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                           РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 

 
 гр. София 1301, ул. „Георг Вашингтон” № 17, тел.факс 989 48 66 

 
            

 
 

 
 
 
 

 
 

АКТ 
 

с резултати от извършена проверка 
 

        
 
        На основание  Заповед  № 96 / 14.04.2009 год. на Главния 
инспектор на  Инспектората към  ВСС, издадена  съгласно чл.58, ал.1 ЗСВ 
бе извършена  проверка  по образуването, движението и приключването на 
гр.д. №1104/2008г. и  НАХД №397/2007г. по описа на Районен съд – 
гр.Козлодуй със съдия-докладчик Адриана Добрева, както и на дейността й 
по разглеждане на делата през 2008г.         
        Заповедта е издадена въз основа на данните, съдържащи се в   сигнал, 
подаден от административния ръководител на Районен съд – гр.Козлодуй-
съдия Георги Боровански и жалба, подадена от Б. Т. – главен редактор на 
регионален вестник „Нов Дунав”.  
         
        По сигнала  в  ИВСС е образувана преписка  № 14/05.01.2009 г.     
       
        На основание  чл. 56, ал.2 от ЗСВ,  проверката е  възложена на 
инспектор Светлин Стефанов  и   експерти   Мария Тодорова  и  Олег 
Велинов.   

 
        Проверката е извършена на 22.04.2009г. по данни от сигнала, жалбата, 
приложенията към тях, както и на място в Районен съд – гр.Козлодуй, 
където бе проверена програмата за случайния подбор при разпределението 
на делата, графиците за дежурства на съдиите, дейността на съдия Добрева 
през 2008г.,  образуването, движението и приключването на двете 
цитирани по-горе дела, както и материалите от извършената проверка от 
Окръжен съд – гр.Враца по дела на съдия Добрева. 

 Изх.№……………… 
 Дата: …………….… 



 2

 
        По преписката се съдържат данни за публикации в местния вестник 
„Нов Дунав”- брой 15/05.12.2008г. със статия „Р. М. иска 5000 лева за 
неимуществени вреди. Всичко за процеса, доказателствата, свидетелите, 
протокола от него.” и брой 16/17.12.2008г. със статия „Едноличната власт 
на съдийката е безгранична.”, визиращи  работата на Адриана Добрева – 
съдия в Районен съд – гр. Козлодуй. Както в статията от 05.12.2008г., така 
и в жалбата на главния редактор на в-к „Нов Дунав” се твърди, че 
изготвеният протокол от съдебно заседание , проведено на 24.11.2008г. по 
гр.д. №1104/2008г. със съдия-докладчик Адриана Добрева, е явно 
манипулиран и с това са увредени интересите на ответниците по делото. В 
броя от 05.12.2008г. са публикувани  пълния текст на съдебния протокол и 
текст на съдебното заседание по записа, направен от главния редактор на 
вестника/той и ответник по делото/, въпреки изричната забрана на 
председателстващия с.з. съдия Адриана Добрева. Поддържа се също така, 
че по време на заседанието от 04.12.2008г. по същото дело, когато е 
проведена процедурата по чл.151 ГПК по искането за поправки и 
допълнения на протокола, се е стигнало до безцеремонно потъпкване на 
правата на страните за изясняване на истината.  
      В брой 16 от 17.12.2008г. на в-к „Нов Дунав” е поместена и статия със 
заглавие „ Странно правосъдие - съдийката Адриана Добрева през есента 
на миналата година осъдила С.С. и Ц.Н. за побой над баща й, като 
свидетел се явил нейния брат.” В статията и жалбата на г-н Тасков се 
твърди, че това нарушение на закона съдия Добрева е допуснала при 
разглеждането на НАХД №397/2007г. по описа на РС – гр.Козлодуй. 
Именно във връзка с публикациите от брой 16 на вестника е и  искането на 
председателя на РС –гр.Козлодуй за извършване на проверка с оглед 
изясняване на фактите и преодоляване на негативните последици, които 
определени процесуални действия на конкретен съдия водят до пряко 
уронване престижа на съдебната власт и на Районен съд – гр.Козлодуй.  
         
