PEII]/EJIHKA E bIfAPI4fl
I4HCTIEKTOPAT KbM BHCTIIII.fl CbNEEEH CbBET
rp.

H,.

co$ru

1000, yn.

,,leopr BaruunrroH"

J\b

17

, ret.. 02

9057 502, $arcc..

02 go57 503

^%il[*i-/]
+ '/.-(J/-L,

Aara...95.r. U

fIPOBEPKA
HA I{HCTIEKTOPATA KbM BUCilI,IflC!NEFEH CbBET

AKT
3,{ PE3I/JITATI{ OT U3BbPIIIEHA KOMTIJIEKCHA fIJIAHOBA
fIPOBEPKA IIO 3AIIOBEA J\b rlfl-22-11127.04.2022 r.
HA |JIABHVIflIIHCfTEKTOP HA PIBCC

PAfrOHEH CbA

- TbP|OBT,IIIIE

HaKaSaTe.[Hr{ neJra

На основание чл. 58 във вр. чл. 56, ал. 1 и 3 и чл. 57, ал. 1 от Закона за
съдебната власт и приетата годишна програма за провеждане на планови
проверки от Инспектората към Висшия съдебен съвет на съдилищата,
прокуратури и следствени отдели към Окръжните прокуратури за 2022 г. и
Заповед № ПП-22-11/27.04.2022 г. на главния инспектор на Инспектората
към Висшия съдебен съвет,
СЕ ИЗВЪРШИ КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА на Районен съд – град
Търговище с обхват от 01.01.2020 г. до 31.12.2021 г. и задачи:
- времеви стандарти за администрирането на отделните видове дела,
срочност на разгледаните дела 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 Окръжен съд; предложения за
изменение на будещи съмнение и водещи до противоречиво приложение
текстове на отделни норми, както и до противоречива съдебна практика.
- заповедни книги.
ТЕМАТИЧНА ПРОВЕРКА на Районен съд град Търговище с обхват от
30.06.2021 г. до 31.04.2022 г. и следната задача:
- относно образуваните в ЕИСС след 30.06.2021 г. наказателни дела в
техния хартиен еквивалент, която да установи съдържа ли се на хартиен
носител издаденият в електронна форма акт на съда и в какъв вид.
СРОК за извършване на проверката от 09.05.2022 г. до 13.05.2022 г.
С ПРОВЕРЯВАЩИ:
ИНСПЕКТОР: ЮРИЙ КРЪСТЕВ
ЕКСПЕРТИ: НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ и ЮЛИЯ МЕРАНЗОВА
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, която се съдържа в Приложение № 1, справка № 2-13,
отчетни доклади за 2020 г. и 2021 г. за дейността на Районен съд –
Търговище, които са предоставени от проверявания съд, оригиналите от
които се намират в него, а копия от тях са неразделна част от настоящия
акт.
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Районен съд – Търговище е един от трите районни съдилища в района
на ОС – Търговище, който обхваща и РС–Попово и РС-Омуртаг.
Съдът се помещава в сграда на адрес – гр. Търговище, ул.
„Славейков“ № 59. Предоставена е за управление и стопанисване с Акт за
публична държавна собственост № 4284 от 17.12.2008 г. на Окръжен съд Търговище, а Окръжен съд – Търговище я предоставя за ползване на
Районен съд – Търговище (последен протокол на дата – 07.11.2019 г.).
Районен съд - Търговище разполага с 3 бр. съдебни зали. Предоставя на
гражданите следните информационни услуги: Поддържа се информационно
табло „Информация за гражданите“, на което се поставя актуална
информация. Поставени са указателни табели и стикери за мерките срещу
разпространението на коронавирусната инфекция.
Наличният брой съдебни зали с оглед постъпилите дела през
проверявания период и броя на съдиите се приема за достатъчен за
безпрепятствено правораздаване на съдебните състави при РС-Търговище.
Съдът работи по Стратегически план за дейността на Районен съд гр.
Търговище за 2021 г. – 2023 г. и по утвърдени годишни оперативни
планове. Със Заповед № 170/06.04.2021 г. на административния
ръководител – председател на РСТ на основание чл. 7 ал. 1 т.1 от ЗФУКПС
са утвърдени Стратегически план за дейността на РС – Търговище за
периода 2021-2023 година и Оперативен план на РС – Търговище за 2021 г.
В стратегическия план са заложени дългосрочните цели и приоритети на
съда, набелязани са мерки, чието изпълнение е насочено към
усъвършенстване на работните процеси, прилагане на политики и практики
по планиране и управление на съда. В оперативния план стратегическите
цели и мерки за постигането им са разпределени в рамките на календарната
2021 г. Утвърден е и се води риск-регистър, в който са отразени
характерните за дейността на съда рискове, върху състоянието на които
назначена за целта комисия осъществява текущо наблюдение.
От предвидените стратегически цели и приоритети, действия и мерки
за постигането им, способи за измерване и оценка на резултатите се
изпълняват всички, както следва:
- усъвършенстване управлението на делата
- оптимизиране управлението на съда, чрез икономично и
целесъобразно управление на бюджета.
- информационно и технологично модернизиране - съществен
приоритет за постигане по-високо ниво на административно обслужване и
достъпност до съдебната система.
- развитие на материалните ресурси на съда
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- развитие на кадровия потенциал за постигане на оптимално
качество на съдебната дейност и високо ниво на административно
обслужване.
- гарантиране на достъпа до правосъдие.
- прозрачност, отчетност и публичност в работата на съда
- борба с корупцията и противодействие на конфликта на интереси.
- обмен на добри практики и участие при изготвянето на
законопроекти и инициативи относно нормативната уредба, свързана с
работата на съда.
- мониторинг на изпълнението на стратегическия план.
Положени са усилия за подобряване на общественото доверие в съда
чрез предоставяне на компетентни и бързи услуги на гражданите и
улесняване на достъпа им до съда, което е приоритет за ръководството на
РС – Търговище. Дейностите в тази насока са следните:
Поставени са указателни табели и табла непосредствено до входа на
съда и на всеки етаж от сградата, с изчерпателна информация за
предлаганите административни услуги за гражданите, както и за
местонахождението на работните помещения.
Работното време на отделните звена, обслужващи граждани е
непрекъснато. Съдебните служители носят табелки с имената си за
улеснение в комуникацията с гражданите.
Интернет страницата на съда поддържа данни за структурата и
службите в съда; банкова информация; публикувани съдебни актове;
актуален календар на заседанията; обявления за публични продажби;
различни утвърдени образци на бланки за предоставяне на
административни услуги и друга полезна информация.
На входа е поставен информационен монитор, на който се предоставя
информация за делата и залите за конкретния ден.
Регистратурите на РС съда, чрез които се осигурява достъп на
гражданите и се намират на един етаж.
Пред всяка съдебна зала има информационни дисплеи, с актуална
информация за състава на съда, насрочените дела за деня (по часове в
съответната зала), както и кое от делата се разглежда в момента в залата.
В сградата на съда са налични две ПОС-терминални устройства, което
е допълнително удобство за гражданите и бързина на услугите,
предоставяни от съда.
І. УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДА
Председател на съда е Анета Петрова, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
Избран е по протокол № 33/06.10.2020 г. на СК на ВСС, встъпил в длъжност
на 28.10.2020 г. Заместник – председател е Вяра Панайотова, встъпил в
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длъжност на 01.12.2014 г. През проверявания период съгласно заповед №
1/05.01.2015 г. на Председателя на РСТ в съда са обособени следните
отделения: наказателно и гражданско. Общият брой на съдиите по щат е 10.
През проверявания период 2020 година действително са работили 9 съдии, а
от встъпването в длъжност на 28.10.2020 г. на Председателя Анета Петрова
– 10 съдии. Със Заповед № РД-0035/25.01.2021 г. на Председателя на
Апелативен съд - Варна съдия Пламен Драганов е командирован, считано от
15.02.2021 г. на незаета щатна бройка „съдия в ОС – Разград“ наказателно
отделение, до заемането й от титуляр, като командироването продължава
понастоящем. От 15.02.2021 г. действително са работили 9 съдии.
През проверявания период няма поощрения и налагани наказания на
магистрати, разглеждащи наказателни дела.
През 2021година със Заповед №500/14.12.2021 г. на Председателя на
Районен съд – Търговище е поощрен служител - Завеждащ служба
„Съдебни секретари“, с отличие „служебна благодарност и грамота“ и
парична награда, за проявен висок професионализъм и образцово
изпълнение на служебните задължения.
За подобряване на квалификацията си през 2020 г. и 2021 . съдиите от
РС-Търговище са участвали в следните семинари и обучения:
Ø
"Развиване на професионалната компетентност за вземане на
решения и ефективно работно взаимодействие", организирано от НИП,
проведено в периода 9 - 11 септември 2021 г. и
Ø
Регионално обучение на тема "Измененията в ЗАНН от 2020 г. в
сила от 23.12.2021г.", организираното по инициатива на
Административен съд – Търговище и по линия на НИП в периода 28/29
септември 2021 г.
В щатното разписание на РС–Търговище има 24 щатни бройки за
съдебни служители, от тях 3 щ. бр. в общата администрация и 21 щ. бр. в
специализираната администрация.
Съотношението между броя на съдиите и съдебните служители е 1: 2,4.
Разпределението на делата в РС–Търговище се извършва при спазване
на изискването на чл. 9, ал. 1 и ал. 2 от ЗСВ – на принципа на случайния
подбор чрез електронно разпределение съобразно поредността на
постъпването им. РС-Търговище прилага принципа за случайния подбор
чрез програмен продукт за случайно разпределение на делата ССРД до
30.06.2020 г., а след тази дата - ЕИСС. Разпределението на делата се
извършва съгласно заповеди № 1/05.01.2015 г., № 242/29.08.2016 г., № 371
от 08.10.2018 г., № 365/28.10.2020 г., № 375/09.11.2020 г., № 376/09.11.2020
г., № 378/09.11.2020 г., № 379/09.11.2020г., № 42/27.01.2021г., № 63 от
15.02.2021г., № 319/08.07.2021г.
В СИС за случайно разпределение на изпълнителни дела се използва
програмен продукт ССРД.
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В РС-Търговище действат Вътрешни правила за случайно
разпределение на делата, приети с Решение на Общото събрание на съдиите
от 07.04.2017 г., изменени с решения на Общото събрание на съдиите в РСТ,
проведени на 31.05.2017 г., 27.04.2018 г., 29.06.2018 г., 05.12.2019 г., на
21.06.2021 г. и 08.04.2022г.
Съдиите, които разглеждат наказателни дела, са работили при 100 %
натоварване. Председателят на съда участва при натовареност 70 %
наказателни дела, а заместник – председателят участва при натовареност 88
% в граждански дела.
Разпределението на делата чрез опцията „автоматично“ се извършва
между всички съдии от съответното отделение, за които не са налице
основания за ползване на други опции.
Разпределението на делата чрез опцията „ръчно“ се прилага в случаите
налагащи делото да се разпредели на конкретен съдия, както следва:
В НО това са случаите на:
Ø прекратяване на съдебното производство и връщане на делото на
прокурор за допълнително разследване, новообразуваното дело при
последващото му внасяне в съда се разпределя на първоначално
определения съдия;
Ø след отмяна на съдебен акт, прекратяващ производството по дело на
основание подсъдност, новообразуваното дело, както и това което е
върнато след произнасяне по повдигнат спор за подсъдност се
разпределя на първоначално определения съдия;
Ø след прекратяване на съдебното производство, образувано по реда на
чл. 243 от НПК и чл. 244 от НПК и връщане делото на прокурора за
администриране на жалбата, повторно внесеното в съда дело се
образува под нов номер и се възлага за разглеждане на първоначалния
съдия докладчик. Изключение от това правило, с оглед краткия срок
за разглеждане и произнасяне по жалбата се допуска в случаите,
когато първоначалния съдия докладчик отсъства за по-продължителен
срок.В този случай делото се разпределяна режим „Автоматичен“
измежду останалите съдии;
Ø С оглед гарантиране възможността делото да се гледа в РС-Нови
пазар, делата по чл.65 от НПК се възлагат на съдията, разгледал
искането по чл.64 от НПК.
Разпределение чрез опцията „по дежурство“ се извършва за
образуваните дела, посочени в т. 3.1 от горепосочените правила.
Делата се образуват своевременно в деня на постъпване на книжата в
съда или на следващия ден. Разпределението на делата се извършва от
председателя на съда, а в негово отсъствие от определен с изрична заповед
съдия или дежурният съдия.
Съдиите дават дежурства съобразно график за дежурствата, който се
изготвя от съдия З. Донкова за дежурствата на съдиите от наказателно
отделение и се предава на зам. председателя, а в негово отсъствие на
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председателя, за включването му в общия график на дежурствата на
съдиите в РСТ (Заповед № 1/05.01.2015 г., Заповед № 378/09.11.2020 г.,
Заповед № 63/15.02.2021 г.).
Съгласно утвърдени Вътрешни правила за разпределение на делата в
РС-Търговище по време на дежурство се гледат следните видове дела:
- по искания на органите на досъдебното производство за разрешение
или одобрение на процесуални действия;
- разпити пред съдия;
- производства по чл. 64 от НПК - искане за вземане на мярка за
неотклонение задържане под стража или домашен арест (чл. 62 от НПК);
- жалби по чл. 61, ал. 3 от НПК; предложения и искания по чл. 67, ал.
1 НПК; жалби по чл. 68, ал. 4 НПК и искания по чл. 68, ал. 6 НПК; искания
по чл. 69, ал. 2 НПК; искания по чл. 70 НПК; искания по чл. 72, ал. 1 НПК;
искания по чл. 73, ал. 2 НПК; разрешения по чл. 146, ал. 3 НПК;
- искания по чл. 40, ал. 4 от ДОПК;
- искания по чл. 159а от НПК;
- по молби за разкриване на банкова тайна по Закона за кредитните
институции;
- производство по чл. 154, ал. 2 и по чл. 158, ал. 3, във вр. с чл. 154 от
Закона за здравето;
- административно-наказателни дела за дребно хулиганство по Указа
за борба с дребното хулиганство или по Закона за опазване на обществения
ред при провеждане на спортни мероприятия;
- в случаите по чл. 68, ал. 5 и чл. 125, ал. 3 от ЗМВР;
- други ЧНД, по които съдът се произнася незабавно или в срок до 24
часа.
- НОХД по споразумения по чл.382 НПК при изрична основателна
молба от страните за разглеждане на делото в деня на постъпването му.
- искания по чл. 381, ал. 1, изр. 2 от НПК, направени от прокурор за
назначаване на защитник в досъдебното производство с оглед сключване на
споразумение;
- АНД, образувани по жалби с правно основание чл. 72 ал.4 ЗМВР.
За подобряване на администрирането, организацията на съдебната и
правораздавателната дейност в РС–Търговище по инициатива на
административния ръководител и с участието на съдиите се провеждат
редовно общи събрания на всички съдии. Обсъдени са били въпроси - по
запознаване на съдиите с констатациите от актове от извършени проверки и
годишните доклади на съда, преразпределение на дела по състави, начина
на използване на средствата за СБКО в районния съд, допълване и
изменения на вътрешни правила и други.
През проверявания период ОС–Търговище е извършил следните
проверки на РС–Търговище:
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През 2020 г. и 2021 г. е извършена една планова проверка по
граждански и наказателни дела от Окръжен съд – Търговище, които
показват както следва:
• за 2021 г. заключението на проверяващите е, че съдиите при
Районен съд – Търговище спазват законоустановените срокове за
насрочване, разглеждане на наказателните дела и постановяване на
съдебните актове, извършват пълна подготовка за съдебните заседания.
Изводите от направената проверка показват, че организацията на работата
на съда е на много добро ниво и няма съществени нарушения допуснати по
образуването и движението на делата, довели до забавяне на наказателното
производство, както и при решаването на делата и мотивирането на
съдебните актове.
ІІ. СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ
В Районен съд–Търговище, съдебните служители са структурирани
съобразно чл. 14 от ПАС на обща и специализирана администрация и
работят общо 24 служители.
Относима за настоящата проверка е работата на специализираната
администрация.
Служителите са общо 21 и са разпределени както следва:
• „Регистратура“ – 1 съдебен деловодител „Регистратура“;
• „Съдебно деловодство“ – 4 съдебни деловодители;
• „Съдебни секретари“ – 7 съдебни секретари;
• „Архив“ – 1 съдебен секретар и 1 съдебен деловодител;
• „Връчване на призовки и съдебни книжа“ – 1 призовкар и 1
призовкар-чистач;
• Бюро „Съдимост“ - 1 съдебен секретар;
• „Съдебно деловодство“ в Съдебноизпълнителна служба – 2
съдебни деловодители;
• Служител по сигурността на информацията – 1 служител
„Човешки ресурси и.ф. на Служител по сигурността на
информацията;
• „Регистратура за класифицирана информация“ – 1 съдебен
секретар и.ф. на РКИ.
Съотношението между броя на съдиите и съдебните служители е 1:
2,4.
В съда има регистратура за класифицирана информация (РКИ). Тя се
намира на четвъртия етаж. Помещението е защитено с метална врата, СОТ
и видео-наблюдение. Документите се изготвят на компютър, който не е
сертифициран за работа с КИ и не е в мрежа, съхраняват се в метална каса.
Водят се всички регистри изисквани по закон.
В съда се водят следните книги:
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-на хартиен носител:
§Регистър на заявленията за достъп до обществена информация
- на хартиен и електронен носител:
§ Входящ дневник – разпечатва се в края на работния ден
§ Изходящ дневник – разпечатва се в началото на следващия ден
§ Азбучен указател за образуваните наказателни и граждански дела –
разпечатва се в началото на следващата година
§ Описна книга – граждански и наказателни дела – разпечатва се в
началото на следващата година
§ Книга за открити заседания – разпичатва се след всяко съдебно
заседание
§ Книга за закрити и разпоредителни заседания – разпечатва се в
началото на следващата година
§ Книга за привеждане в сила на влезли в сила присъди и определения
– разпечатва се в началото на следващия месец
§ Книга за веществените доказателства – разпечатва се в началото на
следващата година
§ Книга за получени и върнати призовки и други съдебни книжа –
разпечатва се в края на всеки работен ден
§ Регистър на съдебните решения по чл. 235, ал. 5 от ГПК – разпечатва
се в края на работния ден
§ Книга за приемане и отказ от наследство – разпечатва се в началото
на следващия месец
§ Регистър на изпълнителните листове, издадени за държавни такси и
суми, присъдени в полза на съдебната власт – разпечатва се в
началото на следващата година
§ Архивна книга – граждански и наказателни дела – разпечатва се два
пъти в годината м. януари и м. юли
§ Регистър на отводите - разпечатва се в края на всеки месец.
Изготвянето на призовките и съобщенията за призованите лица след
образуване на делото и след съдебно заседание се извършва в срок до 3 дни.
При извършената проверка не се констатира неспазване на тези срокове.
Съдебните протоколи по делата се изготвят в срок до 3 дни след
съдебното заседание. Няма наказателни дела, по които този срок да не е
спазен.
Връчването на призовки, съобщения или преписи от жалба на
участвали в производството страни се извършва в срок до 3 дни.
Изпращането на преписи от решенията или от жалби по
административно-наказателни дела се извършва в срок до 3 дни или найкъсно на следващия ден след предаване на решеното дело в деловодството.
Изпращането на делата на по-горна инстанция става до 3 дни след
изтичане на срока за възражения по подадена жалба или протест.
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При проверката се установи, че върху част от проверените дела за 2020
г. и 2021 година са поставени жълти етикети на кориците на бързите
производства, съгласно изискванията на чл. 82, ал. 5 от ПАС.
При проверката се установи следната практика по получаването,
съхраняването и предаването на веществени доказателства (ВД), които се
извършват съгласно Глава 12 от НПК и Глава 19 от ПАС – съгласно Заповед
на председателя на съда, за веществените доказателства е отговаряла
съдебен деловодител. Служителката приема постъпилите в съда веществени
доказателства, след което ги регистрира в книгата за веществени
доказателства по данни в обвинителния акт или заявлението за
приобщаване на веществено доказателство, като съставя протокол с
подробно описание на същите в два екземпляра, подписан от приемащия и
предаващия служител.
Веществените доказателства се приемат в съда, опаковани съобразно
естеството им и по подходящ за съхранение начин. Върху опаковката на
веществените доказателства е поставен стикер с означение на номера и
годината на делото и номера, под който са вписани в книгата за веществени
доказателства. Веществените доказателства, с изключение на парите и
другите ценности, се съхраняват подредени, опаковани и надписани.
Съдебният служител, отговарящ за съхранение на веществените
доказателства осигурява представянето им в съдебно заседание, като
същите се получават от съдебния секретар при предявяване по реда на НПК
и се връщат в склада след приключване на съдебното заседание. Когато
делото се предава от един орган на друг, веществените доказателства се
предават заедно с него.
Веществените доказателства се проверяват от комисия, назначена със
заповед на административния ръководител. Комисията проверява налице ли
са всички веществени доказателства, правилно ли се съхраняват и има ли
доказателства, по отношение на които не е направено разпореждане на съда
или разпореждането не е изпълнено, както и налице ли са веществени
доказателства, за които са налице условията по чл. 132 ал. 2 от ПАС.
Комисията изготвя протокол за проверката, който се съхранява в служба
"Съдебно деловодство".
Веществените доказателства, за които е разпоредено връщане на
собственика или предоставяне на друга институция, се предават с протокол,
съдържащ следните данни: точно описание, номерата на следственото и
съдебното дело, номера на присъдата или определението, отнасящи се до
веществените доказателства, датата на предаването и подписите на
приемащото и предаващото лице.
За унищожаването на веществените доказателства, за които е
постановено това, както и тези, които са без стойност и подлежат на
унищожаване, се съставя протокол от комисия, определена със заповед на
председателя на съда.
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Веществените доказателства, с изключение на парите и другите
ценности, се съхраняват в метален шкаф, находящ се в архивното
помещение на съда.
За проверявания период бяха проверени на място водените книги в
деловодството на РС–Търговище, както следва:
