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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-22-69/14.11.2022 г. на главния инспектор на Инспектората
към Висшия съдебен съвет,

СЕ ИЗВЪРШИ КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА на Районен съд – град
Омуртаг 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 Омуртаг с обхват от
30.06.2021 г. до 31.04.2022 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 21.11.2022 г. до 22.11.2022 г.
С ПРОВЕРЯВАЩИ:
ИНСПЕКТОР: ЮРИЙ КРЪСТЕВ
ЕКСПЕРТИ: НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ и ЮЛИЯ МЕРАНЗОВА

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 – Омуртаг,
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 – Омуртаг е един от трите районни съдилища в района на
ОС – Търговище, който обхваща и РС–Търговище, РС – Омуртаг, РС-
Попово.

Районен съд – Омуртаг се помещава в част от триeтажна сграда на
адрес гр. Омуртаг, ул. „Независимост“ № 1, с акт за публична държавна
собственост. С Договор от 30.07.2018 г. сключен между представителите на
Община Омуртаг и Висш съдебен съвет, е учредено безвъзмездно право на
управление на ВСС, за нуждите на РС – Омуртаг, върху част от първия
етаж на административната сграда – източното крило, публична общинска
собственост. По този начин съдът в момента се помещава в източното и
западното крило на първия етаж от описаната административна сграда.
Общият брой на помещенията в двете крила на етажа е 14. От тях две по-
големи са обособени като съдебни зали. Административния секретар и
системния администратор работят в едно помещение с малка площ, в което
е трудно да се обособяват места за съхранение на трудовите досиета на
работещите в съда, документация и кореспонденция на съда. Съдията по
вписванията и служителят към службата по вписванията работят в един
кабинет. Държавният съдебен изпълнител работи в самостоятелен кабинет.
Налице е и обективна невъзможност да бъдат обособени помещения за
определени цели според изискванията на различните закони. Достъпа до
съда и до администрацията на Община Омуртаг е през един общ вход, което
затруднява служителите на съдебната охрана да изпълняват функциите си,
тъй като голяма част от преминаващите през този вход лица са служители
на общината и граждани, които посещават общинската администрация.
Наред с това, Районен съд – Омуртаг не е в състояние да подсигури
помещения за съхраняване на документи и архив според законовите
изисквания, каквито поставят и Закона за защита на класифицираната
информация, правилника за приложението му и ПАС. Липсва възможност
за обособяване на място за изграждане на помещение за регистратура на
класифицирана информация, както и на помещение за съдебната охрана.
Архивните дела се съхраняват в помещение представляващо бивше
санитарно помещение на общинската администрация, което е с малка площ
и повишена влажност и съществува риск от повреждане и унищожаване на
делата. Архивите на Съдебно-изпълнителна служба и на Служба по
вписванията се съхраняват общо в помещение представляващо преградена
част от края на единия от коридорите ползвани от съда, което е с площ от
около 4 кв. м. Същото е крайно неподходящо за съхраняване на
изпълнителни и нотариални дела. Не е налице възможност за обособяване и
на адвокатска стая, в която адвокатите да се запознават с материалите по
делата, както и помещение за престой на задържани лица, доведени за
участие в дела.



4

Съдът е обезпечен с необходимата техника и разполага с две съдебни
зали, оборудвани 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. Съдът не разполага с информационни табели или
електронни информационни табла.

Съдът работи съгласно утвърдени от Административния ръководител –
председател “Стратегически план“ и „Оперативен план“. Предвидените в
тях цели и приоритети се изпълняват съобразно поставените срокове.

І. УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДА

Председател на съда е Невяна Захариева с ранг „съдия в АС“. Невяна
Захариева е назначена на длъжност „административен ръководител –
председател“ на РС – Омуртаг с решение по т. 2 по Протокол № 16 от
проведено на 01.04.2015 г. заседание на ВСС и е встъпила в длъжност на
14.04.2015 г. С решение по т. 5 по Протокол № 10 от проведено на
16.03.2020 г. заседание на СК на ВСС, Невяна Захариева е определена за
изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на
РС – Омуртаг, считано от 15.04.2020 г. С решение по т. 3 по Протокол № 21
от проведено на 01.06.2021 г. заседание на СК на ВСС, Н. Захариева е
назначена за втори мандат на длъжността „административен ръководител –
председател“ на РС – Омуртаг.

В РС-Омуртаг няма обособени отделения. Към момента на проверката,
общият брой съдии по щат е 2 бр. (считано от 26.07.2022 г.), от които
действително заети – 1 щ. бр.

През проверявания период действително са работили следните съдии:
• за 2020 г.
- Съдия Анета Петрова, период на работа: 01.01.2020 г. - 28.10.2020 г.
- Съдия Невяна Захариева, период на работа: 01.01.2020 г. -

31.12.2020 г.
• за 2021 г.
- Съдия Невяна Захариева, период на работа: 01.01.2021 г. -

31.12.2021 г.

От 28.10.2020 г. в Районен съд – Омуртаг работи постоянно един
магистрат, който е и административен ръководител – председател на съда и
осъществява общото административно ръководство на съда. Същият
магистрат извършва разпределението на делата и осъществява в „Бюро
съдимост“ функциите по чл. 9, ал. 2, чл. 40, ал. 2 и чл. 42 от Наредба № 8 от
26 февруари 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата
за съдимост.
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В отчетните доклади за работата на съда за 2020 г. и 2021 г. е
посочено, че утвърдената щатна численост на съдиите в Районен съд –
Омуртаг води до невъзможност на магистратите, респективно магистрата
да участват в различни инициативи, утвърдени програми и в обучения.

Съдебните служители са преминали през следните форми на обучение:

През 2020 г. – административния секретар е взел участие в:

– електронно дистанционно обучение на тема: „Основи на правото
за съдебни служители“ 23.03 – 16.04.2020 г.;

– електронно дистанционно обучение на тема: „Съдебна власт и
общество – съвременно информиране“ 21.04 – 20.05.2020 г.;

През 2021 г. – административния секретар е взел участие в:

– електронно дистанционно обучение на тема: „Изграждане на
ефективни умения за оценка и професионално поведение на
съдебната администрация“ 27.01 – 15.02.2021 г.;

– обучение на тема: „Работа с ЕИСС“ 05–06.10.2021 г.

В РС - Омуртаг работят 12 служители по щат, като през проверявания
период са били 13 бр. (считано от 09.11.2021 г. е прекратено трудовото
правоотношение на един служител поради придобиване на право на пенсия
за осигурителен стаж и възраст).  Съгласно щатното разписание бройките са
разпределени както следва: главен счетоводител – 1 щ. бр.;
административен секретар – 1 щ. бр.; съдебен помощник – 1 щ. бр.
(незаета); съдебен секретар – 3 щ. бр.; съдебен деловодител – 3 щ. бр.;
призовкар – 1 щ. бр.; системен администратор – 1 щ. бр.; поддръжка сгради
– огняр 1 щ. бр. и хигиенист – 1 щ. бр.

Разпределението на делата в РС–Омуртаг 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.

Към настоящия момент за управление движението на съдебните дела
се използват две информационни системи. До въвеждането на ЕИСС е
използвана само съдебна автоматизирана система САС „Съдебно
деловодство“, с разработчик „Информационно обслужване“ АД – Варна, а
от 25.06.2020 г. се използва и „Единна информационна система на
съдилищата“ (ЕИСС), с разработчик „Информационно обслужване“ АД.
Системите обхващат всички дейности свързани с воденето на делата, като
позволяват извършването на справки във всеки един момент и способстват
своевременното обслужване на страните по делата.
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Към момента всички компютри на Районен съд – Омуртаг са свързани
и работят в една физическа локална мрежа и ползват един сървър за
нуждите на приложенията за управление движението на делата и един
сървър за Автоматизирана информационна система за „Бюра съдимост“.
Това позволява ползването на различните мрежови ресурси от страна на
всички съдии и съдебни служители.

През 2020 г. и 2021 г. разпределението на делата се извършва от
административния ръководител на съда. Председателят на съда е утвърдил
(със Заповед РД-12-030/28.04.2017 г., изменени и допълнени със Заповед №
РД-12-002/09.01.2018 г., изменени и допълнени със Заповед № РД-12-
098/29.12.2020 г.) Вътрешни правила за случайно разпределение на делата в
РС – Омуртаг. Разпределението се извършва от административния
ръководител - председател на съда Невяна Захариева и се отразява в
протокол, подписан от председателя на съда, който се прилага към делото.

Определен е и процентът на натовареност на съдебните състави – 100%
на съдия, 90 % на председателя на съда за граждански и наказателни дела,
считано от 01.07.2016 г., съгласно Заповед № РД-12-053 от 30.06.2016 г., на
административния ръководител – председател на съда. От 03.11.2020 г. е
определен процент на натовареност - 100% на председателя на съда за
граждански и наказателни дела, съгласно Заповед № РД-12-083 от
02.11.2020 г., на И. Ф. административния ръководител – председател на РС
– Омуртаг. В период на отсъствие на законово основание на
административния ръководител – председател на РС – Омуртаг са издадени
Заповеди: № РД-12-003 от 04.01.2021 г., № РД-12-035 от 23.04.2021 г., №
РД-12-040 от 07.05.2021 г., № РД-12-044 от 28.05.2021 г., № РД-12-061 от
16.07.2021 г., № РД-12-072 от 31.08.2021 г., № РД-12-073 от 31.08.2021 г. и
№ РД-12-074 от 31.08.2021 г. – относно участието на командирован съдия в
разпределението на наказателни дела;

Съдиите дават дежурства съобразно график за дежурствата, който се
изготвя ежемесечно от председателя на съда. Съгласно утвърдени
Вътрешни правила за разпределение на делата в РС – Омуртаг  по време на
дежурство се гледат следните видове дела:

- ЧНД – искания за първоначално вземане на мярка за неотклонение по
чл. 64, ал. 1 НПК;

- ЧНД – претърсвания и изземвания – чл. 161 и сл. НПК,
освидетелстване – чл. 158 НПК, както и всички искания от наказателно –
правен характер, налагащи произнасяне на съда в деня на постъпването им
(вкл. и до 24 часа от постъпването им);

- АНД по Указа за борба с дребното хулиганство или Закона за
опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия.
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През проверявания период ОС–Търговище е извършил следните
проверки на РС–Омуртаг:

През 2020 г. не е извършвана проверка, а през 2021 г. е извършена една
планова проверка по граждански и наказателни дела от ОС – Търговище,
която показва, че организацията на работата на съда е на 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.

Съгласно Заповед АЗ-93 от 19.08.2019 г. на И. Ф. административен
ръководител – председател на ОС – Търговище магистратите от Районен
съд – Омуртаг са определени да участват в общо събрание на Районен съд –
Търговище.

За периода от 2020 г. до 2021 г., включително не са провеждани
събрания на съдиите, отнасящи се до уеднаквяване на съдебната практика и
правилно приложение на закона.

ІІ. СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

В Районен съд–Омуртаг, съдебните служители са структурирани
съобразно чл. 14 от ПАС на обща и специализирана администрация и
работят общо 13 служители.

