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             На основание чл.58 във вр.с чл.56,ал.1 и 3 и чл.57,ал.1 от Закона за 

съдебната власт и приетия план  за провеждане на комплексна планова 

проверка от Инспектората към Висшия съдебен съвет на съдилищата, 

прокуратури и следствени отдели към Окръжните прокуратури за 2013г. и 

Заповед № ПП- 01- 82/23. 09. 2013 год. на Главния Инспектор на 

Инспектората към Висшия съдебен съвет, 

 СЕ ИЗВЪРШИ КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА на Районен съд град 

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

год. и задачи на проверката: 

- времеви стандарти за администрирането на отделните видове дела, 

срочност на разгледаните 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. 

 

СРОК за извършване на проверката от 30. 09. 2013 г. до 

04.10.2013г. 

 

 С ПРОВЕРЯВАЩИ:  

 

ИНСПЕКТОР:  Албена Костова  

ЕКСПЕРТИ: Мариела Митева и Олег Велинов. 

 

МЕТОД НА ПРОВЕРКАТА: 

       -непосредствена проверка по  делата  и деловодните книги; 

       -анализ на документация ; 

       -индивидуални беседи и разговори;  

       -изискване на статистическа информация от ръководителя на 

съответния съд. 
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Районен съд – Велико Търново се помещава в сграда стопанисвана от 

Окръжен съд гр. Велико Търново. Намира се на адрес: гр.Велико Търново, 

ул. „Васил Левски” № 16.  Съдът разполага с шест броя съдебни зали. 

Съдебните зали са добре оборудвани, в тях е разположена съвременна и 

модерна информационна озвучителна система с възможност за запис на 

съдебните заседания в унисон с изискванията на ЕС. Към момента при 

действителна щатна заетост на магистратите 15 броя, в наличните съдебни 

зали се заседава ежедневно. При запълване на щата от 18 магистрата, 

съдебните зали ще бъдат крайно недостатъчно.  

 Предоставя на гражданите следните информационни услуги:  

 - табло с информационно- озвучителна система пред съдебна зала; 

 - информационно табло; 

 -указателни табели, брошури; 

 -чрез интернет страницата на съда, където е публикувана пълна 

информация за съда, информация за насрочените и свършените дела и 

съдебните актове. 

Съдиите и съдебните служители разполагат с много добри битови 

условия за упражняване на своите правомощия и ефективно обслужване на 

гражданите. 

В съда е изградена система за видеонаблюдение, която допринася за 

по–добра охрана на сградата, инсталирана е и нова многофункционална 

телефонна централа, подменени са частично мебелите и оборудването в 

кабинетите и канцелариите. 

 

І. УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДА 
 

Административния ръководител - Председател на Районен съд гр. 

Велико Търново  е Десислава Чалъкова – Минчева. Тя е назначена с 

решение по т. 17.1 от заседанието на ВСС, проведено на 25.02.2009г. 

Заместник на Административния ръководител - заместник- председател е 

Младен Димитров. Той е назначен с решение по т.12.2. от заседанието на 

ВСС, проведено на 24. 06. 2010г. На осн. чл.77, ал.2 от закона за 

съдебната власт в РС ВеликоТърново има обособени отделения. Съгласно 

Заповед № 84 от 22.03.2010г. са определени 16-те съдебни състава, като 

от тях 9 са гражданско отделение и 7 са наказателно отделение. Общият 

брой  на  съдиите  по  щат  е, както следва: за 2011 г. - 16 броя, за 2012 г. -

16 броя и за 2013 - 18 броя.   
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През проверявания период действително са работили следния брой 

съдии: 

2011 година - 13 броя / Йоана Генжова- командирована в СРС, Галя 

Илиева през цялата 2011 г. е в отпуск по майчинство, а Милена Алексиева 

от 01.01.2011г. до 03.11.2011 г. е в отпуск по майчинство/; 

 2012 година - 13 броя / Йоана Генжова – командирована в СРС, 

Галя Илиева през 2012г. била в отпуск по майчинство след което - в 

платен годишен отпуск, Десислава Чалъкова, считано от 17.04.2012 г. 

била в платен отпуск и считано от 01.05.2012г. до края на 2012г.   е била в 

отпуск поради бременност и раждане и майчинство /; 

2013 г. - 15 броя / Йоана Генжова – командирована в СРС, 

разкритата нова щатна численост за длъжността „съдия” от 21.03.2013г. 

към момента е незаета, както и разкритата нова щатна численост за 

длъжността „съдия” с протокол № 36 от 19.09.2013г. на ВСС, към 

момента на проверката е незаета.  Десислава Чалъкова от 01.01.2013г. до 

14.06.2013г. е била в отпуск по майчинство, след което считано от 

01.07.2013г. до 27.09.2013г. била в платен отпуск. Съгласно Заповед № 

2246/ 12.12.2012г. на Заместник Председателя на ВКС Катина Минева – 

младши съдия от СГС е командирована за изпълнение на длъжността 

„съдия” в Районен съд Велико Търново, считано от 15.01.2013г. Със 

Заповед № 16 от 14.01.2013г. на Заместника на Административния 

ръководител М. Димитров, е определено съдия Катина Минева – Десети 

съдебен състав,  до завръщане от майчинство на Д. Чалъкова-Минчева – 

Административен ръководител и Председател на Десети съдебен състав 

да разглежда 80% от определени видове дела Съдия Галя Илиева за 

периода от 01.01.2013г. до 16.04.2013 г. била в платен отпуск. 

В PC Велико Търново към момента на проверката работят 39 броя 

служители. По щат те са разпределени както следва: 

съдебен администратор- 1;  

административен секретар- 1;  

системен администратор-1;  

главен счетоводител- 1;  

старши специалист – касиер – счетоводител- 1; 

завеждащ служба„ Съдебни секретари”-1; 

завеждащ служба„Съдебно деловодство” -1; 

завеждащ служба „Държавно съдебно изпълнителна служба”-1; 

съдебен статистик-1бр.; 

съдебни секретари-11бр.;  

съдебни деловодители- общо 12бр. От тях в Бюро съдимост работи 1 

съдебен деловодител, в служба „Регистратура” работят 2 съдебни 

деловодители, в служба Д СИ работи 1съдебен деловодител и 8 съдебни 

деловодители са в служба „Съдебно деловодство”;  
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съдебни архивари- 2бр.; 

призовкари- 3бр. и  

чистачки- 2 бр.  

Съотношението между броя на магистратите и съдебните служители 

към момента на проверката е 2,16, като съотношението между магистрати 

в т.ч. и съдии по вписванията и държавни съдебни изпълнители  и 

съдебните служители е 1,69. Тук следва да се отбележи, че към момента 

щатните бройки за съдебни секретари са 11 броя, при щатна бройка на 

магистрати 18. Това обуславя изключителна натовареност на 

съдебните секретари. Същите влизат в съдебни заседания през 

седмицата от два до три пъти седмично, дават по едно основно и едно 

допълнително  дежурство. 

От месец септември 2010 г. в Районен съд гр. Велико Търново е 

започнало гражданско наблюдение на делата, съгласно сключено 

споразумение за сътрудничество. Гражданското наблюдение се 

осъществява по проект „Правосъдие близо до хората” от сдружение 

„Център по медиация”-местен партньор на проекта във Велико Търново. В 

рамките на три месеца е осъществено наблюдението на 30 дела от двама 

наблюдатели. Обект на наблюдението са новоприетите и изменени закони 

– ГПК, НПК, Закона за съдебната власт, Закона за закрила на детето, 

Закона за защита от домашното насилие, Закона за предотвратяване и 

разкриване конфликт на интереси, Кодекс на етично поведение на 

българските магистрати, както и достъпа на уязвими групи до 

правосъдието. В резултат от наблюдението се наложили изводи, че 

съдебната система работи нормално при стриктно спазване на 

действащото законодателство. Съдебните производства преимуществено 

приключват съобразно законоустановените срокове, като съдиите винаги 

спазват задължението да разясняват на страните в съдебния процес 

техните процесуални права. Това довело до оценяване на организацията на 

работата в Районен съд гр. Велико Търново, като „много добра”.  

От месец февруари 2013 г. Районен съд гр. Велико Търново  участва, 

като съд модел в изпълнението на проект „Правосъдие – приятел на 

детето”, който се осъществява с фондация „Международна социална 

служба България” и  фондация „Детски правен център България”. 

През проверявания период съдиите са преминали през обучения 

,посочени в Приложение №1. Съдебните служители са преминали през 

обучения, посочени в Приложение №2. 

  С оглед уеднаквяване на практиката на съдиите по наказателни дела 

и повишаване на тяхната квалификацията през проверявания период на 

21.03.2012 г. е проведено Общо събрание на магистратите при Районен съд 

Велико Търново, където е направено обобщаване, относно проблем по 
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издаването на изпълнителен лист по НАХД, на който да се вписва 

наказателното постановление, с цел да се избегнат затруднения при 

плащане в ТД на НАП; Уеднаквяване практиката при снабдяване с 

преписи от приключили производства от адвокати, особени представители, 

служебни защитници, пострадали и т. н., относно това, дали се дължи 

съответно ДТ; Заверяване решения на горни инстанции, когато се касае за 

разрешаване на спора по същество, а не само заверка решението на РС В. 

Търново. 

  Оптимизирането на ефикасността в дейността на съда е постигната 

чрез усъвършенстване и унифициране на работния процес, подобряване и 

автоматизиране на процедурите за работа и обслужване на гражданите, 

използване на информационните технологии. С оглед по- добра 

организация на работата в съда административния ръководител е утвърдил 

Инструкция за постъпването, движението и архивирането на съдебните 

книжа в Районен съд, гр. Велико Търново; Вътрешни правила за случайно 

разпределение на делата чрез програмен продукт „Law choice”; 

Инструкция за работата със САС „Съдебно деловодство”, модул 

„Призовкар”; Вътрешни правила за организацията и публикуването на 

съдебните актове в интернет страницата на ВТРС; Правила за изпращане 

на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес по реда на чл. 

42, ал.4 и сл. от ГПК; Правила да предоставяне на информация от 

национална база данни „Население”; Инструкция за работата с 

компютърна техника, използване на програмни продукти и интернет; 

Вътрешни правила за достъп до информация във ВТРС; Вътрешна 

инструкция за работата с ПОС Терминални устройства. 

  Със заповед №28/2.02.2012г. е разпоредено при назначаване 

съдебномедицински, съдебнопсихиатрични и съдебнопсихологични 

експертизи, след приемане на заключението и определяне на 

възнагражденията и разходите на вещите лица, както и разходите на 

лечебното заведение,  магистратите от РС Велико Търново да спазват 

стриктно Наредба №2/26.10.2011г. за условията и реда за извършване на 

съдебномедицинските, съдебнопсихиатричните и съдебнопсихологичните 

експертизи, включително и за изплащането на разходите на лечебните 

заведения. 

  През 2012г. административния ръководител освободил г-жа Пенка 

Димова от длъжността завеждащ административна/техническа служба 

„Съдебно деловодство” и на нейно място назначил г- жа Петя Костова. 

  Своевременно са издавани заповеди за привеждане в изпълнение на 

решенията на ВСС.  

  Издавани са Заповеди и е свиквано Общото събрание на 

магистратите  при РС- Велико Търново във връзка с изпълнение на 

препоръките дадени от Инспектората към ВСС след извършване на 

съответните проверки. 
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  Председателят на съда е издал съответните заповеди за работа с 

програмен продукт „Law choice” и за работа с програмен продукт 

„Съдебно деловодство”. 

  Административният ръководител на РС- Велико Търново е издавал 

съответните заповеди, въз основа на които е създадена добра организация 

и периодично са извършвани проверки на служби „Бюро съдимост”, 

„Съдебно деловодство”, „Регистратура”, „Архив” и „Съдебно 

изпълнителна служба”. Издавани са заповеди за проверка и на 

разпределението на делата. Проверките са приключвали със съответните 

протоколи, в които са отразени констатациите от тях. 

  Председателят на РС- Велико Търново е издавал съответните 

заповеди и е извършвана проверка на входящите и изходящите документи, 

съдържащи класифицирана информация; разпределение на гражданските 

дела през 2012г.; работата на държавните съдебни изпълнители и съдии по 

вписванията. 

  Със заповед №9/17.01.2011г. председателят на ВТРС разпоредил 

проверка на спрените производства по граждански и наказателни дела и на 

съдебните актове постановени от съдиите във ВТРС след едномесечния 

срок.Проверката е възложена на съдебният администратор и 

административният секретар на РС Велико Търново. Проверката е 

приключила с доклад. 

  В случаите, когато е констатирано забавяне на изготвянето на 

съдебните актове от някой съдия, председателят на ВТРС е издавал 

административни заповеди с дисциплиниращ ефект. 

  Със заповед №355/3.08.2011г. е разпоредено съдебните деловодители 

ежемесечно до 5-то число да представят справки за отложените дела по чл. 

271, ал.10 от НПК и за насрочените дела извън срока, определени със 

заповед №354 от 3.08. 2011г. Със следващата поред заповед е разпоредено 

ежемесечно до 20- то число съдебните деловодители да изготвят справка 

за неизготвените и непредадените дела, които е следвало да бъдат 

предадени в служба „Съдебно деловодство” до 1 число на месеца. 

  Издадени са и съответните заповеди, с които се определят 

заседателните дни за отделните състави и графика за ползването на 

съдебните зали. 

  Със Заповед №223/10.05.10г. на осн. чл. 80, ал.1,т.1 от ЗСВ вр. с чл. 

250в от Закона за електронните съобщения съдия Младен Димитров е 

определен да издава разпореждания за предоставяне на достъп до данните 

по чл. 250а, ал.1 от Закона за електронните съобщения при отсъствие на 

административния ръководител. Разпоредено е също да се създаде 

специален регистър, който не е публичен, входящ и изходящ дневник, 

които да се съхраняват в „Регистратура за класифицирана информация” на 

съда. 
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   Председателят на РС- Велико Търново е свиквал редовно Общото 

събрание на съдиите , като е издавал съответните заповеди за това. 

Редовно е свиквано и Общото събрание на целия личен състав на РС- 

Велико Търново. 

  Районен съд гр. Велико Търново прилага принципа за случайния 

подбор чрез електронно разпределение на делата от 2006 г., съгласно 

програма за случайно разпределение на делата предоставена от ВСС „Law 

choice”. Със Заповед №608/30.12.2009г. на председателя на ВТРС е 

разпоредено считано от 4. 10. 2010г. системният администратор да въведе 

видовете дела в програмния продукт за случайно разпределение на делата  

„Law choice”, в следната последователност по отношение на 

наказателните дела- 

  НОХД;  

  НОХД- споразумение;  

  АНД;  

  АНД-УБДХ; 

  НАХД; 

  НЧХД; 

  ЧНД- кумулации; 

  ЧНД- разпити(разрешения)- всички дежурни съдии; 

  ЧНД-банкови тайни-всички дежурни съдии; 

  ЧНД- служебни защитници- всички дежурни съдии;  

  ЧНД-мерки- всички съдии, разглеждащи наказателни дела без 

Председателя;  

  ЧНД- лечения- всички съдии, разглеждащи наказателни дела без 

Председателя;  

  ЧНД-ЗБППМН- всички съдии, разглеждащи наказателни дела без 

Председателя;  

  ЧНД- реабилитации;  

  ЧНД- 243, НПК; 

  ЧНД-67-72,НПК,  

  други ЧНД; 

  наказателни дела- отводи;  

  съдебни поръчки- наказателни ЧНД. 

  Наред с това със Заповед №608/30.12.2009г. на председателя на 

ВТРС е разпоредено предвид обема на административната работа в РС 

Велико Търново административният ръководител да разглежда 50% от 

постъпващите наказателни дела от следните видове: НОХД; НОХД- 

споразумения;АНД; АНД-УБДХ; НАХД; НЧХД; ЧНД- кумулация;  

Всички останали магистрати от наказателно отделение разглеждат 

100% от постъпващите наказателни дела. 

Заповедните производства се разглеждат от всички магистрати при 

съда 100%, председателя- 50%, заместник- председателя- 70 %. 
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Постъпващите преписки, по които се образуват дела по дежурство се 

разглеждат от всички магистрати при съда, с изключение на 

административния ръководител и заместника на административния 

ръководител. Последните двама не осъществяват дежурства. 

По аналогичен начин е разрешен проблема с натоварването на 

заместник- председателя след като председателя на съда излязла в отпуск 

по майчинство. Съгласно Заповед №53 от 29.02.2012г. натоварването на 

заместник- председателя Младен Димитров в програмния продукт „Law 

choice” следва да се намали по всички граждански дела от 70% на 50% и 

постъпващите по реда на заповедното производство- чл. 410 и чл. 417 от 

ГПК- от 80% на 50%. Със същата заповед е разпоредено считано от 1. 03. 

2012г. на Трети граждански състав- съдия Младен Димитров да се промени 

натоварването от видовете НОХД от 10% на 30% и НОХД- споразумения- 

30%. 

Последователността на видовете дела в програмния продукт „Law 

choice” е актуализирана със Заповед №91/6.03.2013г., подписана от  

заместник- председателя на ВТРС Младен Димитров. 

  Разпределението на делата се извършва от Административния 

ръководител и Заместника на Административния ръководител. Съгласно 

Заповед №611/29.12.2010г. на председателя на ВТРС считано от 3. 01. 

2011г. дежурните съдии следва да образуват и разпределят посредством 

програмния продукт „Law choice” постъпващите в служба „Регистратура” 

книжа, по които се образуват дела за разглеждане по дежурство, а именно: 

  УБДХ; 

  ЧНД- разпит/разрешение; 

  ЧНД- банкови тайни; 

  ЧНД- служебни защитници; 

  ЧНД- образувано по чл. 67- 72 от НПК; 

  Обезпечение на бъдещ иск/ обезпечаване на доказателства; 

  Теглене от влог/отказ от наследство/ чл.6 от СК; 

  Назначаване на особен представител. 

  Със Заповед №106/30.03.2012г. на председателя на РС Велико 

Търново е разпоредено  от 30.03. 2012г. внесените с обвинителен акт дела 

по реда на глава Двадесет и пета от НПК, да бъдат разглеждани от 

съответния дежурен за деня съдия, определен със Заповед 

№434/3.11.2011г.  

