
  
                                                   
                     РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 

ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
 
 
   Град София 1301,ул. „Георг Вашингтон”№17,тел.факс 989 48 66 
 
          
 
Изх.№ …………….. 
Дата  ……………… 
 
 
 
 
 

А   К   Т 
 

С  РЕЗУЛТАТИ  ОТ  ИЗВЪРШЕНА  ПРОВЕРКА 
 
 
 
             На основание чл.58 във връзка 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  в Апелативен район –град Варна за 2010 год. и Заповед 
№19/16.02.2010 год.на Главния Инспектор на Инспектората към Висшия 
съдебен съвет, 
 СЕ ИЗВЪРШИ КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА на Районен съд град 
Търговище с обхват на проверката от 01.01.2009год. до 31.12.2009 год. и 
задачи на проверката: 
- срочност на разгледаните дела и срокове за изготвяне на мотивите към 
тях. 
- 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; потвърдени, изменени и отменени съдебни актове; оправдателни 
присъди. 
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                        - общ контрол - извършени ревизии от Окръжния съд и от 
Апелативен съд; предложения за изменение на будещи съмнение и 
водещи до противоречиво приложение текстове на отделни норми, 
както и до противоречива съдебна практика. 
                        - заповедни книги. 
 
СРОК за извършване на проверката от 22.03.2010 г. до 26.03.2010 г. 
 
 С ПРОВЕРЯВАЩИ:  
 
ИНСПЕКТОР:  Светлин Емилов Стефанов.  
ЕКСПЕРТИ: Мариела Николаева Митева и Олег Стоймиров Велинов. 
 
МЕТОД НА ПРОВЕРКАТА: 
       -непосредствена проверка по  делата  и деловодните книги; 
       -анализ на документация ; 
       -индивидуални беседи и разговори;  
       -изискване на статистическа информация от ръководителите на 
съответните съдилища. 
 
          УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДА 
 
         Председател на Търговищки районен съд е Пламен Драганов, 
заместник- председател е Анна Димитрова. В съда не са обособени 
отделения. Общият брой на съдиите по щат е 11 /единадесет/. 
Районни съдии разглеждащи наказателни дела: 
 Анна Стефанова Димитрова – Съдийски и приравнен стаж над 12 
г. Започнала работа в Районен съд на 30.03.1999 г.  
 Тодор Иванов Димитров – Съдийски и приравнен стаж над 11 
години. Започнал работа в Районен съд на 31.05.2001 год. 
 Зорница Донкова Ефтимова – Съдийски и приравнен стаж над 10 г. 
Започнала работа в Районен съд  на 02.09.2002 година. 
          Розалина Георгиева Ботева  –  Съдийски и приравнен стаж над 6 г. 
Започнала работа в Районен съд на 04.05.2005 година.  
Пламен Митков Драганов –  Съдийски и приравнен стаж над 8 г. 
Започнал работа в Районен съд на 01.09.2008 г. 
          Руслан Донев –до 09.02.2009 год. 
 
Съдът се помещава в съдебна палата на ул. „Славейков” № 59 на 
четвъртия етаж. Разполага със 4 броя съдебни зали. Предоставя на 
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гражданите следните информационни услуги: унифицирани 
наказателни табла, табели, брошури. 
           Районен съд гр. Търговище прилага принципа за случайния 
подбор чрез електронно разпределение на делата от 15.06.2006 г. с 
Резолюция на Председателя на съда върху Писмо на ВСС от 09.06.2006 
г. вх. № 6577/12.06.2006 г. съгласно програма „Law choice”, разработена 
от администрацията на ВСС. При извършената проверка се установи, че 
делата се образуват своевременно в деня на постъпване на книжата в 
съда или на следващия ден. Разпределението на наказателните дела се 
извършва от Заместник председателя на съда Анна Димитрова. Съдиите 
дават дежурства съобразно график за дежурствата, който се изготвя 
ежемесечно от Заместник председателя на съда Димитрова.Системата за 
разпределение на делата  се експлоатира коректно 
           Съгласно заповед № 383/01.10.2009 г. на дежурство се гледат 
следните видове дела: молби и искания по чл. 64, ал. 1,чл.65, чл. 158 и 
161, ал. 2 от НПК, искания за разпити по чл. 222 и чл. 223 от НПК, 
предложения по чл. 154, ал. 3 от ЗЗдравето, както и всички други 
искания от наказателно – правен характер, налагащи произнасяне от 
съда в деня на постъпването им.  
 

