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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- 83/23. 09. 2013 год. на Главния Инспектор на 

Инспектората към Висшия съдебен съвет, 

 СЕ ИЗВЪРШИ КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА на Окръжен съд град 

Велико Търново с обхват на проверката от 01.01.2011год. до 30.06.2013 

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 7. 10. 2013 г. до 

11.10.2013г. 

 

 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 – Велико Търново се помещава на втори етаж в 

административна сграда – Съдебна палата, предоставена за ползване от 

Министерство на правосъдието. Намира се на адрес: гр.Велико Търново, 

ул.„Васил Левски” № 16.  Съдът разполага с 4 съдебни зали. Охранява се 

от служители на ОЗ ”Охрана” Велико Търново.  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  

 -чрез интернет страницата на съда. 

 Съществува «Кутия за предложения», която позволява на гражданите 

да правят предложения и препоръки за подобряване на услугите, 

предоставяни от съда, както и «Кутия за постъпили сигнали за корупция 

срещу магистрати и съдебни служители», поставена пред служба 

«Регистратура», които се проверяват ежеседмично. 

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 Велико Търново се осъществява от 

административния ръководител- Мая Маркова- Джамбазова и двамата 

заместници на административния ръководител – Корнелия Колева, която е 

председател на наказателно отделение и Янко Янев, който е председател на 

двете граждански отделения.  

Общият    брой    на    съдиите    по    щат   през 2011 г. е както 

следва: 28 съдии от 01.01.2011 - 31.03.2011 г., 27 съдии за периода 

01.04.2011 - 31.12.2011 г.; 

през 2012 - 27 съдии за периода 01.01.2012 - 09.04.2012 г., 26 съдии 

за периода 10.04.2012 - 31.12.2012 г. и  

през 2013 - 26 съдии за периода 01.01.2013 - 22.05.2013 г. и 25 

съдии за периода 23.05.2013 - 30.06.2013 г.  

През проверявания период действително са работили, както следва:  

през 2011 -  за периода 01.01.2011 - 19.04.2011 г. - 26 съдии и за 

периода 20.04.2011 - 31.12.2011 г. - 25 съдии, включително 22 съдии и 3 

младши съдии; 
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през 2012 г. за периода 01.01.2012 - 14.05.2012 г. - 25 съдии, за 

периода 15.05.2012 - 03.06.2012 г. - 26 съдии, за периода 04.06.2012 - 

31.08.2012 г. - 25 съдии за периода 01.09.2012 - 31.12.2012 г. - 24 съдии; 

през 2013 за периода 01.01. 2013 г. - 13.03.2013 г. - 24 съдии, за 

периода 14.03.2013 г. - 24.06. 2013 - 23 съдии и за периода 25.06.2013 - 

30.06.2013 г. - 24 съдии. 

В съда са работили и 4 младши съдии. 

През проверявания  период  съгласно чл. 84, ал.2 от ЗСВ, както и на 

основание заповед № 9/20.01.2010г. и № 25/15.05.2012 г.   на 

Административния ръководител - председателя на съда в ОС- Велико 

Търново са обособени следните отделения: две граждански и едно 

наказателно.  

В наказателното отделение са създадени седем състава, които 

разглеждат първоинстанционни наказателни дела. Това са: 

І. Мая Маркова 

ІІ. Корнелия Колева 

ІІІ. Христо Томов 

ІV. Теодор Милев 

V. Пламен Борисов 

VІ. Сара Стоева 

VІІ. Евгений Пачиков. 

           В Окръжен съд – Велико Търново няма постоянни състави, които  

разглеждат въззивни дела. Определянето на въззивните състави е свързано 

с брой съдии от съответното отделение, който да е кратен на три. През 

различните периоди броят на наказателните съдии е различен в зависимост 

от различни обстоятелства. Това са освобождаване на съдия от длъжност 

без да се попълва съответното свободно място, назначаването и 

освобождаването на младши съдии в Окръжен съд и др.  

            От 2004г. във  ВТОС е възприета трайна практика въззивните дела 

да не се разглеждат в постоянни състави. Със заповед № 146/ 29.12.2009г. 

на административния ръководител е въведен график за дежурства на 

наказателните съдии по седмици. Същият се изготвя за период от 6 месеца. 

Въз основа на седмичния график се изготвя и график за разглеждане на 

въззивни дела, който обхваща период от 6 месеца. В него се определят 

датите на съдебните заседания, както и съдебните състави. При 

формирането им се използва алгоритъм между съдиите в отделението на 

принципа на „комбиниране” между тях, като целта е да не заседават в 

постоянни състави. При изготвянето на графика се следи за равномерното 
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и ритмично разпределение на съдебните заседания по дати и участието на 

съдиите в тях, както и за седмичните дежурства и утвърдения график за 

отпуски. За всеки месец се изготвя график за работата на ВТОС. Същият 

включва първоинстанционните и въззивните съдебни заседания по 

граждански и наказателни дела, както и дежурствата по седмици и дни на 

съдиите и секретарите. Графикът се утвърждава от административния 

ръководител.  

Съдиите са разпределени в трите отделения с решение на Общото 

събрание на съдиите от ВОС, състояло се на 19. 11. 2010г. На същото 

Общо събрание е взето решение, което потвърдило описаната по- горе  

практика, която не позволява съществуването на постоянни въззивни 

състави. 

Подробна справка за въззивните състави, които са праворздавали 

през проверявания период се съдържа в приложения График на 

наказателното отделение за 2011г., 2012г. и 2013г.  

 В ОС Велико Търново по щат работят 49 бр. служители, 

структурирани съобразно чл. 15 от Правилника за администрацията в 

районните, окръжните, административните, военните и апелативните 

съдилища (ПАРОАВАС) на обща и специализирана администрация.  

В специализираната администрация влизат следните служби: 

регистратура, деловодства на наказателно и гражданско отделение, както и 

фирмено деловодство, съдебни секретари, архив и служба по връчване на 

призовките. 

В общата администрация влизат следните служби: финансова 

дейност и снабдяване, управление  и поддържане на съдебната сграда, 

информационно обслужване и технологии, регистратура и класифицирана 

информация.  

Съотношението между броя на съдиите и на съдебните служители 

за периода на проверката е било, както следва: за 2011 г. - 1.81, за 2012 г. - 

1.88 за 2013 г. - 1.96. 

Дейността на ОС гр. Велико Търново  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. 
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С оглед по- добра организация на работата в съда административния 

ръководител е утвърдил Правила за случайно разпределение на делата;  

Съдът за периода 2011 - 2012 г. е работил по програмата "Съдилища 

- партньори, съдилища - модели" на проекта "Усъвършенстване на 

работните процеси в съда - План 2" на Проект за развитие на съдебната 

система (ПРСС). От предвиденото в План 2 изпълнено на 77% - съдът е 

"Съд-модел" и по План 2.  

През проверявания период съдиите са преминали през следните 

обучения: 

1. „Противодействие на организираната престъпност и корупцията” и 

„Съдебна психология. Разпит на непълнолетни.” – 2011 г. - Сара Стоева; 

2. Публична лекция на г-жа Здравка Калайджиева, съдия в Европейския 

съд по правата на човека, на тема „Правото на справедлив съдебен процес 

в разумен срок според практиката на Европейския съд по правата на 

човека.” – 2011 г. - Мая Маркова и Корнелия Колева; 

3. „Теоретични и практически аспекти при разследване на престъпления, 

извършени от организирана престъпна група” – 2011 г - Теодор Милев и 

Евгений Пачиков; 

4. „Съдебно сътрудничество по наказателни дела в ЕС. Европейска заповед 

за арест.” и публична лекция на г-жа Мариана Лилова, национален 

представител на РБългария в Евроджъст, на тема „Ролята на Евроджъст в 

създаването и подпомагането на съвместните екипи за разследване” –  2011 

г. - Теодор Милев; 

5. Участие в национална среща на съдиите по повод уеднаквяване на 

практиката на съдилищата за трансграничната престъпност  – 2011 г. - Мая 

Маркова и Корнелия Колева. 

6. Участие в среща на председателите на съдилища-модели и съдилища 

партньори – 2011 г. – Мая Маркова; 

7. „Работа с медиите на административни ръководители/говорители на 

съдилищата” –  2012 г. - Мая Маркова; 

8. „Участие на деца в правни процедури” – 2012 г. - Мая Маркова; 

9. „Разследване на корупцията в съдебната система и антикорупционни 

мерки” – 2012 г. - Теодор Милев; 

10. Публична лекция на г-жа Мариана Лилова, национален представител 

на РБългария в Евроджъст, на тема „Евръджъст и ролята му в развитието 

на практиките по делата за трафик на наркотици” – 2012 г. - Евгений 

Пачиков; 

11. „Лидерство и стратегическо планиране” – 2012 г. - Корнелия Колева; 
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12. Обучение по разследване на компютърни престъпления за участници от 

Северозападна България – 2012 г. - Корнелия Колева; 

13. Участие в мултидисциплинарно обучение на полицаи, прокурори и 

съдии – 2012 г. - Теодорина Димитрова; 

14. „Гаранции за справедлив съдебен процес в наказателното производство 

/ чл. 6 от ЕКПЧ/; право на личен и семеен живот /чл. 8 от ЕКПЧ/; право на 

ефикасни вътрешно-правни средства за защита / чл. 13 от ЕКПЧ/” – 2012 г. 

- Теодор Милев; 

15. Семинари от курс за задължителна текуща квалификация на съдии при 

повишаването им от районна в окръжно ниво „Гражданско право и процес” 

и „Наказателно право” – 2012 г. - Теодорина Димитрова. 

16. „Наказателно право и процес” –  2012 г. - Теодорина Димитрова; 

17. „Практически проблеми при осъществяване на международно 

сътрудничество по наказателно-правни въпроси” – 2012 г. - Корнелия 

Колева и Сара Стоева; 

18. „Борба с организираната престъпност и корупция” – 2012 г. - Евгений 

Пачиков; 

19. „Транспортни престъпления. Автотехническа експертиза. 

Престъпления извършени чрез употреба на електронен подпис. 

Документни престъпления” – 2012 г. - Сара Стоева. 

20. Участие в среща на председателите на съдилища-модели и съдилища 

партньори – 2012 г. – Мая Маркова; 

21. Национална конференция „Правосъдие близо до хората” – 2013 г. – 

Мая Маркова; 

22. Публична лекция «Практика на Евроджъст по дела за трафик на хора» - 

2013 – Теодорина Димитрова; 

23. „Измами, свързани с ДДС”, ГД „Национална полиция” – 2013 г. -

Теодорина Димитрова; 

24. „Престъпления, извършени от длъжностни лица. Документни 

престъпления” – 2013 г. - Теодорина Димитрова; 

25. Българо-Германски семинар за съдии от съдебен окръг на ВТАС   

„Организация и управление на съда” 2013 г. – Мая Маркова, Корнелия 

Колева; 

26. „Защита на финансовите интереси на ЕС. Престъпни състави. Функции 

на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ)” – 2013 г. – Мая 

Маркова и Корнелия Колева; 

27. „Престъпления, имащи за предмет средства от фондове принадлежащи 

на ЕС или предоставени от ЕС на българската държава” – 2013 г. – Мая 
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Маркова, Корнелия Колева, Евгений Пачиков, Христо Томов, Пламен 

Борисов, Теодор Милев и Теодорина Димитрова; 

28. „Международна правна помощ и международно сътрудничество по 

наказателни дела. Евроджъст. Европол” – 2013 – Христо Томов. 

29. Дистанционно обучение „Процесуални нарушения в наказателното 

производство” – 2011 г. - мл. с. Цветелина Цонева; 

30. Публична лекция на г-жа Мариана Лилова, национален представител 

на РБългария в Евроджъст, на тема „Ролята на Евроджъст в създаването и 

подпомагането на съвместните екипи за разследване” –  2011 г. - мл.с. 

Димо Колев; 

31. Гаранции за справедлив съдебен процес в наказателното производство / 

чл. 6 от ЕКПЧ/; право на личен и семеен живот /чл. 8 от ЕКПЧ/; право на 

ефикасни вътрешно-правни средства за защита / чл. 13 от ЕКПЧ/” – 2012 г. 

-мл.с. Димо Колев; 

32. Транспортни престъпления. Автотехническа експертиза. Престъпления 

извършени чрез употреба на електронен подпис. Документни 

престъпления” 2012 г. – мл.с. Димо Колев; 

33. „Престъпления, имащи за предмет средства от фондове принадлежащи 

на ЕС или предоставени от ЕС на българската държава” – 2013 г. – мл.с. 

Анна Димова и мл.с. Димо Колев; 

34. „Международна правна помощ и международно сътрудничество по 

наказателни дела. Евроджъст. Европол” – 2013 - мл.с. Анна Димова и мл.с. 

Димо Колев. 

Съдебните служители са преминали през следните обучения: 

1. „Защита на класифицираната информация в съдебната система” – 2011 - 

Блага Георгиева и Ваня Венкова; 

2. „Съдебно сътрудничество по наказателни дела” – 2011 - Кръстинка 

Василева и Атанаска Иванова; 

3. Дистанционно обучение „Достъп и защита на информацията” – 2012 г. – 

Калина Георгиева; 

4. Дистанционно обучение „Класифициране на съдебни дела и 

прокурорски преписки” – 2012 г. – Калина Георгиева; 

5. „Работа по наказателни дела” – 2012 г. – Светлана Георгиева и Елка 

Вълкова; 

6. „Защита на класифицираната информация” – Росица Илиева, Венера 

Минчева и Милка Желязкова; 

7. „Защита на класифицираната информация” – 2013 г. – Калина 

Георгиева; 
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8. „Доизграждане и усъвършенстване на ЕИСПП и интегриране на 

ведомствените информационни системи с ядрото на ЕИСПП” – 2013 г. – 

Димитър Кабранджиев; 

9. „Съдебно сътрудничество по наказателни дела” – 2013 г. – Блага 

Георгиева и Милена Пенчева; 

С оглед уеднаквяване на практиката на съдилищата от съдебния 

район и повишаване квалификацията на съдиите през проверявания 

период, Окръжен съд - Велико Търново е извършил обобщаване по темите: 

2011 г.: 

1. По искане на Председателя на ВКС за приемане на тълкувателно 

решение на ОСНК при ВКС по някой въпроси за приложението на чл. 78А 

НК в касационното производство. 

2012 г.: 

1. По искане на Председателя на ВКС за приемане на тълкувателно 

решение на ОСНК при ВКС по въпроси свързани с приложението на чл. 

309 НПК, респ. чл. 317 във вр. с чл. 309 НПК във вр. с чл.66 НПК и чл. 57 

НПК. 

2. По искане на Председателя на ВКС за приемане на тълкувателно 

решение на ОСНК при ВКС по въпроси на противоречивата съдебна 

практика относно разглеждането на гражданския иск в наказателния 

процес при настъпване на основанията за погасяване на наказателното 

преследване при изтекла погасителна давност, амнистия или смърт на 

дееца. 

3. По искане на Председателя на ВКС за приемане на тълкувателно 

решение на ОСНК при ВКС по въпроси, свързани с приложението на чл. 

72 НПК в производството по вземане на мерки за обезпечаване на глоба, 

конфискация и отнемане на вещ в полза на държавата по реда на ГПК. 

2013 г.: 

1. По искане на Председателя на ВКС за приемане на тълкувателно 

решение на ОСНК при ВКС относно противоречива практика при 

прилагане на чл. 172 Б НК във връзка със защитата на изключителното 

право върху търговските марки. 

2. По искане на Председателя на ВКС за приемане на тълкувателно 

решение на ОСНК при ВКС относно противоречива практика на 

съдилищата, свързана с приложението на чл. 53, ал. 1, б "а" НК и чл 72 

НПК, когато превозното средство или преносното средство е послужило за 

извършване на престъпление по чл. 234 НК. 



 10 

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. Велико Търново, 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, 

законодателна практика, препоръки за решаване на текущите проблеми, в 

това число и управленски решения. 

Редовно се провеждат и общи събрания на съдиите от ОС Велико 

Търново. 

Окръжен съд – Велико Търново прилага принципа за случайния 

подбор чрез електронно разпределение на делата от 2006 г. Принципа за 

случайното разпределение на съдебните дела се осъществява съгласно 

програма за разпределение на делата - интегриран модул в 

Автоматизираната система за управление на делата (АСУД), на ЛАТОНА - 

България, утвърдена от Висшия съдебен съвет. В съда действат Правила за 

случайно разпределение на делата, утвърдени от административния 

ръководител- председател на ОС Велико Търново. При извършената 

проверка се установи, че делата се образуват своевременно в деня на 

постъпване на книжата в съда, или на следващия ден. Разпределението на 

делата се извършва за: граждански, търговски и фирмени дела от 

Заместник председателя на гражданско отделение, наказателните дела - от 

Заместник председателя на наказателно отделение. При отсъствие на един 

от заместниците - делата се разпределят от другия заместник. При 

отсъствие на зам. председателите - делата се разпределят от Председателя 

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

 По силата на Заповед № 413/27.10.2011г. и заповед №428/8. 10. 

2012г.  и двете на председателя на АС Велико Търново екип от съдии от 

ВТАС е извършил комплексни проверки на работата на ВТОС по 

граждански и наказателни дела за периода съответно от 1. 01. до 30. 10. 

11г. и от 1. 01. 12г.- 30. 10. 2012г. Резултатите от комплексните проверки 

са отразени в доклади. Проверяващите са дали препоръки екземпляр от 

разрешенията по чл. 252, ал.2 от НПК, които следва да бъдат в писмен вид 

да бъдат изготвени в два екземпляра, като единият следва да остава в 

делото, а другият- да се съхранява отделно. Според проверяващите по този 

начин ще може да се установи дали разпоредбата е спазена, дори и когато 

делото се намира в друг съд. 

Със Заповед №54/11.11.2011г. и Заповед №98/6.11.12г и двете на 

председателя на ВТОС е разпоредено извършването на ревизия на работата 

на съдиите в Районните съдилища във Велико Търново, Павликени, 

Свищов, Елена и Горна Оряховица, които обхващат периода съответно 

1.01- 31.10.2011г. и 1.01.- 31. 10. 2012г. Обхвата на проверките по 

отношение на наказателните дела е многопосочен. Той включва: проверка 

на административната дейност на председателя на съда; разпределение на 

делата на случаен принцип( спазва ли се принципа след отвод на съдия- 

докладчика,както и при промяна на докладчика по други причини); 

движение на делата- образуване, насрочване, отлагане, приключване, 

изготвяне на съдебния акт, изпращане на съобщения, движение на 

жалбите; по движението на наказателните дела- спазва ли се разпоредбата 

на чл. 252 от НПК; наказателни дела, приключили по глава 27 от 

НПК;наказателни дела, приключили със споразумение;натовареност на 

съдиите на база постъпили дела(по съдии);брой на делата, приключили в 3- 

месечен срок, над 3- месечен срок и общо приключилите дела(по 

съдии);срок за изготвяне на съдебните актове- брой на делата с изготвен 

съдебен акт над едномесечен срок и всичко изготвени актове (по съдии); 

проверка по движението и мерки за приключването към 31. 10. 2012г. на 

делата, които се разглеждат повече от една година- брой дела и съдия- 

докладчик; спрени наказателни и граждански дела; отводи по делата- брой 

на делата, по които има отводи, мотивирани ли са и по какви причини са 

направени; архивиране на делата и съхранение на веществените 

доказателства. 

