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А  К  Т 

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНТРОЛНА ПРОВЕРКА 
В РАЙОНЕН СЪД – ГАБРОВО 

 
 
 

 
ОСНОВАНИЕ НА ПРОВЕРКАТА – чл. 58, вр. чл. 54, ал. 1 от ЗСВ и Заповед 

№ КП-01-6/15.03.2011г. на Главния инспектор на ИВСС. 
 
ЦЕЛ И ОБХВАТ НА ПРОВЕРКАТА:  
 
1. Проверка на реалното изпълнение на дадените препоръки в Акта за 

резултатите от плановата проверка в Районен съд – Габрово от  2008г.  
2. Проверка на административната дейност на РС – Габрово, проверка на 

организацията по образуване и движение на делата и приключването им в установените 
срокове. 

 
 ПРОВЕРЯВАЩИ: Инспектор Светлин Емилов Стефанов и експерти-
Мариела Митева и Олег  Велинов 

 
СРОК за извършване на проверката от 21.03.2011г. до 01.04.2011г.  
 
МЕТОДОЛОГИЯТА на провеждане на проверката – основава се на приетата от 

Инспектората към ВСС обща методология за извършване на контролни проверки. 
 
ПОДГОТВИТЕЛНИЯТ ЕТАП на контролната проверка включва: преглед на 

акта за резултати от планова проверка на РС Габрово от 2008 год.,проучване и анализ 
на годишния отчетен доклад за 2010 г. на РС – Габрово, преглед на предоставените 
справки относно дейността на съда през 2010 год.,както и запознаване с доклада от 
извършена проверка от ОС Габрово в изпълнение на заповед №386/03.11.2010 год.на 
Административния ръководител на ОС Габрово. 

 
 



 
І. Проверка на реалното изпълнение на дадените препоръки в Акта за 

резултатите от плановата проверка в Районен съд – Габрово изготвен въз основа 
на извършена планова проверка в периода 10.11.2008г. до 14.11.2008г., в 
изпълнение на Заповед на Главния инспектор на ИВСС. 

 
 ДАДЕНИ ПРЕПОРЪКИ: 
 

1.Да се създаде по-добра организация по насрочването на наказателните дела,с 
оглед стриктното спазване на разпоредбата чл.252 от НПК. 

2.Да се създаде организация в деловодството даваща възможност за прегледност 
и бързина при осъществяване на необходимите справки. 

3.Административният ръководител ежемесечно да осъществява необходимия 
контрол по спазването на процесуалните срокове и при необходимост при нарушения 
да реагира съобразно предоставената му възможност по реда на ЗСВ,относно търсене 
на дисциплинарна отговорност от съответните магистрати. 

 
 
Взето отношения от административния ръководител – Председател на 

Районен съд –Габрово по изпълнение на препоръките: 
 
В ИВСС липсват данни да е провеждано общо събрание на съдиите от РС 

Севлиево за обсъждане резултатите от доклада от комплексната планова проверка на 
ИВСС . 

 
 
Проверка на реалното изпълнение на препоръките при извършената 

контролна проверка: 
 
По т.1 –Във връзка със спазването на чл. 252 от НПК: 
 
 С незначителни изключения двумесечния срок за насрочване на делата от 

общ характер се спазва,като в някои случаи на просрочване не е искано разрешение от 
председателя на съда.При наличие на фактическа и правна сложност по някои дела е 
искано удължаване на сроковете в рамките до три месеца,като в разпореждането обаче 
това обстоятелство не е посочвано.  

 
По т.2. По отношение на организацията на работа на съдебната 

администрация по наказателни дела: 
 В наказателното деловодство книгите се водят на хартиен и електронен 

носител съгласно изискванията на ПАРОАВАС. Внедрена е и функционира 
деловодна програма,контролирана от системния администратор.Делата се 
отразяват в деловодната програма, като образувани, приключили, съдебните 
актове са присъединени и се публикуват в сайта на съда и са достъпни за 
заинтересованите лица. Отразяването в отделните графи е системно, точно и ясно 
и дава възможност за своевременно и коректно запознаване с делата,отделните 
заседания и постановените съдебни актове,както и причините за отлагане на 
същите. 

