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На основание чл. 58 във вр. чл. 56, ал. 1 и 3 и чл. 57, ал. 1 от Закона за
съдебната власт и приетата годишна програма за провеждане на планови
проверки от Инспектората към Висшия съдебен съвет на съдилищата,
прокуратури и следствени отдели към Окръжните прокуратури за 2022 г. и
Заповед № ПП-22-20/17.05.2022 г. на главния инспектор на Инспектората
към Висшия съдебен съвет,

СЕ ИЗВЪРШИ КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА на Районен съд – град
Тервел с обхват от 01.01.2020 г. до 31.12.2021 г. и задачи:

- времеви стандарти за администрирането на отделните видове дела,
срочност на разгледаните дела 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 Окръжен съд; предложения за
изменение на будещи съмнение и водещи до противоречиво приложение
текстове на отделни норми, както и до противоречива съдебна практика.

- заповедни книги.

ТЕМАТИЧНА ПРОВЕРКА на Районен съд град Тервел с обхват от
30.06.2021 г. до 31.03.2022 г. и следната задача:

- относно образуваните в ЕИСС след 30.06.2021 г. наказателни дела в
техния хартиен еквивалент, която да установи съдържа ли се на хартиен
носител издаденият в електронна форма акт на съда и в какъв вид.

СРОК за извършване на проверката от 25.05.2022 г. до 27.05.2022 г.
С ПРОВЕРЯВАЩИ:
ИНСПЕКТОР: ЮРИЙ КРЪСТЕВ
ЕКСПЕРТИ: НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ и ТАМАРА КОЧЕВА

МЕТОД НА ПРОВЕРКАТА:
- непосредствена проверка по  делата  и деловодните книги;
- анализ на документация ;
- индивидуални беседи и разговори;
- изискване на статистическа информация от ръководителя на

съответния съд, която се съдържа в Приложение № 1, справка № 2-13,
отчетни доклади за 2020 г. и 2021 г. за дейността на Районен съд – Тервел,
които са предоставени от проверявания съд, оригиналите от които се
намират в него, а копия от тях са неразделна част от настоящия акт.
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Районен съд – Тервел е един от петте районни съдилища в района на
ОС – Добрич, който обхваща и РС-Добрич, РС-Балчик, РС-Генерал Тошева
и РС-Каварна.

Сградата на съда е с административен адрес – гр. Тервел, ул. Христо
Ботев № 8, като в сградата се помещава Районно звено „Охрана” към
Областно звено „Охрана“ – гр. Добрич. Предоставена е за ползване от
Община Тервел – гр.Тервел, на  06.06.1995 г. През 2019 г. между ВСС и
Община Тервел, е подписан Договор с рег.№ 8121/02.07.2019 г. за
учредяване безвъзмездно право на управление върху имот – публична
общинска собственост, вписан в Служба по вписванията – гр.Тервел под №
974/11.06.2019 г., акт №15, том IV, дело 447/2019 г., вследствие на което е
разписан протокол относно фактическото предаване и приемане на
общински имот, находящ се в гр.Тервел, ул.Христо Ботев №8 за нуждите на
Районен съд - Тервел. Сградата се състои от седем стаи и една съдебна зала.

Поради ограничените възможности на сградния фонд, съдията по
вписвания при РС-Тервел се намира в друга сграда, в която се помещава и
Службата по вписванията.

Съдиите работят по един в кабинет, а съдебните служители ползват пет
помещения – за съдебно деловодство, съдебно изпълнителна служба,
административен секретар и главен счетоводител, деловодител -
компютърна обработка на данни. Цялото деловодство на съда, заедно с
призовкаря се помещават в един кабинет. Административния секретар и
главният счетоводител използват едно помещение, както и деловодител
СИС и държавния съдебен изпълнител. Двамата съдебни секретари също са
в отделен кабинет. Деловодителят - компютърна обработка на данни е в
отделен кабинет.

Съдът е обезпечен с необходимата техника и разполага с една съдебна
зала, оборудвана със система за звукозапис на съдебните заседания.
Наличният брой съдебни зали с оглед постъпилите дела през проверявания
период и броя на съдиите е достатъчен за безпрепятствено правораздаване
на съдебните състави при РС-Тервел. Всеки от съдиите има по два
заседателни дни седмично и по един резервен за извънредни заседания.

Материалните условия, са недобри, предвид недостига на помещенията
за съдебните служители и недостатъчния брой съдебни зали.
Недостатъчният брой помещения води затруднения в няколко насоки:

- неудобство при обслужване на гражданите;
- невъзможност да се спазва изискването за ограничаване достъпа на
граждани до магистратите;
- невъзможност да се изпълнят изискванията за самостоятелност на
отделни служби – “Служба по вписванията” и “Съдебно изпълнение”,
както и техните архиви;
- Понастоящем архивираните дела се съхраняват в избеното помещение
на сградата, където има много влага и плесен.
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- невъзможност да се спазват изискванията на ЕО за помещенията,
определени за подсъдимите и изискванията за достъп на хора с
увреждания до сградата.

Положени са усилия за подобряване  на общественото доверие в съда
чрез предоставяне на компетентни и бързи услуги на гражданите и
улесняване на достъпа им до съда, което  е приоритет за ръководството на
РС – Тервел. Дейностите в тази насока са следните:
- Поставени са  указателни табели и табла непосредствено до входа на
съда, с изчерпателна информация за предлаганите административни услуги
за гражданите, както и за местонахождението на работните помещения.
- Работното време на отделните звена, обслужващи граждани е
непрекъснато. Съдебните служители носят табелки с имената си за
улеснение в комуникацията с гражданите.
- Интернет страницата на съда поддържа данни за структурата и
службите в съда; банкова информация; публикувани съдебни актове;
актуален календар на заседанията; обявления за публични продажби;
различни утвърдени образци на бланки за предоставяне на
административни услуги и друга полезна информация.
- На входа е поставена информационна табло, на което се предоставя
информация за делата в конкретния ден.
- Регистратурите на РС – Тервел са в едно помещение, чрез което се
осигурява достъп на гражданите и се намира на първия етаж.
- В сградата на съда е налично едно ПОС-терминално устройство, което
е допълнително удобство за гражданите и бързина на услугите,
предоставяни от съда.

І. УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДА

Председател на РС–Тервел е съдия Ганчо Драганов с ранг „съдия във
ВКС и ВАС“ (Протокол № 9 /28.02.2017 г. на ВСС). Избран е на длъжността
с решение по Протокол № 25/17.06.2009 г. на ВСС и е встъпил в длъжност
на 22.06.2009 г. за първи мандат. Назначен е за втори мандат за
административен ръководител с решение на ВСС по Протокол №
27/25.06.2014 г. и е встъпил в длъжност на 07.07.2014 г. Към момента е
изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на
съда с Решение на СК при ВСС по Протокол № 21/02.07.2019  г.  до
встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

В РС–Тервел няма заместник – председатели и обособени наказателно
и гражданско отделение, съгласно Заповед № 3 от 02.01.2019 г. на
председателя на съда. Общият брой на съдиите по щат е четирима – двама
магистрати, държавен съдебен изпълнител и съдия по вписванията.  През
проверявания период действително са работили двама магистрати, както
следва:
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Ø съдебен състав – съдия Ганчо Драганов;
Ø съдебен състав – съдия Р. Балкански.

През проверявания период няма поощрения и налагани наказания на
магистрати, разглеждащи наказателни дела и служители.

За подобряване на квалификацията си през 2020 г. и 2021 г. съдиите от
РС-Тервел са участвали в следните семинари и обучения:

1. 2020 г.:
- съдиите и служителите, не са участвали в организираните обучения

от НИП в присъствена форма, поради обявеното извънредно
положение във връзка с разпространението на коронавирусната
инфекция (COVID-19) и създадената след това в страната
извънредна епидемична обстановка. Един от съдебните служители е
участвал в дистанционно обучение – „Начално обучение“ и
обучение за „Работа в служба „Архив“.

2. 2021 г.:
- двама от съдебните служители при са участвали в организираните

обучения от НИП в присъствена форма, на тема „Работа с ЕИСС“ и
„Практически аспекти на работата на магистратите и съдебните
служители по време на пандемия“. Един от съдебните служители е
участвал в дистанционно обучение – „Първоначална инсталация и
конфигурация на ESET Protect + ъпрейд към най-новата версия“.

В щатното разписание на РС–Тервел има 9 щатни бройки за съдебни
служители, от тях 2 щ. бр. в общата администрация и 7 щ. бр. в
специализираната администрация.

Общата администрация се състои от:
- административен секретар – 1 бр.;
- главен счетоводител – 1 бр.;
Специализираната администрация е организирана в служби: „Съдебно

деловодство“ и „Съдебни секретари“.
Разпределени са както следва:

Ø съдебен деловодител „СИС“ – 1 бр.;
Ø съдебен секретар – 2 бр.;
Ø съдебен деловодител – 2 бр.;
Ø съдебен деловодител–компютърна обработка на данни – 1 бр.;
Ø призовкар/хигиенист – 1 бр.;

Разпределението на делата в РС–Тервел се извършва при спазване на
изискването на чл. 9, ал. 1 и ал. 2 от ЗСВ – на принципа на случайния
подбор чрез електронно разпределение съобразно поредността на
постъпването им. Първоначално е използван  програмният продукт Law
Choice, а от 01.10.2015 г. се използва софтуер „Централизирана система за
разпределение на делата“, разработен от „Смарт Системс 2010 “ ЕООД. За
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периода от 01.01.2020 г. – 26.08.2020 г., от 17.09.2020 г. до 31.12.2020 г., и
от 01.01.2021 г. до 01.03.2021 г., а след 01.03.2021 г. чрез Единната
информационна система, внедрена по изпълнение на дейност 3.3
„Внедряване на ЕИСС“ по Договор № ВСС-495/16.01.2019 г. (ПО-16-
8/16.01.2019 г. на „Информационно обслужване“ АД). Текущо, само по дела
образувани в САС „Съдебно деловодство“, при преразпределянето им, се
използва ЦСРД.

Делата се образуват своевременно в деня на постъпване на книжата в
съда или на следващия ден. Разпределението на делата се извършва от
председателя на съда, а в негово отсъствие от другия съдия.
Разпределението на делата се извършва на принципа на случайния подбор,
чрез електронно разпределение съобразно поредността на постъпването.
Новопостъпилите книжа, по които се образуват дела, се предават най-късно
на следващия ден от постъпването им на административния ръководител на
съда, който образува делото, ако са налице процесуалните изисквания, като
определя вида му и съдията докладчик на принципа на случайния подбор,
използвайки програмата за случайно разпределение на делата. В съда
действат „Вътрешни правила за образуване и разпределение на делата“,
утвърдени от административния ръководител, в сила от 01.06.2021 г. Преди
тази дата са действали „Вътрешни правила за случайно разпределение на
делата“, в сила от 17.11.2017 г.

През проверявания период (01.01.2020 г. до 31.12.2021 г.) стриктно се е
спазвала разпоредбата на чл. 80 от ПАС при образуването на наказателните
дела в РС–Тервел.

Съдиите дават дежурства съобразно график за дежурствата, само през
почивните дни, който се изготвя от административния секретар.
Административният ръководител в началото на всеки календарен месец
одобрява графика на дежурствата на магистратите и съдебните служители
през почивните дни и ги въвежда в Единната информационна система и в
Централизираната система за случайно разпределение на делата. Това е
разписано и в утвърдените Вътрешни правила за разпределение на делата в
РС Тервел по време на дежурство.