 След проверките са изготвени аналитични доклади от извършените 

ревизии. Всеки от проверяваните съдии се запознава с резултатите от 

ревизиите, като същите съдържат констатации и препоръки за 

постигнатите резултати.  
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Съдиите при Наказателното отделение на съда дават дежурства и в 

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

се изготвя във връзка с частните наказателни дела по досъдебните 

производства и се представя за последващо утвърждаване на 

Административния ръководител на съда. Съгласно Заповед № 

164/29.12.2009г., №49/19.10.2011г., №76/28.12.2011г. и №97/19.10.2012г. на 

Председателя на Окръжен съд – Велико Търново на дежурен съдия се 

докладват първоинстанционните производства по вземане на мярка за 

неотклонение(чл. 64, чл. 68 и чл. 72 от НПК); обиск, претърсване(чл.161, 

162 и 163 от НПК), разпити(чл.222, 223 от НПК), дела по чл. 7 от УБДХ и 

ВЧНД по чл. 64 и чл. 65 от НПК.  

 

ІІ. СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ  

 

 Както беше посочено и по- горе в ОС Велико Търново съдебните 

служители са структурирани съобразно чл. 15 от ПАРОАВАС на обща и 

специализирана администрация.  

Релевантна за настоящата проверка е работата на част 

специализираната администрация, в която влизат следните служби: 

регистратура, деловодство на наказателно отделение, съдебни секретари, 

архив и служба по връчване на призовките. Съдебните служители, които 

работят в тях са структурирани както следва: 

Съдебен администратор- 1бр.; 

Административен секретар- 1бр.; 

Завеждащ служба „Деловодство”-1бр.; 

Завеждащ служба „Регистратура”- 1бр.; 

Съдебни деловодители- 14 бр.; 

Съдебен деловодител- секретар на председателя- 1бр.; 

Съдебни секретари- 11бр., включително- наказателни дела- 5бр. и 

граждански дела- 6бр.; 

Съдебни деловодители- 15 бр.; 

Съдебен архивар- 1 бр.; 

Призовкари- 4бр.; 

 

Всички документи, постъпващи в Окръжен съд Велико Търново 

задължително се завеждат от служителите в служба „Регистратура”. 

Когато постъпва обвинителен акт или първоинстанционно дело с жалба 

пред Окръжния съд, се поставя входящ номер и след това се образува, като 
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се поставя и номер на делото. Завежда се по шифър, който съответства на 

шифъра от статистическите отчети към Министерство на правосъдието и 

Висш 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 

свършване 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 до три дни. По новообразуваните 

дела призовките се изпращат в деня на насрочването им или най- късно на 

следващия работен ден. 

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 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. Написани са 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, протестите или от жалби на 

страните по тях се извършва най-късно на следващия ден след 
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разпореждането на съдията- докладчик и предаването на делото в 

наказателното деловодство.  

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. 

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. 

 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- Велико Търново всички 

деловодни книги и регистри, които се използват в работата на 

наказателното и гражданското отделение се водят на електронен носител. 

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

постъпване 

Съдебните книги на хартиен носител са прошнуровани, номерирани 

и подпечатани, със съответните подписи, съобразно изискванията на 

ПАРОАВАС.  

 През проверявания период по повод на първоинстанционните 

наказателни дела в съда са водени следните книги: 

 Описните книги за първоинстанционните наказателни дела за 2011г., 

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

По тях се проследява движението по делото. 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 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 



 15 

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. Такава справка може да се направи от изградената електронна 

програма, чрез разпечатка на хартиен носител. 

 Срочните книги за открити заседания по първоинстанционните 

наказателни дела за 2011г., 2012г. и 2013г. са водени прегледно и четливо. 

Отразява се състава на съда и съдията докладчик по делото. 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 периода са водени азбучници за всички видове 

наказателни дела по имената на подсъдимите или въззивните 

жалбоподатели. Отразява се характера и номера на делото. 

Водят се отделни книги за веществените доказателства.  

В книгите за изпълнение на влезлите в законна сила присъди и 

определения 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. 

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. 
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 Книгите за закрити и разпоредителни заседания и книгите за 

получените и върнати призовки и други съдебни книжа са водени 

прецизно. 

Описните книги за въззивни дела са водени прегледно, без поправки 

и зачертавания. По тях се проследява цялото движение на описаното дело. 

В съответните графи се отразява номера на делото, датата на неговото 

образуване, номера и година на пъвоинстанционнито 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 въззивните наказателни дела също са водени 

прегледно и четливо. 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. 

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. 

 Заместник- председателят на съда е извършвал всеки месец 

периодично проверка за правилността и точното отразяване на данните от 

водените книги. 

 

 Приложение№1, раздел „Съдебна администрация” 

 

 ІІІ. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ  

 

Техническата обезпеченост на магистратите за бърз и лесен достъп 

до актуалното българско законодателство и правото на ЕС гарантират по-

бързо и по-качествено правораздаване. Информационните технологии 

позволяват по-голяма прозрачност в работата на съда и улесняват 

гражданите при упражняване на правото за достъп до информация. 

Окръжен съд – Велико Търново има въведени писмени правила за 

управление на информацията и IT технологиите. Сигурността на 

информацията в локалната мрежа се осигурява от използването на 
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антивирусен лицензиран програмен продукт MS Forefront Endpoint 

Protection и ESET Endpoint Antivirus, предоставени от ВСС. 

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

Internet Ехрlorer, Outlook Express, а деловодителите и с Аdobe Асrobat Reader. 

Всички работни места са оборудвани с компютърна техника, която 

перманентно се обновява. Всички работни места са свързани в локална 

компютърна мрежа с 6 сървъра.Компютрите се поддържат в много 

добро хардуерно и софтуерно състояние и отговарят на съвременните 

изисквания. От 2005 г. е в експлоатация деловодната програма 

„Автоматизирана система за управление на делата” (АСУД). Програмата 

се използва от специализираната администрация на съда и съдиите 

за управление на делата. Съдът използва правно- информационните 

продукти „Апис". Правно- информационните продукти са мрежови 

вариант и са достъпни от всички работни места. 

Web-сайтът на Великотърновски окръжен съд http://vt.court-bg.org/ 

съд се поддържа ежедневно в актуално състояние. На страницата се 

публикуват текущи съобщения, информация за графика на насрочените за 

открити съдебни заседания дела; публикуват се ежедневно съдебните 

актове по делата. В сайта е поместена обща информация за дейността на 

съда; номерата на банковите сметки на Окръжен съд – Велико Търново и 

съдилищата от Великотърновския съдебен окръг, както и полезни контакти 

(адвокати, нотариуси, частни съдебни изпълнители; др.полезни връзки). 

Направена е връзка към деловодната програма, от където могат да 

се правят справки по дела. Предстои да се направят справки по 

насрочените заседания във ВТОС, тъй като към момента тази информация 

се публикува ръчно. Осигурен е безплатен достъп на адвокати до 

електронната папка по делата, по които са законни представители. 

Състоянието на едва 15-20% от компютрите в съда е с добри 

хардуерни параметри. Останалите компютри са доставени през 2002-2007 

година и са в експлоатация в продължение на 7-10 години. Техните 

параметри отдавна са на границата за работа със старата операционна 

сиситема Windows XP, стария офис пакет версия 2003, чиято поддръжка 

отдавна е изтекла. Четири от сървърите са доставени и влезли в 

експлоатация в периода 2004 – 2005 година, а останалите 2 са в 

експлоатация от 2008-ма година. 

Софтуерно, съдът е обезпечен с високо ниво на защита чрез 

антивирусен софтуер, разполага с лицензи за най-новите операционни 

системи за работните станции – Windows 7 и офис пакет версия 2010, 
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които са инсталирани на почти всички нови компютърни системи. Старите 

компютри работят с инсталиран Windows XP и офис пакет версия 2003. 

Необходими са лицензи за клиентите на деловодната програма Lotus Notes 

8.5.3 или по-висока, както и актуализация на сървъра с по-висока версия. 

Всеки съдийски компютър разполага с персонален принтер, а 

всички служители с мрежови такива, когато са повече от един в стая. 

Тяхното състояние е на относително добро ниво. Единствено 12 

персонални принтера са по-стари (на 7-8 години), но за сега резервни части 

за тях се намират и успяваме да ги поддържаме в работно състояние. 

Мрежовото оборудване от няколко години работи на максималните 

си скорости и има необходимост от обновяване с по-бързи устройства. 

Изградената през 2005-та година мрежа е със скорост 100 Mbits, а 

необходимата е 1 Gbits. 

Сървърите на които се правят архиви са с малки по обем дискове и 

не позволяват да се държат архиви по-стари от 1 седмица. Двата сървъра, 

доставени през 2008 г., на които са инсталирани деловодния софтуер 

АСУД  и домен контролера VTDC.NET осигуряват безпроблемна работа 

на всички потребители към момента. 

 

Приложение №1, раздел „Информационни технологии”. 

 

 ІV. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 

 

2011 г. 

 

Както беше посочено и по- горе в Окръжен съд – Велико Търново 

има формирано и самостоятелно в структурен план  наказателно 

отделение. Ръководител на отделението е зам.административния 

ръководител – зам.председателя на съда – Корнелия Колева. По щат 

съдиите, които гледат наказателни дела са 9 бр. От тях незаета е била 1 

щатна бройка. В периода 01.01.2011 г. – 31.12.2011 г. наказателни дела са 

гледали следните 7бр. съдии: 

 1. Мая Маркова- административен ръководител- председател;  

2. Корнелия Колева – заместник- административен ръководител – 

заместник- председател; 

3. Теодор Милев- съдия; 

4. Сара Стоева – съдия;  

5. Пламен Борисов – съдия; 

6. Евгений Пачиков – съдия; 
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7. Христо Томов – съдия; 

Съдиите, които правораздават по граждански дела разглеждат и 

наказателни дела. В периода 01.01.2011 г. – 31.12.2011 г. наказателни дела 

са гледали и 3бр. младши съдии. Това са: 

1. Цветелина Цонева- младши съдия; 

2. Анна Димова- младши съдия; 

3.Димо Колев- младши съдия; 

Горепосочените магистрати са разпределени в 7 бр. състави като 

първа инстанция и 7 бр. въззивни състави. В наказателното отделение не са 

работили съдебни помощници.  

Наказателните съдии са отсъствали през 2011 г. както следва: 

Мая Маркова- административен ръководител- 42 работни дни отпуск 

и 17 работни дни командировка; 

Корнелия Колева- заместник на административния ръководител-41 

работни дни отпуск, 5 дни болнични и 5 работни дни командировка; 

Теодор Милев- съдия- 10 работни дни отпуск и 9 работни 

командировки; 

Сара Стоева- съдия- 34 работни дни отпуск, 14 дни болнични и 6 

работни дни командировка; 

Пламен Борисов- съдия- 35 работни дни отпуск и 1 работен ден 

командировка; 

Евгений Пачиков- съдия- 43 работни дни отпуск, 9 дни болнични и 8 

работни дни командировка; 

Христо Томов- съдия- 41 работни дни отпуск и 3 работни дни 

командировка. 

Подробна информация за периода, през който съдиите са били в 

отпуск, болнични и командировки през 2011г. се съдържа в Справка № 1. 

 

Приложение: Справка за съдиите, разглеждащи наказателни дела, за 

периода от 1.01. 2011г. до 30.06. 2013г.; 

 

Към наказателното отделение на Окръжен съд – Велико Търново 

работят 12бр. служители, от които секретар- протоколисти- 4бр., трима 

съдебни деловодители, връчване на призовки 4 бр. и архив- 1бр. За 

веществените доказателства (съгл. разписаните длъжностни задължения в 

длъжностната характеристика) е отговарял съдебния архивар. Съгласно 

изискването на чл. 143 от ПАРОАВАС  веществените доказателства се 

съхраняват в стая, която се намира на етажа на Окръжния съд.  
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През проверявания период съдиите от ОС Велико Търново са 

насрочили брой наказателни дела както следва: 

1/Мая Маркова- административен ръководител е насрочила общо 

67 бр. дела. От тях: 

НОХД- 10бр; 

НАХД- 2бр.; 

ЧНД-13бр.; 

ВНОХД- 19бр; 

ВЧНД- 19бр.; 

ВАНД- 4бр.; 

2/ Корнелия Колева- заместник на административния ръководител е 

насрочила 73бр. наказателни дела. От тях: 

НОХД- 18бр.; 

НАХД- 1БР.; 

ЧНД- 21бр.; 

ВНОХД- 19бр.; 

ВЧНД- 12бр.; 

ВАНД- 5бр.; 

3/ Христо Томов- съдия е насрочил общо 82 бр. наказателни дела. 

От тях: 

НОХД- 11бр. 

НАХД- 1бр.; 

ЧНД- 28бр.; 

ВНОХД- 20бр.; 

ВЧНД- 17бр.; 

ВАНД- 5бр. 

4/ Теодор Милев- съдия е насрочил общо 29 бр. наказателни дела. 

От тях: 

НОХД- 3бр. 

ЧНД- 12бр.; 

ВНОХД- 7бр.; 

ВЧНД- 5бр.; 

ВАНД- 2бр. 

5/ Пламен Борисов- съдия е насрочил общо 75бр. наказателни дела. 

От тях: 

НОХД- 13бр.; 

НАХД- 1бр. 

ЧНД- 30бр.; 

ВНОХД- 14бр.; 

ВЧНД- 13бр.; 
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ВАНД- 4бр. 

6/Сара Стоева- съдия е насрочила общо 55бр. наказателни дела. От 

тях: 

НОХД- 13бр.; 

НАХД- 1бр.; 

ЧНД- 10бр.; 

ВНОХД- 16бр.; 

ВЧНД- 12бр.; 

ВАНД- 3бр. 

7/Евгений Пачиков- съдия е насрочил общо 63бр. наказателни дела. 

От тях: 

НОХД- 10бр.; 

ЧНД- 16бр.; 

ВНОХД- 18бр.; 

ВЧНД- 15бр.; 

ВАНД- 4бр. 

8/Цветелина Цонева- младши съдия е насрочила общо 39 въззивни 

наказателни дела: 

ВНОХД- 18бр.;  

ВЧНД- 16бр.; 

ВАНД-5 бр. 

9/Анна Димова- младши съдия е насрочила общо 21 въззивни 

наказателни дела: 

ВНОХД- 9бр.;  

ВЧНД- 9бр.; 

ВАНД-3 бр. 

10/ Димо Колев- младши съдия е насрочил общо 22бр. въззивни 

наказателни дела. От тях: 

ВНОХД- 10бр.; 

ВЧНД- 10бр.; 

ВАНД- 2бр. 

11/Янко Янев- съдия е насрочил общо 4 наказателни дела; 

12/Елза Йовкова- съдия е насрочила общо 5 наказателни дела; 

13/Иванка Вачкова- съдия е насрочила общо 7 наказателни дела; 

15/ Маруся Кънева- съдия е насрочила 4 наказателно дело; 

16/Димитринка Гайнова- съдия е насрочила общо 3 наказателни 

дела; 

17/Ивелина Солакова- съдия е насрочила общо 8 наказателни дела; 
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18/Мария Гаджонова- съдия е насрочила общо 5 наказателни дела; 

19/ Иванка Димова- съдия е насрочила общо 3 наказателни дела; 

20/Татяна Събева- съдия е насрочила 1 наказателно дело; 

21/Диана Костова- съдия е насрочила 1 наказателно дело; 

22/Росица Динкова-  съдия е насрочила общо 3 наказателни дела; 

23/Поля Спасова- съдия е насрочила 1 наказателно дело; 

24/Станислав Стефански- съдия е насрочил общо 3 наказателни 

дела; 

25/Янка Павлова- съдия е насрочила общо 7 наказателни дела. 

 

Приложение: Приложение №1 

Справка №3 за брой насрочени наказателни дела за 

всеки съдия от Наказателно отделение на ОС Велико Търново. 

 

През 2011г. съдиите са приключили наказателни дела, както следва: 

1/ Мая Маркова- административен ръководител на ОС Велико 

Търново е приключила общо 43бр. дела от вида НОХД, АНД, ЧНД, 

ВНОХД, ВНЧХД, КНАХД и ВЧНД, както и 21бр. ЧНД разпити и 

претърсвания; 

 

Приложение: Приложение 1; 

  Справка №4 за свършените в периода 1.01.2011г.- 30. 06. 

2013г. наказателни дела на съдия Мая Маркова; 

 

2/ Корнелия Колева- заместник на административния ръководител 

на ОС Велико Търново е приключила общо 102бр. дела от вида НОХД, 

АНД, ЧНД, ВНОХД, ВЧНД, ВНЧХД, КНАХД, както и 34бр. ЧНД- разпити 

и претърсвания; 

 

Приложение: Приложение 1; 

Справка №4 за свършените в периода 1.01.2011г.- 30. 06. 2013г. 

наказателни дела на съдия Корнелия Колева; 

  

3/ Христо Томов- съдия в ОС Велико Търново е приключил 113бр. 

дела от вида НОХД, АНД, ЧНД, ВНОХД, ВЧНД, ВНЧХД, КНАХД, както 

и 46бр. ЧНД- разпити и претърсвания; 

 

Приложение: Приложение 1; 
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Справка №4 за свършените в периода 1.01.2011г.- 30. 06. 2013г. 

наказателни дела на съдия Христо Томов; 

 

4/Теодор Милев- съдия в ОС Велико Търново е приключил 34бр. 

дела от вида НОХД, ЧНД, ВНОХД, ВЧНД, КНАХД, както и 13бр. ЧНД- 

разпити и претърсвания; 

 

Приложение: Приложение 1; 

Справка №4 за свършените в периода 1.01.2011г.- 31. 12. 2012г. 

НОХдела и ЧНД на съдия Теодор Милев; 

 

5/Пламен Борисов- съдия в ОС Велико Търново е приключил 108бр. 

дела от вида НОХД, АНД, ЧНД, ВНОХД, ВЧНД, ВНЧХД, КНАХД, както 

и 49бр. ЧНД- разпити и претърсвания; 

 

Приложение: Приложение 1; 

Справка №4 за свършените в периода 1.01.2011г.- 30. 06. 2013г.  

наказателни дела на съдия Пламен Борисов; 

 

6/Сара Стоева- съдия в ОС Велико Търново е приключила 88бр. 

дела от вида НОХД, АНД, ЧНД, ВНОХД, ВЧНД, ВНЧХД, КНАХД, както 

и 34бр. ЧНД- разпити и претърсвания; 

 

Приложение: Приложение 1; 

Справка №4 за свършените в периода 1.01.2011г.- 30. 06. 2013г. 

наказателни дела на съдия Сара Стоева; 

 

7/ Евгений Пачиков - съдия в ОС Велико Търново е приключил 

78бр. дела от вида НОХД, ЧНД, ВНОХД, ВЧНД, ВНЧХД, КНАХД, както и 

23бр. ЧНД- разпити и претърсвания; 

 

Приложение: Приложение 1; 

Справка №4 за свършените в периода 1.01.2011г.- 30. 06. 2013г. 

наказателни дела на съдия Евгений Пачиков; 

 

8/Цветелина Цонева- младши съдия в ОС Велико Търново е 

приключила 42бр. въззивни дела от вида ВНОХД, ВЧНД, ВНЧХД, 

КНАХД; 
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Приложение: Приложение 1; 

     Справка №4 за свършените в периода 1.01.2011г.- 30. 