Относима за настоящата проверка е работата на специализираната
администрация, в която влизат следните служби:
Ø „Регистратура“;
Ø „Съдебно деловодство“;
Ø „Съдебни секретари“;
Ø „Архив“;
Ø „Връчване на призовки и съдебни книжа“;
Ø Служител по сигурността на информацията;
Ø „Съдебни помощници“;
Ø Бюро „Съдимост“ – съдебен деловодител наказателни дела;

Съдебните служители, които работят в тях са разпределени както
следва:

Ø „Регистратура“ – съдебен деловодител граждански дела;
Ø „Съдебно деловодство“ – 3 бр. съдебни деловодители – 1 бр. за

гр. дела и 1 бр. за наказателни дела, 1 бр. в СИС при РС -
Омуртаг;

Ø „Съдебни секретари“ – 3 бр. от които 1 бр. в СИС при РС -
Омуртаг;
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Ø „Връчване на призовки и съдебни книжа“ – 1 бр. призовкар;
Ø Служител по сигурността на информацията – административен

секретар;
Ø „Съдебни помощници“ – 1 бр. (незаета);
Ø Бюро „Съдимост“ – съдебен деловодител наказателни дела.

В съда няма регистратура за класифицирана информация (РКИ).
Административния секретар е и ССИ, в нейния кабинет, в метален шкаф се
съхраняват всички регистри изисквани по закон.

В съда се водят следните книги:
на хартиен носител:
Ø книга за обжалвани дела
Ø регистър на исканията по чл. 159 от НПК
Ø разносна книга
Ø книга за получените и върнатите призовки и други съдебни

книжа

на електронен и хартиен носител:
Ø азбучен указател за образуваните наказателни дела;
Ø описна книга;
Ø книга за открити заседания;
Ø книга за закрити и разпоредителни заседания;
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 регистри за юридически лица с нестопанска цел и другите

юридически лица, които не са търговци, и специални регистри;
Ø изходящ и входящ дневник;
Ø регистър на отводите и самоотводите;
Ø регистър на издадени ЕЗА;
Ø  архивна книга
Ø регистър на издадените изпълнителни листове

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.
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Връчването на призовки, съобщения или преписи от жалба на
участвали в производството страни се извършва в срок до 3 дни.

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.

Изпращането на делата на по-горна инстанция става до 3 дни след
изтичане на срока за възражения по подадена жалба или протест.

При проверката се установи, че върху проверените дела за 2020 г. не
са поставени жълти етикети, а за 2021 г. са поставени жълти етикети само
върху папките на делата – „Бързо производство“ по глава 24 от НПК, а не
върху всички бързи производства според  чл. 82, ал. 5 ПАС.

В съда няма отделно помещение за склад за ВД. Те се съхраняват в
метален шкаф, находящ се в регистратурата, която се намира на първия
етаж. ВД са подредени, опаковани и надписани по дела. Не се съхраняват
пари, наркотични вещества и оръжия.

Получаването на веществените доказателства се извършва от съдебен
деловодител с подписването на приемо – предавателен протокол, приложен
към делото. В тази връзка са издадени Заповед № РД-12-006/20.01.2020 г. на
административен ръководител – председател на Районен съд – Омуртаг и
Протоколи № 1 и № 2 от 11.02.2020 г. на комисията за проверка на
наличността, съхранението и унищожаването на веществени доказателства
и Заповед № РД-12-007/12.01.2021 г. на административен ръководител –
председател на Районен съд –  Омуртаг и Протоколи № 1  и № 2  от
12.03.2021 г. на комисията за проверка на  наличността, съхранението и
унищожаването на веществени доказателства.

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

1. Описна книга за 2020 г. – наказателни дела, прошнурована,
прономерована, подлепена, със слепка с печат и подпис на административен
секретар и председател на съда, книгата съдържа 201 л., започната е на
02.01.2020 г. и е приключена на 30.12.2020 г. с подпис на председателя на
съда по установения ред, с вписване номер 317.

Всички графи са попълнени коректно и са водени по определения ред.

2. Описна книга за 2021 г. – наказателни дела,  прошнурована,
прономерована, подлепена, със слепка с печат и подпис на административен
секретар,  книгата съдържа 110 л., започната е на 04.01.2021 г. и е
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приключена на 15.12.2021 г. по установения ред с подпис на
административен секретар и председател, с вписване номер 330.

Всички графи са попълнени коректно и са водени по определения ред.

3. Срочна книга за открити заседания – наказателни дела за 2020 г.:
- част 1-ва. Представлява разпечатка от деловодната програма на съда.

Подредена по хронологичен ред, прошнурована, прономерована, няма
слепка,  съдържа 246 л., започната на 01.01.2020 г., завършена на 30.06.2020
г.

Всички графи са попълнени коректно и са водени по определения ред.

Част 2-ра. Представлява разпечатка от деловодната програма на съда.
Подредена по хронологичен ред, прошнурована, съдържа 165 л., не е
прономерована, няма слепка, започната на 02.07.2020 г., завършена на
31.12.2020 г. Съдържа дела, образувани в САС и ЕИСС. Всички графи са
попълнени коректно и са водени по определения ред. В същата книга се
съдържат и делата за цялата 2021 г., образувани в ЕИСС – от 06.01.2021 г.
до 07.12.2021 г. Всяка календарна година е отделена с разделител.

4. Книга за закрити заседания – наказателни дела  за 2020 г., папка с
картонени корици, в която са подредени в хронологичен ред разпечатка от
деловодната програма на съда; прошнурована, съдържа 182 л., започната е
на 02.01.2020 г. и е приключена на 31.12.2020 г. с приложена рекапитулация
за периода. Към книгата, отделени с разделител, са и делата, образувани в
ЕИСС.

Всички графи са попълнени коректно и са водени по определения ред.

5. Книга за закрити заседания – наказателни дела  за 2021 г., папка с
картонени корици, в която са подредени в хронологичен ред разпечатка от
деловодната програма на съда; прошнурована,прономерована, съдържа 20
л., започната е на 12.01.2021 г. и е приключена на 10.12.2020 г. с приложена
рекапитулация за периода. Към книгата, отделени с разделител, са и делата,
образувани в ЕИСС.

Всички графи са попълнени коректно и са водени по определения ред.

6. Книга за изпълнение на влезли в сила присъди и определения
Същата се води на хартиен носител. Прономерована, прошнурована,
подлепена, подпечата, с подпис на административен ръководител и
секретар.  Съдържа 104 л., започната на 29.10.2015 и се води и към момента
на проверката. При проверката се установи, че са извършвани регулярни
(ежемесечни) проверки.

Всички графи са попълнени коректно и са водени по определения ред.
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7. Книга за веществени доказателства – започната е на 06.02.2008 г. и
се води към момента на проверката. Същата е прономерованa,
прошнурованa, подлепенa, със слепка с печат и подпис на председател на
съда,  съдържа 104 л. В книгата са описани делата, по които са постъпили
веществени доказателства, тяхното описание и имената на подсъдимия. В
графа разпоредителни действия са посочени датата и вида на документа, с
който ВД е унищожено, върнато или предадено на друга институция. Всяка
календарна година е отделена с разделител. Към книгата в папки са
приложени протоколи от извършени годишни инвентаризации на ВД,
приемо-предавателни протоколи на ВД, протоколи за унищожаване на ВД,
в които е посочен начина на унищожаване.

8. Азбучник по наказателни дела – води се на хартиен носител за 2020
г. Книгата е започната на 02.01.2020 г. и е приключена на 31.12.2020 г.
Съдържа 102 л.

Всички графи са попълнени коректно и са водени по определения ред.

9. Азбучник по наказателни дела – води се на хартиен носител за 2021
г. Книгата е започната на 01.01.2021 г. и е приключена на 31.12.2021 г.
Съдържа 98 л.

Всички графи са попълнени коректно и са водени по определения ред.

 10. Регистър за издадени административни заповеди – прономерован,
прошнурован, започнат на 04.01.2019 г. и се води към момента на
проверката. В регистъра са описани по хронологичен ред издадените
заповеди на председателя на съда с кратка анотация за всяка от тях. Всяка
календарна година е отделена с разделител. Заповедите за всяка година са
поставени в отделни папки с меки корици:

- За 2020 г. подредени по хронологичен ред издадените заповеди на
председателя на съда. Започва със Заповед РД-12-001 от 06.01.2020 г. и е
приключена със Заповед РД-12-098 от 29.12.2020 г.

- За 2021 г. подредени по хронологичен ред издадените заповеди на
председателя на съда. Започва със Заповед РД-12-001 от 04.01.2021 г. и е
приключена със Заповед РД-12-096 от 17.12.2021 г.

В хода на проверката не бяха констатирани пропуски при попълване на
проверените книги.

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

1. Регистър на отводите/самоотводите по НПК и ГПК.
Представлява разпечатка от електронния регистър. Започнат на 01.01.2013
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г. и се води към момента на проверката. Всяка календарна година е
отделена с разделител. Съгласно Заповед РД-12-045/30.05.2014 г.,
регистърът се води на електронен носител. За 2020 г. са посочени 7
наказателни дела, като в съдебния акт е посочено основанието, на което се е
отвел съдията-докладчик от разглеждане на делото. За 2021 г. е вписано
едно наказателно дело, като в съдебния акт е посочено основанието, на
което се е отвел съдията-докладчик от разглеждане на делото.

2. Книга за обжалвани дела в ОС и АдмС – Търговище по
наказателни и граждански дела. Започната на 01.01.2010 г. и се води към
момента на проверката. Всяка календарна година е отделена с разделител. В
книгата по хронологичен ред са описани обжалваните дела, като за
наказателните е посочено вида на делото, дата на съдебния акт на РС, кога е
изпратено на въззивната инстанция, кога е върнато и резултат. За 2020 г. са
обжалвани 42 наказателни дела, а за 2021 г. – 11 бр.

3. Входящ дневник 2020 г. – брачни, граждански, наказателни,
административни дела, ДСИ и обща администрация - прономерован,
прошнурован, подпечатан, подлепен със слепка, с подпис на
административен секретар и административен ръководител, съдържа 604 л.
Започнат на 02.01.2020 г. и е приключен на 25.06.2020 г. по установения
ред, включва дела в САС. В папка с меки корици с подредени в
хронологичен ред разпечатка от електронната система на съда на
постъпилите документи по дела, образувани в САС за периода от 25.06.2020
до 31.12.2020 г.

Делата, образувани в ЕИСС, са в отделна книга, която представлява
папка, с подредени в хронологичен ред разпечатка от деловодната система
на съда; започнат е от 25.06.2020 г.  и е приключен на 31.12.2020 г.

4. Входящ дневник 2021 г. – брачни, граждански, наказателни,
административни дела, ДСИ и обща администрация – състои се от 2 части,
които представляват папки с меки корици. В едната са подредени по
хронологичен ред постъпилите документи по образуваните и неприключили
дела в САС, а във втората - ред постъпилите документи по образуваните в
ЕИСС.