Със Заповед №231 от 11. 06. 2012г., издадена от заместник- 

председателя на РС- Велико Търново е разпоредено през съдебната 

ваканция дежурните съдии: 

1/Да образуват и разпределят посредством програмния продукт „Law 

choice” постъпващите в служба „Регистратура” книжа, по които се 
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образуват дела, като задължително изготвят и прилагат протокол към 

съответните дела/ преписки; 

2/ Да образуват, разпределят и насрочват дела по чл. 329, ал.3, т.1-6 

от Закона за съдебната власт; 

3/Да извършват проверка относно редовността на получените искови 

молби по ЗЗДН и по реда на Бързото производство, независимо от 

определения съдия- докладчик, като при констатиране нередовности да се 

произнасят по отстраняването им, както и да предприемат действия по 

размяна на книжа по същите; 

4/Да издават разпореждания по чл. 250а, във връзка с чл. 250в от 

Закона за електронните съобщения; 

Всички искания, съпроводени с издадените разрешения или откази 

да се завеждат от дежурните съдебни секретари в специалния регистър, 

входящия и изходящия дневник, които се съхраняват в служба „Съдебно 

деловодство”; 

5/Да подписват свидетелствата и справките за съдимост, за да 

послужат в чужбина, както и разрешения за справки по телефона; 

Със Заповед №355/16.07.12г. на заместник- председателя е 

допълнено дежурните съдии  през съдебната ваканция да образуват, 

разпределят и разглеждат НОХД- Незабавно производство и НОХД- Бързо 

производство. 

Магистратите дават дежурствата през работните дни от седмицата, 

съобразно график на дежурствата, който се изготвя в началото на всеки 

месец и се утвърждава със заповед на административния ръководител. За 

дежурствата на магистратите и съдебните секретари през почивните и 

празничните дни се издава ежемесечно заповед. 

  С оглед отсъствието на Административния ръководител, поради 

отглеждане на малко дете е издадена Заповед № 144 от 23.04.2012 г. на 

Заместника на Административния ръководител с която е възложено на 

районен съдия Искра Пенчева да разпределя чрез програмния продукт 

гражданския доклад. Считано от 15.01.2013г. разпределението на 

гражданския доклад е възложено на районен съдия Мая Пеева, съгласно 

Заповед    № 588 от 17.12.2012г. 

  Със Заповед №131/12.04.12г. на председателя на РС- Велико 

Търново е възложено на съдия Пенко Цанков да изпълнява функциите на 

административен ръководител, а именно: да администрира всички дела; 

при поискване от горестоящата инстанция или институции от съдебната 

власт, да обобщава и подава исканите данни. 

  Със Заповед №132/12.04.12г. на председателя на РС- Велико 

Търново е разпоредено разпорежданията за предоставяне или откази на 
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достъп до данните по чл. 250а, ал.1 от Закона за електронните съобщения 

да се издават от съдия Пенко Цанков. 
 В Районен съд Велико Търново служба „Регистратура” приема и 

регистрира всички документи, които се образуват в дела. Те се 

вписват/въвеждат във Входящия дневник по поредността на постъпването 

чрез програмния продукт САС”Съдебно деловодство”, който се води на 

хартиен и електронен носител. На първата страница на всеки приет или 

издаден от съда документ деловодителя- регистратура поставя 

регистрационен номер и датата на вписване и полага подпис. Същият ден 

или най- късно на другия ден от постъпването им се докладват на 

председателя на съда, за да се образуват в дело. В случаите, когато по 

делото е направен отвод служителят отбелязва този факт върху кориците 

на делото преди то да бъде разпределено отново. Делото се разпределя на 

принципа на случайния подбор като се определя съдия- докладчик. В 

случаите, когато някой от съдиите е излязъл в отпуск по болест съдебният  

администратор уведомява председателя на съда за това обстоятелство 

незабавно. Административният ръководител издава заповед, с която 

съдията се изважда от кръга на лицата, на които се разпределят дела за 

съответния ден. След разпределянето делото се докладва на съдията- 

докладчик. 

 По- горе бяха посочени видовете наказателни дела съобразно тяхната 

подредба в системата за разпределение на случаен принцип. Софтуера 

следи за равномерната натовареност на съдиите в зависимост от вида на 

делото, което осигурява разпределението на делата с еднаква тежест. 

Към всяко дело се прилага протокол за разпределението, който се 

подписва и подпечатва от деловодителя. Протоколът отразява номера и 

вида на делото, начинът по който се извършва изборът на докладчик 

(случаен, по дежурства, определен или без участие на определени съдии), 

име на определения докладчик, изключените от избора и причините за 

това, дата и час на електронното разпределение. Протоколът се съхранява 

в образуваното дело. Съдържанието на протоколите за избор на съдия- 

докладчик не е унифицирано. В една част от протоколите за избор на 

докладчик, които се прилагат към делата се отразява кои съдии са 

участвали в избора. Друга част от протоколите са непълни- в тях се 

отразява единствено избраният съдия. След проведена среща със съдиите 

и председателката на РС Велико Търново, която се завърна на работа 

поради изтичане на отпуска по майчинство се уточни единно съдържание 

на тези протоколи.  

 При извършената проверка се установи, че делата се образуват 

своевременно в деня на постъпване на книжата в съда, или на следващия 

ден. 
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В изпълнение на Заповед №54/11.11.2011г. и на Заповед №58/23. 11. 

2011г. и двете на председателя на ОС Велико Търново комисия в състав : 

Мария Гаджонова, Евгений Пачиков, Таня Събева- съдии в ОС Велико 

Търново и Калина Георгиева- съдебен администратор в ОС Велико 

Търново извършила ревизия на РС- Велико Търново. Проверката 

приключила с доклад. Не са констатирани нарушения в работата на съда. 

Въз основа на Заповед № 98/06. 11. 2012 г., издадена на основание 

чл.86, ал.1, т.6 от ЗСВ от Председателят на Окръжен съд – Велико 

Търново, комисия в състав: Теодор Милев, Елза Йовкова, Иванка Вачкова- 

съдии във ВТОС и Калина Георгиева- съдебен администратор на ОС 

Велико Търново е извършила ревизия на РС- Велико Търново относно 

работата по образуване и насрочване на делата, изготвяне на съдебните 

актове в законоустановените срокове, както и по организацията и 

движението на делата за периода 1.01.- 31.10.2012г.  Проверката 

приключила с доклад. 

 

ІІ. СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ  

 

 В Районен съд гр. Велико Търново съдебните служители са 

структурирани съобразно чл. 15 от ПАРОАВАС на обща и 

специализирана администрация. 

Релевантна за настоящата проверка е работата на част от 

специализираната администрация, в която влизат следните служби: 

регистратура; регистратура за класифицирана информация; съдебно 

деловодство; съдебни секретари; архив и призовки. Съдебните служители, 

които работят в тях са структурирани, както следва: завеждащ служба 

„Съдебно деловодство”, съдебни деловодители, съдебни деловодители в 

служба „Регистратура”, завеждащ служба „Съдебни секретари”, съдебни 

секретари, съдебен статистик, архивари и призовкари. Служителите 

работещи в служба „Съдебно деловодство” обработват граждански и 

наказателни дела на определените им със заповед съдебни състава.  

Кориците на делата се изписват четливо и прегледно, като се 

посочват имената на подсъдимите и текстовете от НК, по които са 

формулирани обвиненията във внесения обвинителен акт. Върху кориците 

на всички наказателни дела се отбелязват датите на образуване и 

свършване на делото.  При проверка на ЧНД, които се разпределят на 

дежурство и на съдии от гражданско отделение се установи, че част от 

делата не са поставени в папки. Напр.: ЧНД№863/12г. и ЧНД№993/12г. със 

съдия- докладчик Милена Алексиева; ЧНД№945/11г. и ЧНД№1715/12г. на 
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съдия Владимир Балджиев; ЧНД№192/11г. и ЧНД№1115/12г. на съдия Мая 

Пеева; ЧНД№771/11г. на съдия Явор Данаилов и др.  

Допуснато е  нарушение на чл. 92, ал.1 от ПАРОАВАС според който, 

книжата по образуваните дела се поставят в папки по образец- 

приложение №4, при спазване на обозначеното цветово кодиране, както 

следва: червен цвят за наказателните дела. 

Списъците на лицата за призоваване се изготвят своевременно, като 

в тях се отразяват пълните имена на призованите лица и техните адреси. 

Призовките и съобщенията, адресирани до участниците в процеса са 

четливо написани и съдържат изискуемата информация, съгласно 

процесуалните разпоредби. Изготвянето на призовките и съобщенията за 

призованите лица след образуване на делото и след съдебно заседание се 

извършва в срок до три дни. По новообразуваните дела призовките се 

изпращат в деня на насрочването им или най- късно на следващия работен 

ден. 

В началото на всяко дело е поставен протокол за избор на 

докладчик, отделно е поставен печат, който удостоверява кой е избраният 

съдия- докладчик. 

В материалите по всяко дело е приложен протокол за избор на 

съдебни заседатели. 

Върху присъдите се отбелязва датата, на която е влязла в сила, 

датата на която е издаден изпълнителен лист и датата, на която присъдата е 

изпратена на прокуратурата за изпълнение. 

Съдебните протоколи по делата се изготвят в тридневния срок след 

съдебното заседание и чрез компютърна обработка. Написани са четливо и 

ясно. Издържани са стилистично, не съдържат правописни и граматически 

грешки. В тях липсват съкращения, заличавания и добавяния. 

Съдържанието им отговаря на изискванията на чл. 311 от НПК. 

Връчването на призовки, съобщения или преписи от жалби на 

участвали в производството страни се извършва в срок до 14 дни.  

Изпращането на преписи от решенията или от жалби на страните по 

тях се извършва най-късно на следващия ден след предаване на решеното 

дело в наказателното деловодство.  

Изпращането на препис от протест или жалби на страните по тях се 

извършва най-късно на следващия ден след разпореждането на съдията-

докладчик.  

Изпращането на делата на по-горна инстанция става в срок до 3 дни 

след изтичане срока за възражения по подадена жалба или протест. 
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Върху папките на бързите производства  и делата по чл. 64 и чл. 65 

НПК има поставен жълт етикет, съгласно чл. 92, ал.5 от ПАРОАВАС. 

Изготвянето на призовки, съобщения и обявления по наказателни 

дела, както и изпълнението на указанията на съда, дадени с разпореждания 

и определения, се осъществяват своевременно- в период от един- два 

работни дни. 

 Съгласно Заповед №22 от 31.01.2011г. на Председателя на РС- 

Велико Търново на хартиен и електронен носител се водят следните книги: 

 1/Входящ регистър- всеки документ се въвежда във входящия 

регистър с дата и час на постъпване; 

2/Изходящ регистър; 

Бяха проверени изходящият дневник и входящият дневник за 2011г., 

2012г. и 2013г. Те се водят на електронен носител по деловодната 

програма САС „Съдебно деловодство” и се разпечатват на хартиен 

носител, в края на всеки работен ден. 

 3/Азбучен указател за образуваните наказателни дела; 

 4/ Книга за открити заседания на наказателни дела: 

 Срочната книга за открити заседания по наказателни дела се води 

прегледно и четливо. В съответните графи се попълват прецизно и ясно 

датите на заседанията, номера на делата, датата на образуване, по кой 

текст от закона е обвинението, съдебния състав, съдията- докладчик, 

прокурора, секретаря, причините за отлагане на делата, резултатите на 

приключилите дела, номерата на присъдите, решенията и определенията, 

имената на осъдените лица. Описват се точно причините за отлагане, 

спиране или прекратяване на всяко дело. В повечето случаи резултатът на 

решеното дело е нанесен чрез залепване на копие с малък шрифт от 

присъдата или решението поради невъзможност да се побере целия текст в 

съответната графа. Посочва се също датата на приемане на делото в 

канцеларията от деловодителя, който удостоверява това с подписа си. 

          5/ Книга за закрити и разпоредителни заседания за наказателни дела. 

В книгата за закрити и разпоредителни заседания по наказателни дела за 

2011г., 2012г. и 2013г. се вписва номера на делото, съдията- докладчик, 

резултата от решаване на делото, номера на съдебния акт и датата на 

обявяване на същия; 

          6/ Книга за веществени доказателства.  

          7/ Архивна книга по наказателни дела.  

          8/ Книга за глоби и присъдени в полза на държавата суми; 
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Според горепосочената Заповед само на хартиен носител се водят 

следните книги: 

 1/ описна книга за наказателни дела: 

Описната книга за наказателни дела се води прегледно и четливо, без 

поправки и зачерквания. В съответните графи се отразяват номера на 

делото и датата на образуване, източника на постъпване(обвинителен акт, 

искане по чл. 64 от НПК, молба за реабилитация, предложение за 

кумулация), дата и час на откритото съдебно заседание, предмета на 

делото(по кой текст от НК или НПК), статистическия код, съдия- 

докладчика, имената на страните по делото, включително на прокурора, 

датата на обявяване на делото за решаване. Отбелязват се също 

продължителността на разглеждането на делото (до 1 месец, до 3 месеца, 

до 6 месеца, до 1 година и над 1 година), резултата на делото, датата на 

постановяване на съдебния акт, датата на предаване, отлагането и датата 

на новото съдебно заседание, за което се отлага делото. Посочва се също 

дали съдебният акт е атакуван пред въззивната инстанция и съответно 

датата на връщане на делото, резултата от инстанционната проверка, 

датата на предаване на делото в архив, номер на архивно дело и номер на 

архивна връзка. 

 2/Книга за привеждане в изпълнение на влезлите в сила присъди и 

определени. В нея се отразява номера на делото и кога е влязла в законна 

сила присъдата, вида наказание и по кой текст е наложено. Отразява се 

датата на която делото е върнато от горната инстанция. Отразена е датата 

за изпращане на присъдата за изпълнение на Районна прокуратура- гр. 

Велико Търново. 

 3/ разносна книга;   

 4/ Книга за обжалваните съдебни актове; 

 5/ Книга за получени и  върнати призовки и съдебни книжа от други 

съдилища; 

          6/ Архивна книга; 

          7/ Регистър на непълнолетните лица; 

          8/ Регистър на задържаните лица; 

Във ВТРС се води на хартиен носител и Регистър за достъп до 

обществена информация; книга за издадени изпълнителни листове за 

присъдените глоби. Във връзка с Решение на ВСС по Протокол №1 от 

26.03.2013г. е издадена Заповед № 253/ 13.06.2013г.  е въведен и регистър 

на издадените изпълнителни листове за присъдените разноски в полза на 

Районен съд гр. В. Търново. Съгласно същата заповед след влизане в сила 

на съдебния акт, по който са присъдени разноски в полза на съда, преди 
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издаване на изпълнителен лист се отправя към съответното лице – 

длъжник покана за доброволно плащане.  

В изпълнение на Стратегически план за дейността на 

Великотърновския районен съд за периода от 2013 г.-2017 г. е издадена 

Заповед № 200 от 16.05.2013г., с която считано от 17.05.2013г. е въведен 

Регистър на отводите. В него съдебните деловодители вписват всички 

отводи на определените им съдии, чиито дела обработват, по реда на 

тяхната поредност в Регистъра за отводи, като отразяват: номер по ред, 

номер и вид на дело, съдия- докладчик, основание за отвод, дата на 

съдебния акт, нов докладчик. 

В РС В.Търново съгласно Заповед № 613/ 29.12.2010г.  призовкарите 

въвеждат в програмния продукт САС „Съдебно деловодство” данни 

относно връчване/невръчване на призовки и съобщение по дела на ВТРС. 

В рамките на настоящата проверка бяха инспектирани книгите за 

2011г., 2012г. и 2013г., които се водят на хартиен носител. Установи се, че 

те са прошнуровани, номерирани и подпечатани, със съответните подписи, 

съобразно изискванията на ПАРОАВАС.  

Всички книжа, които постъпват или се съставят по съответните 

дела, са прикрепвани в папките по реда на тяхното постъпване и са 

номерирани от съдебните служители. 

 

 Приложение№1, раздел „Съдебна администрация” 

 

 

 

 ІІІ. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ  

 

Техническата обезпеченост на магистратите за бърз и лесен достъп 

до актуалното българско законодателство и правото на ЕС гарантират по-

бързо и по-качествено правораздаване. Информационните технологии 

позволяват по-голяма прозрачност в работата на съда и улесняват 

гражданите при упражняване на правото за достъп до информация. 

Районен съд – Велико Търново има въведени писмени правила за 

управление на информацията и IT технологиите. Сигурността на 

информацията в локалната мрежа се осигурява от използването на 

антивирусен лицензиран програмен продукт „Microsoft Forefront Endpoint 

Protection", предоставен от Министерство на правосъдието. 

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

Word, Internet Explorer, и Adobe Reader. Всички работни места са 

оборудвани с компютърна техника, която на много позиции технически не 

отговаря на обема на извършваната работа. Всички работни места са 
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свързани  в локална компютърна мрежа с 3(бр.) сървъра и компютър, 

изпълняващ сървърни функции. Компютрите и сървърите се поддържат в 

много добро софтуерно състояние, но са остарели хардуерно и не  

отговарят на съвременните изисквания за бързо и качествено изпълнение 

на задълженията на служители и магистрати. От 2007г. е в експлоатация 

деловодната програма САС "Съдебно Деловодство". Програмата се 

използва от специализираната администрация на съда и магистратите за 

управление на делата. Съдът използва правно информационната система 

„Лакорда" във вариант, в локална мрежа – 16 едновременни потребители 

и уеб базирана версия – 5 едновременно потребители  с  модули, „Лакорда 

Интелект", „Българско право" и „Съдебна практика”. Правно-

информационните продукти са мрежови вариант, ежедневно се 

актуализират и при нужда са достъпни от всички работни места. 

Съдът участва в електронния трансфер на дела и документи между 

съдилищата. Осигурена е възможност за безхартиен обмен на данни с 

други съдилища в следните случаи: изпращане от подчинен съд към по-

висша инстанция при обжалване на съдебен акт; препращане по 

подсъдност; изпращане от подчинен съд към по-висша инстанция с 

искане за определяне на компетентен съд при: повдигане на препирня по 

подсъдност или възникнал конфликт на интереси в първоинстанционния 

съд, при което всички съдии са си направили отвод; връщане от по-

висшия съд в подчинения съд на данни за резултат от обжалване. 

Със заповед номер 47/23.02.2013г. в Районен съд – Велико Търново 

е започнало получаването на справки от Национална база данни 

„Население”. Към нея са утвърдени вътрешни правила за предоставяне на 

информация от Национална база данни, които са актуализирани на 

03.02.2012г. 

Съдът има създадени вътрешни правила за изпращане на съобщения 

и призовки чрез електронен пощенски адрес по реда на чл. 42 ал. 4 и сл. от 

ГПК. 

От 28 май 2013 в Районен съд – Велико Търново са монтирани и 

работят ПОС терминални устройства обслужващи плащанията чрез 

банкови карти  от страна на граждани и адвокати по транзитната сметка 

на съда. На същата дата е разработена и утвърдена вътрешна инструкция 

за работа с ПОС терминални устройства в съда.  

Web-сайтът на Районен съд – Велико Търново  поддържа ежедневно 

в актуално състояние публикуваните и влезли в сила съдебни актове, както 

и ежеседмично насрочените съдебни заседания. Останалата информация, 

предназначена за публикуване на Интернет страницата на съда се обновява 

своевременно. 

Към настоящия момент Районен съд – Велико Търново разполага със 

следната компютърна техника: 
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- 3 бр. сървъра и 1бр. Компютър изпълняващ сървърна функция; 

- 74 бр. персонални компютъра от които само 23 бр.  с налична 2 

или 4 Гб  

оперативна памет и достатъчно големи твърди дискове, което ги прави 

възможни за работа с Windows 7 в условия, в които Windows XP излиза от 

експлоатация ;  28бр. са с Оперативна памет по-малко от 1Гб, което ги 

прави неефективни за работа дори в условията на Windows XP. 