1. Описна книга за 2020 г. – наказателни дела, прошнурована,
прономерована, подлепена, подпечатана, с подпис на председател и
административен секретар, книгата съдържа 78 л.,
започната е на
02.01.2020 г. и е приключена на 31.12.2020 г. по установения ред.
Всички графи са попълнени коректно и са водени по определения ред.
2. Описна книга за 2021 г. – наказателни дела, прошнурована,
прономерована, подлепена, подпечатана, с подпис на председател и
административен секретар, книгата съдържа 60 л., започната е на 04.01.2021
г. и е приключена на 31.12.2021 г. по установения ред.
Всички графи са попълнени коректно и са водени по определения ред.
3. Срочна книга за закрити заседания – наказателни дела за 2020 г.,
книгата е прошнурована, прономерована, подлепена, подпечатана, с подпис
на председател и административен секретар, съдържа 52 л., започната е на
03.01.2020 г. и е приключена на 30.12.2020 г. по установения ред. Книгата
завършва с рекапитулация на описаните дела за календарната 2020 г.
4. Срочна книга за закрити заседания – наказателни дела за 2021 г.,
книгата е прошнурована, прономерована, подлепена, подпечатана, с подпис
на председател и административен секретар, съдържа 27 л., започната е на
01.02.2021 г. и е приключена на 31.12.2021 г. по установения ред. Книгата
завършва с рекапитулация на описаните дела за календарната 2021 г.
5. Срочна книга за открити заседания – наказателни дела за 2020 г.
Състои се от три части, всяка от които е прошнурована, прономерована,
подлепена, подпечатана, с подпис на председател и секретар:
- 1 част се състои от 375 листа, започната на 06.01.2020 г., завършена
на 29.05.2020 г. Всички графи са попълнени коректно и са водени по
определения ред.
- 2 част се състои от 262 листа, започната на 01.06.2020 г., завършена
на 30.07.2020 г. Всички графи са попълнени коректно и са водени по
определения ред.
- 3 част се състои от 214 листа, започната на 03.08.2020 г., завършена
на 30.12.2020 г. Всички графи са попълнени коректно и са водени по
определения ред.
6. Срочна книга за открити заседания – наказателни дела за 2021 г.
Състои се от две части, всяка от които е прошнурована, прономерована,
подлепена, подпечатана, с подпис на председател и секретар:
- 1 част се състои от 208 листа, започната на 05.01.2021 г., завършена
на 29.06.2021 г. Всички графи са попълнени коректно и са водени по
определения ред.
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- 2 част се състои от 202 листа, започната на 01.07.2021 г., завършена
на 31.12.2021 г. Всички графи са попълнени коректно и са водени по
определения ред.
7. Книга за изпълнение на влезли в сила присъди и определения.
Книгата е започната на 06.01.2020 г. и приключена на 31.12.2020 г.
Прошнурована, подлепена, прономерована, подпечатана, с подпис на
председател и административен секретар, съдържа 257 л. При проверката се
установи, че има регулярни (ежемесечни) проверки и е приключена по
установения ред - с отбелязване на последното дело, с дата и с подписи на
проверяващите лица. Всички графи са попълнени коректно и са водени по
определения ред.
8. Книга за изпълнение на влезли в сила присъди и определения.
Книгата е започната на 06.01.2021 г. и приключена на 21.12.2021 г.
Прошнурована, подлепена, прономерована, подпечатана, с подпис на
председател и административен секретар, съдържа 113 л. При проверката се
установи, че има регулярни (ежемесечни) проверки и е приключена по
установения ред - с отбелязване на последното дело, с дата и с подписи на
проверяващите лица. Всички графи са попълнени коректно и са водени по
определения ред.
9. Книга за веществени доказателства за 2020 г. Книгата е започната
на 14.01.2020 г. и е приключена на 17.12.2020 г. Същата е прономерованa,
прошнурованa, подлепенa, подпечатанa, с подпис на председател и
административен секретар, съдържа 55 л. Вътре в книгата е приложен
„Протокол от извършена годишна инвентаризация на ВД“ ведно с описи на
проверените ВД.
10. Книга за веществени доказателства за 2021 г. Книгата е започната
на 04.01.2021 г. и е приключена на 20.12.2021 г. Същата е прономерованa,
прошнурованa, подлепенa, подпечатанa, с подпис на председател и
административен секретар, съдържа 56 л. Вътре в книгата е приложен
„Протокол от извършена годишна инвентаризация на ВД“ ведно с описи на
проверените ВД.
В отделна папка с твърди корици са приложени протоколи за
унищожаване на ВД за 2020 и 2021 г., като календарните години са
отделени с разделител. В протоколите не е описан конкретния метод/начин
за унищожаване на ВД.
11. Азбучник по наказателни дела за 2020 г. - прошнурован,
прономерован, подлепен, подпечатан, с подпис на председател и
административен секретар, съдържа 28 л., започнат на 01.01.2020 г. и
приключен на 31.12.2020 г. по установения ред - с последно отбелязване,
дата и подпис на проверил.
12. Азбучник по наказателни дела за 2021 г. - прошнурован,
прономерован, подлепен, подпечатан, с подпис на председател и
административен секретар, съдържа 24 л., започнат на 01.01.2021 г. и
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приключен на 31.12.2021 г. по установения ред - с последно отбелязване,
дата и подпис на проверил.
13. Заповедна книга 1 част - започната на 12.06.2017 г. и е приключена
на 22.06.2020 г. Всяка календарна година е отделена с разделител. За 2020 г.
е започната със Заповед № 1 от 02.01.2020 г. и приключена със Заповед №
217 от 22.06.2020 г. Подпечатана, прономерована, прошнурована и
подлепена, подписана с подпис на председателя на съда и административен
секретар, съдържа 104 л.
14. Заповедна книга 2 част - започната на 22.06.2020 г. и е приключена
на 29.12.2021 г. Всяка календарна година е отделена с разделител. За 2020 г.
е започната със Заповед № 218 от 22.06.2020 г. и приключена със Заповед №
438 от 30.12.2020 г. За 2021 г. е започната със заповед № 1 от 04.01.2021 г. и
приключена със заповед № 508 от 29.12.2021 г. Подпечатана,
прономерована, прошнурована и подлепена, подписана с подпис на
председателя на съда и административен секретар, съдържа 101 л.
Към книгите в класьори с твърди корици са поставени, подредени в
хронологичен ред, екземпляри от издадените заповеди на председателя на
съда, а самите книги съдържат кратка анотация на отделните заповеди.
От 01.01.2022 г. са въведени нови номенклатурни индекси –
заповедите е по административната дейност са с индекс РД-13, а останалите
заповеди – с индекс РД-14, като се водят в отделни заповедни книги.
В хода на проверката не бяха констатирани пропуски при попълване на
проверените книги.
Като добра практика в РС–Търговище, следва да се отбележи, че се
водят следните допълнителни книги:
1. Архивна книга за наказателни дела за 2020 г., подпечатана,
прономерована, прошнурована и подлепена, съдържа 84 л., с подпис на
председател и административен секретар. Започната за 06.01.2020 г. до
22.12.2020 г. Приключена по установения ред.
2. Архивна книга за наказателни дела за 2021 г., подпечатана,
прономерована, прошнурована и подлепена, съдържа 45 л., с подпис на
председател и административен секретар. Започната за 06.01.2021 г. до
22.12.2021 г. Приключена по установения ред.
3. Изходящ дневник за 2020 г. – общ – граждански, наказателни,
брачни и административни дела. Книгата представлява компютърна
разпечатка на подредени в хронологичен ред на изходящите номера на
издадените и изпратени от съда документи до различни адресати.
Прономерована, прошнурована, подпечатана, съдържа 522 л. Приключена
по установения ред – с печат, дата и подпис на извършил проверката –
административен секретар.
4. Изходящ дневник за 2021 г. – общ – граждански, наказателни,
брачни и административни дела. Книгата представлява компютърна
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разпечатка на подредени в хронологичен ред на изходящите номера на
издадените и изпратени от съда документи до различни адресати.
Прономерована, прошнурована, подпечатана, съдържа 465 л. Приключена
по установения ред – с печат, дата и подпис на извършил проверката –
административен секретар.
5. Входящ дневник за 2020 г. – граждански, наказателни, граждански,
наказателни, брачни и административни дела. Книгата се състои от три
тома и всеки от тях представлява компютърна разпечатка на подредени в
хронологичен ред на входящи номера на регистрирани документи,
постъпили в съда. Прономерована, прошнурована, подпечатана. Том 1
съдържа 441 л., Том 2 – 604 л., Том 3 – 433 л. Приключени по установения
ред – с печат, дата и подпис на извършил проверката – административен
секретар.
6. Входящ дневник за 2021 г. – граждански, наказателни, граждански,
наказателни, брачни и административни дела. Книгата се състои от три
тома и всеки от тях представлява компютърна разпечатка на подредени в
хронологичен ред на входящи номера на регистрирани документи,
постъпили в съда. Прономерована, прошнурована, подпечатана. Том 1
съдържа 448 л., Том 2 – 572 л., Том 3 – 387 л. Приключени по установения
ред – с печат, дата и подпис на извършил проверката – административен
секретар.
7. Регистър на отводите и самоотводите по НПК и ГПК за 2020 г.Книгата е прономерована, прошнурована, подпечатана, съдържа 10 л.
Представлява компютърна разпечатка на подредени по хронологичен ред
дела, по които са направени отводи и самоотводи. Приключена по
установения ред – с печат, дата и подпис на извършил проверката –
председателя на съда.
8. Регистър на отводите и самоотводите по НПК и ГПК за 2021 г.Книгата е прономерована, прошнурована, подпечатана, съдържа 13 л.
Представлява компютърна разпечатка на подредени по хронологичен ред
дела, по които са направени отводи и самоотводи. Приключена по
установения ред – с печат, дата и подпис на извършил проверката –
председателя на съда.
9. Регистър на заявленията за достъп до обществена информация.
Книгата е прономерована, прошнурована, подпечатана, подлепена, с подпис
на деловодител, съдържа 103 л. Започната на 28.01.2010 г. и се води и към
момента на проверката, като в нея са описани в хронологичен ред
постъпилите заявления с техния заявител, както и номер на решението, с
което се предоставя пълен, частичен достъп или отказ. Всяка календарна
година е отделена и е проверена от деловодител.
ІІІ. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
Уеб-сайтът на РС–Търговище е https://targovishte-rs.justice.bg/ На
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страницата ежедневно се публикуват постановените съдебни актове и
всички по-важни вътрешни правила и процедури, тарифи, бланки на
документи, годишни отчети, обявления на ДСИ и др. Информацията се
актуализира всекидневно.
С цел оперативност и бързина във връзка с актуална информация
насочена към магистрати, ДСИ и/или съдебни служители, в съда се
поддържа вътрешно споделено пространство, където се качват постъпила
информация за служебно ползване: писма, заповеди, протоколи, доклади,
справочна информация и други документи, с които следва да се запознаят
работещите в съда. Достъпът до тази информация е постоянен и се
осъществява само от вътрешната мрежа.
В техническо отношение съда е добре оборудван и с добро програмно
обезпечение, което подпомага по-ефективната работа на магистратите и
служителите му.
В съда има въведени писмени правила за управление на
информацията и ІТ технологиите, съгласно заповед № РД-13-42/21.02.2022
г. на Председателя на съда, Политика за използване на компютърното
оборудване в Районен съд – Търговище, Вътрешни правила относно реда за
получаване на документи, отнасящи се до Районен съд - Търговище от
защитен с парола раздел в страницата на ВСС и служебната поща в домейна
на ВСС, Правила за използване на програмни продукти и интернет в РСТ, и
трите актуализирани със заповед № 491/19.12.2018 г. на Председателя на
Районен съд – Търговище, Вътрешни правила относно реда за работа с
електронните пощи на Районен съд – Търговище, актуализирани със
заповед № 127/02.03.2021 г.
Сигурността на информацията в локалната мрежа се осигурява от
използването на антивирусен лицензиран програмен продукт „ESET NOD”,
предоставен от ВСС.
Всички съдии и служители са обучени за работа с Windows 10, MS
Office, MS Word, Internet Explorer, Adobe Acrobat Reader, Outlook Express.
Всички работни места са оборудвани с компютърна техника и са свързани в
локална компютърна мрежа с 4 бр. сървъра. Компютрите се поддържат в
много добро хардуерно и софтуерно състояние и отговарят на съвременните
изисквания. От 30.06.2020 г. е в експлоатация деловодната програма
„Единна информационна система на съдилищата“, която се използва от
администрацията на съда и съдиите за управление на делата, а преди
30.06.2020 г. се използва САС „Съдебно деловодство“. Съдът използва
правно - информационния продукт „Апис” с всички модули. Правно информационните продукти са мрежови вариант и са достъпни от 10
работни места в един момент.
Web - сайтът на Районен съд – Търговище се поддържа ежедневно в
актуално състояние.
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ІV. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА
А. за 2020 г.
По щат съдиите, които гледат наказателни дела са петима. В Районен
съд – Търговище има обособено наказателно отделение. През първата
година от проверявания период наказателни дела са разглеждали следните
съдии:
• Съдия Анета Петрова,
• Съдия Анна Димитрова,
• Съдия Зорница Павлова,
• Съдия Пламен Драганов,
• Съдия Тодор Димитров.
Съгласно разпоредбата на чл. 338, т. 1 от ЗСВ, ползването на платен
годишен отпуск от съдиите в РС–Търговище се разрешава от председателя
на съда.
Административният ръководител на РС–Търговище ползва отпуск
след депозиране на молба до председателя на ОС–Търговище, който
разрешава ползването на отпуска със заповед.
През 2020 г. съдиите са ползвали отпуск (платен и по болест) както
следва:
Съдия Анета Петрова – няма използван отпуск
Съдия Анна Димитрова – 33 дни
Съдия Тодор Димитров – 28 дни
Съдия Зорница Донкова – 25 дни
Съдия Пламен Драганов – 44 дни
През 2020 г. има направени 6 бр. отводи/самоотводи на съдии по
наказателни дела, както следва:
Ø НЧХД 98/2020 г. – отвод на съдия Зорница Донкова
Ø НОХД №216/2020 – отвод на съдия Тодор Димитров и съдия Анна
Димитрова
Ø АНД № 343/2020 г. – отвод на съдия Зорница Донкова и съдия Тодор
Димитров
Ø НОХД № 744/2020 г. – отводи на съдиите Пламен Драганов, Анна
Димитрова, Тодор Димитров, Зорница Донкова, Йоханна Антонова,
Вяра Маркова, Боряна Петрова, Красимира Колева, Христина
Сярова. Производството по делото е прекратено и същото е
изпратено на ВКС за определяне на друг еднакъв по степен съд.
Ø НОХД № 789/2020 г. – отвод на съдия Пламен Драганов.
При проверката бяха проверени на случайния принцип за 2020 г. следните
дела:
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1. ЧНД № 665/2020 г. – образувано на 10.08.2020 г. по чл. 306 от
НПК, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С
разпореждане № 801 от 12.08.2020 г. делото е насрочено за 27.08.2020 г.,
когато е уважено направеното искане.
2. ЧНД № 377/2020 г. – образувано на 14.05.2020 г. по чл. 157 от ЗЗ,
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане №
485 е насрочено за 14.05.2020 г., като е отложено за 26.05.2020 г., когато с
решение № 91 е уважено направеното предложение.
3. ЧНД № 659/2020 г. – образувано на 06.08.2020 г. по чл. 157 от ЗЗ,
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане №
789 от същия ден е насрочено за 06.08.2020 г., като е отложено за 20.08.2020
г., когато с решение № 141 е уважено направеното предложение.
4. ЧНД № 1009/2020 г. – образувано на 17.17.2020 г. по чл. 157 от ЗЗ,
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане №
1182 от 18.12.2020 г. е насрочено за 30.12.2020 г., като е отложено за
12.01.2021 г., когато с решение № 11 е уважено направеното предложение.
5. ЧНД № 340/2020 г. – образувано на 27.04.2020 г. по чл. 64 от НПК,
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане №
422 от същата дата делото е насрочено за същия ден, когато с протоколно
определение е уважено направеното искане.
6. ЧНД № 451/2020 г. – образувано на 05.06.2020 г. по чл. 64 от НПК,
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. Делото е насрочено с
бланката за образуване за същата дата 05.06.2020 г., когато с протоколно
определение е уважено направеното искане.
7. ЧНД № 938/2020 г. – образувано на 26.11.2020 г. по чл. 64 от НПК,
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане №
1089 от същата дата делото е насрочено за същия ден, когато с протоколно
определение е уважено направеното искане.
8. ЧНД № 177/2020 г. – образувано на 24.02.2020 г. по чл. 64 от НПК
във вр. със ЗЕЕЗА, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С
разпореждане № 209 от същия ден делото е насрочено за 25.02.2020 г.
когато с протоколно определение е уважено направеното искане. По
въззивна частна жалба е образувано ВЧНД № 39/20 г. по описа на ОС–
Търговище и с протоколно определение от 02.03.2020 г. е отменено
определението на РС–Търговище, като е взета МНО парична гаранция.
9. ЧНД № 562/2020 г. – образувано на 03.07.2020 г. по чл. 72 от НПК,
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С определение №
140 от 03.07.2020 г. в (закрито заседание) ЗЗ е отхвърлено искането на РПТърговище.
10. ЧНД № 464/2020 г. – образувано на 10.06.2020 г. по чл. 159а от
НПК, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С
разпореждане № 594 от 10.06.2020 г. в ЗЗ е уважено искането на РПТърговище.
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11. ЧНД № 609/2020 г. – образувано на 21.07.2020 г. по чл. 159а от
НПК, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С
разпореждане № 749 от 22.07.2020 г. в ЗЗ е уважено искането на РПТърговище.
12. ЧНД № 896/2020 г. – образувано на 12.11.2020 г. по чл. 161 от
НПК, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С определение
№ 197 от 12.11.2020 г. в ЗЗ е уважено искането на РП-Търговище.
13. ЧНД № 401/2020 г. – образувано на 21.05.2020 г. по чл. 223 от
НПК, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. В бланката за
образуване е насрочено за 27.05.2020 г., когато е извършено исканото
действие по разследване.
14. ЧНД № 381/2020 г. – образувано на 14.05.2020 г. по чл. 223 от
НПК, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С
разпореждане № 511 от 20.05.2020 г. е насрочено за 01.06.2020 г., когато е
извършено исканото действие по разследване.
15. ЧНД № 979/2020 г. – образувано на 07.12.2020 г. по чл. 243 от
НПК, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С определение
№ 3 от 06.01.2021 г. в ЗЗ е отменено постановлението на РП-Търговище за
прекратяване на (наказателното производство) НП.
16. ЧНД № 880/2020 г. – образувано на 03.11.2020 г. по чл. 244 от
НПК, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С определение
№ 196 от 06.11.2020 г. в ЗЗ е отменено постановлението на РП-Търговище
за спиране на НП.
17. ЧНД № 830/2020 г. – образувано на 13.10.2020 г. по чл. 244 от
НПК, протокол за избор на съдия–докладчик от 14.11.2020 г. С определение
№ 195 от 05.11.2020 г. в ЗЗ е отменено постановлението на РП-Търговище
за спиране на НП. По въззивен частен протест е образувано ВЧНД № 221/20
г. по описа на ОС–Търговище и с протоколно определение от 08.02.2021 г. е
потвърдено определението на РС–Търговище.
18. ЧНД № 1002/2020 г. – образувано на 15.12.2020 г. по чл. 244 от
НПК, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С определение
№ 218 от 21.12.2020 г. в ЗЗ е оставена без разглеждане жалбата като
недопустима.
19. ЧНД № 435/2020 г. – образувано на 29.05.2020 г. по чл. 72 от
НПК, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С определение
№ 103 от 29.05.2020 г. в ЗЗ е уважено искането на РП-Търговище.
20. ЧНД № 607/2020 г. – образувано на 20.07.2020 г. по чл. 87 от НК,
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане №
739 от 21.07.2020 г. е насрочено за 12.08.2020 г., когато с определение №
158 е уважено направеното искане.
21. АНД № 905/2020 г. – образувано на 16.11.2020 г. по жалба срещу
наказателно постановление (НП), протокол за избор на съдия–докладчик от
същата дата. С разпореждане № 1062 от 18.11.2020 г. е насрочено за
04.12.2020 г., като е отложено за 22.12.2020 г., когато делото е приключено
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и с Решение № 53/10.02.2021 г. е отменено НП. По касационна жалба е
образувано КАНД № 40/2021 г. по описа на АдмС- Търговище и с решение
№ 45 от 06.04.2021 г. е оставено в сила решението на РС –Търговище.
22. АНД № 734/2020 г. – образувано на 09.09.2020 г. по жалба срещу
НП, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане
№ 876 от 11.09.2020 г. е насрочено за 08.10.2020 г., когато делото е
приключено и с Решение № 207/02.12.2020 г. е отменено частично НП.
23. АНД № 667/2020 г. – образувано на 11.08.2020 г. по жалба срещу
НП, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане
№ 804 от 13.08.2020 г. жалбата е оставена без движение и са дадени
указания за отстраняване на констатирани нередовности. С разпореждане №
847/27.08.2020 г. е насрочено за 10.09.2020 г., когато делото е приключено и
с Решение № 194/04.11.2020 г. е потвърдено НП. По касационна жалба е
образувано КАНД № 157/2020 г. по описа на АдмС- Търговище и с решение
№ 2 от 08.01.2021 г. е оставено в сила решението на РС –Търговище.
24. АНД № 94/2020 г. – образувано на 29.01.2020 г. по жалба срещу
НП, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане
№ 119 от 31.01.2020 г. е насрочено за 26.02.2020 г., когато делото е
приключено и с Решение № 63/26.03.2020 г. е потвърдено НП. По
касационна жалба е образувано КАНД № 45/2020 г. по описа на АдмСТърговище и с решение № 82 от 14.08.2020 г. е оставено в сила решението
на РС –Търговище.
25. АНД № 643/2020 г. – образувано на 31.07.2020 г. по жалба срещу
НП, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане
№ 781 от 03.08.2020 г. е насрочено за 09.09.2020 г., когато делото е
приключено и с Решение № 162/29.09.2020 г. е потвърдено НП.
26. АНД № 658/2020 г. – образувано на 06.08.2020 г. по жалба срещу
НП, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане
№ 791 от 07.08.2020 г. е насрочено за 16.09.2020 г., отложено за 08.10.2020
г., когато делото е приключено и с Решение № 188/29.10.2020 г. е отменено
НП.
27. АНД № 78/2020 г. – образувано на 27.01.2020 г. по жалба срещу
