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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
 

 

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

 

 

А К Т 

С РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА 

 

 

 На основание чл. 58 от Закона за съдебната власт и в изпълнение на  

Заповед № Ж-02-8/20.03.2013 год. на Главния инспектор, се извърши 

проверка по писмо с вх. № Ж-02-8/20.03.2012г. от Веселин Хаджиев-

Председател на РС Пловдив.  

Проверката е извършена в Районен съд Пловдив на 25.03.2013г., от 

инспектор Янка Гочева и експерти Николай Костадинов и Миглена Желева. 

Проверени бяха внчхд №215 по описа на Окръжен съд Пловдив /нчхд 

№1601 по описа за 2012г. на РС Пловдив/, входящ дневник на електронен и 

хартиен носител на РС Пловдив, архив на използвания програмен продукт за 

случайно разпределение на делата ”Law Choice”, деловодна програма за 

управление на съдебните дела, свързани документи. Изготвени бяха списъци 

на наказателни дела за датите 27,28 и 29.02.2012г. с отразени в тях входящи 

номера и номера на дела. Проверени бяха и случайно избрани дела за 

съответствие на приложените в тях протоколи, генерирани от програмния 

продукт за случайно разпределение и съхранената в „архив” информация за 

същите дела. 

КОНСТАТАЦИИ ОТ ПРОВЕРКАТА 

 

1. Вътрешни правила. 

Разпределението на постъпващите в РС Пловдив книжа се извършва 

съобразно утвърдени  със Заповед №837/11.09.2009г. Вътрешни правила за 

разпределение на постъпващите дела в наказателно отделение на РС 

Пловдив. Според същите делата се образуват по реда на постъпването им 

най-късно до следващия ден от постъпване на книжата в съда. Възприето е с 

образуването им да се определя и техния вид, както и съдията-докладчик-

посредством програмния продукт за случайно разпределение на делата 
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,утвърден от ВСС. Разпределението се извършва на принципа на случаен 

подбор  на докладчик, съобразно списък в програмата на трите имена на 

съдиите от „наказателно отделение, подредени по състави от низходящ към 

възходящ ред”. Програмния продукт не се нулира ежегодно. За целите на 

разпределението на наказателни дела са обособени 5: наказателни дела от 

общ характер, наказателни дела от частен характер, частни наказателни дела 

и административно-наказателни дела, в които са обособени отделни модули, 

в рамките на които разпределението се извършва по поредността на 

постъпването на книжата в РС Пловдив. Изключения от принципа за случаен 

подбор при наказателни дела се допускат в следните случаи: по чл.306 НПК 

за производство по чл.23-25 от НК, когато предложения/ молбите постъпват 

по състава, постановил последния влязъл в сила акт;по чл.62 от ЗКИ- делата 

се разпределят между Председателя на РС и тримата му заместници по 

силата на нарочна заповед,чл.154 от ЗЗ-по дежурство, чл.21 от ЗББПМН, 

чл.68 от НК-разпределят се на състава, постановил последната влязла в сила 

присъда. Разпределението на делата от частен характер е уредено в раздел II,в 

която са обособени две подгрупи: наказателни дела от частен характер и 

„граждански”, в която са включени всички съдии от „Гражданско отделение „ 

и „Брачно отделение” при РС Пловдив с цел използването и в случай на 

отвод на всички съдии от „Наказателно отделение”.Разпределението в тази 

група се извършва отново при спазване на принципа за случаен подбор,като 

различното тук е разпределението по 5-цифрен номер, получен от входящия 

регистър към РС Пловдив. Това изключе ние е мотивирано с оглед 

евентуално отстраняване на нередовности или непълноти в тъжбата преди да 

бъде образувано със съответен номер делото.  

Със заповед №749 от 16.08.2011г. на Председателя на РС Пловдив , 

считано от 15.08.2011г. на Екатерина Роглекова -заместник на админи 

стративиня ръководител е възложено извършване на разпределението на 

делата между съдиите -докладчици чрез използване на програмния продукт 

за случайно разпределение”Law choice”.  