- 53 токонепрекъсваеми устройства две от които не подлежат на 

ремонт; 

- 49 принтера, от които  5 бр. се нуждаят от сериозен ремонт  за да  

функционират правилно; 

-    16 броя скенери; 

- 1 брой преносим компютър; 

- 11 мултифункционални устройство от среден и нисък клас. От 

тях 3броя се нуждаят от основен ремонт за да бъде възстановена работата 

им – имат лош печат, лошо сканиране, износване на механиката и проблем 

в електрониките, водещ до забравяне на настройките при прекъсване на ел. 

захранването. Една от машините е с цветен печат. 

- 5 броя копирни машини: Една обслужваща регистратура Тошиба 

Е- 

Студио 255, 2бр. обслужващи служба „Съдебно деловодство” Xerox 5645 и 

Rex Rotery MP 2000, една машина Rax Rotary MP161 обслужваща 

Държавното съдебно изпълнение и една Xerox 425 разположена в коридора 

на магистратите обслужваща тях и съдебните секретари. 

Интернет-страницата на Районен съд –Велико Търново се поддържа 

ежедневно в актуално състояние. На страницата се публикуват текущи 

съобщения, информация за графика на насрочените за открити съдебни 

заседания дела; публикуват се ежедневно съдебните актове по делата. В 

сайта е поместена обща информация за дейността на съда и полезни 

контакти.  

 

Приложение №1, раздел „Информационни технологии”; 

 

 ІV. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 

 

2011 г. 

 

В Районен съд – Велико Търново по щат съдиите, които са гледали 

наказателни дела били 7бр. През 2011г. не е имало незаети щатни бройки. 
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В периода 01. 01. 2011г. – 31. 12. 2011г. наказателни дела са гледали 

следните съдии, разпределени в 7 състава:  

1.Десислава Чалъкова- Минчева – Адм.ръководител – Председател- 

десети наказателен състав; 

2. Даниел Йорданов –съдия- втори наказателен състав; 

3. Кирил Хаджитанев – съдия- четвърти наказателен състав; 

4.Владимир Страхилов- съдия- седми наказателен състав; 

5. Пенко Цанков- съдия- единадесети наказателен състав; 

6. Емил Бобев – съдия-четиринадесети наказателен състав; 

7. Димитър Кръстев – петнадесети наказателен състав. 

В Районен съд- Велико Търново не са работили съдебни помощници. 

Със заповед №16/27.01.11г. председателят на ВТРС преразпределил 

функциите на служба „Съдебно деловодство” както следва: 

Съдебният деловодител Атанаска Ангелова обслужва делата на 

съдия Кирил Хаджитанев (наказателни дела) и съдия Искра Пенчева 

(граждански дела). 

Съдебният деловодител Деляна Дойнова обслужва делата на съдия 

Даниел Йорданов (наказателни дела) и съдия Явор Данаилов (граждански 

дела). 

Съдебният деловодител Палмира Димовска обслужва делата на 

съдия Владимир Страхилов (наказателни дела) и съдия Мая Пеева 

(граждански дела). 

Съдебният деловодител Светла Карцъкова обслужва делата на съдия 

Пенко Цанков (наказателни дела). 

Съдебният деловодител Ваня Ангелова обслужва делата на съдия 

Емил Бобев(наказателни дела) и съдия Владимир Балджиев (граждански 

дела). 

Съдебният деловодител Доника Недкова обслужва делата на съдия 

Десислава Чалъкова (наказателни дела) и съдия Младен Димитров 

(граждански дела). 

Съдебният деловодител Стефка Мошева обслужва делата на съдия 

Димитър Кръстев (наказателни дела) и съдия Йордан Воденичаров 

(граждански дела). 

Със заповед №49/28.02.11г. председателят на ВТРС извършил 

промени в разпределението на функциите на служба „Съдебно 

деловодство”. Промените, които са релевантни за работата по наказателни 

дела са: 



 20 

Съдебният деловодител Петя Костова обслужва делата на съдия 

Младен Димитров (граждански дела). 

Съдебният деловодител Пенка Димова обслужва делата на съдия 

Десислава Чалъкова (наказателни дела). 

Съдебният деловодител Палмира Димовска обслужва делата на 

съдия Владимир Страхилов (наказателни дела) и съдия Димитър Кръстев 

(наказателни дела). 

Съдебният деловодител Светла Карцъкова обслужва делата на съдия 

Пенко Цанков (наказателни дела) и съдия Кирил Хаджитанев( наказателни 

дела). 

Именения в разпределението на съдебните деловодители е правено и 

със Заповед №65/11.03.2011г., както и със Заповед №95/5.04.11г. Те се 

отнасят до съдебните служители, които следвало да обслужват делата на 

съдия Десислава Чалъкова (наказателни дела) и съдия Младен Димитров 

(граждански дела). 

 

Съдиите са ползвали отпуск, както следва: 

Даниел Йорданов – втори наказателен състав отпуск 

11.04. – 11.04. 

26.04. – 26.04. 

28.05. – 28.05. 

08.08. – 21.09. 

болнични 

05.07.2011-09.07.2011 

20.10.2011-22.10.2011 

Кирил Хаджитанев – четвърти наказателен състав отпуск 

26.04. – 05.05. 

25.07. – 02.09. 

27.12. – 30.12. 

 

 

Владимир Страхилов – седми наказателен състав отпуск 

18.03. – 18.03. 

25.05. – 28.05. 

18.07. – 22.07. 

26.07. – 26.07. 

08.08. – 08.09. 

28.09. – 28.09. 

05.12. – 06.12. 
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болнични 

04.01.2011-01.02.2011 

 

Десислава Чалъкова – десети наказателен състав 03.01. – 07.01. 

26.04. – 29.04. 

13.07. – 13.07. – по чл. 332, ал. 1, 

т. 1 от ЗСВ 

14.07. – 15.07. 

18.08. – 09.09. 

13.09. – 17.09. 

07.11. – 08.11. 

27.12. – 30.12. 

 

Пенко Цанков – единадесети наказателен състав 21.04. – 21.04. 

26.04. – 10.05. – по чл. 163, ал. 7 

от КТ 

22.07. – 22.07. 

01.08. – 03.09. 

08.09. – 09.09. 

05.12. – 05.12. 

 

Емил Бобев – четиринадесети наказателен състав 20.07. – 26.08. 

07.09. – 09.09. 

13.09. – 17.09. 

19.09. – 19.09. – по чл. 157, ал. 1, 

т. 4 от КТ 

18.10. – 18.10. 

31.10. – 31.10. – по чл. 157, ал. 1, 

т. 4 от КТ 

03.11. – 03.11. 

05.12. – 05.12. 

27.12. – 30.12. 

 

Димитър Кръстев – петнадесети наказателен състав 07.03. – 07.03. 

02.05. – 05.05. 

25.07. – 12.08. 

22.08. – 14.09. 

27.12. – 30.12. 
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За веществените доказателства е отговаряла Диана Стоянова – архивар. 

 

Приложение: Приложение №1 относно съдиите ,които са ползвали отпуск 

през 2011г.; 

 

През проверявания период съдиите от РС Велико Търново са 

насрочили брой наказателни дела както следва: 

 

1/ Даниел Йорданов- втори наказателен състав: 

НОХД- 137бр. 

НЧХД- 35бр.; 

АНД- 23бр.; 

НАХД- 193бр.; 

ЧНД- 53бр.; 

 

2/ Младен Димитров- заместник на административния ръководител-

трети наказателен състав: 

НОХД- 10бр.; 

НАХД- 2бр.; 

ЧНД- 4бр.; 

 

3/ Кирил Хаджитанев- четвърти наказателен състав: 

НОХД- 163бр. 

НЧХД- 24бр.; 

АНД- 18бр; 

НАХД- 210бр.; 

ЧНД- 57бр.; 

 

4/Владимир Страхилов- седми наказателен състав: 

НОХД- 162бр.; 

НЧХД- 14бр.; 

АНД- 34бр.; 

НАХД- 262бр.; 

ЧНД- 68бр.; 

 

5/Десислава Чалъкова- административен ръководител на РС 

Велико Търново- десети наказателен състав: 

НОХД-77бр.; 

НЧХД-19бр.; 

АНД- 15бр.; 
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НАХД- 148бр.; 

ЧНД- 12бр.; 

 

6/Пенко Цанков- единадесети наказателен състав: 

НОХД- 172бр.; 

НЧХД- 28бр.; 

АНД- 21 бр.; 

НАХД-216бр.; 

ЧНД- 73бр. 

 

7/Емил Бобев-четиринадесети наказателен състав: 

НОХД-135бр.; 

НЧХД- 12бр.; 

АНД- 24 бр.; 

НАХД-197бр.; 

ЧНД- 57бр. 

 

8/Димитър Кръстев- петнадесети наказателен състав: 

НОХД-119бр.; 

НЧХД- 16бр.; 

АНД- 18бр.; 

НАХД-187бр.; 

ЧНД- 57бр. 

 

9/Искра Пенчева- шести граждански състав: 

НАХД- 6бр.; 

ЧНД- 15бр. 

 

10/Владимир Балджиев- шестнайсети граждански състав: 

НАХД- 7бр.; 

ЧНД- 20бр.; 

 

11/Явор Данаилов- първи граждански състав: 

НАХД- 3бр.; 

ЧНД- 6бр.; 

 

12/Йордан Воденичаров- девети граждански състав:  

ЧНД-13бр.; 
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13/Милена Алексиева-тринадесети граждански състав: 

ЧНД- 7бр. 

 

14/Мая Пеева- осми граждански състав: 

ЧНД- 13бр.; 

 

Приложение: Справка №3 за брой насрочени наказателни дела по 

състави, за периода 1.01.2011г.- 30. 06. 2013г. 

 

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

1/Явор Данаилов- първи граждански състав е приключил 45бр. 

наказателни дела, от вида НАХД и ЧНД; 

 

2/ Даниел Йорданов- втори наказателен състав е приключил 409бр. 

наказателни дела от вида НОХД, НЧХД, НАХД, ЧНД; 

 

3/ Младен Димитров – трети наказателен състав е приключил 16бр. 

наказателни дела от вида НОХД, НАХД, ЧНД; 

 

4/ Кирил Хаджитанев- четвърти наказателен състав е приключил 

общо 373бр. наказателни дела от вида НОХД, НАХД, НЧХД, ЧНД; 

 

5/ Искра Пенчева- шести граждански състав е приключила 80бр. 

наказателни дела, от вида НОХД и ЧНД; 

 

6/Владимир Страхилов- седми наказателен състав е приключил 

380бр. наказателни дела от вида НОХД, НАХД, НЧХД, ЧНД; 

  

 7/Мая Пеева- осми граждански състав е приключила 102 

наказателни дела от  вида НАХД и ЧНД; 

 

8/ Йордан Воденичаров- девети граждански състав е приключил 

67бр. ЧНД; 

 

9/Десислава Чалъкова- Минчева- десети наказателен състав, 

административен ръководител на РС Велико Търново-  е приключила общо 

141бр. наказателни дела от вида НОХД, НАХД, НЧХД и ЧНД; 
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10/Пенко Цанков- единадесет наказателен състав е приключил 401 

наказателни дела от вида НОХД, НЧХД, НАХД, ЧНД; 

 

11/Милена Алексиева- тринадесети граждански състав е 

приключила 13бр. ЧНД; 

 

12/Емил Бобев-четиринадесети наказателен състав е приключил 

414бр. наказателни дела от вида НОХД, НАХД, НЧХД и ЧНД; 

 

13/Димитър Кръстев- петнадесети наказателен състав е приключил 

общо 370бр. наказателни дела от НОХД, НАХД, НЧХД и ЧНД; 

 

14/Владимир Балджиев- шестнадесети граждански състав е 

приключил общо 58бр. наказателни дела от вида НАХД и ЧНД. 

 

Приложение :Справка №4 за приключили в периода 1. 01. 2011г- 

30.06. 2013г. наказателни дела; 

 

В периода 1. 01. 2011г. - 31. 12. 2011г Районен съд гр. Велико 

Търново е разгледал 10 096 бр.дела, от които наказателни дела 3 286 бр. От 

тях образувани през 2011г. са 2 895 бр. дела. Останали от предишни 

периоди са 391 бр. дела. Процентното съотношение на останалите 

несвършени от предходен период, спрямо всички разгледани е 12 %, а на 

новообразуваните представлява  88 %. 

В РС В.Търново през 2011 г. не е имало дела с висок обществен 

интерес. 

Сравнителният анализ отразява значителното увеличаване на общото 

постъпление на наказателните дела през 2011 год. в сравнение с 2010 год. и 

2009 година. 

 

Сравнителен анализ по видове. 

 

Постъпилите през 2011 година НОХД са 545 бр., което е повече от 

предходните две години. Запазва се тенденцията и през 2011 година на 

постъпленията НОХДела по глава Глава V – престъпления против 

собствеността – кражба, грабеж, измама, документна измама, присвояване. 

Това са 232 бр.  
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По Глава ХІ - общоопасни престъпления, постъплението се е 

увеличило в сравнение с 2009 год. когато са били 158 бр., през 2010 година 

- 162 бр. и през 2011 год. са били 197 броя.   

Престъпленията против стопанството, по глава VІ от НК  и тези по 

глава  II са се увеличили значително. През 2011 год. са 31 бр., респективно 

10 бр. за 2010 год. 

Може да се направи извод, че постъпилите през 2011 година НОХД - 

545 бр. представляват 18 %, от всички новообразувани дела.  

Значително намаляват делата от наказателно частен характер, 

образувани по тъжба на пострадалия през отчетната 2011 година. Те са 24 

на брой в сравнение с 37 броя за 2010 година. 

 Тенденция на увеличаване на постъпленията бележат и делата по чл. 

78 А от НК, които през 2010 година са били 70 бр., а през 2011 година са 

116 бр. 

 През 2011г. новообразуваните частни наказателни дела са 1200 

броя, от които най - голям дял представляват ЧНД – разпити - 228 бр. 

Запазен е броя на образуваните ЧНД по Закона за здравето, а именно 54 бр. 

за 2011 год. и 55 бр. за 2010 год. Намалял е и броя на новообразуваните 

ЧНД кумулации от 81 бр. за 2010 година на 65 бр. за 2011 год. Запазва се 

тенденцията все по - често магистратите с акта си по същество- присъда по 

реда на чл. 301, ал. 1, т. 3 от НПК да определят, при наличие на 

основанията, визирани в член 23 и чл. 25 и чл. 27 от НК, какво общо 

наказание да се наложи на подсъдимия. 

Съотношението между новообразуваните частни наказателни дела и 

общо новообразуваните наказателни дела представлява              41 % 

срещу 51 % за 2010 година.  

Многократно се е увеличил броят на новообразуваните НАХД – 1010 

в сравнение с 2010 год. – 452 бр. Този вид дела съставляват 35 % от 

новообразуваните наказателни дела.  

       

 Брой свършени /решени/ наказателни дела в края на 2011 

година 

 

 

 

 

 

 

Общо 

дела за 

разглежда

Свършен

и дела 

 



 27 

не 

 

 

ВСИЧКО НОХД  683 557 

Гл. ІІ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 

ЛИЧНОСТТА 30 26 

в т.ч. по чл. 159 ал.2,3 и 5 от НК - - 

трафик на хора - чл.159а-159в - - 

средна телесна повреда - чл.129 НК 5 4 

противозак.лиш. от свобода чл. 142а НК - - 

блудство - чл. 149 и 150 НК /без чл.149,ал.5 

НК/ 3 1 

изнасилване - чл. 152 НК /без чл.152,ал.4 НК/ 2 

                

2 

склоняване към проституция - чл. 155  - - 

отвличане на лице от женски пол - чл. 156 - - 

Гл.ІІІ ПРЕСТ. П-В ПРАВАТА НА 

ГРАЖДАНИТЕ 

                      

4 

                 

3 

в т.ч.п-в интелект.собств.-чл.172а-173 ал.1 

НК - - 

ГЛ. ІV П-Я П-В БРАКА, СЕМЕЙСТВ. И 

МЛАДЕЖТА 9 8 

Гл. V ПРЕСТЪПЛЕНИЯ П-В 

СОБСТВЕНОСТТА 298 228 

в т.ч. кражба - чл. 194-197 НК /без чл.196а 

НК/ 203 159 

грабеж - чл. 198 и чл. 200 НК 14 12 

присвояване - чл. 201-208 НК /без чл.203 и 

чл.206,ал4/ 26 20 

измама - чл. 209-211 НК 37 24 

документна измама - чл. 212/без чл.212,ал5/, 

212а, 212б НК 1 0 

застрахователна измама - чл. 213 НК - - 

изнудв./рекет/ чл. 213а/1,2/, 214/1/ и 214а НК - - 

Гл. VІ ПРЕСТЪПЛ. ПРОТИВ 

СТОПАНСТВОТО 37 33 

п-я в отделни стоп.отрасли - чл. 228 до чл. 

240 НК          27                                  

                   

24 
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п-я п/в индустр. собств.чл. 227 и 227а НК - - 

Гл. VІІ П-Я П-В ФИН., ДАН. И 

ОСИГ.СИСТЕМИ - - 

ГЛ. VІІІ П-Я ПРОТИВ Д-ТА НА Д.ОРГ. И 

ОБЩ. О-ИИ 16 12 

в т.ч. незак. премин. на границата чл. 279 НК - - 

прев. през. границата лица и групи чл.280 

НК - - 

Гл.ІХ  ДОКУМЕНТНИ  ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 33 30 

Гл. Х П-Я ПРОТИВ РЕДА И ОБЩ. 

СПОКОЙСТВИЕ 20 15 

хулиганство - чл. 325 НК 20 15 

Гл. ХІ ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 236 202 

в транспорта-чл. 343 ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК 8 7 

отнемане на МПС - чл. 346 НК 9 6 

отглежд растения и престъпл. свързани с 

наркот. в-ва    чл. 354, 354а ал.5, 354в ал.1НК 6 6 

Гл. ХІІ П-Я ПРОТИВ ОТБР.С-Т НА 

РЕПУБЛ. - - 

Гл. ХІV П-Я ПРОТИВ МИРА И 

ЧОВЕЧЕСТВОТО - - 

НЧХД 53 36 

чл. 78 а НК 132 104 

ВСИЧКО ЧНД 1209 1188 

ЗБППМН 7 6 

Давност и амнистии - чл.80-84 от НК - - 

Реабилитации чл. 85-88а от НК 6 5 

Принудителни мед.мерки от ЗЗ и чл. 89 от 

НК 56 54 

Комулации - чл. 23, 25 и 27 НК 70 54 

ЧНД от досъдебното производство 1058 1057 

Други престъпления  12 12 

ВСИЧКО НАХД 1209 930 

 

Общо разгледаните наказателни дела през 2011 год. са 3286 бр., от 

които свършени са 2815 бр. или последните представляват 86 % от всички 

разгледани наказателни дела. За 2010 год. са били 2398 бр. за разглеждане, 

от които 1524 бр. свършени. 
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Най - голям е броят на свършените частни наказателни дела. През 

2011 год. са 1188 бр. и съставляват  42 % от всички свършени дела. От 

тези 1188 броя - 1057 бр. са ЧНД от досъдебното производство, а 

останалите ЧНД - кумулации, реабилитации, медицински мерки по НПК, 

по Закона за здравето, дела по ЗБППМН и други са 131 бр. През 2010 г. са 

били 1039 и са съставлявали 52 % от всички свършени дела, от тях  880 бр. 