НП, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане
№ 103 от 28.01.2020 г. е насрочено за 21.02.2020 г., когато делото е
приключено и с Решение № 80/16.04.2020 г. е отменено НП.
28. АНД № 50/2020 г. – образувано на 20.01.2020 г. по жалба срещу
НП, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане
№ 70 от 22.01.2020 г. е насрочено за 18.02.2020 г., когато делото е
приключено и с Решение № 79/13.04.2020 г. е изменено НП, като е намален
размера на имуществената санкция.
29. АНД № 4/2020 г. – образувано на 03.01.2020 г. по жалба срещу
НП, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане
№ 18 от 06.01.2020 г. е насрочено за 28.01.2020 г., когато делото е
приключено и с Решение № 44/09.03.2020 г. е потвърдено НП. По
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касационна жалба е образувано КАНД № 40/2020 г. по описа на АдмСТърговище и с решение № 54 от 25.06.2020 г. е оставено в сила решението
на РС –Търговище.
30. АНД № 962/2020 г. – образувано на 04.12.2020 г. по жалба срещу
НП, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане
№ 1121 от 04.12.2020 г. е насрочено за 29.12.2020 г., отложено за 26.01.2021
г., когато делото е приключено и с Решение № 49/08.02.2021 г. е потвърдено
НП. По касационна жалба е образувано КАНД № 91/2021 г. по описа на
АдмС- Търговище и с решение № 100 от 23.07.2021 г. е оставено в сила
решението на РС –Търговище.
31. АНД № 569/2020 г. – образувано на 06.07.2020 г. по жалба срещу
НП, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане
№ 699 от 07.07.2020 г. е насрочено за 18.08.2020 г., когато делото е
приключено и с Решение № 174/14.10.2020 г. е потвърдено НП. По
касационна жалба е образувано КАНД № 144/2020 г. по описа на АдмСТърговище и с решение № 151 от 09.12.2020 г. е оставено в сила решението
на РС –Търговище.
32. АНД № 831/2020 г. – образувано на 14.10.2020 г. по жалба срещу
НП, протокол за избор на съдия–докладчик от 15.10.2020 г. С разпореждане
№ 988 от 15.10.2020 г. е насрочено за 11.11.2020 г., когато делото е
приключено и с Решение № 6/07.01.2021 г. е изменено НП, като е намалена
наложената глоба.
33. АНД № 1005/2020 г. – образувано на 15.12.2020 г. по жалба срещу
НП, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане
№ 1175 от 17.12.2020 г. е насрочено за 05.01.2021 г., когато делото е
приключено и с Решение № 71/24.02.2021 г. е отменено НП. По касационна
жалба е образувано КАНД № 50/2021 г. по описа на АдмС- Търговище и с
решение № 49 от 22.04.2021 г. е оставено в сила решението на РС –
Търговище.
34. АНД № 913/2020 г. – образувано на 19.11.2020 г. по жалба срещу
НП, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане
№ 1069 от 19.11.2020 г. е насрочено за 10.12.2020 г., отложено за 21.01.2021
г., когато делото е приключено и с Решение № 63/17.02.2021 г. е отменено
НП. По касационна жалба е образувано КАНД № 58/2021 г. по описа на
АдмС- Търговище и с решение № 83 от 11.06.2021 г. е оставено в сила
решението на РС –Търговище.
35. АНД № 213/2020 г. – образувано на 09.03.2020 г. по жалба срещу
НП, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане
№ 286 от 11.03.2020 г. е насрочено за 14.04.2020 г., с разпореждане № 429
от 27.04.2020 г. е отсрочено за 29.05.2020 г. поради въведеното извънредно
положение, когато делото е приключено и с Решение № 260007/06.07.2020
г. е потвърдено НП. По касационна жалба е образувано КАНД № 83/2020 г.
по описа на АдмС- Търговище и с решение № 95 от 28.08.2020 г. е оставено
в сила решението на РС –Търговище.
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36. АНД № 676/2020 г. – образувано на 13.08.2020 г. по жалба срещу
НП, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане
№ 820 от 17.08.2020 г. е насрочено за 15.09.2020 г., когато делото е
приключено и с Решение № 197/11.11.2020 г. е потвърдено НП.
37. АНД № 277/2020 г. – образувано на 01.04.2020 г. по жалба срещу
НП, протокол за избор на съдия–докладчик от 09.04.2020 г. С разпореждане
№ 458 от 07.05.2020 г. е насрочено за 05.06.2020 г., когато делото е
приключено и с Решение № 260029/20.07.2020 г. е отменено НП.
38. АНД № 894/2020 г. – образувано на 10.11.2020 г. по жалба срещу
НП, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане
№ 1053 от 11.11.2020 г. е насрочено за 03.12.2020 г., когато делото е
приключено и с Решение № 218/14.12.2020 г. е отменено НП.
39. АНД № 902/2020 г. – образувано на 16.11.2020 г. по жалба срещу
НП, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане
№ 1057 от 16.11.2020 г. е насрочено за 10.12.2020 г., когато делото е
приключено и с Решение № 235/30.12.2020 г. е отменено НП.
40. АНД № 453/2020 г. – образувано на 05.06.2020 г. по чл. 78а от НК
за извършено престъпление по чл. 191 от НК, протокол за избор на съдия–
докладчик от същата дата. С разпореждане № 589 от 08.06.2020 г. е
насрочено за 22.06.2020 г., когато делото е приключено и с Решение № 119
от същата дата обвиняемият е признат за виновен, освободен е от
наказателна отговорност и му е наложено административно наказание –
глоба. Мотивите предадени в срок.
41. АНД № 532/2020 г. – образувано на 26.06.2020 г. по чл. 78а от НК
за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 5, ал. 3, т. 1 от НК, протокол за
избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане № 260002 от
30.06.2020 г. е насрочено за 20.07.2020 г., когато делото е приключено и с
Решение № 260032 от същата дата обвиняемият е признат за виновен,
освободен е от наказателна отговорност и му е наложено административно
наказание – глоба. Мотивите предадени в срок.
42. АНД № 587/2020 г. – образувано на 13.07.2020 г. по чл. 78а от НК
за извършено престъпление по чл. 325б, ал. 2 от НК, протокол за избор на
съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане № 741 от 21.07.2020 г. е
насрочено за 12.08.2020 г., когато делото е приключено и с Решение № 137
от същата дата обвиняемият е признат за виновен, освободен е от
наказателна отговорност и му е наложено административно наказание –
глоба. Мотивите предадени в срок.
43. АНД № 115/2020 г. – образувано на 06.02.2020 г. по чл. 78а от НК
за извършено престъпление по чл. 345, ал. 2 от НК, протокол за избор на
съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане № 140 от 07.02.2020 г. е
насрочено за 27.02.2020 г., когато делото е приключено и с Решение № 34
от същата дата обвиняемият е признат за виновен, освободен е от
наказателна отговорност и му е наложено административно наказание –
глоба. Мотивите предадени в срок.
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44. АНД № 75/2020 г. – образувано на 24.01.2020 г. по чл. 78а от НК
за извършено престъпление по чл. 345, ал. 2 от НК, протокол за избор на
съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане № 101 от 28.01.2020 г. е
насрочено за 19.02.2020 г., когато делото е приключено и с Решение № 26
от същата дата обвиняемият е признат за виновен, освободен е от
наказателна отговорност и му е наложено административно наказание –
глоба. Мотивите предадени в срок.
45. АНД № 654/2020 г. – образувано на 05.08.2020 г. по чл. 78а от НК
за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 3, т. 1 от НК, протокол за избор
на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане № 786 от 06.08.2020 г.
е насрочено за 26.08.2020 г., когато делото е приключено и с Решение №
144 от същата дата обвиняемият е признат за виновен, освободен е от
наказателна отговорност и му е наложено административно наказание –
глоба. Мотивите предадени в срок.
46. АНД № 908/2020 г. – образувано на 17.11.2020 г. по чл. 78а от НК
за извършено престъпление по чл. 345, ал. 2 от НК, с протокол за избор на
съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане № 1060 от 17.11.2020 г. е
насрочено за 10.12.2020 г., когато делото е приключено и с Решение № 215
от същата дата обвиняемият е признат за виновен, освободен е от
наказателна отговорност и му е наложено административно наказание –
глоба. Мотивите предадени в срок.
47. АНД № 919/2020 г. – образувано на 20.11.2020 г. по чл. 78а от НК
за извършено престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 1 и т. 12, вр. чл. 130 от НК,
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане №
1096 от 27.11.2020 г. е насрочено за 18.12.2020 г., отложено за 12.01.2021 г.,
когато делото е приключено и с Решение № 10 от същата дата обвиняемият
е признат за виновен, освободен е от наказателна отговорност и му е
наложено административно наказание – глоба. Мотивите предадени в срок.
48. АНД № 948/2020 г. – образувано на 30.11.2020 г. по чл. 78а от НК
за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3 от НК, протокол за
избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане № 1099 от
30.11.2020 г. е насрочено за 17.12.2020 г., когато делото е приключено и с
Решение № 224 от същата дата обвиняемият е признат за виновен,
освободен е от наказателна отговорност и му е наложено административно
наказание – глоба. Мотивите предадени в срок. По въззивна жалба е
образувано ВАНД № 9/2021 г. по описа на ОС-Търговище и с Решение №
260025/01.04.2021 г. е потвърдено решението на РС-Търговище.
49. НЧХД № 1022/2020 г. образувано на 23.12.2020 г. по чл. 130 и
чл. 144 от НК, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С
разпореждане № 11/05.01.2021 г. оставено без движение до отстраняване на
констатираните нередовности. С разпореждане № 66/18.01.2021 г. е
насрочено за 29.01.2021 г., по постъпила молба от защитник, делото е
отложено за 09.02.2021 г., по постъпила молба от подсъдимия, делото е
отложено за 12.03.2021 г., отложено за 06.04.2021 г. С разпореждане № 289
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от 01.04.2021 г. е отсрочено за 27.04.2021 г. по молба на подсъдимия,
отложено за 25.05.2021 г., отложено за 15.06.2021 г., когато е прекратено
наказателното производство поради постигнато спогодба в съдебно
заседание.
50. НЧХД № 483/2020 г. образувано на 16.06.2020 г. по чл. 130 от
НК, протокол за избор на съдия–докладчик от 17.06.2020 г. С разпореждане
№ 631/19.06.2020 г. е насрочено за 09.07.2020 г.„С разпореждане № 260005
от 30.06.2020 г. е отсрочено за 04.07.2020 г., отложено за 14.07.2020 г.,
отложено за 25.08.2020 г., отложено за 10.09.2020 г., когато е прекратено
наказателното производство поради постигнато спогодба между страните.
51. НЧХД № 469/2020 г. образувано на 10.06.2020 г. по чл. 130 от
НК, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане
№ 607/12.06.2020 г. е оставено без движение до отстраняване на
констатираните нередовности. С разпореждане № 638/19.06.2020 г. е
насрочено за 06.07.2020 г., отложено за 22.07.2020 г., отложено за
02.09.2020 г., отложено за 23.09.2020 г., когато е постановена оправдателна
присъда № 260006.
52. НЧХД № 380/2020 г. образувано на 14.05.2020 г. по чл. 130 от
НК, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане
№ 495/15.05.2020 г. е насрочено за 03.06.2020 г., отложено за 01.07.2020 г.,
когато е постановена осъдителна присъда № 260000, като прилага
института на реторсията.
53. НЧХД № 467/2020 г. образувано на 15.06.2020 г. по чл. 130 от
НК, протокол за избор на съдия–докладчик от 16.06.2020 г. С разпореждане
№ 627/19.06.2020 г. е насрочено за 22.07.2020 г., отложено за 13.08.2020 г.,
отложено за 17.09.2020 г., когато е постановена осъдителна присъда №
260004, като е приложен чл. 78а от НК.
54. НЧХД № 508/2020 г. образувано на 22.06.2020 г. по чл. 132, ал.
1, вр. чл. 129, ал. 2 от НК, протокол за избор на съдия–докладчик от същата
дата. С разпореждане № 260000/30.06.2020 г. делото е оставено без
движение до отстраняване на констатираните нередовности, с разпореждане
№ 260012/06.07.2020 г. е насрочено за 12.08.2020 г., отложено за 08.09.2020
г., отложено за 01.10.2020 г., когато е постановена оправдателна присъда №
260009/02.10.2020 г. По въззивна частна жалба е образувано ВНЧХД №
2141/2020 г. по описа на ОС-Търговище и с Решение № 260011/12.02.2021 г.
е потвърдена присъдата на РС-Търговище.
55. НЧХД № 1029/2020 г. образувано на 31.12.2020 г. по чл. 148, ал.
2 от НК, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С
разпореждане № 24/06.01.2021 г. делото е оставено без движение до
отстраняване на констатираните нередовности, с разпореждане №
88/25.01.2021 г. е насрочено за 19.02.2021 г. На 29.01.2021 г. делото е
преразпределено на съдия Т. Димитров, поради командироване на
първоначално определения съдия-докладчик. С разпореждане №
111/02.02.0221 г. делото е оставено без движение до отстраняване на
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констатираните нередовности. С разпореждане № 155/16.02.2021 г. е
насрочено за 02.03.2021 г., отложено за 01.04.2021 г., с разпореждане №
285/01.04.2021 г. по молба от тъжителката, делото е отсрочено за 15.04.2021
г., по постъпила молба от повереника, делото е отсрочено за 29.04.2021 г.,
когато е постановена оправдателна присъда № 13. По въззивна частна жалба
е образувано ВНЧХД № 160/2021 г. по описа на ОС-Търговище и с Решение
№ 75/09.12.2021 г. е потвърдена присъдата на РС-Търговище.
56. НЧХД № 98/2020 г. образувано на 31.01.2020 г. по чл. 132 от НК,
протокол за избор на съдия–докладчик от 30.01.2020 г. С определение №
30/03.02.2020 г., съдия Донкова се е отвел от разглеждане на делото и го е
докладвала за определяне на нов съдия-докладчик. С протокол за избор на
съдия-докладчик от 04.02.2020 г. делото е разпределено на съдия
Димитрова, която с разпореждане № 145/07.02.2020 г. е насрочила делото за
27.02.2020 г., отложено за 11.03.2020 г., когато с Определение № 65 е
прекратено производството поради оттегляне на подадената тъжба.
57. НОХД № 958/2020 г. образувано на 02.12.2020 г. по внесено
споразумение за извършено престъпление по чл. 343б от НК, протокол за
избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане №
1112/02.12.2020 г. е насрочено за 09.12.2020 г., когато е одобрено внесеното
споразумение.
58. НОХД № 666/2020 г. образувано на 10.08.2020 г. по внесено
споразумение за извършено престъпление по чл. 209 от НК, протокол за
избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане №
793/10.08.2020 г. е насрочено за 10.08.2020 г., когато е одобрено внесеното
споразумение.
59. НОХД № 407/2020 г. образувано на 26.05.2020 г. по внесено
споразумение за извършено престъпление по чл. 343б от НК, протокол за
избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане №
529/27.05.2020 г. е насрочено за 02.06.2020 г., когато е одобрено внесеното
споразумение.
60. НОХД № 398/2020 г. образувано на 21.05.2020 г. по внесено
споразумение за извършено престъпление по чл. 197 във вр. с чл. 195 от НК,
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане №
524/22.05.2020 г. е насрочено за 28.05.2020 г., когато е одобрено внесеното
споразумение.
61. НОХД № 753/2020 г. образувано на 17.09.2020 г. по внесено
споразумение за извършено престъпление по чл. 343б от НК, протокол за
избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане №
889/17.09.2020 г. е насрочено за 17.09.2020 г., когато е одобрено внесеното
споразумение.
62. НОХД № 825/2020 г. образувано на 22.10.2020 г. по внесено
споразумение за извършено престъпление по чл. 343б от НК, протокол за
избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане №
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1003/23.10.2020 г. е насрочено за 29.10.2020 г., когато е одобрено внесеното
споразумение.
63. НОХД № 746/2020 г. образувано на 14.09.2020 г. по внесено
споразумение за извършено престъпление по чл. 343б от НК, с протокол за
избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане №
883/15.09.2020 г. е насрочено за 17.09.2020 г., когато е одобрено внесеното
споразумение.
64. НОХД № 944/2020 г. образувано на 27.11.2020 г. по внесено
споразумение за извършено престъпление по чл. 216 от НК, протокол за
избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане №
1094/27.11.2020 г. е насрочено за 03.12.2020 г., когато е одобрено внесеното
споразумение.
65. НОХД № 1003/2020 г. образувано на 15.12.2020 г. по внесено
споразумение за извършено престъпление по чл. 316 вр. с чл. 308 от НК,
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане №
1166/16.12.2020 г. е насрочено за 21.12.2020 г., когато е одобрено внесеното
споразумение.
66. НОХД № 874/2020 г. образувано на 30.10.2020 г. по внесен ОА
за извършено престъпление по чл. 195 вр. с чл. 194 от НК, протокол за
избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане № 1032 от
02.11.2020 г. е насрочено за 23.11.2020 г., когато е одобрено постигнато
споразумение.
67. НОХД № 276/2020 г. образувано на 09.04.2020 г. по внесен ОА
за извършено престъпление по чл. 195 вр. с чл. 194 от НК, протокол за
избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане № 371 от
14.04.2020 г. е насрочено за 08.06.2020 г., когато е постановена осъдителна
присъда № 19. Мотивите предадени в срок.
68. НОХД № 301/2020 г. образувано на 14.04.2020 г. по внесен ОА
за извършено престъпление по чл. 195 вр. с чл. 194 от НК, протокол за
избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане № 426 от
28.04.2020 г. е насрочено за 15.06.2020 г., когато е постановена осъдителна
присъда № 21. Мотивите предадени в срок.
69. НОХД № 121/2020 г. образувано на 10.02.2020 г. по внесен ОА
за извършено престъпление по чл. 211 вр. с чл. 209 от НК, протокол за
избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане № 153 от
11.02.2020 г. е насрочено за 12.03.2020 г., когато е постановена осъдителна
присъда № 12. Мотивите предадени в срок.
70. НОХД № 367/2020 г. образувано на 11.05.2020 г. по внесен ОА
за извършено престъпление по чл. 343б от НК, протокол за избор на съдия–
докладчик от същата дата. С разпореждане № 468 от 11.05.2020 г. е
насрочено за 20.05.2020 г., когато е одобрено постигнато споразумение.
71. НОХД № 182/2020 г. образувано на 27.02.2020 г. по внесен ОА
за извършено престъпление по чл. 183 от НК, с протокол за избор на съдия–
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докладчик от същата дата. С разпореждане № 221 от 28.02.2020 г. е
насрочено за 05.03.2020 г., когато е одобрено постигнато споразумение.
72. НОХД № 119/2020 г. образувано на 07.02.2020 г. по внесен ОА
за извършено престъпление по чл. 195, вр. чл. 194 от НК, протокол за избор
на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане № 146 от 07.02.2020 г.
е насрочено за 14.02.2020 г., когато е постановена осъдителна присъда № 8.
Мотивите предадени в срок.
73. НОХД № 1023/2020 г. образувано на 29.12.2020 г. по внесен ОА
за извършено престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 1 и т. 12, вр. чл. 130, ал. 1 от
НК, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане
№ 26 от 07.01.2021 г. е насрочено за 05.02.2021 г., отложено за 26.02.2021 г.,
когато е одобрено постигнато споразумение.
74. НОХД № 318/2020 г. образувано на 16.04.2020 г. по внесен ОА
за извършено престъпление по чл. 343б от НК, протокол за избор на съдия–
докладчик от същата дата. С разпореждане № 451 от 04.05.2020 г. е
насрочено за 19.05.2020 г., когато е постановена осъдителна присъда № 14.
Мотивите предадени в срок.
75. НОХД № 128/2020 г. образувано на 11.02.2020 г. по внесен ОА
за извършено престъпление по чл. 183, ал. 1, вр. чл. 26 от НК, протокол за
избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане № 168 от
13.02.2020 г. е насрочено за 05.03.2020 г., когато е постановена осъдителна
присъда № 10, като е приложена разпоредбата на чл. 183, ал. 3 от НК.
Мотивите предадени в срок.
76. НОХД № 528/2020 г. образувано на 25.06.2020 г. по внесен ОА
за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 3, т. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК,
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане №
671 от 26.06.2020 г. е насрочено за 20.08.2020 г. в разпоредително
заседание, насрочено за 17.09.2020 г., когато е постановена осъдителна
присъда № 260003, като е приложена разпоредбата на чл. 78а от НК.
Мотивите предадени в срок.
77. НОХД № 662/2020 г. образувано на 06.08.2020 г. по внесен ОА
за извършено престъпление по чл. 343б от НК, протокол за избор на съдия–
докладчик от същата дата. С разпореждане № 795 от 10.08.2020 г. е
насрочено за 03.09.2020 г., с разпореждане № 849/31.08.2020 г. делото е
отсрочено за 08.09.2020 г., когато е одобрено постигнатото споразумение.
78. НОХД № 33/2020 г. образувано на 15.01.2020 г. по внесен ОА за
извършено престъпление по чл. 325, ал. 2, вр. ал. 1 и чл. 131, ал. 2, т. 4 от
НК, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане
№ 72 от 23.01.2020 г. е насрочено за 25.02.2020 г., отложено за 27.03.2020 г.,
с разпореждане № 436/27.04.2020 г. делото е отсрочено за 02.06.2020 г.,
когато е постановена осъдителна присъда № 16. Мотивите предадени в
срок.
79. НОХД № 216/2020 г. образувано на 11.03.2020 г. по внесен ОА
за извършено престъпление по чл. 290, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК,
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протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане №
311 от 25.03.2020 г. съдия се е отвел от разглеждане на делото. С протокол
за избор на съдия-докладчик от 27.03.2020 г. делото е разпределено на
съдия Димитрова, която с определение № 317 от 30.03.2020 г. се е отвела от
разглеждане на делото. С протокол за избор на съдия-докладчик от
31.03.2020 г. делото е разпределено на съдия Драганов, който с
разпореждане № 487/14.05.2020 г. насрочва делото за 09.06.2020 г.,
отложено за 07.07.2020 г., отложено за 28.08.2020 г., отложено за 25.09.2020
г., когато е постановена осъдителна присъда № 260007. Мотивите в срок.
По въззивна жалба е образувано ВНОХД № 215/2020 Г. по описа на ОСТърговище и с решение № 260006 от 26.01.2021 г. е изменена постановената
от РС-Търговище присъда.
През 2020 г. в Районен съд-Търговище са поставени за разглеждане
общо 1087 бр. наказателни дела. Останали от предишен период са 58 бр. От
тях НОХД – 226 бр., ЧНД – 439 бр., НЧХД – 22 бр. и АНД – 333 бр. , АНД
по чл. 78а от НК са 67 бр.
Новообразуваните наказателни дела са 1029 бр. От тях НОХД – 213 бр.,
ЧНД – 436 бр., НЧХД – 14 бр. и АНД – 366 бр. (от тях по чл. 78а от НК са
63 бр.). Процентното съотношение на останалите несвършени от предходен
период, спрямо всички поставени за разглеждане наказателни дела е 5.33 %.
СЪДИЯ

