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             На основание чл.58 във вр.с чл.56, ал.1 и 3 и чл.57,ал.1 от Закона за 

съдебната власт и приетия план  за провеждане на комплексна планова 

проверка от Инспектората към Висшия съдебен съвет на съдилищата, 

прокуратури и следствени отдели към Окръжните прокуратури за 2013г. и 

Заповед № ПП- 01- 16/ 05. 03. 2014 год. на Главния Инспектор на 

Инспектората към Висшия съдебен съвет, 

 СЕ ИЗВЪРШИ КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА на Окръжен съд град 

Търговище с обхват на проверката от 01.01.2012год. до 31.12.2013 год. и 

задачи на проверката: 

- времеви стандарти за администрирането на отделните видове дела, 

срочност на разгледаните първоинстанционни дела и въззивни 

проиводства и срокове за изготвяне на решенията, определенията и на 

мотивите към постановените присъди. 

- върнати за доразследване дела - причини и основания, както и 

спрени наказателни дела. 

- изпълнение на присъдите, срокове и причини за евентуално 

просрочване. 

- общи данни за постъпилите и решени дела от всеки съдия; 

- оправдателни присъди. 

- общ контрол - извършени ревизии от Апелативен съд; предложения 

за изменение на будещи съмнение и водещи до противоречиво приложение 

текстове на отделни норми, както и до противоречива съдебна практика. 

- азбучници, деловодни и заповедни книги. 

 

СРОК за извършване на проверката от 17. 03. 2014 г. до 

21.03.2014г. 

 

 С ПРОВЕРЯВАЩИ:  

ИНСПЕКТОР:  Албена Костова  

ЕКСПЕРТИ: Мариела Митева и Олег Велинов. 

 

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. 
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Окръжен съд – Търговище се помещава в административна сграда – 

Съдебна палата, предоставена с решение №47 от 5. 02. 1999г. на 

Министерски съвет- част от недвижим имот- публична държавна 

собственост. Намира се на адрес: гр. Търговище, пл. „Свобода”. В 

„Съдебна палата” Търговище се помещават Административен съд, Районен 

съд, Окръжна и Районна прокуратури и служба на „Агенция по 

вписванията”. 

Окръжен съд- Търговище разполага с 3 съдебни зали. Охранява се от 

служители на ОЗ ”Охрана” Търговище.  Предоставя на гражданите 

следните информационни услуги:  

 - електронно информационно табло за разглежданите дела по зали и 

номер на дело ; 

 - електронни табла пред съдебните зали ; 
 - указателни табели; 

 - гишета за обслужване на гражданите; 

 - регистратура за приемане и получаване на книжа;  

 - поща за сигнали за корупционни действия. 

 В електронния сайт на съда се съдържа информация за 

организацията на съда и съобщения за неговата дейност. 

  

Съдиите и съдебните служители разполагат с много добри битови 

условия за упражняване на своите правомощия и ефективно обслужване на 

гражданите. 

 

І. УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДА 

 

Ръководството на Окръжен съд Търговище се осъществява от 

административния ръководител- Тихомир Петков. Заместници на 

административния ръководител са Десислава Сапунджиева, която е 

председател на наказателно отделение и Мариана Иванова, която е 

председател на гражданско и търговско отделение.  

Общият    брой    на    съдиите    по    щат  

 през 2012 г. е 13 съдии и един младши съдия, който със Заповед 

№1397 от 5. 10. 2011г.  на председателя на ВКС  бил командирован в СРС 

до 25. 06. 2012г.  През м. септември 2012 е назначен нов младши съдия, 

който до края на годината е бил на обучение в НИП. 

през 2013 е 13 съдии и един младши съдия, който встъпил длъжност 

на 24. 06. 2013г. 

 В наказателно отделение са работили 7бр. съдии и 1бр. младши 

съдия от 25. 06. 2013г. 
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 През проверявания  период  съгласно чл. 84, ал.2 от ЗСВ в ОС- 

Плевен са обособени три отделения:  

 Наказателно, 

 Гражданско и  

 Търговско .  

Съдиите в ОС- Търговище са разпределени по отделения със заповед 

№56/11.11.2009г. на председателя на съда, която е действала и през 

периода, проверяван от настоящата проверка. По силата на тази заповед 

през 2012 и 2013г. в наказателното отделение са правораздавали следните 

съдии, разпределени по състави: 

Тихомир Петков- административен ръководител, председател на ОС- 

Търговище;  

Десислава Сапунджиева- заместник- председател и председател на 

наказателно отделение; 

Татяна Йорданова 

Бонка Янкова 

Ангел Павлов 

Мирослав Митев 

Йордан Иванов 

 

 В периода 1. 01. 2012г.- 25. 06. 2012г. щата за младши съдия е бил 

зает от младши съдия Гюляй Кокоева, която реално не е работила, тъй като 

е била командирована в Софийски районен съд. От 25. 06. 2013г. в 

длъжност встъпил младши съдия Хрисимир Пройнов. 

Съгласно  заповед №56/11.11.2009г. на председателя на ОС- 

Търговище младши съдията участва в състави от всички отделения, 

разглеждащи дела като въззивна инстанция при 50 % натовареност. 

           Съдиите заседават във въззивни състави по график, изработван от 

заместник- председателя и ръководител на наказателно отделение. 

 В ОС Търговище по щат работят 25 бр. служители, структурирани 

съобразно чл. 15 от Правилника за администрацията в районните, 

окръжните, административните, военните и апелативните съдилища 

(ПАРОАВАС)(отм.) на обща и специализирана администрация.  

В специализираната администрация влизат следните служби: 

регистратура, деловодства на наказателно и гражданско отделение, както и 

фирмено деловодство, съдебни секретари, регистратура за класифицирана 

информация, архив и служба по връчване на призовките. 
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В общата администрация влизат следните служби: финансова 

дейност и снабдяване, управление  и поддържане на съдебната сграда, 

информационно обслужване и технологии. По щат съдебните служители са 

разпределени както следва: 

Съдебен администратор; 

Административен секретар; 

Главен счетоводител и 22 служители, разпределени на експертни и 

технически длъжности; 

В наказателното отделение работят 8бр. Служители. От тях: 

Регистратура- 1бр; 

Деловодители- 2 бр.; 

Секретар- протоколисти- 5 бр. 

Съотношението между броя на съдиите и на съдебните служители 

за периода на проверката е било1: 79. 

ОС Търговище осъществява своята дейност въз основа на 

стратегически план за периода 2012- 2016г. Постигнати са основните цели 

по  приоритетите „Планиране” и „Управление на съда”. По приоритет 

„Управление и развитие на човешките  и материални ресурси” и „Съдебни 

процедури”, задачите със срок постоянен се изпълняват в процеса на 

текущата дейност. Не са изцяло реализирани дейностите по приоритет 

„Достъп до правосъдие”- цел 3, които са със срок до 2016г.  

Дейността на ОС гр. Търговище  е насочена към подобряване 

ефективността, прозрачността и достъпа до правораздаване на гражданите. 

В областта на управлението е налице стремеж за усъвършенстване и 

уеднаквяване на процедурите за работа в съда и неговите служби. Работи 

се по точни критерии за оценка на натовареността. След идентифициране 

на проблемите се изготвя план за поетапното им решаване. 

Дейността на администрацията е  почти изцяло автоматизирана, 

отчетна, прозрачна, като всички служби, обслужващи гражданите работят 

без прекъсване. 

С оглед по- добра организация на работата в съда административния 

ръководител е утвърдил Вътрешни правила за работа с Програмата за 

случайно разпределение на делата в Окръжен съд – гр. Търговище;  

През 2012г. Съдиите са преминали през следните обучения: 

1/ Несъстоятелност- актуална практика на ВКС; 

2/Корупция и борба с организираната престъпност; 

3/Финансови и счетоводни познания при разследване на 

стопански престъпления; 

 4/ Практика на ВКС по Кодекса за застраховане; 
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5/Приложение на Семейния кодекс при действащото 

европейско законодателство; 

6/Търговски спорове. Търговски сделки и положения в Закона 

за търговския регистър; 

7/Въпроси по подсъдността по регламент №44/2001г.; 

8/Организирана престъпна група- проблематика; 

9/Право на интелектуална собственост: защита на търговските 

марки- граждански и административно- правни аспекти; 

10/Доказателства и доказателствени средства в наказателния 

процес. 

Съдиите са взели участие в следните семинари, организирани 

от ВСС, Апелативен съд- гр. Варна, фондации, сдружения и др. 

организации: 

1/Работна среща на форума на съдиите; 

2/Организация и управление на съда:Българо- германски 

семинар; 

3/Конкурентно право в ИТ и телекомуникационния сектор; 

4/Повишаване капацитета на българските съдии по прилагане 

на правилата на ЕКП. 

Участие в семинари, организирани от Апелативен съд- Варна са 

взели съдиите Тихомир Петков, Десислава Сапунджиева, Силвия 

Петрова и Милен Стойчев. 

През 2012г. ОС- Търговище участвал за пети пореден път в 

Програма за регионално обучение на окръжните и 

административните съдилища и окръжните прокуратури на 

Националния институт на правосъдието. 

Всички съдии от съдебния район на ОС- Търговище са 

участвали в семинар за съдебното сътрудничество по граждански и 

наказателни дела в ЕС, проведен на 30. 11. 2012г. Семинарът 

включвал два модула:”Съдебно сътрудничество по граждански и 

търговски дела” с лектор съдия Бисера Максимова и „Съдебно 

сътрудничество по наказателни дела” с лектор съдия Розалина 

Ботева. 

Съдебните служители са преминали през следните обучения: 

1/Обучение на обучители- начално ниво; 

2/Обучение на обучители- експертно ниво; 

3/Съдебно сътрудничество по граждански дела; 

4/Работна среща по изменение на ЗОП и Правилника за 

прилагането му. 

Служители, работещи с програми по обновяване на 

информационните системи за производството по несъстоятелност са 
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участвали в обучение по проект „Публичност и ефективност на 

производството по несъстоятелност”, финансиран от програма ОПАК.  

През 2013г. Съдиите от ОС- Търговище са посетили следните 

семинари, организирани от Националния институт на правосъдието: 

1/Заповедното производство- правна рамка съгласно ГПК и 

правото на ЕС; 
2/Бежанско право; 

3/Трансгранични разводи и издръжка- юрисдикция и приложимо 

право; 

4/Приложение на Семейния кодекс при действащото европейско 

законодателство; 

5/Съдебни експертизи; 

6/Практика на ВКС по Кодекса на застраховането; 

7/Съдебна психология. Разпит на непълнолетни; 

8/Развод и издръжка с международен елемент. Компетентен съд, 

приложимо право; 

9/Международна правна помощ и международно сътрудничество по 

наказателни дела; 

10/Митнически престъпления.Управление на външните граници на 

ЕС. Функции на FRONTEX; 

11/Противодействие на престъпността, свързана с незаконна 

търговия, посегателство и трафик на културни ценности, част от 

културното наследство на Република България; 

12/ Европейско дружествено право. Европейско обединение по 

икономически интереси. Европейско дружество. Европейско корпоративно 

дружество. Тенденции в развитието на европейското дружествено право; 

13/Ролята на националния съдия във връзка с прилагането на правото 

на ЕС.Преюдициално запитване. 

Съдебните служители са взели участие в следните семинари, 

организирани от Националния институт на правосъдието: 

1/Доизграждане и усъвършенстване на ЕИСПП; 

2/Съвременни подходи в управление на съдебната администрация; 

3/Ефективно управление на човешките ресурси. Оценка на 

изпълнението, обучение и развитие; 

4/Организация на административното обслужване. Междукултурни 

комуникации. Управление на конфликти; 

5/Съдебна етика. Превенция на корупционния риск. Конфликт на 

интереси. 

С оглед уеднаквяване на практиката на съдилищата от съдебния 

район и повишаване квалификацията на съдиите през проверявания 

период, Окръжен съд Търговище е извършил обощаване и изготвил 
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становища по въпроси, поставени от председателя на ВКС за издаване на 

тълкувателно решение както следва: 

През 2012г.:  

Становище по въпроси, свързани с приложението на чл. 309, чл. 317 

във вр. с чл. 309, чл. 66 и чл. 57 от НПК; 

 По въпроса може ли постановяването на осъдителна присъда и 

налагане на ефективно наказание „лишаване от свобода” да послужи като 

основание за определяне на по- тежка мярка за неотклонение; 

По въпроса за разглеждане и произнасяне по гражданския иск в 

наказателния процес при наличието на основание по чл. 79, ал.1 от НК; 

Становище по въпроса за приложението на чл. 72 от НПК в 

производството по мерки за обезпечаване на глобата, конфискацията и 

отнемането в полза на Държавата по реда на ГПК. 

През 2013г.: 

Замяната на наложеното наказание „пробация” с „лишаване от 

свобода” на основание чл. 43а от НК; 

Правилно присъждане на разноски, направени по наказателното 

производство; 

Приложението на чл. 53, ал.1, б.”а” от НК и чл. 72 от НПК за 

престъпления по чл. 234 от НК. 

Всеки съдия следи за действията, необходими за движението на 

всички висящи дела, които са му разпределени. Административният 

ръководител и съдиите работят със съдебните служители екипно за 

предотвратяване на ненужните забавяния.  

Окръжен съд- гр. Търговище, поддържа и развива ефективни работни 

отношения с всички органи, имащи връзка със системата на 

правораздаване- прокуратурата, следствието, адвокатурата, пробационните 

служби, полицията, общините, някои неправителствени организации. 

Съдът организира и сътрудничи при срещи и съвместни дейности с тях, 

които поставят акцента върху съвместната работа, общите проблеми и 

съдебните реформи.  

Наказателното отделение провежда периодични събрания, на които 

се обсъждат въпроси по организация работата по делата. Председателят на 

съда организира периодично работни срещи със заместник- 

председателите, на които се дискутират текущи проблеми за организацията 

на работата и движението на делата в различните отделения. Инициират се 

и се провеждат срещи на председателя на съда със съдиите от трите 

отделения. Коментират се проблеми, възникнали в отделенията, 
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законодателна практика, препоръки за решаване на текущите проблеми, в 

това число и управленски решения. 

Редовно се провеждат и общи събрания на съдиите от ОС 

Търговище. 

Окръжен съд – Търговище прилага принципа за случайния подбор 

чрез електронно разпределение на делата от 2009 г. Принципа за 

случайното разпределение на съдебните дела се осъществява чрез 

програмния продукт „Law choice” – разработен от Висшия съдебен съвет 

съгласно програма за разпределение на делата 

В съда действат Вътрешни правила за случайно разпределение на 

делата, утвърдени от административния ръководител- председател на ОС 

Търговище. При извършената проверка се установи, че делата се образуват 

своевременно в деня на постъпване на книжата в съда, или на следващия 

ден. Делото под формата на преписка постъпва в служба „Регистратура” на 

Окръжен съд- Търговище, като се вписва във входящия регистър на 

службата. След вписване на постъпилите документи във входящия 

регистър, делото се предава от служителя в служба „Регистратура” на 

деловодител от Наказателно, Гражданско или Търговско отделение в 

зависимост от вида на производството. 

След постъпване на делото в деловодството на съответното 

отделение деловодителят поставя номер на делото от деловодната 

програма САС”Съдебно деловодство” и докладва същото на председателя 

на съда, който го образува. 

Съответният заместник- председател и ръководител на наказателното 

отделение разпределя делото с Програмата за случайно разпределение на 

делата. При разпределяне с програмата за случайно разпределение на 

делата се разпечатват протоколи в два екземпляра(с подпис на 

разпределящия), в които се отразява извършеното разпределение, като 

единият екземпляр се прилага по всяко дело(като първа страница), а 

другият се прилага в обособена папка на хартиен носител, което се 

съхранява в съответното деловодство. 

Деловодителят докладва делото на съдията- докладчик за 

извършване на процесуални действия по подготовка за разглеждане на 

делото. Насрочването на делата се извършва от съдията- докладчик.  

При отсъствие на заместника на административния ръководител 

делата се разпределят с Програмата за случайно разпределение на делата 

от съдия, определен със заповед на административния ръководител. 

Във връзка с равномерното разпределение на натоварването на 

съдиите и с оглед спазване принципа на случайния подбор през 
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проверявания период са издадени редица заповеди на председателя на ОС- 

Търговище.  

Всички съдии от наказателно отделение са работили при 100% 

натоварване. 

Всички дела се разпределят чрез системата за електронно 

разпределение на делата при спазване на принципа на случайния подбор. 

Няма дела, които да се гледат на дежурства. 

В ОС Търговище е създадена добра организация. 

Административният ръководител е осъществявал общото организационно 

и административно ръководство чрез издаването на съответните заповеди. 

 По силата на Заповед № 500/8.11.2012г. на председателя на АС 

Варна екип от съдии от ВАС е извършил комплексни проверки на работата 

на ТОС по граждански и наказателни дела за периода съответно от 1. 01. 

до 1. 11. 12г. относно организацията по образуването и движението на 

гражданските и наказателните дела- първа и въззивна инстанция и 

приключването им в установените срокове. 

 По силата на Заповед №369/10.10.13г. на председателя на АС Варна, 

екип от съдии от ВАС е извършил комплексни проверки на работата на 

ТОС по граждански и наказателни дела за периода съответно от 1. 01. 13г.- 

1. 11. 2013г. относно организацията по образуването и движението на 

гражданските и наказателните дела- първа и въззивна инстанция и 

приключването им в установените срокове. Резултатите от комплексните 

проверки са отразени в доклади.  

 Резултатите и от двете ревизии са много добри. 

 На основание Заповед №84 от 20. 11. 2012г. на председателя на 

Окръжен съд Търговище е извършена проверка на дейността на районните 

съдилища  от окръжен съдебен район гр. Търговище по образуването, 

движението и приключването на делата( граждански и наказателни) и за 

спазване на сроковете за изготвяне на съдебните актове за периода от 1. 01. 

до 30. 11. 2012г. Проверките са извършени от председателя на съда, 

заместник- председателите М. Иванова и Д. Сапунджиева и съдиите С. 