  В разпределението участват всички съдии от „Наказателно отделение” 

с натовареност от 100%.С протокол от 18.08.2011г. в програмата за случайно 

разпределение е извършена промяна на процента натоварване на съдия 

Екатериа Роглекова-от 100 на 50 % в групите  НАХД,ЧНД и ЧХД. 

2. Проверка на НЧХД №1601/2012г. 

На 27.02.2012г. в 16.28 часа с вх. №7853/2012г./видно от печат върху 

писмо на ВКС/ в РС Пловдив е заведено постъпило от ВКС определение №35 

от 23.02.2012г. с приложени към него дела с номера 333/2012г. на ВКС  и 

2293/2012г. на СРС, за сведение и изпълнение. Със същото ВКС ,II 

Наказателно отделение, изпраща на Пловдивски районен съд за разглеждане 
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нчхд №2293 от 2012г. по описа на СРС, наказателно отделение, 100 състав. 

Към делото е приложен протокол за избор на докладчик с дата 28.02.2012г., 

12.09.11 часа с разпределящ Роглекова по вх. №7853/2012г., според 

съдържанието на който делото е на доклад на съдия Екатерина Роглекова. С 

разпореждане от същата дата Веселин Хаджиев в качеството си на 

Председател на РС Пловдив и на основание чл.247 ал.1 т.2 от НПК  

разпорежда да се образува наказателно частен характер дело по тъжбата на 

МСТ , с която на ЦГЦ е повдигнато обвинение по чл.148 ал.2 във вр. с ал.1, 

т.1, 2, 3 и 4 във вр. с чл.147 ал.1 от НК и за съдия –докладчик е определена 

Екатерина Роглекова. В изпълнение на разпореждането в служба „Съдебно 

деловодство” на РС Пловдив делото е вписано в азбучника и описната книга 

под №1601/2012г. С разпореждане от  02.03.2012г. Екатерина Роглекова като 

съдия – докладчик по нчхд № 1601/2012г. насрочва същото за разглеждане в 

открито съдебно заседание за 27.04.2012г. от 15.00 часа. По делото са 

проведени 4 открити съдебни заседания и на 18.10.2012г. е постановена 

присъда, мотивите по която са обявени на 13.12.2012г. Докладчик по делото 

през целия период от време е съдия Екатерина Роглекова. На 19.10.2012г. е 

депозирана въззивна жалба и на 08.01.2013г. делото е изпратено на ОС 

Пловдив. С определение №81 от 06.02.2013г. на Пловдивски окръжен съд 

жалбата е върната обратно в РС Пловдив. С разпореждане от 07.03.2013г.  на 

съдия Роглекова е указано на тъжителката  да отстрани нередовностите в 

жалбата съгласно чл.323 ал.1т.1 от НПК. Това е сторено с допълнителна 

жалба, постъпила на 18.02.2013г. и същия ден жалбата ведно с делото отново 

са изпратени в ОС Пловдив. Там е образувано внчхд №215 по описа за 2013г. 

и към момента на проверката /25.05.2013г./ тече процедура по отвод на 

съдиите от Наказателното отделение: осем пъти е определян нов докладчик, 

като в седем от случаите е отведен състава, в който е включен съдия-

докладчика. 

3. Проверка на записите в „ Архив” на програмния продукт за случайно 

разпределение на РС Пловдив и деловодната програма ”САС - съдебно 

деловодство”. 

Проверката започна с генериране от системата за управление на 

съдебните дела на списък на регистрираните на 27, 28 и 29.02.2012г. 

постъпили книжа по наказателни дела. Видно от съставения за 27.02.2012г. 

списък от 43 вписвания, включващ от №7677/2012г. до №7853/2012г. 