5. Изходящ  дневник 2020 г. – брачни, граждански, наказателни,
административни дела, ДСИ и обща администрация – 3 части:

1 част - прономерован, прошнурован, подлепен, подпечатан, съдържа
202 листа, с подпис на административен ръководител и административен
секретар. Започнат е на 02.01.2020 и е приключен на 25.06.2020 г. по
установения ред. Съдържа подредена по хронологичен ред изходящата
документация по дела и адресати.
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2 част – папка са меки корици, подредена по хронологичен ред
разпечатка от електронната система на съда на изходящата документация по
дела, образувани в САС и адресати. Започнат е на 25.06.2020 г. и е
приключен на 31.12.2020 г.

3 част – папка са меки корици, подредена по хронологичен ред
разпечатка от електронната система на съда на изходящата документация по
дела, образувани в ЕИСС и адресати. Започнат е на 25.06.2020 г. и е
приключен на 30.12.2020 г.

6. Изходящ  дневник 2021 г. – 2 части:
1 част – папка са меки корици, подредена по хронологичен ред

разпечатка от електронната система на съда на изходящата документация по
дела, образувани в САС и адресати. Започнат е на 04.01.2021 г. и е
приключен на 20.12.2021 г.

2 част – папка са меки корици, подредена по хронологичен ред
разпечатка от електронната система на съда на изходящата документация по
дела, образувани в ЕИСС и адресати. Започнат е на 04.01.2021 г. и е
приключен на 29.12.2021 г.

7. Архивна книга наказателни дела. Започната на 20.02.2017 г. и се
води и към момента на проверката по установения ред. Прономерована,
прошнурована, подлепена, подпечатана, с подпис на административен
ръководител и административен секретар, съдържа  104 л. В книгата са
описани наказателните дела, архивирани през всяка календарна година.

8. Регистър на издадените ЕЗА. Започнат на 22.03.2010 г. и се води и
към момента на проверката по установения ред. Прономерован, съдържа 82
л. Описани са в хронологичен ред делата, по които има издадени ЕЗА и
техния адресат.

ІІІ. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Уеб-сайтът на РС–Омуртаг е https://omurtag-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.

Техническата обезпеченост на съдиите за бърз и лесен достъп до
актуалното българско законодателство и правото на ЕС гарантират по-бързо
и по-качествено правораздаване. Информационните технологии позволяват
по-голяма прозрачност в работата на съда и улесняват гражданите при
упражняване на правото за достъп до информация.
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В съда има въведена Политика за информационна сигурност на
Районен съд – Омуртаг, съгласно заповед № 78 от 03.05.2011 г. на Адм.
ръководител - Председател на Районен съд – Омуртаг, действащи към
момента на проверявания период. Сигурността на информацията в
локалната мрежа се осигурява от използването на антивирусен лицензиран
програмен продукт „ESET Endpoint Antivirus“, с лиценз предоставен от
Висш съдебен съвет.

Всички съдии и служители са обучени за работа с MS Office, MS Word,
Internet Explorer, Mozilla Firefox, Outlook Express, Adobe Acrobat Reader.
Всички работни места са оборудвани с компютърна техника и са свързани в
локална компютърна мрежа с 2 (бр.) сървъра. Компютрите се поддържат в
много добро хардуерно и софтуерно състояние и отговарят на съвременните
изисквания.

В Районен съд – Омуртаг се използват вече внедрените софтуерни
продукти за управление движението на съдебните дела, като регулярно се
обновяват системния и приложен софтуер. На регулярен принцип, т. е.
непрекъснато през годината се извършват необходимите дейности по
администриране и ежедневно поддържане на различните компоненти
(технически устройства и конфигурации) на ИТ инфраструктурата на съда,
което осигурява сигурността и надеждността на информационните системи
в администрацията.

Информацията в Web - сайтът на РС – Омуртаг се актуализира
ежедневно.

ІV. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА

А. за 2020 г.

По щат съдиите, които гледат наказателни дела са двама до
28.10.2020 г., за периода от 28.10.2020 г. до края на 2021 г. Районен съд –
Омуртаг е разполагал с 1 щатна бройка за магистрат.

В Районен съд – Омуртаг  няма обособено наказателно отделение. През
първата година от проверявания период наказателни дела са разглеждали
следните съдии:

Ø Съдия Невяна Захариева,
Ø Съдия Анета Петрова – до 28.10.2020 г.,

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

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

Съдия Невяна Захариева – 27 дни
Съдия Анета Петрова – 28 дни

През 2020 г. има направени 7 бр. отводи/самоотводи на съдии по
наказателни дела, както следва:

Ø съдия Анета Петрова – по 3 бр. дела
Ø  съдия Невяна Захариева – по 4 бр. дела

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

1. ЧНД  № 43/2020 г. – образувано на 18.02.2020 г. по чл. 64 от НПК,
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. Насрочено за същия
ден, когато с определение № 15 е уважено направеното искане.

2. ЧНД  № 277/2020 г. – образувано на 19.11.2020 г. по чл. 64 от НПК,
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане от
същия ден е насрочено за същата дата когато с определение № 244 е
уважено направеното искане.

3. ЧНД  № 98/2020 г. – образувано на 11.05.2020 г. по чл. 64 от НПК,
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. Насрочено за същия
ден, когато с определение № 25 е уважено направеното искане.

4. ЧНД  № 105/2020 г. – образувано на 19.05.2020 г. по чл. 159а от
НПК, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С
разпореждане № 177 от 20.05.2020 г. в ЗЗ е уважено направеното искане.

5. ЧНД № 10/2020 г. – образувано на 14.01.2020 г. по чл. 161, ал. 2 от
НПК, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. Отбелязан е
часът на постъпване на материалите в РС. С определение № 9 от 14.01.2020
г. е одобрен протокола за претърсване и изземване.

6. ЧНД № 106/2020 г. – образувано на 19.05.2020 г. по чл. 243 от НПК,
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С определение №
186/21.05.20202 г. е отменено постановлението на РП – Търговище, ТО –
Омуртаг за прекратяване на ДП и делото е върнато за продължаване на
разследването.
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7. ЧНД № 145/2020 г. – образувано на 17.06.2020 г., протокол за избор
на съдия–докладчик от същата дата, по чл. 23 от ЗПИИСРРПОУНВПМАС.
С определение № 260000 от 26.06.2020 е уважено направеното искане.

 8. ЧНД № 46/2020 г., образувано на 20.02.2020 г., протокол за избор
на съдия–докладчик от същата дата, по чл. 23 от НК. С разпореждане от
20.02.2020 г. насрочено за 17.03.2020 г. С разпореждане от 16.03.2020 г., във
връзка с обявеното извънредно положение, свързано с ограничаване на
разпространението на КОВИД 19 е отсрочено за 23.04.2020 г. С
разпореждане от 15.04.2020 г., във връзка с обявеното извънредно
положение, свързано с ограничаване на разпространението на КОВИД 19 е
отсрочено за 02.06.2020 г., когато с определение № 35 е определено общо
наказание на основание чл. 25 от НК.

9. ЧНД № 136/2020 г., образувано на 11.06.2020 г., протокол за избор
на съдия–докладчик от същата дата, чл. 72 от НПК. С определение № 212 от
11.06.2020 г. в ЗЗ е оставено без уважение направеното искане. По частен
протест е образувано ВЧНД № 106/2020 Г. по описа на ОС - Търговище и с
определение № 113 от 29.06.2020 г. е оставено в сила определението на РС –
Омуртаг.

10.  АНД № 169/2020 г. – образувано на 15.07.2020 г. по жалба срещу
наказателно постановление (НП), протокол за избор на съдия–докладчик от
същата дата. С разпореждане от 16.07.2020 г. е насрочено за 23.09.2020 г.,
когато делото е приключено и с Решение № 241/20.11.2021 г. е отменено
НП.

11. АНД № 119/2020 г. – образувано на 29.05.2020 г. по жалба срещу
НП, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане
от 01.06.2020 г. е насрочено за 03.08.2020 г., когато е  отложено за
15.09.2020 г., когато делото е приключено. С Решение № 260047 от
14.10.2020 г. е потвърдено НП.

12. АНД № 124/2020 г. – образувано на 02.06.2020 г. по жалба срещу
НП, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане
от 10.06.2020 г. е насрочено за 06.08.2020 г., когато делото е приключено. С
Решение № 260026/09.10.2020 г. е отменено НП.

13. АНД № 51/2020 г. – образувано на 06.01.2020 г. по жалба срещу
НП, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане
07.01.2020 г. е насрочено за 11.02.2020 г., когато делото е приключено и с
Решение № 13/23.03.2020 г. е отменено НП. По касационна жалба е
образувано КАНД № 69/2020 г. по описа на АдмС-Търговище и с решение
№ 109/25.09.2020 г. е оставено в сила решението на РС-Омуртаг.
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14. АНД № 233/2020 г. – образувано на 28.09.2020 г. по жалба срещу
НП, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане
от 05.10.2020 г. е насрочено за 09.11.2021 г., отложено за 21.12.2020, когато
делото е приключено и с Решение № 13/19.02.2021 г. е отменено НП. По
касационна жалба е образувано КАНД № 61/2021 г. по описа на АдмС-
Търговище и с решение № 62/18.05.2021 г. е отменено решението на РС-
Омуртаг и е потвърдено НП.

15. АНД № 256/2020 г. – образувано на 27.10.2020 г. по жалба срещу
срещу НП, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С
разпореждане ОТ 23.12.2020 г. е насрочено за 19.02.2021 г., когато делото е
приключено и с Решение № 39/19.08.2021 г. е отменено НП. По касационна
жалба е образувано КАНД № 133/2021 г. по описа на АдмС-Търговище и с
решение № 129/11.11.2021 г. е оставено в сила решението на РС-Омуртаг.

16. АНД № 167/2020 г. – образувано на 13.07.2020 г. по жалба срещу
ЕФ, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане
от 27.07.2020 г. делото е насрочено за 08.09.2021 г., когато е приключено и с
Решение № 236/13.10.2020 г. е потвърден ЕФ. По касационна жалба е
образувано КАНД № 148/2020 г. по описа на АдмС-Търговище и с решение
№ 5/14.01.2021 г. е оставено в сила решението на РС-Омуртаг.

17. АНД № 314/2020 г. – образувано на 23.12.2020 г. по жалба срещу
ЕФ, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. Без разрешение
на председателя на съда е насрочено в тримесечния срок, с разпореждане от
19.03.2020 г. за 22.04.2020 г., когато делото е приключено и с Решение №
25/18.06.2020 г. е потвърден ЕФ.

18. АНД № 186/2020 г. - образувано на 30.07.2020 г. по чл. 78а от НК
за извършено престъпление по чл. 345 от НК, протокол за избор на съдия–
докладчик от същата дата. С разпореждане от 31.08.2020 г. е насрочено за
17.09.2020 г., когато делото е отложено за 03.11.2020 г. С протокол за избор
на съдия-докладчик от 02.11.2020 г. делото е преразпределено на съдия
Захариева на основание Решение т. 2 от Протокол № 33 на СК на ВСС С
разпореждане от 02.11.2020 г. е насрочено за 27.11.2020 г. , отложено за
06.01.2021 г., когато с Решение № 2 от същата дата обвиняемият е признат
за виновен, освободен е от наказателна отговорност и му е наложено
административно наказание – глоба. Мотивите предадени в срок.