Изготвянето на призовките и съобщенията за призованите лица след образуване 
на делото и след съдебно заседание се извършва в срок от 1- 3 дни.  



Съдебните протоколи по делата се изготвят в срок от 3 дни след съдебното 
заседание, като няма наказателни дела, по които този срок не е спазен. 

Връчването на призовки, съобщения или преписи от жалба на участвали в 
производството страни се извършва до 14 дни.  

Изпращането на преписи от решенията или от жалби на страните по тях се 
извършва най- късно на следващия ден след предаване на решеното дело в 
деловодството.  

Изпращането на препис от протест или жалби на страните по тях се извършва 
най- късно на следващия ден след разпореждането на съдията.  

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

Констатиран бе рационален и ползотворен механизъм на организация на работа 
на администрацията на съда. 

  
По т.3.По отношение на организацията на административната дейност: 
 
Административен ръководител и Председател на РС Габрово  е съдия Диана 

Петракиева,зам председател е съдия Радосвета Парапанова. 
 Организацията на общата и специализарана администрация е съобразена с 

изискванията на чл.1,ал.2 и чл.17,ал.2 от ПАРОАВАС.Изготвен е правилник за 

вътрешния трудов ред,като същият е актуализиран.Действа регистър за заявления за 

достъп до обществена информация.Създадена е организация относно публикуването на 

влезлите в сила съдебни актове със заповед на административния 

ръководител.Изготвен е Правилник за необходимите технически и организационни 

мерки за защита на личните данни,които се обработват в съда.Провеждани са общи 

събрания на които са обсъждани въпроси в рамките на компетентността по чл.79,ал.2 от 

ЗСВ.  

 Делата се образуват в деня на постъпването им или най късно на 

следващия.Разпределението на делата в ГРС се извършва чрез системата за случаен 

подбор, чрез електронно разпределение и по поредността на постъпването 

им.Протоколите от избора на докладчик се прилагат по делата. 
 
 
ІІ. Проверка на съдебно-административната дейност на РС -Габрово - 

проверка на организацията по образуване и движение на делата и приключването 
им в установените срокове. 

 
При проверката относно организацията на работа по образуване, движение и 

приключване на делата,както и спазване на сроковете за изготвяне на съдебните актове, 
бяха проверени срочните книги и описни книги по наказателни дела за 2010г.,като бе  
извършена и проверка по дела взети на случаен принцип.  

През 2010 год.в Габровски районен съд са постъпили за разглеждане 1245 
бр.наказателни села, от които: АНХД -380 дела;НОХД №298 броя;НЧХД -17 броя;по 
чл.78а от НК-26 броя;Частни наказателни дела -297 броя и др., като от  предишен 



период са останали 291 наказателни дела,или общо за разглеждане са били поставени 
1536 дела. 

Броя на свършените дела е 1348 броя,като 996 броя са свършени в тримесечен 
срок. 

По видове дела, броят на свършените такива през 2010 г. се разпределя, 
както следва: 

Наказателни общ характер дела – 324 бр, от които 196 или 60% ,в срок до 

три месеца. Наказателни дела от частен характер – 24 дела, от които 10 или 42% в 

срок до три месеца.Дела по чл.78А от НК – свършени общо са 27 дела, от които 22,  

или 81% в срок до три месеца.Частни наказателни дела – през 2010 г. са свършени 

301 дела, от които 300 или 100% в срок до три месеца.Частни наказателни дела – 

разпити – извършени през 2010 г. са 228 броя разпити, като всички са приключили в 

срок до три месеца.Административнонаказателен характер дела –  свършени през 

2010 г. 444 броя дела, от които 240 броя или 54% в срок до три месеца. 

 Общият брой на наказателните дела, решени с акт по същество в ГРС е 1176 бр. 

като наказателни общ характер дела -  250 бр.  

През 2010 наказателни дела са разглеждали четирима съдии: 

Съдия Диана Петракиева е имала за разглеждане общо 337 дела. Общо свършени 

са 294 броя дела.Районен съдия Пламен  Денев   е имал за разглеждане общо 417 

дела,като е приключил 375 дела. Районен съдия Зорница Петрова е имала за 

разглеждане общо 375 дела. Свършени са 324 бр. дела.Районен съдия Христо  

Христов е имал за разглеждане общо 407 броя дела. Свършени в края на периода са 

345 дела.  