включително, на тази дата в 16.28 часа под №7853 /2012г. е била 

регистрирана „частна тъжба 19 н.с. дело -препирня за подсъдност, 

наказателно дело 2293/2012г. на РС София, дело висша инстанция” 

наказателно дело 333/2012г. ВКС” с подател МТ. Това е последното 

отразяване в списъка за постъпили книжа по наказателни дела и единствена 
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за деня частна тъжба. При преглед на списъка на постъпилите книжа по 

брачни, граждански, наказателни дела, обща администрация, след този номер 

са регистрирани още 7 вписвания /от №7854 до №7860/, първото от което с 

номер 7854 е от 16.36 часа. След това се пристъпи към изследване на 

информацията в „Архив” на програмния продукт за разпределение на делата. 

Разпределението е извършено на 28.02.2012г. в 12:09:11 часа от съдия 

Роглекова /на 27.02.2012г. видно от протокол от открито съдебно заседание 

по нохд 6978/2011г. съдия Роглекова е в открито съдебно заседание до 16.28 

часа, когато делото е отложено за следващия ден за обявяване на присъдата/ 

по входящ номер: 7853/2012г. и за докладчик е определена съдия Роглекова. 

В разпределението на делата в модул „НЧХД” са включен всичките 26 

наказателни състава, като 6 от тях, председателствани от: Мария Николова, 

Теофана Спасова, Цветелина Михайлова, Иван Калибацев, Румен Попов, 

реално не са участвали, тъй като са с включени с натовареност 0 %. Бяха 

изискани документи, удостоверяващи отсъствие на гореизброените лица и 

при проверка на представените такива /заповеди, справки, заповеди/ се 

установи, че Мария Николова е ползвала отпуск по параграф 3, ал.2 от ПР на 

КТ, считано, от 10.11.2011г. до 10.08.2012г., Теофана Спасова със заповед 

№1291/ 20.12.2010г. е определена за титуляр на граждански състав, 

Цветелина Михайлова е освободена от длъжността съдия в РС Пловдив, 

считано от 16.04.2010г., Иван Калибацев е назначен на длъжност 

Административен ръководител на РС Асеновград от 08.07. 2009г., Румен 

Попов е освободен от длъжността съдия в РС Пловдив, считано от 

06.10.2010г. и съдия Стоян Тонев е освободен от длъжността съдия в РС 

Пловдив, считано от 28.10.2011г. От останалите 20 съдии, 19 са участвали в 

разпределението със 100 % натовареност и само съдия Роглекова е участвала 

с 50% натовареност. За същата дата бе изследвано разпределението на делата 

и по други модули в групата „наказателни дела”: модул „фактическа и правна 

сложност”,модул „чл.381 НПК”, модул” дела със завишен обществен 

интерес”, модул ”незабавни и бързи производства”, при които се установи, че 

са участвали същите субекти със същата процентна натовареност. 

Предвид отбелязването на „19 н.с.” , т.е. състава на Екатерина Роглекова 

във входящия дневник, бе извършена допълнителна проверка и на архива на 

деловодната програма. Установи се от журнала на деловодната програма, в 

който се отразяват действията на потребителите на базата данни,че за 

входящите документи ”частна тъжба” след завеждането им е налице 

редактиране от служителите, обработващи тази информация. Отбелязванията 

относно вх.№7853 са следните: на 27.02.2012г. в 

16:28:56,16:28:57,16:28:59,16:29:49 и 16:30: 19 е извършена операция 

„добавяне” от Недялка С.Георгиева, а на 28.02.2012г. 18:16:41 /след 
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извършеното разпределение на случаен избор/ е извършена операция 