Петрова и Милен Стойчев. 

 След проверките са изготвени аналитични доклади от извършените 

ревизии. Всеки от проверяваните съдии се запознал с резултатите от 

ревизиите, като същите съдържат констатации и препоръки за 

постигнатите резултати. На РС- Търговище е дадена отлична оценка, на 

РС- Попово е дадена оценка „много добър”, а на РС- Омуртаг е дадена 

препоръка за подобряване работата на съдиите, разглеждащи наказателни 

дела. Ревизията е установила влошени показатели както на бързината на 

разглеждане на делата, така и на тяхното качество,като са дадени 

препоръки съдиите, разглеждащи наказателни дела да обърнат по- голямо 

внимание на предварителната подготовка по делата и дисциплиниране на 
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страните в процеса, използвайки лостовете на НПК. В доклада от 

ревизията е посочено, че специално внимание следва да се обърне на 

работата на съдия Караниколов, за когото направените изводи от ревизията 

сочат на една недобра професионална подготовка и необходимостта от 

вземане на мерки за преодоляване на тези слабости от административните 

ръководители на РС- Омуртаг и ОС- Търговище. 

 В изпълнение на заповед №52 от 25. 10. 2013г. на Тихомир Петков- 

председател на ОС- Търговище е проведена ревизия на наказателните 

отделения на РС- Търговище, РС- Попово и РС- Омуртаг за периода 1.01.- 

31. 10. 2013г. Проверката е извършена от председателя на ТОС- Тихомир 

Петков и заместник- председателя на ТОС- Д. Сапунджиева. Проверката 

имала за задача на провери: 

 1/Образуването, разпределението и насрочването на делата. Спазват 

ли се изискванията за случайното разпределение на делата; 

 2/Подготовка на делата за съдебно заседание- отлагане и причини. 

Спазва ли се чл. 271, ал.10 от НПК. Дела, които са разглеждани повече от 3 

месеца- причини; 

 3/Дела, върнати на прокуратурата; 

 4/Спрени наказателни дела- срок и причини; 

 5/Срокове за изготвяне на съдебните актове; 

 6/Отменени изцяло съдебни актове. Причини; 

 7/Проверка на един произволен срок; 

 8/Спазени ли са предписанията, дадени с ревизията от 2012г. 

Ревизията установила, че съдиите в РС- Търговище  и РС- Попово работят 

отлично. Констатирала сериозни пропуски в работата на Караниколов и 

Кюлеров- съдии в РС- Омуртаг и излязла с предложение за извършване на 

цялостна ревизия на тяхната дейност и предприемане на дисциплинарни 

мерки. 

Съдиите при Наказателното отделение на съда дават дежурства и в 

почивни, и в празнични дни, съобразно график за дежурствата. Графикът 

се изготвя от заместник- председателя на ТОС- Д. Сапунджиева на всеки 

три месеца. Копие от графика се изпраща на ОП- гр. Търговище и ОД на 

МВР- гр. Търговище. 

 

ІІ. СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ  

 

 Както беше посочено и по- горе в ОС Търговище съдебните 

служители са структурирани съобразно чл. 15 от ПАРОАВАС(отм.) на 

обща и специализирана администрация.  

Релевантна за настоящата проверка е работата на част 

специализираната администрация, в която влизат следните служби: 
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регистратура, деловодство на наказателно отделение, съдебни секретари, 

регистратура за класифицирана информация, архив и служба по връчване 

на призовките. Съдебните служители, които работят в тях са 

структурирани както следва: 

служба „Регистратура”- 1бр. деловодител; 

регистратура класифицирана информация- 1бр. служител от 

търговско отделение, който съвместява и тази дейност; 

Съдебно деловодство на наказателно отделение- 2 бр.; 

Съдебни секретари- 5бр. Всички съдебни секретари участват в 

наказателни дела по предварително утвърден график по дни  и видове 

дела; 

Съдебен архивар- 1 бр.деловодител; 

Призовкари- 3бр. служители, които са разпределени по райони; 

 

Всички документи, постъпващи в Окръжен съд Търговище 

задължително се завеждат от служителите в служба „Регистратура”. 

Когато в Окръжния съд постъпва обвинителен акт или жалба срещу 

съдебен акт по първоинстанционно дело, върху съответния документ се 

поставя входящ номер и след това се образува, като се поставя и номер на 

делото. Завежда се по шифър, който съответства на шифъра от 

статистическите отчети към Министерство на правосъдието и Висшия 

съдебен съвет. Всяка молба, жалба или писмо, което постъпва в 

регистратурата и се отнася до образувано дело в съда, се завежда към 

номер на делото и се докладва най- късно на другия ден на съдията- 

докладчик. Когато писмото, което е постъпило в регистратурата не е по 

образувано дело се завежда във входящ дневник. 

Кориците на делата се изписват четливо и прегледно, като се 

посочват имената на подсъдимите и текстовете от НК, по които са 

формулирани обвиненията във внесения обвинителен акт. Върху кориците 

на всички наказателни дела се отбелязват датите на образуване и 

приключване на делото. Списъците на лицата за призоваване се изготвят 

своевременно, като в тях се отразяват пълните имена на призованите лица 

и техните адреси. Призовките и съобщенията, адресирани до участниците в 

процеса са четливо написани и съдържат изискуемата информация, 

съгласно процесуалните разпоредби. Изготвянето на призовките и 

съобщенията за призованите лица след образуване на делото и след 

съдебно заседание се извършва в срок от един до три дни. По 

новообразуваните дела призовките се изпращат в деня на насрочването им 
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или най- късно на следващия работен ден. Няма случаи на неспазване на 

този срок.  

В началото на всяко дело е поставен протокол за избор на 

докладчик, отделно е поставен печат, който удостоверява кой е избраният 

съдия- докладчик. 

В материалите по всяко дело е приложен протокол за избор на 

съдебни заседатели. 

Върху присъдите се отбелязва датата, на която е влязла в сила, 

датата на която е издаден изпълнителен лист, датата на която е изпратена 

към бюлетина за съдимост и датата, на която присъдата е изпратена на 

прокуратурата за изпълнение. 

Съдебните протоколи по делата се изготвят в тридневния срок след 

съдебното заседание и чрез компютърна обработка. По 11бр. наказателни 

дела този срок не е спазен. Причините за неспазването на срока са отпуск 

на съдията- докладчик или правна и фактическа сложност на делото. 

Протоколите са написани четливо и ясно. Издържани са стилистично, не 

съдържат правописни и граматически грешки. В тях липсват съкращения, 

заличавания и добавяния. Съдържанието им отговаря на изискванията на 

чл. 311 от НПК. 

Връчването на призовки, съобщения или преписи от жалби на 

участвали в производството страни се извършва в срок до 14 дни.  

Изпращането на преписи от решенията или от жалби на страните по 

тях се извършва най-късно на следващия ден след предаване на решеното 

дело в деловодството. 

Изпращането на препис от протест или жалби на страните по тях се 

извършва най- късно на следващия ден след разпореждането на съдията. 

Изпращането на делата на по-горна инстанция става в срок до 3 дни 

след изтичане срока за възражения по подадена жалба или протест. 

Върху папките на бързите производства  и делата по чл. 64 и чл. 65 

НПК има поставен жълт етикет, съгласно чл. 92, ал.5 от ПАРОАВАС. 

Всички книжа, които постъпват или се съставят по съответните 

дела, са прикрепвани в папките по реда на тяхното постъпване и са 

номерирани от съдебните служители. 

Изготвянето на призовки, съобщения и обявления по наказателни 

дела, както и изпълнението на указанията на съда, дадени с разпореждания 

и определения, се осъществяват своевременно- в период от един- два 

работни дни. 
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 Цялата документация по делата се обработва по електронен път и 

разпечатва на хартиен носител. Има разработена компютърна програма за 

цялостното движение на делото от постъпването в съда до неговото 

архивиране. Съдебните актове се публикуват на интернет страницата на 

съда.  

 Съгласно заповед на Председателя на ОС- Търговище на електронен 

и хартиен носител се водят следните книги: 

 1/Входящ и изходящ дневник на регистратура; 

 2/Книга за открити заседания; 

 3/Книга за закрити и разпоредителни заседания; 

 4/Регистри за юридически лица с нестопанска цел и други 

юридически лица; 

 5/Азбучник на фирмени дела; 

 6/Описна книга на фирмени дела; 

 7/Книга по чл. 634в от Търговския закон; 

 8/Регистър на съдебните решения по чл. 235, ал.5 от ГПК; 

Всеки документ се въвежда във входящия регистър с дата и час на 

постъпване. 

  Само на хартиен носител се водят следните книги: 

 1/Регистър на заявления за достъп до обществена информация; 

 2/Описна книга на наказателно и гражданско отделение; 

 3/Азбучен указател на образувани наказателни дела; 

 4/Книга за веществените доказателства; 

 5/Книга за получени и върнати призовки; 

 6/Книга за привеждане в изпълнение на влезли в сила присъди и 

определения; 

 7/Архивна книга; 

 8/Книга за държавни вземания. 

 Бяха проверени следните книги: 

 Описните книги за наказателни дела първа и втора инстанция за 

2012г. и 2013г. са водени прегледно и четливо, без поправки и зачерквания. 

По тях се проследява движението по делото. По първоинстанционните 

дела в съответните графи се отразяват номера на делото и датата на 

образуване, източника на постъпване (обвинителен акт, искане по чл. 64 от 

НПК, молба за реабилитация, предложение за кумулация), дата и час на 

откритото съдебно заседание, предмета на делото (по кой текст от НК или 

НПК), статистическия код, съдия- докладчика, имената на страните по 

делото, включително на прокурора, датата на обявяване на делото за 
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решаване. Отбелязват се също продължителността на разглеждането на 

делото (до 1 месец, до 3 месеца, до 6 месеца, до 1 година и над 1 година), 

резултата на делото, датата на постановяване на съдебния акт, датата на 

предаване, отлагането и датата на новото съдебно заседание, за което се 

отлага делото. Посочва се също дали съдебният акт е атакуван пред 

въззивната инстанция и съответно датата на връщане на делото, резултата 

от инстанционната проверка, датата на предаване на делото в архив, номер 

на архивно дело и номер на архивна връзка. От така водената описна книга 

не може да се проследи дали се спазват сроковете за насрочване на делата, 

предвидени в чл. 252 ал. 1 от НПК, чл. 376 ал. 1 от НПК и чл. 382 ал. 2 от 

НПК.  По отношение на въззивните дела в съответните графи се отразява 

номера на делото, датата на неговото образуване, номера и година на 

пъвоинстанционното наказателно дело и на първоинстанционния съд, 

предмет на делото, дата и час на съдебното заседание, статистически код, 

постъпилата жалба или протест, имената на жалбоподателя, дата на 

обявяване на делото за решаване, датата на постановяване на съдебния акт, 

резултата от делото, съдия- докладчик, дата на изпращане на делото в друг 

съд, дата на връщане на делото в първоинстанционния съд. 

 Срочните книги за открити заседания по първоинстанционните 

наказателни дела за 2012г. и 2013г. са водени на електронен носител и 

периодично се разпечатват. В съответните графи се попълват прецизно и 

ясно датите на заседанията, номера на делата, датата на образуване, по кой 

текст от закона е обвинението, съдебния състав, съдията- докладчик, 

прокурора, секретаря, причините за отлагане на делата, резултатите на 

приключилите дела, номерата на присъдите, решенията и определенията, 

имената на осъдените лица. Описват се точно причините за отлагане, 

спиране или прекратяване на всяко дело. В повечето случаи резултатът на 

решеното дело е нанесен чрез залепване на копие с малък шрифт от 

присъдата или решението поради невъзможност да се побере целия текст в 

съответната графа. Посочва се също датата на приемане на делото в 

канцеларията от деловодителя, който удостоверява това с подписа си. 

През проверявания период са водени азбучници за всички видове 

наказателни дела по имената на подсъдимите или въззивните 

жалбоподатели. Отразява се характера и номера на делото. 

 Книгата за веществените доказателства е започната през 2005г. Тя 

се води и досега като в нея са обособени отделните години, в това число 

2012, 2013 и 2014г.  
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Книгата за изпълнение на влезлите в законна сила присъди и 

определения е започната през 2011г. Тя се води и досега като в нея са 

обособени отделните години, в това число 2012, 2013 и 2014г. Отстрани в 

полета се отбелязва на коя дата делото се е върнало от АС- Варна и на коя 

дата е предадено в канцеларията на съда.  В нея се отразява номера на 

делото и кога е влязла в законна сила присъдата, вида наказание и по кой 

текст е наложено. Отразява се датата на която делото е върнато от горната 

инстанция. Отразена е датата за изпращане на присъдата за изпълнение на 

прокуратурата. Издадените и изпратени изпълнителни листи са описани 

върху листа  при привеждане на присъдата. 

На електронен носител в съда са водени нарочни книги за закрити и 

разпоредителни заседания първа и въззивна инстанция. В тях се вписва 

номера на делото, състава на съда, съдията- докладчик, резултата от 

решаване на спора, номера на съдебния акт и датата на обявяване на 

същия. 

 книгите за получените и върнати призовки и други съдебни книжа 

са водени прецизно. 

Срочните книги за открити заседания по въззивните наказателни 

дела са водени на електронен носител и периодично се разпечатва. В 

съответните графи са вписвани номерата на делата, датата на образуване, 

датата на заседанието, съдебния състав, съдия- докладчик, прокурора, 

секретаря, причините за отлагане на делата, резултатите на приключените 

дела, номерата на решенията, определенията и новите присъди. Отразява 

се и датата на приемане на делото в деловодството. Описват се и 

причините за отлагане на всяко дело. 

Книгата за държавните вземания и глобите е започната през 1988г. 

Тя се води и досега като в нея са обособени отделните години, в това число 

2012, 2013 и 2014г. 

Всички книги, които се водят на хартиен носител са прошнуровани, 

номерирани и подпечатани, със съответните подписи, съобразно 

изискванията на ПАРОАВАС( отм.).  

 Заместник- председателят на съда е извършвал всеки месец 

периодично проверка за правилността и точното отразяване на данните от 

водените книги съгласно заповед на Тихомир Петков- председател на ТОС. 

 

 Приложение№1, раздел „Съдебна администрация” 

 

 ІІІ. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ  
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Техническата обезпеченост на магистратите за бърз и лесен достъп 

до актуалното българско законодателство и правото на ЕС гарантират по-

бързо и по-качествено правораздаване. Информационните технологии 

позволяват по-голяма прозрачност в работата на съда и улесняват 

гражданите при упражняване на правото за достъп до информация. 

Окръжен съд – Търговище има въведени писмени правила за 

управление на информацията и IT технологиите. Сигурността на 

информацията в локалната мрежа се осигурява от използването на 

антивирусен лицензиран програмен продукт ESET Endpoint Antivirus, 

предоставени от ВСС. 

Всички съдии и служители са обучени за работа с MS Office, MS Word, 

Internet Ехрlorer, Outlook Express и Adobe Acrobat Reader. Всички работни 

места са оборудвани с компютърна техника, която перманентно се 

обновява. Всички работни места са свързани в локална компютърна мрежа 

с 4 сървъра. Компютрите на съдиите са обновени изцяло през 2013г. те 

са в отлично състояние и отговарят на съвременните 

изисквания.Компютрите  на съдебните служители, председателя на съда, 

младши съдията и тези, намиращи се в съдебните зали са в добро 

състояние, но е необходима подмяната им с техника, отговаряща на 

съвременните изисквания с цел подобряване бързината и качеството на 

работа. 

От 2000 г. е в експлоатация деловодната програма „САС- съдебно 

деловодство”. Програмата се използва от специализираната 

администрация на съда и съдиите за управление на делата.  

Съдът използва правно- информационните продукти „Апис 7” с 

модули ”Право" , „Европейско право”  и „Процедури”. Правно- 

информационните продукти са мрежови вариант и са достъпни от 

всички работни места. 

Web-сайтът на Окръжен съд Търговище се поддържа ежедневно в 

актуално състояние.  

 Всички работни места в Окръжния съд са оборудвани с 

необходимата компютърна и периферна техника. Съдът разполага с 36 

компютърни конфигурации, четири сървъра, осем броя принтера на 

магистрати, които не се ползват поради скъпи консумативи, две 

мултифункционални устройства и два копирни центъра. 

 Необходимо е закупуване на непрекъсваемо токозахранващо 

устройство за компютрите на магистратите, осигуряващо защита на 

данните при токов удар или спиране на тока, както и на 20бр. компютърни 

конфигурации. 
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 Както беше посочено и по- горе ОС- Търговище разполага с четири 

сървъра. Първият, който е закупен през 2013г. е конфигуриран като 

основен домейн контролер и е осигурен с непрекъсваемо токозахранващо 

устройство. На същият е инсталирана деловодната програма „САС”. Той 

съхранява и информацията от компютрите на магистратите.  

 Вторият сървър се използва за уеб сайта на съда. 

 Третият сървър обслужва електронната поща и интернет. 

 Четвъртият сървър обслужва различни приложения: „LAW CHOICE” 

и “APIS”.Той съхранява и информацията от компютрите на съдебните 

служители. Всички персонални компютри са свързани в локална 

компютърна мрежа и са членове на домейна, което позволява 

централизирано управление на работните станции. 

 През 2013г. е закупен копирен център, който е заместил бракуван. 

Новият копирен център осъществява функциите по копиране, принтиране 

и сканиране и се ползва от съдиите. ОС- Търговище разполага и с втори 

копирен център, който се ползва от деловодителите по граждански дела, 

регистратор и съдебни секретари. През 2013г. е закупено и 

мултифункционално устройство, което е инсталирано в наказателно и 

търговско отделение и се ползва за техните нужди. 

 Цялата дейност по инсталиране, актуализиране и поддръжка на 

софтуера за управлението на делата, правно- информационната система и 

останалите програмни продукти, необходими за работата на магистрати и 

служители се изпълняват от системен администратор. 

  

Приложение №1, раздел „Информационни технологии”. 

 

 ІV. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 

 

2012 г. 