06. 2013г. наказателни дела на младши съдия Цветелина Цонева; 

 

9/Анна Димова- младши съдия в ОС Велико Търново е приключила 

24бр. въззивни наказателни дела от вида ВНОХД, ВЧНД, ВНЧХД и 

КНАХД: 

 

Приложение: Приложение 1; 

Справка №4 за свършените в периода 1.01.2011г.- 30. 06. 

2013г. наказателни дела на младши съдия Анна Димова; 

 

10/Димо Колев- младши съдия в ОС Велико Търново е приключил 

21бр. въззивни наказателни дела от вида ВНОХД, ВЧНД, КНАХД. 

 

Приложение: Приложение 1. 

Справка №4 за свършените в периода 1.01.2011г.- 30. 06. 

2013г. наказателни дела на младши съдия Анна Димова; 

 

В периода 01.01.2011 г. – 31.12.2011 г. Окръжен съд – Велико 

Търново е разгледал общо 2609 бр. дела, от които наказателни дела – 813 

бр. От общия брой наказателни дела, първоинстанционни са 444 бр., в 

това число НОХД 83бр., АНД-7бр.,ЧНД- 347бр. Въззивните наказателни 

дела са общо 369 бр., от които: ВНОХД – 150 бр.; ВАНД- 39БР.; ВЧНД – 

180 бр.  

От тях образувани през 2011 г. са 423 бр. наказателни дела като 

първа инстанция и 328бр. като въззивни дела. Останали от предишни 

периоди са 21 бр. наказателни дела като първа инстанция и 41 бр. като 

въззивни дела. 

През 2011г. в ОС Велико Търново са свършени 424бр. дела, 

разглеждани като първа инстанция. От тях: НОХД-70бр., АНД-7бр., 

ЧНД- 347бр. От всичко свършените през 2011г. НОХД и НАХД със 

съдебен акт по същество са приключили 90 дела.  

През първата година от проверявания период в ОС Велико Търново 

са приключили 321бр. въззивни дела. От тях :ВНОХД- 127бр., ВАНД- 

29бр., ВЧНД- 165бр. 
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С присъда са приключили 32бр. наказателни дела, с решение- 198бр. 

и с определение- 515бр. 

 През 2011 г. в Окръжен съд – Велико Търново не са разглеждани 

НОХД, които отговарят на критериите за дела със завишен обществен 

интерес.  

 Образувано преди 1. 01. 2011г. и не приключило към 30.06. 2013г. 

има едно дело- НОХД№637/09г. 

 

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

наказателни дела, образувани преди 1. 01. 2011г. и неприключили към 30. 

06. 2013г. 

 

 І.НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ПЪРВА ИНСТАНЦИЯ 

 

 Както беше посочено и по- горе през 2011г. ВТОС е приключил 424 

бр. наказателни дела първа инстанция, с индивидуални показатели както 

следва: 

 -НОХД – 70бр; 

 - АНД- 7бр. 

 -ЧНД – 347бр.; 

  

 Наказателните дела се образуват още същия ден или до три дни от 

постъпването и регистрирането им в съда. 

 

Прекратените първоинстанционни наказателни дела са общо  121 

бр., в това число НОХД- 36бр., включително 24бр. приключили с одобрено 

споразумение за прекратяване на делото по чл. 382 от НПК и 6 бр., 

приключили с одобрено споразумение за прекратяване на делото по чл. 

384 от НПК 

2бр. НОХД- върнати на прокурора с указания за отстраняване на 

нарушения. Това са НОХД№475/11г. и НОХД№ 493/11г. със съдия- 

докладчик Христо Томов;  

4бр. НОХД- прекратени по други причини; 

10бр. ЧНД- прекратени по други причини; 

73бр. ЧНД- разпити- прекратени по други причини.  

Няма прекратени по давност дела.  

 

Приложение: Приложение №1; 

       Справка №8 за делата, върнати на прокурора за 

доразследване в периода 1.01. 2011г.- 30.06. 2013г. 
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През 2011г. от общо решени 70 бр. НОХД, ВТОС е  постановил 

оправдателни присъди по три НОХД, което представлява 4.28%.  

НОХД№20104100200655 по описа за 2010г. със съдия- докладчик 

Пламен Борисов: 

С присъда от 26.04. 2011г. съдът признал Р. Г. Р. за виновен в това, че 

през периода 19. 04. 2005г.- 10. 10. 2005г. в гр. Велико Търново, в условията 

на продължавано престъпление, на пет пъти, в качеството на длъжностно 

лице, което заема отговорно положение- кмет на община Велико Търново, 

нарушил и не изпълнил служебните си задължения и превишил властта и 

правата си с цел да набави за „И”ЕООД-Велико Търново облага в размер на 

423 489,60лв.- престъпление по чл.282, ал.2, пр.1 и 2 , вр. ал.1, пр.1, 2  и 3 

,вр. с чл. 26, ал.1 от НК. 

Със същата присъда съдът признал Е. А. за невиновна в това, че 

през периода 21. 03. 2005г.- 9. 01. 2006г., в гр. Велико Търново, в условията 

на продължавано престъпление, на шест пъти, в качеството си на 

длъжностно лице, което заема отговорно положение- главен архитект на 

община Велико Търново, след като нарушила служебните си задължения, 

да е действала с цел да набави за „И”ЕООД- Велико Търново облага в 

размер на 423 489, 60лв.- и я оправдал за престъпление по чл. 282, ал.1, 

пр.1 и пр. 2, вр. с ал.1, пр.1, вр. чл. 26, ал.1 от НК, каквото обвинение е 

било повдигнато срещу нея с обвинителния акт. 

НОХД№20104100200627 по описа за 2010г. със съдия- докладчик 

Евгений Пачиков: 

С присъда от 10. 05. 2011г. съдът признал П. Т. за невинен в 

извършването на престъпление по чл. 278, ал.3 вр. с чл. 18, ал.1 от НК; 

НОХД№103/11г. със съдия- докладчик Корнелия Колева: 

С присъда от 2. 11. 2011г. съдът признал Р. П. за невинен в 

извършването на престъпление по чл. 255, ал.3, вр. с ал.1, т.6 и 7, вр. с чл. 

26, ал.1 НК. С присъда по ВНОХД №392/11г. АС- Велико Търново я 

отменил и вместо нея постановил нова присъда, с която признал Р. П. за 

виновен в извършването на престъпление по чл. 255, ал.3, вр. с ал.1, т.6 и 7, 

вр. с чл. 26, ал.1 НК. С решение по к. д. №911/12г. ВКС оставил в сила 

новата присъда на ВТАС. 

 

Приложение: Справка №7 за делата, приключили с оправдателна 

присъда в периода 1. 01. 2011г.- 30. 06. 2013г. 
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Не са разглеждани дела, по които подсъдимият е бил непълнолетен. 

 

30 бр. дела са решени по реда на гл.29 от НПК „Решаване на делото 

със споразумение”. От тях 2бр. дела са внесени със споразумение и са 

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

Според справка, получена от ОС Велико Търново това са: 

 

Съдия докладчик 
№ на дело Дата на 

образуване 
Дата на 

насрочване 

Корнелия Колева   40/2011 28.01.2011г. 09.02.2011г. 

Корнелия Колева 314/2011 17.05.2011г. 27.05.2011г. 

 

В рамките на проверката бяха инспектирани следните дела: 

 

НОХД № 20114100200329 по описа за 2011г.: 

 

Делото е образувано на 28. 05. 2011г. въз основа на споразумение, 

сключено между ОП Велико Търново от една страна и обв. С. П. и неговия 

защитник- от друга за прекратяване на наказателното производство, 

образувано за извършено от него престъпление по чл. 354а от НК. Съдия- 

докладчик по делото е Мая Маркова. Тя насрочила съдебното заседание за 

6. 06. 2011г. 

Споразумението е одобрено в съдебното заседание на 6. 06. 2011г. С 

него на подсъдимия е наложено наказание Лишаване от свобода в размер 

на 1 година. 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 е налице и при одобряване на 

споразумение по НОХД№336/11г. със съдия- докладчик Евгений Пачиков, 

НОХД№384/11г. със съдия- докладчик Мая Маркова. 

 

НОХД№223/11г. 
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Делото е образувано на 13. 04. 2011г. въз основа на споразумение, 

сключено между ОП Велико Търново от една страна и обв. С. А. и неговия 

защитник- от друга за прекратяване на наказателното производство, 

образувано за извършено от него престъпление по чл. 354а от НК. Съдия- 

докладчик по делото е Пламен Борисов. Той насрочил съдебното заседание 

за 27. 04. 2011г. Делото не е включено в Справка №9 за делата, 

образувани по внесено споразумение, насрочени след 7- дневния срок по 

чл. 382, ал.2 от НПК, но по него е допуснато нарушение  на срока по чл. 

382, ал.2 от НПК. 

В съдебното заседание на 27. 04. 2011г. съдия Борисов дал ход на 

делото и одобрил постигнатото споразумение. 

 

НОХД№222/11г. 

 

Делото е образувано на 13. 04. 2011г. въз основа на споразумение, 

сключено между ОП Велико Търново от една страна и обв. Д. Д. и неговия 

защитник- от друга за прекратяване на наказателното производство, 

образувано за извършено от него престъпление по чл. 354а от НК. Съдия- 

докладчик по делото е Христо Томов. Той насрочил съдебното заседание 

за 27. 04. 2011г. Делото не е включено в Справка №9 за делата, 

образувани по внесено споразумение, насрочени след 7- дневния срок по 

чл. 382, ал.2 от НПК, но по него е допуснато нарушение  на срока по чл. 

382, ал.2 от НПК. 

В съдебното заседание на 27. 04. 2011г. съдия Томов дал ход на 

делото и одобрил постигнатото споразумение. 

 

Бяха проверени НОХД№524/11г.  и НОХД№192/11г. със съдия- 

докладчик Пламен Борисов, НОХД№20114100200396 и 

НОХД№20114100200665 и двете по описа за 2011г. със съдия- докладчик 

Сара Стоева; НОХД№320/11г. и НОХД№742/11г. със съдия- докладчик 

Корнелия Колева; НОХД№295811г. със съдия- докладчик Евгений 

Пачиков, НОХД№674/11г. и НОХД№623/11г. със съдия- докладчик 

Теодор Милев. Проверяващият екип констатира, че не са допуснати 

нарушения при тяхното образуване, движение и приключване. 

 

Приложение: Справка №9 за делата, образувани по внесено 

споразумение, насрочени след 7- дневния срок по чл. 382, ал.2 от НПК; 
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7 бр. дела са разгледани по реда на гл.28 от НПК – „Освобождаване 

от наказателна отговорност с налагане на административно 

наказание”. Почти всички дела, образувани през 2011г. въз основа на 

внесени постановления на прокуратурата, съдържащи предложения за 

прилагане на чл. 78а от НК са насрочвани в едномесечния срок по чл. 376, 

ал.1 от НПК. 

Изключение е допуснато по АНД№137/11г. със съдия- докладчик 

Пламен Борисов. Делото е образувано на 7. 03. 2011г. за престъпление по 

чл. 248а, ал.3, вр. с ал.2 и ал.1 от НК. Съдия Борисов насрочил делото за 

12. 04. 2011г. 

 

Бяха проверени и: 

 

АНД№20104100200592 по описа за 2010г.: 

 

Делото е образувано на 24. 09. 2010г. въз основа на внесено от ОП 

Велико Търново постановление с предложение за освобождаване от 

наказателна отговорност и налагане на административно наказание на А. 

Л. за извършено от нея престъпление по чл. 248 от НК. Съдия- докладчик 

по делото е Корнелия Колева. 

Тя насрочила делото за 8. 11. 2010г. От внасянето на 

постановлението на ВТРП до първото заседание е минал 1 месец и 14 

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

делото да се насрочва в едномесечен срок.  

По делото са проведени осем бр. заседания. То е приключило  на 13. 

05. 2011г. с решение, с което А. Л. е призната за виновна в извършването 

на престъпление по чл. 248, ал.3 от НК. На основание чл. 78А от НК съдът 

я освободил от наказателна отговорност и й наложил административно 

наказание глоба в размер на 500лв. 

 

АНД№20114100200209 по описа за 2011г.: 

 

Делото е образувано на 5. 04. 2011г. въз основа на внесено от ОП 

Велико Търново постановление с предложение за освобождаване от 

наказателна отговорност и налагане на административно наказание на Г. Ц. 

за извършено от него престъпление по чл. 255, ал.3 от НК. Съдия- 

докладчик е Мая Маркова. 
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Делото е приключило на 27. 04. 2011г. Решението на съда е от 27. 07. 

2011г. Решението е постановено 3 месеца по- късно. Решението е 

постановено по- късно поради фактическа и правна сложност на делото. 

 

Бяха инспектирани и следните дела: АНД№663/10г. със съдия- 

докладчик Сара Стоева; АНД№806/11г. със съдия- докладчик 

Пламен Борисов;АНД№692/10г. със съдия- докладчик Христо Томов; 

АНД№593/10г. със съдия- докладчик Мая Маркова; АНД№692/10г. 

със съдия- докладчик Христо Томов; 

 Проверяващият екип констатира, че няма допуснати 

нарушение при тяхното образуване, движение и приключване.  

 

Приложение: Справка №10 за делата, насрочени след 

едномесечния срок по чл. 376, ал.1 от НПК в периода 1. 01. 2011г.- 

30. 06. 2013г.; 

 

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

съдебно следствие в производство пред първата инстанция”. 

 

 Бяха инспектирани следните дела : НОХД№50/11г. и 

НОХД№61/11г. със съдия- докладчик Мая Маркова; НОХД№191/11г., 

НОХД№97/11г. и НОХД№51/11г. със съдия- докладчик Евгений Пачиков; 

НОХД№670/11г. със съдия- докладчик Христо Томов; НОХД№516/11г., 

НОХД№197/11г., НОХД№100/11г. и НОХД№346/09г. със съдия- 

докладчик Сара Стоева; Проверяващият екип констатира, че няма 

допуснати нарушение при тяхното образуване, движение и 

приключване. 

 

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

производство”. 

 

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

 

През 2011 г. са разгледани 354 бр. частни наказателни дела първа 

инстанция, като от тях 73 бр. дела са проведени разпити. От тях 7 бр. дела 

са с правно основание чл.243 НПК. Допуснато е нарушение на срока по чл. 

243, ал.4 от НПК по следните дела:   
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ЧНД№86/11г. със съдия- докладчик Корнелия Колева. Делото е 

образувано на 10.02.2011г. Съдът се е произнесъл на 10.03. 2011г. 

ЧНД№528/11г. със съдия- докладчик Корнелия Колева. Делото е 

образувано на 17.08.2011г. Съдът се е произнесъл на 17.09. 2011г. 

ЧНД№538/11г. със съдия- докладчик Мая Маркова. Делото е 

образувано на 24.08.2011г. Съдът се е произнесъл на 17.11. 2011г. 

 

Приложение: Справка №19 за всички ЧНД с правно основание чл. 

243, НПК, приключили в периода 1.01. 2011г.- 30. 06. 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 46 бр.дела, образувани по искане за вземане на мярка 

за неотклонение „Задържане под стража”(чл.64) или за нейното изменение 

(чл.65 от НПК). От тях 22 бр. дела са по чл.64 от НПК, а 24бр. дела- по чл. 

65, НПК.  

Съдът е насрочил 1бр. дело с правно основание по чл. 65, НПК в 

срок по- дълъг от 3 дни. Това е ЧНД№381/11г. със съдия- докладчик 

Ивелина Солакова. Делото е образувано на 17. 06. 2011г., а е насрочено за 

21. 06. 2011г. По него са проведени 3бр. съдебни заседания. Определението 

е постановено на 24. 06. 2011г.; 

 

Предмет на проверка бяха следните дела с правно основание чл. 64 и 

чл. 65 от НПК: ЧНД№703/12г.; ЧНД№346/11г.; ЧНД№198/11г.; 

ЧНД№380/11г.; ЧНД№699/11г.; ЧНД№311/11г.; ЧНД№120/11г.; 

ЧНД№48/11г.; ЧНД№124/11г.; ЧНД№514/11г.; ЧНД№675/11г.; 

ЧНД№468/11г.; ЧНД№685/11г.; ЧНД№533/11г.  

Проверяващият екип констатира, че няма нарушение по 

образуването, движението и приключването на проверените дела. 

 

Приложение: Справка №26 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 №27 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; 
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Образувани са 7 бр. дела по ЗЕЕЗА. От тях приключени са 6 бр. 

производства, свързани с европейска заповед за арест.  5 бр. 

производствата са били за предаване на исканите лица за започване спрямо 

тях на наказателно производство. В 1 бр. дело исканото лице е било 

свързано с влязла в сила осъдителна присъда на чуждестранен съд. По 1 

бр. дела, 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 5 бр. дела исканото лице е било предадено на съответните 

власти на молещата страна. 

 Бяха инспектирани :ЧНД№133/11г.;ЧНД№39/11г.;ЧНД№148/11г.; 

Проверяващият екип констатира, че няма нарушение по образуването, 

движението и приключването на проверените дела. 

 

Приложение: Справка №14 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 №18 за всички дела по ЗЕЕЗА, приключили в периода 1. 01. 

2011г.- 30. 06. 2013г. с посочване на датата на която исканото лице е 

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

съдията- докладчик; 

 

През 2011 г. в Окръжен съд – Велико Търново 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: 

83 бр. НОХД са насрочени в двумесечния срок. 

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

на председателя на съда. 

Няма НОХД, които да са насрочени в тримесечен срок без 

разрешение на председателя на съда. 

 

Приложение: Справка №11 за първоинстанционните и въззивни дела, 

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

посочване на съдия- докладчика в периода 1. 01. 11г.- 30. 06. 2013г.;  

 

По спазването на чл.271, ал.10 от НПК: 
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Всички 83 бр. НОХД  са свършени като интервалът между съдебните 

заседания е до три месеца.  

 

Приложение :Приложение№1 

 

По спазването на чл. 308 от НПК: 

По 17бр. НОХД мотивите на присъдата са изготвени до 15 дни. По 11  

НОХД мотивите на присъдата са изготвени до 30 дни. По 3 НОХД 

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

ва са: 

НОХД№85/11г. с докладчик съдия М. Маркова. Присъдата е 

постановена на 14.06.11г., а мотивите са предадени в канцеларията на съда 

на 3.08.2011г; 

НОХД№713/10г. с докладчик съдия Пламен Борисов. Присъдата е 

постановена на 15. 02. 2011г., а мотивите са предадени в канцеларията на 

съда на 21. 03. 2011г.; 

НОХД№472/09г.  с докладчик съдия Пламен Борисов. Присъдата е 

постановена на 16. 03. 2011г., а мотивите са предадени в канцеларията на 

съда на 4. 05. 2011г.; 

Причините за това са фактическата и правна сложност на делото.  

 

Приложение: Приложение №1; 

      Справка №15 за всички НОХдела, приключили в 

периода 1. 01.11г. - 30. 06. 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: 

През 2011г. са постановени съдебни актове по същество по НОХД 

– 32 бр., АНД – 6 бр. и по ЧНД са 264 бр. 

Видно от Справката, предоставена от ОС Велико Търново, всички 

присъди са изпратени за изпълнение на Окръжната прокуратура в срока по 

чл. 416, ал.5 от НПК. 