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ: 
  
По наказателни дела работят 11 бр. служители, от които : 
регистратура 1бр, деловодители 5 бр. и секретар- протоколисти 4 бр. За 
веществените доказателства е отговарял съдебен секретар, изпълняващ 
функциите на архивар. Служителите регистратура, деловодители и 
архив се занимават и с обработката на гражданските дела.  
Изготвянето на призовките и съобщенията за призованите лица след 
образуване на делото и след съдебно заседание се извършва в срок от 1- 
3 дни. Няма дела по които този срок да не е спазен.  
Съдебните протоколи по делата се изготвят в срок от 3 дни след 
съдебното заседание. Няма дела по които този срок да не е спазен. 
Връчването на призовки, съобщения или преписи от жалба на участвали 
в производството страни се извършва до 14 дни. По 118 бр. наказателни 
дела този срок не е спазен. Причините за това са: връчване на призовки и 
книжа от други съдебни райони и невъзможност да бъдат намерени на 
адресите участниците в производството през летния сезон поради 
ползване на отпуски и отсъствие от местоживеенето. 
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. Няма дела по които този срок да не е спазен.  



 4

Изпращането на препис от протест или жалби на страните по тях се 
извършва най- късно на следващия ден след разпореждането на съдията. 
Няма дела по които този срок да не е спазен.  
Изпращането на делата на по- горна инстанция става до 3 дни след 
изтичане на срока за възражения по подадена жалба или протест. Няма 
дела по които този срок да не е спазен.  
 

 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. 
Районен съд гр. Търговище има въведени писмени правила за 
управление на информацията и IT технологиите. Сигурността на 
информацията в локалната мрежа се осигурява от използването на 
антивирусен лицензиран програмен продукт „panda", предоставен от 
Министерство на правосъдието и Eset nod32. 
Всички съдии и служители са обучени за работа с MS Office, MS Word, 
Internet Explorer, Outlook Express, а деловодителите и c Adobe Acrobat 
Reader. Всички работни места са оборудвани с компютърна техника, 
която перманентно се обновява. Всички работни места са свързани с в 
локална компютърна мрежа с 4 бр. сървъра. Компютрите се поддържат в 
много добро хардуерно и софтуерно състояние и отговарят на 
съвременните изисквания. От 2002 г. е в експлоатация деловодната 
програма САС “Съдебно деловодство”. Програмата се използва от 
специализираната администрация на съда и съдиите за управление на 
делата. Съдът използва правно- информационните продукти „Апис" 
с всички модули, Правно- информационните продукти са мрежови 
вариант и са достъпни от всички работни места. 
Web- сайтът на Районен съд гр. Търговище се поддържа ежедневно в 
актуално състояние. 
 
  ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 
 
В съда  няма създадено наказателно отделение по смисъла на чл. 77, ал. 
2 от ЗСВ с изрична заповед на председателя. Със заповед № 
380/30.09.2009 г. на административния ръководител на съда са 
определени съдиите, които разглеждат наказателни дела и тяхната 
натовареност. По щат съдиите, които гледат наказателни дела, са шест 