”редактиране” от Христина Христозова. Проверяващият екип установи, че с 

тази операция във входящия дневник допълнително се добавя съдията-

докладчик, избран чрез случаен подбор с цел улесняване обслужването на 

гражданите, предвид факта, че разпределението на частните тъжби се 

извършва по входящ номер, а не по дело. Тези констатации бяха проверени 

чрез случайно избрана от екипа частна тъжба с вх.№25353/2012г. Установи 

се,че във входящия дневник срещу този номер има отразяване 25.6.2012 

,16:51,частна тъжба 18 н.с. с подател ХХ. В журнала за същата дата има 

следните отбелязвания: на 25.06.2012г. в 16:51:29,16:52:02,16:57:35 е отразена 

операция”добавяне” от Десислава С.Рунчева, и на 2.06.2012г. в 17:15:54 

операция”редактиране, извършена от Мери К.Каприелян. Проверка в 

„Архив” на системата за случайно разпределение установи, че на 

25.06.2012г.,17.05.18 е извършено разпределение на частната тъжба от 

Екатерина Роглекова и за съдия-докладчик е определена Милена Георгиева 

/протокол за избор на докладчик/. Видно от списък на участниците в 

разпределението на дела в група”чх” съдия Милена Георгиева 

председателства 18 наказателен състав, каквото е и отбелязването във 

входящия дневник. 

Предвид факта, че на 27.02.2012г. е регистрирана само една частна 

тъжба се оказа обективно невъзможно да бъде извършена проверка за 

разпределение по реда на постъпване /с оглед утвърдените правила за 

разпределение по групи/. Бе генерирано извлечение от програмата за случаен 

избор на докладчик в група”НЧХД”, модул”ЧХ” за времето от 22.02.2012г. до 

02.03.2012г. Според съдържащата се в него информация за този период от 

време са разпределени три частни тъжби както следва: на 22.02.2012г. тъжба 

с вх. №7081, разпределена на Васил Тасев, на 28.02.2012г. тъжба с вх.№7853, 

разпределена на Роглекова и на 02.03.2012г. тъжба с №8560, разпределена на 

Светлана Неделева. 

Допълнително се извърши проверка за спазване на изискването 

разпределението да се извършва по реда на постъпването в онези от 

модулите,в които бяха налице повече от едно дело, постъпили в един ден. На 

28.02.2012г. във Входящ дневник са вписани жалби срещу наказателни 

постановления с номера:7869 постъпила в 9.43,7870 –в 9.47,7873-9.50,7874-в 

9.52,7876-в 9.55,7880-в 10.03,7881-в 10.06. Разпределението на същите е 

извършено в група НАХД и видно от резултатите -по реда на постъпването 

им:по първата жалба е образувано дело №1451/2012г.,втората-№1452/2012г., 

третата-№1453 и така до последната с №1457/2012Г. На същата дата са 

постъпили и три обвинителни акта: с вх.№8116-11.04,№8122-в 11.10,8128-в 
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11.20.по тях са образувани дела и разпределени същия ден както следва: 

първото-№1496,второто 1497 и третото №1498. 

Наред с това бе извършена и проверка между приложените по 

гореизброените дела протоколи за случаен избор и наличната информация за 

същите дела в „Архив „ на програмния продукт за случайно разпределение, 

при която се установи идентичност на съдържанието.  

 

ИЗВОДИ: 

 

При регистрирането, разпределението и образуването на нчхд 

№1601/2012г. по описа на РС Пловдив не бяха установени нарушения. 

Изброените действия са извършени в съответствие с Правилника за 

администрацията в районните, окръжните, административните и 

апелативните съдилища, Инструкция за организацията и реда за използване 

на  програмните продукти за разпределение на делата в съдилищата на 

случаен принцип на Висшия съдебен съвет и утвърдените със Заповед 

№837/11.09.2009г. Вътрешни правила за разпределение на постъпващите дела 

в наказателно отделение на РС Пловдив. 