 

Както беше посочено и по- горе в Окръжен съд – Търговище има 

формирано и самостоятелно в структурен план  наказателно отделение. От 

началото на 2012г. до на м. юли на същата година ръководител на 

отделението е председателят на съда Тихомир Петков, а от м. юли 2012г. 

ръководител на отделението е зам.административния ръководител – 

зам.председателя на съда – Десислава Сапунджиева. По щат съдиите, 

които гледат наказателни дела са 7 бр.  Няма незаети щатни бройки на 

магистрати. В периода 01.01.2012 г. – 31.12.2012 г. наказателни дела са 

гледали следните съдии: 

 1. Тихомир Петков- административен ръководител- председател;  
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2. Десислава Сапунджиева – заместник- административен 

ръководител – заместник- председател; 

3. Татяна Йорданова- съдия; 

4. Бонка Янкова – съдия;  

5. Ангел Павлов – съдия; 

6. Мирослав Митев – съдия; 

7. Йордан Иванов – съдия; 

Съдиите, които правораздават по граждански дела разглеждат и 

наказателни дела. В периода 01.01.2012 г. – 25.06.2012 г.  щата за младши 

съдия е зает от Гюляй Кокоева, която била командирована в Софийски 

районен съд и поради това реално не е работила в ОС- Търговище. В 

наказателното отделение не са работили съдебни помощници.  

Всеки съдия от Наказателно отделение разглежда 

първоинстанционни наказателни дела. Всяка сряда заседава въззивен 

състав от трима съдии по график, изработван от Зам.председателя и 

Ръководител  на наказателно отделение. 

Наказателни дела като първа инстанция се разглеждат от всички 

наказателни съдии през всеки ден от седмицата.Съгласно Заповед №16 от 

22.04.2009г. на Председателя на ОС- Търговище делата се разглеждат 

както следва: 

1.Наказателни дела първа инстанция БЕЗ ЗАДЪРЖАНИ ЛИЦА се 

насрочват и разглеждат в Зала №4 в дните вторник, сряда и петък. 

2.Наказателни дела първа инстанция СЪС ЗАДЪРЖАНИ ЛИЦА 

се насрочват и разглеждат в Зала №5 в дните понеделник и четвъртък. 

3.Наказателни дела втора инстанция се насрочват и разглеждат в 

зала №5 всяка сряда.  

 4. Делата за мерки за неотклонение със задържани лица се 

насрочват и разглеждат в зала №5. 

Всички дела се НАСРОЧВАТ по посочения ред в  ЕЛЕКТРОНЕН 

ГРАФИК, достъп до който имат всички съдии и служители.По този начин 

се избягва дублиране на дела и във всеки един момент всеки има реален 

поглед върху насрочените наказателни дела по зали и състав. На всеки три 

месеца Зам. Председателя Сапунджиева изработва график на въззивните 

състави.Последните не са постоянни, поради ограничения брой съдии.  

 

 

Приложение: Приложение 1 

 

Наказателните съдии са отсъствали през 2012 г. както следва: 

Тихомир Петков- административен ръководител- 43 работни дни 

отпуск; 
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Десислава Сапунджиева- заместник на административния 

ръководител-30 работни дни отпуск; 

Татяна Йорданова- съдия- 49 работни дни отпуск; 

Бонка Янкова- съдия- 39 работни дни отпуск; 

Ангел Павлов- съдия- 31 работни дни отпуск; 

Мирослав Митев- съдия- 43 работни дни отпуск; 

Йордан Иванов- съдия- 28 работни дни отпуск и 10 дни отпуск по 

болест; 

 

Приложение: Приложение №1  

   

Към наказателното отделение на Окръжен съд – Търговище работят 

8 бр. служители, от които регистратура- 1бр., секретар- протоколисти- 5бр. 

и двама съдебни деловодители. Регистратурата и архивът са общи за 

всички отделения. Призовкарите също обслужват всички отделения. 

Съдебните секретари участват във всички видове дела по предварително 

утвърден график. За веществените доказателства (съгл. разписаните 

длъжностни задължения в длъжностната характеристика) е отговарял 

деловодител от деловодството на наказателно отделение. Съгласно 

изискването на чл. 143 от ПАРОАВАС(отм.)  веществените доказателства 

се съхраняват в отделно помещение на Окръжния съд.  

 

През проверявания период съдиите от ОС Търговище са насрочили 

брой наказателни дела както следва: 

1/Тихомир Петков- административен ръководител е насрочил общо 

13бр. дела. От тях: 

НОХД- 2бр; 

НАХД- 5бр.; 

ВНОХД- 5бр; 

ВНАХД- 1бр.; 

2/ Десислава Сапунджиева- заместник на административния 

ръководител е насрочила 33 бр. наказателни дела. От тях: 

НОХД- 9 бр.; 

НАХД- 2бр.; 

ЧНД- 4 бр.; 

ВНОХД- 9 бр.; 

ВЧНД- 7 бр.; 

ВНАХД- 2 бр.; 

3/ Татяна Йорданова - съдия е насрочила общо 57 бр. наказателни 

дела. От тях: 
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НОХД- 19 бр. 

НАХД- 6 бр.; 

ЧНД- 9 бр.; 

ВНОХД- 17бр.; 

ВАНД- 6 бр.; 

4/ Бонка Янкова- съдия е насрочил общо 37бр. наказателни дела. От 

тях: 

НОХД- 6 бр. 

ЧНД- 7 бр.; 

НАХД- 4бр.; 

ВНОХД- 13 бр.; 

ВЧНД- 6 бр.; 

ВАНД- 1 бр. 

5/ Ангел Павлов- съдия е насрочил общо 36 бр. наказателни дела. 

От тях: 

НОХД- 5 бр.; 

НАХД- 3 бр. 

ЧНД- 7 бр.; 

ВНОХД- 11 бр.; 

ВЧНД- 8 бр.; 

ВАНД- 2 бр. 

6/Мирослав Митев- съдия е насрочил общо 55 бр. наказателни дела. 

От тях: 

НОХД- 6 бр.; 

НАХД- 3 бр.; 

ЧНД- 12 бр.; 

ВНОХД- 20 бр.; 

ВЧНД- 11 бр.; 

ВАНД- 3бр. 

7/Йордан Иванов- съдия е насрочил общо 46 бр. наказателни дела. 

От тях: 

НОХД- 11 бр.; 

ЧНД- 7 бр.; 

НАХД- 4 бр.; 

ВНОХД- 15 бр.; 

ВЧНД- 7 бр.; 

ВАНД- 2бр. 

 

Приложение: Приложение №1 
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Справка №3 за брой насрочени наказателни дела за 

всеки съдия от Наказателно отделение на ОС Търговище. 

 

През 2012г. съдиите са приключили наказателни дела, които по брой, 

вид и номер на дело са подробно посочени в Справка №4 за свършените в 

периода 1.01.2012г.- 31. 12. 2013г. НОХД, НАХД, ЧНД и въззивни дела по 

състави. Подробна информация за делата, които съдиите са свършили през 

2012г. се съдържа и в Отчетния доклад за дейността на ОС - Търговище. 

Най- много дела са приключили съдиите Мирослав Митев и Йордан 

Иванов. 

В периода 01.01.2012 г. – 31.12.2012 г. в Окръжен съд – Търговище 

са поставени за разглеждане общо 907 бр. дела, от които наказателни дела 

– 312 бр. От общия брой наказателни дела, първоинстанционни са 144 

бр., в това число НОХД- 37 бр., АНД- 33 бр.,ЧНД- 74бр. Въззивните 

наказателни дела са общо 168 бр., от които: ВНД – 98 бр.; ВЧНД – 70 бр.  

От тях образувани през 2012 г. са общо 139 бр. наказателни дела като 

първа инстанция и 154бр. като въззивни дела. Останали от предишни 

периоди са 5 бр. наказателни дела като първа инстанция/НОХД/ и 14 бр. 

като въззивни дела. 

През 2012г. в ОС Търговище са свършени 285 бр. наказателни дела. 

От тях разглеждани като първа инстанция са 129бр. дела. От тях: 

НОХД-32 бр., АНД-24 бр., ЧНД- 73бр. 

Приключилите въззивни дела са 156бр. От тях ВНД(ВНОХД, 

ВНЧХД и ВНАХД) са 87бр., а ВЧНД- 69бр.   

 

От общо свършените наказателни  с присъда са приключили 28бр. 

НОХД и 1бр. ВНОХД. С решение са приключили 24бр. НАХД, 9 бр. ЧНД 

и 111бр. въззивни наказателни дела, а с определение- 5бр. НОХД, 55бр. 

ЧНД и 45бр. въззивни наказателни дела. 

През 2012г. в ОС- Търговище не са разглеждани тежки дела и дела с 

висок обществен интерес. 

  

Образувани преди 1. 01. 2012г. и не приключили към 31.12. 2013г. са 

следните две дела: 

 НОХД№305/2010г.-  делото е образувано на 26. 11. 2010г. въз основа 

на обвинителен акт, внесен от ОП- Разград срещу 8 подсъдими за 

престъпления по чл. 282, ал.3 вр. с ал.2 вр. с ал.1 вр. с чл. 26, ал.1, чл. 254а, 

ал.2 вр. с ал.1 вр. с чл. 26, ал.1, чл. 220, ал.2, вр. с ал.1 , чл. 219, ал.4 вр. с 
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ал.3 вр. с ал.2 вр. с ал.1 вр. с чл. 26, ал.1, чл. 311, ал.1 вр. с чл. 20, ал.2 от 

НК. Съдия- докладчик е Т. Йорданова. Делото не е спирано. Съдията- 

докладчик е насрочвала делото ритмично в сроковете по чл. 271, ал.10 от 

НПК. С оглед участието на много подсъдими, свидетели и вещи лица при 

всяко отлагане съдебните заседания са насрочвани в три поредни дни.  

 Съдебните заседания на 25. 01. 2011г., 8. 03. 2011г., 1. 06. 

2011г.,както и съдебните заседания от 11, 12 и 13. 12. 2012г.; 6,7 и 8. 03. 

201г.; 5,6 и 7. 06. 2013г.; 27, 28 и 29. 11. 2013г. и съдебните заседания от 12 

и 13. 02. 2014г. са отменени по поради заболяване на подсъдимите и 

служебна ангажираност на защитниците. Съдебното заседание от 15. 03. 

2012г. е отложено по молба на вещите лица. Съдебните заседания от 21, 22 

и 23 .11. 2012г. са отложени поради заболяване на прокурора от ОП- 

Разград.  В останалите случаи съдът е отлагал съдебните заседания за 

разпит на свидетели  и назначаване и изслушване на  допълнителни 

експертизи. Към настоящи момент делото е висящо.Не са използвани 

възможностите на чл.94, ал.4 от НПК, които биха могли да доведат 

намаляване на общия срок за разглеждане на делото. 

 НОХД№18/11г.- делото е образувано на 19. 01. 2011г. въз основа на 

обвинителен акт, внесен от ОП- Търговище срещу двама подсъдими за 

извършено престъпление по чл. 255-257 от НК. Освен двама подсъдими по 

делото има 19 свидетели, вещи лица и граждански ищци. Съдия- 

докладчик е Ангел Павлов. Към настоящия момент делото не е 

приключило. Отлагано е многократно поради необходимостта от изготвяне 

на нови експертизи и молби на вещи лица за удължаване на срока за 

изготвяне на експертиза; 

  

 Приложение: Справка №5 за спрените дела, както и за висящите 

наказателни дела, образувани преди 1. 01. 2011г. и неприключили към 31. 

12. 2013г. 

 

 І.НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ПЪРВА ИНСТАНЦИЯ 

 

 Както беше посочено и по- горе през 2012г. ОС- Търговище е 

приключил 129 бр. наказателни дела първа инстанция, с индивидуални 

показатели както следва: 

 -НОХД – 32 бр; 

 - НАХД- 24 бр. 

 -ЧНД – 73бр. ; 
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 Наказателните дела се образуват в деня на постъпването и 

регистрирането им в съда или най- късно на следващия ден. 

 

Прекратените наказателни дела са общо  7 бр. От тях: 

НОХД- 3 бр. От тях: 

- поради връщане на делото на прокурора за допълнително 

разследване- 2 дела; 

- по други причини- 1 дело. 

ВНАХД- 1бр. делото е прекратено на осн. чл. 324 от НПК; 

ЧНД- 3 бр. От тях: 

- по чл. 24, ал.1, т.6 от НПК- 2бр.; 

- оттегляне на искане за разпит по чл. 223 от НПК-1 дело. 

 

През 2012г. ТОС е върнал на прокурора за доразследване 2 дела. 

Това представлява 6.25 % от общия брой на решените 

първоинстанционни дела(НОХД ). Делата са : 

НОХД№56/12г. по описа на ТОС- делото е образувано въз основа на 

обвинителен акт, внесен от ОП- Търговище срещу С. С. за престъпление по 

чл. 199, ал.1,т.4 вр. с чл. 198, ал.1,чл.20, ал.2 и чл. 29, ал.1,б. „а” и „б” от 

НК и срещу М. С. за престъпление по чл. 198, ал.1 вр. с чл. 20, ал.2 и чл. 

31,ал.2 от НК. Делото е разпределено на съдия Ангел Павлов. С 

разпореждане от 19. 03. 2012г., постановено на осн. чл. 249, ал.1 и 2 вр. с 

чл. 248, ал.2,т.3 от НПК той върнал делото на прокурора заради допуснати 

на досъдебното производство отстраними съществени нарушения на 

процесуалните правила, довели до ограничаване на правото на защита на 

единия обвиняем. В мотивите си посочил, че обв. М. С. е бил 

непълнолетен по време на извършване на деянието и по време на 

предявяване на разследването, но не са спазени особените правила за 

разглеждане на дела за престъпления, извършени от непълнолетни. 

Обвинителният акт е внесен от Н. Казаков- заместник- окръжен 

прокурор на ОП- Търговище. 

НОХД№128/12г. по описа на ОС- Търговище- делото е образувано 

въз основа на обвинителен акт, внесен от ОП- Търговище срещу М. Г. за 

престъпление по чл. 248, ал.V вр. с ал.ІІ и чл. 26 от НК. Делото е 

разпределено на съдия Ангел Павлов. С определение от 13. 07. 2012г., 

постановено на осн. чл. 288,т.1 от НПК съдия Павлов върнал делото на 

прокурора заради допуснати на досъдебното производство отстраними 

съществени нарушения на процесуалните правила, довели до ограничаване 

на правото на защита на обвиняемата. В мотивите си посочил, че в 

обвинителния акт по неясен начин е описано времето на извършване на 

двете деяния.  
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Съдия Павлов е следвало да материализира това свое становище в 

разпореждането по чл. 248 от НПК. 

  

Приложение: Приложение №1; 

       Справка №8 за делата, върнати на прокурора за 

доразследване в периода 1.01. 2012г.- 31.12. 2013г. 

 

През 2012г. от общо решени 32 бр. НОХД, ОС- Търговище е  

постановил една оправдателна присъда. Присъдата е потвърдена от 

ВКС. 

 

Приложение: Справка №7 за делата, приключили с оправдателна 

присъда в периода 1. 01. 2012г.- 31. 12. 2013г. 

 

Не са разглеждани дела, по които подсъдимият е бил непълнолетен. 

По реда на гл.29 от НПК „Решаване на делото със споразумение” 

са разгледани 13бр. дела. Всички дела са насрочени в срок до 7 дни от 

получаване на делото съгласно чл. 382, ал.2 от НПК. 

 

В рамките на проверката бяха инспектирани следните дела: 

 

НОХД № 203 по описа за 2012г.: 

 

Делото е образувано на 29. 08. 2012г. въз основа на споразумение, 

сключено между ОП Търговище от една страна и обв. Б. Б. и неговия 

защитник- от друга за прекратяване на наказателното производство, 

образувано за извършено от обвиняемия престъпление по чл. 252, ал.1 вр. с 

чл. 20, ал.2 от НК. Съдия- докладчик по делото е Бонка Янкова. Тя 

насрочила съдебното заседание за 31. 08. 2012г. , когато делото 

приключило. Съдът одобрил внесеното споразумение. С него на 

подсъдимия е наложено наказание Лишаване от свобода в размер на 2 

години. На осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наказанието е отложено 

за срок от 3 години. В споразумението, одобрено от съда не е посочено на 

кого да се възложи възпитателната работа в случаите на условно 

осъждане.По силата на  чл.381, ал.5, т.4 от НПК това е задължителен 

елемент от постигнатото споразумение. Страните могат да постигнат 

съгласие възпитателните грижи да се възложат на обществена 

организация или трудов колектив с тяхно съгласие, а когато липсва 

такова съгласие, възпитател може да бъде определено лице- чл.67, ал.1 и 
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2 от НК.В рамките на проверката дали споразумението отговаря на 

закона, съдът следва да следи за спазването и на чл.381, ал.5,т.4 от НПК. 

Аналогичен на горепосочения пропуск  по отношение спазването на 

разпоредбата на чл. 381, ал.5, т.4 от НПК е налице и при одобряване на 

споразумение по НОХД№222/12г. със съдия- докладчик Мирослав 

Митев;НОХД№10/12г. и НОХД№218/12г. със съдия- докладчик Тихомир 

Петков. 

Бяха проверени НОХД№29/12г. със съдия- докладчик Ангел Павлов; 

НОХД№157/12г. със съдия- докладчик Татяна Йорданова; 

НОХД№181/12г. със съдия- докладчик Йордан Иванов. Проверяващият 

екип констатира, че не са допуснати нарушения при тяхното образуване, 

движение и приключване. 

 

Приложение: Справка №10 за делата, образувани по внесено 

споразумение, насрочени след 7- дневния срок по чл. 382, ал.2 от НПК в 

периода 1. 01.2012г.- 31. 12. 2013г.; 

 

По реда на гл.28 от НПК – „Освобождаване от наказателна 

отговорност с налагане на административно наказание” са разгледани 

24бр. дела. Образувани като НОХД, но приключили с решение за 

освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно 

наказание са 2бр. дела. Три броя дела, образувани през 2012г. въз основа 

на внесени постановления на прокуратурата, съдържащи предложения за 

прилагане на чл. 78а от НК са насрочвани след едномесечния срок по чл. 