Съгласно Заповед № 123/26.07.2018г. през съдената ваканция се
разглеждат следните видове наказателни дела:

- производства по чл. 64-65 от НПК;
- дела по гл. XXIV, XXVIII, XXIX от НПК;
- дела за задължително настаняване и лечение по Закона за здравето и

дела за принудителни медицински мерки по НК и НПК;
- дела по искания на органите на досъдебното производство;
- всички дела, които не са изрично посочени, за които по закон се

предвижда разглеждането им в срок, по-кратък от един месец.
В РС-Тервел съдиите разглеждат както граждански, така и наказателни

дела при еднаква натовареност от 100%  по граждански и наказателни дела.
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Други заповеди имащи отношение към администрирането на съда са:
Заповед № 8/17.01.2020 г., с която е определен начина на избор,
организацията на работа, задължения и поведение на съдебните заседатели;
Заповед № 43/21.02.2020 г., с която са актуализирани образците на
Заявление за създаване на личен потребителски профил в ЕПЕП; Заповед №
133/09.09.2021 г., с която е оправомощен съдебен деловодител да ползва и
управлява КЕП за нуждите на съда; Заповед № 99/08.07.2021 г. относно
образуването и въвеждането на делата в САС и ЕИСС; Заповед №
98/07.07.2021 г. за подаване на заявление и създаване на профил в ССЕВ;
Заповед № 3/30.06.2021 г. за ползване на КЕП в ЕИСС от съдебни
заседатели; Заповед № 15/12.02.2021 г. относно подаване на заявка за
регистрация в ИСБК на ДАЕУ; Заповед № 123/26.07.2018 г., с която са
утвърдени видовете дела подлежащи на разглеждане през съдебната
ваканция, на основание чл. 329 от ЗСВ; Заповеди относно работата на съда в
извънредно положение и епидемична обстановка, Заповед № 154/06.11.2020
г. за изготвяне на изпълнителни листове по подлежащи на изпълнение
съдебни актове, по отношение само на предадени в архив съдебни дела;
Заповед № 119 от 02.09.2020 г., с която са определени лицата с достъп до
имотния регистър;  Заповед № 118/26.08.2020 г., с която на съответните
съдебни служители е предоставен достъп и права в ЕИСС до съответните
модули и функционалности; Заповед № 114/20.08.2020 г., с която са
утвърдени Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на
пари и финансиране на тероризма;  Заповед № 74/12.06.2020  г.,  с която е
определено „длъжностно лице по защита на данните“; Заповед №
37/12.02.2020 г., с която е определено длъжностно лице, което да отговаря за
учрежденския архив на съда; Заповед № 144/30.09.2009 г., с която са
определени правилата за администриране на спрените съдебни дела в съда;
Заповед № 102/26.09.2014 г., с която е въведен електронен регистър на
отводите и самоотводите в съда; Заповед № 12/30.01.2015 г. относно
воденето на съдебни книги и регистри в електронен и хартиен вариант;
Заповед № 83/05.06.2013 г., с която административния секретар е задължен
да извършва проверки на делата и преписките за тяхното приключване в
разумни срокове; Заповед № 30/02.03.2012 г., с която се извършват проверки
на деловодните книги в съда всеки последен работен ден на месеца; Заповед
№ 147/24.10.2012 г., с която е определен състава на общата и
специализираната администрация в съда; Заповед № 10/17.02.2010 г., с която
е определен съдебен служител с достъп до НБД „Население“; Заповед №
130/27.10.2008г., с която е утвърдена Инструкция за обработката на лични
данни в съда; заповеди с които са утвърдени графици за дежурства на
съдиите и видовете дела, които се разглеждат по дежурство и други.

Поради обявеното извънредно положение във връзка с
разпространението на коронавирусната инфекция (COVID-19) и
създадената след това в страната извънредна епидемична обстановка през
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проверявания период, съдиите от РС – Тервел не са провеждали/участвали в
Общо събрание на съдиите.

През проверявания период ОС–Добрич е извършил следните проверки
на РС–Тервел:

 На основание Заповед № 206/18.05.2021 г. на административния
ръководител – председател на ОС–Добрич и чл. 86 от ЗСВ е извършена
проверка на организацията и дейността на районните съдилища в съдебния
район (РС–Тервел, РС–Добрич, РС-Балчик, РС-Каварна и РС–Генерал
Тошева) за периода от 01.01.2020 г. до 31.01.2021 г.

 На основание Заповед № 500/26.11.2021 г. на административния
ръководител – председател на ОС–Добрич и чл. 86 от ЗСВ, изменена със
Заповед № 26/19.01.2022 г. е извършена проверка на организацията и
дейността на районните съдилища в съдебния район (РС–Тервел, РС–
Добрич, РС-Балчик, РС-Каварна и РС–Генерал Тошева) за периода от
01.01.2021 г. до 31.01.2022 г.

Изводите от направените проверки показват, че организацията на
работата на съда е на много добро ниво и няма съществени нарушения
допуснати по образуването и движението на делата, довели до забавяне на
наказателното производство, както и при решаването на делата и
мотивирането на съдебните актове.

ІІ. СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

В Районен съд–Тервел, съдебните служители са структурирани
съобразно чл. 14 от ПАС на обща и специализирана администрация и към
01.01.2020 г. е била 10 щатни бройки. С решение на СК на ВСС по протокол
№ 2, т.24 от 28.01.2020 г. е намалена щатната численост с една щатна
бройка за длъжността „съдебен архивар“, считано от 01.02.2020 г. и са
останли общо 9 служители.

Общата администрация се състои от 2 щ. бр., както следва:
- главен счетоводител – 1 бр.;
- административен секретар – 1 бр.;
Относима за настоящата проверка е работата на част от

специализираната администрация, в която влизат следните служби:
„Съдебно деловодство“ и „Съдебни секретари“.

Служителите са общо 7 и са разпределени както следва:
Ø Съдебен деловодител „СИС“ – 1 бр.;
Ø Съдебен секретар – 2 бр.;
Ø Съдебен деловодител – 2 бр.;
Ø Съдебен деловодител-компютърна обработка на данни – 1 бр.;
Ø Призовкар/хигиенист – 1 бр.;

Съотношението между броя на съдиите и съдебните служители е 1/2.25.



9

В съда има регистратура за класифицирана информация (РКИ). Тя се
намира на 1 етаж. Помещението е разделено на Зона 1 и Зона 2, защитено е
с метална врата, СОТ и метална решетка на прозореца. Документите се
изготвят на преносим компютър, който не е свързан в мрежа и се
съхраняват в една метална каса. Водят се всички регистри изисквани по
закон.

В съда се водят следните книги:
- на електронен носител:
Ø входящ дневник;
Ø изходящ регистър;
Ø книга за закрити и разпоредителни заседания по наказателни дела;
Ø книга за закрити и разпоредителни заседания по граждански  дела;
Ø регистър на издадените изпълнителни листове.
Книгите и регистрите, които се водят само на електронен носител от т.

1 до т. 4, се разпечатват на хартиен носител от деловодната програма, в края
на всеки работен ден, при наличие на вписване. Регистъра на издадените
изпълнителни листове, се разпечатва в последния работен ден на всеки
месец. Разпечатките се подреждат последователно в класьор, отделно за
всяка книга и регистър.

 При изтриване или редактиране на запис във водените книги и
регистри на електронен носител, се прави разпечатка на направените
промени, като този лист се прикрепя към вече направената разпечатка за
деня. Това се удостоверява чрез подпис на служителя инициирал
редакцията и дата на промяната.

- на хартиен носител: регистри по ЗЗКИ и регистър по ЗЕС;
- на хартиен и електронен носител:

Ø Азбучен указател за образуваните наказателни, граждански и
изпълнителни дела;

Ø Описна книга за образуваните наказателни, граждански и
изпълнителни дела;

Ø Книга за открити заседания наказателни и граждански;
Ø Книга за привеждане в изпълнение на влезли в сила присъди и

определения по глава двадесет и девета от Наказателно-процесуалния
кодекс;

Ø Книга за веществените доказателства;
Ø Книга за получените и върнатите призовки и други съдебни книжа;
Ø Регистър на съдебните решения по чл. 235, ал. 5 ГПК, който се

образува от последователното подреждане на съдебните решения, при
спазване изискванията на чл.64 ЗСВ. Съдебният служител
удостоверява с подписа си датата на обявяване на решението;

Ø Книга за приемане и отказ от наследство;
Ø Регистър на изпълнителни листове, издадени за държавни такси и

суми, присъдени в полза на съдебната власт;
Ø Регистър по Закона за домашното насилие;
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Ø Книга за обжалваните наказателни и граждански дела.
За наказателните, гражданските, и изпълнителните дела се водят

отделни деловодни книги.

Изготвянето на призовките и съобщенията за призованите лица след
образуване на делото и след съдебно заседание се извършва в срок до 3 дни.
При извършената проверка не се констатира неспазване на тези срокове.

Съдебните протоколи по делата се изготвят в срок до 3 дни след
съдебното заседание. Няма наказателни дела, по които този срок да не е
спазен.

Връчването на призовки, съобщения или преписи от жалба на
участвали в производството страни се извършва в срок до 7 дни. Не са
констатирани случаи, в които този срок не е спазен.

Изпращането на преписи от решенията или от жалби по
административно-наказателни дела се извършва в срок до 3 дни или най-
късно на следващия ден след предаване на решеното дело в деловодството.
Няма наказателни дела, по които този срок не е спазен.

Изпращането на делата на по-горна инстанция става до 3 дни след
изтичане на срока за възражения по подадена жалба или протест. Няма
наказателни дела, по които този срок не е спазен.

При проверката се установи, че върху проверените дела за 2020 г. и
2021 г. не се поставят жълти етикети на кориците на бързите производства,
съгласно изискванията на чл. 82, ал. 5 от ПАС.

При проверката се установи следната практика по получаването,
съхраняването и предаването на веществени доказателства (ВД), които се
извършват съгласно Глава 12 от НПК и Глава 19 от ПАС. Съдебната
деловодителка приема постъпилите в съда веществени доказателства, като
съставя протокол с подробно описание на същите в два екземпляра,
подписан от приемащия и предаващия служител.

Веществените доказателства се приемат в съда, опаковани съобразно
естеството им и по подходящ за съхранение начин. Върху опаковката на
веществените доказателства е поставен стикер с означение на номера и
годината на делото и номера. Веществените доказателства, с изключение на
парите и другите ценности, се съхраняват подредени, опаковани и
надписани. Съдебният служител, отговарящ за съхранение на веществените
доказателства осигурява представянето им в съдебно заседание, като
същите се получават от съдебния секретар при предявяване по реда на НПК
и се връщат в склада след приключване на съдебното заседание.  Когато
делото се предава от един орган на друг, веществените доказателства се
предават заедно с него.

Веществените доказателства се проверяват от комисия, назначена със
заповед на административния ръководител. Комисията проверява налице ли
са всички веществени доказателства, правилно ли се съхраняват и има ли
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доказателства, по отношение на които не е направено разпореждане на съда
или разпореждането не е изпълнено, както и налице ли са веществени
доказателства, за които са налице условията по чл. 132 ал. 2 от ПАС.
Комисията изготвя протокол за проверката, който се съхранява в служба
"Съдебно деловодство".

Веществените доказателства, за които е разпоредено връщане на
собственика или предоставяне на друга институция, се предават с протокол,
съдържащ следните данни: точно описание, номерата на следственото и
съдебното дело, номера на присъдата или определението, отнасящи се до
веществените доказателства, датата на предаването и подписите на
приемащото и предаващото лице.

За унищожаването на веществените доказателства, за които е
постановено това, както и тези, които са без стойност и подлежат на
унищожаване, се съставя протокол от комисия, определена със заповед на
председателя на съда.

Веществените доказателства, с изключение на парите и другите
ценности, се съхраняват в метален шкаф, поставен в съдебната зала, поради
липса на подходящо помещение за склад. ВД са подредени, надписани по
дела и с екземпляр от приемо-предавателен протокол закрепен за тях. Не се
съхраняват пари, наркотични вещества и оръжия.

За проверявания период бяха проверени на място водените книги в
деловодството на РС–Тервел, както следва:

1. Описна книга за 2020 г. – наказателни дела,  прошнурована,
прономерована, подлепена, подпечатана, с подпис на председателя на съда,
книгата съдържа 100 л.,  започната е на 07.01.2020 г. и е приключена на
08.12.2020 г.  по установения ред.

Всички графи са попълнени коректно и са водени по определения ред.
2. Описна книга за 2021 г. – наказателни дела,  прошнурована,

прономерована, подлепена, подпечатана, с подпис на председателя на съда,
книгата съдържа 100 л.,  започната е на 06.01.2021 г. и е приключена на
29.12.2021 г.  по установения ред.

Всички графи са попълнени коректно и са водени по определения ред.
3. Книга за закрити заседания – наказателни дела за 2020 г., книгата

представлява разпечатка от деловодната програма на делата подредени по
хронологичен ред, като е прошнурована и подлепена, започната е на
06.01.2020 г. и е приключена на 21.12.2020 г. по установения ред.

4. Книга за закрити заседания – наказателни дела за 2021 г., книгата
представлява разпечатка от деловодната програма на делата подредени по
хронологичен ред, като е прошнурована и подлепена, започната е на
07.01.2021 г. и е приключена на 20.12.2021 г. по установения ред с
рекапитулация на делата.
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5. Книга за открити заседания – наказателни дела за 2020 г.
Прошнурована, прономерована, подлепена, подпечатана, с подпис на
председателя на съда, съдържа 99 листа, започната на 03.01.2020 г.,
завършена на 22.12.2020 г. Всички графи са попълнени коректно и са
водени по определения ред.

6. Книга за открити заседания – наказателни дела за 2021 г.
Прошнурована, прономерована, подлепена, подпечатана, с подпис на
председателя на съда, съдържа 100 листа, започната на 06.01.2021 г.,
завършена на 29.12.2021 г. Всички графи са попълнени коректно и са
водени по определения ред.

7.  Книга за изпълнение на влезли в сила присъди и определения.
Книгата е започната на 05.01.19 г. и се води и към момента на проверката.
Прошнурована, подлепена, прономерована, подпечатана, с подпис на
председателя на съда, съдържа 100 л. При проверката се установи, че няма
регулярни (ежемесечни) проверки и е приключена по установения ред - с
отбелязване на последното дело, с дата и с подписи на проверяващите лица.
Всички графи са попълнени коректно и са водени по определения ред.

