС Провадия да упражни 
правомощията се по чл.80,ал.1,т.9 от ЗСВ и да свика общо събрание на 
съдиите,на което да се анализира  Акта с резултатите от извършената от 
ИВСС проверка.  

  На основание чл.58,ал.3 от ЗСВ екземпляр от настоящия акт да се 
изпрати на Председателя на РС Провадия. 

 За предприетите действия по изпълнение на дадените препоръки да 
бъде уведомен Главния Инспектор на Инспектората към Висшия съдебен 
съвет в срок от тридесет дни след провеждане на общо събрание и  
анализиране на Акта с резултатите от извършената проверка. 

 
 

    ов                                              ИНСПЕКТОР  : 

                                 /СВЕТЛИН  СТЕФАНОВ/ 
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Днес …………………… настоящият  Акт с резултати от планова 

проверка извършена съгласно Заповед №116/24.09.2010 год.на Главния 

инспектор на ИВСС,бе връчен на г-н  Костадин Бандутов – Административен 

ръководител Председател на РС град Провадия. 

На основание чл.58,ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се 

направят възражения и да се представят на Главния инспектор на ИВСС. 

                                       

                                           Получил акта :   

                                                             /Костадин Бандутов/ 
 
  

 
 

 
 
 