са били ЧНД от досъдебното производство. Останалите ЧНД - кумулации, 

реабилитации, медицински мерки по НПК и Закона за здравето и дела по 

ЗБППМН са били 159 броя. 

При сравнителният анализ се установява, че се е запазила 

тенденцията на увеличаване на този вид дела през разгледаните две 

години. 

От разгледаните през 2011 год. 1209 бр. НАХДела са свършени 930 

бр., които представляват 33 % от всички свършени. 

Броят на свършилите наказателен общ характер дела /НОХД/ е 

557 бр., което е 20 % от всички свършени наказателни дела.  

От вида административно наказателни дела /АНД/ свършени са 

104 бр., които представляват 4 % от всички свършени. 

Процентът на свършените НЧХД - 36 бр. през 2011 год. спрямо 

всички свършени дела е 1.2 %. По – висок е бил през предходните две 

години – 2%.  

 

Общият брой на свършените наказателни дела с акт по същество е 

2344 броя, от които 301 броя са приключили със споразумение. 

Всичко свършените наказателни дела 2010 год. с акт по същество са 

1840 броя, от които 250 са приключили със споразумение. 

 

     Приключилите с акт по същество дела от вида наказателен общ 

характер /НОХД/ с присъда или споразумение  са 523 бр. През настоящата 

година тенденцията е към увеличаване на този вид дела в сравнение с 2010 

год. и 2009 год. Тогава с присъда или споразумение са приключили 414 

бр., респективно 347 бр. Тук следва да се отбележи, че в тази бройка се 

включват споразумения, които се отразяват в графа прекратени, но 

споразумението е акт по същество, който има характера на влязла в сила 

присъда. 
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Съотношението на приключилите с акт по същество НОХД, спрямо 

всички приключени с акт по същество наказателни дела за  2011 год. е 22 

%, а за 2010 год. е  26,%, 2009 год. 25 %.  

 Най - висок е броят на приключилите с акт по същество дела по 

Глава V от НК – престъпления против собствеността. Те са 210 броя за 

2011 година, срещу 169 за 2010 год. Висок е и относителният дял на 

решените с акт по същество наказателни дела по Глава ХІ – общоопасни 

престъпления – те са 198 за 2011 година, срещу 157 бр. за 2010 год. 

От делата по Глава ІХ – документни престъпления са приключили  

29 бр. за 2011 год., а  през 2010 година това са били 32 бр.  

Приключилите по глава II дела – Престъпления против личността, са 

19 бр. 

Значително са се увеличили престъпленията по Глава VІ от НК - 

против стопанството. За 2011 год. са 33 бр. в сравнение за 2010 год. 11 бр. 

От всички свършени АНД с акт по същество са приключени  през 

2011 година  - 101 бр. срещу 76 бр. за 2010 год. 

Прогресивно нараства броят на приключените наказателно 

административен характер дела, които са 930  през 2011 година. 

Свършените с акт по същество са 858 бр. За 2010 година 424 бр., от които с 

акт по същество 369 бр.   

 И на последно място по относителен дял са делата от наказателно 

частен характер /НЧХД/ - 36 бр., като 15 от тях са приключили с акт по 

същество. 

 

Приложение: Доклад за дейността на Районен съд Велико Търново за 

2011г.; 

 

Прекратените наказателни дела са общо 471 бр. дела, в това число: 

      301 бр. НОХД –прекратени със споразумение От тях 173 бр. дела 

представляват внесени споразумения от прокуратурата и одобрени от съда, 

а 128 бр. са внесени обвинителни актове приключили с акт по същество 

споразумение. 

      20 бр. НОХД – са върнати на ВТРП на основание чл. 249, ал. 2 вр. 

чл. 248, ал. 2, т. 3 от НПК и чл. 288 от НПК 

      21бр. НЧХД са прекратени поради оттегляне на тъжбата; 

Останали 129бр. дела са прекратени на други основания. По- 

голямата част от тях са прекратени поради недопустимост на жалбата или 
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тъжбата, друга част поради оттегляне на жалбата, трета част са изпратени 

по подсъдност на друг съд и др. 

 

Няма прекратени по давност дела.  

 

Приложение: Справка №6 за прекратени наказателни дела в периода 

1.01.2011г.- 30.06.2013г.; 

 

През 2012 г.  Районен съд Велико Търново е върнал за 

допълнително разследване 19 бр. НОХД. С разпореждане на съдия- 

докладчик са върнати 13 бр. дела, а от съдебно заседание по чл. 288, т.1 от 

НПК- 6 бр. дела. Според справка, изискана от РС- Велико Търново това 

са: 

  

№ по 
ред 

№ на 
дело 

съдия 
докладчик 

дата на 
прекратяване 

на 
производството 

основание за 
прекратяване 

2011 г. 

1 НОХД № 
1059/2011 Вл.Страхилов 

27.04.2011 г. чл.249, ал.2 вр. С чл.248, 
ал.2 т.3 НПК 

2 НОХД № 
1406/2011 Вл.Страхилов 

07.06.2011 г. чл.249, ал.2 вр. С чл.248, 
ал.2 т.3 НПК 

3 НОХД № 
1431/2011 

Е.Бобев 

10.06.2011 г. 
чл.249, ал.2 вр. С чл.248, 

ал.2 т.3 НПК 

4 НОХД № 
883/2011 Д.Йорданов 

 30.03.2011 г. чл.249, ал.2 вр. С чл.248, 
ал.2 т.3 НПК 

5 НОХД № 
1930/2010 Е.Бобев 

 03.01.2011 г. чл.249, ал.2 вр. С чл.248, 
ал.2 т.3 НПК 

6 НОХД № 
1692/2011 Вл.Страхилов 

12.07.2011 г. чл.249, ал.2 вр. С чл.248, 
ал.2 т.3 НПК 

7 НОХД № 
1658/2011 

Вл.Страхилов 

 12.07.2011 г. 
чл.249, ал.2 вр. С чл.248, 

ал.2 т.3 НПК 

8 НОХД № 
1929/2011 П.Цанков 

 15.09.2011 г. чл.249, ал.2 вр. С чл.248, 
ал.2 т.3 НПК 

9 НОХД № 
2015/2011 Мл.Димитров 

 16.09.2011 г. чл.249, ал.2 вр. С чл.248, 
ал.2 т.3 НПК 

10 НОХД № 
2320/2011 

Е.Бобев 

 25.10.2011 г. 
чл.249, ал.2 вр. С чл.248, 

ал.2 т.3 НПК 

11 НОХД № 
2809/2011 Е.Бобев 

 23.12.2011 г. чл.249, ал.2 вр. С чл.248, 
ал.2 т.3 НПК 

12 НОХД № 
2570/2011 Вл.Страхилов 

 23.11.2011 г. чл.249, ал.2 вр. С чл.248, 
ал.2 т.3 НПК 

13 НОХД № 
2879/2011 

Вл.Страхилов 

 29.12.2011 г.  
чл.249, ал.2 вр. С чл.248, 

ал.2 т.3 НПК 
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14 НОХД № 
1283/2010 Вл.Страхилов 

03.02.2011 г. 

чл.288 т.1 НПК 

15 НОХД № 
1521/2011 П.Цанков 

 21.12.2011 г. 

чл.288 т.1 НПК 

16 НОХД № 
1779/2010 П.Цанков 

 13.12.2011 г. 

чл.288 т.1 НПК 

17 НОХД № 
1386/2011 Вл.Страхилов 

 15.09.2011 г. 

чл.288 т.1 НПК 

18 НОХД № 
379/2011 Вл.Страхилов 

13.06.2011 г. 

чл.288 т.1 НПК 

19 НОХД № 
572/2011 Вл.Страхилов 

 12.05.2011 г. 

чл.288 т.1 НПК 

  

Анализът на данните от предходните години показва, че в сравнение 

с тези през 2010 год. и 2009 година броят на прекратените и върнати за 

доразследване на прокуратурата съдебни производства значително се е 

увеличил. Това е показателно за дейността на съда. Магистратите  

задълбочено проучват постъпилите на доклад дела и още от 

разпоредително заседание, ако са налице основания, връщат делото на 

прокурора за доразследване. 

 

Приложение: Справка №8 за делата, върнати на прокурора за 

доразследване в периода 1.01. 2011г.- 30. 06. 2013г. 

 

През 2011г. с присъда са приключили 237 бр. С оправдателни 

присъди са приключили 19 бр. дела. От тях по НЧХД са постановени 8бр. 

оправдателни присъди, а по НОХД- 11бр. Това представлява  8.01% от 

общия брой на постановените присъди. По 3бр. АНД подсъдимите са 

признати за невинни. 

На съд са предадени общо 623 лица. От тях осъдени са 598 лица., а 

оправдани- 25 лица. Броят на оправданите лица се разпределя както 

следва: 
По глава V „Престъпления против собствеността” от НК са 

оправдани 5 лица;  

По глава VІ”Престъпления против стопанството” от НК са оправдани 

2бр. лица; 

По глава VІІІ”Престъпления против дейността на държавни органи и 

обществени организации и лица, изпълняващи публични функции” от НК 

са оправдани 5 лица; 

По глава ІХ”Документни престъпления” от НК е оправдано 1 лице; 

По глава ХІ „Общоопасни пристъпления” от НК са оправдани 3 

лица; 

По НЧХД са оправдани 9 лица. 
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Причините, поради които делата от общ характер са приключили с 

оправдателна присъда най - общо се свеждат до: липса на съставомерност 

на деянието, както от обективна, така и субективна страна. Това се дължи 

на обстоятелството, че събраните доказателства в досъдебната фаза не 

кореспондират с фактическите и правни изводи на обвинението; правните 

изводи на обвинението почиват единствено и само на предположения и на 

следващо място, липсва годен доказателствен материал, което се явява и 

основна причина за постановяване на оправдателните актове във ВТРС. 

 

Приложение: Справка №7 за делата, приключили с оправдателна 

присъда в периода 1. 01. 2011г.- 31. 12. 2012г. 

 

По 16 бр. дела подсъдимият е бил непълнолетен. 

 

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

делото със споразумение”. От тях 138бр. дела са внесени със 

споразумение и са насрочени в срок по- дълъг от 7- дневния срок по чл. 

382, ал.2 от НПК. От тях: 

Съдия Владимир Страхилов е насрочил 26бр. дела в срок по- дълъг 

от срока по чл. 382, ал.2 от НПК; 

Съдия Димитър Кръстев е насрочил 21бр. дела в срок по- дълъг от 

срока по чл. 382, ал.2 от НПК; 

Съдия Даниел Йорданов е насрочил 21бр. дела в срок по- дълъг от 

срока по чл. 382, ал.2 от НПК; 

Съдия Емил Бобев е насрочил 19бр. дела в срок по- дълъг от срока 

по чл. 382, ал.2 от НПК; 

Съдия Кирил Хаджитанев е насрочил 17бр. дела в срок по- дълъг от 

срока по чл. 382, ал.2 от НПК; 

Съдия Пенко Цанков е насрочил 15бр. дела в срок по- дълъг от 

срока по чл. 382, ал.2 от НПК; 

Съдия Десислава Чалъкова е насрочила 12бр. дела в срок по- дълъг 

от срока по чл. 382, ал.2 от НПК; 

 

 По делата, приключили със споразумения за прекратяване на 

наказателното производство са осъдени 314 бр. лица. 

                                                                                                                                                       

В рамките на проверката бяха инспектирани следните дела: 

 

НОХД№1581/11г. 
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Делото е образувано на 28.06.2011г. въз основа на споразумение, 

сключено между РП Велико Търново от една страна и обв. С. Ц. и неговия 

защитник- от друга страна за извършено от обвиняемия престъпление по 

чл. 234, ал.1 от НК. Съдия- докладчик по делото е Димитър Кръстев. 

Съдебното заседание било на 12. 07. 11г. Допуснато е нарушение на 

срока по чл. 382, ал.2 от НПК.  Споразумението било одобрено. По силата 

на одобреното споразумение подсъдимият следва да изтърпи наказание 

лишаване от свобода за срок от три месеца. На осн. чл.66, ал.1 от НК 

изпълнението на наказанието е отложено за срок от 3 години. В 

споразумението, одобрено от съда не е посочено на кого да се възложи 

възпитателната работа в случаите на условно осъждане.По силата на  

чл.381, ал.5, т.4 от НПК това е задължителен елемент от 

постигнатото споразумение. Страните могат да постигнат съгласие 

възпитателните грижи да се възложат на обществена организация или 

трудов колектив с тяхно съгласие, а когато липсва такова съгласие, 

възпитател може да бъде определено лице- чл.67, ал.1 и 2 от НК.В 

рамките на проверката дали споразумението отговаря на закона, съдът 

следва да следи за спазването и на чл.381, ал.5,т.4 от НПК. 

 

НОХД№151/11г. 

Делото е образувано на 14.01.2011г. въз основа на споразумение, 

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

защитник- от друга страна за извършено от обвиняемия престъпление по 

чл. 234, ал.1 от НК. Съдия- докладчик по делото е Даниел Йорданов. 

Съдебното заседание било на 10. 02. 11г. Допуснато е нарушение на 

срока по чл. 382, ал.2 от НПК.  Споразумението било одобрено. По силата 

на одобреното споразумение подсъдимият следва да изтърпи наказание 

лишаване от свобода за срок от три месеца. На осн. чл.66, ал.1 от НК 

изпълнението на наказанието е отложено за срок от 3 години. В 

споразумението, одобрено от съда не е посочено на кого да се възложи 

възпитателната работа в случаите на условно осъждане.По силата на  

чл.381, ал.5, т.4 от НПК това е задължителен елемент от 

постигнатото споразумение. Страните могат да постигнат съгласие 

възпитателните грижи да се възложат на обществена организация или 

трудов колектив с тяхно съгласие, а когато липсва такова съгласие, 

възпитател може да бъде определено лице- чл.67, ал.1 и 2 от НК.В 

рамките на проверката дали споразумението отговаря на закона, съдът 

следва да следи за спазването и на чл.381, ал.5,т.4 от НПК. 
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 Аналогичен пропуск досежно разпоредбата на чл. 381, ал.5,т.4 от 

НПК е допуснат в одобреното споразумение по НОХД№1062/11г. със 

съдия- докладчик Даниел Йорданов, НОХД№182/11г. и НОХД№364/11г. със 

съдия- докладчик Димитър Кръстев, НОХД№181/11г. със съдия- 

докладчик Кирил Хаджитанев, НОХД№988/11г. и НОХД№368/11г. със 

съдия- докладчик Пенко Цанков, НОХД№87/11г., НОХД№365/11г. със 

съдия- докладчик Десислава Чалъкова, НОХД№82/11г., НОХД№111/11г., 

НОХД№180/11г. със съдия- докладчик А. Лазаров, НОХД№47/11г. със 

съдия- докладчик Емил Бобев. 

Предмет на проверка беше и НОХД№132/11г. със съдия- докладчик 

Емил Бобев, НОХД№142/11г. със съдия- докладчик Пенко Цанков, 

НОХД№640/11г. и НОХД№496/11г. със съдия- докладчик Владимир 

Страхилов по които е допуснато нарушение по чл. 382, ал.2 от НПК. 

Предмет на проверка бяха и НОХД№279/11г. със съдия- докладчик 

Десислава Чалъкова, НОХД№708/11г. със съдия- докладчик Даниел 

Йорданов, НОХД№786/10г. и НОХД№729/11г. със съдия- докладчик 

Кирил Хаджитанев, НОХД№441/11г. със съдия- докладчик Димитър 

Кръстев. Проверяващият екип констатира, че по тях не са допуснати 

нарушения по образуването, движението и приключването на делата. 

 

Приложение: Справка №15 за НОХДела, образувани по внесено 

споразумение с насрочване в периода 1. 01. 2011г.- 30.06. 2013г. извън 

срока по чл. 382, ал.2 от НПК; 

 

132 бр. дела са разгледани по реда на гл.28 от НПК – 

„Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание”.  От тях 104 бр. са решени до 31.12. 2011 г. 

От общо разгледаните 132 бр. дела 52бр. дела, образувани през 

2011г. въз основа на внесени постановления на прокуратурата, съдържащи 

предложения за прилагане на чл. 78а от НК са насрочвани след 

едномесечния срок по чл. 376, ал.1 от НПК. 

Съдия Владимир Страхилов е насрочил 13бр. НАХД след срока по 

чл. 376, ал.1 от НПК; 

Съдия Димитър Кръстев  е насрочил 14бр. НАХД след срока по чл. 

376, ал.1 от НПК; 

Съдия Пенко Цанков  е насрочил 10бр. НАХД след срока по чл. 376, 

ал.1 от НПК; 
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Съдия Кирил Хаджитанев е насрочил 9 бр. НАХД след срока по чл. 

376, ал.1 от НПК; 

Съдия Даниел Йорданов е насрочил 3 бр. НАХД след срока по чл. 

376, ал.1 от НПК; 

Съдия Емил Бобев е насрочил 2бр. НАХД след срока по чл. 376, ал.1 

от НПК; 

Съдия Десислава Чалъкова е насрочила 1 бр. НАХД след срока по 

чл. 376, ал.1 от НПК; 

 

Останалите 80бр. НАХД разгледани по реда на гл.28 от НПК – 

„Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание”са насрочени в срока по чл. 376, ал.1 от 

НПК. 

Бяха инспектирани:  

НАХД№556/11г. 

Делото е образувано на 14. 02. 2011г. въз основа на внесено от РП 

Велико Търново постановление с предложение за освобождаване от 

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

за извършено от него престъпление по чл. 131, ал.1 вр. с чл. 130 от НК. 

Съдия- докладчик по делото е Владимир Страхилов. 

С разпореждане от 15. 02. 2011г. той насрочил делото за 9.05. 2011г. 

От внасянето на постановлението на ВТРП до първото заседание са 

минали 2 месеца и 25 дни. Допуснато е нарушение на изискването на 

чл. 376, ал.1 от НПК делото да се насрочва в едномесечен срок.  

В съдебното заседание на 9.05. 2011г. делото е обявено за решаване. 

С решение от 31.05.2011г. съдия Страхилов признал подсъдимия за 

виновен в това, че на посочена в решението дата в с. Самоводене по 

хулигански подбуди е причинил на Б. Т. лека телесна повреда, изразяваща 

се в разстройство на здравето- престъпление по чл. 131, ал.1,т.12 вр. с чл. 