 

Приложение : Справка №22 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 
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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 2011 г. в изпълнение на процедурите по НПК и ЗСРС  
Председателят на ВТОС е разгледал 176 искания за използване на 
специални разузнавателни средства(СРС). Той издал 168 разрешения за 
ползване на специални разузнавателни средства. По 8 бр. е постановен 
отказ. 

 

 Приложение: Годишен доклад за дейността на ОС Велико Търново за 

периода 1.01.- 31. 12. 2011г.; 

 

ІІ.ВЪЗЗИВНИ НАКАЗАТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА 

 

 През 2011г. ВТОС е разгледал общо 369бр. въззивни дела, в т. ч. 

189бр. ВНОХД и 180бр. ВЧНД. От тях новообразувани  са общо 328 

въззивни дела, в т. ч. ВНОХД – 158 бр. и  ВЧНД – 170 бр. Несвършени от 

предходен период са общо 41бр. дела, в т. ч. ВНОХД – 31 бр. и ВЧНД –10 

бр. 

През 2010г. са постъпили ВНОХД 149 бр. и са разгледани 167 бр.  

ВЧНД са постъпили 162 бр., като са разгледани 169 бр.  

През 2009г. са постъпили ВНОХД 127 бр. и са разгледани 162 бр. 

ВЧНД са постъпили 150 бр., като са разгледани 156 бр.  

Сравнението на данните от последните три години показва, че е 

налице трайна тенденция на увеличаване броя на образуваните и 

разгледани въззивни наказателни дела от общ и частен характер. През 

2010г. са постъпили и са разгледани повече такива дела от предходната. За 

2011г. също се констатира  увеличение броя на същите в сравнение с 

предходната година. 

Въззивни дела 
 

Година 
Всичко 

свършени дела 

Свършени 

граждански дела 

Свършени 

наказателни дела 

2009 1187 890 297 

2010 1143 848 295 

2011 1277 956 321 

  

Видно от горната таблица общият брой на свършените въззивни дела 

през първата година от проверявания период е завишен спрямо други две 

години. 
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От общо свършените 321бр. дела ВНОХД са 156 бр., а ВЧНД – 165 

бр. От тях в тримесечен срок от ВНОХД са свършени 90% и от ВЧНД 97%. 

През 2010 г. са приключени ВНОХД – 136 бр. и ВЧНД – 159 бр. От 

тях в тримесечен срок са свършени 90 % от ВНОХД и 95% от ВЧНД.  

През 2009 г.  са приключени ВНОХД – 146 бр. и ВЧНД – 151 бр. От 

тях в тримесечен срок от ВНОХД са свършени 81% и от ВЧНД 95%. 

Сравнителният анализ показва, че през 2011г. се увеличава броя на 

приключените въззивни дела. Запазва се процентното съотношение от 90 

% на приключените ВНОХД в тримесечен срок, но при по-голям брой 

общо приключени дела. При ВЧНД е налице по-голям брой свършени дела 

за годината в сравнение с предходната такава. Налице е и увеличение 

бързината при приключване на тези дела в тримесечен срок, като вече е 

97%.  

Постановените  съдебни актове  по въззивните производства са 

общо 321 бр. От тях с акт по същество са приключени 314 бр., като  по 

ВНОХД са 153 бр. и по ВЧНД са 161 бр.  

Производствата по 7 дела са прекратени. От общо прекратените дела 

3бр. са ВНОХД, а 4бр.- ВЧНД. 

 

Приложение: Приложение №1; 

  

През 2011г. по 23бр. ВНОХД присъдата е отменена, а делото е 

върнато на прокурора или на първа инстанция за ново разглеждане. 

 

Приложение: Справка №8а за делата с отменена присъда, върнати на 

прокурора или на първа инстанция за ново разглеждане в периода от 1. 01. 

2011г.- 30. 06. 2013г.; 

 

По спазването на чл.340 от НПК: 

По 114 въззивни НОХД решенията са изготвени в срок до един месец 

от обявяване на делото за решаване. По 14 Въззивни НОХД решенията са 

изготвени в нарушение на срока по чл. 340 от НПК. От тях по 11бр. 

ВНОХД и 1бр. ВАНД съдия- докладчик е била Мая Маркова, по 1 бр. 

ВНЧХД съдия- докладчик е бил Христо Томов и по 1бр. ВНОХД 

съдия- докладчик е била съдия Цветелина Цонева.   

Няма въззивни НОХД, по които решенията да са изготвени след 

изтичане на срок от три месеца.  
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Приложение:Справка №20 за всички въззивни дела, решени в 

периода 1. 01. 11г. - 30. 06. 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: 

От свършените въззивни ЧНД 18 бр. са приключили в 7-дневен 

срок. Нарушение на срока по чл. 345 от НПК е допуснато по 

ВЧНД№749/10г. със съдия- докладчик Мая Маркова. Делото е постъпило 

на 11. 12. 2010г., образувано е на 13. 12. 2010г. Разгледано е в закрито 

заседание. Съдебният акт е постановен на 18. 02. 2011г.  

  

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.В случай, че 

съответното дело е гледано в открито заседание следва да се посочат и 

датите на съдебните заседания;  

 

По ВНОХД са постановени следните видове съдебни актове: 

решения, с които е потвърден първоинстанционния акт - 103 бр., изменени 

са 25 бр. и отменени са 25 бр.  От общо отменените съдебни актове ВТОС 

е върнал на първоинстанционния съд 10бр. дела за ново разглеждане от 

друг състав. Производствата по 3 бр. дела са прекратени.  

Постановените въззивни решения по чл.335 ал.1 и ал.2 НПК са 13 бр.  

Постановените въззивни решения по чл.336 НПК са 12 бр. 

Постановените въззивни решения по чл.337 ал.1 НПК са  17 бр., по чл.337 

ал.2 НПК са 4  бр. и по чл.337 ал.3 НПК са 4 бр.  

 

Приложение: Справка №23 за всички въззивни наказателни дела, 

които ОС е върнал за ново разглеждане от друг състав на 

първоинстанционния съд в периода 1. 01. 2011г. – 30. 06. 2013г. с 

посочване номера на въззивното дело, съдията- докладчик и 

първоинстанционния съд, на който е върнато делото; 

 

         През 2011г. по 23бр. ВНОХД присъдата е отменена, а делото е 

върнато на прокурора или на първа инстанция за ново разглеждане. 
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Приложение: Справка №8а за делата с отменена присъда, върнати на 

прокурора или на първа инстанция за ново разглеждане в периода от 1. 01. 

2011г.- 30. 06. 2013г.; 

 

Постановени съдебни актове по ВЧНД: Определения, с които е 

потвърден първоинстанционния акт са 130 бр., изменени са 11 бр., 

отменени 20 бр. Производствата по 4 дела са прекратени. 

 

Констатира се, че през 2011г. няма въззивни ЧНД, по които 

съдебният акт е постановен след срока по чл. 243,ал.7 от НПК. 

 

Приложение: Справка №25 за всички въззивни ЧНД с правно 

основание чл. 243, НПК, приключили в периода 1.01. 2011г.- 30. 06. 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; 

 

За 2011г. общо са постановени 321 съдебни акта по въззивни дела. 

От тях с акт по същество са приключени 314 бр. Общо са потвърдени 233 

бр. или 74 %, изменени са 36 бр. или 11 % и са отменени  45 бр. или 15 %. 

През 2010 г. са разгледани 167 ВНОХД и 169 ВЧНД. Постановените  

съдебни актове  по въззивните производства са общо 270 бр. От тях 126 бр. 

са по ВНОХД и 144 бр. по ВЧНД. Решения и определения, с които е 

потвърден първоинстанционния акт са 201 бр., изменени са 44 бр. и 

отменени са 25 бр. От тях въззивни решения, постановени по чл.335 ал. 1 и 

ал.2 НПК са 10 бр., а по чл.336 НПК – 5 бр. Общо са отменени 15 присъди, 

както и 10 определения на РС. 

През 2009г. са разгледани 162 ВНОХД и 156 ВЧНД. Постановените  

съдебни актове  по въззивните производства са общо 275 бр. От тях 139 бр. 

са по ВНОХД и 136 бр. по ВЧНД. Решения, с които е потвърден 

първоинстанционния акт са 201 бр., изменени са 33 бр. и отменени са 41бр. 

От тях въззивни решения, постановени по чл.335 ал.1 и ал.2 НПК са 11 бр., 

а по чл.336 НПК – 15 бр. Общо са отменени 26 присъди, както и 15 

определения на РС. 

 

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

разглеждане и решаване на  делото: 
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Наказателните дела, приключили до три съдебни заседания са 719 

бр. От тях НОХД – 60 бр., ЧНД – 344 бр., АНД – 3 бр., ВНОХД – 123 

бр.,ВЧНД – 160 бр., ВАНД – 29бр. 

Наказателните дела, приключили с повече от три съдебни заседания 

са – 26бр.:  НОХД: 10 бр., АНД – 4бр., ЧНД – 3 бр., ВНОХД – 4бр., ВЧНД 

– 5 бр. Причините за отлагане на делата и разглеждането им в повече от 

три съдебни заседание са:   
- за писмени  доказателства  

- поради служебна ангажираност на защитника на 

подсъдимия 

- за разпит на свидетел 

- нередовно призоваване на осъденото лице 

- неявяване на осъденото лице 

- допусната СМЕ и  разпит на свидетели  

- неявяване на свидетели  

- очна ставка 

- поради заболяване на защитника на осъденото лице  

- поради нередовно призоваване на жалбоподателя  

 

Наказателните дела, чието разглеждане е продължило в срок до 3 

месеца са 708 бр. Наказателните дела с обща продължителност от 3-6 

месеца са 27 бр. Наказателните дела, чиято продължителност е с повече от 

9 месеца са 4 бр. Това са: 

 

Съдия докладчик Номер на дело Правно 

основание 

Дата на 

образуване 

дата на 

постановяване 

на с.акт 

Корнелия 

Колева 

НОХД 

103/2011 

чл.255 ал.3 вр. 

ал.1 т.6 и т.7 

НК  

 

17.02.2011 02.11.2011 

Пламен 

Борисов 

НОХД 

472/2009 

чл.123, ал.3 вр. 

ал.2, вр. ал.1 

НК 

 

04.09.2009 18.03.2011 

Сара Стоева НОХД 

346/2009 

 

 чл.212 ал.4 вр. 

ал.1 вр. чл.26 

вр. чл.18 НК и 

02.07.2009 21.12.2010 
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чл.257 ал.1 

НК  

 

 

Христо Томов НОХД 94/2010 чл.115 вр. чл.18 

ал.1 пр.2 НК  

 

16.02.2010 21.01.2011 

 

 

През 2011г. са свършени общо НОХД- 70 бр., АНД – 7 бр. и ЧНД –

347 бр. В тримесечен срок са приключени  60 бр. НОХД или  86%.   От 

АНД в три месечен срок са приключени 3 бр. или 43 %. От ЧНД са 

приключени 127 бр., като 124 бр. са приключени в тримесечен срок или 

98%. От ЧНД по чл.161-223 НПК са приключени 220 бр.  или 100% в 

месечен срок.  

От образуваните през 2011 г. и останали от предишни периоди дела 

до 31.12.2011г. не са приключили 21 бр. наказателни дела като първа 

инстанция (14 бр. НОХД, 3 бр.ЧНД, 4 бр.АНД ) и  41 бр. дела като 

въззивни(НОХД – 23 бр., ВАНД – 8 бр., ВЧНД 10 бр.). 

 Няма спрените дела. 

Погасени по давност дела – няма. 

През проверявания период няма изгубени дела. 

 

В рамките на проверката бяха инспектирани 

НОХД№20104100200534 по описа за 2010г. и НОХД№703/10г. със съдия- 

докладчик Сара Стоева; НОХД№472/09г., НОХД№558/11г. и 

НОХД№23/11г.със съдия- докладчик Пламен Борисов;НОХД№94/10г. със 

съдия- докладчик Христо Томов; НОХД№103/11г. със съдия- докладчик 

Корнелия Колева. Проверяващият екип констатира, че не са допуснати 

нарушения при тяхното образуване, движение и приключване. 

 

През проверявания период на съдия са разпределени и решени 

делата както следва:  

 

Съдия 

докладчик 

Разпределени дела Решени дела 

НД първа 

инстанция 

НД втора 

инстанция 

НД първа 

инстанция 

НД втора 

инстанция 

Мая Маркова 43 бр.  45 бр. 42 бр. 36 бр. 
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Корнелия 

Колева 

69 бр. 43 бр. 64 бр. 38 бр. 

Христо 

Томов 

76 бр. 47 бр. 72 бр. 41 бр. 

Теодор 

Милев 

23 бр. 19 бр. 21 бр. 13 бр. 

Пламен 

Борисов  

78 бр. 38 бр. 75 бр. 34 бр. 

Сара Стоева 57 бр. 38 бр. 53 бр. 33 бр. 

Евгений 

Пачиков 

42 бр. 41 бр. 41 бр. 37 бр. 

Цветелина 

Цонева 

 46 бр.  42 бр. 

Анна Димова  27 бр.  24 бр. 

Димо Колев  25 бр.  21 бр. 

Янко Янев  5 бр.  5 бр.  

Елза Йовкова 5 бр.  5 бр.  

Иванка 

Вачкова 

7 бр.  7 бр.  

Георги 

Драгостинов 

      

Маруся 

Кънева 

4 бр.  4 бр.  

Димитринка 

Гайнова 

3 бр.  3 бр.  

Ивелина 

Солакова 

8 бр.  8 бр.  

Мария 

Гаджонова 

5 бр.  5 бр.  

Иванка 

Димова 

3 бр.  3 бр.  

Татяна 

Събева 

1 бр.  1 бр.  

Диана 

Костова 

1 бр.  1 бр.  

Росица 

Динкова 

3 бр.  3 бр.  

Поля Спасова 1 бр.  1 бр.  
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Станислав 

Стефански 

3 бр.  3 бр.  

Янка Павлова 7 бр.  7 бр.  

 

                                    2012г. 

 

 И през 2012г. в Окръжен съд – Велико Търново функционира едно 

наказателно отделение. Ръководител на отделението е 

зам.административния ръководител – зам.председателя на съда – Корнелия 

Колева. По щат съдиите, които гледат наказателни дела са 9 бр. От тях 

незаета е била 1 щатна бройка. В периода 01.01.2012 г. – 31.12.2012 г. 

наказателни дела са гледали следните 8 бр. съдии : 

1. Мая Маркова- административен ръководител- председател;  

2. Корнелия Колева – заместник- административен ръководител – 

заместник- председател; 

3. Теодор Милев- съдия; 

4. Сара Стоева – съдия;  

5. Пламен Борисов – съдия; 

6. Евгений Пачиков – съдия; 

7. Христо Томов – съдия; 

8. Теодорина Димитрова- съдия; 

Съдиите, които правораздават по граждански дела разглеждат и 

наказателни дела. През 2012г. наказателни дела са разглеждали и 3бр. 

младши съдии. Това са: 

1. Цветелина Цонева- младши съдия; 

2. Анна Димова- младши съдия; 

3.Димо Колев- младши съдия; 

 

Горепосочените магистрати са разпределени по състави като първа 

инстанция и като въззивни състави. В наказателното отделение не са 

работили съдебни помощници.  

През 2012г. съдиите са ползвали отпуск, болнични и командировки 

подробно описани в Справка № 1. 

 

Приложение: Справка за съдиите, разглеждащи наказателни дела, за 

периода от 1.01. 2011г. до 30.06. 2013г.; 

 

И през 2012г. към наказателното отделение на Окръжен съд – Велико 

Търново са работили 12бр. служители, от които секретар- протоколисти- 
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4бр., трима съдебни деловодители, връчване на призовки 4 бр. и архив- 

1бр. За веществените доказателства (съгл. разписаните длъжностни 

задължения в длъжностната характеристика) е отговарял съдебния 

архивар. Съгласно изискването на чл. 143 от ПАРОАВАС  веществените 

доказателства се съхраняват в стая, която се намира на етажа на Окръжния 

съд.  

 

През проверявания период съдиите от ОС Велико Търново са 

насрочили брой наказателни дела както следва: 

1/Мая Маркова- административен ръководител е насрочила общо 

93 бр. дела. От тях: 

НОХД- 9бр; 

ЧНД-48бр.; 

ВНОХД- 14бр; 

ВЧНД- 19бр.; 

ВАНД- 3бр.; 

2/ Корнелия Колева- заместник на административния ръководител е 

насрочила 104бр. наказателни дела. От тях: 

НОХД- 9бр.; 

ЧНД- 52бр.; 

ВНОХД- 13бр.; 

ВЧНД- 27бр.; 

ВАНД- 3бр.; 

3/ Христо Томов- съдия е насрочил общо 82 бр. наказателни дела. 

От тях: 

НОХД- 14бр. 

ЧНД- 28бр.; 

ВНОХД- 13бр.; 

ВЧНД- 22бр.; 

ВАНД- 5бр. 

4/ Теодор Милев- съдия е насрочил общо 85 бр. наказателни дела. 

От тях: 

НОХД- 12бр. 

ЧНД- 29бр.; 

ВНОХД- 15бр.; 

ВЧНД- 24бр.; 

ВАНД- 5бр. 

5/ Пламен Борисов- съдия е насрочил общо 87бр. наказателни дела. 

От тях: 

НОХД- 11бр.; 
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ЧНД- 31бр.; 

ВНОХД- 15бр.; 

ВЧНД- 24бр.; 

ВАНД- 6бр. 

6/Сара Стоева- съдия е насрочила общо 70бр. наказателни дела. От 

тях: 

НОХД- 10бр.; 

ЧНД- 23бр.; 

ВНОХД- 12бр.; 

ВЧНД- 20бр.; 

ВАНД- 5бр. 

7/Евгений Пачиков- съдия е насрочил общо 92бр. наказателни дела. 

От тях: 

НОХД- 8бр.; 

ЧНД- 43бр.; 

ВНОХД- 12бр.; 

ВЧНД- 23бр.; 

ВАНД- 6бр. 

8/Теодорина Димитрова- съдия е насрочила общо 47бр. наказателни 

дела. От тях: 

НОХД- 8бр.; 

ЧНД-20бр.; 

ВНОХД- 7бр.; 

ВЧНД- 10бр.; 

ВАНД- 2бр. 

9/Цветелина Цонева- младши съдия е насрочила общо 19 въззивни 

наказателни дела. От тях: 

ВНОХД- 7бр.;  

ВЧНД- 10бр.; 

ВАНД-2 бр. 

10/Анна Димова- младши съдия е насрочила общо 48 въззивни 

наказателни дела. От тях: 

ВНОХД- 15бр.;  

ВЧНД- 29бр.; 

ВАНД-4 бр. 

11/ Димо Колев- младши съдия е насрочил общо 44бр. въззивни 

наказателни дела. От тях: 

ВНОХД- 15бр.; 



 44 

ВЧНД- 26бр.; 

ВАНД- 3бр. 