Книжата от Върховния касационен съд са постъпили в РС Пловдив на 

27.02.2012г. , в 16.28 часа са заведени под №7853/2012г.,  вписани са в 

деловодната система на РС Пловдив за времето от 16.28 до 16.30 часа и на 

28.02.2012г. в 12:09:11 часа са разпределени чрез системата за случаен избор 

на докладчик по регистрационния №7853/2012г. Разпределението е 

извършено от лице, оправомощено по силата на заповед на Председателя на 

съда да извършва дейност по разпределение на делата –заместник-

председателя на РС Екатерина Роглекова и в срока по чл.46 от ПАРОАВАС-

на следващия ден от постъпването им. В разпределението реално са 

участвали 20 наказателни състава/ при заложени 26/, от които само състав 

№19, председателстван от Екатерина Роглекова е участвала с 50% 

натовареност, докато  останалите 19 –със заложена 100 %-тна натовареност. 

Актът да се изпрати на Административния ръководител на  Районен съд 

– Пловдив , Председателя на Окръжен съд Пловдив и висшия съдебен съвет. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: вътрешни правила за разпределение на 
постъпващите дела в наказателно отделение на Районен съд-

Пловдив,заповед №837/11.09.2009г. за утвърждаване на вътрешни 
правила,Заповед №749/2011г.,Акт за освобождаване от длъжност, Заповед 
№1291/20.12.2010г.,извлечение протокол 28 от заседание на ВСС от 
08.07.2009г.,Акт за освобождаване от длъж ност-2броя, Заповед 
№977/08.11.2011г.,Протокол от 18.08. 2011г., Справка от Румяна Мишева-
и.д. адм. Секретар на РС Пловдив, извлечение от Входящ дневник 
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наказателни дела за 27.02., 28.02., 29.02. 2012г., извлечение от входящ 

дневник Брачни дела, граждански дела, наказателни дела, Обща 
администрация за същите дати, извлечение на списъци на участниците в 
разпределението на дела в група „НЧХД”, модул”ЧХ”,включително и  на 
28.02. 2012г. извлечение на списъци на участниците в разпределението на 
дела в група „НОХД”, модули ”Затворни- ОА със задържани лица/”, 
”Непълнолетни”, ”Фактическа и правна сложност”,”БП и НП”,”дела със 
завишен обществен интерес” включително и  на 28.02. 2012г.-17броя, 
извлечение от „Архив на програмата за случаен избор” на доклад чик на 
27-29.02.2012г. в модул „АХ”, извлечение от „Архив на програмата за 
случаен избор” на докладчик за времето 22.02.2012г.-02.03.2012г. в модул 
„ЧХ”,извлечение от електронната деловодна система за движенето по 
нчхд 016.01.2012г. на РС Пловдв и внчхд№21/2013г. по описа на ОС 

Пловдив, извлечения от описна книга, от „Архив” за случайно 
разпределение и копие на протокол за избор на докладчик по 
нохд№1468/2012г., 1457/2012г., №1405/ 
2012г.,1412/2012г.,1498/2012г.,1496/2012г.,149782012Г.,1416/2012г.,  
Нахд с номера от 1451 до 1457/2012г.,извлечение от „Архив” на 
програмата за случаен избор на докладчик модул”ОХ” за 27-
20.02.2012г.,Протокол от 27.02.2012г. по нохд №6978 по описа за 2011г. 
на доклад на Роглекова, справка от Ненка Димитрова-системен 
администратор в РС Пловдив, копие от протокол за избор на съдия 
докладчик от 25.0.2012г.,копие от частна тъжба Вх.№25353/25-
06.2012г.,извлечения от Входящ дневник за дата 25.06.2012г.,извадки от 
журнала на деловодна програма САС-Съдебно деловодство за действията 

на потребителите по вх.25353/2012г. и 853/2012г.,справка от Сийка 
Панайотова-съдебен деловодител в Регистратура на РС Пловдив,копия от 
писмо изх.№333/23.02.2012г. на ВКС,протокол за избор на докладчик по 
рег.№7853/2012г., разпореждане на В.Хаджиев от 28.02.2012г. и 
разпореждане на Ек.Роглекова от 02.03.2012г. 
 

                                                                          ИНСПЕКТОР: 

                                                                                   /ЯНКА ГОЧЕВА/ 

 
           

 