19. АНД № 140/2020 г. – образувано на 16.06.2020 г. по чл. 78а от НК
за извършено престъпление по чл. 235 от НК, протокол за избор на съдия–
докладчик от същата дата. С разпореждане от 16.06.2020 г. е насрочено за
15.07.2020 г., отложено за 18.08.2020 г., когато е прекратено наказателното
производство чл. 24, ал. 1, т. 6 от НПК.
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20. АНД № 146/2020 г. - образувано на 18.06.2020 г. по чл. 78а от НК
за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3 от НК, протокол за
избор на съдия–докладчик от същата дата. С бланката за образуване е
насрочено за 07.07.2020 г., когато с Решение № 260009 от същата дата
обвиняемият е признат за виновен, освободен е от наказателна отговорност
и му е наложено административно наказание – глоба. Мотивите предадени в
срок.

21. НЧХД № 20/2020 г. - образувано на 27.01.2020 г. за престъпление
по чл. 130, ал. 1 от НК. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата
дата. С разпореждане от 28.01.2020 г. е насрочено за 27.02.2020 г. По
постъпила молба от тъжител, с определение от 26.02.2020 г. делото е
отсрочено за 10.04.2020 г. С определение от 26.03.2020 г., във връзка с
обявеното извънредно положение, свързано с ограничаване на
разпространението на КОВИД 19 делото е отсрочено за 22.05.2020 г., когато
на основание чл. 24, ал. 5, т. 5 от НПК е прекратено наказателното
производство.

22. НОХД  № 87/2020 г. - образувано на 30.04.2020 г. по внесено
споразумение за извършено престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, протокол
за избор на съдия–докладчик от същата дата. Насрочено е за 14.05.2020 г.,
когато е одобрено внесеното споразумение.

23. НОХД  № 121/2020 г. - образувано на 29.05.2020 г. по внесено
споразумение за извършено престъпление по чл. 316, вр. чл. 308 от НК,
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. Насрочено за
05.06.2020 г., когато е одобрено внесеното споразумение.

30. НОХД  № 310/2020 г. - образувано на 23.12.2020 г. по внесен
обвинителен акт (ОА) за извършено престъпление по чл. 172б, ал. 1 от НК,
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане от
29.12.2020 г.  е насрочено за 22.02.2021 г., когато е постановена осъдителна
присъда № 3. Мотивите са предадени на 21.06.2021 г.

31. НОХД  № 243/2020 г. - образувано на 09.10.2020 г. по внесен ОА
за извършено престъпление по чл. 196, ал. 1, вр. чл. 195, ал. 1, т. 3 от НК,
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане от
12.10.2020 г. е насрочено за 09.11.2020 г., когато е постановена осъдителна
присъда № 226. Мотивите са предадени на 08.01.2021 г.

32. НОХД  № 120/2020 г. - образувано на 29.05.2020 г. по внесен ОА
за извършено престъпление по чл. 191, ал. 2, вр. чл. 20, ал. 2 от НК,
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане №
194 от 02.06.2020 г. е насрочено за 20.07.2020 г., когато е постановена
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осъдителна присъда № 260019 с прилагане на чл. 78а от НК. Мотивите са
предадени на 18.09.2020 г.

33. НОХД  № 273/2020 г. - образувано на 17.11.2020 г. по внесен ОА
за извършено престъпление по чл. 196, ал. 1, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал.
2 и чл. 211 от НК, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С
разпореждане № 390 от 23.12.2020 г. е насрочено за 13.01.2021 г., отложено
за 11.02.2021 г., когато е постановена осъдителна присъда № 1. Мотивите са
предадени на 12.04.2021 г.

34. НОХД  № 18/2020 г. - образувано на 21.01.2020 г. по внесен ОА
за извършено престъпление по чл. 290, ал. 1 от НК, протокол за избор на
съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане № 19 от 28.01.2020 г. е
насрочено за 28.02.2020 г., когато е одобрено постигнато споразумение
между страните.

35. НОХД  № 2/2020 г. - образувано на 06.01.2020 г. по внесен ОА за
извършено престъпление по чл. 325, ал.1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, протокол за
избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане № 7 от
09.01.2020 г. е насрочено в РЗ за 21.02.2020 г., отложено за 18.05.2020 г., с
определение № 72 от 16.03.2020 г. е отсрочено във връзка с обявеното
извънредно положение, свързано с ограничаване на разпространението на
КОВИД 19 за 29.05.2020 г., отложено за 22.07.2020 г., когато е постановена
осъдителна присъда № 260021. Мотивите са предадени на 21.09.2020 г.

36. НОХД  № 114/2020 г. - образувано на 27.05.2020 г. по внесен ОА
за извършено престъпление по чл. 172б, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, протокол за
избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане № 192 от
28.05.2020 г. е насрочено за 09.07.2020 г., когато е постановена осъдителна
присъда № 260013. Мотивите са предадени на 01.09.2020 г.

37. НОХД  № 111/2020 г. - образувано на 22.05.2020 г. по внесен ОА
за извършено престъпление по чл. 183, ал. 1 от НК, протокол за избор на
съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане № 190 от 26.05.2020 г. е
насрочено за 30.06.2020 г., когато е постановена осъдителна присъда №
260005. Мотивите са предадени на 11.08.2020 г.

38. НОХД  № 100/2020 г. - образувано на 12.05.2020 г. по внесен ОА
за извършено престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, протокол за
избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане № 170 от
13.05.2020 г. е насрочено за 19.05.2020 г., когато е одобрено постигнато
споразумение между страните.
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Всички наказателни дела се образуват с бланка, върху която се
отбелязва датата на образуване, видът на делото, номер, подпис на
председателя на съда, както и за кога е насрочено делото (дата и час).

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

Не се слагат се жълти етикети върху папките на делата – бързо
производство – чл. 82, ал. 5 ПАС.

През 2020 г. в Районен съд-Омуртаг  са поставени за разглеждане общо
356 бр. наказателни дела. От тях НОХД – 115 бр., ЧНД – 40 бр., НЧХД – 3
бр. и АНД – 198бр. Останали от предишен период са 39 бр. Процентното
съотношение на останалите несвършени от предходен период, спрямо
всички поставени за разглеждане наказателни дела е 10.9 %.

Новообразуваните наказателни дела са 317 бр. От тях НОХД – 105 бр.,
ЧНД – 39 бр., НЧХД – 2 бр. и АНД – 171 бр.

№ СЪДИЯ
постъпили дела през 2020   г.

об
щ

о
де

ла

в т.ч по видове дела.:

НОХД НЧХД

АНД/
вкл. по

чл. 78а от
НК /

ЧНД

Всичко дела 356 115 3 198 40
1 Невяна Захариева 232 73 2 130 27
2 Анета Петрова 124 42 1 68 13

През 2020 г. съдиите са приключили 270 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/вкл.
по чл.
78а от
НК/

ЧНД
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Всичко дела 270 92 2 141 35
1 Невяна Захариева 148 50 1 75 22
2 Анета Петрова 122 42 1 66 13

През 2020 година от общо разгледаните 356 бр. наказателни дела, в
края на периода не свършени са останали 86 бр. дела, както следва:

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

През 2020 г. са прекратени общо 9 бр.  дела, както следва:

Ø АНД № 312/2020 г. Н. Захариева, поради оттегляне на жалбата.
Ø АНД № 313/2020 г. Н. Захариева, поради оттегляне на жалбата.
Ø АНД № 27/2021 г. Н. Захариева, поради оттегляне на жалбата.
Ø АНД № 44/2021 г.Н. Захариева, поради недопустимост на жалбата
Ø АНД № 45/2021 г.Н. Захариева, поради недопустимост на жалбата
Ø АНД № 84/2021 г.Н. Захариева, поради недопустимост на жалбата
Ø АНД № 85/2021 г. Н. Захариева, поради недопустимост на жалбата
Ø АНД № 86/2021 г. Н. Захариева, поради недопустимост на жалбата
Ø АНД № 87/2021 г. Н. Захариева, поради недопустимост на жалбата
Ø АНД № 91/2021 г. Н. Захариева, чл. 84 от ЗАНН, вр. с чл. 323, ал. 1, т.

1, вр. чл. 320, ал. 3 от НПК
Ø АНД № 179/2021 г.  Н.  Захариева,  чл.  42, ал.  2, пр.  І-во,  вр.  ал.  1,  вр.

чл. 36, ал. 1 от НПК
Ø АНД № 218/2021 г. Н. Захариева, поради недопустимост на жалбата
Ø НОХД № 9/2021 г. Н. Захариева, чл. 249, ал. 1, вр. чл. 248, ал. 1, т. 3

НПК
Ø НОХД № 155/2021 г. Невяна Захариева чл. 43, т. 3 от НПК

През първата година от проверявания период няма дела погасени по
давност.

През 2020 г. в РС–Омуртаг с осъдителни присъди са приключили 10
дела, по съдии както следва:

съдия
общо НОХД НЧХД ЧНД АНХД

Невяна Захариева 84 23 1 5 55

Анета Петрова 2 0 0 0 2
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Съдия Постановени осъдителни присъди -
брой

Невяна Захариева 7
Анета Петрова 3

През 2020 г. в РС-Омуртаг има постановена 1 бр. оправдателна присъда
- НОХД № 62/2019 г. – съдия – докладчик Невяна Захариева

През 2020 г. РС–Омуртаг  не е разгледал наказателни дела, по които
подсъдимият е бил непълнолетен.

По реда на гл. 29 от НПК „Решаване на делото със споразумение” са
решени 72 бр. дела, като по реда на чл. 381 от НПК са 36 броя и по реда на
чл. 384 от НПК са 36 броя дела. По 3 бр. дела  не е спазен срока съгласно чл.
382, ал. 2 от НПК.

Пор.
№

№ на
дело

Дата на
образуване

Дата на
съдебно
заседание

Съдия -
докладчик

1 85/2020 29.04.2020 07.05.2020 А. Петрова
2 87/2020 30.04.2020 14.05.2020 А. Петрова
3 88/2020 30.04.2020 14.05.2020 А. Петрова

По реда на гл. 28 от НПК „Освобождаване от наказателна отговорност
с налагане на административно наказание” са разгледани 43 бр. дела.

Няма  дела, които да 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 3 бр. дела, както следва:

Съдия Анета Петрова – 2 бр.
Съдия Невяна Захариева  – 1 бр.

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

През 2020 г. в РС–Омуртаг  са разгледани 9 бр. дела по реда на гл. 24,
НПК „Бързо производство”, както следва:
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съдия Номер на
дело

Дата на
насрочване

Дата на
разглеждане

Дата на изготвяне на
мотивите

А. Петрова НОХД №
25/2020 г. 30.01.2020 г. Прекратено на

31.01.2020 г. Прекратено

А. Петрова НОХД №
62/2020 г. 22.04.2020 г. 28.05.2020 г. Мотиви 03.06.2020 г.