8. Книга за веществени доказателства за 2020 г. Книгата е започната
на 21.02.2050 г. и се води и към момента на проверката. Същата е
прономерованa, прошнурованa, подлепенa, подпечатанa, с подпис на
председателя на съда, съдържа 98 л. Вътре в книгата са приложени
Протоколи за приемо-предаване на ВД.

В отделна папка с твърди корици са приложени протоколи за
унищожаване на ВД от 2018 г. и към момента на проверката. Като
календарните години са отделени с разделител. В протоколите е посочен
конкретния метод/начин за унищожаване на ВД, като към протокола е
прикрепен копие от съдебния акт, в който е посочен начина на
разпореждане с ВД – връщане, унищожаване или отнемане в полза на
държавата. Приложени са и протоколи за приеме-предаване на ВД,
съответни на движението на делото.

9. Азбучник по наказателни дела започнат от 2017 г. и се води и към
момента на проверката. Прошнурован, прономерован, подлепен,
подпечатан, с подпис на председателя на съда, съдържа 99 л. Всички графи
са попълнени коректно и са водени по определения ред.

10. Заповедна книга за 2020 г. В нея са описани по хронологичен ред
издадените през годината заповеди на председателя на съда, като е посочена
датата на издаване, номера и основанието. За 2020 г. е започната със
Заповед № 1 от 02.01.2020 г. и приключена със Заповед № 188 от 30.12.2020
г.

11. Заповедна книга за 2021 г. В папка с ПВЦ корици са разпечатани
книгата, която се води на електронен носител, като в нея са описани по
хронологичен ред издадените през годината заповеди на председателя на
съда, като е посочена датата на издаване, номера и основанието. За 2020 г. е
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започната със Заповед № 1 от 04.01.2021 г. и приключена със Заповед №
191 от 13.12.2021 г.

Към книгите в класьори с твърди корици са поставени, подредени в
хронологичен ред, екземпляри от издадените заповеди на председателя на
съда, а самите книги съдържат кратка анотация на отделните заповеди.

В хода на проверката не бяха констатирани пропуски при попълване на
проверените книги, с едно изключение, което беше коригирано по време на
проверката.

Като добра практика в РС–Тервел, следва да се отбележи, че се водят
следните допълнителни книги:

1. Архивна книга за наказателни дела, води се за 2019, 2020 г. и 2021
г. Подпечатана, прономерована, прошнурована и подлепена, съдържа 107 л.,
с подпис на председателя на съда. Започната за 17.06.2019 г. до 24.06.2021 г.
Приключена по установения ред.

2. Регистър по чл. 251, ал. 4 от ЗЕС. В папка с меки корици са
подредени по хронологичен ред постъпилите искания за издаване на
разрешение за достъп до данни по чл. 251б, ал. 4 от ЗЕС. В табличен вид са
изброени ЧНделата и резултата от съдебния акт. За 2020 г. са постъпили 5
искания, които са уважени. За 2021 г. е постъпило едно искане, което е
уважено.

3. Книга за постъпили призовки от други органи на съдебната власт.
Започната от 2019 г. и се води и към момента на проверката. Книгата е
прономерована, прошнурована, подпечатана, подлепена и с подпис на
председателя на съда, съдържа 106 л. Всички графи са попълнени коректно
и са водени по определения ред.

4. Книга за получени и върнати призовки и съдебни книжа по дела на
РС-Тервел. Започната от 2021 г. и се води и към момента на проверката.
Книгата е прономерована, прошнурована, подпечатана, подлепена, без
подпис на председателя на съда, съдържа 99 л. Всички графи са попълнени
коректно и са водени по определения ред.

5. Книга за постъпили жалби по наказателни дела. Започната е от 2011
г. и се води и към момента на проверката. Книгата е прономерована,
прошнурована, подпечатана, подлепена, с подпис на председателя на съда,
съдържа 104 л. Всички графи са попълнени коректно и са водени по
определения ред.

6. Книга за изходящи и входящи молби за правна помощ и други
правни инструменти за международно сътрудничество по наказателни дела
– започната от 1991 г. и се води и към момента на проверката.
Прономерована, прошнурована, подлепена, подпечатана, с подпис на
председателя на съда, съдържа 186 л. Всички графи са попълнени коректно
и са водени по определения ред.
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7. Регистър на отводите/самоотводите по наказателни дела за 2020 г. -
разпечатка от електронния регистър за всяка година от проверявания
период- за 2020 г. е едно дело, за 2021 г. са четири дела. В графа „Мотиви за
отвода“ е посочено основанието, на което се е отвел съдията-докладчик от
разглеждане на делото.

ІІІ. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Уеб-сайтът на РС–Тервел е https://tervel-rs.justice.bg/. На страницата
ежедневно се публикуват постановените съдебни актове и всички по-важни
вътрешни правила и процедури, тарифи, бланки на документи, годишни
отчети, обявления на ДСИ и др. Информацията се актуализира всекидневно.

С цел оперативност и бързина във връзка с актуална информация
насочена към магистрати, ДСИ и/или съдебни служители, в съда се
поддържа вътрешно споделено пространство, където се качват постъпила
информация за служебно ползване: писма, заповеди, протоколи, доклади,
справочна информация и други документи, с които следва да се запознаят
работещите в съда. Достъпът до тази информация е постоянен и се
осъществява само от вътрешната мрежа.

В техническо отношение съда е добре оборудван и с добро програмно
обезпечение, което подпомага по-ефективната работа на магистратите и
служителите му.

В РС–Тервел има въведени писмени правила за управление на
информацията и ІТ технологиите одобрени от председателя на съда. През
2019 г. е осъществена връзка с Единния портал за електронно правосъдие.
Порталът дава възможност за преглед на електронните копия на делата по
описа на РС - Тервел. В изпълнение на Правилата за достъп до електронни
съдебни дела в ЕПЕП на ВСС, административният ръководител на РС -
Тервел е определил със заповед реда за осъществяване на достъп до
електронните съдебни дела на съда и е утвърдил образци на заявления за
създаване на индивидуален профил, за достъпване до конкретно дело и за
получаване на съобщения, призовки и уведомления чрез системата.

В Бюрото за съдимост е внедрен програмен продукт АИС „Бюра
съдимост“, разработен по ЛОТ 4 на програма „ФАР” от консорциум
„Лирекс БГ“ ООД и „Индекс България“ ООД. Използва се централизирана
база данни позволяваща изготвянето на бързи справки за ползвателите -
съдилища и прокуратури. Системата периодично актуализира базата данни
на ЕСГРАОН.

Съдебно-изпълнителна служба на съда използва софтуер разработен
от „Темида 2000 – Еди Чакъров”, който автоматизира работата и позволява
изготвяне на бързи справки по изпълнителните дела. През 2019 г. е закупен
и модул към деловодната програма на „Съдебно-изпълнителна служба”,
който осигурява достъп до регистъра на банковите сметки и сейфове.
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За централизиране на счетоводството се използва продукт „Web Конто
66”. С цел намаляване на касовите плащания и разходите за такси на
гражданите в съда е инсталиран един ПОС терминал за безкасови плащания
на такси, глоби и гаранции.

 Сигурността на информацията в локалната мрежа се осигурява от
използването на антивирусен лицензиран програмен продукт „ESET”,
предоставен от ВСС.

Всички съдии и служители са обучени за работа с MS Office, MS Word,
Internet Explorer, браузърите: Internet Explorer, Edge, както и със софтуер за
сканиране и разпознаване на текст - Adobe Acrobat Reader. Работните места
са свързани с в локална компютърна мрежа, свързана с два сървъра.
Компютрите се поддържат в много добро хардуерно и софтуерно състояние
и отговарят на съвременните изисквания.

От 2008 г. е в експлоатация деловодната програма САС ”Съдебно
деловодство” на „Информационно обслужване"АД, а месец август 2020 г.
новият програмен продукт - ЕИСС. С решение по Протокол №
23/16.09.2020 г. на Пленума на ВСС е спряно въвеждането на нови дела в
ЕИСС за всички съдилища, с изключение на пилотните съдилища и тези,
които искат да продължат да работят със системата за периода от 17.09.2020
г. до 10.12.2020 г.(удължен до 31.12.2020 г.). РС-Тервел започва отново
работа с ЕИСС от 01.03.2021 г. Към настоящият момент специализираната
администрация и магистратите, работят едновременно и с двата  продукта
за управление на делата. В нововъведената програма се образуват всички
дела, а в САС се довършват образуваните дела преди горепосочената дата.
Съдът  използва правно-информационните продукти „Сиела“ с модули
„Норми, „Процедури“ и „Практика“. Правно-информационните продукти са
мрежови вариант и са достъпни от всички работни места, актуализират се
автоматично.

ІV. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА

А. за 2020 г.

По щат съдиите, които гледат наказателни дела са двама, разпределени
в 2 бр. състави, както следва:

Състав с председател съдия Г. Драганов;
Състав с председател съдия Р. Балкански.

Съгласно разпоредбата на чл. 338, т. 1 от ЗСВ, ползването на платен
годишен отпуск от съдиите в РС–Тервел се разрешава от председателя на
съда.
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Административният ръководител на РС–Тервел ползва отпуск след
депозиране на молба до председателя на ОС–Добрич, който разрешава
ползването на отпуска със заповед.

През 2020 г. съдиите са ползвали отпуск (платен и по болест) както
следва:

№ по
ред

Съдия Отпуск - общо

1.  Г. Драганов 12 дни
2.  Р. Балкански 11 дни

През 2020 г. е направен един отводи/самоотводи на съдия по
наказателни дела, както следва:

№ по
ред

Съдия Брой
отводи/самоотводи

1. Г. Драганов 1
2. Р. Балкански 0

При проверката бяха проверени на случайния принцип за 2020 г.
следните дела:

1. ЧНД  № 22/2020 г. – образувано на 20.03.2020 г. по чл. 157 от ЗЗ,
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане №
28/23.03.2020 г. е насрочено за 02.04.2020 г., отложено за 09.04.2020 г.,
когато с решение № 5 е уважено направеното предложение.

2. ЧНД  № 23/2020 г. – образувано на 01.04.2020 г. по чл. 157 от ЗЗ,
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане №
29/01.04.2020 г. е насрочено за 02.04.2020 г., отложено за 09.04.2020 г.,
когато с решение № 6 е уважено направеното предложение.

3. ЧНД  № 34/2020 г. – образувано на 19.05.2020 г. по чл. 157 от ЗЗ,
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане  от
21.05.2020 г. е насрочено за 26.05.2020 г., отложено за 02.06.2020 г., когато с
решение № 15 е уважено направеното предложение.

4. ЧНД  № 54/2020 г. – образувано на 16.06.2020 г. по чл. 157 от ЗЗ,
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане №
66 от 20.07.2020 г. е насрочено за 31.07.2020 г., като е отложено за
14.08.2020 г., когато с решение № 19 е уважено направеното предложение.

5. ЧНД  № 84/2020 г. – образувано на 12.11.2020 г. по чл. 157 от ЗЗ,
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане №
260019 от 13.11.2020 г. е насрочено за 18.11.2020 г., когато с определение №
260005 е прекратено наказателното производство, на основание
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становището на страните и на психиатъра, като не са налице медицинските
критерии по чл. 157 от ЗЗ.

6. ЧНД  № 41/2020 г. – образувано на 12.06.2020 г. по чл. 64 от НПК,
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. В съдебно заседание
на същата дата е даден ход, когато с протоколно определение е уважено
направеното искане.

7. ЧНД  № 79/2020 г. – образувано на 14.10.2020 г. по чл. 159а от
НПК, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С
разпореждане № 260012 от 16.10.2020 г. в ЗЗ е уважено искането на ТО-
Тервел към РП-Добрич.

8. ЧНД  № 7/2020 г. – образувано на 15.01.2020 г. по чл. 161 от НПК,
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. При завеждане на
искането в съда, не е отбелязан часът на постъпване на материалите от ТО-
Тервел към РП-Добрич. С разпореждане № 7 от 16.01.2020 г. в ЗЗ е одобрен
внесеният протокол за претърсване и изземване.

9. ЧНД  № 18/2020 г. – образувано на 25.02.2020 г. по чл. 161 от НПК,
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. При завеждане на
искането в съда, не е отбелязан часът на постъпване на материалите от ТО-
Тервел към РП-Добрич. С определение № 11 от 26.01.2020 г. в ЗЗ е одобрен
внесеният протокол за претърсване и изземване.

10. ЧНД  № 17/2020 г. – образувано на 21.02.2020 г. по чл. 471 от
НПК, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С
разпореждане № 17 от 24.02.2020 г. в ЗЗ делото е насрочено за 12.03.2020 г.,
когато не е даден ход – нередовно призоваване на лицето, отложено с
указания и ново призоваване. С определение № 16/31.03.2020 г.
производството по делото е прекратено, тъй като лицето не е намерено на
посочения от чуждия съд адрес.

11. ЧНД  № 36/2020 г. – образувано на 04.06.2020 г. по чл. 89 от НК,
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане №
49 от 09.06.2020 г. е насрочено за 12.06.2020 г., отложено за 26.06.2020 г., с
разпореждане № 54/23.06.2020 г. делото е отсрочено за 30.06.2020 г. с оглед
постъпила молба от вещото лице. На 30.06.2020 г. делото е приключено, с
определение № 23/01.07.2020 г. е уважено направеното предложение.