             

К О Н С Т А Т А Ц И И : 
              
         Съдия Адриана Георгиева Добрева е ръководител на гражданското 
отделение в Районен съд – гр.Козлодуй  и има 7 години и 6 месеца 
съдийски стаж. 
         През 2008г. в Районен съд – гр.Козлодуй са разгледани общо 1473 
граждански и 606 наказателни дела. 
         От изисканите и предоставени от Районен съд –гр.Козлодуй справки 
за дейността на съдиите за 2008г., е видно, че съдия Адриана Добрева е 
разгледала общо 685 дела, от които  579 граждански дела и 106 
наказателни дела. От разгледаните граждански дела 555 са постъпилите 
през 2008г. и 24 – останалите несвършени в началото на 2008г. 
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Разгледаните през 2008г. граждански дела по видове са съответно: 74 по 
общия исков ред, 1 по чл.310 ГПК, 97 частни граждански, 339 по чл.410 и 
чл.417 ГПК, 7 по КТ и 61 брачни дела. От общо разгледаните от съдия 
Добрева 579 граждански дела, свършените през същата година са общо 524 
или 90,5%./58 –по общия исков ред, 1 по чл.310 ГПК, 97 частни 
граждански, 307 по чл.410 и чл.417 ГПК, 7 по КТ и 54 брачни дела. В 
тримесечен срок съдия Добрева е приключила общо 453 граждански дела 
или 86% от свършените за годината, съответно 78% от разгледаните през 
годината. От тях – 34 по общия исков ред, 1 по чл.310 ГПК, 97 частни 
граждански дела, 275 по чл.410 и чл.417 ГПК, 7 по КТ и 39 брачни дела. 
Със съдебен акт по същество са приключени общо 490 граждански дела, от 
които 51 –водени по общия исков ред, 1 по чл.310 ГПК, 97 частни 
граждански дела, 290 по чл.410 и чл.417 ГПК, 4 по КТ и 47 брачни дела. От 
обжалваните 9 постановени от съдия Добрева решения по граждански 
дела, 6 са изцяло потвърдени и 3 са изцяло отменени. Обжалваното 1 
определение е изцяло потвърдено. 
          Разгледаните от съдия Добрева през 2008г. наказателни дела са общо 
106, от които НОХД – 10, НЧХД -6, НАХД -26, НАХД по чл.78а НК – 6 и 
ЧНД – 58. Новопостъпилите през годината наказателни дела са 98 и 8 са 
останалите несвършени към 31.12.2007г. Съдия Добрева е свършила през 
2008г. 100 наказателни дела/ или 94% от разгледаните дела/, от които 9 
НОХД, 5 НЧХД, 24 НАХД , 5 НАХД по чл.78а НК и 57 ЧНД. Свършените 
в тримесечен срок наказателни дела са общо 81 / 81% от свършените и 76% 
от разгледаните/, от които 9 НОХД, 10 НАХД, 5 НАХД по чл.78а НК и 57 
ЧНД. Решените с акт по същество наказателни дела са 94, от които 8 
НОХД, 2 НЧХД, 23 НАХД, 5 НАХД по чл.78а от НК и 56 ЧНД. От 13 
обжалвани и протестирани  съдебни актове по наказателни дела, 
постановени от съдия Добрева, 11 са изцяло потвърдени при 
инстанционната проверка и 2 са изцяло отменени. 
         От извършената проверка и съгласно издадената справка от съда, се 
установи, че съдия Добрева няма постановени извън предвидените 
процесуални срокове съдебни актове. 
         Същевременно, от сравнителния анализ на подадените статистически 
данни относно дейността на всичките шестима, назначени по щат съдии в 
Районен съд – гр.Козлодуй е видно, че съдия Добрева е разгледала най-
много и свършила най-много дела. От справка изх. №142/22.04.2009г. на 
съда се установява, че през 2008г. съдия Добрева е ползвала общо 12 дни 
отпуск по болест, разпределени в месеците февруари, май и ноември, както 
и 36 дни  платен годишен отпуск, разпределени през месеците януари, 
февруари, март, април, юни, август, октомври и декември. 
 