12/Янко Янев- съдия е насрочил общо 12 наказателни дела; 

13/Елза Йовкова- съдия е насрочила общо 3 наказателни дела; 

14/Иванка Вачкова- съдия е насрочила общо 4 наказателни дела; 

15/ Георги Драгостинов- съдия е насрочил общо 3 наказателни 

дела; 

16/Маруся Кънева- съдия е насрочила 1 наказателно дело; 

17/Димитринка Гайнова- съдия е насрочила общо 3 наказателни 

дела; 

18/Ивелина Солакова- съдия е насрочила общо 7 наказателни дела; 

19/Мария Гаджонова- съдия е насрочила общо 5 наказателни дела; 

20/ Иванка Димова- съдия е насрочила общо 4 наказателни дела; 

21/Татяна Събева- съдия е насрочила общо 4 наказателни дела; 

22/Диана Костова- съдия е насрочила общо 5 наказателни дела; 

23/Росица Динкова-  съдия е насрочила общо 4 наказателни дела; 

24/Поля Спасова- съдия е насрочила общо 3 наказателни дела; 

25/Станислав Стефански- съдия е насрочил общо 7 наказателни 

дела; 

26/Янка Павлова- съдия е насрочила общо 2 наказателни дела. 

 

Приложение: Приложение №1 

Справка №3 за брой насрочени наказателни дела за 

всеки съдия от Наказателно отделение на ОС Велико Търново. 

 

През 2012г. съдиите са приключили наказателни дела, както следва: 

1/ Мая Маркова- административен ръководител на ОС Велико 

Търново е приключила общо 46бр. дела от вида НОХД, АНД, ЧНД, 

ВНОХД, ВНЧХД, КНАХД и ВЧНД, както и 2бр. ЧНД разпити и 

претърсвания и 41 СРС; 

 

Приложение: Приложение 1; 

  Справка №4 за свършените в периода 1.01.2011г.- 30. 06. 

2013г. наказателни дела на съдия Мая Маркова; 

 

2/ Корнелия Колева- заместник на административния ръководител 

на ОС Велико Търново е приключила общо 60бр. дела от вида НОХД, 
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АНД, ЧНД, ВНОХД, ВЧНД, ВНЧХД, КНАХД, както и 22бр. ЧНД разпити 

и претърсвания и 11бр. СРС; 

 

Приложение: Приложение 1; 

Справка №4 за свършените в периода 1.01.2011г.- 30. 06. 2013г. 

наказателни дела на съдия Корнелия Колева; 

  

3/ Христо Томов- съдия в ОС Велико Търново е приключил 54бр. 

дела от вида НОХД, АНД, ЧНД, ВНОХД, ВЧНД, ВНЧХД, КНАХД, както 

и 20бр. ЧНД разпити и претърсвания; 

 

Приложение: Приложение 1; 

Справка №4 за свършените в периода 1.01.2011г.- 30. 06. 2013г. 

наказателни дела на съдия Христо Томов; 

 

4/Теодор Милев- съдия в ОС Велико Търново е приключил 63бр. 

дела от вида НОХД, ЧНД, ВНОХД, ВЧНД, КНАХД, както и 15бр. ЧНД 

разпити и претърсвания; 

 

Приложение: Приложение 1; 

Справка №4 за свършените в периода 1.01.2011г.- 31. 12. 2012г. 

НОХдела и ЧНД на съдия Теодор Милев; 

 

5/Пламен Борисов- съдия в ОС Велико Търново е приключил 56бр. 

дела от вида НОХД, АНД, ЧНД, ВНОХД, ВЧНД, ВНЧХД, КНАХД, както 

и 20бр. ЧНД разпити и претърсвания; 

 

Приложение: Приложение 1; 

Справка №4 за свършените в периода 1.01.2011г.- 30. 06. 2013г.  

наказателни дела на съдия Пламен Борисов; 

 

6/Сара Стоева- съдия в ОС Велико Търново е приключила 57бр. 

дела от вида НОХД, АНД, ЧНД, ВНОХД, ВЧНД, ВНЧХД, КНАХД, както 

и 9бр. ЧНД разпити и претърсвания; 

 

Приложение: Приложение 1; 

Справка №4 за свършените в периода 1.01.2011г.- 30. 06. 2013г. 

наказателни дела на съдия Сара Стоева; 
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7/ Евгений Пачиков - съдия в ОС Велико Търново е приключил 

57бр. дела от вида НОХД, ЧНД, ВНОХД, ВЧНД, ВНЧХД, КНАХД, както и 

20бр. ЧНД разпити и претърсвания; 

 

Приложение: Приложение 1; 

Справка №4 за свършените в периода 1.01.2011г.- 30. 06. 2013г. 

наказателни дела на съдия Евгений Пачиков; 

 

8/Теодорина Димитрова- съдия в ОС Велико Търново е 

приключила 25бр. дела от вида НОХД, АНД, ЧНД, ВНОХД, ВЧНД, 

ВНЧХД, КНАХД, както и 10бр. ЧНД разпити и претърсвания; 

 

Приложение: Приложение 1; 

Справка №4 за свършените в периода 1.01.2011г.- 30. 06. 2013г. 

наказателни дела на съдия Теодорина Димитрова; 

 

9/Цветелина Цонева- младши съдия в ОС Велико Търново е 

приключила 19бр. въззивни дела от вида ВНОХД, ВЧНД, ВНЧХД, 

КНАХД; 

 

Приложение: Приложение 1; 

     Справка №4 за свършените в периода 1.01.2011г.- 30. 

06. 2013г. наказателни дела на младши съдия Цветелина Цонева; 

 

10/Анна Димова- младши съдия в ОС Велико Търново е 

приключила 41бр. въззивни наказателни дела от вида ВНОХД, ВЧНД, 

ВНЧХД и КНАХД: 

 

Приложение: Приложение 1; 

Справка №4 за свършените в периода 1.01.2011г.- 30. 06. 

2013г. наказателни дела на младши съдия Анна Димова; 

 

11/Димо Колев- младши съдия в ОС Велико Търново е приключил 

40бр. въззивни наказателни дела от вида ВНОХД, ВЧНД, КНАХД. 

 

Приложение: Приложение 1. 
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Справка №4 за свършените в периода 1.01.2011г.- 30. 06. 

2013г. наказателни дела на младши съдия Димо Колев; 

 

В периода 01.01.2012 г. – 31.12.2012 г. Окръжен съд – Велико 

Търново е разгледал общо 2754 бр. дела, от които наказателни дела – 

838бр. От тях  като първа инстанция са разгледани 422бр. наказателни 

дела, а като въззивни дела- 416бр.  

От тях образувани през 2012 г. са 402 бр. наказателни дела като 

първа инстанция и 368 бр. като въззивни дела. Останали от предишни 

периоди са 20 бр. наказателни дела като първа инстанция и 48 бр. като 

въззивни дела.  

 

През 2012г. в ОС Велико Търново са свършени 396 бр. дела, 

разглеждани като първа инстанция. От тях: НОХД-66бр., ЧНД-330 бр.   

През втората година от проверявания период в ОС Велико Търново 

са приключили 370бр. въззивни дела. От тях :ВНОХД- 107бр., ВАНД- 

42бр., ВЧНД- 221бр. 

С присъда са приключили 30бр. наказателни дела, с решение- 177бр. 

и с определение- 559бр. 

 През 2012г. във ВТОС е образувано едно дело с обществен интерес. 

Това е НОХД № 457/2012г. с подсъдим Орлин Тодоров. Същият е бивш 

Началник на  ТЗ -БОП към ОД на МВР гр.В.Търново. Предаден е на съд за 

престъпления по чл.357 НК и по чл.387 НК. Производството е висящо пред 

първоинстанционния съд. 

 

 Образувано преди 1. 01. 2011г. и не приключило към 30.06. 2013г. 

има едно дело- НОХД №637/09г. 

 

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

наказателни дела, образувани преди 1. 01. 2011г. и неприключили към 30. 

06. 2013г. 

 

 І.НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ПЪРВА ИНСТАНЦИЯ 

 

 Както беше посочено и по- горе през 2012г. ВТОС е приключил 396 

бр. наказателни дела първа инстанция, с индивидуални показатели както 

следва: 

 -НОХД – 66бр; 

 -ЧНД – 330бр.; 
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 Наказателните дела се образуват още същия ден или до три дни от 

постъпването и регистрирането им в съда. 

 

Прекратените първоинстанционни наказателни дела са общо  98 

бр., в това число:  

36 бр.НОХД-  От тях 32бр. са приключили със споразумения, в т. ч. 

19бр. - с одобрено споразумение за прекратяване на делото по чл. 382 от 

НПК, 13 бр.- с одобрено споразумение за прекратяване на делото по чл. 

384 от НПК; 

 От общия брой прекратени НОХД, по 4 бр. производството е 

прекратено както следва: по едно от тях производството е прекратено на 

основание чл.288 НПК, като делото е върнато на прокурора за 

доразследване. По две дела не е одобрено внесеното споразумение, като 

делото е върнато на прокурора. Производството по едно дело е прекратено 

поради това, че е образувано в нарушение на правилата за подсъдност. 

13бр. ЧНД- прекратени по други причини; 

49бр. ЧНД- разпити и прекратени по други причини.  

Няма прекратени по давност дела.   

 

Приложение: Приложение №1; 

 

През 2012г. ОС- Велико Търново е върнал 1 дело на прокурора с 

указания за отстраняване на нарушения, допуснати на досъдебното 

производство. 

 

Приложение: Приложение 1 

Справка №8 за делата, върнати на прокурора за доразследване в 

периода 1.01. 2011г.- 30.06. 2013г. 

 

През 2012г. от общо решени 66 бр. НОХД, ВТОС е  постановил 

оправдателни присъди по две НОХД, което представлява 3.03%. Това 

са: 

НОХД№20114100200530 по описа за 2011г. със съдия- докладчик 

Пламен Борисов: 

С присъда от 04.04. 2012г. съдът признал М. О. за невинен в това, че 

на 18. 11. 2010г. От бензиностанци „О”, находяща се на път от общинска 

пътна мрежа между селата Драгомирово и Овча могила, общ. Свищов, 

собственост на фирма „Г„ЕООД, гр. София, да е действал в съучастие като 
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съизвършител с В. С. от с. Козар Белене, обл. Плевен и с Д. И. от гр. Велико 

Търново и да е отнел от владението на М. И. от с. Драгомирово, общ. 

Свищов паричната сума от 1943,25лв., с намерение противозаконно да ги 

присвои, като за това употребил сила, изразяваща се в нанасяне на побой 

над И., както и да  е отправил заплаха с престъпление против неговата 

личност и това деяние да е извършено в условията на опасен рецидив, 

поради което го оправдал по повдигнатото обвинение за престъпление по 

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

„б” от НК. 

Със присъда по същото дело съдия Борисов признал В. С. за виновен 

в извършването на престъпление по чл. 199, ал.1,т.4, вр. с чл. 198, ал.1вр. с 

чл. 20, ал.2 вр. с чл. 29, ал.1,б. „а” и „б” от НК. 

С решение от 6. 06. 2012г., постановено по ВНОХД№126/12г. по 

описа на ВТАС, съдебен състав на същия съд е отменил присъдата и е 

върнал делото за ново разглеждане от друг съдебен състав. 

 

НОХД№99/12г. със съдия- докладчик Пламен Борисов: 

С присъда от 31. 10. 2012г. съдът признал Е. Д. за невинен в 

извършването на престъпление по чл. 199, ал.1,т.1, вр. с чл. 198, ал.1, пр. 1 

и 2 ,вр. с чл. 20, ал.3, ал.4 вр. с ал.1, вр. с чл. 18 от НК 

С присъди по същото дело съдът признал: 

1/ М. П. за виновен в извършването на престъпление по чл. 199, 

ал.1,т. 1 и 4, вр. с чл. 198, ал.1, пр. 1 и 2, вр. с чл. 20, ал.4 вр. с ал.1, вр. чл. 

29, ал.1,б. „а” и „б”, вр. с чл. 18  от НК. Признал го за невинен в това да е 

извършил деянието в съучастие с Е. Д., който да е действал като 

подбудител и помагач, както и затова, че опитът е останал недовършен 

поради съществуващата заплаха, реално и непосредствено от разкриване на 

извършеното от него престъпление; 

Съдът признал М. П. за виновен и в извършването на престъпление 

по чл. 346, ал.2,т.1 пр. 2 вр. ал.1 от НК; 

2/В. П. за виновен в извършването на престъпление по 199, ал.1,т. 1 и 

4, вр. с чл. 198, ал.1, пр. 1 и 2, вр. с чл. 20, ал.2 вр. с ал.1, вр. чл. 29, ал.1,б. 

„а” и „б”, вр. с чл. 18  от НК. Признал го за невинен в това да е извършил 

деянието в съучастие с Е. Д., който да е действал като подбудител и 

помагач, както и затова, че опитът е останал недовършен поради 

съществуващата заплаха, реално и непосредствено от разкриване на 

извършеното от него престъпление; 

Съдът признал В. П. за виновен в извършването и на: 
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- престъпление по чл. 346, ал.5, пр. 1 и 2 , вр. с ал.2, т.1 пр. 2, вр. 

ал.1, вр. с чл. 20, ал.2, вр. с ал.1 от НК; 

- престъпление по чл. 142, ал.3,т.1, пр.2, вр. ал.2,т.1 вр. ал.1, вр. 

чл. 29, ал.1,б.”а” и „б”, вр. с чл. 20, ал.2, вр. ал.1 от НК; 

- престъпление по чл.339, ал.1 от НК; 

С решение от 7. 05. 2013г. по ВНОХД№38/13г. по описа на ВТАС 

съдебен състав на същия съд отменил присъдата и върнал делото на 

първата инстанция за ново разглеждане. 

 

Приложение: Справка №7 за делата, приключили с оправдателна 

присъда в периода 1. 01. 2011г.- 30. 06. 2013г. 

 

 По 3бр. дела подсъдимият е бил непълнолетен. 

 

32 бр. дела са решени по реда на гл.29 от НПК „Решаване на делото 

със споразумение”. От тях 5бр. дела са внесени със споразумение и са 

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

Според справка, получена от ОС Велико Търново това са: 

 

Съдия докладчик 
№ на дело 

Дата на 

образуване 

Дата на 

насрочване 

Теодор Милев 175/2012 27.03.2012г. 06.04.2012г. 

Пламен Борисов 503/2012 12.09.2012г. 21.09.2012г. 

Евгений Пачиков   59/2012 26.01.2012г. 08.02.2012г. 

Мая Маркова 138/2012 12.03.2012г. 26.03.2012г. 

Мая Маркова 152/2012 16.03.2012г. 26.03.2012г. 

 

В рамките на проверката бяха инспектирани следните дела: 

 

НОХД № 155/12г.: 

 

Делото е образувано на 04. 04. 2012г. въз основа на споразумение, 

сключено между ОП Велико Търново от една страна и обв. А. А. и неговия 

защитник- от друга за прекратяване на наказателното производство, 

образувано за извършено от обвиняемия престъпление по чл. 343а, 

ал.1,б.”б” вр. с чл. 343, ал.1,б. „в” вр. с чл. 342, ал.1 пр.3 от НК вр. с чл. 40, 

ал.1 и ал.2 от ЗДвП. Съдия- докладчик по делото е Христо Томов. Той 

насрочил съдебното заседание за 10. 04. 2012г. 
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На 10. 04. 2012г. съдия Томов дал ход на делото и одобрил внесеното 

споразумение. С него на подсъдимия е наложено наказание Лишаване от 

свобода в размер на 1 година. 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 е налице и при одобряване на 

споразумение по НОХД№213/12г. със съдия- докладчик Корнелия Колева 

и НОХД№59/12г. със съдия- докладчик Евгений Пачиков. 

 

НОХД№503/12г. 

 

Делото е образувано на 12. 09. 2012г. въз основа на споразумение, 

сключено между ОП Велико Търново от една страна и обв. Е. и неговия 

защитник- от друга за прекратяване на наказателното производство, 

образувано за извършено от него престъпление по чл. 244, ал.2 вр. с ал.1, 

вр. с чл. 243, ал.1 от НК. Съдия- докладчик по делото е Пламен Борисов. 

Той насрочил съдебното заседание за 21. 09. 2012г. Допуснато е 

нарушение  на срока по чл. 382, ал.2 от НПК. 

В съдебното заседание на 22. 09. 2012г. съдия Борисов дал ход на 

делото и одобрил постигнатото споразумение. 

 

 

НОХД№152/12г. 

 

Делото е образувано на 16. 03. 2012г. въз основа на споразумение, 

сключено между ОП Велико Търново от една страна и обв. Л. Г. и неговия 

защитник- от друга за прекратяване на наказателното производство, 

образувано за извършено от него престъпление по чл. 199, ал.1,т.4 вр. с чл. 

198, ал., пр.1 вр. с чл. 29, ал. 1,б. „ а” и „б” от НК. Съдия- докладчик по 
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делото е Мая Маркова. Тя насрочила съдебното заседание за 26. 03. 2012г. 

Допуснато е нарушение на срока по чл. 382, ал. 2от НПК. 

В съдебното заседание на 26. 03. 2012г. съдия Маркова дала ход на 

делото и одобрила постигнатото споразумение. 

 

Бяха проверени  и следните дела: НОХД№155/12г. и 

НОХД№307/12г. със съдия- докладчик Сара Стоева; НОХД№565/12г. със 

съдия- докладчик Пламен Борисов; НОХД№116/12г., НОХД№475/12г. и 

НОХД№486/12г. със съдия- докладчик Христо Томов; НОХД№93/12г. със 

съдия- докладчик Мая Маркова; НОХД№57/12г.  и НОХД№105/12г.със 

съдия- докладчик Теодор Милев; НОХД№149/12г. със съдия- докладчик 

Корнелия Колева; НОХД№534/12г. със съдия- докладчик Теодорина 

Димитрова; 

Проверяващият екип констатира, че не са допуснати нарушения при 

тяхното образуване, движение и приключване. 

 

Приложение: Справка №9 за делата, образувани по внесено 

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

 

Няма дела са разгледани по реда на гл.28 от НПК – „Освобождаване 

от наказателна отговорност с налагане на административно 

наказание”.  

 

 В рамките на проверката беше инспектирано НОХД№6/12г. със 

съдия- докладчик Мая Маркова. Делото е приключило с решение, с 

което Н. А. е призната за виновна в извършване на престъпление по 

чл. 248а, ал.2, вр. ал.1 от НК и на осн. чл. 78а от НК е освободена от 

наказателна отговорност като й е наложено административно 

наказание глоба в размер на 1500лв.Делото не е включено в 

Приложение 1 

 

Приложение: Приложение 1  

Справка №10 за делата, насрочени след едномесечния срок по 

чл. 376, ал.1 от НПК в периода 1. 01. 2011г.- 30. 06. 2013г.; 

 

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

съдебно следствие в производството пред първата инстанция”. 
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НОХД№295/12г. 

 

Делото е образувано на 29. 05. 2012г. въз основа на обвинителен акт, 

внесен от ОП- Велико Търново срещу М. С. за извършено от него 

престъпление по чл. 304, ал.1, пр. 1 и пр. 3, алтернатива 2 от НК. 

Разпределено е на съдия Мая Маркова. 

Съдебното заседание по делото е на 25. 06. 2012г. Делото е 

разгледано по реда на глава 27 от НПК”Съкратено съдебно следствие в 

производството пред първата инстанция”. Съдът постановил осъдителна 

присъда на 25. 06. 2012г. Митивите към присъдата са предадени в 

канцеларията на съда на 6. 08 .2012г. Допуснато е нарушение на срока по 

чл. 308 отНПК. 

 

 Бяха инспектирани и следните дела : НОХД№554/12г. и 

НОХД№556/12г. със съдия- докладчик Теодорина Димитрова; 

НОХД№65/12г. със съдия- докладчик Корнелия Колева; НОХД№156/12г. 