 
Във връзка със спазването на сроковете по чл.252  
 
През 2010 год. с незначителни изключения двумесечния срок за насрочване на 

делата от общ характер се спазват,като в някои случаи на просрочване не е искано 
разрешение от председателя на съда.При наличие на фактическа и правна сложност по 
някои дела е искано удължаване на сроковете в рамките до три месеца,като в 
разпореждането обаче това обстоятелство не е посочвано.  

 
По спазването на чл. 271, ал.10 от НПК; 
 
Интервалът между съдебните заседания в преобладаващите случай е до три 

месеца.Делата са се насрочвали ритмично и съгласно процесуално определените 
срокове. 

 
 По спазването на чл. 22 от НПК относно общия срок за разглеждане и решаване 
на делото. 
 В преобладаващата си част наказателните дела са приключвали в рамките на до 
три месеца. 



 
След проверка по описната  и срочната книги  бяха проверени осем броя 

наказателни дела по които има известно закъснение във връзка с изготвянето и 
предаването на мотивите :НОХД №42/2010 год.е образувано на 15.01.2010 год. и е 
приключило на 05.03.2010 год.Присъдата е влязла в сила на 21.03.2010 год.Мотивите са 
предадени с известно закъснение на 26.04.10 год.;НОХД №418/2009 год.е образувано 
на 14.05.2009 год.,като е насрочено за 10.09.09г.Проведени са пет ОСЗ и е приключило 
на 25.03.2010 год.В сила от 10.04.10г.Изпратено на РП Габрово на 15.05.10 год.-има 
известно забавяне при предаване на мотивите;НОХД №143/2010 год.е обр.на 17.02.2010 
год. и е приключило на 29.03.2010 год.-има известно закъснение при изготвяне и 
предаване на мотивите;По НОХД №№47/2010год;НОХД №72/2010 год.;НОХД 
№627/2010 год.;НОХД №455/2010 год.;НОХД №1071/2009 год. също се наблюдава 
известно закъснение при изготвянето и предаването на мотивите,като всички са 
приключили в рамките на до шест месеца и не се констатираха пропуски във връзка с 
образуването,насрочването,движението им. 

На случаен принцип бяха проверени следните дела: НОХД №324/2010 
год.;НОХД №548/2009год.;НОХД№69/2010год.;НОХД№97/2010год.;НОХД №510/2010 
год.;НОХД Д№632/10 г.;НОХД №730/10г.;НОХД №719/10г.;НОХД №758/10г.НОХД 
№770/10г.,НОХД №801/10г.;НОХД №1190/10г.и НОХД №669/10год. 

С изключение на :НОХД №730/10г.;НОХД №719/10г.;НОХД №758/10г.НОХД 
№770/10г.,НОХД №801/10г.и НОХД №669/10год. по които има известни пропуски/ 
забавяния/ във връзка с насрочването/отсрочването им преди съдебната ваканция за 
след нея,по другите проверени дела не се констатираха пропуски. 

Бяха проверени следните НАХД :НАХД №316/10 г.;НАХД №11/10 г.-има 
известно закъснение във връзка с обявяване на решението;НАХД №52/10г.;НАХД 
№93/10г.-има известно забавяне при изготвяне на решението;по НАХД №94/10г.има 
също забавяне на решението;НАХД №174/10г.;по НАХД№№176,190 и 191 от 2010 
год.също има известно забавяне при изготвянето и предаването на решенията;по НАХД 
№№6,80,98,311,363,234,524,643 всички от 2010 год.не бяха констатирани пропуски във 
връзка с организацията на работа по образуването,движението и приключването им. 

 
 По спазването на чл. 308 от НПК: 

С малко изключения /посочените по горе дела/мотивите към постановените 
присъди се изготвят в рамките до петнадесет дни. 

При административните дела решенията се изготвят в рамките на до тридесет 
дни с незначителни изключения. 
 По спазването на чл. 416 от НПК. 

Книгата за изпълнение на влезлите в сила присъди се води съгласно 
изискванията на ПАРОАВАС.Влезлите в сила присъди се изпращат за изпълнение в 
рамките на до седем дни. 

В книгата за открити заседания не винаги се посочват причините за отлагане на 
делата. 