376, ал.1 от НПК. Това са: 

 

НАХД№164/2012г. 

 

Делото е образувано на 26. 07. 2012г. въз основа на внесено от ОП 

Търговище постановление с предложение за освобождаване от наказателна 

отговорност и налагане на административно наказание. Съдия- докладчик 

по делото е Мирослав Митев. 

Той насрочил делото за 04. 09. 2012г. От внасянето на 

постановлението на ТОП до първото заседание са минали 1 месец и 9 

дни. Допуснато е нарушение на изискването на чл. 376, ал.1 от НПК 

делото да се насрочва в едномесечен срок.  

 

НАХД№205/2012г. 
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Делото е образувано на 29. 08. 2012г. въз основа на внесено от ОП 

Търговище постановление с предложение за освобождаване от наказателна 

отговорност и налагане на административно наказание. Съдия- докладчик 

по делото е Ангел Павлов. 

Той насрочил делото за 23. 10. 2012г. От внасянето на 

постановлението на ТОП до първото заседание са минали 1 месец и 24 

дни. Допуснато е нарушение на изискването на чл. 376, ал.1 от НПК 

делото да се насрочва в едномесечен срок.  

 

НАХД№208/2012г. 

 

Делото е образувано на 10. 09. 2012г. въз основа на внесено от ОП 

Търговище постановление с предложение за освобождаване от наказателна 

отговорност и налагане на административно наказание. Съдия- докладчик 

по делото е Ангел Павлов. 

Той насрочил делото за 23. 12. 2012г. От внасянето на 

постановлението на ТОП до първото заседание са минали 3 месеца и 

13 дни. Допуснато е нарушение на изискването на чл. 376, ал.1 от НПК 

делото да се насрочва в едномесечен срок.  

 

Бяха инспектирани и следните дела: НАХД№271/12г. и 

НАХД№290/12г. със съдия- докладчик Десислава Сапунджиева; 

НАХД№286/12г. и НАХД№256/12г. със съдия- докладчик Тихомир 

Петков; НОХД№256/12г. със съдия- докладчик Мирослав Митев; 

НАХД№146/12г. и НАХД№160/12г. със съдия- докладчик Йордан 

Иванов; НОХД№209/12г. и НАХД№260/12г. със съдия- докладчик 

Бонка Янкова;НАХД№289/12г. и НАХД№223/12г. със съдия- 

докладчик Татяна Йорданова;НОХД№265/12г. със съдия- докладчик 

Ангел Павлов; 

 Проверяващият екип констатира, че няма допуснати 

нарушение при тяхното образуване, движение и приключване.  

 

Приложение: Справка №11 за делата, насрочени след 

едномесечния срок по чл. 376, ал.1 от НПК в периода 1. 01.  2012г.- 

31. 12. 2013г.; 
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По реда на гл.27, НПК „Съкратено съдебно следствие в 

производство пред първата инстанция” са разгледани 5бр. дела. 

 

Бяха инспектирани: 

 

НОХД№178/12г. 

 

Делото е образувано на 14.08. 2012г. въз основа на обвинителен акт, 

внесен от ОП Търговище срещу И. И. и Щ. Ц. за извършено от тях 

престъпление по чл. 354а, ал.1, изр.1 от НК. Разпределено е на съдия 

Мирослав Митев. 

С разпореждане от 16.08. 2012г. той насрочил първото заседание за 

13. 09. 2012г.В разпореждането не е удостоверено дали съдията е 

извършил проверка по всички въпроси, визирани в чл. 248, ал.2 от НПК.   

Делото е разгледано и приключило в едно съдебно заседание по реда 

на глава 27 от НПК-„Съкратено съдебно следствие в производството пред 

първата инстанция”. Съдът постановил осъдителна присъда спрямо 

двамата подсъдими, като на осн. чл. 78а от НПК освободил подсъдимия 

Цанков от наказателна отговорност и му наложил административно 

наказание. 

Мотивите към присъдата са предадени на 21. 09. 2012г. 

На 27. 09. 2012г. подсъдимият Ц. подал въззивна жалба, а на 

28.09.2012г. ОП- Търговище подала протест. На 3. 10. 2012г. делото ведно 

с частната жалба и протеста заминали за АС- Варна. АС- Варна изменил 

присъдата на ТОС. 

По отношение на подсъдимия И. И. присъдата е влязла в законна 

сила на 15.03.2013г., но е изпратена за изпълнение на 1. 04. 2013г., когато 

делото се върнало от въззивната инстанция. 

По отношение на Щ. Ц. присъдата влязла в сила на 12. 04. 2013г. , но 

е изпратена за изпълнение на 26. 04. 2013г. 

 В случая е допуснато нарушение на срока по чл. 416, ал.5 от 

НПК. Причина за нарушението е несъвършенство на законодателната 

уредба. При определяне на срока за изпращане на присъдата за 

изпълнение законодателят не е съобразил, че присъдата се изпраща за 

изпълнение от първоинстанционния съд. Когато присъдата е 

обжалвана и горната инстанция я потвърди, присъдата влиза в сила, 

но времето за връщане на делото от горната инстанция до 

първоинстанционния съд, който трябва да я изпрати за изпълнение 
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понякога е повече от 7 дни. В този случай срокът по чл. 416, ал.5 от 

НПК е нарушен, но първоинстанционния съд не е виновен за това. 

В случая делото се е върнало от горната инстанция на 1. 04. 2013г. 

Същият ден присъдата на И. е изпратена за изпълнение на Окръжната 

прокуратура. Материалите досежно Щ. Ц. се върнали в ОС- Търговище на 

24. 04. 2013г. Присъдата е изпратена за изпълнение след два дни. 

 Разпореждането по НОХД№174/11г., постановено от съдия 

Мирослав Митев на 15. 07. 2011г. също не удостоверява дали съдията е 

извършил проверка по всички въпроси, визирани в чл. 248, ал.2 от НПК.   

 

Бяха инспектирани следните дела : НОХД№114/11г. със съдия- 

докладчик Ангел Павлов; НОХД№236/11г. със съдия- докладчик Бонка 

Янкова; НОХД№265/11г. със съдия- докладчик Йордан Иванов;  

НОХД№192/12г. със съдия- докладчик Десислава Сапунджиева. 

Проверяващият екип констатира, че по при тяхното образуване, движение 

и приключване не са допуснати нарушения. 

 

Няма разгледани дела по реда на гл.25, НПК „Незабавно 

производство”. 

 

Няма разгледани дела по реда на гл.24, НПК „Бързо производство”  

 

Приложение: Справка №13 за срока, в който са насрочени 

незабавните производства, приключили в периода 1. 01. 2012г. – 31. 12. 

2013г.; 

Справка №14 за всички бързи производства, приключили в периода 

1. 01. 2012г.- 31. 12. 2013г., по които мотивите са написани в срок по- 

дълъг от 7-дневния срок по чл. 359, ал.1 от НПК. 

Справка №17 за всички незабавни производства, приключили в през 

проверявания период, по които мотивите са написани след срока по чл. 

365, ал.2 от НПК с посочване на номера на делото, датата на обявяване на 

присъдата и датата на написване на мотивите към нея и съдията- 

докладчик. 

Справка № 18 за всички бързи производства, приключили в периода 

1. 01. 2012г.- 31. 12. 2013г., по които мотивите са написани в срок по- 

дълъг от 7- дневния срок по чл.  359, ал.1 от НПК с посочване на номера на 

делото, датата на обявяване на присъдата и датата на написване на 

мотивите към нея и съдията- докладчик; 
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През 2012 г. са разгледани 73 бр. частни наказателни дела първа 

инстанция. От тях 21бр. дела са  свързани с извършени разпити и 

претърсвания, а 30бр. са искания за използване на СРС. С правно 

основание чл. 243 от НПК са 9 бр. дела. По едно дело с правно основание 

чл.243 НПК е допуснато нарушение на срока по чл. 243, ал.4 от НПК. 

Според справка, предоставена от ОС Търговище това е ЧНД№191/12г. със 

съдия- докладчик Бонка Янкова. Делото е образувано на 21.08.2012г. 

Съдът се е произнесъл на 04.09. 2012г. 

 

Бяха проверени и следните дела: ЧНД№264/12г., ЧНД№ и 

ЧНД№244/12г. със съдия- докладчик Тихомир Петков; ЧНД№28/12г. със 

съдия- докладчик Десислава Сапунджиева; ЧНД№180/12г. и 

ЧНД№268/11г. със съдия- докладчик Мирослав Митев; ЧНД№17/12г. със 

съдия- докладчик Бонка Янкова; ЧНД№34/12г.,ЧНД№117/12г., 

ЧНД№261/11г. и ЧНД№278/11г. със съдия- докладчик Ангел Павлов. 

Проверяващият екип констатира, че няма допуснати нарушение при 

тяхното образуване, движение и приключване.  

 

Приложение: Справка №20 за всички ЧНД с правно основание чл. 

243, НПК, приключили в периода 1.01. 2012г.- 31. 12. 2013г. по които 

съдът се е произнесъл в срок по- дълъг от срока по чл. 243, ал.4 от НПК с 

посочване номера на делото, датата на образуване, съдията- докладчик и 

датата на произнасяне; 

 

Разгледани са  11 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 9 бр. дела са по чл. 64 от НПК и 2 бр. дела са по чл. 65 от 

НПК. 

В деня на образуването са постановени определенията по  11 бр. 

дела. От тях 9 бр. дела са по чл. 64 от НПК и 2 бр. дела са по чл. 65 от 

НПК. В тридневен срок е постановено определението по едно дело. То е с 

правно основание чл. 65 от НПК. 

В едно съдебно заседание са разгледани 10 бр. дела. Те са с правно 

основание чл. 64 от НПК. Едно дело с правно основание чл. 65 от НПК е 

разгледано в повече от едно съдебно заседание. 

 

Бяха проверени: 

ЧНД№168/12г. със съдия- докладчик Десислава Сапунджиева; 

ЧНД№259/12г. със съдия- докладчик Ангел Павлов; ЧНД№106/2012г. със 
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съдия- докладчик Йордан Иванов; ЧНД№115/12г. със съдия- докладчик 

Бонка Янкова; ЧНД№40/12г., ЧНД№39/12г., ЧНД№92/12г., ЧНД№259/12г. 

и ЧНД№41/12г. със съдия- докладчик Татяна Йорданова; Проверяващият 

екип констатира, че по при тяхното образуване, движение и приключване 

не са допуснати нарушения. 

 

 

Приложение: Справка №27 за наказателни дела, с правно основание 

чл. 64 от НПК, които са насрочени в срок по- дълъг от срока по чл. 64, ал.3 

от НПК и са решени в повече от едно заседание по състави; 

Справка №28 за наказателните дела с правно основание 

чл. 65 от НПК, които са насрочени в срок по- дълъг от срока по чл. 65, ал.3 

от НПК; 

 

Образувани са 2 бр. дела по ЗЕЕЗА. От тях приключени са 2 бр. 

производства, свързани с европейска заповед за арест.  Едното дело било 

за предаване на исканото лице за започване спрямо него на наказателно 

производство.     

Няма дела, по които е отказано предаването на исканото лице на 

основание чл. 40, ал.1 т. 1 от ЗЕЕЗА. 

Няма дела, при които е допуснато отложено изпълнение на 

Европейска заповед за арест на основание чл. 52, ал. 1 от ЗЕЕЗА. 

Няма дела с прекратено производство.  

По едно дело исканото лице е предадено на  съответните власти на 

молещата страна. 

 

 Бяха инспектирани : ЧНД№88/12г. със съдия- докладчик Бонка 

Янкова и ЧНД№87/12г. със съдия- докладчик Йордан Иванов. 

Проверяващият екип констатира, че по при тяхното образуване, движение 

и приключване не са допуснати нарушения. 

 

Приложение: Справка №15 за всички дела по ЗЕЕЗА, образувани в 

срок по- дълъг от срока по чл. 44, ал.1 от ЗЕЕЗА с посочване на номера на 

делото, съдията- докладчик и датата, за която са насрочени; 

Справка №19 за всички дела по ЗЕЕЗА, приключили в периода 1. 01. 

2012г.- 31. 12. 2013г. с посочване на датата на която исканото лице е 

задържано от полицията, датата, на която е постановено решението  и 

съдията- докладчик; 

 



 32 

През 2012 г. в Окръжен съд – Търговище не са разглеждани като 

първа и въззивна инстанция дела по глава 34, раздел І от НПК „Прилагане 

на принудителни медицински мерки”.  

 

По спазването на чл.252 от НПК: 

32 бр. наказателни дела са насрочени в двумесечния срок. От тях 

НОХД са 10бр. 

Няма НОХД, които да са насрочени в тримесечен срок с разрешение 

на председателя на съда. 

Няма НОХД насрочени в тримесечен срок без разрешение на 

председателя на съда. 

  

Приложение: Справка №12 за първоинстанционните и въззивни дела, 

насрочени в тримесечен срок без разрешение на председателя на съда, с 

посочване на съдия- докладчика в периода 1. 01. 12г.- 31. 12. 2013г.;  

 

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

По 91бр. наказателни дела, разглеждани през 2012г.  интервалът 

между съдебните заседания е до три месеца. От тях НОХД са 32бр. 

Няма наказателни дела, по които съдебните заседания да са 

насрочвани в срок по- дълъг от срока по чл. 271, ал.10 от НПК. 

 

Приложение :Приложение№1 

 

По спазването на чл. 308 от НПК: 

По 8бр. НОХД мотивите на присъдата са изготвени до 15 дни. По 5  

НОХД мотивите на присъдата са изготвени до 30 дни. По 1 бр. НОХД 

мотивите на присъдата са изготвени след изтичане на повече от 30 дни. То 

ва е НОХД№126/12г. с докладчик съдия Татяна Йорданова. Присъдата е 

постановена на 9.10.12г., а мотивите са предадени в канцеларията на съда 

на 11.12.2012г. Това се дължи на факта, че на 22. 10. 2012г., т.е. преди 

изтичане на 30- дневния срок, делото е изпратено на АС- Варна по жалба 

на подсъдимия срещу взета мярка за неотклонение и се върнало в ОС- 

Търговище на 13. 11. 2012г. Мотивите са предадени на 11. 12. 2012г., т.е. в 

едномесечен срок след връщане на делото от АС- Варна. 

 

Приложение: Приложение №1; 

      Справка №16 за всички НОХдела, приключили в 

периода 1. 01.12г. - 31. 12. 2013г., по които мотивите са написани след 
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срока по чл. 308 от НПК  с посочване на номера на делото, датата на 

обявяване на присъдата и датата на написване на мотивите към нея и 

съдията- докладчик. 

 

По спазването на чл. 416 от НПК: 

По 44бр. дела препис от присъдата е изпратена на съответния орган в 

7-дневен срок от влизането й в сила.   

 

Приложение : Справка №23 за всички НОХдела и НАХдела, 

разглеждани по глава 28 от НПК по които присъдите и решенията са 

влезли в сила и преписи от тях са изпратени на прокурора след изтичане на 

срока по чл. 416, НПК с посочване на датите на които присъдите и 

решенията са влезли в сила, датата на която делото се е върнало от горната 

инстанция и на датата, на която са изпратени преписи от тях; 

 

През 2012 година на основание чл. 15, ал. 1 от ЗСРС председателят 

на Търговищкия окръжен съд е дал общо 43 броя разрешения за 

използване на СРС по чл. 3 от ЗСРС, от които 13 броя са за 

продължаване на срока.  

От дадените 43 броя разрешения за използване на СРС по чл. 3 от 

ЗСРС, по всички е предоставена информация за прекратяване на 

използването на СРС, с изключение на 2 броя, чийто срок не е изтекъл. По 

28 броя са поискани и са дадени разрешения за унищожаване на събраната 

информация , която няма да послужи за изготвяне на ВДС, съгласно чл. 

175, ал. 6 от НПК. По 13 броя не са били събрани данни и има уведомления 

за преустановяването им.  

По 6 от дадените разрешения са изготвени ВДС, съгласно чл. 176 от 
НПК, и са предоставени за съхранение в ”Регистратура за класифицирана 
информация”  

 

 Приложение: Годишен доклад за дейността на ОС Търговище за 

периода 1.01.- 31. 12. 2012г.; 

 

ІІ.ВЪЗЗИВНИ НАКАЗАТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА 

 

 Както беше посочено в ОС- Търговище няма постоянни въззивни 

състави, поради ограничения брой съдии. На всеки три месеца заместник- 

председателя Сапунджиева изработва график на въззивните състави.  

През 2012г. в ОС, Търговище са стояли за разглеждане 168 бр. 

въззивни дела, в т. ч. 98 бр. ВНД (ВНОХД, ВНЧХД, ВНАХД) и 70 бр. 
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ВЧНД. От тях новообразувани  са общо  154 въззивни дела. Несвършени от 

предходен период са общо 14 бр. въззивни дела.  

През първата половина от проверявания период са приключили 87бр. 

ВНД(ВНОХД, ВНЧХД, ВНАХД) и 69бр. ВЧНД. 

 Едно ВНОХД е приключило с присъда, 111бр. ВНД са приключили с 

решение, 45бр. ВНД- с определение. 

  

През 2012г. е прекратено производството по 3 бр. въззивни дела. От 

тях 2бр. ВЧНД са прекратени поради оттегляне на протеста, а 1бр. ВНАХД 

е прекратено поради оттегляне на жалбата. 

 

Приложение: Приложение №1; 

  

С указания за отстраняване на съществени нарушения на 

процесуалните правила на прокурора на осн. чл. 335, ал.1,т.1 от НПК са 

върнати 2бр. въззивни дела. 