12. АНД № 63/2020 г. – образувано на 25.08.2020 г. по жалба срещу
наказателно постановление (НП), протокол за избор на съдия–докладчик от
същата дата. С разпореждане № 260000 от 28.08.2020 г. е насрочено за
10.09.2020 г., като е отложено за 08.10.2020 г., когато делото е приключено
и с Решение № 260001/01.02.2021 г. е потвърдено НП.

13. АНД № 29/2020 г. – образувано на 28.04.2020 г. по жалба срещу
НП, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане
№ 39 от 04.05.2020 г. е насрочено за 22.06.2020 г., когато делото е отложено
за 06.07.2020 г., когато делото е приключено и с Решение №
260002/30.10.2020 г. е отменено НП.
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14. АНД № 6/2020 г. – образувано на 15.01.2020 г. по жалба срещу
НП, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане
№ 9 от 17.01.2020 г. е насрочено за 10.02.2020 г., когато делото е отложено
за 24.02.2020 г., когато е приключено и с Решение № 8/13.04.2020 г. е
потвърдено НП.

15. АНД № 64/2020 г. – образувано на 27.08.2020 г. по жалба срещу
НП, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане
№ 80 от 28.08.2020 г. е насрочено за 08.10.2020 г., когато делото е
приключено и с Решение № 20/05.1.2020 г. е потвърдено НП.

16. АНД № 56/2020 г. – образувано на 04.08.2020 г. по жалба срещу
НП, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане
№ 78 от 21.08.2020 г. е насрочено за 30.09.2020 г., когато делото е отложено
за 27.10.2020 г., когато е приключено и с Решение № 260005/08.12.2020 г. е
потвърдено НП. По касационна жалба е образувано КНД № 27/2021 г. по
описа на АдмС – Добрич и с Определение № 18/25.01.2021 г. е прекратено
производството . Делото е изпратено на ВАС на осн. чл. 133, ал. 6  от АПК,
където е образувано адм. дело /частно производство/ № 1380/2021 г. и с
Определение № 2304/18.02.2021 г. делото е изпратено на АдмС- Силистра,
където е образувано КНД № 12/2021 г. и с Решение № 27 от 26.04.2021 г. е
оставено в сила решението на РС – Тервел.

17. АНД № 57/2020 г. – образувано на 06.08.2020 г. по чл. 78а от НК
за извършено престъпление по чл. 191, ал. 1 от НК, с протокол за избор на
съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане № 71 от 11.08.2020 г. е
насрочено за 03.09.2020 г., когато делото е приключено и с Решение №
260000 от същата дата обвиняемият е признат за виновен, освободен е от
наказателна отговорност и му е наложено административно наказание –
глоба.

18. АНД № 89/2020 г. – образувано на 02.12.2020 г. по чл. 78а от НК
за извършено престъпление по чл. 345, ал. 2 от НК, с протокол за избор на
съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане № 260037 от 07.12.2020 г.
е насрочено за 17.12.2020 г., когато делото е приключено и с Решение №
260006 от същата дата обвиняемият е признат за виновен, освободен е от
наказателна отговорност и му е наложено административно наказание –
глоба.

19. АНД № 1/2020 г. – образувано на 07.01.2020 г. по чл. 78а от НК за
извършено престъпление по чл. 191, ал. 1 от НК, с протокол за избор на
съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане № 4 от 08.01.2020 г. е
насрочено за 04.02.2020 г., когато делото е приключено и с Решение № 3 от
същата дата обвиняемият е признат за виновен, освободен е от наказателна
отговорност и му е наложено административно наказание – глоба.

20. АНД № 25/2020 г. – образувано на 10.04.2020 г. по чл. 78а от НК
за извършено престъпление по чл. 296, ал. 1 от НК, с протокол за избор на
съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане № 42 от 04.05.2020 г. е
насрочено за 20.05.2020 г., когато делото е отложено за 02.06.2020 г.,
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отложено за 16.06.2020 г., когато е приключено и с Решение № 16 от същата
дата обвиняемият е признат за виновен, освободен е от наказателна
отговорност и му е наложено административно наказание – глоба.

21. АНД № 48/2020 г. – образувано на 10.07.2020 г. по чл. 78а от НК
за извършено престъпление по чл. 191, ал. 2 от НК, с протокол за избор на
съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане № 58 от 14.07.2020 г. е
насрочено за 29.07.2020 г., когато делото е приключено и с Решение № 18
от същата дата обвиняемият е признат за виновен, освободен е от
наказателна отговорност и му е наложено административно наказание –
глоба.

22. НЧХД  № 66/2020 г. образувано на 03.09.2020 г. по чл. 146, ал. 1
от НК, с протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С
разпореждане № 83/04.09.2020 г. е насрочено за 06.10.2020 г. Делото е
отложено за 16.11.2020 г. С определение № 31 от 02.11.2020 г. е прекратено
производството на осн. чл. 24, ал. 5, т. 4 НПК.

23. НЧХД  № 61/2020 г. образувано на 20.08.2020 г. по чл. 130 и чл.
144 ал. 1 и чл. 146, ал. 1 от НК, с протокол за избор на съдия–докладчик от
същата дата. С разпореждане № 79/25.08.2020 г. е насрочено за 20.10.2020
г., когато е отложено за 18.11.2020 г. С разпореждане № 260022 от
13.11.2020 г. е отсрочено за 19.01.2021 г. на осн. Заповед № 160 от
12.11.2020 г. на председателя на РС – Тервел поради въведени
противоепидемични мерки. В с.з. на 19.01.2021 г. даден ход на делото,
отложено за 09.03.2021  г.  за събиране на доказателства,  когато е
постановена оправдателна присъда по всички обвинения. Мотивите са
предадени в срок.

24. НЧХД  № 37/2020 г. образувано на 08.07.2020 г. по чл. 148, ал. 1,
вр. чл. 146, ал. 1 и чл. 130, ал. 1 от НК, с протокол за избор на съдия–
докладчик от същата дата. С разпореждане № 48/09.06.2020 г. е насрочено
за 07.07.2020 г., отложено за 08.09.2020 г., отложено за 13.10.2020 г.,
отложено за 17.11.2020 г., отложено за 20.01.2021 г., отложено за 10.03.2021
г., отложено за 27.04.2021 г., когато е постановена присъда № 260005, с
която подсъдимият е признат за виновен по едното обвинение, а по
обвинението по чл. 130, ал. 1 от НК е оправдан. Присъдата е обжалвана
пред ОС – Добрич, където е образувано ВНЧХД №285/2021 г. С решение №
80 от 23.12.2021 г. е потвърдена присъдата на РС – Тервел. Мотивите са
предадени в срок.

25. НОХД  № 24/2020 г. образувано на 06.04.2020 г. по внесено
споразумение за извършено престъпление по чл. 216, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1
от НК, с протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С
разпореждане № 30/06.04.2020 г. е насрочено за 07.04.2020 г., когато е
одобрено внесеното споразумение.

26. НОХД  № 60/2020 г. образувано на 18.08.2020 г. по внесено
споразумение за извършено престъпление по чл. 196, ал. 1, вр. чл. 194, ал. 1,
вр. чл. 29, ал. 1 „б“ Б  от НК, с протокол за избор на съдия–докладчик от
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същата дата. С разпореждане № 75/18.08.2020 г. е насрочено за 24.08.2020
г., когато е одобрено внесеното споразумение.

27. НОХД  № 88/2020 г. образувано на 01.12.2020 г. по внесено
споразумение за извършено престъпление по чл. 151, ал., вр. чл. 63, ал. 1, т.
3 от НК, с протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С
разпореждане № 260029/02.12.2020 г. е насрочено за 04.12.2020 г. В с.з. на
03.12.2020 г. не е даден ход на делото, поради неявяване на подсъдимия.
Отложено за 22.12.2020 г., когато е одобрено внесеното споразумение.

28. НОХД  № 11/2020 г. образувано на 11.02.2020 г. по внесено
споразумение за извършено престъпление по чл. 187, ал. 1 от НК, с
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане №
13/12.02.2020 г. е насрочено за 17.02.2020 г., когато е одобрено внесеното
споразумение.

29. НОХД  № 68/2020 г. образувано на 10.09.2020 г. по внесен ОА за
извършено престъпление по чл. 345, ал.2, вр. ал. 1от НК, с протокол за
избор на съдия–докладчик от същата дата.  С разпореждане № 84  от
11.1091.2020 г. е насрочено за 15.09.2020 г., когато е даден ход по реда на
гл. 27 от НПК, делото е приключено и е постановена осъдителна присъда,
мотивите предадени в срок.

30. НОХД  № 71/2020 г. образувано на 17.09.2020 г. по внесен ОА за
извършено престъпление по чл. 355, ал.2, вр. ал.1 от НК, с протокол за
избор на съдия–докладчик от 18.09.2020 г. С разпореждане № 87 от
24.09.2020 г.  е насрочено за 22.10.2020 г., когато е даден ход по реда на гл.
27 от НПК, делото е приключено и е постановена осъдителна присъда,
мотивите предадени в срок.

31. НОХД  № 44/2020 г. образувано на 07.07.2020 г. по внесен ОА за
извършено престъпление по чл.  197,  вр.  чл.  194,  ал.1  от НК,  с протокол за
избор на съдия–докладчик от същата дата.  С разпореждане № 55  от
08.07.2020 г. е насрочено за 06.08.2020 г., когато е даден ход по реда на гл.
27 от НПК, делото е приключено и е постановена осъдителна присъда,
мотивите предадени в срок.

32. НОХД  № 16/2020 г. образувано на 21.02.2020 г. по внесен ОА за
извършено престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, с протокол за избор на
съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане № 18 от 24.02.2020 г. е
насрочено за 24.03.2020 г., с разпореждане № 26/12.03.2020 г. делото е
отсрочено за 05.05.2020 г. на основание Заповед – 52/11.03.2020 г. поради
въведеното извънредно положение, с разпореждане № 32/10.04.2020 г.
делото е отсрочено за 26.05.2020 г. на основание Заповед № 65/10.04.2020 г.
на председателя на съда, поради продълженото извънредно положение,
когато е одобрено постигнато споразумение на осн. чл. 384 от НПК.

33. НОХД  № 45/2020 г. образувано на 09.07.2020 г. по внесен ОА за
извършено престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК, с протокол за избор на
съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане № 57 от 09.07.2020 г. е
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насрочено за 15.07.2020 г., когато е постановена осъдителна присъда № 7.
Мотивите предадени в срок.

34. НОХД  № 51/2020 г. образувано на 6.07.2020 г. по внесен ОА за
извършено престъпление по чл. 346, ал. 2, т. 1, пр. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал.
2 от НК, с протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С
разпореждане № 65 от 20.07.2020 г. е насрочено за 12.08.2020 г., отложено
за 19.08.2020 г., когато е даден ход по реда на гл. 27 от НПК, делото е
приключено и е постановена осъдителна присъда № 10, мотивите предадени
в срок.

        Проверката констатира, че всички наказателни дела се образуват с
щемпел, върху който се отбелязва датата на образуване, видът на делото,
неговия номер и подпис на председателя на съда.

Върху всички дела има отбелязване с щемпел за датата на влизане в
сила на съдебния акт.

През първата година на проверявания период съдиите са имали
заседателни дни месечно, както следва:

2020г. Ганчо Драганов Росен Балкански Общо
Януари 7 7 14

Февруари 8 5 13
Март 6 2 8

Април 2 3 5
Май 5 2 7
Юни 8 7 15
Юли 4 7 11

Август 3 4 7
Септември 6 7 13
Октомври 8 7 15
Ноември 4 2 6
Декември 8 3 11
ОБЩО: 69 56 125

През 2020 г. в Районен съд-Тервел са поставени за разглеждане общо
107 бр. наказателни дела. Останали от предишен период са 16 бр. От тях
НОХД – 6 бр., ЧНД – 2 бр., НЧХД – 2 бр. и АНД – 6 бр.

Новообразуваните наказателни дела са 91 бр. От тях НОХД – 33 бр.,
ЧНД – 32 бр.,  НЧХД – 3 бр.  и АНД – 23 бр.  (от тях по чл.  78а от НК са 9
бр.). Процентното съотношение на останалите несвършени от предходен
период, спрямо всички поставени за разглеждане наказателни дела е 14.95
%.
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№ СЪДИЯ
постъпили дела през 2020 г.

об
щ

о
де

ла

в т.ч по видове дела.:

НОХД НЧХД АНД ЧНД

Всичко дела 91 33 3 23 32
1 Г. Драганов 53 17 3 13 20
2 Р. Балкански 38 16 0 10 12

През 2020 г. в съда не са разглеждани дела с висок обществен интерес.

През 2020 г. съдиите са приключили 95 бр. наказателни дела, които по
брой и вид и състави са както следва:

№ СЪДИЯ
Свършени дела през 2020 г.