със съдия- докладчик Теодор Милев; НОХД№505/12г. със съдия- 

докладчик Христо Томов; НОХД№440/12г. със съдия- докладчик Пламен 

Борисов; НОХД№127/12г. и НОХД№460/12г. със съдия- докладчик Сара 

Стоева.  

 Проверяващият екип констатира, че няма допуснати 

нарушение при тяхното образуване, движение и приключване.  

 

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

производство”. 

 

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

 

През 2012 г. са разгледани 330 бр. частни наказателни дела първа 

инстанция, като от тях 49бр. дела са свързани с извършени разпити. От тях  

8 бр. дела са правно основание чл.243 НПК. По 3 бр. дела е допуснато 

нарушение на срока по чл. 243, ал.4 от НПК. Това са:   

ЧНД№95/12г. със съдия- докладчик Корнелия Колева. Делото е 

образувано на 17.02.2012г. Съдът се е произнесъл на 16.03. 2012г. 

ЧНД№406/12г. със съдия- докладчик Сара Стоева. Делото е 

образувано на 20.07.2012г. Съдът се е произнесъл на 08.08. 2012г. 

ЧНД№431/12г. със съдия- докладчик Теодорина Димитрова. Делото 

е образувано на 31.07.2012г. Съдът се е произнесъл на 17.08. 2012г. 
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Приложение: Справка №19 за всички ЧНД с правно основание чл. 

243, НПК, приключили в периода 1.01. 2011г.- 30. 06. 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 53 бр.дела, образувани по искане за вземане на мярка 

за неотклонение „Задържане под стража”(чл.64) или за нейното изменение 

(чл.65 от НПК). От тях 16 бр. дела са по чл.64 от НПК, а 37бр. дела- по чл. 

65, НПК. В деня на образуването са постановени определенията по 16бр. 

дела с правно основание по чл. 64, НПК. В тридневен срок са постановени 

определенията по 27бр. дела с правно основание по чл. 65 от НПК. 

По 10 бр. дела с правно основание чл. 65 от НПК съдът е постановил 

определението си в срок по- дълъг от 3 дни. 

В едно съдебно заседание са разгледани общо 49 бр. дела. От тях 

16бр. дела са с правно основание чл.64, НПК, а 33бр. дела са с правно 

основание чл. 65 от НПК. 

В повече от едно съдебно заседание са разгледани 4бр. дела.  

Предмет на проверка бяха следните дела с правно основание чл. 64 и 

чл. 65 от НПК: ЧНД№293/12г., ЧНД№395/12г., ЧНД№477/12г., 

ЧНД№421/12г., ЧНД№668/12г., ЧНД№671/12г., ЧНД№615/12г., 

ЧНД№41/12г., ЧНД№208/12г., ЧНД№112/12г., ЧНД№209/12г., 

ЧНД№256/12г., ЧНД№254/12г., ЧНД№337/12г., ЧНД№9/12г. 

Проверяващият екип констатира, че няма нарушение по 

образуването, движението и приключването на проверените дела. 

 

Приложение: Справка №26 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 №27 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; 

 

Разгледани са 5 бр. дела по ЗЕЕЗА. От тях образувани през 2012г. 

са 4 бр. дела, а едно дело е останало от 2011г.  Разгледани са 3бр. 

производства за предаване на исканите лица за започване спрямо тях на 

наказателно производство.  По 2 бр. дела исканото лице е било свързано с 
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влязла в сила осъдителна присъда на чуждестранен съд. По 2 бр. дела 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, по които производството е прекратено.  

По 3 бр. дела исканото лице е било предадено на съответните 

власти на молещата страна. 

 

Приложение: Справка №14 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 №18 за всички дела по ЗЕЕЗА, приключили в периода 1. 01. 

2011г.- 30. 06. 2013г. с посочване на датата на която исканото лице е 

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

съдията- докладчик; 

 

През 2012 г. в Окръжен съд – Велико Търново 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: 

81 бр. НОХД са насрочени в двумесечния срок. 

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

на председателя на съда. 

Няма НОХД, които да са насрочени в тримесечен срок без 

разрешение на председателя на съда. 

 

Приложение: Справка №11 за първоинстанционните и въззивни дела, 

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

посочване на съдия- докладчика в периода 1. 01. 11г.- 30. 06. 2013г.;  

 

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

Всички 81 бр. НОХД  са свършени като интервалът между съдебните 

заседания е до три месеца.  

 

Приложение :Приложение№1 
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По спазването на чл. 308 от НПК: 

По 14бр. НОХД мотивите на присъдата са изготвени до 15 дни. По 14  

НОХД мотивите на присъдата са изготвени до 30 дни. По 2 НОХД 

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

Това  са: 

НОХД№613/11г. с докладчик съдия М. Маркова. Присъдата е 

постановена на 30.11.11г., а мотивите са предадени в канцеларията на съда 

на 29.11. 2012г; 

НОХД№295/12г. с докладчик Мая Маркова. Присъдата е 

постановена на 25.06. 2012г., а мотивите са предадени в канцеларията на 

съда на 8. 08. 2012г.; 

Причините за това са високата фактическа и правна сложност на 

делото и многото доказателствени средства.  

 

Приложение: Приложение №1; 

      Справка №15 за всички НОХдела, приключили в 

периода 1. 01.11г. - 30. 06. 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 61бр. дела препис от присъдата е изпратен за изпълнение на 

съответния орган в 7 дневен срок от влизането й в сила. 

Видно от Справката, предоставена от ОС Велико Търново, всички 

присъди са изпратени за изпълнение на Окръжната прокуратура в срока по 

чл. 416, ал.5 от НПК. 

 

Приложение : Справка №22 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 г. в изпълнение на процедурите по НПК и ЗСРС  
Председателят на ВТОС е разгледал 244 искания за използване на 
специални разузнавателни средства(СРС). Той издал 243 разрешения за 
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ползване на специални разузнавателни средства. По 1 бр. е постановен 
отказ. Налице е трайна тенденция за увеличение на тези искания. 

 

 Приложение: Годишен доклад за дейността на ОС Велико Търново за 

периода 1.01.- 31. 12. 2012г.; 

 

ІІ.ВЪЗЗИВНИ НАКАЗАТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА 

 

 През 2012г. ВТОС е разгледал общо 416бр. въззивни дела, в т. ч. 

182бр. ВНОХД и 234бр. ВЧНД. От тях новообразувани  са общо 368 

въззивни дела, в т. ч. ВНОХД – 149 бр. и  ВЧНД – 219 бр. Несвършени от 

предходен период са общо 48бр. дела, в т. ч. ВНОХД – 33 бр. и ВЧНД –15 

бр. 

През 2011г. са постъпили ВНОХД 158 бр. и са разгледани 189 бр., 

ВЧНД са постъпили 170 бр., като са разгледани 180 бр.  

          През 2010г. са постъпили ВНОХД 149 бр. и са разгледани 167 бр.,  

ВЧНД са постъпили 162 бр., като са разгледани 169 бр.  

 

 Докато през2011г. се наблюдава увеличение на постъпили и 

разгледани въззивни производства в сравнение с предходните години, то 

през 2012г. при новобразуваните ВНОХД се забелязва намаляване на 

техния брой в сравнение с 2011г. При разгледаните ВНОХД  е налице 

запазване на техния брой в сравнение с предходната година. При ВЧНД се 

отчита рязко повишаване на постъпилите и разгледани такива за 

изминалата 2012г. При този вид дела се отчита трайна тенденция на 

увеличаване броя на образуваните и разгледани въззивни частни 

наказателни дела.  

 

 Въззивни дела 

 

        Година Всичко 

свършени              

дела 

Свършени 

граждански 

дела 

Свършени 

наказателни 

дела 

       2010         1 143             848            295 

       2011         1 274             953            321 

       2012         1 347             977            370 

  

 

Видно от горната таблица общият брой на свършените въззивни дела 

през периода 2010 – 2012 година постепенно и трайно се увеличава.  
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От общо свършените 370бр. дела ВНОХД са 149 бр., а ВЧНД – 221 

бр. От тях в тримесечен срок от ВНОХД са свършени 87% и от ВЧНД 96%. 

През 2011 г. са приключени ВНОХД-156 бр. и ВЧНД-165 бр. От тях 

в тримесечен срок са свършени 90 % от ВНОХД и 97% от ВЧНД.  

          През 2010 г. са приключени ВНОХД-136 бр. и ВЧНД-159 бр. От тях 

в тримесечен срок са свършени 90 % от ВНОХД и 95% от ВЧНД.  

 

Сравнителният анализ показва, че през 2012г. се констатира спад в 

общия брой свършени ВНОХД, както и в броя на приключените дела от 

този вид в тримесечен срок. Същият е 87%. При ВЧНД се констатира рязко 

увеличение на постъпилите и приключени такива, като се запазва процента 

на делата от този вид, свършени в тримесечен срок. 

  

Както беше посочено и по- горе през 2012г. са приключени общо 370 

бр. въззивни производства. По тях са постановени  общо 356 бр. съдебни 

актове. С акт по същество са приключени 143 бр. ВНОХД и 213бр. ВЧНД . 

Производствата по 14 дела са прекратени. 

По ВНОХД са постановени следните видове съдебни актове: 

1/решения, с които са потвърдени първоинстанционния акт - 90 

бр.; 

2/съдебни актове, с които са изменени първоинстанционните 

съдебни актове- 25 бр.; 

3/съдебни актове, с които са отменени първоинстанционните 

присъди и решения-  28 бр. От тях 10бр. дела ВТОС е върнал на 

първоинстанционния съд за ново разглеждане от друг състав. 

Производствата по 6 бр. дела са прекратени.  

Постановените въззивни решения по чл.335 ал.1 и ал.2 НПК са 17 бр. 

и по чл.336 НПК- 11 бр.  

          Постановените въззивни решения по чл.337 ал.1 НПК са  15 бр., по 

чл.337 ал.2 НПК са 7  бр. и по чл.337 ал.3 НПК са 3 бр.  

 Съдът е постановил 1бр. оправдателна присъда по въззивно дело. 

 

Приложение: Справка №23 за всички въззивни наказателни дела, 

които ОС е върнал за ново разглеждане от друг състав на 

първоинстанционния съд в периода 1. 01. 2011г. – 30. 06. 2013г. с 

посочване номера на въззивното дело, съдията- докладчик и 

първоинстанционния съд, на който е върнато делото; 
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         През 2012г. по 17бр. ВНОХД присъдата е отменена, а делото е 

върнато на прокурора или на първа инстанция за ново разглеждане. 

 

Приложение: Справка №8а за делата с отменена присъда, върнати на 

прокурора или на първа инстанция за ново разглеждане в периода от 1. 01. 

2011г.- 30. 06. 2013г.; 

 

По ВЧНД са постановени следните съдебни актове:  

1/определения, с които са потвърдени първоинстанционните актове- 

162 бр.; 

2/ съдебни актове, с които са изменени първоинстанционните актове- 

23 бр.; 

3/ съдебни актове, с които са отменени 28 бр.  

Производствата по 8 дела са прекратени. 

 

Констатира се, че през 2012г. има 2бр. въззивни ЧНД, по които 

съдебният акт е постановен след срока по чл. 243,ал.7 от НПК. Това са: 

ВЧНД№210/11г.- докладчик по делото е съдия Мая Маркова.Делото 

е образувано на 6. 04. 2011г. Съдът се е произнесъл на 5. 11. 2012г.; 

ВЧНД№362/12г.- докладчик по делото е съдия Теодорина 

Димитрова. Делото е образувано на 27. 06. 2012г. Съдът се е произнесъл на 

16. 08. 2012г. 

 

Приложение: Справка №25 за всички въззивни ЧНД с правно 

основание чл. 243, НПК, приключили в периода 1.01. 2011г.- 30. 06. 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; 

      Годишен доклад за дейността на ОС Велико 

Търново за периода 1.01.- 31. 12. 2012г.; 

 

 

По спазването на чл.340 от НПК: 

По 104 въззивни НОХД решенията са изготвени в срок до един месец 

от обявяване на делото за решаване. По 8бр. ВНОХД решенията са 

изготвени в нарушение на срока по чл. 340 от НПК. От тях по 6бр. 

ВНОХД съдия- докладчик е била Мая Маркова, по 1 бр. ВНОХД съдия- 
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докладчик е била Сара Стоева и по 1бр. ВНОХД съдия- докладчик е 

била съдия Теодорина Димитрова.   

Няма въззивни НОХД, по които решенията да са изготвени след 

изтичане на срок от три месеца.  

  

Приложение:Справка №20 за всички въззивни дела, решени в 

периода 1. 01. 11г. - 30. 06. 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: 

От свършените въззивни ЧНД 23 бр. са приключили в 7-дневен 

срок. Нарушение на срока по чл. 345 от НПК е допуснато по  следните 

дела: 

ВЧНД№700/11г. със съдия- докладчик Мая Маркова. Делото е 

постъпило на 2. 12. 2011г., образувано е на 5. 12. 2011г. Разгледано е в 

закрито заседание. Съдебният акт е постановен на 13. 11. 2012г.;  

ВЧНД№210/11г. със съдия- докладчик Мая Маркова. Делото е 

постъпило на 6. 04. 2011г., образувано е на 6. 04. 2011г. Разгледано е в 

закрито заседание. Съдебният акт е постановен на 5. 11. 2012г.;  

ВЧНД№553/11г. със съдия- докладчик Мая Маркова. Делото е 

постъпило на 8. 09. 2011г., образувано е на 8. 09. 2011г. Разгледано е в 

закрито заседание. Съдебният акт е постановен на 13. 08. 2012г.;  

  

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.В случай, че 

съответното дело е гледано в открито заседание следва да се посочат и 

датите на съдебните заседания;  

 

 

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

разглеждане и решаване на  делото: 
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Наказателните дела, приключили до три съдебни заседания са 

740бр. От тях: 

НОХД – 54бр.; 

ЧНД – 327 бр.; 

ВНОХД – 101бр.; 

ВЧНД – 216бр.; 

ВАНД – 42 бр. 

 

Наказателните дела, приключили с повече от три съдебни заседания 

са 26бр. От тях:  

НОХД – 12 бр.; 

ЧНД – 3 бр.; 

ВНОХД – 6 бр.; 

  ВЧНД – 5 бр. 

 

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

съдебни заседание са: 

- неявяване на подсъдимия поради заболяване 

- за писмени  доказателства  

- поради служебна ангажираност на защитника на 

подсъдимия 

-   за разпит на свидетел 

Наказателните дела, чието разглеждане е продължило в срок до 3 

месеца са 724 бр. Наказателните дела с обща продължителност от 3-6 

месеца са 29 бр. Наказателните дела, чиято продължителност е с повече от 

9 месеца са 7 бр. 

 

Съдия докладчик Номер на 

дело 

Правно 

основание 

Дата на 

образуване 

дата на 

постановяване 

на с.акт 

Мая Маркова ВЧНД 

700/2011 

чл.243 НПК 

 

05.12.2011 13.11.2012 

Корнелия 

Колева 

НОХД 

378/2011 

чл.253 ал.3 

вр. ал.1 НК  

 

17.06.2011 19.09.2012 

Сара Стоева НОХД 

593/2011 

чл.255 ал.3 

вр. ал.1 

т.2,5,6 и 7 вр. 

чл.26 ал.1 

03.10.2011 02.11.2012 
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НК  

 

Христо 

Томов 

НОХД 

220/2011 

чл.343 ал.3 

б"Б" пр.1 вр. 

чл.342 НК 

 

12.04.2011 22.02.2012 

Сара Стоева ВЧНД 

15/2012 

чл.130 ал.1 

НК  

 

10.01.2012 27.11.2012 

Мая 

Маркова 

ВЧНД 

553/2011 

чл.243 ал. 3 

от НПК 

 

08.09.2011 13.08.2012 

Мая 

Маркова 

ВЧНД 

210/2011 

чл.243, ал.4 

от НПК 

 

06.04.2011 05.11.2012 

 

От образуваните и останали от предишни периоди дела до 

31.12.2011г. не са приключили 20 бр. наказателни дела като първа 

инстанция(НОХД – 13бр., ЧНД – 7 бр.) и 48 бр. дела като въззивни 

(ВНОХД – 23 бр., ВАНД – 10 бр., ВЧНД – 15 бр.). 

Няма спрени дела. 

Няма погасени по давност дела. 

 

През проверявания период има няма изгубени дела. 

 

  В рамките на проверката бяха инспектирани НОХД№593/11г. и 

НОХД №618/11г. със съдия- докладчик Сара Стоева; НОХД№530/11г., 

НОХД№680/11г. и НОХД№99/12г. със съдия- докладчик Пламен 

Борисов;НОХД№220/11г. със съдия- докладчик Христо Томов; 

НОХД№255/12г. със съдия- докладчик Евгений Пачиков; НОХД№681/11г. 

и НОХД№269/12г. със съдия- докладчик Теодор Милев;НОХД№378/11г., 

НОХД№706/11г. и НОХД№332/11г.със съдия- докладчик Корнелия 

Колева. 

Проверяващият екип констатира, че не са допуснати нарушения при 

тяхното образуване, движение и приключване. 

 

През проверявания период наказателните дела са разглеждани 

средно в 38 бр. открити съдебни заседания месечно. Средно месечно в 
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открити заседания са разглеждани 43 бр.наказателни дела(16 бр.дела като 

първа инстанция и 27 бр.дела-въззивни, разгледани в  356 бр.заседания 

като първа инстанция и 424 бр.съдебни заседания като въззивна) . 

 

През проверявания  период по съдии са разпределени и решени 

делата както следва:  

 

Съдия 

докладчик 

Разпределени дела Решени дела 

НД първа 

инстанция 

НД втора 

инстанция 

НД първа 

инстанция 

НД втора 

инстанция 

Мая Маркова 57 бр. 36 бр. 56 бр. 33 бр. 

Корнелия 

Колева 

61 бр. 43 бр. 55 бр. 38 бр. 

Христо 

Томов 

42 бр. 40 бр. 39 бр. 35 бр. 

Теодор 

Милев 

41 бр. 44 бр. 37 бр. 41 бр. 

Пламен 

Борисов  

42 бр. 45 бр. 39 бр. 38 бр. 

Сара Стоева 33 бр. 37 бр. 31 бр. 35 бр. 

Евгений 

Пачиков 

51 бр. 41 бр. 50бр. 37 бр. 

Теодорина 

Димитрова 

28 бр. 19 бр. 22 бр. 13 бр. 

Цветелина 

Цонева 

 19 бр.  19 бр. 

Анна Димова  48 бр.  41 бр. 

Димо Колев  44 бр.  40 бр. 

Янко Янев  12 бр.  12 бр.  

Елза Йовкова 3 бр.  3 бр.  

Иванка 

Вачкова 

4 бр.  4 бр.  

Георги 

Драгостинов 

3 бр.  3 бр.  

Маруся 

Кънева 

1 бр.  1 бр.  

Димитринка 

Гайнова 

3 бр.  3 бр.  



 64 

Ивелина 

Солакова 

7 бр.  7 бр.  

Мария 

Гаджонова 

5 бр.  5 бр.  

Иванка 

Димова 

4 бр  4 бр  

Татяна 

Събева 

4 бр.  4 бр.  

Диана 

Костова 

5 бр.  5 бр.  

Росица 

Динкова 

4 бр.  4 бр.  

Поля Спасова 3 бр.  3 бр.  

Станислав 

Стефански 

7бр.  7бр.  

Янка Павлова 2 бр.  2 бр.  

 

 

     01.01.2013 - 30. 06. 2013г. 