 5

броя. От тях незаета е били  една щатна бройка. В периода 1.01. 2009г. - 
31. 12. 2009г. наказателни дела са гледали съдиите Пламен Драганов, 
Анна Димитрова, Тодор Димитров, Розалина Ботева, Руслан Донев /до 
09.02.2009 г./ и Зорница Донкова /само за периода 31.08.2009 г. до 
13.09.2009 г./.  
Съдиите са ползвали отпуск както следва:  
Пламен Драганов – общо 32 дни /10.01 – 16.01, 10.04, 07.05-08.05, 12.06, 
24.07-31.07, 01.08-07.08, 07.09-18.09, 26.09/ 
Анна Димитрова – общо 45 дни /13.03-14.03, 07.05-08.05, 09.06, 
29.06-30.06, 01.07-17.07, 27.07-31.07, 01.08-14.08, 19.12-30.12/ 
Тодор Димитров – общо 31 дни /03.04-09.04, 16.05, 10.08-31.08, 
01.09-11.09/ 
Розалина Ботева – общо 19 дни /18.02, 06.07-17.07, 20.08-31.08/ 
Зорница Донкова – 01.01 до 30.08 по чл. 163 от КТ и от 14.09 до 30.12 по 
чл. 330 от ЗСВ 
           През проверявания период съдиите са имали средно по 9.3 бр. 
съдебни заседания месечно. В едно заседание са разглеждани средно  
0.74 бр. НОХД,НЧХД -0.12 бр.,ЧНД-0.57 бр. и 0.82 бр.АНД.  
 За  2009 година – средна натовареност по щат спрямо общия брой дела 
за разглеждане – 13.67. Средна натовареност по щат спрямо свършените 
дела – 13.19 . 
Изчислено спрямо отработените човекомесеци на съдиите, занимаващи 
се с наказателни дела, действителната средна натовареност спрямо 
общия брой дела за разглеждане за 2009 г. е 18.5. Средна действителна 
натовареност спрямо постъпили дела за разглеждане – 17.41. Средна 
действителна натовареност спрямо свършените дела – 17.85. 
        За проверявания период - 01. 01. 2009г. - 31. 12. 2009г.съдиите от 
Районен съд Търговище са разгледали общо 984 бр.наказателни дела. От 
тях образувани през 2009г. са 926 бр. дела. Останали от предишни 
периоди са 58 бр. дела.  
       Общият брой на делата се разпределя,както следва:  
НОХД –общо 311 дела,от които 288 новопостъпили и 23 останали от 
предходната година ; 
НАХД –общо 273 дела,от които 258 новопостъпили и 15 останали от 
предходната година; 
Частни наказателни дела включително и разпити -300 дела; 
НЧПР дела – 37 и по чл.78А от НК 63 дела.  
  Не са образувани наказателни дела  с висок обществен интерес. 
            Структура на наказаната престъпност. Видове и брой дела по 
глави от НК. 
 За проверявания период в ТРС са постъпили за разглеждане : 
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- по глава 2-ра от НК. Постъпили  19 дела, при висящи в началото на 
периода – 1. Свършени общо – 19, висящи в края на периода – 1.  
- по глава 3-та от НК.Постъпили – 5, свършени -5, по същество решено 
-1, прекратени – 4. 
          - по глава 4 –та  от НК. Постъпили 2 , свършени 2, по същество 2, 
до 3 месеца – 2. 
          - по глава 5 –та. Постъпили 95, при висящи в началото  на периода 
-15. Общо за разглеждане 108, от тях свършени 103, от които по 
същество с присъда – 54, прекратени -47, от които със споразумение 46. 
Висящи в края на периода – 5.  
          - по глава 6-та. Постъпили за разглеждане - 19, висящи в началото 
на периода – 0, общо 19 за разглеждане. Свършени - 17, от които  7 
решени по същество/ присъди/ и 10 прекратени. 
 - по глава 8-ма. Постъпили за разглеждане – 4, свършени – 2, 
прекратени – 2. 
          - по глава 9-та. Постъпили за разглеждане – 18, при висящи в 
началото на периода  1 или общо 19 за разглеждане. Свършени 19 - 6 по 
същество и 12 със споразумение . 
          - по глава 10-та. Постъпили за разглеждане – 6, при висящи в 
началото на периода – 3 или общо за разглеждане 9. От тях свършени 9-5 
по същество   и 4 прекратени/  със споразумения/. 
          - по глава 11-та. Постъпили 120, при висящи в началото на 
периода – 5 или общо за разглеждане -125. От тях свършени 121, о т 
които 12 по същество и 109 прекратени -81 със споразумения ,останали 
4 висящи.  
 