         НАХД №397/2007г. по описа на РС- гр.Козлодуй, арх. №300/2008г., 
е образувано, разгледано и приключено  на 06.10.2007г. Данните относно 
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номера на делото, датата на образуване, датата на насрочване и съдията-
докладчик са отразени върху щемпелован печат, поставен върху писмото, с 
което в съда е внесен  акт за констатиране на проява на дребно 
хулиганство от Ц.Н. с рег. №14403/06.10.2007г. До този печат има друг 
щемпелован печат, от който е видно, че писмото е получено в РС – 
гр.Козлодуй на 08.10.2007г. и е заведено с вх. №1675. Върху 
съпътстващото го писмо с  акт за констатиране на проява на дребно 
хулиганство от С.С. с рег. №14401/06.10.2007г. няма поставени печати, от 
които да е видно образуването на наказателно дело и по отношение на този 
констативен акт на началника на РПУ –гр.Козлодуй. И в двата акта е 
отразено, че проявата на дребно хулиганство е извършена в 
присъствие на свидетелите Г.А.Д. и Л.Г.Д., които видно от 
удостоверение за родствени връзки №000017/22.04.2009г., издадено от  
Община Козлодуй, са съответно баща  и брат на Адриана Георгиева 
Добрева. 
        Съдия Добрева  на  06.10.2007г. е дежурна, което се установява от 
графика на дежурните съдии в Районен съд – гр.Козлодуй за месец 
октомври 2007г., изработен и утвърден предходния месец  септември 
2007г. от председателя и административния секретар на РС – гр.Козлодуй. 
Чрез системата за случаен подбор при разпределението на делата в РС – 
гр.Козлодуй, на 08.10.2007г. в 10,10 часа, от председателя на съда  е 
извършено разпределение на дело №2007 144 02 00397, където е отразено, 
че изборът е по дежурство и в него участва само Адриана Георгиева 
Добрева. 
        Разглеждането на НАХД №397/2007г. по описа на РС – 
гр.Козлодуй  от съдия Добрева е започнало в 19,00 часа и е приключило в 
20,00 часа след прочитане на решението и връчването му за изпълнение на 
служител от РПУ – МВР-гр.Козлодуй. Съставен е протокол за проведеното 
заседание и съдебно следствие. Видно от протокола, разпитаните 
свидетели са четирима, като един от тях е братът на съдия Добрева. От 
протокола не се установява да са правени отводи и самоотводи от 
разглеждането на делото. Обстоятелството относно родствената връзка 
между съдията и свидетеля може и да не е било известно на нарушителите, 
но безспорно е било известно на съдията. С решение №336/06.10.2007г. 
съдия Адриана Добрева е признала двамата нарушители С.С. и Ц.Н. за 
виновни в това, че на 06.10.2007г., около 16,00 часа, в землището на град 
Козлодуй са предизвикали кавга и разправия и са нанесли побой на 
лицето Г.А.Д. в присъствието на множество лица от ромски произход, с 
което са изразили неуважение към обществото и незачитане на 
обществения ред и на основание чл.1, ал.1 от УБДХ и на всеки един от 
нарушителите е наложила наказание „петнадесет дни задържане” в РПУ-
гр.Козлодуй. 
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         Делото е прономеровано, прошнуровано и подпечатано с печата на 
РС-гр.Козлодуй на 10.10.2007г. и съдържа 26 листа. Прави впечатление, че 