130, ал.1 от НК, освободил го от наказателна отговорност на осн. чл. 78а от 

НК и му наложи административно наказание глоба в размер на 1000лв. 

 

НАХД№1484/09г. 

Делото е образувано на 17. 11. 2009г. въз основа на внесено от РП 

Велико Търново постановление с предложение за освобождаване от 

наказателна отговорност и налагане на административно наказание на Х. 

Х. за извършено от него престъпление по чл. 343, ал.1, б. „б” от НК вр. с 

чл. 342, ал.1 от НК, вр. с чл. 25, ал.2, изр. 1 от ЗДвП. Съдия- докладчик по 
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делото е Владимир Страхилов. В материалите по делото не се намери 

протокол за определяне на съдия- докладчик. 

Той насрочил делото за 15. 02. 2010г. От внасянето на 

постановлението на ВТРП до първото заседание са минали 2 месеца и 

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

делото да се насрочва в едномесечен срок.  

На 15. 02. 2010г. съдия Страхилов дал ход на делото, събрал 

доказателства в хода на съдебното следствие и отложил делото за 19. 04. 

2010г. за събиране на още доказателства. Предприел дисциплиниращи 

мерки спрямо неявилия се свидетел. 

В съдебното заседание на 19. 04. 2010г. съдията назначил 

допълнителна автотехническа експертиза и отложил делото за 3. 06. 2011г. 

Заседанието на 3.06.2010г. е отменено поради заболяване на съдията- 

докладчик. Делото е пренасрочено за 27.09.10г. Съдебно заседание е имало 

и на 2. 12. 2010г. , както и на 17.02. 2011г. , когато делото е обявено за 

решаване. С решение от 30. 03. 2011г. съдия Страхилов признал 

подсъдимия за виновен в извършването на престъпление по чл. 343, ал.1, 

б.”б” от НК, вр. с чл. 342, ал.1 от НК, освободил го от наказателна 

отговорност на осн. чл. 78а от НК и му наложи административно наказание 

глоба в размер на 1000лв. 

На осн. чл. 343г., вр. с чл. 37, ал.1,т.7 от НК лишил дееца от право да 

управлява МПС за срок от шест месеца.От обявяване на делото за 

решаване до постановяване на решението е минал 1месец и 13 дни. 

Решението е влязло в сила на 9. 08. 2011г. Решението е обжалвано и 

делото се е върнало от горната инстанция на 22. 08. 11г. Изпратено на РП 

Велико Търново за изпълнение на 23. 08. 2011г. 

Нарушение на срока по чл.376, ал1 от НПК беше констатирано и по 

НАХД№955/11г. със съдия- докладчик Владимир Страхилов, 

НОХД№2181811г. със съдия- докладчик Даниел Йорданов, 

НАХД№22/11г. и НАХД№700/11г. със съдия- докладчик Димитър 

Кръстев, НАХД№1145/11г. със съдия- докладчик Кирил Хаджитанев 

   

НАХД№1107/11г. 

Делото е образувано на 27.04.11г. въз основа на внесено от РП 

Велико Търново постановление с предложение за освобождаване от 

наказателна отговорност и налагане на административно наказание на В. 

Х. за извършено от него престъпление по чл. 316 вр. с чл. 309 от НК.  
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Делото е разпределено на съдия Пенко Цанков. С определение, 

постановено в закрито заседание на 12.05. 2011г. той се отвел от 

разглеждането на делото. 

На 13. 05. 2011г. делото било разпределено на съдия Емил Бобев. 

При разпределението е спазено изискването на чл. 9 от ЗСВ. 

Той насрочил делото за разглеждане в открито съдебно заседание, 

което да се проведе на 6.06.2011г. С решение №720/9.06.2011г. той признал 

подсъдимият за виновен в извършването на престъпление по чл. 316 вр. с 

чл. 309, ал.1 от НК, освободил го от наказателна отговорност на осн. чл. 

78а от НК и му наложил административно наказание глоба в размер на 

1000лв. 

Не се констатираха нарушения, допуснати при разглеждането на 

делото. 

Бяха проверени и НАХД№1816/11г. със съдия- докладчик Емил 

Бобев, НАХД№2180/11г. и НАХД№908/11г.със съдия- докладчик Пенко 

Цанков, НАХД№2348/11г., НАХД№1717/10г. и НАХД№1115/11г. със 

съдия- докладчик Даниел Йорданов, НАХД№153/11г. със съдия- 

докладчик Кирил Хаджитанев, НАХД№1332/11г. и НАХД№367/11г. със 

съдия- докладчик Десислава Чалъкова. Проверяващият екип констатира, че 

по тях не са допуснати нарушения по образуването, движението и 

приключването на делата. 

 

 Приложение: Справка №16 за АНДела, насрочени след срока по чл. 

376, ал.1 от НПК; 

 

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

съдебно следствие в производство пред първата инстанция”. 

Бяха проверени: 

НОХД№1110/10г. 

Делото е образувано на 2.08.2010г. въз основа на обвинителен акт, 

внесен от РП Велико Търново срещу четирима подсъдими за извършени от 

тях кражби. Съдия- докладчик е Кирил Хаджитанев.  

С разпореждане от 10.08.10г. той насрочил делото за 8.11.2010г. 

Срокът от внасяне на делото в съда до първото съдебно заседание е по- 

дълъг от 2-месечния срок, предвиден в чл. 252, ал.1 от НПК. Делото е 

разгледано по реда на глава 27 „Съкратено съдебно следствие в 

производството пред първата инстанция” на НПК. Интервалът между 

датата, за която делото е насрочено след четвъртото заседание, а 
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именно- 4. 07. 2011г. и датата на шестото заседание- 10.10.2011г. е по- 

голям от допустимия по чл. 271, ал.10 от НПК. 

 

НОХД№702/11г. 

Делото е образувано на 25.02.2011г. въз основа на обвинителен акт, 

внесен от РП Велико Търново срещу един подсъдим за извършено от него 

престъпление по чл. 354а, ал.3 от НК. Съдия- докладчик е Владимир 

Страхилов.  

С разпореждане от 7.03.11г. той насрочил делото за 16.5.2011г. 

Срокът от внасяне на делото в съда до първото съдебно заседание е по- 

дълъг от 2-месечния срок, предвиден в чл. 252, ал.1 от НПК.Няма 

разрешение на председателя на съда за насрочване на делото в срока по 

чл. 252, ал.2 от НПК. Делото е разгледано по реда на глава 27 „Съкратено 

съдебно следствие в производството пред първата инстанция” на НПК. 

С присъда от 16.05.2011г. съдия Страхилов признал подсъдимия 

Валентин Петков за невинен в това, че на 13. 12. 2010г. в гр. Велико 

Търново без надлежно разрешително да е държал високорисково 

наркотично вещество- 1.3615 гр. коноп(марихуана) на стойност 8.17лв., 

поради което и на осн. чл. 304 от НПК го оправдал по обвинението по чл. 

354а, ал.6 от НК. В мотивите си посочил, че деянието макар и формално да 

осъществява от обективна и субективна страна признаците на 

претендираното от обвинението престъпление е с явно незначителна 

обществена опасност. 

Присъдата е потвърдена от ОС- Велико Търново. 

Нарушение на срока по чл. 252 от НПК е допуснато и по 

НОХД№152/11г. и НОХД№480/11г. със съдия- докладчик Владимир 

Страхилов. 

 

 Бяха проверени и НОХД№84/11г. със съдия- докладчик Десислава 

Чалъкова, НОХД№2014/11г. и НОХД№1387/11г. със съдия- докладчик 

Емил Бобев, НОХД№760/11г. и НОХД№355/11г. със съдия- докладчик 

Кирил Хаджитанев, НОХД№1171/11г. и НОХД№1742/10г. със съдия- 

докладчик Даниел Йорданов, НОХД№88/11г. със съдия- докладчик Пенко 

Цанков, НОХД№ 1278/11г. със съдия- докладчик Младен Димитров. 

Проверяващият екип констатира, че по тях не са допуснати нарушения по 

образуването, движението и приключването на делата. 
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2бр. дела са разгледани по реда на гл.25, НПК „Незабавно 

производство”. И двете дела са насрочени в срока по чл. 365 от НПК. 

 

Приложение: Справка №17 за незабавни производства, насрочени 

след срока по чл. 365 от НПК; 

 

139бр. дела са разгледани по реда на гл.24, НПК „Бързо 

производство”. По 157бр. бързи производства е допуснато нарушение на 

срока по чл. 358, ал.1,т.4 от НПК според който делото се насочва в 7- 

дневен срок от постъпването му.  От тях: 

Съдия Владимир Страхилов е насрочил 28бр. дела в срок по- дълъг 

от срока по чл. 358, ал.1, т.4 от НПК; 

Съдия Димитър Кръстев е насрочил 26бр. дела в срок по- дълъг от 

срока по чл. 358, ал.1,т.4 от НПК; 

Съдия Пенко Цанков е насрочил 25бр. дела в срок по- дълъг от 

срока по чл. 358, ал.1,т.4 от НПК; 

Съдия Кирил Хаджитанев е насрочил 24бр. дела в срок по- дълъг от 

срока по чл. 358, ал.1,т.4 от НПК; 

Съдия Емил Бобев е насрочил 21бр. дела в срок по- дълъг от срока 

по чл. 358, ал.1,т.4 от НПК; 

Съдия Даниел Йорданов е насрочил 19бр. дела в срок по- дълъг от 

срока по чл. 358, ал.1,т.4 от НПК; 

Съдия Емил Бобев е насрочил 19бр. дела в срок по- дълъг от срока 

по чл. 358, ал.1,т.4 от НПК; 

Съдия Десислава Чалъкова е насрочила 12бр. дела в срок по- дълъг 

от срока по чл. 358, ал.1,т.4 от НПК; 

Съдия Младен Димитров е насрочил 1бр. дела в срок по- дълъг от 

срока по чл. 358, ал.1,т.4 от НПК; 

 

По някои от делата закъсненията са значителни. Насрочването на 

делата в нарушение на 7- дневния срок по чл. 358, ал.1,т.4 от НПК е довело 

до продължителност на делата по- голяма от необходимото за 

осъществяване на правосъдието. 

 

Бяха инспектирани следните дела: 

НОХД№223/11г. 
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Делото е образувано на 20. 01. 2011г. въз основа на обвинителен акт, 

внесен от РП Велико Търново срещу един подсъдим за извършена от него 

кражба. Съдия- докладчик е Емил Бобев.  

С разпореждане от 21.01. 11г. делото е насрочено за 26. 01. 2011г., т. 

е. 7- дневния срок по чл.358, ал.1, т.4 от НПК е спазен. Делото приключило 

в първото заседание с осъдителна присъда. 

Мотивите са предадени в канцеларията на съда на 27. 01. 11г. 

Присъдата е влязла в сила на 12. 02. 2011г. Изпратена е на РП Велико 

Търново за изпълнение на 17.02. 2011г.  

Не са допуснати нарушения по образуването, движението и 

приключването на делото. 

 

НОХД№533/11г. 

Делото е образувано на 10. 02. 2011г. въз основа на обвинителен акт, 

внесен от РП Велико Търново срещу един подсъдим за извършено от него 

престъпление по чл. 354а, ал.5 от НК. Съдия- докладчик е Кирил 

Хаджитанев.  

С разпореждане от 15. 02. 11г. делото е насрочено за 21. 02. 2011г. 

Допуснато е нарушения на  7- дневния срок по чл.358, ал.1, т.4 от НПК. 

Заседанието от 21.02.11г. е отложено поради неявяване на 

подсъдимия. Делото е отложено за 8. 04. 2011г. Съдът изискал справка за 

актуалния адрес и задграничните пътувания на подсъдимия.  

Заседанието от 8. 04. 11г. също е отложено поради неявяване на 

подсъдимия. Съдът го обявил за издирване. Заседанието е отложено за 6. 

06. 2011г. 

На 6. 06. 2011г. съдът дал ход на делото при условията на чл. 269, 

ал.3 от НПК. Отложил делото за събиране на доказателства за 19. 09. 

2011г., когато делото приключило с осъдителна присъда. 

Мотивите са предадени в канцеларията на съда на 24. 11. 2011г. В 

случая мотивите са предадени  2 месеца и 5 дни след обявяването на 

присъдата. Допуснато е нарушение на чл. 359, ал.1 от НПК, според който 

когато делото представлява фактическа и правна сложност мотивите 

могат да бъдат изготвени и след обявяване на присъдата, но не по- късно 

от 7 дни.  

Присъдата е влязла в сила на 5.10. 2011г. Изпратена е на РП Велико 

Търново за изпълнение на 25.11. 2011г. 
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Беше констатирано, че нарушение на срока по чл. 358, ал.1,т.4 от 

НПК е допуснато и при насрочване на НОХД№451/11г. със съдия- 

докладчик Кирил Хаджитанев, НОХД№99/11г. със съдия- докладчик 

Младен Димитров.  

 

Бяха проверени и НОХД№1765/2011г. със съдия- докладчик Пенко 

Цанков, НОХД№1581/11г. със съдия- докладчик Димитър Кръстев. 

Проверяващият екип констатира, че по тях не са допуснати нарушения по 

образуването, движението и приключването на делата. 

 

Приложение: Справка №18 за срочност при насрочване на бързите 

производства, приключили в периода 1.01.2011г.- 30.06. 2013г; 

 

По 15бр. ЧНД е допуснато нарушение на срока по чл.243, ал.4 от 

НПК. Според справка, предоставена от РС- Велико Търново това са : 

 
№ 
по 
ред № на дело 

дата на 
образуване докладчик 

дата на 
произнасяне 

1 4./2011 3.1.2011 Вл.Страхилов 7.2.2011 

2 134/2011 13.1.2011 Д.Кръстев 26.1.2011 

3 148/2011 13.1.2011 К.Хаджитанев 9.2.2011 

4 154/2011 14.1.2011 Д.Йорданов 22.2.2011 

5 190/2011 14.1.2011 Д.Йорданов 1.3.2011 

6 447/2011 4.2.2011 Д.Кръстев 23.2.2011 

7 1057/2011 19.4.2011 Вл.Страхилов 13.5.2011 

8 1207/2011 9.5.2011 К.Хаджитанев 7.7.2011 

9 1423/2011 7.6.2011 К.Хаджитанев 6.7.2011 

10 1445/2011 10.6.2011 П.Цанков 22.6.2011 

11 1519/2011 20.6.2011 Д.Йорданов 4.7.2011 

12 2164/2011 29.9.2011 Вл.Страхилов 17.10.2011 

13 2345/2011 26.10.2011 Д.Йорданов 18.11.2011 

14 2540/2011 18.11.2011 К.Хаджитанев 30.11.2011 

15 2770/2011 19.12.2011 Д.Йорданов 30.12.2011 

 

Приложение: Справка №19 за ЧНД по чл. 243 НПк, приключили в 

периода 1.01.2011г.- 30. 06. 2013г. с произнасяне извън срока по чл. 243, 

ал.4 от НПК; 

 

Разгледани са 66 бр. дела, образувани въз основа на искане за 

вземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража” (чл.64 от НПК) 

или за нейното изменение(чл. 65 от НПК). По 30бр. дела, образувани по 
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реда на чл. 64 от НПК съдът е постановил определението си в деня на 

образуването. 

По 31бр. дела съдът е постановил определението си в 3-дневен срок 

от деня на образуването. От тях 18бр. дела са по чл. 64 от НПК, а 13бр. 

дела- по чл. 65 от НПК. 

По 5 бр. дела съдът е постановил определението си в срок по- дълъг 

от 3 дни. Всички дела са с правно основание чл. 65 от НПК.  

По ЧНД №2563/2011г. със съдия- докладчик Вл. Страхилов е имало 

две заседания. Делото е образувано на 22. 11. 2011г. Съдебният акт е 

постановен на 30.11. 2011г. 

ЧНД№2455/11г. е образувано въз основа на молба за изменение на 

мярка за неотклонение „задържане под стража” на 7. 11. 2011г. делото е 

разпределено на съдия Димитър Кръстев, ХVс-в. С разпореждане от 8. 11. 

2011г. той насрочил делото за  15.11.2011г. Интервалът между 

постъпването и насрочването на делото е 7 дни. Допуснато е нарушение 

на 3- дневния срок по чл. 65, ал.3 от НПК. 

В заседанието на 15. 11. 2011г. съдът прекратил делото, защото 

констатирал, че е внесен обвинителен акт, образувано е НОХД№2486/11г. 

по описа на ВТРС, ХІV с-в и молбата следва да се приложи към него за 

произнасяне по същество. 

Бяха проверени: 

ЧНД№1902/11г. със съдия- докладчик Десислава Чалъкова, 

ЧНД№1409/11г. и ЧНД№424811г. със съдия- докладчик Крили 

Хаджитанев, ЧНД№275/11г. със съдия- докладчик Димитър 

Кръстев;ЧНД№689/11г. и ЧНД№2652/11г. със съдия- докладчик Даниел 

Йорданов;ЧНД№336/11г. и ЧНД№642/11г. със съдия- докладчик Пенко 

Цанков; ЧНД№411/11г. и ЧНД№557/11г. със съдия- докладчик Владимир 

Страхилов;ЧНД№1650/11г. и ЧНД№1144/11г. със съдия- докладчик Емил 

Бобев. Проверяващият екип констатира, че няма нарушение по 

образуването, движението и приключването на делата. 

 

Приложение: Справка №20 за наказателните дела с правно основание 

чл. 64 , които са решени в повече от едно заседание; 

      Справка №21 за наказателните дела с правно 

основание чл. 64 , които са решени в повече от едно заседание; 

 

През 2011 г. в Районен съд – Велико Търново са разгледани са 56 бр. 

дела по глава 34, раздел I от НПК" НПК „Прилагане на принудителни 
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медицински мерки”. От тях 3 бр. са насрочени в срок от 3 дни съгласно 

чл. 429, ал.2, НПК и 53 бр. дела са насрочени след този срок. 

 

По спазването на чл.252 от НПК: 

 

406 бр. НОХД са насрочени в двумесечния  срок. 

48 бр. НОХД са насрочени в тримесечен срок с разрешение на председателя 

на съда. 

 Няма НОХДела,които да са насрочени в тримесечен срок без разре- 

шение на председателя на съда.   

 

Приложение: Справка №14 за дела, насрочени в тримесечен срок, без 

разрешение на председателя на съда;  

    Приложение№1; 

 

 

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

           По 193 бр. НОХД интервалът между съдебните заседания е до три 

месеца.  

По 18 бр. НОХД по едно от съдебните заседания  интервалът 

между съдебните заседания е повече от три месеца. 

 

Приложение :Приложение№1 

 

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

разглеждане и решаване на  делото : 

През 2011 год. в срок „до 3 месеца” са приключили общо 2093 бр. 