        През проверявания период са свършени 950 бр. наказателни 
дела,както следва : НОХД 297бр., НЧХД 32 бр., ЧНД  297 бр., АНД 324 
бр. От тях 117 бр. дела са приключили с присъда, 303 бр. са приключили 
с решение, 360 бр. са приключили с определение /197 споразумения/, 66 
бр. дела са прекратени /101 проведени разпита/. 
 От  общия брой  прекратени дела, извън случаите по чл. 381 и върнатите 
на прокуратурата за доразследване дела, прекратени на други основание 
са 66 броя дела:от тях НОХД – 2; НЧХД – 10; по чл. 78а от НК – 4; ЧНД 
– 33 и НАХД – 17. 
        Причините и правното основание за прекратяване на делата са : 
НОХД – чл. 382 ал. 8 НПК –съдът не одобрява внесеното споразумение 
поради противоречие със закона и връща делото на прокурора; чл. 24, 
ал. 1 т. 2 –деецът не носи наказателна отговорност поради амнистия/ във 
връзка с приетия месец март Закон за амнистията/. 
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НЧХД – чл. 24 ал. 4 т. 3 НПК – тъжителят и подсъдимият са се 
помирили; чл. 24 ал. 4 т. 4 от НПК  –оттегляне на тъжбата, чл. 43 т. 4 от 
НПК - спор за подсъдност;  чл. 24 ал. 1 т. 4 от НПК  –подсъдимия е 
починал, чл. чл. 24 ал. 4 т. 5 от НПК – неявяване на тъжителя в съдебно 
заседание.  
НАХД 78А НК - липса на предпоставки за приложение на чл. 78а от НК; 
прекратено производство с изпращане делото до ВКС по подсъдност. 
ЧНД – липса на предпоставки за реабилитация, недопустимост на 
жалбите –изтекъл срок на обжалване; прекратяване поради липса на 
предпоставки по реда на чл. 155 от Закона за здравето при искания за 
задължително настаняване; при искания по чл. 25 от НК –недопустимост 
на молбата на осн. чл. 24  ал. 1 т. 4 НПК;  
НАХД – най-често срещани основания- недопустимост на жалбата, 
пропуснат срок на обжалване. 
        От общо свършените дела 197  бр. дела са решени по реда на глава 
29 от НПК-„решаване на делото със споразумение". 
63 бр. дела са разгледани по реда на гл. 28 НПК „Освобождаване от 
наказателна отговорност с налагане на административно наказание".  
48 бр. дела са разгледани по реда на гл. 27 НПК „Съкратено съдебно 
следствие в производство пред първата инстанция". 
Няма дела разгледани по реда на гл. 26 НПК "разглеждане на делото в 
съда по искане на обвиняемия" 
Няма разгледани дела по реда на гл. 25, НПК "незабавно производство" 
9 бр. дела са разгледани по реда на гл. 24 НПК "Бързо производство 
През проверявания период на съдиите, разглеждащи наказателни дела са 
разпределени и са решили дела както следва:  
Съдия Пл. Драганов -  период на разпределяне и разглеждане на делото 
–цялата 2009 година -общо разгледани –207. От тях свършени 202, до 3 
месеца – 178, несвършени 5.  
Съдия А.Димитрова – период на разпределяне и  разглеждане на делата 
–цялата година.  Общо за разглеждане – 257. От тях свършени – 245, до 3 
месеца – 238, несвършени – 12. 
Съдия Т.Димитров – период на разпределяне и  разглеждане –цялата 
година . Общо за разглеждане -247. От тях свършени – 244, до 3 месеца – 
239, несвършени- 3. 
Съдия Р.Ботева –период за разпределяне на делата и разглеждане на 
делата –цялата 2009 година . Общо  за разглеждане – 248. От тях 
свършени – 234, до 3 месеца – 233, несвършени 14. 
Съдия З.Донкова –период за разпределяне на делата 31.08.2009 година 
до 13.09.2009 година. Общо разгледани – 5. От тях свършени 5, до 3 
месеца – 5, несвършени - 0. 
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Съдия Р.Донев –период за разпределяне на делата 01.01.2009 година до 
09.02.2009 година. Общо разгледани – 5. От тях свършени 5, до 3 месеца 
– 5, несвършени - 0. 
      През 2009 година в ТРС са произнесени 287 осъдителни присъди 
,като са осъдени с влязъл в сила съдебен акт 390 лица.От общо 
осъдените, 369 лица са осъдени по НОХД и 21 лица по НЧХД. 
       По 22 бр. дела подсъдимият е бил непълнолетен. 
       През  2009 година съдиите при ТРС са постановили общо 11 
оправдателни присъди -5 по НОХД и 6 по НЧХД . От постановените по 
НОХД 5 оправдателни присъди,две са потвърдени и три са на 
производство пред ТОС. 
 От  оправдателните присъди по НЧХД –общо 6, обжалвани 5, от тях 
потвърдени 3, отменена – 1 ,висящи 1 . 