об
щ

о
де

ла

в т.ч по видове дела.:

НОХД НЧХД АНД ЧНД

Всичко дела 95 36 2 23 34
1 Г. Драганов 55 19 1 14 21
2 Р. Балкански 40 17 1 9 13

През 2020 г. са прекратени общо 8 бр. наказателни дела, както следва:

№  Съдия Вид
дело

Номер/
година

Причина

1 Г. Драганов НОХД 55/2020 чл. 249, ал. 1, вр. чл. 248, ал.
1, т. 1 от НПК

2 Г. Драганов ЧНД 19/2020 Не са налице обстоятелствата
по чл. 155 от ЗЗ

3
Г. Драганов

ЧНД
32/2020

Спрямо лицето, чието
настаняване се иска, се
провежда лечение

4 Г. Драганов ЧНД 84/2020 Не са налице обстоятелствата
по чл. 155 от ЗЗ

5 Р. Балкански НОХД 50/2020 чл. 249, ал. 1, вр. чл. 248, ал.
1, т. 3 от НПК

6 Р. Балкански ЧНД 70/2020 Изпълнена съдебна поръчка
7 Г. Драганов НЧХД 66/2020 Оттегляне на тъжбата
8 Р. Балкански ЧНД 17/2020 Съдебна поръчка-

неизпълнена
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През 2020 г. в РС–Тервел са постановени 5 бр. осъдителни присъди, по
съдии както следва:

Съдия Постановени осъдителни присъди
Г. Драганов 3
Р. Балкански 2
Общо 5

През 2020 г. в РС–Тервел с оправдателна присъда е приключило едно
дело – НЧХД № 79/2019 г., съдия-докладчик Р. Балкански, присъда
постановена на 20.02.2020 г. – обвиненията не са доказани. Присъдата е
обжалвана и отменена изцяло. Делото е върнато за ново разглеждане от
друг състав на съда. Образувано е НЧХД № 61/2020 г., съдия-докладчик
Г.Драганов, който е постановил оправдателна присъда на 09.03.2021 г.,
която е влязла в сила на 25.03.2021 г.

През 2020 г. РС–Тервел е разгледал едно наказателно дело, по които
подсъдимите са били непълнолетни.

По реда на гл. 29 от НПК „Решаване на делото със споразумение” са
решени 13 бр. дела, от тях по реда на чл. 381 от НПК са 9 бр.

От тях 12бр.  дела са насрочени в срока съгласно чл. 382, ал. 2 от НПК,
едно дело е насрочено извън този срок:
Ø НОХД № 30/2020 г., съдия-докладчик Г. Драганов, образувано на

29.04.2020 г., приключено на 13.05.2020 г.
По реда на чл. 384 от НПК са решени 4 бр. дела.

По реда на гл. 28 от НПК „Освобождаване от наказателна отговорност
с налагане на административно наказание” са разгледани 9 бр. дела.

Едно дела е насрочено в срок по-дълъг от 1 месец съгласно чл. 376, ал.
1 от НПК – АНД № 25/2020 г., съдия-докладчик Г. Драганов, образувано на
10.04.2020 г., дата на заседание – 20.05.2020 г.

По реда на гл. 27, НПК „Съкратено съдебно следствие в производство
пред първата инстанция” са разгледани 10 бр. НОХдела (едно останало от
предишен период), както следва:

№
по
ред

Дело/
година

Съдия -
докладчик

Образувано Дата
присъда

Дата
мотиви

1 141/2019 Г. Драганов 12.12.2019 28.01.2020 04.02.2020
2 21/2020 Р. Балкански 04.03.2020 02.07.2020 28.07.2020
3 44/2020 Р. Балкански 08.07.2020 06.08.2020 06.08.2020
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4 49/2020 Р. Балкански 14.07.2020 20.07.2020 20.07.2020
5 51/2020 Г. Драганов 16.07.2020 19.08.2020 19.08.2020
6 67/2020 Р. Балкански 03.09.2020 21.12.2020 22.12.2020
7 68/2020 Г. Драганов 10.09.2020 15.09.2020 18.09.2020
8 69/2020 Р. Балкански 15.09.2020 09.11.2020 08.12.2020
9 71/2020 Р. Балкански 18.09.2020 22.10.2020 02.11.2020
10 73/2020 Р. Балкански 24.09.2020 28.09.2020 07.10.2020

През 2020 г. в РС–Тервел не са разглеждани дела по реда на гл.26 от
НПК - „Ускоряване на наказателното производство“.

През 2020 г. в РС–Тервел са разгледани 7 бр. дела по реда на гл. 24,
НПК „Бързо производство” (от тях 4 бр. останали от предишен период). По
всички дела е бил спазен срока по чл. 358, ал. 1, т. 4 от НПК и срока,
посочен в чл. 359, ал. 1 от НПК.

През 2020 г. в РС–Тервел е образувано и разгледано едно дело по реда
на гл. 34 от НПК, което е по реда на раздел I „Прилагане на принудителни
медицински мерки” и е насрочено в тридневен срок съгласно чл. 429, ал. 2
от НПК.

През 2020 г. в РС–Тервел няма дела, които да са разгледани по реда на
гл.35 „Производства във връзка с изпълнения на наказанията” от НПК.

През 2020 г. в РС–Тервел няма върнати дела на прокурора за
отстраняване на очевидна фактическа грешка или прекратени производства
на основание чл. 248а от НПК и възобновени дела.

За 2020 г. е разгледано едно дело, образувано по искане за вземане на
мярка за неотклонение „Задържане под стража” (чл.64 от НПК), няма дела
образувани по чл. 65 от НПК.

От общия брой ЧНД с правно основание чл. 64 и чл. 65 от НПК съдът
е постановил определението си в дена на образуването по 1 бр. дела,
образувано по чл. 64 от НПК.

Няма ЧНДела с правно основание чл. 64 и чл. 65 от НПК, по които
съдът да е постановил определението си в 3 дневен срок от деня на
образуването или по-дълъг от 3 дни.

През проверяваната година в РС–Тервел са разгледани 34 бр. ЧНД. От
тях с правно основание по чл. 243 от НПК е 1 бр., като е спазен срока по чл.
243, ал. 5 от НПК. Няма дела образувани по чл. 244 от НПК.

По искане на органите на досъдебното производство са образувани
общо 17 бр.  дела,  от тях 11 бр.  ЧНД дела по чл.  222/чл.  223 от НПК;  4 бр.
ЧНД дела по чл. 161-165 от НПК; 1 бр. по чл. 64 от НПК и 1 бр. по чл. 243
от НПК.
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По спазването на чл. 247а от НПК (до 29.06.2021 г.) и чл. 247б от
НПК (в сила от 30.06.2021 г.):

През 2020 г. всички дела са насрочени в двумесечен срок. Няма дела,
които да са насрочени в тримесечен срок с/без разрешение на председателя
на съда.

По спазването на чл. 271, ал. 10 от НПК:

През 2020 г. по всички разгледани дела е спазен срока по чл. 271, ал. 10
от НПК.

По спазването на чл. 308 от НПК:

По 16 бр. НОХ дела мотивите на присъдата са изготвени до 15 дни.
По 6 бр. НОХ дела мотивите на присъдата са изготвени до 60 дни.
Няма НОХ дела, по които мотивите на присъдата са изготвени след 60

дни.
През 2020 г. в РС–Тервел  решенията по АНД дела са изготвени:
Ø В срок до 30 дни – 2 бр.;
Ø  В срок до 60 дни – 8 бр.;
Ø В срок след 60 дни – 5 бр., както следва:

Номер/
Година

Дата на
образуване

Съдия-
докладчик

Дата на
заседание

Дата на
съдеб. акт

Просрочие
в дни

130/2019 13.11.2019 Р.Балкански 16.12.2019 13.04.2020 57 дни
29/2020 28.04.2020 Р.Балкански 06.07.2020 30.10.2020 54 дни
20/2020 02.03.2020 Р.Балкански 09.07.2020 30.10.2020 51 дни
26/2020 10.04.2020 Р.Балкански 09.07.2020 30.10.2020 51 дни
65/2020 27.08.2020 Р.Балкански 12.10.2020 29.12.2020 17 дни

По спазването на чл. 416 от НПК:

По 32 бр. дела препис от присъдата или определението за изпълнение е
изпратен на съответния орган в 7-дневен срок от влизането й в сила. По 3
бр. дела, препис от присъдата е изпратен на съответния орган в срок по-
дълъг от 7 дни от влизането й в сила.

По спазването на чл. 22 от НПК относно общия срок за
разглеждане и решаване на  делото:

От свършените 95 бр. наказателни дела, общо 57 бр. дела са
приключили в едно съдебно заседание. Това е 60% от общо свършените
през проверяваната година наказателни дела.
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От общо свършените 95 бр. наказателни дела, 37 бр. наказателни дела
са приключили до три съдебни заседания. Това е 38.95 % от общо
свършените през проверяваната година наказателни дела.

Наказателните дела, приключили с повече от три съдебни заседания е 1
бр. НЧХД.

Това е 1.05 % от общо свършените през проверяваната година
наказателни дела.

Причините за отлагане на делата и разглеждането им в повече от три
съдебни заседание са: депозиране на молби за отлагане от страните и
процесуалните им защитници, поради ангажираност по други дела или
посочени други обективни причини; отлагане на заседания поради
въведеното извънредно положение в страната.

От общо свършените 95 бр. наказателни дела, по 77 бр. наказателни
дела разглеждането е било в срок до 3 месеца, т.е. 81.05 %. От тях 31 бр.
НОХД, 1 бр. НЧХД, 11 бр. АНД и 34 бр. ЧНД.

С обща продължителност от 3 до 6 месеца са 13 наказателни дела, т. е.
9.47 %. От тях 4 бр. НОХД и 9 бр. АНД.

С обща продължителност от 6 до 12 месеца са 4 наказателни дела, т. е.
4.21 %. От тях 1 бр. НЧХД и 4 бр. АНД.

С продължителност повече от 12 месеца е едно наказателно дело, т. е.
1.05 %. – НОХД № 11/2018 г., съдия-докладчик Р. Балкански, започнало на
30.01.2018 г., свършило на 17.12.2020 г.

В края на първата година от поверявания период не са приключили 12
бр. наказателни дела, от които НОХД – 3 бр., НЧХД – 73 бр. и АНД – 6 бр.
(от които 1 бр. по чл. 78а от НК), както следва:

СЪДИЯ
останали несвършени дела в края на периода

Общо НОХД НЧХД чл.78а НК ЧНД АНД
Общо дела 12 3 3 1 0 5
Г. Драганов 8 1 3 1 0 3
Р. Балкански 4 2 0 0 0 2

В РС–Тервел през 2020 г. няма изгубени и погасени по давност дела.
Спряно е едно дело, както следва:

Вид
дело

Номер/
Година

образувано Съдия
докладчик

Дата Резултат При
чини

НОХД 3/
2020

10.01.2020 Р.Балкански 09.03.2020 Спряно ОДИ
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От приключилите през отчетния период 95 бр. наказателни дела
обжалвани са 10 бр., по съдии, както следва:
Ø Съдия Г. Драганов – 2 бр.;
Ø Съдия Р. Балкански  –  8бр.

Има резултат по 10  бр., от които:
а) потвърдени са 4 бр.:

Ø  Съдия Г. Драганов – 1 бр.;
Ø Съдия Р. Балкански  –  3 бр.

б) отменени са 6 бр., от които:
Ø Съдия Г. Драганов – 1 бр.;
Ø Съдия Р. Балкански  –  5 бр.

- с връщане на делото за ново разглеждане – 4 бр., както следва:
Ø НОХД – 2 бр., съдия-докладчик Р. Балкански;
Ø НЧХД – 1 бр., съдия-докладчик Р. Балкански;
Ø АНД – 1 бр., съдия-докладчик Р. Балкански;

- с постановяване на нов съдебен акт – 2 бр., както следва:
Ø ЧНД – 1 бр., съдия-докладчик Р. Балкански;
Ø АНД – 1 бр., съдия-докладчик Г. Драганов.

в) изменени  - няма.

Горните показатели обуславят извода, че пред проверяваната година,
съдиите от РС–Тервел са правораздавали в съответствие със закона и
добрите практики.

НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ

Средномесечното постъпление на наказателни дела на един съдия на
база утвърденото щатно разписание през първата година от проверявания
период е 3.79 дела, а средномесечно свършените наказателни дела от един
съдия през същата година са 3,96 дела.

Средномесечното постъпление на наказателни дела на един
наказателен съдия на база действителна натовареност през първата година
от проверявания период е 3.79 дела (изчислява се на база постъпили дела и
действително отработени човекомесеци на наказателните съдии),
средномесечно свършени дела от един наказателен съдия са 3,96 дела.

През първата година от проверявания период в РС–Тервел са
отработени 24 човекомесеци, като изчислението на показателя става при
съотнасяне на постъпилите дела и съответно решените дела към тези
отработени човекомесеци. Средномесечно дела за разглеждане от един
съдия е 4.46 дела.