наказателни дела, които представляват 74% от общо свършените 

наказателни дела. За онагледяване - през 2009 г. в срок „до 3 месеца” са 

приключили общо 1318 бр. наказателни дела, които представляват 77 % от 

общо свършените наказателни дела 

Най - висок процент разгледани и решени в 3-месечния срок  

наказателни дела за 2011 год. са от вида ЧНД, а именно:ЧНД - разпити и 

ЧНД - досъдебно производство, които приключват още на същият ден от 

образуването им. Останалите ЧНД, които са кумулации, реабилитации, 

лечения и други също приключват на 98% в тримесечния срок. 
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На следващо място делата по чл. 78 А от НК – АНД са приключили в 

З-месечен срок 79 бр. и представляват 76 %. През 2010 година са били 57 

бр., което е 68 %. 

На следващо място приключили в 3 месечен срок са делата от вида 

НОХД, а именно 389 бр. за 2011 година, съставляващи 70% срещу 295 бр. 

за 2010 год. и 267 бр. за 2009 год.  

        Значително са се увеличили свършените в тримесечния срок НАХД 

през 2011 год. в сравнение с тези през 2010 година и 2009 год., а именно: 

434 бр. свършени в тримесечен срок представляващи 47 % срещу 146 бр. 

/34%/ за 2010 год. и 147 бр. /38%/ за 2009 година. 

Запазила се е тенденцията на значително намаляване на броя на 

приключилите в тримесечен срок дела от вида НЧХД и през 2011 година. 

За сравнение през 2010 година са били 9 бр., за 2009 год. 10 бр., а през 

2011 год. 11 бр. 

Делата, приключили, над 3 месеца за 2011 година са 722 броя и 

съставляват 22 % от общия брой разгледани дела, а спрямо свършените 

дела - 26 %. 

Делата приключили над 3 месеца за 2010 година са били 483 броя и 

съставлявали 20 % от общия брой разгледани дела, а спрямо свършените 

дела - 24 %. 

 По 192 бр. НОХД срокът от образуване на делото до постановяване 

на присъдата по делото е до 7 месеца. По 11 бр. НОХД този срок е до 9 

месеца, а по 19 бр. НОХД този срок е над 9 месеца.  

От свършените дела 1438 бр. наказателни дела са приключили в едно 

съдебно заседание.От тях 699 бр. НАХДела, 359 бр. НОХДела, 5 бр. 

НЧХдела и 375 бр. ЧНдела.  

Наказателните дела, приключили до три съдебни заседания са 444 

бр. От тях 263 бр. НАХДела, 141 бр. НОХДела, 8 бр. НЧХдела и 32 бр. 

ЧНдела.  

Наказателните дела, приключили с повече от три съдебни заседания 

са 96 бр. От тях 33 бр. НАХДела, 41 бр. НОХДела, 19 бр. НЧХДела и 3 бр. 

ЧНДела.  

Останалите несвършени в края на 2011 година са  471 бр. срещу 391 

бр. за 2010 год. и 376 бр. за 2009 год.  

 Най - големия брой несвършени дела в края на 2011 год. са от вида 

НАХД – 279 бр., следвани от НОХД – 126 бр., АНД – 28 бр., ЧНД – 21 бр., 

НЧХД – 17 бр. Увеличаването на висящността на делата от посочените 

видове се дължи на нуждата от извършване на допълнителни следствени 
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действия, събиране на доказателства, недисциплинираност на страните в 

производството, но най – вече на огромния обем постъпления на преписки 

в края на първата година от проверявания период /м. ноември и декември 

на 2011 год./ в сравнение с постъплението през годината. 

 

От образуваните и останали от предишни периоди дела до 31. 12. 

2011 г. не са приключили 14 бр. наказателни дела като първа 

инстанция(НОХД – 6 бр., НЧХД – 6 бр., НАХД – 1 бр., АНД – 1 бр.). 

 

Наказателните дела с продължителност над 1 година са 26 бр., както 

следва: 

 

Вид дело Номер/Година Съдия докладчик Предмет Образувано Свършило 

НОХД 127/2008 ЕМИЛ БОБЕВ 507 25.1.2008 2.3.2011 

НЧХД 261/2008 ДАНИЕЛ ЙОРДАНОВ 1400 22.2.2008 3.2.2011 

НЧХД 1265/2008 ДАНИЕЛ ЙОРДАНОВ 1400 19.9.2008 10.2.2011 

НЧХД 1702/2008 ДАНИЕЛ ЙОРДАНОВ 1400 8.12.2008 1.3.2011 

НЧХД 592/2009 ДЕСИСЛАВА ЧАЛЪКОВА 1400 14.5.2009 25.10.2011 

НЧХД 671/2009 ДАНИЕЛ ЙОРДАНОВ 1400 28.5.2009 3.6.2011 

НЧХД 1011/2009 ДИМИТЪР КРЪСТЕВ 1400 6.8.2009 16.6.2011 

НАХД 1484/2009 ВЛАДИМИР СТРАХИЛОВ 1410 17.11.2009 30.3.2011 

НОХД 1614/2009 ДАНИЕЛ ЙОРДАНОВ 800 10.12.2009 6.10.2011 

НАХД 1623/2009 ДАНИЕЛ ЙОРДАНОВ 2003 9.12.2009 7.1.2011 

НОХД 1742/2009 ДАНИЕЛ ЙОРДАНОВ 204 22.12.2009 24.3.2011 

НАХД 4/2010 ВЛАДИМИР СТРАХИЛОВ 2003 4.1.2010 27.4.2011 

НАХД 504/2010 ДИМИТЪР КРЪСТЕВ 2003 14.4.2010 20.5.2011 

НОХД 511/2010 ДИМИТЪР КРЪСТЕВ 600 14.4.2010 30.6.2011 

НЧХД 558/2010 ПЕНКО ЦАНКОВ 1400 22.4.2010 13.6.2011 

НАХД 741/2010 ВЛАДИМИР СТРАХИЛОВ 2003 31.5.2010 26.9.2011 

НЧХД 768/2010 ДАНИЕЛ ЙОРДАНОВ 1400 3.6.2010 18.10.2011 

НОХД 919/2010 ПЕНКО ЦАНКОВ 501 28.6.2010 6.12.2011 

НАХД 933/2010 ДАНИЕЛ ЙОРДАНОВ 2003 30.6.2010 4.8.2011 

НОХД 959/2010 КИРИЛ ХАДЖИТАНЕВ 501 6.7.2010 18.11.2011 

НОХД 1110/2010 КИРИЛ ХАДЖИТАНЕВ 501 2.8.2010 25.11.2011 
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НЧХД 1203/2010 ДИМИТЪР КРЪСТЕВ 1400 19.8.2010 27.9.2011 

НОХД 1568/2010 ВЛАДИМИР СТРАХИЛОВ 1005 26.10.2010 3.11.2011 

НЧХД 1661/2010 ДЕСИСЛАВА ЧАЛЪКОВА 1400 15.11.2010 6.12.2011 

НОХД 1779/2010 ПЕНКО ЦАНКОВ 506 2.12.2010 13.12.2011 

ЧНД 2229/2011 ПЕНКО ЦАНКОВ 1470 11.10.2011 14.11.2011 

Към датата на настоящата проверка няма спрени наказателни дела. 

  

Приложение: Приложение 1;  

    Справка №5 Спрени дела и висящи дела, образувани 

преди 1. 01. 2011г. и неприключили към 30. 06. 2013г.; 

 

През проверявания период няма изгубени дела. 

 

Предмет на проверка бяха следните дела: 

 

НОХД№1296/10г. 

Делото е образувано на 9.09.2010г. въз основа на обвинителен акт, 

внесен от РП Велико Търново срещу А. К. за извършено от него 

престъпление по чл. 196, ал.1 вр. с чл. 195, ал.1 от НК. Разпределено е на 

съдия Емил Бобев. 

С разпореждане от 23. 09. 10г. той насрочил делото в открито 

съдебно заседание на 3. 11. 2010г. 

На 3. 11. 2010г. съдът не дал ход на делото по молба на служебния 

защитник, който бил възпрепятстван да участва в делото и становище на 

подсъдимия, че държи на неговата защита. 

Следващите съдебни заседания са на 13. 12. 2010г., 14. 02. 2011г., 9. 

03. 2011г., 13. 04. 2011г. и 6. 06. 2011г. когато делото приключило с 

осъдителна присъда. 

Мотивите са предадени в канцеларията на съда на 20.06. 2011г. 

На 17. 06. 2011г. подсъдимият подал въззивна жалба срещу така 

постановената присъда. На 20. 06. 11г. съдия Бобев поставил резолюция 

препис от жалбата да се изпрати на ВТРП, след което делото да се изпрати 

по компетентност на ВТОС. Същият ден постъпил протест на РП Велико 

Търново срещу присъдата. На 21. 06. 11г. съдия Бобев разпоредил препис 

от протеста да се изпрати на подсъдимия и неговия защитник, на 

гражданския ищец и неговия процесуален представител, след което делото 

да се изпрати на ВТОС. Въззивната жалба е изпратена ведно с делото на 
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ОС- Велико Търново на 1. 07. 2011г. ОС- Велико Търново потвърдил 

присъдата. Делото се върнало от горната инстанция на 17. 11. 2011г. 

На 24. 11. 2011г. присъдата е изпратена на РП Велико Търново за 

изпълнение. 

 

НОХД№1176/10г. 

Делото е образувано на 12.08.2010г. въз основа на обвинителен акт, 

внесен от РП Велико Търново срещу М. М. за извършено от него 

престъпление по чл. 339, ал.1 от НК. Разпределено е на съдия Владимир 

Страхилов. 

Първото заседание е на 11. 11. 2010г., т. е. 4 месеца и 29 дни след 

внасянето на делото. Допуснато е нарушение на чл. 252 от НПК. 

На 11. 11. 10г. съдът отложил делото по молба на подсъдимия. Той 

мотивирал искането си с отсъствие на защитника му. 

По делото има веществени доказателства: гилзи, ловни патрони, 

пистолетни патрони, бойни патрони, патрони за ловна карабина. 

Веществените доказателства са постъпили в съда на 8. 12. 2010г. Съгласно 

чл. 144 от Правилника за администрацията в районните, окръжните, 

административните, военните и апелативните съдилища боеприпасите 

остават за съхранение в съответната полицейска служба. В случая 

съдът е допуснал нарушение на това изискване. 

На 8. 12. 2010г. съдът дал ход на делото. Приключил съдебното 

заседание и го отложил за събиране на нови доказателства за 1. 02. 201г. 

В заседанието на 1. 02. 2011г. дал ход на делото, събрал писмени 

доказателства и го отложил за разпит на свидетели, поискани от защитата. 

Делото приключило в съдебното заседание на 18. 02. 2011г. с 

оправдателна присъда. Мотивите са предадени в канцеларията на съда на 

1. 03. 2011г. 

На 1. 03. 11г. ВТРП подала протест срещу така постановената 

присъда.  На 2. 03. 2011г. съдията- докладчик констатирал, че протеста е 

подаден в срок и разпоредил делото да се изпрати на ВТОС.Липсва 

разпореждане на съдията да се съобщи на заинтересуваните страни за 

подадения протест като им се изпрати препис от него съгласно чл.321 от 

НПК.На заинтересуваните страни не е указано,че съгласно чл. 322 от 

НПК имат право да подават писмени възражения срещу подадения 

протест до даване ход на делото пред въззивната инстанция. 
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Делото е изпратено на ОС Велико Търново на 14.03. 2011г. С 

решение по ВНОХД№168/11г. ВТОС потвърдил присъдата на 

първоинстанционния съд. 

През м. септември 2011г. Главния прокурор направил искане ВКС да 

възобнови ВНОХД№168/11г. по описа на ВТОС и да отмени решението, с 

което е потвърдена присъдата на РС Велико Търново. 

С решение от 29. 02. 2012г. по н. д. №2427/11г. по описа на ВКС, 

Второ наказателно отделение уважил искането на Главния прокурор и 

върнал делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд от съдебно 

заседание. 

 

НОХД№321/11г. 

 Делото е образувано на 28.01.201г. въз основа на обвинителен акт, 

внесен от РП Велико Търново срещу Т. П. за извършено от него 

престъпление по чл. 316 вр. с чл. 308, ал.2 от НК. Разпределено е на съдия 

Владимир Страхилов. 

С разпореждане от 1.02. 2011г. делото е насрочено за 25. 04. 2011г.  

С разпореждане от 9.03. 2011г. делото е пренасрочено за 11. 04. 

2011г. В мотивите си съдът посочил, че пренасрочва делото „поради 

обстоятелството, че 25. 04. 2011г. е неработен ден.  Липсва разрешение на 

председателя за насрочване на делото извън двумесечния срок. Допуснато 

е нарушение на чл. 252, ал.2  от НПК. 

На 11. 04. 11г. съдът дал ход на делото, допуснал нови доказателства 

и го отложил за 9. 06. 2011г. 

На 9. 06. 2011г. съдия Страхилов дал ход на делото и го отложил за 

събиране на нови доказателства за 19. 09. 2011г.Интервалът между 

съдебните заседания е повече от 3 месеца.Допуснато е нарушение на чл. 

271, ал.10 от НПК. 

На 19. 09. 2011г. делото приключило с осъдителна присъда. 

Мотивите са предадени в канцеларията на съда на 3.10. 2011г. 

Присъдата влязла в законна сила на 5. 10. 2011г. Изпратена е на РП 

Велико Търново за изпълнение на 6. 10. 2011г. 

 

НЧХД№1801/10г. 

Делото е образувано на 3. 12. 2010г. въз основа на частна тъжба, 

подадена срещу Ц. Н. за престъпление по чл. 130 от НК. Разпределено е на 

съдия Владимир Страхилов. 

С разпореждане от 8. 12. 2010г. той насрочил делото за 4. 03. 2011г. 
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С разпореждане от 20. 12. 2010 делото е пренасрочено за 7. 03. 2010г. 

Интервалът между внасянето на делото и първото заседание е 3 месеца 

и 4 дни.Допуснато е нарушение на чл. 252 от НПК. 

На 7. 03. 2011г. съдът дал ход и отложил делото за 30.05. 2011г. като 

дал възможност на страните да сочат доказателства и на подсъдимия лично 

да участват в наказателното производство. 

Заседанието от 30.05. 2011г. е отложено за 4. 07. 2011г. 

Съдебното заседание от 4. 07. 2011г. е отложено за събиране на 

доказателства за 17. 10. 2011г. Интервалът между съдебните заседания е 

повече от 3 месеца.Допуснато е нарушение на чл. 271, ал.10 от НПК. 

Съдебни заседания е имало и на 25.11.2011г., 24.02. 2012г., 7. 05. 

2012г., 16. 07. 2012г., 12. 10. 2012г. 

На 12. 10. 2012г. съдът прекратил делото на осн. чл. 289, ал.1 вр. с чл. 

24, ал.4, т.5 от НПК, защото частният тъжител, редовно уведомен за 

съдебното заседание не се явил и не се представлявал. 

 

Нарушение на срока по чл. 271, ал.10  от НПК е допуснато от: 

съдия Страхилов и по НЧХД №558/10г. по описа на ВТРС, когато с 

разпореждане от 17. 06. 2010г. насрочил делото за 11. 10. 2010г.; 

съдия Цанков по НОХД №379/10г. по описа на ВТРС, когато 

отложил делото от 15. 06. 2010г. за 20. 09. 2010г.; 

съдия Даниел Йорданов по НОХД№1495/10г. и НЧХД№261/08г; 

съдия Димитър Кръстев по НЧХД№1203/10г.; 

съдия Кирил Хаджитанев по НЧХД№1747/10г. и НЧХД№2690/11г.; 

Според чл. 147 от ПАРОАВАС когато делото се предава от един 

орган на друг, веществените доказателства се предават заедно с него. По 

НОХД№379/10г. по описа на ВТРС има събрани веществени 

доказателства. В същото време в материалите по делото липсва приемо- 

предавателен протокол за веществените доказателства, изискван от 

разпоредбата на чл. 141, ал.2 от ПАРОАВАС. 

 

Нарушение на срока по чл. 252 от НПК се констатира по: 

 НОХД№1243/11г., НЧХД№1011/09г. и НЧХД№1203/10г. със съдия- 

докладчик Димитър Кръстев; 

НЧХД№1747/10г. със съдия- докладчик Кирил Хаджитанев; 

 

Бяха проверени и НОХД№127/08г. и НОХД№252/11г. със съдия- 

докладчик Емил Бобев; НЧХД№729/10г. със съдия- докладчик Владимир 
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Страхилов; НОХД№1180/11г., НЧХД№340/10г. и НОХД№278/11г. със 

съдия- докладчик Пенко Цанков; НОХД№1495/10г. със съдия- докладчик 

Даниел Йорданов; НОХД№497/11г. със съдия- докладчик Димитър 

Кръстев; НОХД№773/11г. със съдия- докладчик Кирил Хаджитанев; 

НОХД№732/11г. и НОХД№1627/11г. със съдия- докладчик Младен 

Димитров.Проверяващият екип установи, че по тези дела не е допуснато 

нарушение на разумния срок за разглеждане и решаване на делото по 

смисъла на чл. 22 от НПК. 

 

По спазването на чл. 308 от НПК: 

По 199 бр. НОХД мотивите на присъдата са изготвени до 15 дни. По 

19 бр. НОХД мотивите на присъдата са изготвени до 30 дни. По 4бр.  

НОХД  мотивите на присъдата са изготвени след изтичане на повече от 30 

дни. Това са: 

НОХД№1406/10г. със съдия- докладчик Д. Чалъкова- Минчева. 

Присъдата е обявена на 23.03. 2011г., а мотивите са изготвени на 16. 05. 

2011г.; 

НОХД№1742/09г. със съдия- докладчик Даниел Йорданов. 

Присъдата е обявена на 24.03. 2011г., а мотивите са изготвени на 5. 05. 

2011г.; 

НОХД№1860/10г. със съдия- докладчик Д. Чалъкова- Минчева. 

Присъдата е обявена на 04.05. 2011г., а мотивите са изготвени на 24. 06. 

2011г.; 

НОХД№533/11г. със съдия- докладчик Кирил Хаджитанев. 

Присъдата е обявена на 19.09.2011г., а мотивите са изготвени на 

24.11.2011г. 

 Забавянето при изготвянето на мотивите е незначително. 

Причината е фактическа и правна сложност на делата. 

             

По 101 бр. АНД решенията са изготвени в срок до един месец от 

обявяване на делото за решаване. По 6бр. АНД, решенията са изготвени 

след едномесечния срок. Според справка, предоставена от РС- Велико 

Търново това са : 

 

№ 
по 
ред № на дело съдия докладчик 

дата на 
обявяване на 

делото за 
решаване 

дата на 
постановяване 
на решението 

1 1484/2009 Вл.Страхилов 17.2.2011 30.3.2011 

2 1542/2011 Вл.Страхилов 3.11.2011 21.12.2011 

3 1635/2011 К.Хаджитанев 21.10.2011 19.12.2011 

4 1816/2011 Е.Бобев 24.10.2011 28.11.2011 

5 2057/2011 Вл.Страхилов 3.11.2011 19.12.2011 
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6 2199/2011 Вл.Страхилов 14.11.2011 19.12.2011 

 

 Няма АНД, по които решенията да са изготвени след изтичане на 

срок от три месеца. 