постъпили дела през 2020 г.
общо дела

№

1
2
3
4
5

Всичко дела
Анета Петрова
Анна Димитрова
Зорница Павлова
Пламен Драганов
Тодор Димитров

1029
33
228
213
333
22

в т.ч по видове дела.:
АНД/
вкл. по
НОХД НЧХД
ЧНД
чл. 78а от
НК /
213
14
366
436
3
0
14
16
58
3
88
79
54
3
93
63
44
4
80
205
54
4
91
73

През 2020 г. съдиите са приключили 998 бр. наказателни дела, които по
брой и вид и състави са както следва:
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СЪДИЯ

Свършени дела през 2020 г.
общо дела

№

1
2
3
4
5

Всичко дела
Анета Петрова
Анна Димитрова
Зорница Павлова
Пламен Драганов
Тодор Димитров

998
24
227
204
328
215

в т.ч по видове дела.:
АНД/вкл.
по чл.
ЧНД
НОХД
НЧХД
78а от
НК/
215
19
328
436
3
0
5
16
58
4
87
78
52
6
81
65
46
5
74
203
56
4
81
74

През 2020 г. в съда не са разглеждани дела с висок обществен интерес.
През 2020 г. са прекратени общо 233бр. дела, както следва:
4 бр. дела прекратени на основание чл. 289, ал. 1 във връзка чл.
24, ал. 5, т. 4 от НПК;
9 бр. дела прекратени и изпратени на друг съд по подсъдност;
9 бр. дела прекратени поради недопустимост на жалбата;
32 бр. по други причини
179 бр. със споразумение

Анета Петрова
Анна Димитрова
Зорница Павлова
Пламен Драганов
Тодор Димитров
Всичко:

Прекратени през
2020 г.:
4
64
60
47
58
233

През 2020 г. в РС–Търговище с осъдителни присъди са приключили 24
дела, по съдии както следва:
Съдия
Анна Димитрова
Зорница Павлова
Пламен Драганов
Тодор Димитров

Постановени осъдителни присъди брой
5
8
5
6
28

От постановените през 2020 г. оправдателни присъди, влезли в сила са
3 броя:
• НЧХД № 989/2019 г. – съдия Пламен Драганов, постановява
изцяло оправдателна присъда, поради несъставомерност на
деянието.
• НЧХД № 508/2020 г. – съдия Тодор Димитров, постановява
изцяло оправдателна присъда, тъй като деянието е извършено в
условията на в условията на неизбежна отбрана.
• НЧХД № 469/2020 г. – съдия Зорница Павлова, постановява
оправдателна присъда по отношение на единия подсъдим, тъй
като не е доказано неговото участие в извършването на
инкриминираното деяние.
През 2020 г. РС–Търговище е разгледал 2 бр. наказателни дела, по
които подсъдимият е бил непълнолетен.
По реда на гл. 29 от НПК „Решаване на делото със споразумение” са
решени 179 бр. дела, като по реда на чл. 381 от НПК са 156 броя и по реда
на чл. 384 от НПК са 23 броя дела.
По 25 бр. дело не е спазен срока съгласно чл. 382, ал. 2 от НПК,
поради обявеното извънредно положение, през което не са били
разглеждани определени видове дела.
По реда на гл. 28 от НПК „Освобождаване от наказателна отговорност
с налагане на административно наказание” са разгледани 64 бр. дела.
Общо 9 бр. дела са насрочени в срок по-дълъг от 1 месец съгласно чл.
376, ал. 1 от НПК, както следва:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

АНД № 260/2020 г. – съдия Тодор Димитров
АНД № 293/2020 г. – съдия Анна Димитрова
АНД № 329/2020 г. – съдия Тодор Димитров
АНД № 343/2020 г. – съдия Анна Димитрова
АНД № 362/2020 г. – съдия Анна Димитрова
АНД № 457/2020 г. – съдия Пламен Драганов
АНД № 477/2020 г. – съдия Анна Димитрова
АНД № 602/2020 г. – съдия Пламен Драганов
АНД № 625/2020 г. – съдия Пламен Драганов