между решението на лист 21 и мотивите към решението на лист 23 и 24, 
има приложена и зашита молба-лист 22 от 09.10.2007г. за издаване на 
препис от решението, от което следва, че мотивите са изготвени и обявени 
най-рано на 09.10.2007г. и най-късно на 10.10.2007г., т.е. след връчване на 
решението за изпълнение, което е сторено на 06.10.2007г. 
         Видно от протокола, приложените по делото пет броя обяснения,  
един брой сведение от различни лица и две докладни записки на 
разпитаните като свидетели полицаи от РПУ- гр.Козлодуй, никой, освен 
Г.А.Д. не е посочил конкретно лице, извършило побоя над него. Самият Г. 
Д. уличава в обясненията си единствено и само лицето С. С. В мотивите 
към решението съдия Добрева обосновава, че Г.А. е посочил двамата 
нарушители, нанесли му побоя. Баща си и брат си в мотивите тя записва с 
лично и бащино име, като Г. А. и Л. Г. и пропуска фамилията. 
         В становището относно жалбата на Б. Т., съдия Добрева счита, че не е 
допуснала нарушение на процесуалните правила, като е разгледала дело, 
по което баща й е потърпевшо лице от хулиганските прояви на наказаните 
от нея нарушители. Развива правни тези и доводи за фигурата на 
пострадалото лице по НПК и  може ли да съществува такава фигура в едно 
производство по УБДХ. Никакво внимание не отделя на участието на своя 
брат като свидетел в производството по НАХД №397/2007г. Приемайки 
алтернативно, че  ако все пак има допуснато нарушение, то е само 
процесуално, съдия Добрева счита, че   в никакъв случай не следва да се 
ангажира нейната дисциплинарна отговорност.                 
        Предвид изложеното по-горе, съдия Добрева е допуснала 
неизпълнение на служебните си задължения. Съгласно разпоредбата на 
чл.29, ал.1, т.7 НПК, не може да участва в състава на съда съдия, който е 
близък роднина на лицата по т.1-6 от същата разпоредба. В т.6 като такова 
лице е записан и свидетеля по делото, а едва ли е спорно обстоятелството, 
че брат и сестра са близки роднини. Съгласно разпоредбата на чл.29, ал.2 
НПК в състава на съда не може да участва съдия, който поради други 
обстоятелства може да се счита предубен или заинтересован пряко или 
косвено от изхода на делото. Да се твърди, че съдията, разглеждащ и 
решаващ  НАХД №397/07г., може да остане непредубеден и 
незаинтересован, когато фактите и доказателствата по случая сочат, че 
родният му баща е бит от извършилите хулиганските прояви по УБДХ 
нарушители, е меко казано наивно и неубедително. Още повече, когато 
свидетел на тези хулигански прояви е братът на съдията. 
          Пренебрегвайки разпоредбата на чл.31, ал.1 НПК, задължаваща 
съдията сам да се отведе от разглеждане на делото при наличието на 
абсолютни процесуални предпоставки за това и приемайки да разгледа 
НАХД №397/07г. по описа на Районен съд –гр.Козлодуй, съдия Добрева  
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освен неизпълнение на служебно задължение, е извършила и действия, 
накърняващи престижа на съдебната власт-дисциплинарно нарушение по 
смисъла на чл.307, ал.3, т.4 ЗСВ. Следствие от това са публикациите в 
местния вестник „Нов Дунав”, квалифициращи тези й действия като 
съдебен произвол. 
 