 

И през 2013г. в Окръжен съд – Велико Търново функционира едно 

наказателно отделение. Ръководител на отделението е 

зам.административния ръководител – зам.председателя на съда – Корнелия 

Колева. По щат съдиите, които гледат наказателни дела са 9 бр. От тях 

незаета е била 1 щатна бройка. В периода 01.01.2013 г. – 30.06.2013 г. 

наказателни дела са гледали следните 8 бр. съдии : 

1. Мая Маркова- административен ръководител- председател;  

2. Корнелия Колева – заместник- административен ръководител – 

заместник- председател; 

3. Теодор Милев- съдия; 

4. Сара Стоева – съдия;  

5. Пламен Борисов – съдия; 

6. Евгений Пачиков – съдия; 

7. Христо Томов – съдия; 

8. Теодорина Димитрова- съдия; 

Съдиите, които правораздават по граждански дела разглеждат и 

наказателни дела. През първото полугодие на 2013г. наказателни дела са 

разглеждали и 2бр. младши съдии. Това са: 
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1. Анна Димова- младши съдия; 

2.Димо Колев- младши съдия; 

През м. юни след приключено обучение в НИП е започнал работа и 

младши съдия Валери Събев. 

 

Горепосочените магистрати са разпределени по състави като първа 

инстанция и като въззивни състави. В наказателното отделение не са 

работили съдебни помощници.  

През първото полугодие на 2013г. съдиите са ползвали отпуск, 

болнични и командировки подробно описани в Справка № 1. 

 

Приложение: Справка за съдиите, разглеждащи наказателни дела, за 

периода от 1.01. 2011г. до 30.06. 2013г.; 

 

И през първото полугодие на 2013г. към наказателното отделение на 

Окръжен съд – Велико Търново са работили 12бр. служители, от които 

секретар- протоколисти- 4бр., трима съдебни деловодители, връчване на 

призовки 4 бр. и архив- 1бр. За веществените доказателства (съгл. 

разписаните длъжностни задължения в длъжностната характеристика) е 

отговарял съдебния архивар. Съгласно изискването на чл. 143 от 

ПАРОАВАС  веществените доказателства се съхраняват в стая, която се 

намира на етажа на Окръжния съд.  

 

През проверявания период съдиите от ОС Велико Търново са 

насрочили брой наказателни дела както следва: 

1/Мая Маркова- административен ръководител е насрочила общо 

48 бр. дела. От тях: 

НОХД- 7бр; 

ЧНД-22бр.; 

ВНОХД- 6бр; 

ВЧНД- 11бр.; 

ВАНД- 2бр.; 

2/ Корнелия Колева- заместник на административния ръководител е 

насрочила 44бр. наказателни дела. От тях: 

НОХД- 7бр.; 

ЧНД- 17бр.; 

ВНОХД- 7бр.; 

ВЧНД- 11бр.; 

ВАНД- 2бр.; 
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3/ Христо Томов- съдия е насрочил общо 48 бр. наказателни дела. 

От тях: 

НОХД- 7бр. 

ЧНД- 16бр.; 

ВНОХД- 8бр.; 

ВЧНД- 14бр.; 

ВАНД- 3бр. 

4/ Теодор Милев- съдия е насрочил общо 48 бр. наказателни дела. 

От тях: 

НОХД- 3бр. 

НАХД-1бр.; 

ЧНД- 31бр.; 

ВНОХД- 3бр.; 

ВЧНД- 8бр.; 

ВАНД- 2бр. 

5/ Пламен Борисов- съдия е насрочил общо 42бр. наказателни дела. 

От тях: 

НОХД- 5бр.; 

ЧНД- 11бр.; 

ВНОХД- 10бр.; 

ВЧНД- 12бр.; 

ВАНД- 2бр. 

6/Сара Стоева- съдия е насрочила общо 56бр. наказателни дела. От 

тях: 

НОХД- 7бр.; 

ЧНД- 29бр.; 

ВНОХД- 7бр.; 

ВЧНД- 12бр.; 

ВАНД- 1бр. 

7/Евгений Пачиков- съдия е насрочил общо 45бр. наказателни дела. 

От тях: 

НОХД- 5бр.; 

ЧНД- 20бр.; 

ВНОХД- 9бр.; 

ВЧНД- 9бр.; 

ВАНД- 2бр. 

8/Теодорина Димитрова- съдия е насрочила общо 55бр. наказателни 

дела. От тях: 

НОХД- 8бр.; 
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ЧНД-16бр.; 

ВНОХД- 10бр.; 

ВЧНД- 18бр.; 

ВАНД- 3бр. 

9/Валери Събев- младши съдия е насрочил 1бр. ВЧНД.  

10/Анна Димова- младши съдия е насрочила общо 27 въззивни дела. 

От тях: 

ВНОХД- 9бр.;  

ВЧНД- 16бр.; 

ВАНД-2 бр. 

11/ Димо Колев- младши съдия е насрочил общо 27бр. въззивни 

наказателни дела. От тях: 

ВНОХД- 9бр.; 

ВЧНД- 15бр.; 

ВАНД- 3бр. 

12/Янко Янев- съдия е насрочил 1бр. наказателно дело; 

13/Елза Йовкова- съдия е насрочила общо 2бр. наказателни дела; 

14/Иванка Вачкова- съдия е насрочила общо 2бр. наказателни дела; 

15/ Георги Драгостинов- съдия е насрочил 1бр. наказателно дело; 

16/Маруся Кънева- съдия е насрочила 2бр. наказателни дела; 

17/Димитринка Гайнова- съдия е насрочила 1бр. наказателно дело; 

18/Ивелина Солакова- съдия е насрочила 1бр. наказателно дело; 

19/ Иванка Димова- съдия е насрочила 1бр. наказателно дело; 

20/Татяна Събева- съдия е насрочила 1бр. наказателно дело; 

21/Диана Костова- съдия е насрочила 1бр. наказателно дело; 

22/Росица Динкова-  съдия е насрочила общо 2 наказателни дела; 

23/Станислав Стефански- съдия е насрочил общо 3 наказателни 

дела; 

24/Янка Павлова- съдия е насрочила общо 2 наказателни дела. 

 

Приложение: Приложение №1 

Справка №3 за брой насрочени наказателни дела за 

всеки съдия от Наказателно отделение на ОС Велико Търново. 

 

В периода 1. 01.- 30. 06. 2013г. съдиите са приключили наказателни дела, 

както следва: 
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1/ Мая Маркова- административен ръководител на ОС Велико 

Търново е приключила общо 17бр. дела от вида НОХД, ВНОХД, КНАХД и 

ВЧНД, както и 22бр. СРС; 

 

Приложение: Приложение 1; 

  Справка №4 за свършените в периода 1.01.2011г.- 30. 06. 

2013г. наказателни дела на съдия Мая Маркова; 

 

2/ Корнелия Колева- заместник на административния ръководител 

на ОС Велико Търново е приключила общо 29бр. дела от вида НОХД, 

ЧНД, ВНОХД, ВЧНД, КНАХД, както и 7бр. ЧНД разпити и претърсвания 

и 3бр. СРС; 

 

Приложение: Приложение 1; 

Справка №4 за свършените в периода 1.01.2011г.- 30. 06. 2013г. 

наказателни дела на съдия Корнелия Колева; 

  

3/ Христо Томов- съдия в ОС Велико Търново е приключил 30бр. 

дела от вида НОХД, АНД, ЧНД, ВНОХД, ВЧНД, ВНЧХД, КНАХД, както 

и 11бр. ЧНД разпити и претърсвания; 

 

Приложение: Приложение 1; 

Справка №4 за свършените в периода 1.01.2011г.- 30. 06. 2013г. 

наказателни дела на съдия Христо Томов; 

 

4/Теодор Милев- съдия в ОС Велико Търново е приключил 18бр. 

дела от вида НОХД, АНД, ЧНД, ВНОХД, ВЧНД, КНАХД, както и 24бр. 

ЧНД разпити и претърсвания; 

 

Приложение: Приложение 1; 

Справка №4 за свършените в периода 1.01.2011г.- 31. 12. 2012г. 

НОХдела и ЧНД на съдия Теодор Милев; 

 

5/Пламен Борисов- съдия в ОС Велико Търново е приключил 31бр. 

дела от вида НОХД, АНД, ЧНД, ВНОХД, ВЧНД, ВНЧХД, КНАХД, както 

и 6 бр. ЧНД разпити и претърсвания; 

 

Приложение: Приложение 1; 



 69 

Справка №4 за свършените в периода 1.01.2011г.- 30. 06. 2013г.  

наказателни дела на съдия Пламен Борисов; 

 

6/Сара Стоева- съдия в ОС Велико Търново е приключила 30бр. 

дела от вида НОХД, ЧНД, ВНОХД, ВЧНД, ВНЧХД, КНАХД, както и 22бр. 

ЧНД разпити и претърсвания; 

 

Приложение: Приложение 1; 

Справка №4 за свършените в периода 1.01.2011г.- 30. 06. 2013г. 

наказателни дела на съдия Сара Стоева; 

 

7/ Евгений Пачиков - съдия в ОС Велико Търново е приключил 

29бр. дела от вида НОХД, ЧНД, ВНОХД, ВЧНД,  КНАХД, както и 13бр. 

ЧНД разпити и претърсвания; 

 

Приложение: Приложение 1; 

Справка №4 за свършените в периода 1.01.2011г.- 30. 06. 2013г. 

наказателни дела на съдия Евгений Пачиков; 

 

8/Теодорина Димитрова- съдия в ОС Велико Търново е 

приключила 36 бр. дела от вида НОХД, ЧНД, ВНОХД, ВЧНД, ВНЧХД, 

КНАХД, както и 8бр. ЧНД разпити и претърсвания; 

 

Приложение: Приложение 1; 

Справка №4 за свършените в периода 1.01.2011г.- 30. 06. 2013г. 

наказателни дела на съдия Теодорина Димитрова; 

 

9/Анна Димова- младши съдия в ОС Велико Търново е приключила 

25 бр. въззивни наказателни дела от вида ВНОХД, ВЧНД, ВНЧХД и 

КНАХД: 

 

Приложение: Приложение 1; 

Справка №4 за свършените в периода 1.01.2011г.- 30. 06. 

2013г. наказателни дела на младши съдия Анна Димова; 

 

10/Димо Колев- младши съдия в ОС Велико Търново е приключил 

24 бр. въззивни наказателни дела от вида ВНОХД, ВЧНД, КНАХД. 
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Приложение: Приложение 1. 

Справка №4 за свършените в периода 1.01.2011г.- 30. 06. 

2013г. наказателни дела на младши съдия Димо Колев; 

 

11/Валери Събев- младши съдия в ОС Велико Търново е приключил 

1 бр. въззивни наказателни дела от вида ВЧНД. 

 

Приложение: Приложение 1. 

Справка №4 за свършените в периода 1.01.2011г.- 30. 06. 

2013г. наказателни дела на младши съдия Валери Събев; 

 

В периода 01.01.2013 г. – 30.06.2013 г. Окръжен съд – Велико 

Търново е разгледал общо 1624 бр. дела, от които наказателни дела – 

461бр.  

От тях образувани през 2013 г. са 206 бр. наказателни дела като 

първа инстанция и 183бр. като въззивни дела. Останали от предишни 

периоди са 26 бр. наказателни дела като първа инстанция и 46 бр. като 

въззивни дела.  

 

През първото полугодие 2013г. в ОС Велико Търново са свършени 

210 бр. дела, разглеждани като първа инстанция. От тях: НОХД-34бр., 

АНД-1бр., ЧНД- 175бр.   

През първата полугодие на 2013г. в ОС Велико Търново са 

приключили 199бр. въззивни дела. От тях :ВНОХД- 61бр., ВАНД- 18бр., 

ВЧНД- 120бр. 

С присъда са приключили 20бр. наказателни дела, с решение- 102бр. 

и с определение- 287бр. 

В периода 1. 01. – 30. 06. 2013 г. в Окръжен съд – Велико Търново не 

са разглеждани НОХД, които отговарят на критериите за дела със завишен 

обществен интерес.  

 Образувано преди 1. 01. 2011г. и не приключило към 30.06. 2013г. 

има едно дело- НОХД0637/09г. 

 

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

наказателни дела, образувани преди 1. 01. 2011г. и неприключили към 30. 

06. 2013г. 

 

 І.НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ПЪРВА ИНСТАНЦИЯ 
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 Както беше посочено и по- горе през първото полугодие на 2013г. 

ВТОС е приключил 210 бр. наказателни дела първа инстанция, с 

индивидуални показатели както следва: 

 -НОХД – 34бр; 

 -ЧНД – 175бр.; 

 - АНД-1бр. 

  

 Наказателните дела се образуват още същия ден или до три дни от 

постъпването и регистрирането им в съда. 

 

Прекратените първоинстанционни наказателни дела са общо  57 бр., в 

това число:  

14бр.НОХД-  От тях 13 бр. са приключили със споразумения, в т. ч. 6 

бр. - с одобрено споразумение за прекратяване на делото по чл. 382 от 

НПК, 7 бр.- с одобрено споразумение за прекратяване на делото по чл. 384 

от НПК; 

 Производството по едно дело е прекратено по други причини. 

5 бр. ЧНД- прекратени по други причини; 

25 бр. ЧНД- разпити и прекратени по други причини; 

3бр. ВНОХД по други причини. 

  

Няма прекратени по давност дела.   

 

Приложение: Приложение №1; 

 

През първото полугодие на 2013г. ОС- Велико Търново не е връщал 

дела на прокурора с указания за отстраняване на нарушения, допуснати на 

досъдебното производство. 

 

Приложение: Справка №8 за делата, върнати на прокурора за 

доразследване в периода 1.01. 2011г.- 30.06. 2013г. 

 

През 2012г. от общо решени 34 бр. НОХД, ВТОС е  постановил 

оправдателни присъди по три НОХД. Това са: 

  

НОХД№20124100200682 по описа за 2012г. със съдия- докладчик 

Сара Стоева: 

С присъда от 09.04. 2013г. съдът признал В. И. за невинен в това, че 

на 1. 11. 2010г. в с. Куцина, община Полски Тръмбеш, пред дом №151, 
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умишлено умъртвил Й. Й. чрез нанасяне на удари с ръце и твърд тъп 

предмет в областта на главата, като деянието е извършено с особена 

жестокост и пострадалият се намирал в безпомощно състояние, поради 

което го оправдал по повдигнатото обвинение за престъпление по чл. 116, 

ал.1,т.5 и т.6, предл. последно, във вр. с чл. 115 от НК; 

 

НОХД№20124100200423 по описа за 2012г. със съдия- докладчик 

Христо Томов: 

С присъда от 25. 01. 2013г. съдът признал Н. К.  за виновен в 

извършване на престъпление по чл. 199, ал.1,т.4 вр. с чл. 198, ал.1,пр.2 вр. с 

чл. 29, ал.1, б.”а” и „б”, вр. с чл. 20, ал.2 от НК. Съдът признал подсъдимия 

Колев за невинен в извършването на горепосоченото престъпление в 

съучастие с подсъдимия И. В. 

С присъда по същото дело съдът признал И. В. за невинен в това, че 

на 5. 08. 2002г. в гр. Велико Търново в съучастие с Н. К. извършил 

престъпление по чл. 199, ал.1,т.4 вр. с чл. 198, ал.1,пр.2 вр. с чл. 29, ал.1, 

б.”а” и „б”, вр. с чл. 20, ал.2 от НК. 

 

НОХД№20134100200017 по описа за 2013г. със съдия- докладчик 

Евгений Пачиков: 

С присъда от 08. 03. 2013г. съдът признал В. Г. за невинен в това, че 

на 23. 07. 2012г. в гр. Павликени да е дал дар- пари в размер на 20лв. на три 

длъжностни лица- служители в РУП- Павликени, за да не извършат 

действие по служба като контролни органи по движението по пътищата- да 

не му съставят актове за установяване на нарушение и поради това го 

оправдал по повдигнатото обвинение по чл. 304, ал.1, пр.3 от НК. 

 

Приложение: Справка №7 за делата, приключили с оправдателна 

присъда в периода 1. 01. 2011г.- 30. 06. 2013г. 

 

 По 1бр. дело подсъдимият е бил непълнолетен. 

 

13 бр. дела са решени по реда на гл.29 от НПК „Решаване на делото 

със споразумение”. От тях 1 бр. дело е внесено със споразумение и е 

насрочено в срок по- дълъг от 7- дневния срок по чл. 382, ал.2 от НПК. 

Според справка, получена от ОС Велико Търново това е НОХД№208/13г. 

съдия- докладчик по делото е Пламен Борисов. Делото е образувано на 
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5.04.2013г., а е насрочено за 15.04. 2013г. В рамките на настоящата 

проверка делото беше инспектирано.  

 

НОХД№267/13г. 

 

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

Велико Търново срещу обв. В. К. и Й. Т. за извършено от тях престъпление 

съответно по чл. 354а, ал.1, изр.1, пл. 4, ал.1 вр. с чл. 26, ал.1  за К.  по чл. 

354а, ал.3,пр.2, алт.1, т.1 от НК – за Т. Съдия-докладчик е Христо Томов. С 

разпореждане от 24. 04. 20113г. той насрочил делото за 30.04.2013г. 

В съдебното заседание на 30. 04. 2013г. ОП- Велико Търново внесла 

споразумение, сключено с подс. В. К. и Й. Т. и техните защитници. Съдът 

не одобрил споразумението, постигнато с подс. В. К. и върнал делото на 

ОП- Велико Търново за продължаване на разследването. В мотивите си 

посочил, че  на досъдебното производство е допуснато отстранимо 

съществено нарушение на процесуалните права, довело до ограничаване на 

процесуалните права на подсъдимия. 

С протоколно определение от същото заседание  съдът одобрил 

споразумението, сключено с подс. Й. Т. и неговия защитник и прекратил 

наказателното производство спрямо него. На досъдебното производство 

спрямо Й. Т. е наложена мярка за неотклонение „парична гаранция” в 

размер на 1500 лв. Липсва произнасяне по мярката за неотклонение. 

На 7. 05. 2013г. адвокатът на Т. подал молба за отмяна на мярката за 

неотклонение, наложена по време на досъдебното производство, а самата 

парична гаранция да бъде освободена за получаване от вносителя. 

С определение от 8. 05. 2013г. съдия Томов отменил мярката за 

неотклонение „парична гаранция” в размер на 1500лв., взета по отношение 

на обв. Йордан Тодоров по НОХД№267/13г. по описа на ВТОС. 

 

НОХД № 58/13г.: 

 

Делото е образувано на 25. 01. 2013г. въз основа на споразумение, 

сключено между ОП Велико Търново от една страна и обв. К. К. и неговия 

защитник- от друга за прекратяване на наказателното производство, 

образувано за извършено от него престъпление по чл. 354в, ал.1 от НК и за 

престъпление по чл.278, ал.6 от НК. Съдия- докладчик по делото е 

Корнелия Колева. Тя насрочила съдебното заседание за 31. 01. 2013г. 
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На 31. 01. 2013г. съдия Колева дала ход на делото и одобрила 

внесеното споразумение. С него, за престъплението по чл. 354в, ал.1 от 

НК, на подсъдимия е наложено наказание Лишаване от свобода в размер 

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

отложено за срок от 3 години. За престъплението по чл. 278, ал.6 от НК е 

наложена наказание „пробация”. На осно. Чл. 23, ал.1 от Нк съдът 

определил на подсъдимия едно общ наказание, а именно 1 година 

„лишаване от свобода”, чието изпълнение е отложено на осн. чл. 66 от НК 

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 е налице и при одобряване на 

споразумение по НОХД№351/13г. със съдия- докладчик Корнелия Колева. 