 

Приложение: Приложение №1; 

      Справка № 9 за НОХДела, приключени в периода 

1.01.2011г.- 30.06. 2011г. с мотиви, написани извън срока по чл. 308, ал.2  

от НПК ; 

      Справка №10 за АНД, решени в периода 1. 01. 2011- 

30. 06. 2013г. с постановени съдебни актове извън едномесечния срок за 

изготвяне; 

 

По спазването на чл. 416 от НПК: 

По 234 бр. дела препис от присъдата е изпратен на съответния орган 

в 7дневен срок от влизането й в сила. По 2 бр. препис от присъдата е 

изпратен на съответния орган в срок по- дълъг от 7 дни от влизането й в 

сила. 

По НОХД№1176/10г. присъдата е влязла в законна сила на 

25.03.2011г., а е изпратена на ВТРП за изпълнение на 16. 05. 2011г. поради 

това, че делото се е върнало от ВТОС на 12. 05. 2011г. 

По НОХД№1758/10г. присъдата е влязла в законна сила на 16. 05. 

2011г., а е изпратена на ВТРП за изпълнение на 28.05. 2011г. поради това, 

че делото се е върнало от ВТОС на 27. 05. 2011г.  

Причина за нарушението на срока по чл. 416, ал.5 от НПК при 

изпращането на двете присъди за изпълнение е противоречие в 

законодателството.При определяне на срока за изпращане на присъдата за 

изпълнение законодателят не е съобразил, че присъдата се изпраща за 

изпълнение от първоинстанционния съд. Когато присъдата е обжалвана и 

горната инстанция я потвърди, присъдата влиза в сила, но времето за 

връщане на делото от горната инстанция до първоинстанционния съд, 

който трябва да я изпрати за изпълнение понякога е повече от 7 дни.  

В посочените по- горе случаи срокът по чл. 416, ал.5 от НПК е 

нарушен, но първоинстанционния съд не е виновен за това. 

Видно от Справката, предоставена от РС Велико Търново, и двете 

присъди са изпратени за изпълнение на Районна прокуратура в срок от 1 до 

2 дни след получаването на делото от горната инстанция. 
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Приложение : Справка №13 за изпълнение на влезли в сила присъди 

по НОХдела, след изтичане на срока по чл. 416 НПК; 

 

Сравнителен анализ на средномесечната натовареност на съдиите 

при ВТРС на база 12 месеца по следните показатели: постъпили дела, 

разгледани дела и свършени дела, за периода 01.01.2011 г. - 31.12.2011 г. 

 

съдия постъпили 

брой 

наказателни 

дела през 

2011 г. 

средно 

месечно 

на база 12 

мес. 

разгледани 

дела през 

2011 г. 

средно 

месечно 

на база 12 

мес. 

свършени 

дела за 

2011 г. 

средно 

месечно 

на база 12 

мес. 

 

Д. Чалъкова 

148 12,33 
 

170 

 

14,17 

 

139 

 

11,58 

Мл. 

Димитров 

18 1,5 
 

19 

 

1,58 

 

17 

 

1,42 

 

П. Цанков 

398 33,17 
 

461 

 

38,42 

 

401 

 

33,42 

 

Д. Йорданов 

420 35,00 
 

480 

 

40,00 

 

398 

 

33,17 

Вл. 

Страхилов 

371 30,92 
 

446 

 

37,17 

 

380 

 

31,67 

К. 

Хаджитанев 

405 33,75 
 

465 

 

38,75 

 

371 

 

30,92 

 

Д. Кръстев 

385 32,08 
 

444 

 

37,00 

 

362 

 

30,17 

 

Е. Бобев 

390 32,50 
 

436 

 

36,33 

 

382 

 

31,83 

 

И. Пенчева 

78 6,50 
 

80 

 

6,67 

 

80 

 

6,67 

 

М. Пеева 

102 8,50 
 

102 

 

8,50 

 

102 

 

8,50 

М. Алексиева 
13 1,08 

 

13 

 

1,08 

 

13 

 

1,08 

Й. 

Воденичаров 

67 5,58 
 

67 

 

5,58 

 

67 

 

5,58 

 
44 3,67 
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Я. Данаилов 45 3,75 45 3,75 

 

Вл.Балджиев 

56 4,67 
 

58 

 

4,83 

 

58 

 

4,83 

 

Й. Генжова 

0 0 
 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Г. Илиева 

0 0 
 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

През проверявания период съдиите са имали средно по 20 бр. 

съдебни заседания месечно. В едно заседание са разглеждани средно 13 бр. 

дела (НОХД – 4 бр; НЧХД – 1 бр; НАХД – 6 бр.; ЧНД – 2 бр.). 

 

2012 г. 

В Районен съд – Велико Търново по щат съдиите, които са гледали 

наказателни дела били 8 бр. От тях през 2012г. е имало          1 /една/  

незаета щатна бройка. В периода 1. 01. 2012 г. - 01. 03. 2012г. наказателни 

дела са гледали съдиите, разпределени в 8 бр. състави, като считано от 

01.03.2012г. до 31.12.2012 г. наказателни дела са гледали съдиите, 

разпределени в 7 броя състава.  

Съгласно Заповед № 53 от 29.02.2012 г. с оглед предстоящо дълго 

отсъствие на Административния ръководител и Председател на Десети 

съдебен състав Д. Чалъкова – Минчева, поради бременност и раждане е 

преустановено разпределението на наказателни дела, с изключение на 

НОХ-споразумение и заповедните производства.  

Трети съдебен състав- съдия Младен Димитров е преобразуван от 

граждански в наказателен състав със Заповед №126/11.04.2012г. на 

председателя на ВТРС.  

Следователно в периода 01. 01. 2012г. – 31. 12. 2012г. наказателни 

дела са гледали следните съдии:  

1.Десислава Чалъкова- Минчева – Адм.ръководител – Председател- 

десети наказателен състав; 

2. Даниел Йорданов –съдия- втори наказателен състав; 

3. Кирил Хаджитанев – съдия- четвърти наказателен състав; 

4.Владимир Страхилов- съдия- седми наказателен състав; 

5. Пенко Цанков- съдия- единадесети наказателен състав; 

6. Емил Бобев – съдия-четиринадесети наказателен състав; 

7. Димитър Кръстев – петнадесети наказателен състав. 
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В Районен съд- Велико Търново не са работили съдебни помощници. 

Със заповед №68/7.03.12г. председателят на ВТРС преразпределил 

функциите на служба „Съдебно деловодство” както следва: 

Съдебният деловодител Петя Костова обслужва делата на съдия 

Младен Димитров (граждански дела) и Милена Алексиева( граждански 

дела). 

Съдебният деловодител Атанаска Ангелова обслужва делата на 

съдия Кирил Хаджитанев (наказателни дела) и съдия Десислава Чалъкова 

(наказателни дела). 

Съдебният деловодител Пенка Димова обслужва делата на съдия 

Даниел Йорданов (наказателни дела) и съдия Искра Пенчева(граждански 

дела). 

Съдебният деловодител Палмира Димовска обслужва делата на 

съдия Владимир Страхилов (наказателни дела) и съдия Мая Пеева 

(граждански дела). 

Съдебният деловодител Светла Карцъкова обслужва делата на съдия 

Пенко Цанков (наказателни дела) и Явор Данаилов(граждански дела). 

Съдебният деловодител Стефка Мошева обслужва делата на съдия 

Димитър Кръстев (наказателни дела) и съдия Йордан Воденичаров 

(граждански дела). 

Съдебният деловодител Ваня Ангелова обслужва делата на съдия 

Емил Бобев(наказателни дела) и съдия Владимир Балджиев (граждански 

дела). 

Със заповед №227/11.06.12г. заместник- председателят на ВТРС 

извършил промени в разпределението на функциите на служба „Съдебно 

деловодство”. Промените, които са релевантни за работата по наказателни 

дела са: 

Съдебният деловодител Деляна Дойнова обслужва делата на съдия 

Кирил Хаджитанев (наказателни дела). 

Именения в разпределението на съдебните деловодители е правено и 

със Заповед №462/24.10.2012г.на заместник- председателя на ВТРС. 

Според нея завеждащ служба „Съдебно деловодство” Петя Костова 

обслужва делата на съдия Милена Алексиева, а съдебен деловодител 

Даринка Каралийчева обслужва делата на съдия Младен Димитров. 

 

Съдиите са ползвали отпуск, както следва: 

 

 

Даниел Йорданов – втори наказателен състав 12.01. – 16.01. 
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15.03. – 15.03. 

07.06. – 07.06. 

01.08. – 21.09. 

 

Младен Димитров – трети наказателен състав отпуск 

03.01. – 08.01. 

21.01. – 21.01. 

07.05. – 11.05. 

23.07. – 24.08. 

28.08. – 31.08. 

15.12. – 15.12. 

 

Кирил Хаджитанев – четвърти наказателен състав отпуск 

02.05. – 04.05. 

21.05. – 23.05. 

06.08. – 05.09. 

17.12. – 21.12. 

27.12. – 28.12. 

 

Владимир Страхилов – седми наказателен състав отпуск 

02.04. – 11.04. 

16.07. – 20.07. 

02.08. – 31.08. 

26.09. – 26.09. 

12.11. – 12.11. 

13.11. – 13.11. – по чл. 331, ал. 1 

от ЗСВ 

14.11. – 16.11. – по чл. 334, ал. 1 

от ЗСВ 

болнични 

15.05.2012-16.05.2012 вкл. 

 

Десислава Чалъкова – десети наказателен състав отпуск 

03.01. – 06.01. 

17.04. – 24.04. 

26.04. – 27.04. 

13.09. – 31.12. 

болнични  
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01.05.2012-14.06.2012 вкл. 

06.06.2012-17.07.2012 вкл. 

18.07.2012-12.09.2012 вкл. 

 

Пенко Цанков – единадесети наказателен състав отпуск 

05.01. – 12.01. 

13.01. – 16.01. 

07.03. – 09.03. 

28.06. – 29.06. 

23.07. – 03.08. 

13.08. – 31.08. 

 

Емил Бобев – четиринадесети наказателен състав отпуск 

02.05. – 04.05. 

17.07. – 03.08. 

13.08. – 14.09. 

21.12. – 21.12. 

27.12. – 28.12. 

 

Димитър Кръстев – петнадесети наказателен състав отпуск 

02.05. – 04.05. 

23.07. – 19.08. 

27.08. – 16.09. 

15.12. – 15.12. 

20.12. – 21.12. 

27.12. – 28.12. 

 

           За веществените доказателства са отговаряли Диана Стоянова 

– архивар и Светла Георгиева – архивар. 

 

Приложение: Приложение №1 относно съдиите ,които са ползвали отпуск 

през 2012г.; 

 

През втората година от проверявания период съдиите от РС Велико 

Търново са насрочили брой наказателни дела както следва: 

 

1/ Даниел Йорданов- втори наказателен състав: 

НОХД- 150бр.; 

НЧХД- 23бр.; 
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АНД- 20бр.; 

НАХД- 190бр.; 

ЧНД- 64бр.; 

 

2/ Младен Димитров- заместник на административния ръководител-

трети наказателен състав: 

НОХД- 56бр.; 

НЧХД- 4бр.; 

АНД- 8бр.; 

НАХД- 70бр.; 

ЧНД- 5бр.  
 

3/ Кирил Хаджитанев- четвърти наказателен състав: 

НОХД- 159бр. 

НЧХД- 34бр.; 

АНД- 28бр.; 

НАХД- 193бр.; 

ЧНД- 61бр.; 

 

4/Владимир Страхилов- седми наказателен състав: 

НОХД- 147бр.; 

НЧХД- 11бр.; 

АНД- 24бр.; 

НАХД- 195бр.; 

ЧНД- 85бр.; 

 

5/Десислава Чалъкова- административен ръководител на РС 

Велико Търново- десети наказателен състав: 

НОХД-19бр.; 

НЧХД-3бр.; 

НАХД- 36бр.; 

ЧНД- 3бр.; 

 

6/Пенко Цанков- единадесети наказателен състав: 

НОХД- 145бр.; 

НЧХД- 30бр.; 

АНД- 22бр.; 

НАХД-193бр.; 

ЧНД- 64бр. 
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7/Емил Бобев-четиринадесети наказателен състав: 

НОХД-125бр.; 

НЧХД- 22бр.; 

АНД- 21бр.; 

НАХД-167бр.; 

ЧНД- 70бр. 

 

8/Димитър Кръстев- петнадесети наказателен състав: 

НОХД-125бр.; 

НЧХД- 14бр.; 

АНД- 24бр.; 

НАХД-166бр.; 

ЧНД- 80бр. 

 

9/Искра Пенчева- шести граждански състав: 

НОХД-2бр.; 

НАХД- 3бр.; 

ЧНД- 12бр. 

 

10/Владимир Балджиев- шестнайсети граждански състав: 

НОХД-1бр; 

НАХД- 3бр.; 

ЧНД- 14бр.; 

 

11/Явор Данаилов- първи граждански състав: 

НОХД- 5бр.; 

НАХД- 1бр.; 

ЧНД- 21бр.; 

 

12/Йордан Воденичаров- девети граждански състав:  

НОХД- 2бр.; 

ЧНД-17бр.; 

 

13/Милена Алексиева-тринадесети граждански състав: 

НОХД- 2бр.; 

ЧНД- 16бр. 

 

14/Мая Пеева- осми граждански състав; 
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НАХД- 1бр.; 

ЧНД- 11бр.; 

 

Приложение: Справка №3 за брой насрочени наказателни дела по 

състави, за периода 1.01.2011г.- 30. 06. 2013г. 

 

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

1/Явор Данаилов- първи граждански състав е приключил 71бр. 

наказателни дела от вида НОХД, НАХД, ЧНД; 

 

2/ Даниел Йорданов- втори наказателен състав е приключил 355бр. 

наказателни дела от вида НОХД, НЧХД, НАХД, ЧНД; 

 

3/ Младен Димитров – трети наказателен състав е приключил 82бр. 

наказателни дела от вида НОХД, ЧНД, НАХД, НЧХД; 

 

4/ Кирил Хаджитанев- четвърти наказателен състав е приключил 

общо 319бр. наказателни дела от вида НОХД, НЧХД, НАХД, ЧНД; 

 

5/ Искра Пенчева- шести граждански състав е приключила 62бр. 

наказателни дела, от вида НОХД, НАХД, ЧНД; 

 

6/Владимир Страхилов- седми наказателен състав е приключил 

374бр. наказателни дела, от вида НОХД, НАХД, НЧХД, ЧНД; 

  

 7/Мая Пеева- осми граждански състав е приключила 43 наказателни 

дела от вида НАХД, ЧНД; 

 

8/ Йордан Воденичаров- девети граждански състав е приключил 

53бр. ЧНД; 

 

9/Десислава Чалъкова- Минчева- десети наказателен състав, 

административен ръководите на РС Велико Търново-  е приключила общо 

43бр. наказателни дела от вида НОХД, НАХД, НЧХД, ЧНД; 

 

10/Пенко Цанков- единадесет наказателен състав е приключил 333 

наказателни дела от вида НОХД, НАХД, НЧХД, ЧНД; 
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11/Милена Алексиева- тринадесети граждански състав е 

приключила 51бр. ЧНД; 

 

12/Емил Бобев-четиринадесети наказателен състав е приключил 327 

бр. наказателни дела от вида НОХД, НАХД, НЧХД, ЧНД; 

 

13/Димитър Кръстев- петнадесети наказателен състав е приключил 

общо 371бр. наказателни дела от вида НОХД, НАХД, НЧХД, ЧНД; 

 

14/Владимир Балджиев- шестнадесети граждански състав е 

приключил общо 53бр. наказателни дела от вида НОХД, НАХД, ЧНД; 

 

Приложение :Справка №4 за приключили в периода 1. 01. 2011г- 

30.06. 2013г. наказателни дела; 

 

 В периода 1. 01. 2012г. - 31. 12. 2012г Районен съд гр. Велико 

Търново е разгледал 8 595 бр.дела, от които наказателни дела 2 887  бр. От 

тях образувани през 2012г. са 2416 бр. наказателни дела. Останали от 

предишни периоди са 471 бр. дела. Процентното съотношение на 

останалите несвършени от предходен период, спрямо всички разгледани е 

16 %, а на новообразуваните представлява  84 %. 

Единственото дело отговарящо на формалните изисквания за значим 

обществен интерес във ВТРС, е образувано на 31.07.2008 год. Това е 

НОХД № 1080/2008 год. по чл. 220, ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 26 от НК. 

Приключило е с присъда на 14.01.2010 год., която е обжалвана и отменена 

изцяло от ВТОС. Делото е върнато за ново разглеждане в първата 

инстанция и е образувано НОХД № 511/2010 година. Постановена е 

осъдителна присъда, като с решение на въззивната инстанция от 14.12.2011 

год. е отменена присъдата на ВТРС и делото е върнато на прокурора. 

През 2012г. е внесен отново обвинителен акт по същото обвинение, 

като на 07.02.2012г. е образувано НОХД №240/2012г. До края на 2012г. 

производството пред първата инстанция не е приключило. 

 

Новообразуваните дела през 2012 година са с 479 бр. по - малко в 

сравнение с предходната 2011 година.  

Значително увеличения брой на останалите несвършени в началото 

на отчетния период се дължи на постъпленията от предходната  година, 

които бележат чувствителен ръст. 
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Сравнителен анализ по видове. 

Постъпилите през 2012 година НОХД са 511 бр., което изразява 

сравнително запазване на броя на постъпилите дела от общ характер в 

сравнение с предходната 2011 год.  

През 2012 година  по Глава V – престъпления против собствеността – 

кражба, грабеж, измама, документна измама, присвояване са постъпили 

196 бр.  

По Глава ХІ - общоопасни престъпления, постъплението се е 

увеличило в сравнение с 2010 година - 162 бр. и  2011 год. 197 броя, като 

за 2012 год. те са 206 бр. 

Престъпленията против стопанството, по глава VІ от НК  и тези по 

глава  II са както следва: през 2012 год. 26 бр. и 27 броя, в сравнение с 31 

бр. респективно 23 бр. за 2011 год. 

Постъпилите през 2012 година НОХД - 511 бр. представляват 21 

%, от всички новообразувани дела.  

Увеличава се броя делата от наказателно частен характер, 

образувани по тъжба на пострадалия през отчетната 2012 година. Те са 33 

на брой в сравнение с 24 броя за 2011 година. 

 Тенденция на запазване на постъпленията бележат делата по чл. 78 

А от НК, които през 2011 година са били 116 бр., а през 2012 година са 112 

бр. 

През 2012г. година новообразуваните частни наказателни дела са 979 

броя, от които най - голям дял представляват ЧНД – разпити - 186 бр. 

Запазен е броя на образуваните ЧНД по Закона за здравето, а именно 56 бр. 