          Гр.д. №1104/2008г. е образувано на 02.10.2008г. по искова молба вх. 
№1986 от същата дата на Р. В. М. – кмет на Община Козлодуй. По 
предявения с правно основание чл.45 ЗЗД иск за неимуществени вреди в 
размер на 5000 лева, ответници са Б. М. Т.- главен редактор на местния 
вестник „Нов Дунав” и В. М. П.- представляващ издателя на вестника. 
Делото е разпределено на съдия Адриана Добрева при повторен избор чрез 
системата за случаен подбор, след отказ на първия избор на съдия-
докладчик  Георги Боровански, който на 02.10.2008г. е в отпуск по 
болест./вж. разпечатка от програмата/. Разпределението чрез системата е 
извършено от съдия Адриана Добрева, заместваща председателя 
Боровански на 02.10.2008г., за което обстоятелство не бе представена 
заповед. Производството по делото е проведено по действащия ГПК. 
Първото заседание по делото е насрочено на 24.11.2008г., когато делото е 
обявено за решаване. Решението е изготвено и обявено на 08.12.2008г. 
Междувременно, по молба на ответниците за поправка на съдебния 
протокол, на 04.12.2008г. е проведено открито с.з. по процедурата по 
чл.151 ГПК. Решението е обжалвано от ответниците и по въззивната им 
жалба вх. №3308/22.12.2008г.  делото е изпратено по компетентност на 
Окръжен съд – гр.Враца на 12.01.2009г., където се намира към датата на 
извършване на проверката. Изискана е разпечатка от деловодната 
програма/АСУД/, използвана в съда относно движението на делото.  
         Според становището на съдия Добрева относно жалбата на Б. Т. до 
ИВСС, образуваното във Врачанския окръжен съд въззивно гражданско 
дело е с №48/2009г. и на 20.02.2009г. въззивният съд се е произнесъл с 
решение по същество, като не е констатирал допуснати процесуални 
нарушения , накърняващи правото на защита и участието на ответниците 
по делото в първата инстанция. Освен на правилата на ГПК, отнасящи се 
до водене на съдебното заседание и съставяне на съдебния протокол от 
проведено заседание,  в становището си съдия Добрева се позовава и на 
Правилата за вътрешния ред, пропускателния режим и сигурността в 
съдебните сгради и обекти що се отнася до реда и начина за използване на 
снимащи и записващи устройства в сградата на съда. Съдията твърди и се 
обосновава, че процесът е проведен при точното спазване на всички 
основни начала според ГПК. 
         С оглед изложеното по-горе, не се констатират допуснати от съдия 
Адриана Добрева нарушения по образуването, движението и 
приключването на делото. Спазени са разпоредбите касаещи размяната на 
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книжа и становища между страните, както и подготовката на делото за 
разглеждане в открито съдебно заседание. Съдебният акт е постановен при 
спазване на предвидения в чл.235, ал.5 ГПК инструктивен процесуален 
срок. Що се отнася до оплакванията за нарушени права на защита и 
участие при разглеждането на делото, те може да бъдат проверени и на тях 
следва да бъде отговорено от въззивната инстанция при осъществяване на 
инстанционния контрол върху правилността и законосъобразността на 
постановения първоинстанционен съдебен акт. Тази проверка не е от 
компетентност на Инспектората на Висшия съдебен съвет, съгласно 
разпоредбата на чл.54, ал.1 ЗСВ. 
  