 Основните  причини за постановяване на оправдателни присъди  
са – липса на елемент от изпълнителното деяние, не осъществен състав 
от обективна страна; неосъществен състав –липса на субективна страна 
на деянието; в 95% от случаите причина за оправдаване на подсъдимите 
е недоказаност на  обвинението по несъмнен и категоричен начин – 
противоречие между обстоятелствената част описана в ОА или тъжбата 
и доказателствата по делото. 
         Подробен анализ на оправдателните присъди ще бъде направен в 
отделен акт. 
         От постановените през 2009 година съдебни актове са обжалвани и 
протестирани общо 232 съдебни акта.  
От тях НОХД – 43 , от които потвърдени 28, отменени – няма, изменени 
-8, висящи- 7 
 НЧХД – 22, от които потвърдени 12, отменени – 3, изменени -2, висящи 
-5. 
 НАХД по чл. 78 а от НК – обжалвани - 7, потвърдени 2, отменени -3, 
изменени – 1, висящи - 1. 
 ЧНД – обжалвани 58, потвърдени 40, отменени -  9, изменени – 8, 
висящи -1. 
 НАХД –обжалвани 102, потвърдени – 66, отменени - 19, изменени -6, 
висящи -11.    
         Извода които се налага е, че от обжалваните и протестирани 
съдебни акта – общо 232, са потвърдени 63% , отменени – 14.65%, 
изменени – 10.77%, висящи – 10.77 %. 
 През проверявания период пет броя дела са върнати на прокурора 
с указания за отстраняване на нарушения, допуснати на досъдебното 
производство, от които три броя НОХД и два броя НАХД /чл. 78а от 
НК/. От тях няма дела с висок обществен интерес. С разпореждане на 
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съдия- докладчик са върнати четири дела, а от съдебно заседание по чл. 
288, т. 1 от НПК- едно дело. 
          Основните причини за прекратяването на съдебното производство 
и връщане на делата на прокурора са : допуснати на досъдебното 
производство отстраними съществени  нарушения на процесуални 
правила, довели до ограничаване на процесуалните права на 
обвиняемите. Сред констатираните процесуални нарушения, довели до 
ограничаване правата на обвиняемите са : несъответствие между 
фактическа обстановка и правна формулировка –квалификация на 
деянието; противоречия между изложените в обстоятелствената част на 
ОА факти, касаещи съставомерните признаци на деянието и правната 
квалификация по повдигнатото обвинение.  
           Разгледани са 54 бр. дела, образувани по искане за вземане на 
мярка за неотклонение „задържане под стража"(чл.64 и чл. 65, НПК) или 
за нейното изменение. От тях 31 бр. дела по чл. 64 от НПК съдът е 
постановил определението си в деня на образуването, 15 бр. дела е 
постановил определението си в 3 дневен срок от деня на образуването, 
като 5 бр. дела са по чл. 64 от НПК /искането е постъпило в късния 
следобед, а съдебното заседание е проведено на следващия ден/, а 10 бр. 
дела по чл. 65 от НПК, а  4 бр. дела е постановил определението си в срок 
по- дълъг от 3 дни, като и четирите дела са по чл. 65 от НПК.В хода на 
проверката бяха проверени  всички дела от този вид.По ЧНД №419/2009 
год.молбата за изменение е подадена на 17.06.09г.до РП 
Търговище.Молбата е внесена в РС Търговище след пет дни на 
23.06.2009 год.,като съдът я е разгледал и изменил мярката на 26.06.09 
год.В случая забавянето се дължи на прокуратурата,която неоправдано е 
забавила придвижването на молбата.Подобно е и положението по НЧД 
№556/2009 год.по което молбата е внесена в РС след осем дни. По 
същото дело има и нередовно призоваване по причина на съда.Подобно 
е и положението по –ЧНД №66/09 год.и ЧНД № 376/09 
год.Придвижването на молбите  до съда е в рамките на повече от седем 
дни,като в единия случай е по причина на прокуратурата,а другият  на 
ОСИН . 
        От РС Търговище е искано обяснение от Областна служба за 
изпълнение на наказанията Търговище за констатираното забавено 
придвижване на молбата на задържания по НЧД №48/2009 год.В 
посочените случай е нарушен  чл.65,ал.2 от НПК. 
 Делата се насрочват по дежурства на съответния дежурен съдия и 
се гледат още в същия ден или най късно на следващия ден. 
Няма разгледани дела по глава 34, раздел I от НПК "Прилагане на 
принудителни медицински мерки".  
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        От всичко свършените наказателни дела 766 бр. наказателни дела 
са приключили в едно съдебно заседание. От тях НОХД- 254 бр., АНД- 
252 бр. 
        Наказателните дела, приключили до три съдебни заседания са 168 
бр. От тях НОХД- 35бр., АНД- 70 бр.  
         Наказателните дела, приключили с повече от три съдебни 
заседания са 16 бр. От тях НОХД- 8 бр., АНД- 2 бр.  и 6 бр.НЧД. 
НОХД №733/2008 год.по чл.202,ал.2,т1 от НК проведени са седем 
заседания,като са провеждани през месец и  отлагано  е ставало с оглед 