 

През 2012г. ОС- Търговище, на осн. чл. 334, ал.1,т.1 и 2 от НПК, е 

върнал за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд 7 

бр. дела. От тях на: 

РС- Омуртаг са върнати 5бр. дела, от които ВНОХД-4бр., а ВЧНД- 

1бр.; 

РС- Търговище са върнати 2бр. ВНОХД; 

 

 Приложение : Справка №24 за въззивните наказателни дела, които 

ОС Търговище е върнал за ново разглеждане от друг състав на 

първоинстанционния съд в периода 1.01. 2012г.- 31. 12. 2013г.; 

 

През първата половина от проверявания период  ТОС е постановил 

оправдателни присъди по две въззивни дела. Според справка, предоставена 

от ОС- Търговище това са: 

ВНАХД№25/12г.- съдия- докладчик е Татяна Йорданова. Отменена е 

присъда по НАХД №405/12г. на РС- Попово; 

ВНОХД№237/12г.- съдия- докладчик е Десислава Сапунджиева. 

Отменена е присъда по НОХД№342/12г. на РС- Попово; 

 

Приложение: Справка №25 за всички оправдателни присъди на ОС- 

Търговище по въззивни дела, приключили в периода 1. 01. 2012г.- 31. 12. 

2013г.; 
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По спазването на чл. 252 от НПК: 

 

В двумесечния срок са насрочени 32бр. наказателни дела. От тях 

ВНОХД са 22бр. 

Няма наказателни дела, насрочени в тримесечен срок с разрешение 

на председателя на съда. 

Три броя ВНОХД са насрочени в тримесечен срок без разрешение на 

председателя на съда. 

 

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

 

Интервалът между съдебните заседания е до 3 месеца по 91 бр. дела. 

От тях ВНОХД са 59бр. дела. 

Няма въззивни наказателни дела, по които интервалът между 

съдебните заседания да е повече от 3 месеца. 

 

По спазването на чл.340 от НПК: 

По 73бр. въззивни НОХД решенията са изготвени в срок до един 

месец от обявяване на делото за решаване. Няма въззивни НОХД, по 

които решенията да са изготвени след срока по чл. 340 от НПК.  

   

Приложение:Справка №21 за всички въззивни дела, решени в 

периода 1. 01. 12г. - 31. 12. 2013г., по които решението е написано след 

едномесечния срок с посочване на датата на обявяване на делото за 

решаване и постановяване на решението за всеки съдия и съдията- 

докладчик; 

 

По спазването на чл.345 от НПК: 

Всички  въззивни ЧНД са приключили в 7-дневен срок.  

 

Приложение:Справка №21 за всички въззивни ЧНД , решени в 

периода 1. 01. 11г. - 30. 06. 2013г., по които определението е написано след 

срока по чл. 345 от НПК с посочване на датата на постъпване на частната 

жалба или протест, датата на образуване на делото и датата на 

постановяване на определението за всеки съдия- докладчик;  
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От общо разгледаните ВЧНД с правно основание по чл. 243, ал.7 от 

НПК са 13бр. дела. Няма дела, по които съдебният акт да е постановен 

след срока по чл. 243, ал.7 от НПК. 

Приложение: Справка №26 за всички въззивни ЧНД с правно 

основание чл. 243, НПК, приключили в периода 1.01. 2012г.- 31. 12. 2013г. 

по които съдът се е произнесъл в срок по- дълъг от срока по чл. 243, ал.7 от 

НПК с посочване номера на делото, датата на образуване, съдията- 

докладчик и датата на произнасяне; 

 

През първата половина от проверявания период с правно основание 

по чл. 64, ал.7 от НПК са разгледани 10бр. ВЧНД; 

През 2012г. не са разглеждани дела с правно основание по чл. 65, 

ал.8 от НПК. 

  

Приложение: Справка №26 за всички въззивни ЧНД с правно 

основание чл. 243, НПК, приключили в периода 1.01. 2012г.- 31. 12. 2013г. 

по които съдът се е произнесъл в срок по- дълъг от срока по чл. 243, ал.7 от 

НПК с посочване номера на делото, датата на образуване, съдията- 

докладчик и датата на произнасяне; 

 

Бяха проверени следните дела: 

 

 ВНОХД№136/12г. 

 

 Делото е образувано въз основа на въззивна жалба срещу присъда 

НОХД№160/12г. на РС- Търговище. Съдия- докладчик е Татяна 

Йорданова. Председателят на състава не е разяснил на страните правото им 

на отводи, въпреки изискването на чл. 317 вр. с чл. 274 от НПК. Липсва 

съдебен акт за приобщаване на доказателствата от първата инстанция. 

 

 ВНОХД№266/12г. 

 

 Делото е образувано въз основа на въззивна жалба срещу присъда по 

НОХД№595/12г. на ТРС. В подкрепа на искането си жалбоподателката е 

приложила към жалбата си и доказателства, които въззивната инстанция да 

приеме. Съдия- докладчик е Бонка Янкова. По делото няма съдебен акт по 

чл. 327, ал.1 и 2 от НПК. Председателят на състава не е разяснил правото 

им на отводи, въпреки изискването на чл. 317 вр. с чл. 274 от НПК. Липсва 

съдебен акт за приобщаване на доказателствата от първата инстанция. 
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 ВНОХД№143/12г. 

 

 Делото е образувано на 10. 07. 2012г. въз основа на жалба срещу 

присъда по НОХД№104/12г. на РС- Омуртаг. Съдия- докладчик е Ангел 

Павлов. Делото е насрочено за 19. 09. 2012г. Липсва разрешение на 

председателя по чл. 317 вр. с чл. 252 от НПК. 

 Делото е приключило в съдебното заседание на 19. 09. 2012г., когато 

е обявено за решаване. Решението е обявено на 19. 10. 2012г. 

  

Бяха проверени и следните дела: 

ВНОХД№258/12г. и ВЧНД№69/12г. със съдия- докладчик Тихомир 

Петков;ВНОХД№109/12г., ВНОХД№237/12г., ВНОХД№1/12г., 

ВЧНД№23/12г. и ВНОХД№13/12г. със съдия- докладчик Десислава 

Сапунджиева; ВНОХД№7/12г., ВЧНД№47/12г. и ВНОХД№163/12г. със 

съдия- докладчик Мирослав Митев; ВНОХД№46/12г., ВНОХД№19/12г., 

ВНОХД№5/12г., ВЧНД№50/12г. и ВНОХД№292/12г. със съдия- докладчик 

Йордан Иванов; ВНОХД№6/12г., ВЧНД№21/12г. и ВНОХД№140/12г. със 

съдия- докладчик Бонка Янкова; ВНОХД№136/12г., ВНАХД№25/12г., 

ВНОХД№267/12г. и ВНОХД№31/12г. със съдия- докладчик Татяна 

Йорданова; ВЧНД№62/12г. със съдия- докладчик Ангел Павлов; 

ВНОХД№131/12г., ВНОХД№233/12г., ВНОХД№38/12г. и  

ВНАХД№293/12г. 

Проверяващият екип констатира, че няма нарушение по 

образуването, движението и приключването на проверените дела. 

 

По спазването на чл.22 от НПК относно общия срок за 

разглеждане и решаване на  делото: 

 

Наказателните дела, приключили в едно съдебно заседание са 

176бр. Това представлява 61.75% от общо приключилите наказателни дела. 

От тях НОХД са 28бр. , ЧНД-18бр., НАХД- 24бр., ВНОХД- 56бр., ВНЧХД- 

14бр., ВЧНД- 24бр., ВНАХД- 12бр. 

Наказателните дела, приключили до три съдебни заседания са 16 

бр. От тях: 

НОХД – 8 бр. Тези наказателни дела са водени за престъпления по 

чл. 282- 283, НК; чл. 343, ал.1, б.”в” от НК; чл. 243- 250 от НК; чл. 170, ал.2 

вр. с ал.1 вр. с чл. 20, ал.2 от НК и чл. 123 от НК; 
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ЧНД – 4 бр.; 

ВНОХД – 1бр.; 

ВЧНД – 1бр.; 

ВНЧХД – 1бр. 

Наказателните дела, приключили с повече от три съдебни заседания 

са – 2бр.  НОХД, водени за престъпления по чл. 142 от НК и чл. 243- 250 от 

НК. Причините за отлагане на делата и разглеждането им в повече от три 

съдебни заседание са:   
- назначаване на експертизи;  

- разпит на свидетели; 

- нередовно призоваване на страните; 

- отлагане по молби на защитата; 

- отлагане по молби на вещи лица за удължаване на 

срока за изготвяне на експертизата; 

- следствени експерименти;  

В срок до 3 месеца са приключили 127 бр. първоинстанционни 

наказателни дела, което представлява 98.44% от общия брой на 

пъровинстанционните наказателните дела, приключили през 2012г. 

В срок до три месеца са приключили 148бр. въззивни наказателни 

дела или 94.9% от общия брой на въззивните наказателни дела, 

приключили през 2012г. 

От образуваните и останали от предишни периоди дела до 

31.12.2012г. не са приключили 15 бр. наказателни дела като първа 

инстанция (5 бр. НОХД, 2 бр.ЧНД, 9 бр.НАХД ) и  12 бр. дела като 

въззивни(ВНОХД и ВНЧХД – 10 бр., ВНАХД – 1 бр., ВЧНД 1 бр.). Броят 

на първоинстанционните наказателни дела, които са останали несвършени 

в края на 2012г. представлява 10,4% спрямо общия брой на делата за 

разглеждане, а на въззивните наказателни дела- 7% спрямо общия брой на 

делата за  разглеждане. 

Няма погасени по давност дела. 

През проверявания период няма изгубени дела. 

 

В рамките на проверката бяха инспектирани следните дела: 

 

НОХД№126/12г. 

 

Делото е образувано на 18. 06. 2012г. въз основа на обвинителен акт, 

внесен от ОП- Търговище срещу трима подсъдими за извършено от тях 

престъпление по чл. 142 от НК. Разпределено е на съдия Татяна 
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Йорданова. С разпореждане от 20. 06. 2012г. тя насрочила делото за 12. 07. 

2012г. 

На 12. 07. 2012г. съдия Йорданова дала ход на делото. Отложила 

съдебното заседание за 26.09.12г. за събиране на гласни доказателства и 

изслушване заключенията на две вещи лица. 

От 19. 07. до 1. 08. 2012г. делото е била в АС- Варна за произнасяне 

по частни жалби срещу наложените на подсъдимите мерки за 

неотклонение. 

На 24. 09. 2012г. адв. Стоянов- защитник на подсъдимия Н. И. 

информирал съда, че неговите пълномощия са оттеглени. 

Съдебното заседание от 26. 09. 2012г. е отложено за 8. 10. 2012г., 

защото подс. И. заявил в съда, че оттегля пълномощията на адв. Стоянов и 

съдът му дал възможност за следващото съдебно заседание да си ангажира 

и упълномощи защитник.Съдията не е използвал възможностите на чл. 

94, ал.4 от НПК, за да предотврати забавяне на процеса поради проблеми 

със защитата. 

На 26. 09. 2012г. пострадалият, който в този процес се явил като 

граждански ищец направил искане за постановяване на забрана един от 

подсъдимите да го доближава. На 28. 09. 2012г. съдия Йорданова 

постановила определение, с което забранила на подс. М. А. да доближава 

непосредствено пострадалия З. З. 

На 4. 10. 2012г. подс. Н. И. подал молба за правна помощ. На 5. 10. 

2012г. съдия Йорданова постановила определение за предоставяне на 

правна помощ на И.  

На 8. 10. 2012г. съдия Йорданова приключила делото, а на 9. 10. 

2012г. постановила осъдителна присъда. Мотивите към присъдата са 

предадени на 11. 12. 2012г., т. е 2 месеца и 3 дни след нейното 

постановяване. Допуснато е нарушение на чл. 308 от НПК. 

  

НОХД№98/12г. и НОХД№215/11г. със съдия- докладчик Татяна 

Йорданова; НОХД№198/12г., НОХД№128/12г. и НОХД№91/12г. със 

съдия- докладчик Ангел Павлов; НОХД№8/12г. и НОХД№197/12г. със 

съдия- докладчик Йордан Иванов; НОХД№185/12г. и ЧНД№114/12г. със 

съдия- докладчик Десислава Сапунджиева; 

Проверяващият екип констатира, че не са допуснати нарушения при 

тяхното образуване, движение и приключване. 

 

Приложение: Приложение 1 
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НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ: 

 

Средномесечното постъпление на дела на един съдия на база 

щатното разписание през 2012 г. е 5,40 дела, а средномесечно свършените 

дела от един съдия на база утвърденото щатно разписание през 2012 г. са 

4,93дела. 

Средномесечното постъпление на дела на един съдия на база 

действителна натовареност през 2012 г. е 5,82дела, а средномесечно 

свършените дела от един съдия на база действителна натовареност през 

2012 г. са 5,31дела. 

Средномесечното постъпление на наказателни дела на един съдия 

на база утвърденото щатно разписание през 2012 г. е 3,71дела, а 

средномесечно свършените наказателни дела от един съдия през 2012 г. са 

3,39дела. 

Средномесечното постъпление на наказателни дела на един 

наказателен съдия на база действителна натовареност през 2012 г. е 

3,71дела/изчислява се на база постъпили дела и действително отработени 

човекомесеци в наказателно отделение/, средномесечно свършени дела от 

един наказателен съдия са 3,39дела.  

През 2012г. в наказателното отделение на ОС Търговище са 

отработени 155,9 човеко месеци, като изчислението на показателя става 

при съотнасяне на постъпилите дела и съответно решените дела към тези 

отработени човекомесеци. Средномесечно дела за разглеждане от един 

наказателен съдия е  3,71 дела, а за граждански съдия 7,08 дела. 

 

     2013г. 

 

И през втората година от проверявания период в Окръжен съд – 

Търговище е действало самостоятелно в структурен план  наказателно 

отделение. През цялата 2013г. ръководител на отделението е 

зам.административния ръководител – зам.председателя на съда – 

Десислава Сапунджиева. По щат съдиите, които гледат наказателни дела 

са 7 бр.  Няма незаети щатни бройки на магистрати. В периода 01.01.2012 

г. – 31.12.2012 г. наказателни дела са гледали следните съдии: 

 1. Тихомир Петков- административен ръководител- председател;  

2. Десислава Сапунджиева – заместник- административен 

ръководител – заместник- председател; 

3. Татяна Йорданова- съдия; 

4. Бонка Янкова – съдия;  

5. Ангел Павлов – съдия; 

6. Мирослав Митев – съдия; 
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7. Йордан Иванов – съдия; 

Съдиите, които правораздават по граждански дела разглеждат и 

наказателни дела.  На 25. 06. 2013г. е встъпил в длъжност младши съдия  

Хрисимир Пройнов, който работи в наказателно отделение при 

натовареност от 50%. В наказателното отделение не са работили съдебни 

помощници.  

Всеки съдия от Наказателно отделение разглежда 

първоинстанционни наказателни дела. Всяка сряда заседава въззивен 

състав от трима съдии по график, изработван от Зам.председателя и 

Ръководител  на наказателно отделение. 

Наказателни дела като първа инстанция се разглеждат от всички 

наказателни съдии през всеки ден от седмицата.Съгласно Заповед №16 от 

22.04.2009г. на Председателя на ОС- Търговище делата се разглеждат 

както следва: 

1.Наказателни дела първа инстанция БЕЗ ЗАДЪРЖАНИ ЛИЦА се 

насрочват и разглеждат в Зала №4 в дните вторник, сряда и петък. 

2.Наказателни дела първа инстанция СЪС ЗАДЪРЖАНИ ЛИЦА 

се насрочват и разглеждат в Зала №5 в дните понеделник и четвъртък. 

3.Наказателни дела втора инстанция се насрочват и разглеждат в 

зала №5 всяка сряда.  

 4. Делата за мерки за неотклонение със задържани лица се 

насрочват и разглеждат в зала №5. 

Всички дела се НАСРОЧВАТ по посочения ред в  ЕЛЕКТРОНЕН 

ГРАФИК, достъп до който имат всички съдии и служители.По този начин 

се избягва дублиране на дела и във всеки един момент всеки има реален 

поглед върху насрочените наказателни дела по зали и състав. На всеки три 

месеца Зам. Председателя Сапунджиева изработва график на въззивните 

състави.Последните не са постоянни, поради ограничения брой съдии.  

 

 

Приложение: Приложение 1 

 

Наказателните съдии са отсъствали през 2012 г. както следва: 

Тихомир Петков- административен ръководител- 45 работни дни 

отпуск; 

Десислава Сапунджиева- заместник на административния 

ръководител-39 работни дни отпуск; 

Татяна Йорданова- съдия- 42 работни дни отпуск; 
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Бонка Янкова- съдия- 41 работни дни отпуск; 

Ангел Павлов- съдия- 41 работни дни отпуск; 

Мирослав Митев- съдия- 37 работни дни отпуск; 

Йордан Иванов- съдия- 46 работни дни отпуск. 

 

Приложение: Приложение №1  

   

Към наказателното отделение на Окръжен съд – Търговище работят 

8 бр. служители, от които регистратура- 1бр., секретар- протоколисти- 5бр. 

и двама съдебни деловодители. Регистратурата и архивът са общи за 

всички отделения. Призовкарите също обслужват всички отделения. 

Съдебните секретари участват във всички видове дела по предварително 

утвърден график. За веществените доказателства (съгл. разписаните 

длъжностни задължения в длъжностната характеристика) е отговарял 

деловодител от деловодството на наказателно отделение. Съгласно 

изискването на чл. 143 от ПАРОАВАС(отм.)  веществените доказателства 

се съхраняват в отделно помещение на Окръжния съд.  

 

През проверявания период съдиите от ОС Търговище са насрочили 

брой наказателни дела както следва: 

1/Тихомир Петков- административен ръководител е насрочил общо 

8 бр. дела. От тях: 

НОХД- 1бр; 

НАХД- 5бр.; 

ВНОХД- 2бр; 

 

2/ Десислава Сапунджиева- заместник на административния 

ръководител е насрочила 50 бр. наказателни дела. От тях: 

НОХД- 14 бр.; 

НАХД- 6 бр.; 

ЧНД- 15 бр.; 

ВНОХД- 10 бр.; 

ВЧНД- 4 бр.; 

ВАНД- 1 бр.; 

 

3/ Татяна Йорданова - съдия е насрочила общо 43 бр. наказателни 

дела. От тях: 

НОХД- 6 бр. 