         При извършване на проверката бе констатирано, че на основание 
заповед №54/17.02.2009г., допълнена със заповед №80/06.03.2009г. на 
председателя на Врачанския окръжен съд, назначена от него комисия 
е извършила проверка на действията на съдия Добрева по конкретни 
наказателни и граждански дела по сигнали за допуснати от нея 
нарушения на процесуалните норми и съдийската етика и морал, водещи 
до уронване на престижа на съдебната власт. Комисията е приключила 
проверката си с информация за констатирани резултати. Проверени са: 
гр.д. № 1104/2008г., гр.д. №76/2009г., НАХД №397/2007г. и НОХД 
№590/2006г., всички по описа на РС- гр.Козлодуй. 
         Проверката по гр.д. №76/2009г. е направена по сигнал на Районния 
прокурор на гр.Козлодуй.Изводът на проверяващите съдии от ОС-гр.Враца 
е, че съдия Добрева е допуснала нарушение, накърняващо правото на 
участие на прокурора по делото, като не е спазила графика и поредността 
на разглеждане на делата, насрочени на 09.03.2009г., допуснала е и 
нарушение, изразяващо се в невярно отразяване на началния и крайния час 
в протоколите на поставените за разглеждане на същата дата дела. 
          Проверката по НОХД №590/2006г. по описа на Районен съд – 
гр.Козлодуй е завършила с констатации, че делото, по което съдия-
докладчик е Адриана Добрева,  е било насрочено за разглеждане на 
09.02.2009г. В компютърната разпечатка от АСУД не е регистрирано 
движението на делото на 09.02.2009г., което според проверяващите внася 
съмнение в достоверността на протокола от същата дата, в каквато насока 
са и твърденията на прокурорите от Районна прокуратура- гр.Козлодуй, че 
съдебно заседание по делото не е проведено в съдебната зала. В протокола 
е отбелязано участието на представител на обвинението-зам.районен 
прокурор, като е записано и становището й по даване ход на делото. В 
писменото си становище прокурора отрича да е участвал при 
разглеждането на НОХД №590/2006г. на дата 09.02.2009г.и оспорва 
съдържанието на протокола. Констатирано е нарушение на нормата на 
чл.28,ал.1,т.2 НПК, тъй като в протокола не е регистрирано участието на 
съдебни заседатели. Същевременно в края на протокола съдията е 
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присъдил пътни разноски в полза на заседател, изплатими от бюджетните 
средства на съда. Според протокола ход на делото не е даден и то е 
отложено за 26.03.2009г., поради неявяване на защитника на подсъдимите. 
Освен това, съдия Добрева на 10.02.2009г., в нарушение на чл.31 НПК –
еднолично в закрито заседание, се е самоотвела от разглеждане на делото 
на основание чл.29, ал.2 НПК, като е мотивирала твърдяната 
предубеденост с изразено становище по дееспособността на един от 
пострадалите от престъплението  да участва в съдебния процес, каквото 
становище не е обективирано по делото. 
         Във връзка с посочените по-горе констатации на проверяващите са 
предоставени копия от: протокол от 09.02.2009г. по НОХД №590/2006г. по 
описа на РС – гр.Козлодуй, изпратен по факса от Районен съд-гр.Оряхово, 
където понастоящем се разглежда същото наказателно дело, писмено 
становище на административния ръководител на РП- гр.Козлодуй от 
14.04.2009г., писмо на Районен прокурор до председателя на ОС – 
гр.Враца от 10.03.2009г., становище на зам.районен прокурор до Окръжния 
прокурор на Окръжна прокуратура -гр.Враца, определение №4/10.02.2009г. 
по НОХД №590/2006г. по описа на РС – гр. Козлодуй. Материалите следва 
да бъдат изпратени на Главния прокурор на РБ по компетентност.  
        С писмо, получено в РС –гр.Козлодуй с вх.№772/26.03.2009г., 
Председателят на Врачанския окръжен съд е изпратил информацията с 
резултатите от извършената проверка до Председателя на Районен съд –
гр.Козлодуй с предложение до него  да упражни правомощията си на 
административен ръководител и сезира Висшия съдебен съвет за налагане 
на дисциплинарно наказание на съдия Добрева на основание чл.308, ал.1, 
т.3 вр. чл.307, ал.3, т.т. 2 и 5 ЗСВ. Предложението е направено с оглед 
констатираните при проверката отклонения на съдопроизводствените 
правила, включително допуснатите груби нарушения на приложимия 
процесуален закон при разглеждането на гр.д. №76/09г., НАХД №397/07г. 
и НОХД №590/06г. 
        Председателят на РС-гр.Козлодуй, позовавайки се на вмененото му от 
председателя на ВОС задължение, макар и вписано като предложение, да 
упражни правомощията си по чл.312, ал.1,т.1 ЗСВ, с писмо изх. 
№109/26.03.2009г. препраща на ВСС писмото и информацията от ОС като 
предложение за налагане на дисциплинарно наказание на съдия Добрева. 
        Въз основа на решение на Комисията по дисциплинарните 
производства при ВСС, взето по протокол №12 от заседанието на 
комисията, проведено на 31.03.2009г., председателят на КДПВСС връща 
преписката на Георги Боровански –административен ръководител на 
Районен съд- гр.Козлодуй за изготвяне на предложение съобразно 
изискванията на глава ХVІ от ЗСВ. Към датата на проверката предложение  
от председателя на РС – гр.Козлодуй не е направено. 
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П Р Е П О Р Ъ К И : 