Н. Захариева НОХД №
278/2020 г. 19.11.2020 г. 26.11.2020 г. Споразумение от

26.11.2020 г.

Н. Захариева НОХД №
285/2020 г. 20.11.2020 г. 27.01.2021 г. Споразумение от

27.01.2021 г.

Н. Захариева НОХД №
287/2020 г. 23.11.2020 г. 30.11.2020 г. Споразумение от

30.11.2020 г.

Н. Захариева НОХД №
304/2020 г. 15.12.2020 г. 22.12.2020 г. Споразумение от

22.12.2020 г.

Н. Захариева НОХД №
316/2020 г. 30.12.2020 г. 06.01.2021 г. Споразумение от

06.01.2021 г.

Н. Захариева НОХД №
317/2020 г. 30.12.2020 г. 06.01.2021 г. Споразумение от

06.01.2021 г.

През 2020 г. в РС–Омуртаг са образувани и разгледани общо 2 бр. дела
по реда на гл. 34 от НПК.

Съдия По чл. 427 НПК По чл. 433 НПК общо
Н.Захариева 0 2 2
Анета Петрова 0 0 0
общо 0 2 2

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

По НОХД 215/2020 г. – докладчик съдия Невяна Захариева, е
определен 7-дневен срок, в който прокурорът да отстрани установени
очевидни фактически грешки в обвинителния акт.

За 2020 г. са разгледани 5 бр. дела, образувани по искане за вземане на
мярка за неотклонение „Задържане под стража” (чл.64 от НПК) или за
нейното изменение (чл. 65 от НПК). От тях 5 бр. дела са по чл. 64 от НПК и
0 бр. дела са по чл. 65 от НПК



24

От общия брой ЧНД с правно основание чл.  64  от НПК съдът е
постановил определението си в деня на образуването по 5  бр. дела.

От общия брой ЧНД с правно основание чл.  64  от НПК съдът е
постановил определението си в 3 дневен срок от деня на образуването по 0
бр. дела.

 От общия брой ЧНД с правно основание чл.  64  и чл.  65  от НПК,
съдът е постановил определението си в срок по-дълъг от 3 дни по 0 бр. дела.

През проверяваната година в РС–Омуртаг са разгледани 40 бр. ЧНД.
От тях с правно основание по чл. 243 от НПК са 2 бр. дела.

През 2020 г. 21 бр. ЧНД са образувани в РС-Омуртаг по искане на
органите на досъдебното производство:

- съдия Анета Петрова - 7 бр.:
Ø Производство по чл. 64, ал. 1 от НПК  ......................  2 бр.
Ø Производство по чл. 159а от НПК  ............................  2 бр.
Ø Производство по чл. 243 от НПК  ..............................  3 бр.

- съдия Невяна Захариева - 14 бр.:
Ø Производство по чл. 64, ал. 1 от НПК  ......................  3 бр.
Ø Производство по чл. 72, ал. 1 от НПК  ......................  3 бр.
Ø Производство по чл. 159а от НПК  ............................  2 бр.
Ø Производство по чл. 161, ал. 2 от НПК  ....................  4 бр.
Ø Производство по чл. 223 от НПК  ..............................  1 бр.
Ø Производство по чл. 243 от НПК  ..............................  1 бр.

По спазването на чл. 247а от НПК:

През проверявания период 3 бр. НОХД са насрочени в тримесечен срок
без разрешение на председателя.

- съдия Анета Петрова:
1. НОХД № 126/2020 г. - образувано на 03.06.2020 г., насрочено
р.з. за 04.08.2020 г.

- съдия Невяна Захариева:
1. НОХД № 65/2020 г. - образувано на 09.04.2020 г., насрочено р.з.
за 24.06.2020 г. Делото е насрочено в по-дълъг срок поради
обявеното извънредно положение в страната заради пандемията от
COVID-19 и решенията на ВСС в тази връзка.

2. НОХД № 126/2020 г. - образувано на 03.06.2020 г.,
насрочено р.з. за 07.01.2021 г. Делото е било преразпределено на
съдия Захариева на 18.11.2020 г.
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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. 252, ал. 2 и ал. 4 от НПК:

През 2020 г. в РС-Омуртаг 9 бр. дела са насрочени в едномесечен срок
от разпоредително заседание, няма дела насрочен извън едномесечния срок.

По спазването на чл. 308 и чл. 340 от НПК:

По 1 бр. дело мотивите са постановени в срок от 15 дни, по 9 бр. дело в
срок от 60 дни, няма дела мотивите по които да са изготвени в срок над 60
дни.

От всички решени АНдела, по 18 бр. решенията са постановени след
изтичане на 60 дневния срок.

Вид
дело

№ на
дело

Дата на заседание –
обявено за решаване Съдия Дата на

съдебния акт
Дата на
мотиви

Д
ни

АНД 50/202
0 06.08.2020 Анета

Петрова 06.08.2020 09.10.2020 64

АНД 116/20
20 03.08.2020 Анета

Петрова 09.10.2020 67

АНД 124/20
20 06.08.2020 Анета

Петрова 09.10.2020 64

АНД 129/20
20 06.08.2020 Анета

Петрова 09.10.2020 64

АНД 152/20
20 04.08.2020 Анета

Петрова 09.10.2020 66

АНД 230/20
19 24.08.2020 Невяна

Захариева 30.10.2020 67

АНД 30/202
0 24.08.2020 Невяна

Захариева 02.11.2020 70

АНД 70/202
0 26.08.2020 Невяна

Захариева 11.12.2020 10
7

АНД 115/20
20 25.08.2020 Невяна

Захариева 17.11.2020 84

АНД 118/20
20 25.08.2020 Невяна

Захариева 26.11.2020 93

АНД 123/20
20 26.08.2020 Невяна

Захариева 26.11.2020 92

АНД 127/20
20 21.08.2020 Невяна

Захариева 22.10.2020 62

АНД 150/20
20 24.08.2020 Невяна

Захариева 30.10.2020 67

АНД 151/20
20 05.10.2020 Невяна

Захариева 23.12.2020 79
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АНД 157/20
20 24.07.2020 Невяна

Захариева 24.07.2020 24.09.2020 62

АНД 171/20
20 28.10.2020 Невяна

Захариева 29.12.2020 62

АНД 180/20
20 25.09.2020 Невяна

Захариева 30.12.2020 96

АНД 181/20
20 25.09.2020 Невяна

Захариева 30.12.2020 96

По спазването на чл. 416 от НПК:

По 1 бр. дело препис от присъдата или определението за изпълнение е
изпратен на съответния орган в 7-дневен срок от влизането й в сила. През
2020 г. има 11 бр. 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 270 бр., общо 214  бр. дела са приключили в едно
съдебно заседание:

Вид на делото съдия
В  съдебно
заседание

НОХД Анета Петрова 36
Невяна Захариева 41

АНД
Анета Петрова 47

Невяна Захариева 54

ЧНД
Анета Петрова 12

Невяна Захариева 23
НЧХД Невяна Захариева 1

Това е 79.26 % от общо свършените през проверяваната година
наказателни дела.

От общо свършените  270 бр. наказателни дела, 11 бр. наказателни дела
са приключили до три съдебни заседания.

Вид на делото съдия
Брой дела

НОХД Анета Петрова 1
Невяна Захариева 4

НЧХД
Анета Петрова 0

Невяна Захариева 0
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АНД
Анета Петрова 1

Невяна Захариева 5

ЧНД
Анета Петрова 0

Невяна Захариева 0

Това е 4.07 % от общо свършените през проверяваната година
наказателни дела.

Наказателните дела, приключили с повече от три съдебни заседания
са 5  бр. От тях:

Това е 1.85 % от общо свършените през проверяваната година
наказателни дела.

Дела отложени над 3 пъти 4 бр.:
- съдия Анета Петрова - 3 бр.:

АНД № 149/2020 г. 4 отлагания:
1. неявяване на свидетел;
2. неявяване на свидетел;
3. допускане разпит на свидетел
4. ново призоваване на нередовно призован и неявил се свидетел
НОХД № 226/2019 г. - 5 отлагания:

съдия НОХД НЧХД
Дела по
чл. 78 а

НК
ЧНД ЧНД –

разпити АНД

об
щ

о

Анета
Петрова

1 бр. – 5
заседания 1

Невяна
Захариева

1 бр. – 8
заседания,
1 бр. – 4

заседания,
1 бр- 4

заседания,

– – – – 1 бр. – 4
заседания 4

Общо
приключени
нак. дела в
повече от 3

засед.

3 – – – – 2 5
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1. неявяване на подсъдимия;
2. насрочване на открито съдебно заседание за разглеждане на делото по

общия ред;
3. неявяване на подсъдимия (изменя МНО и постановява принудително

довеждане на подсъдимия);
4. неявяване на редовно призован свидетел;
5. оттегляне на пълномощно – указва на подсъдимия, че следва да

упълномощи защитник.

НОХД № 118/2019 г. 5 отлагания:
1. нередовно призоваване на подсъдимия;
2. нередовно призоваване на подсъдимия (за призоваване в Р. Румъния);
3. нередовно призоваване на подсъдимия;
4. нередовно призоваване на подсъдимия;
5. нередовно призоваване на подсъдимия;

- съдия Невяна Захариева - 1 бр.
НОХД № 65/2020 г- 5 отлагания:
1. нередовно призоваване на един от защитниците на подсъдимия;
2. насрочване на открито съдебно заседание за разглеждане на делото по

общия ред;
3. неявяване на свидетели;
4. неявяване на редовно и нередовно призовани свидетели;
5. неявяване на свидетели (наложена глоба и принудително довеждане);

От общо свършените 270 бр. наказателни дела, по 181 бр. наказателни
дела разглеждането е било в срок до 3 месеца, т.е. 67.03 %.

С обща продължителност от 3 до 6 месеца са 70  наказателни дела, т. е.
25.92 %.

С обща продължителност от 6 до 12 месеца са 19 наказателни дела, т. е.
7.03 %

съдия/вид дело
Срочност на разглеждане на наказателните дела

до 1 м. 1–2 м. 2–3 м. 3–6 м. 6–12 м. над 1 г. общо

А. Петрова 49 19 17 33 4 0 122

НОХД 24 9 3 5 1 0 42

НЧХД 0 0 1 0 0 0 1

ЧНД 10 2 0 1 0 0 13
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АНД 15 8 13 27 3 0 66

Н. Захариева 61 22 13 37 15 0 148

НОХД 27 13 5 3 2 0 50

НЧХД 0 0 0 1 0 0 1

ЧНД 17 4 1 0 0 0 22

АНД 17 5 7 33 13 0 75

ОБЩО ЗА СЪДА 110 41 30 70 19 0 270

В края на първата година от поверявания период не са приключили 86
бр. наказателни дела, от които НОХД – 23 бр., НЧХД – 1 бр., АНД
(включително по чл. 78а от НК) – 57 бр.  и ЧНД – 5 бр.