НАХД- 4 бр.; 

ЧНД- 9 бр.; 
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ВНОХД- 16бр.; 

ВЧНД- 6 бр.; 

ВАНД- 2 бр.; 

 

4/ Бонка Янкова- съдия е насрочил общо 53бр. наказателни дела. От 

тях: 

НОХД- 16 бр. 

ЧНД- 14 бр.; 

НАХД- 3бр.; 

ВНОХД- 15 бр.; 

ВЧНД- 3 бр.; 

ВАНД- 2 бр. 

 

5/ Ангел Павлов- съдия е насрочил общо 38 бр. наказателни дела. 

От тях: 

НОХД- 14 бр.; 

НАХД- 5 бр. 

ЧНД- 5 бр.; 

ВНОХД- 9 бр.; 

ВЧНД- 5 бр. 

 

6/Мирослав Митев- съдия е насрочил общо 44 бр. наказателни дела. 

От тях: 

НОХД- 6 бр.; 

НАХД- 4 бр.; 

ЧНД- 14 бр.; 

ВНОХД- 15 бр.; 

ВЧНД- 3 бр.; 

ВАНД- 2бр. 

 

7/Йордан Иванов- съдия е насрочил общо 41 бр. наказателни дела. 

От тях: 

НОХД- 14 бр.; 

ЧНД- 9 бр.; 

НАХД- 3 бр.; 

ВНОХД- 11 бр.; 

ВЧНД- 4 бр. 

 

Приложение: Приложение №1; 
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Справка №3 за брой насрочени наказателни дела за 

всеки съдия от Наказателно отделение на ОС Търговище за 2013г.; 

 

През 2013г. съдиите са приключили наказателни дела, които по брой, вид 

и номер на дело са подробно посочени в Справка №4 за свършените в периода 

1.01.2012г.- 31. 12. 2013г. НОХД, НАХД, ЧНД и въззивни дела по състави. 

Подробна информация за делата, които съдиите са свършили през 2013г. се 

съдържа и в Отчетния доклад за дейността на ОС - Търговище. Най- много 

дела са приключили съдиите Татяна Йорданова  и Мирослав Митев. 

В периода 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г. в Окръжен съд – Търговище 

са поставени за разглеждане общо 880 бр. дела, от които наказателни дела 

– 292 бр. От общия брой наказателни дела, първоинстанционни са 157 

бр., в това число НОХД- 53 бр., АНД- 27 бр.,ЧНД- 77бр. Въззивните 

наказателни дела са общо 135 бр., от които: ВНД – 87 бр.; ВЧНД – 48 бр.  

През 2013г. в ОС- Търговище са постъпили 265 броя наказателни 

дела. От тях първоинстанционни са 142 бр. наказателни дела: НОХД-48бр., 

АНД- 18бр. и ЧНД- 76бр. Останали от предишни периоди са 15бр. 

наказателни дела.  

През същата година са постъпили и 123бр. въззивни наказателни 

дела:ВНОХД и ВНЧХД- 66бр., ВАНД- 10бр. и ВЧНД- 47бр. Общият брой 

постъпили наказателни дела е с 28 по-малко от предходната година. 

Намалението се дължи най-вече на намалелия брой ВЧНдела, както и на 

НАХделата - първа и втора инстанция. В същото време е налице 

увеличение на първоинстанционните НОХ дела, кото са с 16 броя в 

повече.Общият брой на наказателните дела, постъпили през 2013г. 

представлява 34,15% от всички дела, постъпили в ОС- Търговище през 

втората половина от проверявания период. 

През 2013г. в ОС Търговище са приключили 264 бр. наказателни 

дела. От тях разглеждани като първа инстанция са 143бр. дела. От тях: 

НОХД-40 бр., АНД-26 бр., ЧНД- 77бр. 

Приключилите въззивни дела са 121бр. От тях ВНД(ВНОХД, 

ВНЧХД и ВНАХД) са 74 бр., а ВЧНД- 47 бр.   

 

От общо свършените наказателни  дела с присъда са приключили 

30бр. НОХД. С решение са приключили 124бр. НАХД, ЧНД и въззивни 

наказателни дела, а с определение- 110бр. НОХД, ВЧНД и въззивни 

наказателни дела. 
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През 2013г. в ОС- Търговище не са разглеждани тежки дела и дела с 

висок обществен интерес. 

  

Образувани преди 1. 01. 2012г. и не приключили към 31.12. 2013г. са 

НОХД№305/2010г. със съдия- докладчик Т. Йорданова, както и 

НОХД№18/11г. със съдия- докладчик Ангел Павлов. Становището на 

проверяващият екип по образуването, движението и приключването на 

двете е посочено изчерпателно в раздела за 2012г. 

  

 Приложение: Справка №5 за спрените дела, както и за висящите 

наказателни дела, образувани преди 1. 01. 2011г. и неприключили към 31. 

12. 2013г. 

 

 І.НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ПЪРВА ИНСТАНЦИЯ 

 

 Както беше посочено и по- горе през 2013г. ОС- Търговище е 

приключил 143 бр. наказателни дела първа инстанция, с индивидуални 

показатели както следва: 

 -НОХД – 40 бр; 

 - НАХД- 26 бр. 

 -ЧНД – 77бр. ; 

  

 Наказателните дела се образуват в деня на постъпването и 

регистрирането им в съда или най- късно на следващия ден. 

 

Прекратените наказателни дела са общо  30 бр. От тях: 

НОХД- 15 бр. От тях: 

- поради връщане на делото на прокурора за допълнително 

разследване- 1 дело; 

- по други причини- 14 бр. дела. 

ВНОХД и ВНЧХД- 3бр.; 

ЧНД- 11 бр.; 

ВЧНД- 1бр. 

 

През 2013г. ТОС е върнал на прокурора за доразследване 1 дело. 

Това показва, че броят на делата, върнати на прокурора е сведен до 

минимум. В случая става дума за НОХД№83/2013г. по описа на ТОС- 

делото е образувано въз основа на обвинителен акт, внесен от ОП- 

Търговище срещу И. Т. за две престъпления по чл. 278а, ал.3 вр. с ал.2 и 

ал.1 вр. с чл. 29, ал.1,б. „а” и „б” от НК, като едно от деянията е опит. 
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Делото е разпределено на съдия Ангел Павлов. С разпореждане от 8. 04. 

2013г., постановено на осн. чл. 249, ал.1 и 2 вр. с чл. 248, ал.2, т.3 от НПК 

той върнал делото на прокурора заради допуснати на досъдебното 

производство отстраними съществени нарушения на процесуалните 

правила, довели до ограничаване правото на защита на обвиняемия. В 

мотивите си посочил, че обв. И. Т. е привлечен като обвиняем за това, че 

на неустановено време и място, при условията на опасен рецидив 

извършил горепосочените престъпления по чл. 278а от НК. Прокурорът по 

делото повторил написаното в постановлението за привличане като 

обвиняем, като нито в обстоятелствената част, нито в диспозитива на 

обвинителния акт не е посочено на коя дата и на кое място е извършено 

деянието. 

Срещу така постановеното разпореждане ОП- Търговище подала 

частен протест. 

С определение №80 от 8 май 2013г. АС- Варна отменил 

разпореждането на ТОС. В мотивите си въззивният съд посочил, че в 

протеста прокурорът е декларирал, че в случая не става дума за пропуск на 

прокурора, а до невъзможност да се установи времето и мястото на 

извършване на деянието, т.е. че дори и да е налице съществено 

процесуално нарушение, то е неотстранимо. Според АС- Варна при тази 

декларация на прокурора и след като той очевидно поддържа това 

обвинение  за съда не остава друга възможност освен да се произнесе по 

него по същество с присъда. 

АС- Варна указал на ТОС при решаването на въпроса по чл. 301, 

ал.1,т.1 от НПК да отчете и обстоятелството, че вероятно деянието е 

несъставомерно като подробно посочил и доводи в тази посока.  

Прокурорът от ОП- Търговище, внесъл обвинителния акт не е 

изпълнил прецизно задълженията си по чл. 242, ал.1 от НПК. 

 

Приложение: Приложение №1; 

       Справка №8 за делата, върнати на прокурора за 

доразследване в периода 1.01. 2012г.- 31.12. 2013г. 

 

През 2013г. в ОС- Търговище не са постановени оправдателни 

присъди.  

 

Приложение: Справка №7 за делата, приключили с оправдателна присъда 

в периода 1. 01. 2012г.- 31. 12. 2013г. 
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Не са разглеждани дела, по които подсъдимият е бил непълнолетен. 

По реда на гл.29 от НПК „Решаване на делото със споразумение” 

са разгледани 13бр. дела. От тях по реда на чл. 382 от НПК са разгледани 

9бр. дела, а по реда на чл. 384, НПК- 4бр. дела. Всички дела са насрочени в 

срок до 7 дни от получаване на делото съгласно чл. 382, ал.2 от НПК. 

 

В рамките на проверката бяха инспектирани следните дела: 

 

НОХД № 206 по описа за 2013г.: 

 

Делото е образувано на 16. 10. 2013г. въз основа на споразумение, 

сключено между ОП Търговище от една страна и обв. Б. Б. и неговия 

защитник- от друга за прекратяване на наказателното производство, 

образувано за извършено от обвиняемия престъпление по чл. 255, ал.3 вр. с 

ал.1,т.5 и 7 вр. с чл. 20, ал.3 и 4 от НК. Съдия- докладчик по делото е 

Мирослав Митев. Той насрочил съдебното заседание за 17. 10. 2013г. , 

когато делото приключило. Съдът одобрил внесеното споразумение. С 

него на подсъдимия е наложено наказание Лишаване от свобода в размер 

на 5 месеца. На осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наказанието е 

отложено за срок от 3 години. В споразумението, одобрено от съда не е 

посочено на кого да се възложи възпитателната работа в случаите на 

условно осъждане.По силата на  чл.381, ал.5, т.4 от НПК това е 

задължителен елемент от постигнатото споразумение. Страните 

могат да постигнат съгласие възпитателните грижи да се възложат на 

обществена организация или трудов колектив с тяхно съгласие, а когато 

липсва такова съгласие, възпитател може да бъде определено лице- чл.67, 

ал.1 и 2 от НК.В рамките на проверката дали споразумението отговаря 

на закона, съдът следва да следи за спазването и на чл.381, ал.5,т.4 от 

НПК. 

Аналогичен на горепосочения пропуск  по отношение спазването на 

разпоредбата на чл. 381, ал.5, т.4 от НПК е налице и при одобряване на 

споразумение по НОХД№72/13г. със съдия- докладчик Йордан Иванов. 

Бяха проверени НОХД№171/13г. със съдия- докладчик Десислава 

Сапунджиева; НОХД№196/13г. със съдия- докладчик Татяна Йорданова и 

НОХД№183/13г. със съдия- докладчик Бонка Янкова. Проверяващият екип 

констатира, че не са допуснати нарушения при тяхното образуване, 

движение и приключване. 
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Приложение: Справка №10 за делата, образувани по внесено 

споразумение, насрочени след 7- дневния срок по чл. 382, ал.2 от НПК в 

периода 1. 01.2012г.- 31. 12. 2013г.; 

 

По реда на гл.28 от НПК – „Освобождаване от наказателна 

отговорност с налагане на административно наказание” са разгледани 

26бр. дела. Едно НОХД е приключило с решение за освобождаване от 

наказателна отговорност с налагане на административно наказание. По 4 

бр. дела, образувани въз основа на внесени постановления на 

прокуратурата, съдържащи предложения за прилагане на чл. 78а от НК е 

допуснато нарушение на едномесечния срок по чл. 376, ал.1 от НПК.  

Според справка, предоставена от ТОС това са: 

 

НАХД№273/2012г. 

 

Делото е образувано на 5. 12. 2012г. въз основа на внесено от ОП 

Търговище постановление с предложение за освобождаване от наказателна 

отговорност и налагане на административно наказание. Съдия- докладчик 

по делото е Мирослав Митев. 

Той насрочил делото за 10. 01. 2013г. От внасянето на 

постановлението на ТОП до първото заседание са минали 1 месец и 5 

дни.  

 

НАХД№280/2012г. 

 

Делото е образувано на 7. 12. 2012г. въз основа на внесено от ОП 

Търговище постановление с предложение за освобождаване от наказателна 

отговорност и налагане на административно наказание. Съдия- докладчик 

по делото е Ангел Павлов. 

Той насрочил делото за 11. 01. 2013г. От внасянето на 

постановлението на ТОП до първото заседание са минали 1 месец и 4 

дни.  

 

НАХД№284/2012г. 

 

Делото е образувано на 17. 12. 2012г. въз основа на внесено от ОП 

Търговище постановление с предложение за освобождаване от наказателна 
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отговорност и налагане на административно наказание. Съдия- докладчик 

по делото е Мирослав Митев. 

Той насрочил делото за 22. 01. 2013г. От внасянето на 

постановлението на ТОП до първото заседание са минали 1 месец и 5 

дни.  

 

НАХД№287/2012г. 

 

Делото е образувано на 18. 12. 2012г. въз основа на внесено от ОП 

Търговище постановление с предложение за освобождаване от наказателна 

отговорност и налагане на административно наказание. Съдия- докладчик 

по делото е Ангел Павлов. 

Той насрочил делото за 25. 01. 2013г. От внасянето на 

постановлението на ТОП до първото заседание са минали 1 месец и 7 

дни.  

 

Бяха инспектирани и следните дела: НАХД№240/13г. със 

съдия- докладчик Татяна Йорданова; НАХД№10/13г. и 

НАХД№287/12г. със съдия- докладчик Ангел Павлов; 

НОХД№234/13г. със съдия- докладчик Бонка Янкова; 

НАХД№273/13г., НАХД№212/13г. и НАХД№32/13г. със съдия - 

докладчик Мирослав Митев; НАХД№64/13г. със съдия- докладчик 

Тихомир Петков; НАХД№20/13г. със съдия- докладчик Йордан 

Иванов. 

Проверяващият екип констатира, че няма допуснати нарушение 

при тяхното образуване, движение и приключване.  

 

Приложение: Справка №11 за делата, насрочени след 

едномесечния срок по чл. 376, ал.1 от НПК в периода 1. 01. 2012г.- 

31. 12. 2013г.; 

 

По реда на гл.27, НПК „Съкратено съдебно следствие в 

производство пред първата инстанция” са разгледани 11бр. дела. По 

всички дела решението за предварително изслушване е взето по искане на 

страните. 

 

Беше инспектирано: 
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НОХД№132/13г. 

 

Делото е образувано на 14.06. 2013г. въз основа на обвинителен акт, 

внесен от ОП Търговище срещу К. Ч. за извършено от него престъпление 

по чл. 249, ал.1 вр. с чл. 26, ал.1 от НК. Разпределено е на съдия Йордан 

Иванов. 

С разпореждане от 17.06. 2013г. той насрочил първото заседание за 

20. 08. 2012г.Липсва разрешение от председателя на съда по смисъла на 

чл. 252, ал.2 от НПК.   

Делото е разгледано и приключило в едно съдебно заседание по реда 

на глава 27 от НПК-„Съкратено съдебно следствие в производството пред 

първата инстанция”. Съдът постановил осъдителна присъда. 

Мотивите към присъдата са предадени на 22. 08. 2013г. 

Присъдата е влязла в законна сила на 04.09.2013г. и е изпратена за 

изпълнение на 11. 09. 2013г. 

 

Бяха инспектирани следните дела : НОХД№184/13г. със съдия- 

докладчик Десислава Сапунджиева; НОХД№104/13г. и НОХД№27/13г. със 

съдия- докладчик Мирослав Митев; НОХД№187/13г. със съдия- докладчик 

Йордан Иванов;  НОХД№133/13г. и НОХД№25/13г. със съдия- докладчик 

Ангел Павлов. Проверяващият екип констатира, че по при тяхното 

образуване, движение и приключване не са допуснати нарушения. 

 

Няма разгледани дела по реда на гл.25, НПК „Незабавно 

производство”. 

 

Няма разгледани дела по реда на гл.24, НПК „Бързо производство”  

 

Приложение: Справка №13 за срока, в който са насрочени 

незабавните производства, приключили в периода 1. 01. 2012г. – 31. 12. 

2013г.; 

Справка №14 за всички бързи производства, приключили в периода 

1. 01. 2012г.- 31. 12. 2013г., по които мотивите са написани в срок по- 

дълъг от 7-дневния срок по чл. 359, ал.1 от НПК. 

Справка №17 за всички незабавни производства, приключили в през 

проверявания период, по които мотивите са написани след срока по чл. 

365, ал.2 от НПК с посочване на номера на делото, датата на обявяване на 
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присъдата и датата на написване на мотивите към нея и съдията- 

докладчик. 

Справка № 18 за всички бързи производства, приключили в периода 

1. 01. 2012г.- 31. 12. 2013г., по които мотивите са написани в срок по- 

дълъг от 7- дневния срок по чл.  359, ал.1 от НПК с посочване на номера на 

делото, датата на обявяване на присъдата и датата на написване на 

мотивите към нея и съдията- докладчик; 

 

По общия ред са разгледани 25бр. НОХД. 

 

През 2013 г. са разгледани 77 бр. частни наказателни дела първа 

инстанция.  От тях 10бр. дела са свързани с извършени разпити  и 

претърсвания. С правно основание чл. 243 от НПК са 4 бр. дела. По едно 

дело с правно основание чл.243 НПК е допуснато нарушение на срока по 

чл. 243, ал.4 от НПК. Според справка, предоставена от ОС Търговище това 

е ЧНД№82/13г. със съдия- докладчик Татяна Йорданова. Делото е 

образувано на 03.04.2013г. Съдът се е произнесъл на 18.04. 2013г. 

 

Бяха проверени и следните дела: ЧНД№82/13г.  и ЧНД№80/13г. със 

съдия- докладчик Татяна Йорданова; ЧНД№216/13г. със съдия- докладчик 

Ангел Павлов. Проверяващият екип констатира, че няма нарушения при 

тяхното образуване, движение и приключване. 