Причините за неспазване на срока се дължат на обявеното извънредно
положение, през което не са били разглеждани определени видове дела.
По реда на гл. 27, НПК „Съкратено съдебно следствие в производство
пред първата инстанция” са разгледани 12 бр. дела.
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През 2020 г. в РС–Търговище не са разглеждани дела по реда на гл.26
от НПК - „Ускоряване на наказателното производство“.
През 2020 г. в РС–Търговище са разгледани 16 бр. дела по реда на гл.
24, НПК „Бързо производство”. По 11 броя дела е бил спазен срока
посочен в чл. 359, ал. 1 от НПК, като същите са били насрочени в първия
възможен заседателен ден. 5 бр. са разгледани в по-дълъг срок, поради
обявеното извънредно положение, през което не са били разглеждани
определени видове дела.
През 2020 г. в РС–Търговище са образувани и разгледани общо 5 бр.
дела по реда на гл. 34 от НПК. От тях по реда на раздел I „Прилагане на
принудителни медицински мерки” е 0 бр., а по реда на раздел II
„Реабилитация“ са 5 бр. дела.
През 2020 г. в РС–Търговище няма дела, които да са разгледани по
реда на гл.35 „Производства във връзка с изпълнения на наказанията” от
НПК.
През 2020 г. в РС–Търговще, няма върнати дела на прокурора за
отстраняване на очевидна фактическа грешка или прекратени производства
на основание чл. 248а от НПК.
За 2020 г. са разгледани 15 бр. дела, образувани по искане за вземане
на мярка за неотклонение „Задържане под стража” (чл.64 от НПК) или за
нейното изменение (чл. 65 от НПК). От тях 12 бр. дела са по чл. 64 от НПК
и 3 бр. дела са по чл. 65 от НПК.
От общия брой ЧНД с правно основание чл. 64 и чл. 65 от НПК съдът
е постановил определението си в деня на образуването по 7 бр. дела, като 7
бр. дела са по чл. 64 от НПК и 0 бр. дело е по чл. 65 от НПК.
От общия брой ЧНД с правно основание чл. 64 и чл. 65 от НПК съдът
е постановил определението си в 3 дневен срок от деня на образуването по 8
бр. дела, като 5 бр. дело е по чл. 64 от НПК и 3 бр. дела са по чл. 65 от НПК.
От общия брой ЧНД с правно основание чл. 64 и чл. 65 от НПК,
съдът е постановил определението си в срок по-дълъг от 3 дни по 0 бр. дела.
През проверяваната година в РС–Търговище са разгледани 439 бр.
ЧНД. От тях с правно основание по чл. 243 от НПК са 5 бр. и 3 бр. разпити.
По спазването на чл. 247а от НПК:
През проверявания период 3 бр. НОХД са насрочени в тримесечен срок
без разрешение на председателя. Неспазването на срока се дължи на
обявеното извънредно положение, през което не са били разглеждани
определени видове дела:
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№ дело
НОХД 263/2020
НОХД 216/2020
НОХД 317/2020

Съдия:
Анна Димитрова
Пламен Драганов
Пламен Драганов

По спазването на чл. 271, ал. 10 от НПК:
През 2020 г. по всички разгледани дела е спазен срока по чл. 271, ал. 10
от НПК.
По спазването на чл. 308 от НПК:
Изготвяне на мотиви по наказателни дела след
обяваване на присъдата
в т.ч НОХД и НЧХД:

общо
дела

СЪДИЯ

Анета Петрова
Анна Димитрова
Зорница Павлова
Пламен Драганов
Тодор Димитров

до 15 дни

до 60 дни

след 60
дни

40

5

35

0

0

0

10

3

11

1

10

1

9

0

0
7
10
9
9

0
0
0
0
0

През 2020 г. в РС–Търговище решенията по АНД дела са изготвени в
срок до два месеца от обявяване на делото за решаване. Няма АНД,
решенията, по които да са изготвени до три месеца от обявяване на делото
за решаване и след изтичане на срока от три месеца.
По спазването на чл. 416 от НПК:
По 215 бр. дела препис от присъдата или определението за изпълнение
е изпратен на съответния орган в 7-дневен срок от влизането й в сила. През
2020 г. има 14 бр. дела, по които препис от присъдата да е изпратен на
съответния орган в срок по-дълъг от 7 дни от влизането й в сила. Причината
за това е забавяне на делото от горестоящата инстанция, както и забавяне в
изготвянето на мотивите.
По спазването на чл. 22 от НПК относно общия срок за
разглеждане и решаване на делото:
От свършените 998 бр., общо 928
съдебно заседание:

бр. дела са приключили в едно
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СЪДИЯ

НОХД

НЧХД

А. Петрова
А.Димитрова
З. Павлова
Пл. Драганов
Т. Димитров

3
55
51
43
51

0
2
1
1
1

АНД ( вкл.
по чл. 78 а
от НК)
5
82
73
69
69

ЧНД

Всичко:

16
77
60
200
69

24
216
185
313
190

Това е 92.98 % от общо свършените през проверяваната година
наказателни дела.
От общо свършените 998 бр. наказателни дела, 60 бр. наказателни дела
са приключили до три съдебни заседания. От тях:
АНД – 26 бр., НОХД –11 бр., ЧНД – 13 бр. и НЧХД – 10 бр.
Това е 6.01 % от общо свършените през проверяваната година
наказателни дела.
Наказателните дела, приключили с повече от три съдебни заседания
са 7 бр. От тях:
АНД – 0 бр., НОХД – 2 бр., НЧХД – 5 бр. и ЧНД – 0 бр.
Това е 0.7 % от общо свършените през проверяваната година
наказателни дела.
От общо свършените 998 бр. наказателни дела, по 791 бр. наказателни
дела разглеждането е било в срок до 3 месеца, т.е. 79.25 %.
С обща продължителност от 3 до 6 месеца са 189 наказателни дела, т.
е. 18.9 %.
С обща продължителност от 6 до 9 месеца са 14 наказателни дела, т. е.
1.4 %
С продължителност повече от 9 месеца са 4 наказателни дела, т. е. 0.4
%:
• НОХД 686/2019 г., съдия А. Димитрова – продължителност 9 м.;
• НОХД 548/2019 г., съдия З. Павлова – продължителност 9 м.;
• НОХД 218/2019 г., съдия П. Драганов – продължителност 11 м.;
• НОХД 100/2020 г., съдия Т. Димитров – продължителност 11 м.
В края на първата година от поверявания период не са приключили 89
бр. наказателни дела, от които НОХД – 11 бр., НЧХД – 3 бр., АНД
(включително по чл. 78а от НК) – 72 бр. и ЧНД – 3 бр.
В РС–Търговище през 2020 г. няма изгубени и погасени по давност
дела. През първата година от проверявания период няма спрени дела.
От приключилите през отчетния период 998 бр. наказателни дела
обжалвани са 123 бр.:
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нох
д

нчх
д

чн
д

анх
д

андчл.7
8а
НК

123

19

5

14

84

1

0

0
2

0

5

23

28

8

5

14

25
39

5
3

0
0
1
0
4

0

30

1

1

0

Анета Петрова
Анна Димитрова
Зорница Павлова
Пламен Драганов
Тодор Димитров
Йоханна Антонова

1

19

3

28

0
0
0
0
1

0

0

0

общо дела

общо дела

СЪДИЯ

в т.ч. върнати от инстанционен контрол
обжалвани от 01.01.2020 г. до
върнати от инстанционен контрол
31.12.2020 г.
през 2020 г.
в т.ч по видове дела.:
в т.ч по видове дела.:
нох
д

нчх
д

чн
д

анх
д

андчл.7
8а
НК

126

15

5

12

92

2

0

0

0

0

0

34

2

0

3

28

30

7

2

5

16

26

0

1

22

35

3
2

3

3

26

0
1
0
0
1

1

1

0

0

0

0

Има резултат по 126 бр., от които:
а) потвърдени са 96 бр.акта.

СЪДИЯ

общо дела

Потвърдени съдебни актове /НД/ за 2020 г.
в т.ч по видове дела:
нохд

нчхд

96

10

3

8

73

2

0

0

0

0

0

0

Анна Димитрова

24

1

0

0

22

1

Зорница Докова Павлова

24

4

1

5

14

0

Пламен Драганов

23

3

0

1

19

0

Тодор Димитров

25

2

2

2

18

1

Анета Петрова

чнд

анхд

анд-чл.78а НК

б) отменени са 19 бр. акта.
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3
Анета Петрова

0

0

0

0

0

Анна Димитрова

1

0

0

0

1

Зорница Павлова

0

0

0

0

0

Пл. Драганов

1

0

0

0

Тодор Димитров

1

0

0

0

16

отменени с
постановяване на нова
присъда, в т. ч. по видове
дела

но
хд

нч
хд

ч
н
д

1

0

3

ан
хд

анд
чл.
78а
НК

12

0

общо дела

общо дела

СЪДИЯ

отменени с връщане на
делото за ново
разглеждане, в т. ч. по
видове дела
ан
дч
чл.
ан
но нч
н
78
хд
хд хд
д
а
Н
К
0
0
0
3
0

общо дела

отменени съдебни актове /НД/ за 2020 г.
отменени с прекратяване
на наказателното
производство, в т. ч. по
видове дела

ан
хд

анд
чл.
78а
НК

но
хд

нч
хд

ч
н
д

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

0

0

3

4

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

2

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

1

0

5

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

в) изменени са 7 бр. акта.
Измененеи съдебни актове /НД/ за 2020 г.
общо
дела

СЪДИЯ

в т.ч по видове дела.:
нохд

нчхд

чнд

анд-чл.78а
НК

анхд

7

1

2

0

4

0

Анета Петрова

0

0

0

0

0

0

Анна Димитрова

2

1

0

0

1

0

Зорница Павлова

2

0

1

0

1

0

Пламен Драганов

0

0

0

0

0

0

Тодор Димитров

3

0

1

0

2

0

Горните показатели обуславят извода, че пред проверяваната година,
съдиите от РС–Търговище са правораздавали в съответствие със закона и
добрите практики.
НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ
Средномесечното постъпление на наказателни дела на един съдия на
база утвърденото щатно разписание през първата година от проверявания
период е 17.15 дела, а средномесечно свършените наказателни дела от един
съдия през същата година са 16.63 дела.
Средномесечното постъпление на наказателни дела на един
наказателен съдия на база действителна натовареност през първата година
от проверявания период е 20.68 дела/изчислява се на база постъпили дела и
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действително отработени човекомесеци в наказателно отделение/,
средномесечно свършени дела от един наказателен съдия са 20.05 дела.
През първата година от проверявания период в наказателното
отделение на Районен съд - Търговище са отработени 49.77 човеко месеци,
като изчислението на показателя става при съотнасяне на постъпилите дела
и съответно решените дела към тези отработени човекомесеци.
Б. за 2021 г.
По щат съдиите, които гледат наказателни дела са 5. В съда има
обособено наказателно отделение. Със Заповед № РД-0035/25.01.2021 г. на
Председателя на Апелативен съд - Варна съдия Пламен Драганов е
командирован, считано от 15.02.2021 г. на незаета щатна бройка „съдия в
ОС – Разград“ наказателно отделение, до заемането й от титуляр, като
командироването продължава понастоящем. От 15.02.2021 г. действително
са работили 4 съдии.
В отделението не са работили съдебни помощници.
Съгласно разпоредбата на чл. 338, т. 1 от ЗСВ, ползването на платен
годишен отпуск от съдиите в РС–Търговище се разрешава от председателя
на съда.
Административният ръководител на РС–Търговище ползва отпуск след
депозиране на молба до председателя на ОС–Търговище, който разрешава
ползването на отпуска със заповед. През 2021 г. съдиите са ползвали отпуск
(платен и по болест) както следва:
№ по ред
1.
2.
3.
4.
5.

Съдия
Анета Петрова
Анна Димитрова
Тодор Димитров
Зорница Донкова
Пламен Драганова

Отпуск - общо
31 дни
43 дни
27 дни
21 дни
26 дни

През 2021 г. има направени 14 бр. отводи/самоотводи на съдии по
наказателни дела, както следва:
1. НОХД № 352/2021 г. – отвод на съдия – докладчик Анета Петрова
2. НОХД № 401/2021 г. – отвод на съдия Анна Димитрова, отвод на
съдия Анета Петрова, отвод на съдия Зорница Донкова, отвод на
съдия Тодор Димитров, отвод на съдия Красимира Колева, отвод на
съдия Вяра Маркова, отвод на съдия Боряна Петрова, отвод на съдия
Христина Сярова. Производството по НОХД № 401/2021 г. по описа
на РСТ е прекратено и делото е изпратено на ВКС за определяне на
друг равен по степен съд.
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3.
4.
5.
6.
7.

НОХД № 412/2021 г. – отвод на съдия Зорница Донкова
НЧХД № 450/2021 г. – отвод на съдия Зорница Донкова
АНД № 453/2021 г. – отвод на съдия Тодор Димитров
АНД № 746/2021 г. – отвод на съдия Зорница Донкова
НЧХД № 607/2021 . – отвод на съдия Тодор Димитров