съдия
общо НОХД НЧХД ЧНД АНХД

А.Петрова 2 0 0 0 2

Д.Динков 84 23 1 5 55

В РС–Омуртаг през 2020 г. няма изгубени дела. През първата година от
проверявания период няма спрени дела.

От приключилите през отчетния период 270 бр. наказателни дела
обжалвани са 43 бр.:

съдия

Брой обжалвани и протестирани съдебни актове
Присъди/Решения Определения

ОбщоНОХД,
НЧХД и

ЧНД
АНД

НОХД,
НЧХД и

ЧНД
АНД

Анета
Петрова 1 15 0 6 22

Н. Захариева 2 13 3 3 21
Общо 3 28 3 9 43

52 броя  дела са върнати от инстанционен контрол.
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а) потвърдени са 41 бр. акта.

съдия Брой потвърдени съдебни актове
Анета Петрова 22
Невяна Захариева 19

общо 41

б) отменени са 9 бр. акта.

съдия Брой
отменени
съдебни
актове

Отменени с
връщане на
делото за

ново
разглеждане

Отменени с
постановяване

на нова
присъда (акт)

Отменени с
прекратяване

на
наказателното
производство

А. Петрова 4 1 2 1
Н.Захариева 5 0 5 0

общо 9 1 7 1

в) изменен е 2 бр. актове.

съдия Брой изменени съдебни актове
Анета Петрова 2
Невяна Захариева 0

общо 2

Горните показатели обуславят извода, че пред проверяваната година,
съдиите от РС–Омуртаг 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 е 13,21 дела, а средномесечно
свършените наказателни дела от един съдия през същата година са 11,25
дела.

Брой съдии по щат - 2
Брой постъпили наказателни дела - 317
Средномесечно постъпление на наказателни дела - 13,21
Брой свършени наказателни дела - 270
Средномесечно свършени наказателни дела - 11,25

Средномесечното постъпление на наказателни дела на един съдия на
база действителна натовареност през годината от проверявания период е
14,49 дела, (изчислява се на база постъпили дела и действително отработени
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човекомесеци в наказателното отделение), средномесечно свършени дела от
един съдия, който разглежда наказателни дела, са 12,35 дела.

Отработени човекомесеци - 21,87
Брой постъпили наказателни дела - 317
Средномесечно постъпление на наказателни дела - 14,49
Брой свършени наказателни дела - 270
Средномесечно свършени наказателни дела - 12,35

През годината съдиите разглеждали наказателни дела са отработили
21,87 човекомесеци, като изчислението на показателя става при съотнасяне
на постъпилите и решените дела към тези отработени човекомесеци.
Средномесечно дела за разглеждане от един съдия са 26,84 дела.

Отработени човекомесеци - 21,87
Брой постъпили и свършени наказателни дела - 587
Средномесечно наказателни дела за разглеждане - 26,84

Б. за 2021 г.

По щат един съдия е разглеждал наказателни дела. В съда няма
обособено наказателно отделение и не са работили съдебни помощници.

Административният ръководител на РС–Омуртаг  ползва отпуск след
депозиране на молба до председателя на ОС–Търговище, 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. Невяна Захариева 33 дни

През 2021 г. има направени 1 бр. отвод/самоотвод на съдията по
наказателни дела.

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  № 157/2021 г. – образувано на 21.06.2021 г. по чл. 64 от НПК,
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане №
150 от същия ден е насрочено за същата дата, когато с определение № 65 е
уважено направеното искане.
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2. ЧНД  № 212/2021 г. – образувано на 03.09.2021 г. по внесено
предложение по чл. 157 от ЗЗ, протокол за избор на съдия–докладчик от
същата дата. С разпореждане № 223 от 03.09.2021 г. е насрочено за
14.09.2021 г. С протокол за избор на съдия-докладчик от 13.09.2021 г.
делото е преразпределено на съдия Захариева, отложено е за 28.09.2021 г.,
когато с решение № 50 е уважено направеното предложение. Мотивите
предадени в срок.

3. ЧНД № 278/2021 г. – образувано на 14.11.2021 г. по чл. 161, ал. 2 от
НПК, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. Отбелязан е
часът на постъпване на материалите в РС. С определение № 111 от
14.11.2021 г. е одобрен протокола за претърсване и изземване.

4. ЧНД № 111/2021 г., образувано на 26.04.2021 г., протокол за избор на
съдия–докладчик от същата дата, по чл. 23 от НК. С разпореждане № 100 от
05.05.2021 г. насрочено за 27.05.2021 г., когато с протоколно определение
№ 154 е определено общо наказание на основание чл. 25 от НК.

5. ЧНД № 144/2021 г., образувано на 04.06.2021 г. по чл. 72 от НПК,
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С определение № 57
от 04.06.2021 г. в ЗЗ е уважено направеното искане.

6. АНД № 37/2021 г. – образувано на 16.02.2021 г. по жалба срещу
наказателно постановление (НП), протокол за избор на съдия–докладчик от
същата дата. С разпореждане № 140 от 09.06.2021 г. е насрочено за
01.07.2021 г., отложено за 24.08.2021 г., когато делото е приключено и с
Решение № 57/22.10.2021 г. е отменено НП.

7. АНД № 134/2021 г. – образувано на 28.05.2021 г. по жалба срещу НП,
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане №
145 от 15.06.2021 г. е насрочено за 01.07.2021 г.,  когато делото е
приключено. С Решение № 51/29.09.2021 г. е отменено НП.

8. АНД № 34/2021 г. – образувано на 04.02.2021 г. по жалба срещу
електронен фиш (ЕФ), протокол за избор на съдия–докладчик от същата
дата. С разпореждане № 136 от 09.06.2021 г.  делото е насрочено за
01.07.2021 г., отложено за 24.08.2021 г., когато е приключено и с Решение
№ 59/26.10.2021 г. е потвърден ЕФ.

9. АНД № 83/2021 г. - образувано на 01.04.2021 г. по чл. 78а от НК за
извършено престъпление по чл. 345, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, протокол за избор
на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане от 01.04.2021 г. е
насрочено за 21.04.2021 г., когато с Решение № 19 от същата дата
обвиняемият е признат за виновен, освободен е от наказателна отговорност



33

и му е наложено административно наказание – глоба. Мотивите предадени в
срок.

10. НЧХД № 177/2021 г. - образувано на 15.07.2021 г. за престъпление по
чл. 130, ал. 2 от НК. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата.
С разпореждане № 163 от 15.07.2021 г. е насрочено за 13.08.2021 г.,
отложено за 27.10.2021 г., когато на основание чл. 289, вр. чл. 24, ал. 5, т. 3
от НПК е прекратено наказателното производство.

11. НЧХД № 247/2021 г. - образувано на 08.10.2021 г. за престъпление
по чл. 313 от НК. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. С
определение № 110 от 01.11.2021 г. е прекратено наказателното
производство на основание чл. 247б, ал. 2, т. 2, вр. чл. 250, ал. 1, т. 1 и чл.
24, ал. 1, т. 1 от НПК.

12. НОХД  № 5/2021  г.  -  образувано на 05.01.2021  г.  по внесен ОА за
извършено престъпление по чл. 3195, ал. 1, т. 3 и т. 7 от НК, протокол за
избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане № 2 от
07.01.2021 г. е насрочено за 03.02.2021 г., отложено за 24.02.2021 г., когато е
постановена осъдителна присъда № 4. Мотивите предадени на 14.06.2021 г.

13. НОХД  № 32/2021 г.  -  образувано на 03.02.2021 г.  по внесен ОА за
извършено престъпление по чл. 216, ал. 4 от НК, протокол за избор на
съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане № 30 от 05.02.2021 г.  е
насрочено за 24.03.2021 г., когато е постановена осъдителна присъда № 6,
като е приложена разпоредбата на чл. 78а от НК. Мотивите са предадени в
срок.

14. НОХД  № 35/2021 г. - образувано на 08.02.2021 г. по внесено
споразумение за извършено престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, протокол
за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане № 31 от
09.02.2021 г. е насрочено за 16.02.2021 г., когато е одобрено внесеното
споразумение.

15. НОХД  № 51/2021 г. - образувано на 04.03.2021 г. по ОА акт за
извършено престъпление по чл. 343б, ал. 1 и чл. 345, ал. 2 от НК, протокол
за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане № 49 от
04.03.2021 г. е насрочено за 10.03.2021 г., когато е одобрено постигнато
споразумение.

16. НОХД  № 133/2021 г. - образувано на 27.05.2021 г. по внесен ОА за
извършено престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, протокол за избор на
съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане № 118 от 27.05.2021 г. е
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насрочено за 03.06.2021 г., в с.з. по молба на защитник е отложено за
18.06.2021 г., когато е одобрено постигнато  споразумение между страните.

Всички наказателни дела се образуват с бланка, върху която се
отбелязва датата на образуване, видът на делото, номер, подпис на
председателя на съда, както и за кога е насрочено делото (дата и час).

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

Слагат жълти етикети само върху папките на делата – „Бързо
производство“ по глава 24 от НПК, а не върху всички бързи производства
според  чл. 82, ал. 5 ПАС.

През 2021 г. в Районен съд-Омуртаг  са поставени за разглеждане общо
416 бр. наказателни дела. Останали от предишен период са 28 бр.
Новообразуваните наказателни дела са 330 бр.

2021 г. НОХД НЧХД АНД (вкл.
по чл. 78а от НК)

ЧНД

Невяна Захариева 132 6 198 51
Зорница Павлова 1 0 0 0
Хрисимир Пройнов 21 0 0 1
Явор Томов 2 0 0 0

За втората година от проверявания период са свършени 258 бр.
наказателни дела.

съдия
Брой свършени дела

НОХД НЧХД ЧНД АНД Общо

Н. Захариева 98 5 46 80 229

З. Павлова 1 0 0 0 1

Й. Антонова 2 0 2 0 4

Хр. Пройнов 21 0 1 0 22

Я. Томов 2 0 0 0 2

Общо 124 5 49 80 258
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През 2021 г. в РС– Омуртаг няма прекратени наказателни производства
на основание чл. 248а, ал. 2 от НПК.

През втората година от проверявания период няма спрени наказателни
дела в РС-Омуртаг.

За периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. няма дела е върнати на
прокурора за отстраняване на ОФГ.

През 2021 г. в РС–Омуртаг с осъдителни присъди са приключили 22 бр.
дело,  както следва:

Съдия Постановени осъдителни присъди -
брой

Невяна Захариева 21
Хрисимир Пройнов 1
Общо 22

През 2021 г. в РС–Омуртаг няма постановени оправдателни присъди на
основание чл. 304 от НПК.

През втората година от проверявания период РС–Омуртаг  е разгледал
2 бр. наказателни дела, по които подсъдимият е бил непълнолетен.

По реда на гл. 29 от НПК „Решаване на делото със споразумение” са
решени 101  бр. дела, 49 бр. по реда на чл. 381 от НПК и 52 бр. по реда на
чл. 384 от НПК.  Три дела са насрочени извън срока предвиден в чл. 382, ал.
2 от НПК.