Натоварването на магистратите в Районен съд–Тервел е сравнително
равномерно, като разликата в броя на постъпилите дела се дължи на
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разгледаните наказателни дела от съдията по дежурство, постъпили основно
през съдебната ваканция и ползването на годишен отпуск.

Б. за 2021 г.

По щат съдиите, които гледат наказателни дела са двама. Няма незаети
щатни бройки в НО. През втората година от проверявания период
наказателни дела са гледали съдиите Г. Драганов и Р. Балкански,
разпределени в 2 бр. състави, както следва:
Ø Състав с председател съдия Г. Драганов;
Ø Състав с председател съдия Р. Балкански;

Съгласно разпоредбата на чл. 338, т. 1 от ЗСВ, ползването на платен
годишен отпуск от съдиите в РС–Тервел се разрешава от председателя на
съда.

Административният ръководител на РС–Тервел ползва отпуск след
депозиране на молба до председателя на ОС–Добрич, който разрешава
ползването на отпуска със заповед.

През 2021 г. съдиите са ползвали отпуск (платен и по болест) както
следва:

№ по ред Съдия Отпуск - общо
1.  Г. Драганов 41 дни
2.  Р. Балкански 2 дни

През 2021 г. има направени 4 бр. отводи/самоотводи на съдии по
наказателни дела, както следва:

№ по ред Съдия Брой отводи/самоотводи
1. Г. Драганов 2
2. Р. Балкански  2

Веществените доказателства се получават, съхраняват, предават,
проверяват и унищожават по описания в доклада за 2020 г. начин.

При проверката бяха проверени на случайния принцип за 2021 г.
следните дела:
1. ЧНД  № 84/2021 г. – образувано на 26.10.2021 г. по чл. 157 от ЗЗ,
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане №
62/26.10.2021 г. е насрочено за 02.11.2021 г., поради неявяване на лицето
предложено за освидетелстване, обявено е за ОДИ и производството е
спряно на основание чл. 25, ал. 1, т. 2 от НПК. С определение №
29/09.11.2021 г. е възобновено производството по делото, поради
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установяване на лицето, делото е насрочено за 15.11.2021 г., отложено за
19.11.2021 г., когато с решение № 16 е уважено направеното искане.

2. ЧНД  № 96/2021 г. – образувано на 03.12.2021 г. по чл. 157 от ЗЗ,
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане №
74/06.12.2021 г. е насрочено за 13.12.2021 г., отложено за 21.12.2021 г.,
отложено за 29.12.2021 г., когато с решение № 19 е уважено направеното
искане.

3. ЧНД  № 79/2021 г. – образувано на 01.10.2021 г. по чл. 157 от ЗЗ,
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане  №
56 от 04.10.2021 г. е насрочено за 12.10.2021 г., отложено за 20.10.2021 г.,
когато с решение № 13 е уважено направеното искане.

4. ЧНД  № 49/2021 г. – образувано на 14.05.2021 г. по чл. 157 от ЗЗ,
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане №
18 от 17.05.2021 г. е насрочено за 28.05.2021 г., като е отложено за
09.06.2021 г., когато с решение № 5/08.07.2021 г. е уважено направеното
искане.

5. ЧНД  № 15/2021 г. – образувано на 12.02.2021 г. по чл. 243 от НПК,
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С определение №
260007/26.02.2021 г. в з.з. е отменено постановлението на РП-Добрич. По
частен протест е образувано ВЧНД № 111/20201 г. по описа на ОС-Добрич
и с определение № 26/30.03.2021 г. е потвърдено определението на РС-
Тервел.

6. ЧНД  № 30/2021 г. – образувано на 16.03.2021 г. по чл. 243 от НПК,
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С определение №
13/10.05.2021 г. в з.з. е отменено постановлението на РП-Добрич. По частен
протест е образувано ВЧНД № 211/20201 г. по описа на ОС-Добрич и с
определение № 135/08.07.2021 г. е потвърдено определението на РС-Тервел.

7. ЧНД  № 55/2021 г. – образувано на 22.06.2021 г. по чл. 64 от НПК,
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. В съдебно заседание
на същата дата е даден ход, когато с протоколно определение е уважено
направеното искане.

8. ЧНД  № 56/2021 г. – образувано на 29.06.2021 г. по чл. 159а от
НПК, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С
разпореждане № 28 от 06.07.2021 г. в ЗЗ е уважено искането на ТО-Тервел
към РП-Добрич.

9. ЧНД  № 76/2021 г. – образувано на 13.09.2021 г. по чл. 161, ал. 1 от
НПК, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. При завеждане
на искането в съда, не е отбелязан часът на постъпване на материалите от
ТО-Тервел към РП-Добрич.  С определение № 21  от 13.09.2021  г.  в ЗЗ е
разрешено  внесеният извършването на действия по разследване.

10. ЧНД  № 17/2021 г. – образувано на 21.02.2021 г. по чл. 61, ал. 3 от
НПК, протокол за избор на съдия–докладчик от 24.02.2021 г. С определение
№ 260006/25.02.2021 г. е отхвърлена молбата.
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11. ЧНД  № 69/2021 г. – образувано на 18.08.2021 г. по чл. 306 от
НПК, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С
разпореждане № 44 от 23.08.2021 г. е насрочено за 20.09.2021 г., с
определение № 25/20.09.2021 г. е уважено направеното предложение.

12. АНД № 17/2021 г. – образувано на 16.02.2021 г. по жалба срещу
НП, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане
№ 260019 от 17.02.2021 г. е насрочено за 17.03.2021 г., когато делото е
приключено и с Решение № 260010/19.05.2021 г. е потвърдено НП. По
касационна жалба е образувано КАНД № 332/20201 г. по описа на АдмС-
Добрич и с решение № 308/21.10.2021 г. е оставено в сила решението на РС-
Тервел.

13. АНД № 13/2021 г. – образувано на 05.02.2021 г. по жалба срещу
НП, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане
№ 260014 от 05.02.2021 г. е насрочено за 15.03.2021 г., когато делото е
отложено за 22.04.2021 г., когато делото е приключено и с Решение №
260016/21.09.2021 г. е изменено НП.

14. АНД № 1/2021 г. – образувано на 06.01.2021 г. по жалба срещу
НП, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане
№ 260002 от 08.01.2021 г. е насрочено за 15.02.2021 г., когато делото е
отложено за 29.03.2021 г., отложено за 15.04.2021 г., когато делото е
приключено и с Решение № 260015/27.07.2021 г. е потвърдено НП. По
касационна жалба е образувано КАНД № 447/2021 г. по описа на АдмС-
Добрич и с решение № 356/16.11.2021 г. е оставено в сила решението на РС-
Тервел.

15. АНД № 41/2021 г. – образувано на 22.04.2021 г. по жалба срещу
НП, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане
№ 12 от 23.04.2021 г. е насрочено за 07.06.2021 г., когато делото е
приключено и с Решение № 6/26.7.2021 г. е потвърдено НП.

16. АНД № 94/2021 г. – образувано на 24.11.2021 г. по жалба срещу
НП, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С определение
№ 35 от 26.11.2021 г. е прекратено производството по делото, поради
жалбоподателя не е от определения кръг лица, които са процесуално
легитимирани да обжалват НП.

17. АНД № 16/2021 г. – образувано на 16.02.2021 г. по жалба срещу
НП, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане
№ 260017 от 17.02.2021 г. е насрочено за 17.03.2021 г., когато делото е
приключено и с Решение № 260008/17.05.2021 г. е потвърдено НП. По
касационна жалба е образувано КАНД № 331/2021 г. по описа на АдмС-
Добрич и с решение № 324/01.11.2021 г. е оставено в сила решението на РС-
Тервел.

18. АНД № 2/2021 г. – образувано на 06.01.2021 г. по жалба срещу
НП, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане
№ 260001 от 07.01.2021 г. е насрочено за 17.02.2021 г., отложено за
24.03.2021 г., с разпореждане от 17.03.2021 г. делото е отсрочено за
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20.04.2021 г., поради поставяне под карантина на съдията-докладчик, в с.з.
на 20.04.2021 г. делото е приключено и с Решение № 260012/24.06.2021 г. е
потвърдено НП. По касационна жалба е образувано КАНД № 375/2021 г. по
описа на АдмС-Добрич и с решение № 373/02.12.2021 г. е оставено в сила
решението на РС-Тервел.

19. АНД № 43/2021 г. – образувано на 27.04.2021 г. по чл. 78а от НК
за извършено престъпление по чл. 345, ал. 2 от НК, с протокол за избор на
съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане № 13 от 28.04.2021 г. е
насрочено за 27.05.2021 г., когато делото е приключено и с Решение № 2 от
същата дата обвиняемият е признат за виновен, освободен е от наказателна
отговорност и му е наложено административно наказание – глоба.

20. АНД № 42/2021 г. – образувано на 27.04.2021 г. по чл. 78а от НК
за извършено престъпление по чл. 345, ал. 2 от НК, с протокол за избор на
съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане № 14 от 07.05.2021 г. е
насрочено за 18.05.2021 г., когато е приключено и с Решение № 1 от същата
дата обвиняемият е признат за виновен, освободен е от наказателна
отговорност и му е наложено административно наказание – глоба.

21. АНД № 82/2021 г. – образувано на 15.10.2021 г. по чл. 78а от НК
за извършено престъпление по чл. 343, ал. 1, б.“Б“, пр. 2, вр. чл. 342, ал. 1,
ал. 2 от НК, с протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С
разпореждане № 60 от 18.10.2021 г. е насрочено за 27.10.2021 г., отложено
за 09.11.2021 г., когато с решение № 14 от 09.11.2021 г. обвиняемият е
признат за виновен, освободен е от наказателна отговорност и му е
наложено административно наказание – глоба.

22. НЧХД  № 6/2021 г. образувано на 14.01.2021 г. по чл. 130 ал. 1 от
НК,  с протокол за избор на съдия–докладчик от 14.01.2021  г.  С
разпореждане № 260006/18.01.2021 г. е насрочено за 10.02.2021 г., отложено
за 07.04.2021 г. С разпореждане от 15.03.2021 г. е отсрочено за 21.04.2021 г.
по постъпила молба на ч.т. В с.з. на 21.04.2021 г. даден ход на делото,
отложено за 01.06.2021 г., отложено за 07.07.2021 г., когато е постановена
осъдителна присъда № 260006. Мотивите са предадени в срок.

23. НЧХД  № 19/2021 г. образувано на 18.02.2021 г. по чл. 130 ал. 1
и чл. 144, ал. 1 от НК, с протокол за избор на съдия–докладчик от 14.01.2021
г. С разпореждане № 260020/19.02.2021 г. е насрочено за 18.03.2021 г. С
разпореждане № 260026/08.03.2021 г. делото е отсрочено за 19.04.2021 г. по
постъпила молба от повереника. В с.з. на 19.04.2021 г. не е даден ход на
делото, отложено за 03.06.2021 г., отложено за 16.09.2021 г., отложено за
29.11.2021 г., когато е прекратено производството по делото на основание
чл. 24, ал. 5, т. 5 от НПК.

24. НОХД  № 81/2021 г. образувано на 12.10.2021 г. по внесено
споразумение за извършено престъпление по чл. 198, ал. 1эот НК, с
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане №
59/12.10.2021 г. е насрочено за 14.10.2021 г., когато е одобрено внесеното
споразумение.
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25. НОХД  № 83/2021 г. образувано на 20.10.2021 г. по внесено
споразумение за извършено престъпление по чл. 196, ал. 1, вр. чл. 194, ал. 1,
вр. чл. 29, ал. 1 „б“ Б  от НК, с протокол за избор на съдия–докладчик от
същата дата. С разпореждане № 61/21.10.2021 г. е насрочено за 26.10.2021
г., по постъпила молба от защитника е отложено за 03.11.2021 г., когато е
одобрено внесеното споразумение.

26. НОХД  № 40/2021 г. образувано на 21.04.2021 г. по внесено
споразумение за извършено престъпление по чл. 170, ал. 2, вр. ал. 1 и чл.
216, ал. 1 от НК, с протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С
разпореждане № 11/21.04.2021 г. е насрочено за 26.04.2021 г. когато е
одобрено внесеното споразумение.

27. НОХД  № 7/2021 г. образувано на 22.01.2021 г. по внесен ОА за
извършено престъпление по чл. 345, ал.2, вр. ал. 1от НК, с протокол за
избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане № 260008 от
25.01.2021 г. е насрочено за 16.02.2021 г. в РЗ, насрочено за 24.02.2021 г.,
когато е одобрено внесено споразумение по реда на чл. 384 от НПК.

28. НОХД  № 22/2021 г. образувано на 23.02.2021 г. по внесен ОА за
извършено престъпление по чл. 343б, ал. 1от НК, с протокол за избор на
съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане № 260023 от 24.02.2021 г.
е насрочено за 26.02.2021 г., когато е даден ход по реда на гл. 27 от НПК,
делото е приключено и е постановена осъдителна присъда № 260002,
мотивите предадени в срок.