събиране на доказателства. 
НОХД №328/09 год.по чл.195,ал.1,т.3 и 4 от НК,проведени са пет 
заседания през един месец.Делата са отлагани –за събиране на 
доказателства,не явяване на подсъдимия-изменена е мярката за 
неотклонение,назначаване на служебен защитник. 
НОХД №233/09 ГОД.по чл.131,ал.1,т.2 вр.с чл.129 от НК.Проведени са 
шест заседания през един месец.Разпити на множество свидетели-17 
души,вещи лица. 
НОХД №717/2009 год.по чл.196 от НК.Проведени са чети заседания в 
рамките на около шест месеца.Делата са отлагани-поради неявяване на 
подсъдимия и му е изменена мярката,отново неявяване на подсъдимия 
след изменението на мярката,събиране на доказателства. 
Останалите наказателни дела не бяха проверени тъй като са изпратени  
на по горна инстанция. 
По НАХД №42/09 год.и НАХД №119/2009 год.са проведени съответно 
по пет и шест заседания в рамките на до три месеца.Причините за 
отлагане са :неявяване на страни,адвокати,правени искания за събиране 
на доказателства. 
Проверени бяха и пет броя НЧД по които са проведени повече от три 
заседания.С изключение на ЧНД №683/08 год.по което са проведени 
седем заседания в рамките на седем месеца,по останалите дела 
продължителността на разглеждане е в рамките на два до три 
месеца.Причините за отлагането на делата са разнопосочни-събиране на 
доказателства,не явяване на процесуални представители,не явяване на 
свидетели, правени са искания за събиране на нови доказателства. 
Съдиите са предприемали мерки за дисциплиниране на страните в 
случай на неоснователно неявяване.                                            
        Или общо причините за забава на  дела /над 3 месеца/, могат да 
бъдат обобщени в няколко пункта : депозиранe на молби за отлагане от 
процесуални защитници, поради  ангажираност по други дела , 
депозиране на молби за отлагане от подсъдими с представяне на 
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болнични листи, трудности при призоваване на лицата по списъка, 
посочен от прокуратурата – неточни адреси, недоглеждане или 
непълнота на посочените адреси , липса на данни за  телефонна връзка с 
лицата по списъка в протоколите от разпит в досъдебното производство, 
напускане пределите на РБългария от подсъдими, въпреки постановена 
прокурорска забрана за това и невъзможност да се гледа делото в тяхно 
отсъствие- това са принципно основните причини за невъзможността за 
приключване на делото в рамките три месеца 
          По спазването на чл. 252 от НПК:  Всички 296 НОХД са насрочени 
в двумесечния срок, а 1 бр. НОХД е насрочено в тримесечен срок без 
разрешение на председателя на съда /призоваване на пострадал чрез 
съдебна поръчка от Р. Турция/. 
          По спазването на чл. 271, ал.10 от НПК: По всички НОХД 
интервалът между съдебните заседания е до три месеца.  
           По спазването на чл. 22 от НПК относно общия срок за 
разглеждане и решаване на делото.По 294 бр. НОХД срокът от 
образуване на делото до постановяване на присъдата по делото е до 7 
месеца.  По 2 бр. НОХД този срок е до 9 месеца, а по 1 бр. НОХД този 
срок е над 9 месеца. Причините за това са: по НОХД № 183/2009 г. – 
заболяване и неявяване на подсъдимия в съдебни заседания, отлагане за 
събиране на нови доказателства и назначаване на единична и тройна 
съдебно икономически експертизи; НОХД № 233/2009 г. – 
продължително заболяване и смърт на редовно упълномощен защитник; 
НОХД № 892/2004 г. – чл. 288, ал. 4 във вр. с чл. 22, ал. 1, т. 2 от НПК - 
спиране на делото до издирване на подсъдимата /07.02.2005 г. – 
06.01.2009 г./  
         По спазването на чл. 308 от НПК: По 56 бр. НОХД мотивите на 
присъдата са изготвени до 15 дни. По 38 бр. НОХД мотивите на 
присъдата са изготвени до 30 дни. По 1 бр. НОХД мотивите на 
присъдата са изготвени след изтичане на повече от 30 дни.  
         По всички 324 АНД решенията са изготвени в срок до един месец 
от обявяване на делото за решаване.  
         По спазването на чл. 416 от НПК 
 По 343 бр. дела препис от присъдата е изпратен на съответния орган в 
7дневен срок от влизането й в сила. По 32 бр. препис от присъдата е 
изпратен на съответния орган в срок по- дълъг от 7 дни от влизането й в 
сила /всички дела са върнати от горна инстанция след седем дневния 
срок/. 
От образуваните и останали от предишни периоди дела до 31. 12. 
2009г.не са приключили 34 бр. дела. 
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         Установи се,че са спрени  2 броя  дела от наказателно общ 
характер: 1.НОХД №1042/2007 год.е спряно в съдебно заседание на 
20.03.2008 год.с определение на решаващия състав.Преди това 
подсъдимата не се е явила в съдебно заседание и  е изменена мярката и 