Веществените доказателства се получават, съхраняват, предават,
проверяват и унищожават по описания в доклада за 2020 г. начин.
При проверката бяха проверени на случайния принцип за 2021 г.
следните дела:
1.
ЧНД № 489/2021 г. – образувано на 02.07.2021 г. по чл. 306 от НПК,
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане №
518 от 02.07.2021 г. делото е насрочено за 05.08.2021 г., когато с
определение № 154 е уважено направеното искане.
2. ЧНД № 354/2021 г. – образувано на 19.05.2021 г. по чл. 306 от
НПК, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С
разпореждане № 400 от 21.05.2021 г. делото е насрочено за 15.06.2021 г.,
когато с протоколно определение е уважено направеното искане.
3. ЧНД № 441/2021 г. – образувано на 11.06.2021 г. по чл. 157 от
Закона за здравето (ЗЗ), протокол за избор на съдия–докладчик от същата
дата. С разпореждане № 470 от 11.06.2021 г. е насрочено за същия ден, като
е отложено за 24.06.2021 г., когато с решение № 193 е уважено направеното
предложение.
4. ЧНД № 163/2021 г. – образувано на 22.02.2021 г. по чл. 157 от ЗЗ,
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане №
179 от 22.02.2021 г. е насрочено за 08.03.2021 г., като е отложено за
22.03.2021 г., когато с решение № 111 е уважено направеното предложение.
5. ЧНД № 21/2021 г. – образувано на 06.01.2021 г. по чл. 157 от ЗЗ,
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане №
18 от 06.01.2021 г. е насрочено за същия ден, като е отложено за 19.01.2021
г., когато с решение № 18 е уважено направеното предложение.
6. ЧНД № 593/2021 г. – образувано на 17.08.2021 г. по чл. 157 от ЗЗ,
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане №
642 от 17.08.2021 г. е насрочено за същия ден, като е отложено за 18.08.2021
г., когато е отложено за 26.08.2021 г., когато с решение № 245 е уважено
направеното предложение. По въззивна частна жалба е образувано ВЧНД №
236/21 г. по описа на ОС–Търговище и с решение № 59 от 21.09.2021 г. е
потвърдено изцяло решението на РС-Търговище.
7. ЧНД № 691/2021 г. – образувано на 23.09.2021 г. по чл. 64 от НПК,
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане №
784 от същата дата делото е насрочено за същия ден, когато с протоколно
определение е уважено направеното искане.
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8. ЧНД № 120/2021 г. – образувано на 05.02.2021 г. по чл. 64 от НПК
във вр. със ЗЕЕЗА, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С
разпореждане № 129 от същия ден делото е насрочено за 05.02.2021 г.
когато с определение № 24 е уважено направеното искане. По въззивна
частна жалба е образувано ВЧНД № 33/21 г. по описа на ОС–Търговище и с
определение № 260040 от 11.02.2021 г. е потвърдено определението на РС–
Търговище.
9. ЧНД № 913/2021 г. – образувано на 30.11.2021 г. по чл. 72 от НПК,
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С определение №
242 от 30.11.2021 г. в закрито заседание (ЗЗ) е уважено искането на РПТърговище.
10. ЧНД № 74/2021 г. – образувано на 21.01.2021 г. по чл. 72 от НПК,
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С определение № 14
от 21.01.2021 г. в ЗЗ е уважено искането на РП-Търговище.
11. ЧНД № 61/2021 г. – образувано на 15.01.2021 г. по чл. 72 от НПК,
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С определение № 6
от 15.01.2021 г. в ЗЗ е уважено искането на РП-Търговище.
12. ЧНД № 316/2021 г. – образувано на 27.04.2021 г. по чл. 62 от ЗКИ,
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С решение № 137 от
27.04.2021 г. в ЗЗ е уважено искането на ОП-Търговище.
13. ЧНД № 46/2021 г. – образувано на 14.01.2021 г. по чл. 62 от Закон
за кредитните институции (ЗКИ), протокол за избор на съдия–докладчик от
същата дата. С решение № 16 от 15.01.2021 г. в ЗЗ е уважено искането на
ОП-Търговище.
14. ЧНД № 745/2021 г. – образувано на 12.10.2021 г. по чл. 161 от
НПК, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С определение
№ 201 от 12.10.2021 г. в ЗЗ е уважено искането на РП-Търговище.
15. ЧНД № 47/2021 г. – образувано на 14.01.2021 г. по чл. 223 от
НПК, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С
разпореждане № 64 от 15.01.2021 г. е насрочено за 21.01.2021 г., когато е
уважено направеното искане.
16. ЧНД № 197/2021 г. – образувано на 11.03.2021 г. по чл. 223 от
НПК, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С
разпореждане № 221 от 11.03.2021 г. е насрочено за 17.03.2021 г., когато е
уважено направеното искане.
17. ЧНД № 546/2021 г. – образувано на 27.07.2021 г. по чл. 222 от
НПК, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С
разпореждане № 596 от 27.07.2021 г. е насрочено за 28.07.2021 г., когато е
уважено направеното искане.
18. ЧНД № 308/2021 г. – образувано на 21.04.2021 г. по чл. 243 от
НПК, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С определение
№ 99 от 21.05.2021 г. в ЗЗ е потвърдено постановлението на РП-Търговище
за прекратяване на НП.
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19. ЧНД № 12/2021 г. – образувано на 04.01.2021 г. по чл. 243 от
НПК, протокол за избор на съдия–докладчик от същия ден. С определение
№ 16 от 25.01.2021 г. в ЗЗ е потвърдено постановлението на РП-Търговище
за прекратяване на НП. По въззивна частна жалба е образувано ВЧНД №
35/21 г. по описа на ОС–Търговище и с определение № 260057 от
12.03.2021 г. е потвърдено определението на РС–Търговище.
20. ЧНД № 148/2021 г. – образувано на 17.02.2021 г. по чл. 243 от
НПК, протокол за избор на съдия–докладчик от същия ден. С определение
№ 45 от 11.03.2021 г. в ЗЗ е отменено постановлението на РП-Търговище за
прекратяване на НП. По въззивна частна жалба е образувано ВЧНД №
133/21 г. по описа на ОС–Търговище и с определение № 65 от 29.06.2021 г.
е потвърдено определението на РС–Търговище.
21. ЧНД № 254/2021 г. – образувано на 26.03.2021 г. по чл. 87 от НК,
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане №
279 от 29.03.2021 г. е насрочено за 12.04.2021 г., когато с протоколно
определение е оставена без уважение молбата.
22. ЧНД № 143/2021 г. – образувано на 16.02.2021 г. по чл. 433 от
НПК вр. чл. 87 от НК, протокол за избор на съдия–докладчик от същата
дата. С разпореждане № 164 от 19.02.2021 г. е насрочено за 16.03.2021 г.,
когато с протоколно определение е уважена молбата.
23. ЧНД № 287/2021 г. – образувано на 12.04.2021 г. по чл. 433 от
НПК вр. чл. 87 от НК, протокол за избор на съдия–докладчик от същата
дата. С разпореждане № 318 от 13.04.2021 г. е насрочено за 11.05.2021 г.,
когато с определение № 84 молбата е оставена без разглеждане като
недопустима.
24. АНД № 303/2021 г. – образувано на 19.04.2021 г. по жалба срещу
наказателно постановление (НП), протокол за избор на съдия–докладчик от
същата дата. С разпореждане № 342 от 26.04.2021 г. е насрочено за
26.05.2021 г., когато делото е приключено и с Решение № 204/08.07.2021 г.
е потвърдено НП.
25. АНД № 725/2021 г. – образувано на 05.10.2021 г. по жалба срещу
НП, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане
№ 821 от 05.10.2021 г. е насрочено за 25.10.2021 г., когато делото е
приключено и с Решение № 289/29.10.2021 г. е потвърдено НП.
26. АНД № 834/2021 г. – образувано на 09.11.2021 г. по жалба срещу
НП, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане
№ 943 от 09.11.2021 г. е насрочено за 29.11.2021 г., когато делото е
приключено и с Решение № 342/03.12.2021 г. е потвърдено НП. По
касационна жалба е образувано КАНД № 8/2022 г. по описа на АдмСТърговище, като с решение № 5 от 04.02.2022 г. е отменено решението на
РС –Търговище.
27. АНД № 279/2021 г. – образувано на 08.04.2021 г. по жалба срещу
НП, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане
№ 310 от 08.04.2021 г. е насрочено за 18.05.2021 г., когато делото е
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приключено и с Решение № 210/14.07.2021 г. е потвърдено НП. По
касационна жалба е образувано КАНД № 127/2021 г. по описа на АдмСТърговище, като с решение № 126 от 22.10.2021 г. е оставено в сила
решението на РС –Търговище.
28. АНД № 59/2021 г. – образувано на 15.01.2021 г. по жалба срещу
НП, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане
№ 63 от 15.01.2021 г. е насрочено за 02.02.2021 г., когато делото е
приключено и с Решение № 52/09.02.2021 г. е потвърдено НП. По
касационна жалба е образувано КАНД № 69/2021 г. по описа на АдмСТърговище, като с решение № 61 от 17.05.2021 г. е оставено в сила
решението на РС –Търговище.
29. АНД № 253/2021 г. – образувано на 26.03.2021 г. по жалба срещу
НП, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане
№ 276 от 26.03.2021 г. е насрочено за 20.04.2021 г., отложено за 13.05.2021
г., отложено за 01.06.2021 г., когато делото е приключено и с Решение №
192/23.06.2021 г. е потвърдено НП. По касационна жалба е образувано
КАНД № 113/2021 г. по описа на АдмС- Търговище, като с решение № 115
от 29.09.2021 г. е оставено в сила решението на РС –Търговище.
30. АНД № 324/2021 г. – образувано на 29.04.2021 г. по жалба срещу
НП, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане
№ 357 от 05.05.2021 г. е насрочено за 26.05.2021 г., отложено за 16.06.2021
г., когато делото е приключено и с Решение № 216/16.07.2021 г. е отменено
НП.
31. АНД № 133/2021 г. – образувано на 12.02.2021 г. по жалба срещу
НП, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане
№ 146 от 15.02.2021 г. е насрочено за 10.03.2021 г., когато делото е
приключено и с Решение № 106/18.03.2021 г. е потвърдено НП.
32. АНД № 359/2021 г. – образувано на 19.05.2021 г. по жалба срещу
НП, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане
№ 384 от 19.05.2021 г. е насрочено за 14.06.2021 г., когато делото е
приключено и с Решение № 188/17.06.2021 г. е отменено НП.
33. АНД № 384/2021 г. – образувано на 31.05.2021 г. по жалба срещу
НП, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане
№ 418 от 01.06.2021 г. е насрочено за 29.06.2021 г., когато делото е
приключено и с Решение № 242/25.08.2021 г. е отменено НП.
34. АНД № 221/2021 г. – образувано на 18.03.2021 г. по жалба срещу
НП, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане
№ 256 от 22.03.2021 г. е насрочено за 14.04.2021 г., когато делото е
приключено и с Решение № 182/11.06.2021 г. е потвърдено НП.
35. АНД № 62/2021 г. – образувано на 18.01.2021 г. по жалба срещу
НП, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане
№ 73 от 19.01.2021 г. е насрочено за 02.02.2021 г., когато делото е
приключено и с Решение № 50/08.02.2021 г. е отменено НП.
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36. АНД № 530/2021 г. – образувано на 15.07.2021 г. по жалба срещу
електронен фиш, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С
разпореждане № 577 от 16.07.2021 г. е насрочено за 26.08.2021 г., когато
делото е приключено и с Решение № 284/22.10.2021 г. е потвърден
електронния фиш. По касационна жалба е образувано КАНД № 7/2022 г. по
описа на АдмС- Търговище, като с решение № 12 от 07.02.2022 г. е оставено
в сила решението на РС –Търговище.
37. АНД № 425/2021 г. – образувано на 08.06.2021 г. по жалба срещу
НП, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане
№ 457 от 08.06.2021 г. е насрочено за 24.06.2021 г., когато делото е
приключено и с Решение № 226/02.08.2021 г. е отменено НП. По
касационна жалба е образувано КАНД № 121/2021 г. по описа на АдмСТърговище, като с решение № 117 от 30.09.2021 г. е оставено в сила
решението на РС –Търговище.
38. АНД № 643/2021 г. – образувано на 07.09.2021 г. по чл. 78а от НК
за извършено престъпление по чл. 313 от НК, протокол за избор на съдия–
докладчик от същата дата. С разпореждане № 734 от 09.09.2021 г. е
насрочено за 30.09.2021 г., когато делото е приключено и с Решение № 277
от същата дата обвиняемият е признат за виновен, освободен е от
наказателна отговорност и му е наложено административно наказание –
глоба. Мотивите предадени в срок.
39. АНД № 778/2021 г. – образувано на 21.10.2021 г. по чл. 78а от НК
за извършено престъпление по чл. 313, ал. 1 от НК, протокол за избор на
съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане № 889 от 22.10.2021 г. е
насрочено за 17.11.2021 г., когато делото е приключено и с Решение № 313
от същата дата обвиняемият е признат за виновен, освободен е от
наказателна отговорност и му е наложено административно наказание –
глоба. Мотивите предадени в срок.
40. АНД № 785/2021 г. – образувано на 22.10.2021 г. по чл. 78а от НК
за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, т. 1 от НК, протокол
за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане № 891 от
25.10.2021 г. е насрочено за 22.11.2021 г., когато делото е приключено и с
Решение № 323 от същата дата обвиняемият е признат за виновен,
освободен е от наказателна отговорност и му е наложено административно
наказание – глоба. Мотивите предадени в срок.
41. АНД № 156/2021 г. – образувано на 19.02.2021 г. по чл. 78а от НК
за извършено престъпление по чл. 191, ал. 1 от НК, протокол за избор на
съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане № 163 от 19.02.2021 г. е
насрочено за 17.03.2021 г., когато делото е приключено и с Решение № 103
от същата дата обвиняемият е признат за виновен, освободен е от
наказателна отговорност и му е наложено административно наказание –
глоба. Мотивите предадени в срок.
42. АНД № 319/2021 г. – образувано на 28.04.2021 г. по чл. 78а от НК
за извършено престъпление по чл. 191, ал. 1 от НК, протокол за избор на
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съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане № 349 от 29.04.2021 г. е
насрочено за 20.05.2021 г., когато делото е приключено и с Решение № 156
от същата дата обвиняемият е признат за виновен, освободен е от
наказателна отговорност и му е наложено административно наказание –
глоба. Мотивите предадени в срок.
43. АНД № 565/2021 г. – образувано на 06.08.2021 г. по чл. 78а от НК
за извършено престъпление по чл. 345, вр. чл. 63 от НК, протокол за избор
на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане № 618 от 09.08.2021 г.
е насрочено за 26.08.2021 г., когато делото е приключено и с Решение №
244 от същата дата обвиняемият е признат за невиновен, като му е наложено
административно наказание - порицание. Мотивите предадени в срок. По
въззивен протест е образувано ВАНД № 251/2021 г. по описа на ОСТърговище и с решение № 71/23.11.2021 г. е потвърдено решението на РСТърговище.
44. АНД № 680/2021 г. – образувано на 15.09.2021 г. по чл. 78а от НК
за извършено престъпление по чл. 345, ал. 2 от НК, протокол за избор на
съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане № 768 от 16.09.2021 г. е
насрочено за 14.10.2021 г., когато делото е приключено и с Решение № 275
от същата дата обвиняемият е признат за виновен, освободен е от
наказателна отговорност и му е наложено административно наказание –
глоба. Мотивите предадени в срок.
45. АНД № 115/2021 г. – образувано на 04.02.2021 г. по чл. 78а от НК
за извършено престъпление по чл. 192а, ал. 1, вр. чл. 26 от НК, протокол за
избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане № 126 от
05.02.2021 г. е насрочено за 25.02.2021 г., когато делото е приключено и с
Решение № 73 от същата дата обвиняемият е признат за виновен, освободен
е от наказателна отговорност и му е наложено административно наказание –
глоба. Мотивите предадени в срок.
46. АНД № 619/2021 г. – образувано на 31.08.2021 г. по чл. 78а от НК
за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3 от НК, протокол за
избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане № 690 от
01.09.2021 г. е насрочено за 20.09.2021 г., когато делото е приключено и с
Решение № 256 от същата дата обвиняемият е признат за виновен,
освободен е от наказателна отговорност и му е наложено административно
наказание – глоба. Мотивите предадени в срок.
47. АНД № 335/2021 г. – образувано на 05.05.2021 г. по чл. 78а от НК
за извършено престъпление по чл. 345, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, протокол за
избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане № 368 от
10.05.2021 г. е насрочено за 26.05.2021 г., когато делото е приключено и с
Решение № 158 от същата дата обвиняемият е признат за виновен,
освободен е от наказателна отговорност и му е наложено административно
наказание – глоба. Мотивите предадени в срок.
48. АНД № 40/2021 г. – образувано на 11.01.2021 г. по чл. 78а от НК
за извършено престъпление по чл. 324, ал.1 от НК, протокол за избор на
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съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане № 45 от 14.01.2021 г. е
насрочено за 02.02.2021 г., когато делото е приключено и с Решение № 43
от същата дата обвиняемият е признат за невиновен. Мотивите предадени в
срок. По въззивен протест е образувано ВАНД № 40/2021 г. по описа на ОСТърговище и с решение № 260028/14.05.2021 г. е потвърдено решението на
РС-Търговище.
49. АНД № 99/2021 г. – образувано на 29.01.2021 г. по чл. 78а от НК
за извършено престъпление по чл. 345, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, протокол за
избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане № 107 от
01.02.2021 г. е насрочено за 26.02.2021 г., когато делото е приключено и с
Решение № 76 от същата дата обвиняемият е признат за виновен, освободен
е от наказателна отговорност и му е наложено административно наказание –
глоба. Мотивите предадени в срок.
50. НЧХД № 615/2021 г. образувано на 27.08.2021 г. по чл. 130 от
НК, протокол за избор на съдия–докладчик от същия ден. С разпореждане
№ 689/31.08.2021 г. е насрочено за 16.09.2021 г., когато е прекратено
наказателното производство поради постигната спогодба между страните.
51. НЧХД № 592/2021 г. образувано на 17.08.2021 г. по чл. 130 от
НК, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане
№ 651/18.08.2021 г. е насрочено за 16.09.2021 г., отложено за 14.10.2021 г.,
когато е прекратено наказателното производство поради оттегляне на
частната тъжба.
52. НЧХД № 210/2021 г. образувано на 16.03.2021 г. по чл. 130 от
НК, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане
№ 255/22.03.2021 г. е насрочено за 14.04.2021 г., когато с протоколно
определение № 197 е прекратено производството на основание чл. 289 вр.
чл. 24, ал. 5, т. 5 от НПК.
53. НЧХД № 884/2021 г. образувано на 23.11.2021 г. по чл. 130 от
НК, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане
№ 1025/29.11.2021 г. е насрочено за 20.12.2021 г., когато с протоколно
определение е прекратено наказателното производство поради оттегляне на
частната тъжба.
54. НЧХД № 128/2021 г. образувано на 10.02.2021 г. по чл. 148 от
НК, протокол за избор на съдия–докладчик от същия ден. С разпореждане
№ 139/10.02.2021 г. е насрочено за 10.03.2021 г., отложено за 29.03.2021 г.,
когато е постановена осъдителна присъда № 8, като е приложен чл. 78а от
НК. Мотивите в срок.
55. НЧХД № 112/2021 г. образувано на 03.02.2021 г. по чл. 147, ал. 1
от НК, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С
разпореждане № 194/25.02.2021 г. е прекратено наказателното производство
на основание чл. 250, ал. 1, т. 1 вр. чл. 24, ал. 5, т. 2 вр. 81, ал. 1 от НПК. По
въззивна частна жалба е образувано ВНЧХД № 77/2021 г. по описа на ОСТърговище и с Решение № 18/21.05.2021 г. е потвърдено разпореждането на
РС-Търговище. Срещу решението на ОС-Търговище е подадена касационна
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жалба и с разпореждане № 93 от 25.06.2021 г. на ОС-Търговище същата е
върната на подателя като недопустима. По касационна частна жалба срещу
това разпореждане (№ 93) е образувано НД – частно № 656/2021 г. по
описа на ВКС и с определение № 140 от 02.08.2021 г. е оставено в сила
разпореждането (№ 93) на ОС-Търговище.
56. НЧХД № 312/2021 г. образувано на 26.04.2021 г. по чл. 148 от
НК, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане
№ 345/28.04.2021 г. делото е оставено без движение до отстраняване на
констатираните нередовности, с разпореждане № 375/13.05.2021 г. е
насрочено за 08.06.2021 г., отложено за 01.07.2021 г., когато с протоколно
определение е прекратено наказателното производство поради постигнато
помирение между страните.
57. НЧХД № 13/2021 г. образувано на 04.01.2021 г. по чл. 130 от НК,
протокол за избор на съдия–докладчик от същия ден. С разпореждане №
23/06.01.2021 г. е насрочено за 03.02.2021 г., отложено за 08.03.2021 г.,
отложено за 31.03.2021 г., когато е постановена осъдителна присъда № 9.
Мотивите в срок.
58. НЧХД № 420/2021 г. образувано на 07.06.2021 г. по чл. 130 от
НК, протокол за избор на съдия–докладчик от същия ден. С разпореждане
№ 448/08.06.2021 г. е насрочено за 23.06.2021 г., отложено за 21.07.2021 г.,
отложено за 01.09.2021 г., когато е постановена осъдителна присъда № 21,
приложен чл. 78а от НК. Мотивите в срок.
59. НЧХД № 101/2021 г. образувано на 01.02.2021 г. по чл. 148, ал. 1
от НК, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С
разпореждане № 117/03.02.2021 г. делото е оставено без движение до
отстраняване на констатираните нередовности, с определение №
29/12.02.2021 г. е насрочено за 11.03.2021 г., отложено за 06.04.2021 г. По
постъпила молба от адвокат поради заболяване делото е отсрочено за
22.04.2021 г., когато е постановена оправдателна присъда № 11, мотивите са
в срок. По въззивна жалба е образувано ВНЧХД № 132/2021 г. по описа на
ОС-Търговище и с Решение № 37/19.07.2021 г. е потвърдена присъдата на
РС-Търговище.
60. НЧХД № 377/2021 г. образувано на 25.05.2021 г. по чл. 148, ал. 1
от НК, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С
разпореждане № 407/26.05.2021 г. делото е насрочено за 11.03.2021 г.,
отложено за 15.06.2021 г., отложено за 01.07.2021 г., като е указано на
тъжителя да отстрани констатирани нередовности. Отсрочено без дата с
ново призоваване на страните. С разпореждане № 537/09.07.2021 г. е
насрочено за 05.08.2021 г. Поради постъпила молба от защитник, с
разпореждане № 588/26.07.2021 г. е отсрочено за 12.08.2021 г., когато е
отложено за 21.09.2021 г., отложено за 19.10.2021 г., когато отложено за
18.11.2021 г., когато е постановена оправдателна присъда № 29, мотивите са
в срок. По въззивна жалба е образувано ВНЧХД № 15/2022 г. по описа на
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ОС-Търговище и с Решение № 16/07.04.2022 г. е потвърдена присъдата на
РС-Търговище.
61. НОХД № 555/2021 г. образувано на 03.08.2021 г. по внесено
споразумение за извършено престъпление по чл. 197 вр. чл. 194 от НК,
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане №
610/03.08.2021 г. е насрочено за същия ден, когато е одобрено внесеното
споразумение.
62. НОХД № 87/2021 г. образувано на 25.01.2021 г. по внесено
споразумение за извършено престъпление по чл. 129 от НК, протокол за
избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане № 93/26.01.2021
г. е насрочено за 29.01.2021 г., когато е одобрено внесеното споразумение.
63. НОХД № 885/2021 г. образувано на 23.11.2021 г. по внесено
споразумение за извършено престъпление по чл. 343б, ал. 2 от НК, протокол
за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане №
1005/23.11.2021 г. е насрочено за 26.11.2021 г., когато е одобрено внесеното
споразумение.
64. НОХД № 934/2021 г. образувано на 10.12.2021 г. по внесено
споразумение за извършено престъпление по чл. 209, ал. 1 от НК, протокол
за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане №
1079/13.12.2021 г. е насрочено за 15.12.2021 г., когато е одобрено внесеното
споразумение.
65. НОХД № 268/2021 г. образувано на 02.04.2021 г. по внесено
споразумение за извършено престъпление по чл. 195 във вр. с чл. 194 от НК,
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане №
296/02.04.2021 г. е насрочено за 08.04.2021 г., когато е одобрено внесеното
споразумение.
66. НОХД № 41/2021 г. образувано на 12.01.2021 г. по внесено
споразумение за извършено престъпление по чл. 316, вр. чл. 308, ал. 2, вр.
ал. 1 от НК, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С
разпореждане № 44/12.01.2021 г. е насрочено за 19.01.2021 г., когато е
одобрено внесеното споразумение.
67. НОХД № 586/2021 г. образувано на 13.08.2021 г. по внесено
споразумение за извършено престъпление по чл. 343б от НК, протокол за
избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане №
638/13.08.2021 г. е насрочено за 17.08.2021 г., когато е одобрено внесеното
споразумение.
68. НОХД № 807/2021 г. образувано на 27.10.2021 г. по внесено
споразумение за извършено престъпление по чл. 355, ал. 2, вр. ал. 1 от НК,
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане №
904/27.10.2021 г. е насрочено за 02.11.2021 г., когато е одобрено внесеното
споразумение.
69. НОХД № 76/2021 г. образувано на 22.01.2021 г. по внесен ОА за
извършено престъпление по чл. 198 от НК, протокол за избор на съдия–
докладчик от същата дата. С разпореждане № 96 от 26.01.2021 г. е
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насрочено за 26.02.2021 г., когато е постановена осъдителна присъда № 3.
Мотивите предадени в срок.
70. НОХД № 257/2021 г. образувано на 30.01.2021 г. по внесен ОА
за извършено престъпление по чл. 296, ал. 1 и чл. 144, ал. 3 от НК, протокол
за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане № 294 от
02.04.2021 г. е насрочено за 04.05.2021 г., с разпореждане от 08.04.2021 г. е
отсрочено за 13.05.2021 г., отложено за 01.06.2021 г., по постъпила молба от
адвокат е отложено за 06.07.2021 г., когато е постановена осъдителна
присъда № 19. Мотивите предадени в срок. По въззивна жалба е образувано
ВНОХД № 237/2021 г. по описа на ОС-Търговище и с решение №
60/25.10.2021 г. е потвърдена присъдата на РС-Търговище.
71. НОХД № 153/2021 г. образувано на 18.02.2021 г. по внесен ОА
за извършено престъпление по чл. 152, ал. 1, т. 2 от НК, протокол за избор
на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане № 165 от 19.02.2021 г.
е насрочено за 16.03.2021 г., когато е постановена осъдителна присъда № 6.
Мотивите предадени в срок.
72. НОХД № 92/2021 г. образувано на 26.01.2021 г. по внесен ОА за
извършено престъпление по чл. 343б, ал. 2 от НК, протокол за избор на
съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане № 97 от 27.01.2021 г. е
насрочено за 02.03.2021 г., когато е одобрено постигнато споразумение.
73. НОХД № 794/2021 г. образувано на 25.10.2021 г. по внесен ОА
за извършено престъпление по чл. 198, ал. 1 от НК, протокол за избор на
съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане № 907 от 28.10.2021 г. е
насрочено за 29.11.2021 г., когато е одобрено постигнато споразумение.
74. НОХД № 838/2021 г. образувано на 12.11.2021 г. по внесен ОА
за извършено престъпление по чл. 216 от НК, протокол за избор на съдия–
докладчик от същата дата. С разпореждане № 953 от 12.11.2021 г. е
насрочено за 18.11.2021 г., когато е постановена осъдителна присъда № 28.
Мотивите предадени в срок.
75. НОХД № 679/2021 г. образувано на 15.09.2021 г. по внесен ОА
за извършено престъпление по чл. 201 от НК, протокол за избор на съдия–
докладчик от същата дата. С разпореждане № 777 от 20.09.2021 г. е
насрочено за 27.10.2021 г., когато е постановена осъдителна присъда № 27.
Мотивите предадени в срок.
76. НОХД № 259/2021 г. образувано на 31.03.2021 г. по внесен ОА
за извършено престъпление по чл. 202 вр. с чл. 201 вр. чл. 311 вр. чл. 26, ал.
1 от НК, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С
разпореждане № 284 от 01.04.2021 г. е насрочено за 26.04.2021 г., когато е
постановена осъдителна присъда № 12. Мотивите предадени в срок.
77. НОХД № 678/2021 г. образувано на 15.09.2021 г. по внесен ОА
за извършено престъпление по чл. 235, ал. 6 вр. ал. 1 от НК, протокол за
избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане № 764 от
16.0.2021 г. е насрочено за 23.09.2021 г., когато е постановена осъдителна
присъда № 23. Мотивите предадени в срок.
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78. НОХД № 332/2021 г. образувано на 29.04.2021 г. по внесен ОА
за извършено престъпление по чл. 150, ал. 3 вр. ал. 1 от НК, протокол за
избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане № 366 от
07.05.2021 г. е насрочено за 31.05.2021 г., когато е постановена осъдителна
присъда № 17. Мотивите предадени в срок.
79. НОХД № 673/2021 г. образувано на 13.09.2021 г. по внесен ОА
за извършено престъпление по чл. 339 от НК, протокол за избор на съдия–
докладчик от същата дата. С разпореждане № 753 от 13.09.2021 г. е
насрочено за 13.10.2021 г., с разпореждане № 756/16.09.2021 г. делото е
насрочено за 20.09.2021 г., тъй като се касае за бързо производство, като на
тази дата е одобрено постигнатото споразумение.
80. НОХД № 60/2021 г. образувано на 15.01.2021 г. по внесен ОА за
извършено престъпление по чл. 183 от НК, протокол за избор на съдия–
докладчик от същата дата. С разпореждане № 71 от 19.01.2021 г. е
насрочено за 10.02.2021 г. По постъпила молба от защитника на
подсъдимия, с разпореждане № 133/08.02.2021 г. делото е отсрочено за
11.02.2021 г., отложено делото е насрочено за 11.03.2021 г., когато е
постановена осъдителна присъда № 5 и е приложен чл. 183, ал. 3 от НК.
Мотивите в срок.
81. НОХД № 447/2021 г. образувано на 15.06.2021 г. по внесен ОА
за извършено престъпление по чл. 194, чл. 206 и чл. 309 вр. чл. 26, ал. 1 от
НК, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане
№ 477 от 16.06.2021 г. е насрочено за 29.07.2021 г., когато на основание чл.
248а, ал. 1 от НПК е върнато на РП-Търговище за отстраняване на ОФГ в 7дневен срок. В разпоредително заседание от 19.08.2021 г. е насрочено за
същия ден, насрочено за 17.09.2021 г., отложено за 21.10.2021 г., когато е
постановена осъдителна присъда № 26, а за част от деянията е
оправдателна. Мотивите в срок.
През 2021 г. в Районен съд-Търговище са поставени за разглеждане
общо 1067 бр. наказателни дела. Останали от предишен период са 89 бр.
Новообразуваните наказателни дела са 978 бр.
2021 г.
Анета Петрова
Анна Димитрова
Зорница Павлова
Пламен Драганова
Тодор Димитров