29. НОХД  № 66/2021 г. образувано на 27.07.2021 г. по внесен ОА за
извършено престъпление по чл. 296, ал. 4, вр. ал. 1, пр. 2 и чл. 28, ал. 1 от
НК, с протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С
разпореждане № 41 от 29.07.2021 г.  е насрочено за 14.09.2021 г., когато е
даден ход по реда на гл. 27 от НПК, делото е приключено и е постановена
осъдителна присъда № 5, мотивите предадени в срок.

30. НОХД  № 26/2021 г. образувано на 01.03.2021 г. по внесен ОА за
извършено престъпление по чл.  343,  ал.  4,  вр.  ал.  3  и чл.  28  от НК,  с
протокол за избор на съдия–докладчик от 02.03.2021 г. С разпореждане № 2
от 02.03.2021 г. е насрочено за 05.03.2021 г. в СЗ е даден ход и предвид
изявеното становище на подсъдимия за сключване на споразумение, делото
е отложено за 10.03.2021 г., когато е одобрено внесено споразумение на
основание чл. 384 от НПК.

31. НОХД  № 24/2021 г. образувано на 02.03.2021 г. по внесен ОА за
извършено престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, с протокол за избор на
съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане № 1 от 02.03.2021 г. е
насрочено за 05.03.2021 г., когато е одобрено внесено споразумение на
основание чл. 384 от НПК.

32. НОХД  № 10/2021 г. образувано на 29.01.2021 г. по внесен ОА за
извършено престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, с протокол за избор на
съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане № 260009 от 29.01.2021 г.
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е насрочено за 04.02.2021 г., отложено за 11.02.2021 г., когато е постановена
осъдителна присъда № 260001. Мотивите предадени в срок.

През втората година на проверявания период съдиите са имали
заседателни дни месечно, както следва:

2021г. Ганчо Драганов Росен Балкански Общо
Януари 10 2 12

Февруари 12 5 17
Март 5 9 14

Април 6 8 14
Май 8 3 11
Юни 4 9 13
Юли 4 1 5

Август 0 2 2
Септември 9 9 18
Октомври 9 3 12
Ноември 6 5 11
Декември 3 6 9
ОБЩО: 76 62 138

През 2021 г. в Районен съд-Тервел са поставени за разглеждане общо
115 бр. наказателни дела. Останали от предишен период са 12 бр., от които
НОХД – 3 бр., НЧХД – 3 бр. и АНД – 6 бр. (от тях едно дело по чл. 78а от
НК).

Новообразуваните наказателни дела са 102 бр. От тях НОХД – 31 бр.,
ЧНД – 37 бр., НЧХД – 4 бр. и АНД – 31 бр. (от тях по чл. 78а от НК са 10
бр.), едно дело е продължило под същия номер. Процентното съотношение
на останалите несвършени от предходен период, спрямо всички поставени
за разглеждане наказателни дела е 10.44 %.

№ СЪДИЯ
постъпили дела през 2021 г.

об
щ

о
де

ла

в т.ч по видове дела.:

НОХД НЧХД АНД ЧНД

Всичко дела 115 34 7 37 37
1 Г. Драганов 59 15 6 20 18
2 Р. Балкански 56 19 1 17 19

През 2021 г. в РС–Тервел са постановени 4 бр. осъдителни присъди, по
съдии както следва:
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Съдия Постановени осъдителни присъди

Г. Драганов 2
Р. Балкански 2

През 2021 г. в съда не са разглеждани дела с висок обществен интерес.
През 2021 г. съдиите са приключили 100 бр. наказателни дела, които по

брой и вид и състави са както следва:

№ СЪДИЯ
Свършени дела през 2021 г.

об
щ

о
де

ла

в т.ч по видове дела.:

НОХД НЧХД АНД ЧНД

Всичко дела 100 28 5 30 37
1 Г. Драганов 53 14 4 17 18
2 Р. Балкански 47 14 1 13 19

През 2021 г. са прекратени общо 6 бр. наказателни дела, както следва:

№  Съдия Вид
дело

Номер/
година

Причина

1 Г. Драганов АНД 94/2021 Недопустимост на иска

2 Р. Балкански ЧНД 29/2021 Не са налице предпоставките
за полиц. Регистрация

3 Г. Драганов НЧХД 27/2021 чл. 43, т. 3 от НПК
4 Г. Драганов ЧНД 4/2021 чл. 43, т. 3 от НПК
5 Р. Балкански НЧХД 19/2021 Постигната спогодба
6 Р. Балкански НОХД 48/2021 За отстраняване на ОФГ
7 Г. Драганов ЧНД 80/2021  Недопустимост на жалбата

През 2021 г. в РС–Тервел с оправдателни присъди са приключили 2
дела, на основание чл. 304 от НПК, както следва:

1. НЧХД № 61/2020 г., съдия-докладчик Г. Драганов, образувано за
извършено престъпление по чл. 130, ал. 1 от НК. Постановена
оправдателна присъда на 09.03.2021 г., влязла в сила на 25.03.2021 г.

2. НЧХД № 37/2020 г., съдия-докладчик Г. Драганов, образувано за
извършено престъпление по чл. 130, ал. 1 и чл. 146, ал. 2 от НК.
Постановена оправдателна присъда на 27.04.2021 г., влязла в сила на
23.12.2021 г.
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През 2021 г. в съда няма дела, по които подсъдимият е бил
непълнолетен.

По реда на гл. 29 от НПК „Решаване на делото със споразумение” са
решени 15 бр. дела, от тях по реда на чл. 381 от НПК са 7 бр.

Всички дела са насрочени в срока съгласно чл. 382, ал. 2 от НПК.
По реда на чл. 384 от НПК са решени 8 бр. дела.

По реда на гл. 28 от НПК „Освобождаване от наказателна отговорност
с налагане на административно наказание” са разгледани 11 бр. дела.

Няма дела, които  са насрочени в срок по-дълъг от 1 месец съгласно чл.
376, ал. 1 от НПК.

По реда на гл. 27, НПК „Съкратено съдебно следствие в производство
пред първата инстанция” са разгледани 6 бр. НОХдела (едно останало от
предишен период), както следва:

№
по
ред

Дело/
година

Съдия -
докладчик

Образувано Дата
присъда

Дата
мотиви

1 86/2020 Г.Драганов 13.11.2020 03.02.2021 03.02.2021
2 22/2021 Г.Драганов 23.02.2021 26.02.2021 08.03.2021
3 48/2021 Р.Балкански 06.07.2021 20.07.2021 20.07.2021
4 63/2021 Г.Драганов 13.07.2021 21.09.2021 06.10.2021
5 66/2021 Г.Драганов 27.07.2021 14.09.2021 16.09.2021
6 78/2021 Р.Балкански 28.09.2021 25.10.2021 01.11.2021

През 2021 г. в РС–Тервел не са разглеждани дела по реда на гл.26 от
НПК - „Ускоряване на наказателното производство“.

През 2021 г. в РС–Тервел са разгледани 7 бр. дела по реда на гл. 24,
НПК „Бързо производство”. По всички дела е бил спазен срока по чл. 358,
ал. 1, т. 4 от НПК и по шест дела срока, посочен в чл. 359, ал. 1 от НПК.

През 2021 г. в РС–Тервел е образувано и разгледано едно дело по реда
на гл. 34 от НПК, което е по реда на раздел II „Реабилитация”.

През 2021 г. в РС–Тервел няма дела, които да са разгледани по реда на
гл.35 „Производства във връзка с изпълнения на наказанията” от НПК.

През 2021 г. в РС–Тервел едно дело е върнато на прокурора за
отстраняване на очевидна фактическа грешка – НОХД № 48/2021 г., съдия-
докладчик Р. Балкански, а две дела са с възобновено производство:
Ø НОХД № 21/2021 г., съдия-докладчик Г. Драганов, с Решение №

93/03.11.2021 г. на АС-Варна, възобновява производството, отменя
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одобрено споразумение на РС-Тервел и връща делото за ново
разглеждане от друг състав на съда – НОХД № 86/2021 г.

Ø НОХД № 82/2020 г., съдия-докладчик Г. Драганова, с Разпореждане
№ 3/20.01.2022 г. на АС-Варна, връща делото на РС-Тервел за
изпълнение на процедурата по чл. 424, ал. 3 от НПК.

За 2021 г. са разгледани три дела, образувани по искане за вземане на
мярка за неотклонение „Задържане под стража” (чл.64 от НПК), няма дела
образувани по чл. 65 от НПК.

От общия брой ЧНД с правно основание чл. 64 и чл. 65 от НПК съдът
е постановил определението си в дена на образуването по 3 бр. дела,
образувано по чл. 64 от НПК.

Няма ЧНДела с правно основание чл. 64 и чл. 65 от НПК, по които
съдът да е постановил определението си в 3 дневен срок от деня на
образуването или по-дълъг от 3 дни.

През проверяваната година в РС–Тервел са разгледани 37 бр. ЧНД. От
тях с правно основание по чл. 243 от НПК са 4 бр., като по три от тях е
спазен срока по чл. 243, ал. 5 от НПК. Няма дела образувани по чл. 244 от
НПК.

По искане на органите на досъдебното производство са образувани
общо 27 бр.  дела,  от тях 13 бр.  ЧНД дела по чл.  222/чл.  223 от НПК;  5 бр.
ЧНД дела по чл. 161-165 от НПК; 3 бр. по чл. 64 от НПК; 1бр. по чл. 61, ал.
3 от НПК; 1 бр. по чл. 68 от ЗМВР и 4 бр. по чл. 243 от НПК.

По спазването на чл. 247а от НПК (до 29.06.2021 г.) и чл. 247б от
НПК (в сила от 30.06.2021 г.):

През 2020 г. всички дела са насрочени в двумесечен срок.
През проверяваната година едно дело е насрочено в тримесечен срок

без разрешение на председателя на съд – НОХД № 63/2021 г., съдия-
докладчик Г. Драганов, образувано на 13.07.2021 г., разпоредително
заседание – 21.09.2021 г.

По спазването на чл. 271, ал. 10 от НПК:

През 2021 г. по всички разгледани дела е спазен срока по чл. 271, ал. 10
от НПК.

По спазването на чл. 308 от НПК:

По 11 бр. НОХ дела мотивите на присъдата са изготвени до 15 дни.
По 4 бр. НОХ дела мотивите на присъдата са изготвени до 60 дни.
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Няма НОХ дела мотивите на присъдата, по които да са изготвени след
60 дни.

През 2021 г. в РС–Тервел  решенията по АНД дела са изготвени:
Ø В срок до 30 дни – 7 бр.;
Ø  В срок до 60 дни – 6 бр.;
Ø В срок след 60 дни – 9 бр., както следва:

Номер/
Година

Дата на
образуване

Съдия-
докладчик Дата на

заседание

Дата на
съдебен

акт

Просрочие
в дни

63/2020 25.08.2020 Р. Балкански 08.10.2020 01.02.2021 55 дни
72/2020 21.09.2020 Р. Балкански 11.02.2021 26.07.2021 106 дни
9/2021 29.01.2021 Р. Балкански 22.02.2021 25.05.2021 33 дни
1/2021 06.01.2021 Р. Балкански 15.04.2021 27.07.2021 42 дни
2/2021 06.01.2021 Г. Драганов 20.04.2021 24.06.2021 4 дни
13/2021 05.02.2021 Р. Балкански 22.04.2021 21.09.2021 91 дни
60/2021 09.07.2021 Г. Драганов 29.09.2021 10.12.2021 11 дни
61/2021 09.07.2021 Г. Драганов 29.09.2021 10.12.2021 11 дни
31/2021 01.04.2021 Р. Балкански 27.05.2021 15.10.2021 80 дни

По спазването на чл. 416 от НПК:

По 38 бр. дела препис от присъдата или определението за изпълнение е
изпратен на съответния орган в 7-дневен срок от влизането й в сила. Няма
дела, по които препис от присъдата да е  изпратен на съответния орган в
срок по-дълъг от 7 дни от влизането й в сила.

По спазването на чл. 22 от НПК относно общия срок за разглеждане и
решаване на  делото:

От свършените 100 бр. наказателни дела, общо 66 бр. дела са
приключили в едно съдебно заседание. Това е 66% от общо свършените
през проверяваната година наказателни дела.

От общо свършените 100 бр. наказателни дела, 30 бр. наказателни дела
са приключили до три съдебни заседания. Това е 30 % от общо свършените
през проверяваната година наказателни дела.

Наказателните дела, приключили с повече от три съдебни заседания
са 4 бр.Това е 4 % от общо свършените през проверяваната година
наказателни дела.
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Причините за отлагане на делата и разглеждането им в повече от три
съдебни заседание са: депозиране на молби за отлагане от страните и
процесуалните им защитници, поради ангажираност по други дела или
посочени други обективни причини; депозиране на молби за отлагане с
представяне на болнични листи; искания за събиране на доказателства;
изискване на справки от институции; поради въведеното извънредно
положение в страната и други.

От общо свършените 100 бр. наказателни дела, по 74 бр. наказателни
дела разглеждането е било в срок до 3  месеца,  т.е.  74%.  От тях 25  бр.
НОХД, 12 бр. АНД и 37 бр. ЧНД.