съдия

Брой дела, насрочени след 7-дневния срок по чл.
382, ал. 2 НПК

Номер на дело Дата на
образуване

Дата на
насрочване

Н. Захариева НОХД №
35/2021 г. 08.02.2021 г. 16.02.2021 г.

Н. Захариева НОХД №
67/2021 г. 22.03.2021 г. 30.03.2021 г.

Н. Захариева НОХД №
160/2021 г. 30.06.2021 г. 07.07.2021 г.
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По реда на гл. 28 от НПК „Освобождаване от наказателна отговорност
с налагане на административно наказание” са разгледани 33 бр. дела.

По 1 бр. дело не е спазен срока по чл. 376, ал. 1 от НПК - АНД №
293/2021 г. – съдия Невяна Захариева

По реда на гл. 27, НПК „Съкратено съдебно следствие в производство
пред първата инстанция” са разгледани 12 бр. дела.

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

През 2021 г. в РС–Омуртаг са разгледани 13 бр. дела по реда на гл. 24,
НПК „Бързо производство”. Няма дела, по които не е бил спазен срока по
чл. 358, ал. 1, т. 4 от НПК.

Брой
БП

Насрочени
в срок-чл.
358 (1), т.
4 НПК

Насрочени
извън срока

приключващ акт Изготвени
мотиви извън
срокаприсъда споразу

мение
13 13 0 1 12 0

През 2021 г. в РС–Омуртаг няма образувани и разгледани дела реда на
гл. 34 от НПК.

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

През втората година от проверявания период  няма върнати на
прокуратурата дела на основание чл. 248а от НПК.

За 2021 г. са прекратени 22 бр. наказателни дела, както следва:

Вид
дело

Номер на
дело

Съдия
докладчик Причини

АНД 312/2020 г. Н.Захариева поради оттегляне на жалбата

АНД 313/2020 г. Н.Захариева поради оттегляне на жалбата

АНД 27/2021 г. Н.Захариева поради оттегляне на жалбата

АНД 44/2021 г. Н.Захариева поради недопустимост на жалбата

АНД 45/2021 г. Н.Захариева поради недопустимост на жалбата
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АНД 84/2021 г. Н.Захариева поради недопустимост на жалбата

АНД 85/2021 г. Н.Захариева поради недопустимост на жалбата

АНД 86/2021 г. Н.Захариева поради недопустимост на жалбата

АНД 87/2021 г. Н.Захариева поради недопустимост на жалбата

АНД 91/2021 г. Н.Захариева чл. 84 от ЗАНН,  вр. чл. 323, ал. 1, т. 1,
вр. чл. 320, ал. 3 от НПК

АНД 179/2021 г. Н.Захариева чл. 42, ал. 2, пр. І-во, вр. ал. 1,  вр. чл.
36, ал. 1 от НПК

АНД 218/2021 г. Н.Захариева поради недопустимост на жалбата

НОХД 9/2021 г. Н.Захариева чл. 249, ал. 1, вр. чл. 248, ал. 1, т. 3
НПК

НОХД 155/2021 г. Н.Захариева чл. 43, т. 3 от НПК

НЧХД 244/2020 г. Н.Захариева чл. 287, ал. 7 от НПК

НЧХД 177/2021 г. Н.Захариева чл. 289, ал. 1, вр. чл. 24, ал. 5, т. 3 НПК

НЧХД 247/2021 г. Н.Захариева чл. 247б, ал. 2, т. 2, вр. чл. 250, ал. 1, т.
1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК

НЧХД 55/2021 г. Н.Захариева чл. 42, ал. 2, пр. І-во, вр. ал. 1, вр. чл.
36, ал. 1 от НПК

ЧНД 69/2021 г. Н.Захариева за администриране на жалбата

ЧНД 114/2021 г. Н.Захариева поради недопустимост на жалбата

ЧНД 197/2021 г. Н.Захариева чл. 43, т. 3 от НПК

ЧНД 233/2021 г. Н.Захариева поради недопустимост на искането с
правно основание чл. 64 от НПК

В РС–Омуртаг през 2021 г. е. прекратено едно дело след три заседания:

НЧХД 244/2020 г. Н.Захариева

Прекратено на осн. чл. 287, ал. 7 от НПК.
Делото е отлагано: неявяване на адвокат;
за извършване на допуснатата СМЕ и за
допускане до разпит на свидетели.



38

За 2021 г. са разгледани 4 бр. дела, образувани по искане за вземане на
мярка за неотклонение „Задържане под стража” (чл.64 от НПК) или за
нейното изменение (чл. 65 от НПК). От тях 4 бр. дела са по чл. 64 от НПК и
0 бр. дела са е чл. 65 от НПК.

съдия Определения по дела
по чл. 64 НПК

Определения по дела по
чл. 65 НПК

общо

в
същия

ден

В 3
дн.

срок

Срок
над 3
дни

в
същия
ден

В 3
дн.
срок

Срок
над 3
дни

Н.Захариева 4 0 0 0 0 0 4

През проверяваната година в РС–Омуртаг са  разгледани 54 бр. ЧНД.
От тях с правно основание по чл. 243 от НПК са 1 бр. и 2 бр. дела по чл. 244
от НПК.

През 2021 г. 33 бр. ЧНД са образувани и разгледани по искане на
органите на досъдебното производство:

- съдия Невяна Захариева - 32 бр.:
Ø Производство по чл. 64, ал. 1 от НПК - 4 бр.
Ø Производство по чл. 72, ал. 1 от НПК - 7 бр.
Ø Производство по чл. 159а от НПК - 4 бр.
Ø Производство по чл. 161, ал. 2 от НПК - 2 бр.
Ø Производство по чл. 223 от НПК - 12 бр.
Ø Производство по чл. 243 от НПК - 1 бр.
Ø Производство по чл. 244, ал. 5 от НПК - 2 бр.

- съдия Зорница Павлова - 0 бр.
- съдия Йоханна Антонова - 1 бр.

Ø Производство по чл. 72, ал. 1 от НПК - 1 бр.
- съдия Хрисимир Пройнов - 0 бр.
- съдия Явор Томов - 0 бр.

По спазването на чл. 247а от НПК/ чл. 247б, ал. 2, т. 1 от НПК:

През втората годна от проверявания период в РС-Омуртаг няма дела
насрочени извън срока по чл. 247а/чл. 247б, ал. 2, т. 1 от НПК.

По спазването на чл. 252, ал. 2 от НПК:

 За 2021 г. в РС-Омуртаг 15 бр. дела са насрочени в едномесечен срок
от разпоредително заседание и 1 бр. заседания извън едномесечния срок, от
разпоредително заседание.
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По спазването на чл. 271, ал. 10 от НПК:

 През 2021  г.  се спазва срока по чл.  271,  ал.  10  от НПК,  по всички
НОХД  интервалът между съдебните заседания е до три месеца.

По спазването на чл. 308/ чл. 340 от НПК:

По 3 бр. дела мотивите са изготвени в срок до 60 дни, а по 5 бр. дела
срока е по-дълъг от 60 дни, както следва:

Вид
дело

№ на
дело

Дата на
заседание Съдия Дата на съдебния

акт
Дата на
мотиви

Дн
и

НОХД 309/2020 22.02.2021 Невяна
Захариева 22.02.2021 17.06.2021 115

НОХД 310/2020 22.02.2021 Невяна
Захариева 22.02.2021 21.06.2021 119

НОХД 5/2021 24.02.2021 Невяна
Захариева 24.02.2021 14.06.2021 110

НОХД 16/2021 21.06.2021 Невяна
Захариева 21.06.2021 21.06.2022 365

НОХД 199/2021 25.11.2021 Невяна
Захариева 25.11.2021 23.06.2022 210

По 27 бр. дела решенията са изготвени до 60 дни, а по 19 бр. дела
решенията са изготвени в срок по-дълъг от 60 дни, както следва:

Вид
дело

№ на
дело

Дата на
заседание –
обявено за
решаване

Съдия
Дата на

съдебния
акт

Дата на
мотиви Дни

АНД 193/2020 25.01.2021 Невяна Захариева 16.07.2021 172

АНД 236/2020 11.11.2020 Невяна Захариева 11.01.2021 61

АНД 253/2020 19.02.2021 Невяна Захариева 19.08.2021 181

АНД 254/2020 19.02.2021 Невяна Захариева 19.08.2021 181

АНД 255/2020 19.02.2021 Невяна Захариева 19.08.2021 181

АНД 256/2020 19.02.2021 Невяна Захариева 19.08.2021 181

АНД 257/2020 19.02.2021 Невяна Захариева 19.08.2021 181

АНД 294/2020 12.04.2021 Невяна Захариева 30.09.2021 171



40

АНД 295/2020 12.04.2021 Невяна Захариева 18.06.2021 67

АНД 296/2020 12.04.2021 Невяна Захариева 18.06.2021 67

АНД 302/2020 12.04.2021 Невяна Захариева 23.06.2021 72

АНД 303/2020 12.04.2021 Невяна Захариева 24.06.2021 73

АНД 3/2021 26.05.2021 Невяна Захариева 29.10.2021 156

АНД 14/2021 26.05.2021 Невяна Захариева 12.11.2021 170

АНД 15/2021 26.05.2021 Невяна Захариева 28.10.2021 155

АНД 34/2021 24.08.2021 Невяна Захариева 26.10.2021 63

АНД 50/2021 20.09.2021 Невяна Захариева 07.03.2022 168

АНД 134/2021 01.07.2021 Невяна Захариева 29.09.2021 90

АНД 242/2021 05.11.2021 Невяна Захариева 05.11.2021 04.02.2022 91

АНД 243/2021 05.11.2021 Невяна Захариева 05.11.2021 04.02.2022 91

По спазването на чл. 416 от НПК:

По 1 бр. дело препис от акта е изпратен на съответния орган в 7дневен
срок от влизането й в сила. По 6 бр. препис от акта 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 258 бр. наказателни дела са приключили 183 в едно
открито съдебно заседание. Това е 70.93 % от общо свършените през
проверяваната година наказателни дела.

съдия НОХД НЧХД ЧНД АНД

об
щ

о

Н. Захариева 68 2 43 55 168

З. Павлова 1 0 0 0 1

Й. Антонова 2 0 2 0 4

Хр. Пройнов 7 0 1 0 8

Я. Томов 2 0 0 0 2
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От общо свършените 258 бр. наказателни дела, 13 бр. наказателни дела
са приключили в три съдебни заседания. Това е 5.038 % от общо
свършените през проверяваната година наказателни дела.

Наказателните дела, приключили с повече от три съдебни заседания
са 20 бр.

Това е 7.75 % от общо свършените през проверяваната година
наказателни дела

От общо свършените 258 бр. наказателни дела, по 188 бр. наказателни
дела разглеждането е било в срок до 3 месеца, т.е. 72.87%.

С обща продължителност от 3 до 6 месеца са 29  наказателни дела, т. е.
11.24 %.

С обща продължителност от 6 до 12 месеца са 38 наказателни дела, т. е.
14.72 %.

 С обща продължителност над 1 година са 2 бр. дела, т.е. 0.77%.