 

Приложение: Справка №20 за всички ЧНД с правно основание чл. 

243, НПК, приключили в периода 1.01. 2012г.- 31. 12. 2013г. по които 

съдът се е произнесъл в срок по- дълъг от срока по чл. 243, ал.4 от НПК с 

посочване номера на делото, датата на образуване, съдията- докладчик и 

датата на произнасяне; 

 

Разгледани са  9 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 6 бр. дела са по чл. 64 от НПК и 3 бр. дела са по чл. 65 от 

НПК. 

Определенията на съда са постановени в деня на образуването на 

делата. Няма дела по които съдът да е постановил определението си в 

тридневен срок. 
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Всички дела с правно основание чл. 64 и чл. 65 от НПК са разгледани 

в  едно съдебно заседание.  

 

Бяха проверени: 

ЧНД№12/13г. със съдия- докладчик Десислава Сапунджиева; 

ЧНД№215/13г. и ЧНД№102/13г. със съдия- докладчик Мирослав 

Митев;ЧНД№13/13г. със съдия- докладчик Ангел Павлов; ЧНД№66/2013г. 

със съдия- докладчик Йордан Иванов; ЧНД№144/13г., ЧНД №159/13г. и 

ЧНД№126/13г. със съдия- докладчик Бонка Янкова; Проверяващият екип 

констатира, че по при тяхното образуване, движение и приключване не са 

допуснати нарушения. 

 

 

Приложение: Справка №27 за наказателни дела, с правно основание 

чл. 64 от НПК, които са насрочени в срок по- дълъг от срока по чл. 64, ал.3 

от НПК и са решени в повече от едно заседание по състави; 

            Справка №28 за наказателните дела с правно основание чл. 65 

от НПК, които са насрочени в срок по- дълъг от срока по чл. 65, ал.3 от 

НПК; 

 

Образувани са 5 бр. дела по ЗЕЕЗА, които са приключени.  От тях 

3бр. дела са били за предаване на исканото лице за започване спрямо тях 

на наказателно производство. По 2 бр. дела исканото лице е било свързано 

с влязла в сила осъдителна присъда на чуждестранен съд.    

Няма дела, по които е отказано предаването на исканото лице на 

основание чл. 40, ал.1 т. 1 от ЗЕЕЗА. 

По едно дело е допуснато отложено изпълнение на Европейска 

заповед за арест на основание чл. 52, ал. 1 от ЗЕЕЗА. 

Няма дела с прекратено производство.  

По 3бр. дела са върнати протоколи, че исканото лице е предадено 

на  съответните власти на молещата страна. 

 

 Бяха инспектирани : ЧНД№154/13г. и ЧНД№155/13г. със съдия- 

докладчик Бонка Янкова, ЧНД№103/13г. със съдия- докладчик Десислава 

Сапунджиева и ЧНД№254/13г. със съдия- докладчик Мирослав Митев. 

Проверяващият екип констатира, че по при тяхното образуване, движение 

и приключване не са допуснати нарушения. 
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Приложение: Справка №15 за всички дела по ЗЕЕЗА, образувани в 

срок по- дълъг от срока по чл. 44, ал.1 от ЗЕЕЗА с посочване на номера на 

делото, съдията- докладчик и датата, за която са насрочени; 

Справка №19 за всички дела по ЗЕЕЗА, приключили в периода 1. 01. 

2012г.- 31. 12. 2013г. с посочване на датата на която исканото лице е 

задържано от полицията, датата, на която е постановено решението  и 

съдията- докладчик; 

 

В рамките на настоящата проверка беше констатирано следното: 

ЧНД№140/13г. по описа на ТОС е образувано на 25. 06. 2013г. въз 

основа на предложение на председателя на Пробационния съвет -гр. 

Търговище, направено на осн. чл. 43 „а”, ал.2 от НПК. Съдия- докладчик е 

Ангел Павлов. С разпореждане от 28. 06. 2013г. той насрочил делото в 

открито съдебно заседание, което да се състои на 12. 07. 2013г. 

В съдебното заседание на 12. 07. 13г. делото приключило с 

определение. С него ТОС заменил неизтърпяната част от наказание 

„пробация”, изразяващо се в пробационни мерки по чл. 42а, ал.2,т.1,т.2 и 

т.6 от НК, наложено с определение по ЧНД 290/11г. по описа на Районен 

съд на О. А. с „лишаване от свобода” за срок от 9 дни, което осъденият 

следва да изтърпи при първоначален „строг” режим в затворническо 

общежитие от „закрит” тип или затвор. Причина за замяната на 

наказанията е неизпълнение на наложеното наказание „пробация”. 

На 17. 07. 2013г. председателят на Пробационния съвет- гр. 

Търговище подал срещу така постановеното определение въззивна жалба. 

Той поискал въззивният съд да измени съдебния акт на ТОС. Въз основа на 

въззивната жалба е образувано ВЧНД№226/13г. по описа на Апелативен 

съд- Варна. С определение, постановено на 23. 09. 2013г. от АС- Варна в 

закрито заседание решаващият състав приел, че жалбата, подадена от 

председателя на Пробационния съвет- гр. Търговище е недопустима. В 

мотивите си той се позовал на чл. 452, ал.1, изр. 2 от НПК, според който 

определението на окръжния съд в посоченото производство подлежи на 

обжалване по реда на глава 21 от НПК. Според нея въззивното 

производство може да бъде инициирано само по протест на прокурора и по 

жалби на някоя от страните. Според въззивния състав законът има предвид 

страните, посочени в чл. 253, т.2-4 от НПК, а председателят на 

пробационния съвет, не е страна по смисъла на този текст.  

На 2. 10. 2013г. председателят на Пробационния съвет- гр. 

Търговище подал срещу горепосоченото определение на АС- Варна 
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касационна жалба. С разпореждане от 9. 10. 2013г., Иван Недев- 

председател на първо наказателно отделение във ВКС, отказал да образува 

касационно производство по ВЧНД№226/13г. по описа на Апелативен съд- 

Варна. 

Отделно от това се установи, че по ВЧНД№234/10г. друг състав на 

Апелативен съд- Варна е допуснал разглеждане на въззивната жалба на 

Пробационен съвет- гр. Търговище, подадена срещу определение на 

Търговищкия окръжен съд, постановено по ЧНД№111/10г. по описа на 

ОСІ Търговище. С обжалваното определение наказанието „ пробация” е 

заменено с „лишаване от свобода” за срок от 5 дни, като на основание чл. 

69, ал.1 от НК, изпълнението на наказанието е отложено за срок от една 

година и шест месеца.  С определение №238/1. 10. 2010г., постановено в 

открито съдебно заседание по ВЧНД№234/10г. по описа на АС- Варна, 

решаващият състав е отменил  определението  на ТОС, постановено по 

ЧНД№111/10г. и заменил наложените на осъдения И. С. пробационни 

мерки с „лишаване от свобода” за срок от четири месеца, което да бъде 

изтърпяно ефективно, при първоначален „общ” режим в затворническо 

общежитие от открит тип.  

В този смисъл е и решение №325 от 29. 06. 2010г. на ВКС по н. д. 

№288/10г., ІІІн. О., НК, докладчик съдията Вероника Имова. Според това 

решение на ВКС в чл. 452, ал.2 от НПК ясно е посочено, че задължителни 

участници в производството по раздел VІ”Замяна на наказанието пробация 

с наказание лишаване от свобода” на глава 35 от НПК са както осъденият и 

прокурорът, така и председателят на пробационния съвет по 

местоизпълнение на наказанието пробация. Съдия Имова сочи, че чл. 452, 

ал.3 от НПК не персонифицира субектите с право на жалба или протест, но 

те се извеждат от общите принципи на НПК относно субектите, страните и 

останалите участници в процеса. Органът по чл. 451, т.2 от НПК не е 

страна по смисъла на чл. 235 от НПК, защото не е участник в съдебното 

следствие по наказателните дела, но е задължителен участник в 

процедурата по раздел VІ”Замяна на наказанието пробация с наказание 

лишаване от свобода” на глава 35 от НПК, с права на страна, която има 

отношение към функцията на надзора за изпълнението на наказанието 

пробация. Според ВКС, в определението по ВЧНД№414/2009г. 

Апелативен съд- Варна е тълкувал съдържанието на чл. 452, ал.3 НПК 

стеснително и с това е нарушил общополагащите принципи за тълкуването 

на наказателно правните норми, съгласно чл. 46 от Закона за нормативните 

актове. Поради това ВКС отменил определение №23/5. 02. 2009г. на 
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Варненския апелативен съд по ВЧНД№414/09г., с което е прекратено 

въззивното производство за проверка на определение от 13. 11. 2009г. по 

ЧНД№537/09г. на ОС- Шумен и върнал делото на АпС- Варна за ново 

разглеждане в стадия на съдебното заседание от друг състав. 

Налице е противоречива практика на Апелативен съд- Варна. 

Проверяващият екип намира за необходимо ИВСС да извърши 

допълнителна проверка и с оглед нейните резултати евентуално да 

сигнализира Председателя на АС- Варна. 

 

През 2013 г. в Окръжен съд – Търговище не са разглеждани като 

първа и въззивна инстанция дела по глава 34, раздел І от НПК „Прилагане 

на принудителни медицински мерки”.  

 

По спазването на чл.252 от НПК: 

47 бр. наказателни дела са насрочени в двумесечния срок. От тях 

НОХД са 24бр. 

Няма НОХД, които да са насрочени в тримесечен срок с разрешение 

на председателя на съда. 

Три броя НОХД насрочени в тримесечен срок без разрешение на 

председателя на съда. 

  

Приложение: Справка №12 за първоинстанционните и въззивни дела, 

насрочени в тримесечен срок без разрешение на председателя на съда, с 

посочване на съдия- докладчика в периода 1. 01. 12г.- 31. 12. 2013г.;  

 

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

По 129 бр. наказателни дела, разглеждани през 2013г.  интервалът 

между съдебните заседания е до три месеца. От тях НОХД са 53бр. 

Няма наказателни дела, по които съдебните заседания са насрочвани 

в срок по- дълъг от срока по чл. 271, ал.10 от НПК. 

 

Приложение :Приложение№1 

 

По спазването на чл. 308 от НПК: 

По 15бр. НОХД мотивите на присъдата са изготвени до 15 дни. По 10бр.  

НОХД мотивите на присъдата са изготвени до 30 дни. Няма НОХД, по 

които мотивите на присъдата да са изготвени след изтичане на повече от 

30 дни.  
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Приложение: Приложение №1; 

      Справка №16 за всички НОХдела, приключили в 

периода 1. 01.12г. - 31. 12. 2013г., по които мотивите са написани след 

срока по чл. 308 от НПК  с посочване на номера на делото, датата на 

обявяване на присъдата и датата на написване на мотивите към нея и 

съдията- докладчик. 

 

По спазването на чл. 416 от НПК: 

По 62бр. дела препис от присъдата е изпратена на съответния орган в 

7-дневен срок от влизането й в сила.   

 

Приложение : Справка №23 за всички НОХдела и НАХдела, 

разглеждани по глава 28 от НПК по които присъдите и решенията са 

влезли в сила и преписи от тях са изпратени на прокурора след изтичане на 

срока по чл. 416, НПК с посочване на датите на които присъдите и 

решенията са влезли в сила, датата на която делото се е върнало от горната 

инстанция и на датата, на която са изпратени преписи от тях; 

 

През 2013 година на основание чл. 15, ал. 1 от ЗСРС, председателят 

на Търговищкия окръжен съд е дал общо 31 броя разрешения за 

използване на СРС по чл. 3 от ЗСРС, от които 4 броя са за 

продължаване на срока.  

От дадените 31 броя разрешения за използване на СРС по чл. 3 от 

ЗСРС, по всички е предоставена информация за прекратяване на 

използването на СРС, с изключение на 1 брой, чийто срок не е изтекъл. По 

15 броя са поискани и са дадени разрешения за унищожаване на цялата 

събрана информация, която няма да послужи за изготвяне на ВДС, 

съгласно чл. 175, ал. 6 от НПК. По 5 броя е поискано разрешение за 

частично унищожаване на събраната информация, която няма да послужи 

за изготвяне на ВДС.  

По 5 от дадените разрешения са изготвени ВДС, съгласно чл. 176 от 

НПК, и са предоставени за съхранение в ”Регистратура за класифицирана 

информация” в срок.  

По 6 броя не са били събрани данни и има уведомления за 
преустановяването им.  
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 Приложение: Годишен доклад за дейността на ОС Търговище за 

периода 1.01.- 31. 12. 2013г.; 

 

ІІ.ВЪЗЗИВНИ НАКАЗАТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА 

 

 Както беше посочено в ОС- Търговище няма постоянни въззивни 

състави, поради ограничения брой съдии. На всеки три месеца заместник- 

председателя Сапунджиева изработва график на въззивните състави.  

През 2013г. в ОС, Търговище са стояли за разглеждане 135 бр. 

въззивни дела, в т. ч. 87 бр. ВНД (ВНОХД, ВНЧХД, ВНАХД) и 48 бр. 

ВЧНД. От тях новообразувани  са общо  123 въззивни дела, в т. ч. 76 бр. 

ВНД и 47бр. ВЧНД.  В Несвършени от предишен период са общо 12 бр. 

въззивни дела.  

През 2013г. са приключили 121 въззивни дела. В края на годината са 

останали несвършени 14бр. дела, което представлява 10% от делата за 

разглеждане. 

С акт по същество са приключили – 117 бр. дела, в т. ч. 63  въззивни 

наказателни ОХ и ЧХ дела,8 броя по ВНАХдела и 46 броя по въззивни 

ЧНД .  

Прекратени - 4 дела- 3 броя въззивни НОХдела и 1 бр / 63 по През 

първата половина от проверявания период са приключили 87бр. 

ВНД(ВНОХД, ВНЧХД, ВНАХД) и 69бр. ВЧНД. 

 Едно ВНОХД е приключило с присъда, 111бр. ВНД са приключили с 

решение, 45бр. ВНД- с определение. 

  

През 2013г. е прекратено производството по 4 бр. въззивни дела. От 

тях 2бр. ВЧНХД, 1 бр. ВНОХД и 1бр. ВЧНД. От тях едно ВНЧХД е 

прекратено поради оттегляне на тъжбата на осн. чл. 24, ал.4,т.4 от НПК, а 

останалите 3 бр. въззивни наказателни дела са изпратени на ВКС на осн. 

чл. 43, т.3 от НПК за определяне на компетентен съд. 

 

Приложение: Приложение №1; 

  

 Няма дела, които да са върнати на прокурора с указания за 

отстраняване на съществени нарушения на процесуалните правила на осн. 

чл. 335, ал.1,т.1 от НПК. 
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През 2013г. ОС- Търговище, на осн. чл. 334, ал.1,т.1 и 2 от НПК, е 

върнал за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд 9 

бр. дела. От тях на: 

РС- Омуртаг са върнати 3 бр. дела; на РС- Силистра е върнато 1 бр. 

ВНОХД; 

РС- Търговище са върнати 3бр. ВНОХД;на РС- Разград- 1бр. 

ВЧНХД;на РС- Шумен- 1 бр. ВНОХД. 

 

 Приложение : Справка №24 за въззивните наказателни дела, които 

ОС Търговище е върнал за ново разглеждане от друг състав на 

първоинстанционния съд в периода 1.01. 2012г.- 31. 12. 2013г.; 

 

През втората половина от проверявания период  ТОС е постановил 

оправдателна присъда по едно въззивно дело. Според справка, 

предоставена от ОС- Търговище това е ВНОХД№267/12г.- съдия- 

докладчик е Татяна Йорданова. Отменена е присъда по НОХД№468/11г. на 

РС- Попово; 

 

Приложение: Справка №25 за всички оправдателни присъди на ОС- 

Търговище по въззивни дела, приключили в периода 1. 01. 2012г.- 31. 12. 

2013г.; 

 

По спазването на чл. 252 от НПК: 

 

В двумесечния срок са насрочени 69бр. наказателни дела. От тях 

ВНОХД са 23бр. 

Няма въззивни наказателни дела, насрочени в тримесечен срок с 

разрешение на председателя на съда. 

 

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

 

Интервалът между съдебните заседания е до 3 месеца по 129 бр. 

дела. От тях ВНОХД  и ВЧНХД са 76 бр. дела. 

Няма въззивни наказателни дела, по които интервалът между 

съдебните заседания да е повече от 3 месеца. 

 

По спазването на чл.340 от НПК: 
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По 40 бр. въззивни НОХД решенията са изготвени в срок до един 

месец от обявяване на делото за решаване. Няма въззивни НОХД, по 

които решенията да са изготвени след срока по чл. 340 от НПК.  

   

Приложение:Справка №21 за всички въззивни дела, решени в 

периода 1. 01. 12г. - 31. 12. 2013г., по които решението е написано след 

едномесечния срок с посочване на датата на обявяване на делото за 

решаване и постановяване на решението за всеки съдия и съдията- 

докладчик; 

 

По спазването на чл.345 от НПК: 

В 7-дневен срок са приключили 44бр. ВЧНД.  

  

Приложение:Справка №21 за всички въззивни ЧНД , решени в 

периода 1. 01. 11г. - 30. 06. 2013г., по които определението е написано след 

срока по чл. 345 от НПК с посочване на датата на постъпване на частната 

жалба или протест, датата на образуване на делото и датата на 

постановяване на определението за всеки съдия- докладчик;  

 

От общо разгледаните ВЧНД с правно основание по чл. 243, ал.7 от 

НПК са 15бр. дела. Няма дела, по които съдебният акт да е постановен 

след срока по чл. 243, ал.7 от НПК. 

 

Бяха инспектирани ВЧНД№45/13г. със съдия- докладчик бонка 

Янкова и ВЧНД№121/13г. със съдия- докладчик Йордан Иванов. 

Проверяващият екип констатира, че няма нарушение по тяхното 

образуване, движение и приключване. 