НОХД

НЧХД

42
54
56
2
51

6
5
5
0
5

АНД (вкл.
По чл. 78а
от НК)
58
83
83
5
97

ЧНД

196
93
65
4
62
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За втората година от проверявания период са свършени 979 бр.
наказателни дела:
2021 г.

НОХД

НЧХД

Анета Петрова
Анна Димитрова
З. Павлова
Пл. Драганов
Тодор Димитров

36
55
55
3
48

3
5
4
1
4

АНД(вкл.
по чл. 78а
от НК)
55
94
85
17
92

ЧНД

Всичко
дела:

196
94
64
6
62

290
248
208
27
206

През 2021 г. са прекратени общо 233 наказателни дела, както следва:
3 бр. дела прекратени на основание чл. 289, ал. 1 във връзка чл.
24, ал. 5, т. 4 от НПК;
14 бр. дела прекратени и изпратени на друг съд по подсъдност;
10 бр. дела прекратени поради недопустимост на жалбата;
43 бр. по други причини
163 бр. със споразумение

Анета Петрова
Анна Димитрова
Зорница Павлова
Пламен Драганов
Тодор Димитров
Всичко:

Прекратени през
2021 г.:
46
59
63
5
60
233

За периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. два броя дела са върнати на
прокурора от разпоредително заседание с указания за отстраняване на
нарушения, допуснати на досъдебното производство.
Вид
дело
НОХД

Номер/
година

802/2020
г.

Образуване

27.10.2020

Съдиядокладчик

Вид заседание

Разпоредително
А.Димитрова заседание

Свършване

20.01.2021г.

Резултат
Върнато за
отстраняване
на
проц.
нарушения
Върнато

НОХД

106/2020г.

05.02.2020

З.Донкова

Разпоредително
заседание

30.03.2021г.

за

отстраняване
на

проц.

нарушения
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През 2021 г. в РС–Търговище с осъдителни присъди са приключили 21
дела, по съдии както следва:
Съдия

Постановени осъдителни присъди брой

Анета Петрова
Анна Дмитрова
Зорница Павлова
Тодор Димитров
Общо

1
10
6
4
21

През 2021 г. в РС–Търовище с оправдателни присъди са приключили 5
дела, на основание чл. 304 от НПК, както следва:
Вид
съдебен
акт

Присъда

Присъда

Присъда

Присъда

Присъда

Дата

18.02.2021

16/06/2021

22.04.2021

18.11.2021

29.04.2021

Вид
дело/доку
мент

Съдиядокладчи
к

Оправдан
и по:

НОХД 926

Зорница
Павлова
състав: V
състав

изцяло

НОХД 366

Зорница
Павлова
състав: V
състав

по отделни
обвинения

НЧХД 101

Анета
Петрова
състав: I
състав

изцяло
оправдателн
а

07.04.2022

НЧХД 377

Анета
Петрова
състав: I
състав

изцяло
оправдателн
а

09.12.2021

НЧХД
20203530201
029

Тодор
Димитров
състав: IV
състав

изцяло
оправдателн
а

В законна
сила

14.06.2021

02/07/2021

19.07.2021

Причини

Не е
доказано.
Не е
доказана
"значителна
стойност" на
предмета на
престъплени
ето, поради
което
подсъдимия
е оправдан.
Деянието, в
което е
обвинен
подсъдимия,
не
съставлява
престъплени
е.
Деянието, в
което е
обвинен
подсъдимия,
не
съставлява
престъпл.
Деянието не
е доказано от
обективна и
субективна
страна.
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През 2021 г. РС–Търговище е разгледал 1 бр. наказателни дела, по
които подсъдимият е бил непълнолетен:
НОХД № 720/2021 г. – съдия Анета Петрова, образувано на 04.10.2021
г. и приключило на 02.12.2021 година.
По реда на гл. 29 от НПК „Решаване на делото със споразумение” са
решени 163 бр. дела, 147 бр. по реда на чл. 381 от НПК и 16 бр. по реда на
чл. 384 от НПК.
През втората година от проверявания период няма данни за дела
насрочени извън срока предвиден в чл. 382, ал. 2 от НПК.
По реда на гл. 28 от НПК „Освобождаване от наказателна отговорност
с налагане на административно наказание” са разгледани 55 бр. дела.
Няма дела насрочени в срок по-дълъг от 1 месец съгласно чл. 376, ал. 1
от НПК, решенията по делата са постановени незабавно, след приключване
на съдебното заседание.
По реда на гл. 27, НПК „Съкратено съдебно следствие в производство
пред първата инстанция” са разгледани 11 бр. дела.
През 2021 г. в РС–Тръговище не са разглеждани дела по реда на гл.26
от НПК - „Ускоряване на наказателното производство“.
През 2021 г. в РС–Търговище са разгледани 14 бр. дела по реда на гл.
24, НПК „Бързо производство”. По 3 бр. дела не е бил спазен срока по чл.
358, ал. 1, т. 4 от НПК.
Вид
дело

СъдияНомер
докладчик

Дата на
Дата на
образуване заседание

Дата
на
съдеб.
акт

Дата
на
мотиви

НОХД

292/
2021

З.
ПАВЛОВА

15/04/
2021

21/04/
2021

10/05/
2021

27/05/
2021

НОХД

344/
2021

З.
ПАВЛОВА

12/05/
2021

19/05/
2021

19/05/
2021

27/05/
2021

НОХД

678/
2021

А.
ДИМИТРОВА

15/09/
2021

23/09/
2021

23/09/
2021

23/09/
2021

извън
срока за
мотиви
извън
срока за
мотиви
извън
срока за
насрочване

През 2021 г. в РС–Търговище са образувани и разгледани 7 броя дела
реда на гл. 34 от НПК, по реда на раздел II „Реабилитация“, по реда на
раздел I „Прилагане на принудителни медицински мерки”няма образувани
и разгледани дела.

49

През 2021 г. в РС–Търговище няма дела, които да са разгледани по
реда на гл.35 „Производства във връзка с изпълнения на наказанията” от
НПК.
През 2021 г. в РС–Търговище 2 бр. дела са върнати на прокурора за
отстраняване на допуснати нарушения в досъдебното производство по реда
на чл. 249 от НПК
Вид
дело

НОХД

Номер/
година

Образуване

802/2020

27.10.2020

Съдиядокладчик

А.
Димитрова

Вид заседание

Разпоредително
заседание

Свършване

20.01.2021г.

Резултат
Върнато
за
отстраняване
на
проц.
нарушения
Върнато

НОХД

106/2020г.

05.02.2020 г

З.Донкова

Разпоредително
заседание

30.03.2021г.

за

отстраняване
на

проц.

нарушения

През втората година от проверявания период РС– Търговище е върнал
на прокуратурата 3 броя дела на основание чл. 248а от НПК, както следва:
Вид
Номер Дата
дело
на дело
НОХД 447/
29.07.
2021 г. 2021
НОХД 692/
2021

28.10.
2021

НОХД 585/
2021

13.10.
2021

Съдия
Отделение/Състав Вид заседание Резултат
докладчик
Анета
I състав
Разпоредително За
Петрова
заседание
отстраняване
на ОФГ
Анета
I състав
Разпоредително За
Петрова
заседание
отстраняване
на ОФГ
Зорница V състав
Разпоредително За
Павлова
заседание
отстраняване
на ОФГ

За 2021 г. са разгледани 10 бр. дела, образувани по искане за вземане
на мярка за неотклонение „Задържане под стража” (чл.64 от НПК) или за
нейното изменение (чл. 65 от НПК). От тях 9 бр. дела са по чл. 64 от НПК и
1 бр. дело са е чл. 65 от НПК.
От общия брой ЧНД с правно основание чл. 64 и чл. 65 от НПК съдът
е постановил определението си в деня на образуването по 8 бр. дела,
всичките по чл. 64 от НПК.
От общия брой ЧНД с правно основание чл. 64 и чл. 65 от НПК, съдът
е постановил определението си в срок от 3 дни по 2 бр. дела, от които 1 бр.
по реда на чл. 64 от НПК и 1 бр. по реда на чл. 65 от НПК.
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Няма ЧНД с правно основание чл. 64 и чл. 65 от НПК, по които съдът
да е постановил определение в срок по- дълъг от 3 дни, както и няма
разгледани дела в повече от едно съдебно заседание.
През проверяваната година в РС–Търговище са разгледани 423 бр.
ЧНД. От тях с правно основание по чл. 243 от НПК са 8 бр. и 1 бр. дело по
чл. 244 от НПК.
По спазването на чл. 247а от НПК/ чл. 247б, ал. 2, т. 1 от НПК:
През втората годна от проверявания период в РС-Търговище няма дела
насрочени извън срока по чл. 247а/чл. 247б, ал. 2, т. 1 от НПК.
По спазването на чл. 271, ал. 10 от НПК:
През 2021 г. се спазва срока по чл. 271, ал. 10 от НПК, по всички
НОХД интервалът между съдебните заседания е до три месеца.
По спазването на чл. 308/ чл. 340 от НПК:
През 2021 година в РС-Търговище няма наказателни дела, чийто
мотиви да са изготвени в срок по-дълъг от 60 дни.