С обща продължителност от 3 до 6 месеца са 19 наказателни дела, т. е.
19 %. От тях 3 бр. НОХД, 2 бр. НЧХД и 14 бр. АНД.

С обща продължителност от 6 до 12 месеца са 7 наказателни дела, т. е.
7 %. От тях 3 бр. НЧХД и 4 бр. АНД.

Няма наказателни дела приключили в срок, по-голям от 12 месеца.
В края на втората година от поверявания период не са приключили 15

бр. наказателни дела, от които НОХД – 6 бр., НЧХД – 2 бр. и АНД – 7 бр.
(от които 4 бр. по чл. 78а от НК), както следва:

СЪДИЯ
останали несвършени дела в края на периода

Общо НОХД НЧХД чл.78а
НК ЧНД АНД

Общо дела 15 6 2 4 0 3
Г. Драганов 6 1 2 1 0 2
Р. Балкански 9 5 0 3 0 1

В РС–Тервел през 2021 г. няма изгубени и погасени по давност дела.
Спряно е едно дело, както следва:

Вид
дело

Номер/
Година

образувано Съдия
докладчик

Дата Резултат При
чини

ЧНД 84/2021 16.10.2021 Р.Балкански 04.11.2021 Спряно ОДИ

Несвършени дела образувани две и повече години преди
извършваната проверка – 1 бр., НЧХД № 4/2019 г., съдия-докладчик Г.
Драганов, образувано на 08.01.2019 г., по тъжба за извършено престъпление
по чл. 129, ал. 1, вр. ал. 2 от НК. Делото е образувано по върнато за ново
разглеждане от друг състав на съда- НЧХД № 99/2015 г. На 11.01.2019 г. е
даден ход на подадената тъжба и делото е насрочено за 12.02.2019 г. След
подадена молба от защитника на подсъдимия, делото е отложено за
03.04.2019 г. Отлагано е многократно – за събиране на доказателства
(03.04.2019 г., 06.11.2019 г.), неявяване на подсъдимия (11.06.2019 г.,
12.02.2020 г.) по молба на защитника на подсъдимия (25.06.2019 г.,
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02.06.2020 г.), неявяване на защитата на подсъдимия (18.09.2019 г.). За
периода от 13.03.2020 г. до 30.06.2020 г. четири заседания са отсрочвани по
повод обявеното от Народното събрание на Република България на
13.03.2020 г. извънредно положение, във връзка с разпространението на
COVID-19 и действащата в страната след това извънредна епидемична
обстановка. За периода от 01.07.2020 г. до 31.12.2020 г. делото отново е
отлагано поради неявяване на свидетели (14.09.2020 г.) и служебна
ангажираност на процесуален представител на тъжителят (21.10.2020 г.).
Във връзка с решение от заседание на СК на ВСС проведено на 10.11.2020 г.
и актуализирани „Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на
пандемия“, приети с решение по Протокол № 15/12.05.2020 г. на ВСС и
наличието на установен случай с COVID-19 в съда,  делото е отсрочено от
24.11.2020  г. за 13.01.2021 г. Многократно делото е отлагано и отсрочвано
по молби на защитника на подсъдимия и по молби на защитника на
тъжителя (13.01.2021 г., 02.03.2021 г., 28.04.2021 г., 06.07.2021 г., 28.09.2021
г. и 02.11.2021 г.). На последното за 2021 г. заседание -14.12.2021 г., делото
е отложено за събиране на доказателства. Към момента на проверката
делото е на производство

От приключилите през отчетния период 100 бр. наказателни дела
обжалвани са 17 бр.

Има резултат по 15  бр., от които:
а) потвърдени са 12 бр.:

Ø  Съдия Г. Драганов – 8 бр.;
Ø Съдия Р. Балкански  –  5 бр.

б) отменени са 2 бр., от които:
Ø Съдия Г. Драганов – 1 бр.;
Ø Съдия Р. Балкански  –  1 бр.

- с връщане на делото за ново разглеждане – 2 бр., както следва:
Ø НОХД – 1 бр., съдия-докладчик Р. Балкански;
Ø НОХД – 1 бр., съдия-докладчик Р. Балкански;

- с постановяване на нов съдебен акт – няма.
в) изменени  - 1 бр. НОХД – съдия-докладчик Г. Драганов.

ТЕМАТИЧНА ПРОВЕРКА

При извършената тематична проверка на образуваните в ЕИСС
наказателни дела, за периода от 30.06.2021 г. до 30.04.2022 година, се
устави, че във всички се съдържа на хартиен носител издадения в
електронна форма акт на съда, със саморъчен подпис на съдията, който го е
постановил.

В случай на жалба и/или протест, делата се изпращат на ОС-Добрич в
електронен и хартиен вид, като обжалвания съдебен акт е приложен в
хартиеното дело със саморъчен подпис на съдията, който го е постановил.
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В РС-Тервел за периода на проверката са образувани в ЕИСС
наказателни дела, както следва:

- За 2021 г. - 46 бр. наказателни дела, както следва:

Общо дела НОХД НЧХД АНД ЧНД
46 14 0 16 16

- За 2022 г. - 32 бр. наказателни дела, както следва:

Общо дела НОХД НЧХД АНД ЧНД
32 12 0 8 12

НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ

Средномесечното постъпление на наказателни дела на един съдия на
база утвърденото щатно разписание през втората година от проверявания
период е 4,29 дела, а средномесечно свършените наказателни дела от един
съдия през същата година са 4,17 дела.

Средномесечното постъпление на наказателни дела на един
наказателен съдия на база действителна натовареност през втората година
от проверявания период е 4,29 дела (изчислява се на база постъпили дела и
действително отработени човекомесеци на наказателните съдии),
средномесечно свършени дела от един наказателен съдия са 4,17 дела.

През втората година от проверявания период в РС–Тервел са
отработени 24 човекомесеци, като изчислението на показателя става при
съотнасяне на постъпилите дела и съответно решените дела към тези
отработени човекомесеци. Средномесечно дела за разглеждане от един
съдия е 4.79 дела.

Натоварването на магистратите в Районен съд–Тервел е сравнително
равномерно, като разликата в броя на постъпилите дела се дължи на
разгледаните наказателни дела от съдията по дежурство, постъпили основно
през съдебната ваканция и ползването на годишен отпуск.

ВЪЗ ОСНОВА НА ИЗЛОЖЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ ОТ
ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА,  ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ ВИСШИЯ
СЪДЕБЕН СЪВЕТ ПРАВИ СЛЕДНИТЕ

ИЗВОДИ:

1. Организацията и осъществяването на правораздавателната
дейност в РС–Тервел е на много добро ниво.  Това позволява да се
получават своевременно данни за дейността на съда по определени
направления и относно количеството, качеството и сроковете на
свършената работа от всеки съдия.
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2. Съдиите са разглеждали наказателни дела, по всички видове
производства от подсъдните на съда. Разпределението им и
натовареността на съдиите е равномерно през проверявания период, като
разликата в натовареността се дължи на разгледаните наказателни дела от
съдията по дежурство, постъпили основно през съдебната ваканция и
ползването на годишен отпуск.

3. Председателят вижда ясно проблемите на съда и успява да вземе
незабавни мерки за насочване на организацията и дейността в
необходимата и правилна насока. В техническо отношение РС–Тервел е
добре оборудван и с добро програмно обезпечение, което подпомага по-
ефективната работа на магистратите и служителите му.

4. Съдиите полагат усилия при проучването, разглеждането,
решаването и написването на съдебните актове в законните срокове.
Съдебните актове на съдиите от РС–Тервел са в по-голямата си част
законосъобразни и добре мотивирани. От проверените дела не се
установи противоречива съдебна практика, предвид факта че повече от
оспорваните актове са потвърдени от въззивната инстанция.

5. В повечето случаи, делата се образуват, разпределят, насрочват,
отлагат и приключват съгласно изискванията на закона. В малка част от
делата се констатира неспазване на срока по чл. 340 от НПК. Отлагането
и насрочването им за следващите съдебни заседания е съобразено със
сроковете, предвидени в чл. 271, ал. 10 НПК.

6.  От проверката се установи добра практика по получаването,
съхраняването и предаването на веществени доказателства, които се
извършват съгласно Глава 12 от НПК и Глава 19 от ПАС. В актовете за
унищожаване на ВД е посочен конкретният метод/начин/способ за това.

7. През проверявания период са извършени проверки от ОС –
Добрич по отношение на съдиите, разглеждащи наказателни дела.

8. От извършената проверка се установи, че се спазват законовите
срокове при администриране на постъпилите жалби, протести и
възражения, които се изпращат на въззивна инстанция съгласно срокът
посочен в чл. 319, ал. 1 от НПК.

9. В хода на проверката, не бяха констатирани недостатъци при
попълване на проверените книги, които се водят в съответствие с
изискванията на ПАС. Слагат се жълти етикети на делата, чието
разглеждане е свързано с кратки процесуални срокове, съгласно чл. 82, т. 5
от ПАС. Също така през проверявания период (01.01.2020 г. до 31.12.2021
г.) стриктно се е спазвала разпоредбата на чл. 80 от ПАС при образуването
на наказателните дела в съда.

10. Във връзка с проведената тематична проверка, се констатира, че
в хартиения еквивалент на образуваните в ЕИСС след 30.06.2021 г.
наказателни дела, е приложен издадения в електронна форма акт на съда
със саморъчен подпис на съдията-докладчик.



11. Ha ocHoBaHLIe roqKa X or llpororcol }lb 15112.05.2020 r. Ha
Cr4uficrara KoJlerr4fllna BCC, cpoKbr cqr4raHo or 13.03.2020 r.Ao 13.05.2020
r. He ce cqura 3a lpocpoqeH npu- r43rorB{He Ha ct4e6nn aKToBe u npu
HacporrBaHe Ha AeJrara, [opaAu Koero KoHcrarr4paHure lpocpoqur IIpu
o6pa:ynaHero, HacporlBaHero, ABrlx(eHr.rero r,r ilpr4KrlotlBaHero Ha Aena npe3
KZrJreHAapHara 2020 r., ce cqurar 3a AorrycHarH rro o6exrnsHu npvq{nHu.

Brs ocHoBa Ha HarlpaBeHrrre KoHcrararl[[ u Ha ocHoBaHrre u.n. 58, at.2
or 3arona 3a crAe6Hara BJracr, IlHcnenroparbr KbM Btlcrurlq crAefien
cbBeT AaBa cJIeAHHTe

II. TIPETIOPbKTI:

l. CrAuure cneABa Aa rloJloxar yakrnurs v Aa crr€BBar cpoKa B[3LrpaH B
pa3nopeA6ara Ha rrJr. 340 or HIIK.

Ha ocH. ul. 58, an. 3 or 3CB eK3eMnJrrp or Hacrorrrlur Arr ga ce r43rrparu
Ha rlpeAceAarent Ha PC-TepBen, xofiro B eAHoMeceqeH cpoK or [oryqaBaHero
My Aa 3arlo3Hae c Hero cbAllure u crAe6sr4Te cny)KureJrur. flpe4ce4areJrrr Ha
PC-Tepnen Aa yBeAoMI4 rJIaBHr{r r{HcrreKTop Ha I4ncnerropara rrla BCC sa
LI3IIIJIHeHI4eTo Ha ToBa cBoe 3aAbnx(eHue. Br:paxeHur MoraT Ia ce HarrpaBf,T B

7 - AHeeeH cpoK or rlony^laBaHero My rpeA rJraBHprr LrHcrreKrop na I4BCC.
B eAHoceAMLIqeH cpoK or u3TnqaHe Ha cpoKa 3a r43rrbJrHeHrle Ha

npe[opbKlrre, Ha ocHoBaHLre r{r. 58, an. 2, nrn Bp. c a* 4 3CB, [peAceAareJrrr
Ha PC-TepBen Aa yBeAoMLI r.rlaBHll t4Hc[eKrop Ha I4HcueKropara rrla BCC sa
IIpeAnpueTI4Te MepKlI B LI3IIbJIHeHLIe Ha IIpenOpbKuTe.

Cne.q Lr3TurraHe Ha cpoKa rro r{Jr. 58, an. 3, vrcp. 2 - po 3CB - [pr4 nzrrca Ha
TIOCTbTILIJIUI Bb3pa)KeHVt[, a rrpv rrocTbrrlrJrv TaKuBa - cneA rrpoz3HacrHeTo Ha
rJIaBHI4t I4HcrIeKTop Ha I.BCC tto rflx, Korlne or aKTa, BeAHo c Bb3pa)KenvrflTa vr

pellreHlltra no rtx Ha DraBHrrf, LrHcrreKTop (npu rocrbrrr4Jrr{ Bb3paxeHur) na
eJIeKTpoHeH HocllTen Aa ce Lr3rrparrr Ha npeAceAarenr na Orprxen cr4-r{o6pnv
I4 Ha rrpeAcraBJrsBaulns CrAuitcxara KoJrerr{r rcru Bucruur H CbBCT.

I{HCIIEKTOP:     

kffi
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