 
1. Председателят на РС – гр.Козлодуй да предприеме действия с цел 

подобряване на работата по обработване на постъпващите в 
поверения му съд преписки и книжа по време на дежурства в 
почивни дни, за да се избегнат пропуските при входиране на 
постъпващите документи и будещите съмнение несъответствия 
относно датата на образуване на делата, разгледани и приключени 
по време на дежурства в почивни дни. Във връзка с това стриктно 
да се спазват разпоредбите на чл.30 и чл.33 от ПАРОАВАС. 

2. Председателят на РС – гр.Козлодуй с изрична заповед да 
определи заместващите го магистрати при отсъствие, които да 
изпълнява функциите относно разпределението на постъпващите 
в съда дела и преписки. В заповедта да се посочат и изключенията 
от принципа на разпределение на делата при случаен подбор. 

3. Стриктно да се спазва разпоредбата на чл.9 ЗСВ относно 
правилата за разпределение на постъпващите в съда преписки и 
дела. 

4. Да се предприемат мерки за отстраняване на допуснатите 
нарушения при изпълнение на влезлите в сила решения по 
административно-наказателните дела по Указа за борба с 
дребното хулиганство, като не се допуска изпълнение преди 
постановяване на мотивите към решението, без които то не е 
завършен и цялостен съдебен акт. 

5. Да се предприемат мерки с цел подобряване на дейността на 
съдиите във връзка с точно изпълнение на графиците за 
разглеждане на делата по насроченото съдебно заседание при 
стриктно изпълнение на процесуалните разпоредби и 
установените в ПАРОАВАС правила. 

6. Да се проверят и анализират установените в съда практики по 
изготвяне на съдебните протоколи  и се предприемат нужните 
мерки за привеждане на тази дейност в съответствие с 
изискванията на закона. 

7. Да се осъществява контрол и самоконтрол върху изпълнението на 
служебните задължения от страна на съдиите по отношение 
отводите и самоотводите  от разглеждане на делата. Да се разясни 
значението на абсолютните процесуални предпоставки по чл.29 
НПК. 

8. Актът да се огласи на Общо събрание на съдиите в Районен съд –
гр.Козлодуй. 

 
С Р О К   ЗА  И З П Ъ Л Н Е Н И Е: 
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      В срок от един месец от получаване на акта, председателят на 
Районен съд – гр.Козлодуй, на основание чл.58, ал.4 ЗСВ, да уведоми 
Главния инспектор на ИВСС за изпълнението на препоръките. 
 
       
      На основание чл.58, ал.3 ЗСВ, в седемдневен срок от 
получаването на акта, съдия Адриана Добрева и административния 
ръководител на Районен съд – гр.Козлодуй могат да направят 
писмени възражения и да ги представят на Главния инспектор на 
ИВСС. 
 
      Актът да се изпрати на проверявания съдия Адриана Добрева, на 
административния ръководител на проверявания магистрат -
председателя на Районен съд- гр.Козлодуй и на Главния прокурор на 
Република България. 
 
                                       
 
                                                               ИНСПЕКТОР: 
 
                                                                                       / СВ.СТЕФАНОВ/ 