за неотклонение от „Подписка”в „Задържане под стража”.В последствие 
след проведеното издирване подсъдимата не е била намерена.След 
спирането на делото са извършвани множество процесуални действия за 
нейното установяване.  
2.НОХД №175/2004 год.е спряно с определение от съдебно заседание на 
15.01.2009 год.Делото е спряно поради обстоятелството,че подсъдимия 
не се е явил в съдебно заседание и има данни,че е задържан от органите 
на полицията в Република Германия.Извършвани са множество 
процесуални действия с оглед неговото установяване. 
          Следва обаче да се отбележи,че за периода от 01.07.2004 год.до 
15.01.2009 год. ход на делото не е даван и не са провеждани съдебни 
заседания.С протоколно определение от 01.07.2004 год.съдия Анна 
Димитрова е оставила делото ”без насрочване до момента до който се 
получи своевременна информация по отношение датата на пребиваване 
на свидетелите А. и Х. в страната.” Извършени са множество 
процесуални действия за издирване на двамата свидетели които са 
станали причина за неразглеждане на делото. 
         Недопустимо  е , с оглед разпоредбата на чл.22,ал.1 и чл.271,т.10 
от НПК, делото да не се насрочва и разглежда в продължение на повече 
от четири години.Мотивите с които съдия Димитрова е оставила делото 
без насрочване са несъстоятелни и незаконосъобразни.Процесуалния 
закон не предвижда такава възможност „оставяне на делото без 
насрочване”,а що се отнася до необходимостта от защита правата на 
пострадалите/свидетели и с оглед важността на техните свидетелски 
показания,НПК в чл.281,ал.1,т.4 дава възможност тези показания да се 
прочетат и съответно да се приобщят към доказателствения материал.   
          През проверявания период има няма изгубени дела. 
          През 2009 г. са се провеждали ежемесечни срещи на съдиите в 
Районен съд гр. Търговище, разглеждащи наказателни дела, с 
прокурорите от Районна прокуратура гр. Търговище. Целта на тези 
срещи е била, уеднаквяване на практиката, разрешаване както проблеми 
от материално правен и процесуално правен характер, така и проблеми 
от чисто технически характер. Като основен резултат от тези срещи 
следва да се отбележи намалелия брой върнати дела на прокуратурата за 
отстраняване на допуснати съществени процесуални нарушения.  
          През 2009 год.е извършена проверка от ТОС  за периода  
01.01.2009 година до 01.12.2009 година. Извършената проверка е била 
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със задача: организация и движение на делата, спазване изискванията за 
разпределение чрез случаен подбор, подготовка на делата за съдебно 
заседание – отлагане, причини, срокове за изготвяне на съдебни актове, 
отменени такива и върнати дела за доразследване на прокуратурата. В 
доклада от извършената проверка е отбелязано, че доброто качеството 
на работата на съда в проверяваната област се е запазило, както във 
връзка с предварителната подготовка на разглежданите дела, така също 
и при движението и изготвянето на съдебни актове, като последните без 
изключения са изготвяни в срок. 
         Деловодните книги се водят съгласно изискванията на 
ПАРОАВАС.След приемането през месец август 2009 год.на 
ПАРОАВАС са издавани заповеди във връзка с неговото 
приложение.Съгласно заповед №486/07.12.2009 год.протокола за 
случайния избор следва да се изготвя на хартиен носител и следва да се 
прилага по делата.Във връзка с определяне на вътрешни правила за 
публикуване на съдебни актове е издадена заповед №482/ 04.12.2009 
год.Със заповед №457/27.11.2009 год.са утвърдени вътрешни правила за 
атестиране на съдебните служители. 
         Книгата за изпълнение на влезлите в сила присъди се води 
съгласно изискванията на ПАРОАВАС.Съгласно заповед 
№49/13-02.2009 год.е определен съдия и съдебния администратор,който 
следва да проверяват ежемесечно всички действия отразени в книгата за 
изпълнение на присъдите.От записванията в книгата се установява,че 
такива проверки са извършвани.За по голяма яснота и прегледност би 
могло,в книгата да се отбелязва,освен датата на влизане на присъдата в 
сила и датата на връщане на делото от по горна инстанция,така както е в 
книгата за влезли в сила „условни присъди”,в която книга има графа 
„Дата на получаване на делото от инстанционна проверка”. 
          Книгата за веществените доказателства се води съгласно 
изискванията на правилника.Има специално помещение за приемане и 
съхранение на веществените доказателства.Съставяни са 
приемателно-предавателни протоколи.Съществува опис на 
веществените доказателства. 
        В книгите за открити и закрити заседания,както и в заповедната 
книга не бяха констатирани слабости,водят се коректно и съгласно 
изискванията. 
 