 

Приложение: Справка №26 за всички въззивни ЧНД с правно 

основание чл. 243, НПК, приключили в периода 1.01. 2012г.- 31. 12. 2013г. 

по които съдът се е произнесъл в срок по- дълъг от срока по чл. 243, ал.7 от 

НПК с посочване номера на делото, датата на образуване, съдията- 

докладчик и датата на произнасяне; 

 

През втората половина от проверявания период с правно основание 

по чл. 64, ал.7 от НПК са разгледани 8 бр. ВЧНД; 

През 2013г. не са разглеждани дела с правно основание по чл. 65, 

ал.8 от НПК. 
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 Бяха инспектирани ВЧНД№90/13г. със съдия- докладчик Бонка 

Янкова; ВЧНД№42/13г. със съдия- докладчик Йордан Иванов; 

ВЧНД№23/13г. със съдия- докладчик Татяна Йорданова. Проверяващият 

екип констатира, че не е допуснато нарушение при тяхното образуване, 

движение и приключване. 

 

Приложение: Справка №26 за всички въззивни ЧНД с правно 

основание чл. 243, НПК, приключили в периода 1.01. 2012г.- 31. 12. 2013г. 

по които съдът се е произнесъл в срок по- дълъг от срока по чл. 243, ал.7 от 

НПК с посочване номера на делото, датата на образуване, съдията- 

докладчик и датата на произнасяне; 

 

Бяха проверени следните дела: 

 

 ВНОХД№111/13г. 

 

 Делото е образувано въз основа на въззивна жалба срещу присъда 

НОХД№237/13г. на РС- Търговище. Съдия- докладчик е Йордан Иванов. 

Съдията, който докладвал делото не е разяснил на страните правото им на 

отводи, въпреки изискването на чл. 317 вр. с чл. 274 от НПК. Липсва 

съдебен акт за приобщаване на доказателствата от първата инстанция. 

 

 ВНОХД№70/13г. 

 

 Делото е образувано въз основа на въззивна жалба срещу присъда по 

НОХД№810/12г. на ТРС. Съдия- докладчик е Мирослав Митев. Съдията, 

който е докладвал делото не е разяснил правото им на отводи, въпреки 

изискването на чл. 317 вр. с чл. 274 от НПК. Липсва съдебен акт за 

приобщаване на доказателствата от първата инстанция. 

 

 ВНОХД№237/13г. 

 

 Делото е образувано на 25. 11. 2012г. въз основа на жалба срещу 

присъда по НОХД№587/12г. на РС- Търговище. Съдия- докладчик е Ангел 

Павлов. Съдията, който е докладвал делото не е разяснил правото им на 

отводи, въпреки изискването на чл. 317 вр. с чл. 274 от НПК. Липсва 

съдебен акт за приобщаване на доказателствата от първата инстанция. 
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Бяха проверени и следните дела: 

ВНОХД№122/13г. със съдия- докладчик Тихомир Петков; 

ВНОХД№236/13г., ВЧНД№15/13г. и ВНЧХД№21/13г. със съдия- 

докладчик Десислава Сапунджиева; ВНОХД№195/13г., ВЧНД№113/13г. и 

ВНОХД№39/13г. със съдия- докладчик Ангел Павлов; ВНОХД№264/13г. 

със съдия- докладчик Йордан Иванов; ВНОХД№2/13г., ВНАХД№114/13г., 

ВНОХД120/13г. и ВНОХД№120/13г. със съдия- докладчик Татяна 

Йорданова; ВНОХД№11/13г. и ВЧНД№57/13г. със съдия- докладчик 

Мирослав Митев; ВНОХД№115/13г., ВНОХД№247/13г. и 

ВНОХД№149/13г. със съдия- докладчик Бонка Янкова; ВНОХД№181/13г., 

ВНЧХД№235/13г., ВНЧХД№178813г. и ВНАХД№141/13г. със съдия- 

докладчик Хрисимир Пройнов; ВЧНХД№51/13г., ВНЧХД№60/13г., 

ВНЧХД№121/13г., ВНАХД№9/13г., ВНАХД№61/13г., ВНОХД№3/13г., 

ВНОХД№341/13г. 

Проверяващият екип констатира, че няма нарушение по 

образуването, движението и приключването на проверените дела. 

 

По спазването на чл.22 от НПК относно общия срок за 

разглеждане и решаване на  делото: 

 

Наказателните дела, приключили в едно съдебно заседание са 82 бр. 

От тях НОХД – 1 бр. , ЧНД-3 бр., ВНОХД- 40 бр., ВНЧХД- 19бр., ВЧНД- 

11 бр., ВНАХД- 8 бр. 

Наказателните дела, приключили до три съдебни заседания са 22 

бр. От тях: 

НОХД – 8 бр. ; 

ЧНД – 8 бр.; 

ВНОХД – 4 бр.; 

ВЧНД – 1бр.; 

ВНЧХД – 1бр. 

Наказателните дела, приключили с повече от три съдебни заседания 

са – 3 бр.  НОХД, водени за престъпления по чл. 255- 257 от НК и чл. 343, 

ал.3, б. „б” от НК. Причините за отлагане на делата и разглеждането им в 

повече от три съдебни заседание са:   

- назначаване на допълнителни експертизи;  

- разпит на свидетели; 

- следствен експеримент;  

Както беше посочено и по- горе през 2013г. са свършени дела - 143 

бр. наказателни дела първа инстанция. От тях:  
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- в срок до 3 месеца - 134 броя първоинстанционни наказателни дела или 

93% .  

Към 31. 12. 2013г. не са свършени – 14 броя първоинстанционни 

наказателни дела или 8.9 % спрямо делата за разглеждане.  

От несвършените дела 13 са НОХД / 8.28% / , 1 дело е АНХД.  

От общо приключилите през втората половина от проверявания 

период 143 бр.наказателни дела І инстанция, само 8 дела са приключили 

над тримесечен срок. От тях четири НОХД са приключили над 6 месечен 

срок. Сред тях са: 

НОХД№14/13г. със съдия- докладчик Бонка Янкова.делото е с 

правно основание чл. 255- 257 от НК.Общата му продължителност в 

съдебна фаза е 9 месеца и 10 дни; 

НОХД№63/13г. със съдия- докладчик Йордан Иванов. Делото е с 

правно основание чл. 301- 303 от НК. Общата му продължителност е 6 

месеца и 12 дни.; 

НОХД№87/13г. със съдия- докладчик Десислава Сапунджиева. 

Делото е с правно основание чл. 343, ал.3, б. „б” от НК. Общата му 

продължителност е 8 месеца. 

Само едно НОХД- е разглеждано повече от една година.Това е  

НОХД№152/11г. със съдия- докладчик Татяна Йорданова.Делото е с 

правно основание чл. 343, ал.1, б. „в” от НК. Общата му продължителност 

е 1година 7 месеца и 15 дни. 

Няма незавършени дела, които да са образувани преди 2010 година. 

Към 31. 12. 2013г. не са еприключили следните първоинстанционни 

наказателни дела: 

НОХД№305/10г.; 

НОХД№18/11г.; 

НОХД№75/12г. 

 

Установеният в чл. 22 от НПК принцип за разглеждане и решаване на 

делата в разумен срок е формулиран с оглед изискването на чл. 6 от 

Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи, 

според който всяко  лице,  при  решаването  на  правен  спор  относно  

неговите граждански права и задължения или основателността на каквото 

и да е наказателно обвинение срещу него, има право на справедливо и 

публично гледане на неговото дело в разумен срок от независим и  

безпристрастен  съд,  създаден  в  съответствие  със  закона. В НПК няма 

установени „абсолютни“ цифри, затова същият се прилага съобразно 
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установените европейски стандарти - фактическа и правна сложност, брой 

подсъдими, брой свидетели, поведението на страните в процеса - различни 

за всяко едно дело.  

Извършеният анализ на причините за продължителността на делата 

сочи, че почти всички дела се отлагат по независещи от съда причини. 

Касае се за дела с голяма фактическа и правна сложност, голям брой 

подсъдими, защитници и свидетели, назначаване на комплексни, основни и 

допълнителни експертизи, изготвянето на които отнема месеци. Съдът е 

спазвал визирания в чл. 252 от НПК двумесечен срок за насрочване на 

делото и този по чл. 271, ал. 10 от НПК, като делата са отлагани за срок не 

по-дълъг от 3 месеца. Не се установи забавяне поради неправилно и 

забавено администриране на делото. В почти всички случаи съдът е 

използвал всички възможности на НПК за дисциплиниране на страните в 

процеса- налагане на глоби, принудително довеждане и др. 

  През 2013г. са приключени 121 въззивни наказателни дела. От тях в 

срок до 3 месеца –  са приключили 115 въззивни наказателни дела или 

95%. 

Към 31. 12. 2013г. са останали несвършени – 14 броя въззивни 

наказателни дела или 10% спрямо делата за разглеждане 

Няма погасени по давност дела. 

През проверявания период няма изгубени дела. 

 

В рамките на проверката бяха инспектирани следните дела:  

НОХД№152/11г. със съдия- докладчик Татяна Йорданова; 

НОХД№63/13г., НОХД№49/13г. и ЧНД№71/13г. със съдия- докладчик 

Йордан Иванов; НОХД№5/13г. и НОХД№83/13г. със съдия- докладчик 

Ангел Павлов; НОХД№87/13г., НОХД№75/12г. и ЧНД№238/13г. със 

съдия- докладчик Десислава Сапунджиева;НОХД№94/13г., ЧНД№188/13г. 

и НОХД№125/13г. със съдия- докладчик Бонка Янкова. 

Проверяващият екип констатира, че не са допуснати нарушения при 

тяхното образуване, движение и приключване. 

 

Приложение: Приложение 1; 

  

НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ: 

 

Средномесечното постъпление на дела на един съдия на база 

щатното разписание през 2013 г. е 4,77 дела, а средномесечно свършените 
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дела от един съдия на база утвърденото щатно разписание през 2013 г. са 

4,64дела. 

Средномесечното постъпление на дела на един съдия на база 

действителна натовареност през 2013г. е 4,98 дела, а средномесечно 

свършените дела от един съдия на база действителна натовареност през 

2013 г. са 4,84дела. 

Средномесечното постъпление на наказателни дела на един съдия 

на база утвърденото щатно разписание през 2013 г. е 3,15 дела, а 

средномесечно свършените наказателни дела от един съдия през 2013 г. са  

3,14дела. 

Средномесечното постъпление на наказателни дела на един 

наказателен съдия на база действителна натовареност през 2013г. е 3,79 

дела /изчислява се на база постъпили дела и действително отработени 

човекомесеци в наказателно отделение/, средно месечно свършени дела от 

един наказателен съдия са 3,08 дела.  

През 2013г. в наказателното отделение на ОС Търговище са 

отработени 85,57 човеко месеци, като изчислението на показателя става 

при съотнасяне на постъпилите дела и съответно решените дела към тези 

отработени човекомесеци. Средно месечно дела за разглеждане от един 

наказателен съдия е 3,41 дела, а за граждански съдия  7,8 дела.  

 

ІІІ. ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА 

  

Книгите за веществени доказателства се водят съгласно 

изискванията на ПАРОАВАС. 

 Спазва се изискването на чл. 143, ал.1 от ПАРОАВАС за съхранение 

на веществените доказателства. 

Спазва се изискването на чл. 141, ал.2 от ПАРОАВАС- при 

приемането на веществените доказателства в съда да се изготвя протокол, 

който се прилага към делото. 

Спазва се изискването на чл. 150 от ПАРОАВАС- при 

унищожаването на веществените доказателства да се изготвя протокол. 

Унищожаването е отбелязвано и в книгата за веществени доказателства. 

 

   ВЪЗ ОСНОВА НА ИЗЛОЖЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ ОТ 

ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА,  ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ ВИСШИЯ 

СЪДЕБЕН СЪВЕТ ПРАВИ СЛЕДНИТЕ  
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ИЗВОДИ : 

 

Книгите се водят много добре. Отразяванията в тях са пълни и точни. 

Заместник- председателят на отделението извършва проверки относно 

начина на водене на книгите периодично. 

Битовите условия, при които работят съдиите и съдебните служители 

в ОС- Търговище са много добри. Техническата обезпеченост на 

магистратите за бърз и лесен достъп до актуалното българско 

законодателство и правото на ЕС е много добра. Това създава гаранции за 

по-бързо и по-качествено правораздаване. Информационните технологии в 

ОС- Търговище също са на добро ниво. Това позволява по-голяма 

прозрачност в работата на съда и улесняват гражданите при упражняване 

на правото за достъп до информация. 

В ОС Търговище е създадена добра организация. 

Административният ръководител е осъществявал общото организационно 

и административно ръководство чрез издаването на съответните заповеди. 

Всички дела се разпределят чрез системата за електронно 

разпределение на делата при спазване на принципа на случайния подбор. 

Няма нарушения на чл. 9 от ЗСВ. 

През проверявания период съдебната администрация е била 

структурирана съобразно изискванията на ПАРОАВАС(отм). Нейната 

структура и начина на работа е съобразен понастоящем с ПАС(отм). При 

осъществяване на своите задължения специализираната администрация, 

която обработва наказателните дела се справя много добре.  

През проверявания период съдиите,които разглеждат наказателни 

дела в ОС- Търговище са работили много добре. Съдиите, използват почти 

всички възможности на НПК и другите закони за дисциплиниране на 

страните и разглеждане на делата в разумен срок. Все още не се използват в 

достатъчна степен възможностите на чл.94, ал.4 от НПК за назначаване на 

резервни защитници.  

  Делата, които съдът е върнал на прокурора за указания са малко на 

брой.  

 В преобладаващата част от случаите, при одобряване на 

споразуменията, съдът е действал съобразно изискванията на глава 29 от 

НПК”Решаване на делото със споразумение”. Изключение представлява 

пропускът относно изискването за спазване на чл. 381, ал.5,т.4 от НПК, 

когато са налице условията за това. 
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 Констатираха се случаи, при които е допуснато нарушение на срока 

по чл. 376, ал.1 от НПК от страна на съдия Мирослав Митев и съдия Ангел 

Павлов. Проверяващият екип констатира, че по други дела горепосочените 

съдии са насрочвали административно- наказателните дела в 

законоустановения срок. Останалите съдии са насрочвали делата, 

разглеждани по реда на глава 28 от НПК”Освобождаване от наказателна 

отговорност с налагане на административно наказание” своевременно. 

 В по- голямата част от случаите съдиите са спазвали и сроковете по 

чл. 243, ал.4 от НПК. Проверяващият екип приема, че нарушенията на този 

срок, допуснати от съдия Бонка Янкова и съдия Татяна Йорданова са 

инцидентни и поради това препоръки в този смисъл не следва да се дават. 

При разглеждането на наказателни дела съдиите от ОС- Търговище 

спазват законоустановените срокове. 

Съдиите от ОС- Търговище са работили много добре и по въззивни 

наказателни дела. Биха могли още повече да усъвършенстват своята работа 

като спазват по стриктно изискването на чл. 317 от НПК.  

Съдиите от ОС- Търговище притежават много добра теоретическа и 

практическа подготовка.   
 

 

Въз основа на направените констатации и на основание чл. 58, ал. 2 

от Закона за съдебната власт, Инспекторатът към Висшия съдебен 

съвет дава следните  

 

                                           ПРЕПОРЪКИ: 

 

 

І. Препоръчва на съдиите в ОС Търговище да следят за спазването на 

чл. 381, ал.5, т.4 от НПК. 

  

ІІ. Препоръчва на Мирослав Митев и Ангел Павлов съдии в ОС- 

Търговище да спазват стриктно сроковете по чл. 376, ал.1 от НПК; 

 

ІІІ. Препоръчва на съдия Татяна Йорданова да използва пълноценно 

възможностите на чл. 94, ал.4 от НПК;  

  

Изпълнението на препоръките по т. І и т. ІІ следва да бъде 

постоянна практика. 
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На осн.чл. 58, ал.3 от ЗСВ екземпляр от настоящия Акт да се 

изпрати на председателя на ОС- Търговище, който да запознае с него 

съдиите в ОС- Търговище в едномесечен срок от неговото получаване. 

Председателят на ОС- Търговище да уведоми Главния инспектор на 

Инспектората към ВСС за изпълнението на това свое задължение. 

  

На осн. чл. 54, ал.1, т.5 от ЗСВ да се сигнализира председателя на 

АС Варна като му се изпрати копие от настоящия Акт за резултати от 

извършена проверка. 

        

На осн. чл. 54, ал.1, т.5 от ЗСВ да се сигнализира ВСС като му се 

изпрати копие от настоящия Акт за резултати от извършена проверка. 

 

На осн. чл. 54, ал.1, т.5 от ЗСВ да се сигнализира окръжния 

прокурор на ОП Търговище като му се изпрати копие от настоящия Акт за 

резултати от извършена проверка. 

 

 

 

      ИНСПЕКТОР:                                                                                                                                                  

                                                     …………….…….……………                                   

 

                                                        АЛБЕНА КОСТОВА 

 

 

 

 

Днес …………………….. настоящият Акт бе връчен на Тихомир 

Петков- Председател на Окръжен съд- Търговище. 

На осн. Чл. 58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се направят 

възражения и да се представят на Главния инспектор. 

 

   Получил акта:………………………………. 

 

 

Днес …………………….. настоящият Акт бе връчен на Мирослав 

Митев- съдия в Окръжен съд Търговище. 
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На осн. Чл. 58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се направят 

възражения и да се представят на Главния инспектор. 

 

   Получил акта:………………………………. 

 

Днес …………………….. настоящият Акт бе връчен на Ангел 

Павлов- съдия в Окръжен съд Търговище. 

На осн. Чл. 58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се направят 

възражения и да се представят на Главния инспектор. 

 

   Получил акта:………………………………. 

 

Днес …………………….. настоящият Акт бе връчен на Татяна 

Йорданова- съдия в Окръжен съд Търговище. 

На осн. Чл. 58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се направят 

възражения и да се представят на Главния инспектор. 

 

   Получил акта:………………………………. 

 

 

ММ 