Анета Петрова
Анна Димитрова
Зорница Павлова
Пламен Драганов
Тодор Димитров

до
15
дн
и

до
60
дн
и

сле
д 60
дни

31

6

25

0

57

20

37

0

4
1
1
1
0
0
6

0

4

0

12

0

12

0

8

0

11

3

0

8
0
5

0
0
0

7
1
1

8
1
13

0
0
0

3
2
0
1

14
15
2
14

Изготвяне на
решения по АНД

общо дела

Изготвяне на мотиви
по наказателни дела
след обяваване на
присъдата
в т.ч АНД по
чл.78а НК:
общо дела

общо дела

СЪДИЯ

Изготвяне на мотиви
по наказателни дела
след обяваване на
присъдата
в т.ч НОХД и
НЧХД:
сл
до до
ед
15 60
60
дн дн
дн
и
и
и

25
9
37
76
62
15
69

в т.ч АНД по
ЗАНН:
до
30
дн
и

до
60
дн
и

11
9
28

14
0
9

66

10

0

8
14
3

54
1
66

0
0
0

сле
д 60
дни
0
0

По спазването на чл. 416 от НПК:
По 181 бр. дела препис от присъдата е изпратен на съответния орган в
7дневен срок от влизането й в сила. По 12 бр. препис от присъдата е
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изпратен на съответния орган в срок по-дълъг от 7 дни от влизането й в
сила. Причините за това са забавено дело в горна инстанция и изготвянето
на мотивите.
По спазването на чл. 22 от НПК относно общия срок за
разглеждане и решаване на делото:
От свършените 979 бр. наказателни дела са приключили 852 в едно
съдебно заседание . Това е 87.03 % от общо свършените през проверяваната
година наказателни дела.

Административно
наказателно
Съдия
Освобождаване от
наказателна
АНД
отговорност - чл. 78а
НК

НД с общ
характер

НД с
частен
характер

Частно
наказателно
дело

29

6

33

0

189

66

14

53

1

87

Зорница Павлова

62

11

50

3

59

Пламен Драганов

12

3

3

0

4

Тодор Димитров

54

12

45

1

55

223

46

184

5

394

Анета Петрова
Анна Димитрова

Общо:

От общо свършените 979 бр. наказателни дела, 115 бр. наказателни
дела са приключили до три съдебни заседания. От тях:
АНД – 72 бр., НЧХД 9 бр. НОХД –9 бр. и ЧНД – 25 бр.
Това е 11.74 % от общо свършените през проверяваната година
наказателни дела.
Наказателните дела, приключили с повече от три съдебни заседания
са 6 бр. От тях:
АНД – 1 бр., НЧХД 2 бр., НОХД – 2 бр. и ЧНД – 1 бр.
Това е 0.61 % от общо свършените през проверяваната година
наказателни дела
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Вид/Номер
на дело

НОХД
747/2020

НЧХД
22/2020

Съдия докладчик

Тодор
Димитров

Тодор
Димитров

Причини за отлагане

Брой
заседания

Управление на МПС в
пияно състояние или
след употреба на
наркотични вещества

1 - отложено в РЗ за разглеждане по общия ред; 2 Неявяване на подсъдим; 3 - друга причина
/Неявяване на единия защитник на подсъдимия/;
4 - друга причина - за изслушване на вещи лица
чрез провеждане на видеоконферентна връзка и
разпит на неявили се свидетели/; 5 - неявяване на
в.л. /разпит по
делегация чрез видеоконферентна връзка на в. л.;

6

Лека телесна повреда
без разстройство на
здравето

1 - За събиране на доказателства; 2 - Неявяване
защитник /поради заболяване от ковид/; 3 - поради
оттеглено пълномощно и с оглед правото на
защитата на подсъдимия новият му пълномощник
да се запознае в пълнота с материалите по делото/;
4 - поради оттеглено пълномощно

5

Предмет

НОХД
366/2020

Зорница
Павлова

Обсебване в големи
размери или
представляващо опасен
рецидив

НЧХД
377/2020

Анета
Петрова

Клевета и
квалифицирана клевета

Анна
Димитрова

Производство по
искания за
задължително
настаняване и лечение
по чл. 154,ал. 2 и 3 и по
чл. 157 от Закона за
здравето

ЧНД
131/2021

1 - За разглеждане на делото по общия ред; 2 - за
събиране на докзателства, произоваване на в.л.и
свидетели; 3 - За изслушване на в.л.и събиране на
гласни доказателства; 4 - депозирана молба от,
защитник, за неявяване по уважителни причини; 5
. Отлага, поради неявяване на адвоката на
подсъдимият; 6 - поради неявяване на защитника
на единия подсъдим; 7 - поради неявяване на
свидетел/ за призоваване на неявил се свидетел; 8
- за одобряване на споразумение с единият от
подсъдимите; 9 - не дава ход на делото, отложено,
поради неявяване на ч.о. по уваж. причина; 10 - За
събиране на гласни доказателства.
1 - неявяване на упълномощен повереник по
уважителни причини; 2 - БЕЗ НАСРОЧВАНЕ като
след отстраняване на указаните нередности в
тъжбата в рамките на срока, съдът ще постанови
своето разпореждане и ще насрочи делото за нова
дата и час, за която страните ще бъдат призовани;
3 - за събиране на доказателства; 4 - неявяване на
подсъдим с изтъкнати уважителни причини; 5 - за
изискване на писмени доказателства.
1 - неявяване на лицето, цието освидетелстване се
иска / с постановяване на принудително
довеждане на същото/; 2 - неявяване на лицето,
цието освидетелстване се иска / с постановяване
на принудително довеждане на същото/; 3 Нередовно призоваване на в. л. и на осв. лице; 4 Нередовно призоваване на осв. лице и свидетел/; 5
- /неявяване на осв. лице, спрямо което е
постановено принудително довеждане; 6 - За
изготвяне на съдебна експертиза

11

6

7

От общо свършените 979 бр. наказателни дела, по 781 бр. наказателни
дела разглеждането е било в срок до 3 месеца, т.е. 79.77 %.
С обща продължителност от 3 до 6 месеца са 188 наказателни дела, т.
е. 19.2 %.
С обща продължителност от 6 до 9 месеца са 4 наказателни дела, т. е.
0.4 %.
В края на втората година от поверявания период не са приключили 88
бр. наказателни дела
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останали несвършени дела в края на периода
в т.ч по видове дела.:

общо
дела

СЪДИЯ

Анета Петрова
Анна Димитрова
Зорница Павлова
Пламен Драганов
Тодор Димитров

нчхд

нохд

чл.78аНК

чнд

анхд

88

19

7

4

1

57

21

6
2
6
1
4

3
0
1
0
3

0
0
2
0
2

0
0
1
0
0

12
0
24
0
21

2
34
1
30

В РС–Търговище през 2021 г. няма изгубени или погасени по давност
дела, а едно наказателно дело е спряно:
НОХД № 607/2017 г. – съдия Пл. Драганов, причината за спирането е
чл. 251, ал. 1 във връзка чл. 25, ал. 1, т. 2 от НПК.
Несвършени дела образувани две и повече години преди извършваната
проверка - НОХД № 607/2017 г. – съдия Пл. Драганов, производството по
делото е спряно.
От приключилите през отчетния период 979 бр. наказателни дела
обжалвани са 136 бр.
в т.ч. върнати от инстанционен контрол

136

върнати от инстанционен контрол през 2021 г.
общо дела

общо дела

обжалвани от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.
СЪДИЯ

в т.ч по видове дела.:
нохд

нчхд

чнд

анхд

анд-чл.78а НК

13

2

10

108

3

в т.ч по видове дела.:
нох

нчхд

чнд

анхд

анд-чл.78а НК

140

18

6

10

102

4

2

19

1

0

3

13

2

Анета Петрова

20

Анна Димитрова

35

5

0

2

28

0

35

4

2

2

27

0

Зорница Павлова

36

3

0

2

31

0

31

2

1

2

26

0

Пламен Драганов

13

1

18

4

0

0

13

1

Тодор Димитров

32

0

37

7

3

3

23

1

0

1
4

1

0
1

3

0
3

14

11
24

Ø Потвърдени съдебни актове:

СЪДИЯ

Анета Петрова
Анна Димитрова
Зорница Павлова

общо
дела

Потвърдени съдебни актове /НД/ за 2021 г.

98
18
25
19

в т.ч по видове дела.:
нохд нчхд
9
1
1
1

3
0
0
1

чнд анхд
8
3
2
1

74
12
22
16

анд-чл.78а НК
4
2
0
0

54

Пламен Драганов
Тодор Димитров

1
5

12
24

0
2

0
2

1
1

10
14

Ø Отменени съдебни актове:
отменени съдебни актове /НД/ за 2021 г.

28
А.Петров
а
А.Димитр
ова

1
6
8

З.Павлова
Пл.
Драганов
Т.Димитр
ов

4
9

1

3

1

23

0

0

0

0

1

0

0

2

0

4

0

0

0

0

8

0

1

0

0

3

0

0

1

1

7

0

3
0
0
1
0
2

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

общо дела

отменени с връщане на делото
за ново разглеждане, в т. ч. по
видове дела
анднох нчх чн анх
чл.7
д
д
д
д
8а
НК

общо дела

отменени с постановяване на
нова присъда, в т. ч. по видове
дела
андно
нчх чн
анх
чл.7
хд
д
д
д
8а
НК

общо дела

СЪДИЯ

отменени с прекратяване на
наказателното производство, в
т. ч. по видове дела
анднох нчх чн анх
чл.7
д
д
д
д
8а
НК

0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ø Изменени съдебни актове:

СЪДИЯ

общо дела

Изменени съдебни актове /НД/ за 2021 г.
в т.ч по видове дела.:
нохд

нчхд

чнд

анд-чл.78а
НК

анхд

7

4

0

1

2

0

Анета Петрова

0

0

0

0

0

0

Анна Димитрова

2

1

0

0

1

0

Зорница Павлова

2

0

0

1

1

0

Пламен Драганов

2

2

0

0

0

0

Тодор Димитров

1

1

0

0

0

0

Горните показатели обуславят извода, че пред проверяваната година,
съдиите от РС–Търговие са правораздавали в съответствие със закона и
добрите практики.
ТЕМАТИЧНА ПРОВЕРКА
При извършената тематична проверка на образуваните в ЕИСС дела, за
периода от 30.06.2021 г. до 30.04.2022 година, се устави, че във всички се
съдържа на хартиен носител издадения в електронна форма акт на съда, със
саморъчен подпис на съдията, който го е постановил.
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В случай на жалба и/или протест, делата се изпращат на ОС-Търговище
в електронен и хартиен вид, като обжалвания съдебен акт е приложен в
хартиеното дело със саморъчен подпис на съдията, който го е постановил.
В РС-Търговище за периода на проверката са образувани в ЕИСС общо
дела, както следва:
- За 2021 г. - 1391 бр., от които:
- 882 бр. граждански дела;
- 509 бр. наказателни дела, както следва:
Общо дела

Граждански дела

882

294

Общо дела
509

НОХД
109

НЧХД
10

Частно
дело
588
АНД
179

гражданско

ЧНД
211

- За 2022 г. - 821 бр., от които:
- 526 бр. граждански дела;
- 295 бр. наказателни дела, както следва:
Общо дела
526

Граждански дела

Частно
дело
362

164

Общо дела
295

НОХД
78

НЧХД
5

АНД
65

гражданско

ЧНД
147

НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ
Средномесечното постъпление на наказателни дела на един съдия на
база утвърденото щатно разписание през втората година от проверявания
период е 16.30 дела, а средномесечно свършените наказателни дела от един
съдия през същата година са 16.32 дела.
Средномесечното постъпление на наказателни дела на един
наказателен съдия на база действителна натовареност през втората година
от проверявания период е 19.76 дела/изчислява се на база постъпили дела и
действително отработени човекомесеци в наказателно отделение/,
средномесечно свършени дела от един наказателен съдия са 19.78 дела.
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През втората година от проверявания период в наказателното
отделение на РС-Търговище са отработени 49.50 човеко месеци, като
изчислението на показателя става при съотнасяне на постъпилите дела и
съответно решените дела към тези отработени човекомесеци.
ВЪЗ ОСНОВА НА ИЗЛОЖЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ ОТ
ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА, ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ ВИСШИЯ
СЪДЕБЕН СЪВЕТ ПРАВИ СЛЕДНИТЕ
ИЗВОДИ :
1. Организацията и осъществяването на правораздавателната
дейност в РС–Търговище е на много добро ниво. Това позволява да се
получават своевременно данни за дейността на съда по определени
направления и относно количеството, качеството и сроковете на
свършената работа от всеки съдия.
2. Съдиите са разглеждали наказателни дела, по всички видове
производства от подсъдните на съда. Разпределението на делата и
натовареността на съдиите е равномерно през проверявания период, като
разликата в броя на постъпилите дела се дължи на разгледаните наказателни
дела от съдията по дежурство, постъпили основно през съдебната ваканция
и ползването на годишен отпуск.
3. Председателят вижда ясно проблемите на съда и успява да вземе
незабавни мерки за насочване на организацията и дейността в
необходимата и правилна насока. В техническо отношение РС–Търговище
е добре оборудван и с добро програмно обезпечение, което подпомага поефективната работа на магистратите и служителите му.
4. Съдиите полагат усилия при проучването, разглеждането,
решаването и написването на съдебните актове в законните срокове. От
проверените дела не се установи противоречива съдебна практика,
предвид факта че повече от оспорваните актове са потвърдени от въззивната
инстанция.
5. В повечето случаи, делата се образуват, разпределят, насрочват,
отлагат и приключват съгласно изискванията на закона. В малка част от
делата (от проверените за 2020 година) се констатира неспазване на
срока по чл. 376, ал. 1 от НПК. Отлагането и насрочването им за
следващите съдебни заседания е съобразено със сроковете, предвидени в
чл. 271, ал. 10 НПК.
6. От проверката се установи добра практика по получаването,
съхраняването и предаването на веществени доказателства, които се
извършват съгласно Глава 12 от НПК и Глава 19 от ПАС. В актовете за
унищожаване на ВД не е посочен конкретният метод/начин/способ за това.
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rpoBeptBanr4s nepLIoA e LI3BbpIueHa rlpoBepKa or OC
Tlpronvqe rto orHollreHvre Ha cr4krrrre, pa3rJIexAaIrILI HaKa3areJIHLI .4eJIa 3a

7. llpes

rrpoBep{B aHnfl, rIepLIoA.
8. Or Lr3BbprueHara rrpoBepKa ce ycraHoBr,t,

qe ce crla3Bar 3aKoHoBLITe
IrocrbrILIJILITe xan6u, nporecrr4 vr

cpoKoBe rrpr4 aAMuHt4crpr{paHe Ha
BT,3pax(eHnfl., KovrTo ce u3rrparrlaT Ha Bb33LIBHa UHCTaHrJVrfl. CbfJIaCHO CpOK6T
rocorreH B .IJI. 319, a* 1 or H[IK.
9. Crae6Hlrre KHLrru ce BoArr crropeA u3LIcKBaHVflTa na IIAC, c HtKoH
u3KrroqeHnf,, KoHTo 6sxa ycraHoBenvr H Kopurl4paHu rlo BpeMe Ha rlpoBepKara.
Clarar ce xtJrrrr erraKerlr Ha AeJrara, ql4ero pa3rJIe)KAaHe e cBbp3aHo c KparKLI
rpoUecy€ulHl4 cpoKoBe, cbrJlacHo .IJI. 82, r. 5 or IIAC. Crqo raKa npe3
rrpoBeprBaHvt reprloA (01.01.2018 r. Ao 31.12.2019 r.) crpuKrHo ce e crla3B€ula
piBrropeAlara Ha rrJr. 80 or IIAC npu o6pasyBaHero Ha HaKa3areJIHLIre Aena B
gb.AA.

Bpb3Ka c rrpoBeAeHara reMarr4tlHa npoBepKa, ce KoHcrarllpa, qe
B xaprlreHr4{ eKBuBaJreHr na o6paryBaHllre s EITICC cneA 30.06.2021 r. 4era,
e [puno)KeH r43AaAeHVfl, B eneKTpoHHa Qopua aKT Ha cbAa cbc caMopbqeH
IloArrr,rc Ha cbAlItTa-AoKJIaAqI4K.
10.

Bre

Brg ocHoBa Ha HarrpaBeHlrre KoHcrarar\vru vr Ha ocHoBaHue qJI. 58, al. 2 or
3arosa ra ct4e6nara BJracr, rrpoBeprBalrll4tr eKLIIT [pLIeMa, rle He e seo6xoAl4Mo
Aa 6rAar AaBaHu nperopbKl{.
Ha ocn. ul. 58, an. 3 or 3CB eK3eMrrJrrp or Hacrotlqut Arr Aa ce I43rIparLI
Ha rrpeAceAarent Ha PC-TrproBLIIqe, rcofiro B eAHoMeceqeH cpoK oT
[olyqaBaHeTo My Aa 3arro3Hae c Hefo c1r'/l:Z|ZITe u crAeonure cJIyxLITeJII4.
flpe4cegareJrrr Ha PC-TrproBurrle Aa yBeAoMLI rJIaBHIat I,IHcrIeKrop Ha
Zncnercropara KbM BCC 3a Lr3rrbJrHeHuero Ha roBa cBoe 3aAbJIxeHLIe.
BmpaxeHaf, Morar Aa ce HanpaBrr s7 - AHeBeH cpoK or [onyqaBaHero My rlpeA
rJraBHLrr LrHcrleKrop na ZBCC.

Cnel I{3rI{tIaHe Ha cpoKa rlo .IJI. 58, an. 3, uzp. 2 - po 3CB - npkr nvrrca Ha
rrocTb[rlrJrr4 Bb3paxeH'Itr'., a upv IIOcTbIILIJM TaKI,.IBA - CneA IIpOLI3HaC'HeTO Ha

rJraBHrrr trHcrreKTop Ha I,IBCC rro rtx, KorII4e or aKTa, BeAHo c Bb3pa)KeuuflTa vr
perueHr{nra no rrx Ha rJraBHLr{ rlHc[eKTop (npu [ocrbrII{JILI Bb3pa)Kenur) ua
eneKTpoHeH HocLITen Aa ce Ll3[parsr Ha rlpeAceAarerta na Orpr]KeH cbA Trproauqe r{ Ha rrpeAcraBn.f,Barqlls CrAuficrara KoJIerI4f, KbM Sucuuar cr4e6eH
cbBer.
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