съдия
Срочност на разглеждане на наказателните дела

до 1 м. 1–2 м. 2–3 м. 3–6 м. 6–12 м. над 1 г. общо

Н.Захариева 111 36 12 29 38 2 229

НОХД 51 20 9 6 10 2 98

НЧХД 2 0 0 1 2 0 5

ЧНД 33 11 1 0 0 0 46

АНД 25 5 2 22 26 0 80

З. Павлова 1 0 0 0 0 0 1

НОХД 1 0 0 0 0 0 1

НЧХД 0 0 0 0 0 0 0

ЧНД 0 0 0 0 0 0 0

АНД 0 0 0 0 0 0 0

Й.Антонова 4 0 0 0 0 0 4

Общо 80 2 46 55 183
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НОХД 2 0 0 0 0 0 2

НЧХД 0 0 0 0 0 0 0

ЧНД 2 0 0 0 0 0 2

АНД 0 0 0 0 0 0 0

Хр. Пройнов 22 0 0 0 0 0 22

НОХД 21 0 0 0 0 0 21

НЧХД 0 0 0 0 0 0 0

ЧНД 1 0 0 0 0 0 1

АНД 0 0 0 0 0 0 0

Я. Томов 2 0 0 0 0 0 2

НОХД 2 0 0 0 0 0 2

НЧХД 0 0 0 0 0 0 0

ЧНД 0 0 0 0 0 0 0

АНД 0 0 0 0 0 0 0

Общо 140 36 12 29 38 2 258

В края на втората година от поверявания период не са приключили 158
бр. наказателни дела

съдия
Брой останали несвършени дела

НОХД НЧХД ЧНД АНД Общо

Н. Захариева 34 1 5 118 158

З. Павлова 0 0 0 0 0

Й. Антонова 0 0 0 0 0

Хр. Пройнов 0 0 0 0 0

Явор Томов 0 0 0 0 0

Общо 34 1 5 118 158
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В РС–Омуртаг през 2021 г. няма изгубени  дела и погасени по
давност.

Несвършени дела образувани две и повече години преди  извършваната
проверката:

- НОХД № 118/2019 г. – съдия Невяна Захариева.
Причини: делото е образувано на 02.07.2019 г. и е било

разпределено на съдия-докладчик А. Петрова. Отлагано е многократно
поради: нередовно призоваване на подсъдимия, изискана справка за
местонахождението на подсъдимия; нередовно призоваване на подсъдимия
(за призоваване в Р. Румъния); повторно изпращане на молба за правна
помощ в Букурещ; нередовно призоваване на подсъдимия. На 18.11.2020 г.
делото е било преразпределено на съдия-докладчик Н. Захариева. Делото е
отлагано многократно поради: нередовно призоваване на подсъдимия (за
подготвяне на съдебна поръчка); нередовно призоваване на подсъдимия (за
подготвяне на нова съдебна поръчка); за подготвяне на нова съдебна
поръчка. По делото е издадена ЕЗА. Към 30.06.2022 г. делото е с насрочено
Разпоредително заседание за 13.09.2022 г.

От приключилите през отчетния период 258 бр. наказателни дела
обжалвани са 13 бр., както следва:

съдия

Брой обжалвани и протестирани съдебни актове

Присъди/Решения Определения

ОбщоНОХД,
НЧХД и

ЧНД
АНД

НОХД,
НЧХД и

ЧНД
АНД

Н. Захариева 2 10 0 1 13

З. Павлова 0 0 0 0 0

Й. Антонова 0 0 0 0 0

Хр. Пройнов 0 0 0 0 0

Явор Томов 0 0 0 0 0

Общо 2 10 0 1 13

Ø Потвърдени съдебни 9 бр. актове:
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съдия Брой потвърдени съдебни актове
Невяна Захариева 9

Ø Отменени 1 бр. съдебен акт:

Ø Изменени 1 бр. съдебен акт:

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

Причината за допускане на просрочия при приключването на делата е
обективна – през проверявания период РС-Омуртаг е имал един щат за
съдия, който е разглеждал всички дела. В тази връзка:

С писмо с изх. № 1263 от 23.12.2021 г. е направено искане за
възстановяване на съкратена една свободна длъжност „съдия“ в РС –
Омуртаг.

С писмо с изх. № 714 от 08.07.2022 г. е направено искане за
разкриване на една щатна бройка „съдия“ в РС – Омуртаг. Съгласно
Решение по т. 1 от Протокол № 26 от дистанционно заседание чрез
видеоконферентна връзка на Пленума на ВСС, проведено на 26.07.2022 г.,
на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ е разкрита 1 (една) щатна длъжност
„съдия“ в РС – Омуртаг, считано от датата на вземане на решението. От
01.10.2022 г. е командирован Б. Царчински – младши съдия от ОС –
Търговище в РС – Омуртаг, съгласно Заповед № АЗ-99 от 27.09.2022 г. на
административен ръководител – председател на ОС – Търговище.

С писмо с изх. № 155 от 17.02.2022 г. е направено искане за
трансформиране на длъжност „съдебен секретар“ в длъжност „съдебен
помощник“ в РС – Омуртаг. С Решение на Комисия „Съдебна
администрация“ към СК на ВСС по протокол № 4/09.03.2022 г., т. 8 е
отхвърлено искането за трансформиране на 1 щ. бр. за длъжност „съдебен
секретар“ в „съдебен помощник“.

С писмо с изх. № 329 от 30.03.2022 г. е направено отново искане за
трансформиране на длъжност „съдебен секретар“ в длъжност „съдебен
помощник“ в РС – Омуртаг. С Решение на Комисия „Съдебна
администрация“ към СК на ВСС по протокол № 7/13.04.2022 г., т. 9 е
трансформирана 1 щ. бр. за длъжност „съдебен секретар“ в „съдебен
помощник“. Считано от 26.09.2022 г. след провеждане на конкурс РС –
Омуртаг тази длъжност е заета.
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ТЕМАТИЧНА ПРОВЕРКА

При извършената тематична проверка на образуваните в ЕИСС 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-Търговище
в електронен и хартиен вид, като обжалвания съдебен акт е приложен в
хартиеното дело със саморъчен подпис на съдията, който го е постановил.

В РС-Омуртаг за периода на проверката са образувани в ЕИСС общо
дела, както следва:

- За 2021 г. - 171 бр.,  наказателни дела, както следва:

Общо дела НОХД НЧХД АНД ЧНД
171 70 2 79 20

- За 2022 г. - 112 бр.,  наказателни дела, както следва:

Общо дела НОХД НЧХД АНД ЧНД
112 44 2 59 7

НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ:

Средномесечното постъпление на наказателни дела на един съдия на
база утвърденото щатно разписание е 27,50 дела, а средномесечно
свършените наказателни дела от един съдия през същата година са 21,50
дела.

Брой съдии по щат - 1
Брой постъпили наказателни дела - 330
Средномесечно постъпление на наказателни дела - 27,50
Брой свършени наказателни дела - 258
Средномесечно свършени наказателни дела - 21,50

Средномесечното постъпление на наказателни дела на един съдия на
база действителна натовареност през годината от проверявания период е
19,68 дела, (изчислява се на база постъпили дела и действително отработени
човекомесеци в наказателното отделение), средномесечно свършени дела от
един съдия, който разглежда наказателни дела, са 15,39 дела.

Отработени човекомесеци - 16,766
Брой постъпили наказателни дела - 330
Средномесечно постъпление на наказателни дела - 19,68
Брой свършени наказателни дела - 258
Средномесечно свършени наказателни дела - 15,39
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През годината съдиите разглеждали наказателни дела са отработили
16,766 човекомесеци, като изчислението на показателя става при съотнасяне
на постъпилите и решените дела към тези отработени човекомесеци.
Средномесечно дела за разглеждане от един съдия са 35,07 дела.

Отработени човекомесеци - 16,766
Брой постъпили и свършени наказателни дела - 588
Средномесечно наказателни дела за разглеждане - 35,07

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–Омуртаг е на 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.

2. Съдията по щат и командированите съдии са разглеждали
наказателни дела, по всички видове производства от подсъдните на съда.

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–Омуртаг 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. От
проверените дела не се установи противоречива съдебна практика.

5. В повечето случаи, делата се образуват, разпределят, насрочват,
отлагат и приключват съгласно изискванията на закона. В част от делата
се констатира неспазване на сроковете при насрочването им по чл. 247б,
и по чл.  308  и 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
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извършват съгласно Глава 12 от НПК и Глава 19 от ПАС. В актовете за
унищожаване на ВД не е посочен конкретният метод/начин/способ за това.

7. През проверявания период е извършена една проверка от ОС –
Търговище по отношение на съдиите, разглеждащи наказателни дела за
проверявания период.

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. Съдебните книги се водят според изискванията на ПАС. Не се
слагат жълти етикети на делата, чието разглеждане е свързано с кратки
процесуални срокове, съгласно чл. 82, т. 5 от ПАС. През проверявания
период (01.01.2018 г. до 31.12.2019 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. дела,
е приложен издадения в електронна форма акт на съда със саморъчен
подпис на съдията-докладчик.

Въз основа на направените констатации и на основание чл. 58, ал. 2
от Закона за съдебната власт,  Инспекторатът към Висшия съдебен
съвет дава следните

II. ПРЕПОРЪКИ:

1. Да се обозначават със жълти етикети всички дела – бързо
производство, съгласно изискваията на чл. 82, ал. 5 от ПАС.

На осн. чл. 58, ал. 3 от ЗСВ екземпляр от настоящия Акт да се изпрати
на председателя на РС–Омуртаг, който в едномесечен срок от получаването
му да запознае с него съдиите и съдебните служители. Председателят на
РС–Омуртаг да уведоми главния инспектор на Инспектората към ВСС за
изпълнението на това свое задължение. Възражения могат да се направят в
7 – дневен срок от получаването му пред главния инспектор на ИВСС.

В едноседмичен срок от изтичане на срока за изпълнение на
препоръките, на основание чл. 58, ал. 2, във вр. с ал. 4 ЗСВ, председателят
на РС–Омуртаг да уведоми главния инспектор на Инспектората към ВСС за
предприетите мерки в изпълнение на препоръките.



Cner r,r3rrfFraHe Ha cpoKa rro qlr. 58, ar. 3, usp. 2 - po 3CB - rpn Jrurrca Ha
fIocTbrII{JIH Bb3pa)I(elJu{fl,, a IIpH rrocrbrrr,rJrlr raKr,rBa - cneA rrpoH3Hac{Hero Ha
rJraBHH.fl lIHc[eKTop ua HBCC uo r.flx, Korrr{e or aKTa, BeAHo c Bb3parKeulaflTa vr

pelrreHu{Ta no rtx Ha rJraBHHrr lrHc[eroop (npu nocrb[Hrrr,r Bb3paKernrr) ua
ereKTpoHeH Hocrrren Aa ce r{3rrpar{T Ha [peAceAaTeJr.f, Ha orcprxeH cbA-
Ttpronuqe LI Ha rpeAcraBJurBarru{r Crlnficrara KoJrerrrfl KbM Bncruuq crae6eH
cbBeT.
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