 

В рамките на проверката бяха инспектирани и: НОХД№289/13г. и 

НОХД№84/13г. със съдия- докладчик Сара Стоева; НОХД№130/13г. със 

съдия- докладчик Пламен Борисов; НОХД№350/12г. със съдия- докладчик 

Христо Томов;НОХД№176/13г. със съдия- докладчик Мая Маркова; 

НОХД№281/13г. със съдия- докладчик Теодорина Димитрова. 

Проверяващият екип констатира, че не са допуснати нарушения при 

тяхното образуване, движение и приключване. 

 

 

Приложение: Справка №9 за делата, образувани по внесено 

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

 

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

отговорност с налагане на административно наказание” е разгледано 1 

бр. дело. 

 

 Това е НАХД№4/13г. по описа на ВТОС. То беше 

инспектирано в рамките на настоящата проверка. Съдия- докладчик  
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по делото е Теодор Милев. Проверяващият екип констатира, че не са 

допуснати нарушения при неговото образуване, движение и приключване. 

 

Приложение: Приложение 1  

Справка №10 за делата, насрочени след едномесечния срок по 

чл. 376, ал.1 от НПК в периода 1. 01. 2011г.- 30. 06. 2013г.; 

 

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

съдебно следствие в производството пред първата инстанция”. 

Бяха инспектирани НОХД№152/13г. със съдия- докладчик Корнелия 

Колева; НОХД№39/13г. и НОХД№198/13г. със съдия- докладчик Сара 

Стоева; НОХД№157/13г. със съдия- докладчик Евгений Пачиков и 

НОХД№45/13г. със съдия- докладчик Христо Томов. Проверяващият екип 

констатира, че не са допуснати нарушения при тяхното образуване, 

движение и приключване. 

 

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

производство”. 

 

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

 

През първото полугодие на 2013 г. са разгледани 182 бр. частни 

наказателни дела първа инстанция, като от тях 25бр. дела са свързани с 

извършени разпити. През проверявания период са разгледани 6бр. дела с 

правно основание чл. 243, НПК. От тях по 3 бр. дела е допуснато 

нарушение на срока, предвиден в чл. 243, ал.4 от НПК. Това са:   

ЧНД№686/12г. със съдия- докладчик Евгений Пачиков. Делото е 

образувано на 21.12.2012г. Съдът се е произнесъл на 7.01. 2013г. 

ЧНД№65/13г. със съдия- докладчик Теодорина Димтрова. Делото е 

образувано на 29.01.2013г. Съдът се е произнесъл на 13.02. 2013г. 

ЧНД№110/13г. със съдия- докладчик Корнелия Колева. Делото е 

образувано на 20.02.2013г. Съдът се е произнесъл на 22.03. 2013г. 

 

Приложение: Справка №19 за всички ЧНД с правно основание чл. 

243, НПК, приключили в периода 1.01. 2011г.- 30. 06. 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; 
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Разгледани са 16 бр.дела, образувани по искане за вземане на мярка 

за неотклонение „Задържане под стража”(чл.64) или за нейното изменение 

(чл.65 от НПК). От тях 6 бр. дела са по чл.64 от НПК, а 10 бр. дела- по чл. 

65, НПК. В деня на образуването са постановени определенията по 6 бр. 

дела с правно основание по чл. 64, НПК. В тридневен срок са постановени 

определенията по 7бр. дела с правно основание по чл. 65 от НПК. 

По 3 бр. дела с правно основание чл. 65 от НПК съдът е постановил 

определението си в срок по- дълъг от 3 дни. 

В едно съдебно заседание са разгледани общо 13 бр. дела. От тях 6 

бр. дела са с правно основание чл.64, НПК, а 7бр. дела са с правно 

основание чл. 65 от НПК. 

  

Предмет на проверка бяха следните дела с правно основание чл. 64 и чл. 

65 от НПК:  

ЧНД№14/13г., ЧНД№19/13г., ЧНД№253/13г. 

Проверяващият екип констатира, че няма нарушение по 

образуването, движението и приключването на проверените дела. 

 

Приложение: Справка №26 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 №27 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; 

 

Разгледани са 2 бр. дела по ЗЕЕЗА. И двете производства са за 

предаване на исканите лица за започване спрямо тях на наказателно 

производство.  В 1 бр. дело 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. 

Няма дела, при които е допуснато отложено изпълнение на 

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

Няма дела, по които производството е прекратено.  

По 1 бр. дело исканото лице е било предадено на съответните 

власти на молещата страна. 
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Приложение: Справка №14 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 №18 за всички дела по ЗЕЕЗА, приключили в периода 1. 01. 

2011г.- 30. 06. 2013г. с посочване на датата на която исканото лице е 

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

съдията- докладчик; 

 

През първото полугодие на 2013 г. в Окръжен съд – Велико Търново 

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: 

49 бр. НОХД са насрочени в двумесечния срок. 

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

на председателя на съда. 

Няма НОХД, които да са насрочени в тримесечен срок без 

разрешение на председателя на съда. 

Няма НОХД насрочени в срок по- дълъг от три месеца. 

 

Приложение: Справка №11 за първоинстанционните и въззивни дела, 

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

посочване на съдия- докладчика в периода 1. 01. 11г.- 30. 06. 2013г.;  

 

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

По 49 бр. НОХД  интервалът между съдебните заседания е до три 

месеца. Няма НОХД, по които интервалът между съдебните заседания да е 

по- голям от три месеца. 

 

Приложение :Приложение№1 

 

По спазването на чл. 308 от НПК: 

По 10бр. НОХД мотивите на присъдата са изготвени до 15 дни. По 6 бр.  

НОХД мотивите на присъдата са изготвени до 30 дни. По 2 бр. НОХД 

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

Това  са: 
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НОХД№702/12г. с докладчик съдия Т. Милев. Присъдата е 

постановена на 1.02.13г., а мотивите са предадени в канцеларията на съда 

на 05.03. 2013г; 

НОХД№574/12г. с докладчик Теодорина Димитрова. Присъдата е 

постановена на 3.12. 2012г., а мотивите са предадени в канцеларията на 

съда на 25. 02. 2012г.; 

Причините за това са високата фактическа и правна сложност на 

делата и многото доказателствени средства.  

 

Приложение: Приложение №1; 

      Справка №15 за всички НОХдела, приключили в 

периода 1. 01.11г. - 30. 06. 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 33бр. дела препис от присъдата е изпратен за изпълнение на 

съответния орган в 7 дневен срок от влизането й в сила. 

Видно от Справката, предоставена от ОС Велико Търново, всички 

присъди са изпратени за изпълнение на Окръжната прокуратура в срока по 

чл. 416, ал.5 от НПК. 

 

Приложение : Справка №22 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 първото полугодие на 2013 г. в изпълнение на процедурите 
по НПК и ЗСРС  Председателят на ВТОС е разгледал 25 искания за 
използване на специални разузнавателни средства(СРС). 

 

 Приложение: Справка №4 за свършените в периода 1.01.2011г.- 

30. 06. 2013г. наказателни дела на съдия Мая Маркова; 

Справка №4 за свършените в периода 1.01.2011г.- 30. 06. 2013г. 

наказателни дела на съдия Корнелия Колева; 
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ІІ.ВЪЗЗИВНИ НАКАЗАТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА 

 

Както беше посочено и по- горе през първото полугодие на 2013г. 

ВТОС е разгледал 229бр. въззивни наказателни дела. От тях образувани 

през 2013г. са 183 въззивни наказателни дела, а останали от предишни 

периоди- 46бр. въззивни дела. 

 

Свършените въззивни наказателни дела са 199бр. От тях: 

ВНОХД- 61бр.; 

ВАНД- 18бр.; 

ВЧНД- 120бр.  

 

През първото полугодие на 2013г. ОС- Велико Търново да е върнал 

2бр. дела на първоинстанционния съд за ново разглеждане от друг състав. 

Причина за отменяне на постановените съдебни актове и връщане 

на делата за ново разглеждане от друг съдебен състав на 

първоинстанционния съд са: допуснати съществени  нарушения на 

процесуалните привал при разглеждане на първоинстанционното 

производство. 

 

Приложение: Приложение 1  

Справка №23 за всички въззивни наказателни дела, които ОС е 

върнал за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд в 

периода 1. 01. 2011г. – 30. 06. 2013г. с посочване номера на въззивното 

дело, съдията- докладчик и първоинстанционния съд, на който е върнато 

делото; 

 

         През първото полугодие на 2013г. по 8 бр. ВНОХД присъдата е 

отменена, а делото е върнато на прокурора или на първа инстанция за ново 

разглеждане. 

 

Приложение: Справка №8а за делата с отменена присъда, върнати на 

прокурора или на първа инстанция за ново разглеждане в периода от 1. 01. 

2011г.- 30. 06. 2013г.; 

 

Съдът е постановил 2 бр. оправдателни присъди по въззивни 

наказателни дела. 
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През 2013 г. са разгледани 129 бр. въззивни частни наказателни 

дела. От тях с правно основание чл.243, ал. 7 от НПК са 26 бр. дела. 

Констатира се, че през първото полугодие на 2013г. има 1бр. въззивно 

ЧНД, по което съдебният акт е постановен след срока по чл. 243,ал.7 от 

НПК. Това е: 

ВЧНД№256/13г.- докладчик по делото е съдия Теодорина 

Димитрова. Делото е образувано на 17. 04. 2013г. Съдът се е произнесъл на 

3. 06. 2013г. 

 

Приложение: Справка №25 за всички въззивни ЧНД с правно 

основание чл. 243, НПК, приключили в периода 1.01. 2011г.- 30. 06. 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; 

 

По спазването на чл.340 от НПК: 

 

По 59 въззивни НОХД решенията са изготвени в срок до един месец 

от обявяване на делото за решаване. По 2бр. ВНОХД решенията са 

изготвени в нарушение на срока по чл. 340 от НПК. Това са: 

  ВНОХД№631/12г.- съдия- докладчик по делото е Мая Маркова. 

Делото е обявено за решаване на 17. 01. 2013г., а решението е 

постановено на 25. 02. 2013г.; 

ВНОХД№650/12г.- съдия- докладчик по делото е Мая Маркова. 

Делото е обявено за решаване на 17. 01. 2013г., а решението е 

постановено на 9. 03. 2013г. 

Причините за нарушаване на срока по чл. 340 от НПК са високата 

фактическа и правна сложност на делата. 

Няма въззивни НОХД, по които решенията да са изготвени след 

изтичане на срок от три месеца.  

  

Приложение:Справка №20 за всички въззивни дела, решени в 

периода 1. 01. 11г. - 30. 06. 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: 
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От свършените въззивни ЧНД 15 бр. са приключили в 7-дневен 

срок. Няма ВЧНД, които да са приключили след този 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.В случай, че 

съответното дело е гледано в открито заседание следва да се посочат и 

датите на съдебните заседания;  

 

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

разглеждане и решаване на делото: 

 

Наказателните дела, приключили до три съдебни заседания са 

398бр. От тях: 

НОХД – 29бр.; 

ЧНД – 175 бр.; 

АНД- 1 бр.; 

ВНОХД – 56 бр.; 

ВЧНД – 119 бр.; 

ВАНД – 18 бр. 

От тях 182бр. наказателни дела са приключили в едно съдебно 

заседание, в т. ч. НОХД-19бр. и ЧНД- 163бр. Това са дела приключени със 

споразумение, по реда на съкратеното съдебно следствие и др. 

 

Наказателните дела, приключили с повече от три съдебни заседания 

са 11 бр. От тях:  

НОХД – 5 бр.; 

ВНОХД – 5 бр.; 

  ВАНД – 1 бр. 

 

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

съдебни заседание са: 

- неявяване на подсъдимия поради заболяване; 

- за писмени  доказателства;  

- поради служебна ангажираност на защитника на 

подсъдимия; 
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- за разпит на свидетел. 

 

Наказателните дела, чието разглеждане е продължило в срок до 3 

месеца са 388 бр. Наказателните дела с обща продължителност от 3-6 

месеца са 17 бр. Наказателните дела, чиято продължителност е с повече от 

9 месеца са 3 бр.: 

 

Съдия докладчик Номер на 

дело 

Правно 

основание 

Дата на 

образуване 

дата на 

постановяване 

на с.акт 

Христо 

Томов 

НОХД 

350/2012 

чл.243 ал.2 вр. ал.1  

НК 

 

21.06.2012 19.04.2013 

Анна 

Димова 

ВНОХД 

250/2012 

 

чл.150 и чл.152 ал.3 

НК 

26.04.2012 

 

 

26.04.2012 23.05.2013 

Анна 

Димова 

ВНОХД 

393/2012 

чл.346 ал.2 НК  

 

13.07.2012 30.04.2013 

 

От образуваните и останали от предишни периоди дела до 

31.12.2012г. не са приключили  26 бр. наказателни дела като първа 

инстанция (НОХД – 15бр., ЧНД – 11бр.) и 46 бр. дела като въззивни 

(ВНОХД – 31 бр., ВАНД – 2 бр., ВЧНД – 13 бр.). 

Няма спрени дела. 

Няма погасени по давност дела.         

През проверявания период няма изгубени дела. 

 

Бяха проверени: 

 

 НОХД№76/13г. 

 

Делото е образувано на 31. 01. 2013г. въз основа на обвинителен акт, 

внесен от ОП- Велико Търново срещу П. П. за извършено от него 

престъпление по чл.255, ал.3, вр. с ал.1, т.2, пр. 1 вр. с чл. 26 от НК. Съдия- 

докладчик е Мая Маркова. 
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Съдебното заседание е насрочено за 6. 03. 2013г., когато делото 

приключило с осъдителна присъда. Мотивите към присъдата са изготвени 

на 22. 04. 2013г. Допуснато е нарушение на срока по чл. 308 от НПК. 

 

НОХД№10/13г. 

 

  Делото е образувано на 8. 01. 2013г. въз основа на обвинителен акт, 

внесен от ОП- Велико Търново срещу И. И. за извършено от него 

престъпление по чл.129, ал.2, вр. с ал.1 от НК. Съдия- докладчик е Мая 

Маркова. 

Съдебното заседание е насрочено за 5. 02. 2013г., когато делото 

приключило с осъдителна присъда. Мотивите към присъдата са изготвени 

на 8. 04. 2013г. Допуснато е нарушение на срока по чл. 308 от НПК. 

 

В рамките на проверката бяха инспектирани и ЧНД№181/13г. със 

съдия- докладчик Теодор Милев; ЧНД№435/13г. и ЧНД№214/13г.със 

съдия- докладчик Теодорина Димитрова; ЧНД№297/13г. и ЧНД№255/13г. 

със съдия- докладчик Евгений Пачиков; ЧНД№347/13г. и ЧНД№202/13г. 

със съдия- докладчик Христо Томов; ЧНД№171/13г. и ЧНД№260/13г. със 

съдия- докладчик Пламен Борисов; ЧНД№283/13г. и ЧНД№317/13г. със 

съдия- докладчик Сара Стоева; ЧНД№52/13г., ЧНД№219/13г. и 

ЧНД№272/13г. със съдия- докладчик Корнелия Колева. Проверяващият 

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

движение и приключване. 

 

Всички дела, описани по- горе в настоящия Акт за резултати са 

проверявани и с оглед спазването на разумния срок за разглеждане и 

решаване на делото. 

 

През проверявания период по съдии  са разпределени и решени дела както 

следва: 

 

 

Съдия 

докладчик 

Разпределени дела Решени дела 

НД първа 

инстанция 

НД втора 

инстанция 

НД първа 

инстанция 

НД втора 

инстанция 

Мая Маркова 29 бр. 19 бр. 26 бр. 13 бр. 

Корнелия 24 бр. 20 бр. 22 бр. 17 бр. 
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Колева 

Христо 

Томов 

21 бр. 27 бр. 21 бр. 23 бр. 

Теодор 

Милев 

34 бр. 14 бр. 32 бр. 10 бр. 

Пламен 

Борисов  

16 бр. 26 бр. 13 бр. 24 бр. 

Сара Стоева 36 бр. 20 бр. 34 бр. 18 бр. 

Евгений 

Пачиков 

25 бр. 20 бр. 23 бр. 19 бр. 

Теодорина 

Димитрова 

24 бр. 31 бр. 18 бр. 26 бр. 

Валери 

Събев 

 1 бр.  1 бр. 

Анна Димова  27 бр.  25 бр. 

Димо Колев  27 бр.  24 бр. 

Янко Янев  1 бр.  1 бр.  

Елза Йовкова 2 бр.  2 бр.  

Иванка 

Вачкова 

2 бр.  2 бр.  

Георги 

Драгостинов 

1 бр.  1 бр.  

Маруся 

Кънева 

2 бр.  2 бр.  

Димитринка 

Гайнова 

1 бр.  1 бр.  

Ивелина 

Солакова 

1 бр.  1 бр.  

Иванка 

Димова 

1 бр.  1 бр.  

Татяна 

Събева 

1 бр.  1 бр.  

Диана 

Костова 

1 бр.  1 бр.  

Росица 

Динкова 

2 бр.  2 бр.  

Поля Спасова     

Станислав 3 бр.  3 бр.  
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Стефански 

Янка Павлова 2 бр.  2 бр.  

 

 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 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 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 Мая Маркова – председател на ОС Велико Търново: 

 1/да спазва стриктно сроковете по: 

чл. 243, ал.7 от НПК; 

чл. 308, НПК; 

чл.340, НПК; 

чл. 345, НПК; 

чл. 382, ал.2, НПК; 

2/ да следи за спазването на чл. 381, ал.5, т.4 от НПК. 

 

ІІ. Препоръчва на Корнелия Колева- заместник- председател на ОС 

Велико Търново: 

 1/ да спазва стриктно сроковете по чл. 243, ал.4 от НПК; 

 2/ да следи за спазването на чл. 381, ал.5, т.4 от НПК. 

 

ІІІ. Препоръчва на Пламен Борисов съдия в ОС- Велико Търново да 

спазва стриктно сроковете по: 
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 чл. 382, ал.2 от НПК; 

  чл. 308 от НПК; 

 

ІV. Препоръчва на Евгений Пачиков да следи за спазването на чл. 381, 

ал.5, т.4 от НПК. 

 

Изпълнението на препоръките следва да бъде постоянна практика. 

  

На осн.чл. 58, ал.3 от ЗСВ екземпляр от настоящия Акт да се 

изпрати на председателя на ОС- Велико Търново, който да запознае с него 

съдиите в ОС- Велико Търново в едномесечен срок от неговото 

получаване. Председателят на ОС- Велико Търново 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 Велико Търново 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. 

 

      ИНСПЕКТОР:                                                                                                                                                  

                                                     …………….…….……………                                   

 

                                                        АЛБЕНА КОСТОВА 

 

 

 

Днес …………………….. настоящият Акт бе връчен на Мая 

Маркова- Председател на Окръжен съд- Велико Търново. 

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 Корнелия 

Колева- заместник- председател на Окръжен съд Велико Търново. 
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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 Пламен 

Борисов- съдия в Окръжен съд Велико Търново. 

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 Евгений 

пачиков- съдия в Окръжен съд Велико Търново. 

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 