         ИЗВОДИ : 
 
        Полагани се усилия за установяване на правилна наказателна 
политика, съответстваща на динамиката на престъпността и за бързо 
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решаване на делата, за правилното и точно приложение на законите в 
наказателното правораздаване,създадена е оптимална организация на 
работа. 
         Делата се разпределят чрез електронната програма за 
разпределение на делата,като не се констатираха нарушения.Системата 
се експлоатира коректно. 
         Насрочването на делата е ставало съгласно разпоредбата на 
чл.252,ал.1 от НПК в двумесечен срок,като има и случай на насрочване 
на делата и при условията на чл.252,ал.2 с разрешение на председателя 
на съда. 
          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 
съобразно процесуалните срокове предвидени в чл.271,ал.10 от НПК. 
           Натовареността на съдебните състави е сравнително 
еднаква.Разпределението на делата е сравнително равномерно, като не 
се констатираха  разлики в натовареността на отделните 
състави.Съдиите са разглеждали дела образувани по всички от 
подсъдните на съда производства. 
           Делата преимуществено са  приключвали в рамките на до 3м. 
           Не се констатираха 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  
 
           П Р Е П О Р Ъ К И: 
 
        При проверката  беше констатиран рационален механизъм за 
осъществяване на контрол върху спазването на процесуалните 
изисквания. Контролът следва да се осъществява чрез ежемесечна 
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справка относно предвидените в процесуалното законодателство 
срокове за изготвяне на мотивите към съответните съдебни актове и 
вписването им в съда. Справките следва да са с натрупване от началото 
на календарната година и да дават пълна информация за евентуално 
забавено изготвяне на мотивите към обявените присъди. Тази практика е 
препоръчителна за всички ръководители на съдилища, още повече, че с 
писмо №РД-02-08-33/13.07.1997г. на Министъра на правосъдието до 
председателите на апелативните, военно апелативните , окръжните, 
Софийски градски съд, военните и районните съдилища относно 
ръководителите на съдилищата да осъществяват ежемесечен контрол 
относно произнасянето на съдебните актове. 
         Да се спазват стриктно разпоредбите на чл.252, ал.1 и ал.2 НПК 
при насрочване на първото по делото открито съдебно заседание по 
наказателните дела,както и разпоредбата на чл.271,ал.10 от НПК при 
отлагане и насрочване на делата. 
         Препоръчва на Председателя на РС Търговище,с оглед 
направената констатация за допуснатото нарушение от страна на съдия 
Анна Димитрова по организацията на работа и движението на НОХД 
№175/2004 год. – чл.307,ал.3,т.2 от ЗСВ, и с оглед правомощието му по 
чл.308,ал.1 и 2 от ЗСВ предвид извършеното нарушение от страна на 
съдия Димитрова, да образува дисциплинарно производство и наложи 
съответното дисциплинарно наказание. 
           Препоръчва на съдиите от РС град Търговище да използват 
предвидените в НПК процесуални средства за дисциплиниране на 
страните и на вещите лица-чл.271,ал.11 от НПК.  
           Да се спазват и изпълняват разпоредбите на ПАРОАВАС по 
отношение на регистрираните и приети веществени доказателства и 
водената в Районен съд Търговище книга за веществените доказателства 
           В книгата за изпълнение на влезлите в сила присъди и 
определения да се извършва отбелязване не само на датата на влизане в 
сила на присъдата или определението, подлежащи на изпълнение, но и 
на датата, на която делото е върнато от по-горна инстанция, с оглед 
пълнота и точност на проверката за спазване на сроковете по чл.416 от 
НПК и чл.114 и чл.115 от ПАРОАВАС. 
   Спазването на дадените по горе препоръки следва да бъде 
постоянна практика. 
            По отношение на дадената препоръка, във връзка с допуснатото 
от страна на съдия Димитрова дисциплинарно нарушение в срок от 
тридесет дни след запознаване с акта,административния ръководител на 
съда да уведоми Главния инспектор на ИВСС за предприетите действия. 
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   Препоръчва на председателя на РС град Търговище 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 от 
ИВСС проверка.  

 
  На основание чл.58,ал.3 от ЗСВ екземпляр от настоящия акт да се 

изпрати на Председателя на РС град Търговище. 
 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 проверка. 

 
 

 

                                     ИНСПЕКТОР  : 

                                 /СВЕТЛИН  СТЕФАНОВ/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Днес …………………… настоящият Акт бе връчен на Пламен 

Драганов-Председател на РС град Търговище. 

На основание чл.58,ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се 

направят възражения и да се представят на Главния инспектор на ИВСС. 

                                       

                                           Получил акта :   

  