В края на 2010 год.съгласно заповед №386/03.11.2010 год.на Председателя на 
ОС Габрово  е извършена проверка в РС Габрово от назначената със заповедта комисия 
от  ОС Габрово.Проверката е обхванала дейността на съда в периода 01.01.2010 год.-
15.11.2010 год. 

 
 
 
 



ИЗВОДИ: 
 
При извършената контролна проверка на Районен съд гр. Габрово, както бе 

констатирано по горе в обстоятелствената част на акта ,дадените препоръки на 
ръководството на съда са изпълнени с нужната отговорност и срочност. Следва да се 
отчете усилията, който полага новото ръководство на съда и по специално 
Административния ръководител за подобряване организацията на работа. 

Наказателните делата са образувани, разглеждани и решавани, с малки 
изключения, в законоустановените срокове.   
        Полагани се усилия за установяване на правилна наказателна практика, 
съответстваща на динамиката на престъпността и за бързо решаване на делата, за 
правилното и точно приложение на законите в наказателното правораздаване. 
         Делата са се разпределяли чрез електронната програма за разпределение на 
делата,като не се констатираха нарушения.Системата се експлоатира коректно. 
         Насрочването на делата с незначителни изключения е ставало съгласно 
разпоредбата на чл.252,ал.1 от НПК в двумесечен срок. 
          Отлагането на делата ,когато се е налагало такова се е дължало основно на 
неявяване на страните по обективни причини и поради необходимост от събиране 
на нови доказателства съгласно чл .107, ал.2 и ал.3 от НПК,назначаването и 
изслушването на нови експертизи. В малко случаи предпоставка за отлагане е било 
неявяване на процесуални представители без уважителна причина,на вещи 
лица.Отлагането на делата и насрочването за следващо съдебно заседание е 
ставало с малки изключения,съобразно процесуалните срокове предвидени в 
чл.271,ал.10 от НПК. 
           Делата преимуществено са  приключвали в рамките на до 3м. 
           Констатираха незначителни закъснения при изготвянето и предаването на 
мотивите към постановените съдебни актове. 
           Във връзка с организацията на административната дейност и контрол се 
констатира,че са извършвани проверки на деловодните книги в съда. 
          Деловодните книги се водят съгласно изискванията на ПАРОАВАС.  
 

           Въз основа на направените констатации и изводи, и на основание 
чл.58,ал.2 от ЗСВ,Инспекторатът към висшия съдебен съвет дава следните  

 
 
ПРЕПОРЪКИ: 
 
 Препоръчва на административния ръководител на РС  град Габрово и на 

съдиите да предприемат необходимите мерки за подобряване организацията по 
движението на делата,изготвянето и предаването на съдебните актове в 
законоустановените процесуални срокове. 

С оглед организацията на административната дейност и контрола на дейността на 
съдиите от районния съд ,председателят на съда  да извършва ежемесечни проверки на 
организацията на дейността на съдиите от районния съд по образуването,движението и 
приключването на делата. 
         Да се спазват стриктно разпоредбите на чл.252, ал.1 и ал.2 НПК при 
насрочване на първото по делото съдебно заседание ,както и на чл.271,ал.10 от 
НПК при отлагане и насрочване на делата от съдебно заседание.  



         Протоколите за постъпилите и приети веществени доказателства да се 
прилагат по делата. 
   Спазването на дадените по горе препоръки следва да бъде постоянна 
практика. 
               Препоръчва на председателя на РС град Габрово да упражни 
правомощията се по чл.80,ал.1,т.9 от ЗСВ и да свика общо събрание на съдиите,на 
което да се анализира  Акта с резултатите от извършената контролна проверка от 
ИВСС.  

  На основание чл.58,ал.3 от ЗСВ екземпляр от настоящия акт да се изпрати на 
Председателя на РС град Габрово. 

 За предприетите действия по изпълнение на дадените препоръки да бъде 
уведомен Главния Инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет в срок от 
тридесет дни след провеждане на общо събрание и  анализиране на Акта с резултатите 
от извършената контролна проверка. 

 
 

                                                                ИНСПЕКТОР:  
 
ов                                                          /СВЕТЛИН СТЕФАНОВ/ 
 
 
 
 
 
 
 

 