за 2012 год. и 54 бр. за 2011 год. Увеличен е и броя на новообразуваните  

ЧНД кумулации от 65 бр. за 2011 година на 78 бр. за 2012 год. Следва да се 

отбележи, че в практиката на повечето състави е при възможност при 

постановяване на присъдата да се прилагат разпоредбите на чл. 23 и чл. 25 

и чл. 27 от НК, за определяне на общо наказание за деяние в съвкупност от, 

включително и от предходни осъждания.  

Съотношението между новообразуваните частни наказателни дела и 

общо новообразуваните наказателни дела представлява              40% срещу 

41 % за 2011 година.  

Новообразуваните НАХД – 781 в сравнение с 2011 год. – 1010 бр. 

Този вид дела съставляват 32% от новообразуваните наказателни дела.  

Брой свършени /решени/ наказателни дела в края на 2012 година 
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От общо разгледаните 2887 броя наказателни дела са свършени 2568 

бр., т.е. 89% представляват свършените дела спрямо всички разгледани 

наказателни дела. За 2011 год. са били 3286 бр. за разглеждане, от които 

2815 бр. свършени – 86%. 

 

 

 

 

 

 

Общо 

дела за 

разглежда

не 

 

 

Свършен

и дела 

 

ВСИЧКО НОХД  637 574 

Гл. ІІ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 

ЛИЧНОСТТА 31 27 

в т.ч. по чл. 159 ал.2,3 и 5 от НК - - 

трафик на хора - чл.159а-159в 1 1 

средна телесна повреда - чл.129 НК 6 5 

противозак.лиш. от свобода чл. 142а НК - - 

блудство - чл. 149 и 150 НК /без чл.149,ал.5 

НК/ 5 4 

Изнасилване - чл. 152 НК /без чл.152,ал.4 

НК/ - - 

Склоняване към проституция - чл. 155  - - 

отвличане на лице от женски пол - чл. 156 - - 

Гл.ІІІ ПРЕСТ. П-В ПРАВАТА НА 

ГРАЖДАНИТЕ 3 3 

в т.ч.п-в интелект.собств.-чл.172а-173 ал.1 

НК - - 

ГЛ. ІV П-Я П-В БРАКА, СЕМЕЙСТВ. И 

МЛАДЕЖТА 10 8 

Гл. V ПРЕСТЪПЛЕНИЯ П-В 

СОБСТВЕНОСТТА 266 235 

в т.ч. кражба - чл. 194-197 НК /без чл.196а 

НК/ 182 162 

грабеж – чл. 198 и чл. 200 НК 14 12 

присвояване - чл. 201-208 НК /без чл.203 и 22 19 
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чл.206,ал4/ 

измама – чл. 209-211 НК 31 27 

Документна измама - чл. 212/без чл.212,ал5/, 

212а, 212б НК 3 2 

застрахователна измама - чл. 213 НК - - 

изнудв./рекет/ чл. 213а/1,2/, 214/1/ и 214а НК - - 

Гл. VІ ПРЕСТЪПЛ. ПРОТИВ 

СТОПАНСТВОТО 30 24 

п-я в отделни стоп.отрасли - чл. 228 до чл. 

240 НК 17 14 

п-я п/в индустр. собств.чл. 227 и 227а НК - - 

Гл. VІІ П-Я П-В ФИН., ДАН. И 

ОСИГ.СИСТЕМИ - - 

ГЛ. VІІІ П-Я ПРОТИВ Д-ТА НА Д.ОРГ. И 

ОБЩ. О-ИИ 15 15 

в т.ч. незак. премин. на границата чл. 279 НК - - 

прев. През. границата лица и групи чл.280 

НК - - 

Гл.ІХ  ДОКУМЕНТНИ  ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 23 21 

Гл. Х П-Я ПРОТИВ РЕДА И ОБЩ. 

СПОКОЙСТВИЕ 19 19 

Хулиганство - чл. 325 НК 18 18 

Гл. ХІ ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 240 222 

в транспорта-чл. 343 ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК 11 7 

отнемане на МПС - чл. 346 НК 7 7 

отглежд растения и престъпл. свързани с 

наркот. в-ва    чл. 354, 354а ал.5, 354в ал.1НК 2 2 

Гл. ХІІ П-Я ПРОТИВ ОТБР.С-Т НА 

РЕПУБЛ. - - 

Гл. ХІV П-Я ПРОТИВ МИРА И 

ЧОВЕЧЕСТВОТО - - 

НЧХД 50 31 

чл. 78 а НК 140 117 

ВСИЧКО ЧНД 1080 983 

ЗБППМН 7 7 

Давност и амнистии - чл.80-84 от НК - - 

Реабилитации чл. 85-88а от НК 8 8 

Принудителни мед.мерки от ЗЗ и чл. 89 от 58 56 
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НК 

Комулации - чл. 23, 25 и 27 НК 94 82 

ЧНД от досъдебното производство 820 817 

Други престъпления  13 13 

ВСИЧКО НАХД 1060 863 

 

Най - голям е броят на свършените частни наказателни дела. През 

2012 г. са 983 бр. и съставляват  38 % от всички свършени дела. От тези 

983 броя - 817 бр. са ЧНД от досъдебното производство, а останалите ЧНД 

- кумулации, реабилитации, медицински мерки по НПК, по Закона за 

здравето, дела по ЗБППМН и други са 166 бр. През 2011 г. са били 1188 и 

са съставлявали 42 % от всички свършени дела, от тях  1057 бр. са били 

ЧНД от досъдебното производство. Останалите ЧНД - кумулации, 

реабилитации, медицински мерки по НПК и Закона за здравето и дела по 

ЗБППМН са били 131 броя. 

От разгледаните през 2012 год. 1060 бр. НАХДела са свършени 863 

бр., които представляват 34% от всички свършени. 

Броят на свършилите наказателен общ характер дела /НОХД/ е 574 

бр., което е 22% от всички свършени наказателни дела.  

От вида административно наказателни дела /АНД/ свършени са 117 

бр., които представляват 4.5% от всички свършени. 

Процентът на свършените НЧХД - 31 бр. през 2012 год. спрямо 

всички свършени дела е 1.2%. Същия е бил и процента през 2011 год.  

 

Общият брой на свършените наказателни дела с акт по същество е 

2345 броя, от които 367 броя са приключили със споразумение. 

Всичко свършените наказателни дела 2011 год. с акт по същество са 

2344 броя, от които 301 са приключили със споразумение. 

Приключилите с акт по същество дела от вида наказателен общ 

характер /НОХД/ с присъда или споразумение  са 562 бр. През настоящата 

година тенденцията е към увеличаване на този вид дела в сравнение с 2011 

год. и 2010 год. Тогава с присъда или споразумение са приключили 523 

бр., респективно 414 бр.  

Съотношението на приключилите с акт по същество НОХД, спрямо 

всички приключени с акт по същество наказателни дела за 2012 год. е 

24%, за 2011 год. е 22%, а за 2010 год. е  26%.  

 Най - висок е броят на приключилите с акт по същество дела по 

Глава V от НК. Те са 230 броя за 2012 година, срещу 210 за 2011 год. 
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Висок е и относителният дял на решените с акт по същество наказателни 

дела по Глава ХІ – общоопасни престъпления – те са 220 за 2012 година, 

срещу 198 бр. за 2011 год. 

От делата по Глава ІХ – документни престъпления са приключили  

21 бр. за 2012 год., а  през 2011 година това са били 29 бр.  

Приключилите по глава II дела – Престъпления против личността, са 

16 бр. 

 Престъпленията по Глава VІ от НК - против стопанството за 2012 

год. са 24 бр. в сравнение за 2011 год. 33 бр. 

От всички свършени АНД с акт по същество са приключени  през 

2012 година  - 110 бр. срещу 101 бр. за 2011 год. 

Броят на приключените наказателно административен характер дела 

е 863  през 2012 година. Свършените с акт по същество са 750 бр. За 2011 

година 930 бр., от които с акт по същество 858 бр.   

 И на последно място по относителен дял са делата от наказателно 

частен характер /НЧХД/ - 31 бр., като 15 от тях са приключили с акт по 

същество. 

 

Приложение: Доклад за дейността на Районен съд Велико Търново за 

2011г.; 

 

Прекратените наказателни дела са общо 734 бр. дела, в това число: 

     367 бр. НОХД –прекратени със споразумение 

      10 бр. НОХД – са върнати на ВТРП на основание чл. 249, ал. 2 вр. 

чл. 248, ал. 2, т. 3 от НПК и чл. 288 от НПК 

      64бр. дела са прекратени поради недопустимост на жалбата, 

тъжбата или молбата; 

Останали 293бр. дела са прекратени на други основания. По- 

голямата част от тях са изпратени по подсъдност на друг орган, други са 

прекратени поради оттегляне на жалбата и др. 

 

Няма прекратени по давност дела.  

 

Приложение: Справка №6 за прекратени наказателни дела в периода 

1.01.2011г.- 30.06.2013г.; 

 

През 2012 г.  Районен съд Велико Търново е върнал за 

допълнително разследване 10 бр. НОХД. С разпореждане на съдия- 
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докладчик са върнати  7 бр. дела, а от съдебно заседание по чл. 288, т.1 от 

НПК- 3 бр. дела. Това са: 
№ по 
ред 

№ на дело съдия докладчик дата на 
прекратяване 

на 
производството 

основание за прекратяване   

2012 г.       

1 НОХД № 
2755/2011 

Д.Кръстев 11.01.2012 г. чл.249, ал.2 вр. С чл.248, ал.2 т.3 НПК  

2 НОХД № 
1129/2012 

Вл.Страхилов 07.06.2012 г. чл.249, ал.2 вр. С чл.248, ал.2 т.3 НПК  

3 НОХД № 
722/2012 

Вл.Страхилов 12.04.2012 г. чл.249, ал.2 вр. С чл.248, ал.2 т.3 НПК  

4 НОХД № 
1622/2012 

Мл.Димитров 19.9.2012г. чл.249, ал.2 вр. С чл.248, ал.2 т.3 НПК  

5 НОХД № 
510/2012 

Вл.Страхилов 15.03.2012 г. чл.249, ал.2 вр. С чл.248, ал.2 т.3 НПК  

6 НОХД № 
516/2012 

Вл.Страхилов 15.3.2012г. чл.249, ал.2 вр. С чл.248, ал.2 т.3 НПК  

7 НОХД № 
1049/2012 

Вл.Страхилов 1.6.2012г. чл.249, ал.2 вр. С чл.248, ал.2 т.3 НПК  

8 НОХД № 
2430/2011 

Д.Чалъкова 28.02.2012 г. чл.288 т.1 НПК   

9 НОХД № 
867/2012 

Вл.Страхилов 14.06.2012 г. чл.288 т.1 НПК   

10 НОХД № 
1638/2012 

Вл.Страхилов 30.10.2012г. чл.288 т.1 НПК   

 

Основните причини за прекратяване на делата от общ характер през 

трите години 2010 год., 2011 год. и 2012 год. на основание  чл. 249, ал. 2 

вр. чл. 248, ал. 2, т. 3 от НПК и чл. 288 от НПК - с разпореждане от съдията 

докладчик или определение, се свеждат принципно до явна 

необоснованост на обвинителния акт, констатиране на съществени 

отстраними процесуални нарушения в досъдебната фаза на процеса. В 

случаите на НОХД – споразумения, поради промяна във волята на 

подсъдимия с параметрите на постигнатото споразумение. 

Това от една страна показва, че магистратите  задълбочено проучват 

постъпилите на доклад дела и още от закрито заседание, при наличието на 

предпоставките връщат делото на прокурора за доразследване, а от друга, 

че е налице подобряване на качеството на внесените обвинителни актове. 

 

Приложение: Справка №8 за делата, върнати на прокурора за 

доразследване в периода 1.01. 2011г.- 30. 06. 2013г. 
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Оправдателните актове във Великотърновски районен съд през 

изтеклата 2012 год. са 28 бр., а през 2011 год. са 24 бр., за 2010 год. - 28 бр.  

По НОХД са произнесени 12 бр. оправдателни присъди, а през 2011 

год. 13 бр. и през 2010 год. 12 бр. оправдателни присъди, като оправданите  

лица за 2012 год. са 12, за 2011 година са 16 и за  2010 год. – 13. 

Оправдателните присъди по НЧХ делата за 2012 год. са 9 бр., през 

2011 година са 8 бр., през 2010 година 10 бр. Оправданите лица за 2012 

год. са 9 броя, срещу 9 бр. за 2011 год. и 11 бр. за  2010 год. 

Оправдателните решения по АНД  за 2012 год. са 7 броя, по които са 

оправдани 7 лица. През 2011 и 2010 година са били, както следва: 3 бр. 

дела с три оправдани лица респективно 6 бр. дела, по които са оправдани 8 

лица. 

Причините, поради които делата от общ характер са приключили с 

оправдателна присъда най - общо се свеждат до недоказаност на 

обвинението или несъставомерност на деянието, както от обективна, така и 

субективна страна.  

Често събраните доказателства в досъдебната фаза не кореспондират 

с фактическите изводи на обвинението, а в някои от случаите способите за 

събиране на доказателства в досъдебната фаза на производството са 

опорочени.  

 

Приложение: Справка №7 за делата, приключили с оправдателна присъда 

в периода 1. 01. 2011г.- 31. 12. 2012г. 

 

По 35 бр. дела подсъдимият е бил непълнолетен. 

 

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

делото със споразумение”. От тях 120 бр. дела са внесени със 

споразумение и са насрочени в срок по- дълъг от 7- дневния срок по 

чл. 382, ал.2 от НПК. От тях: 

Съдия Владимир Страхилов е насрочил 22бр. дела в срок по- дълъг 

от срока по чл. 382, ал.2 от НПК; 

Съдия Даниел Йорданов е насрочил 21бр. дела в срок по- дълъг от 

срока по чл. 382, ал.2 от НПК; 

Съдия Емил Бобев е насрочил 21бр. дела в срок по- дълъг от срока 

по чл. 382, ал.2 от НПК; 

Съдия Пенко Цанков е насрочил 18бр. дела в срок по- дълъг от 

срока по чл. 382, ал.2 от НПК; 
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Съдия Димитър Кръстев е насрочил 15бр. дела в срок по- дълъг от 

срока по чл. 382, ал.2 от НПК; 

Съдия Кирил Хаджитанев е насрочил 14бр. дела в срок по- дълъг от 

срока по чл. 382, ал.2 от НПК; 

Съдия Десислава Чалъкова е насрочила 5бр. дела в срок по- дълъг 

от срока по чл. 382, ал.2 от НПК; 

Съдия Младен Димитров е насрочил 4бр. дела в срок по- дълъг от 

срока по чл. 382, ал.2 от НПК; 

 

По делата, приключили със споразумения за прекратяване на 

наказателното производство са осъдени 367 бр. лица. 

                                                                                                                                                       

В рамките на проверката бяха инспектирани следните дела: 

 

НОХД№717/12г. 

Делото е образувано на 5.04.2012г. въз основа на споразумение, 

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

защитник- от друга страна за извършено от обвиняемия престъпление по 

чл. 325 от НК. Съдия- докладчик по делото е Емил Бобев. 

Съдебното заседание било на 23. 04. 12г. Допуснато е нарушение на 

срока по чл. 382, ал.2 от НПК.  Споразумението било одобрено. По силата 

на одобреното споразумение подсъдимият следва да изтърпи наказание 

лишаване от свобода за срок от три месеца. На осн. чл.66, ал.1 от НК 

изпълнението на наказанието е отложено за срок от 3 години. В 

споразумението, одобрено от съда не е посочено на кого да се възложи 

възпитателната работа в случаите на условно осъждане.По силата на  

чл.381, ал.5, т.4 от НПК това е задължителен елемент от 

постигнатото споразумение. Страните могат да постигнат съгласие 

възпитателните грижи да се възложат на обществена организация или 

трудов колектив с тяхно съгласие, а когато липсва такова съгласие, 

възпитател може да бъде определено лице- чл.67, ал.1 и 2 от НК. В 

рамките на проверката дали споразумението отговаря на закона, съдът 

следва да следи за спазването и на чл.381, ал.5,т.4 от НПК. 

Аналогичен пропуск досежно разпоредбата на чл. 381, ал.5,т.4 от 

НПК е допуснат в одобреното споразумение по НОХД№95/12г. със съдия- 

докладчик Владимир Страхилов; НОХД№1414/12г., НОХД№1918/12г., 

НОХД№2290/12г. със съдия- докладчик Пенко Цанков; НОХД№438/12г. и 

НОХД№679/12г. със съдия- докладчик Димитър Кръстев; НОХД№26/12г. 

със съдия- докладчик Десислава Чалъкова;НОХД№807/12г. и 
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НОХД№814/12г. със съдия- докладчик Младен Димитров;НОХД№2184/12г. 

със съдия- докладчик Кирил Хаджитанев 

Предмет на проверка бяха и НОХД№1054/12г. и НОХД№1072/12г. и 

двете по описа на ВТРС със съдия- докладчик Емил Бобев; НОХД№95/12г. 

със съдия- докладчик Владимир Страхилов; НОХД№1918/12г. със съдия- 

докладчик Пенко Цанков; НОХД№2192/12г. със съдия- докладчик Даниел 

Йорданов; НОХД№163/12г. със съдия- докладчик Десислава Чалъкова; 

НОХД №989/12г. със съдия- докладчик Младен Димитров; НОХД№732/12г. 

със съдия- докладчик Кирил Хаджитанев  по които е допуснато 

нарушение по чл. 382, ал.2 от НПК. 

Предмет на проверка бяха и НОХД№1962/12г. със съдия- докладчик 

Пенко Цанков; НОХД№1338/12г. със съдия- докладчик Димитър Кръстев; 

НОХД№665/12г. със съдия- докладчик Даниел Йорданов; НОХД№696/12г. 

със съдия- докладчик Десислава Чалъкова; НОХД№1322/12г. със съдия- 

докладчик Младен Димитров; НОХД№947/12г. и НОХД№249/12г. със 

съдия- докладчик Кирил Хаджитанев. Проверяващият екип констатира, че 

по тях не са допуснати нарушения по образуването, движението и 

приключването на делата. 

 

Приложение: Справка №15 за НОХДела, образувани по внесено 

споразумение с насрочване в периода 1. 01. 2011г.- 30.06. 2013г. извън 

срока по чл. 382, ал.2 от НПК; 

 

140 бр. дела са разгледани по реда на гл.28 от НПК – 

„Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание”.  От тях 117 бр. от които са решени до 

31.12. 2012 г. 

От общо разгледаните 140 бр. дела 64бр. дела, образувани през 

2012г. въз основа на внесени постановления на прокуратурата, съдържащи 

предложения за прилагане на чл. 78а от НК са насрочвани след 

едномесечния срок по чл. 376, ал.1 от НПК. От тях: 

 Съдия Владимир Страхилов е насрочил 17бр. НАХД след срока по 

чл. 376, ал.1 от НПК; 

Съдия Димитър Кръстев  е насрочил 12бр. НАХД след срока по чл. 

376, ал.1 от НПК; 

Съдия Пенко Цанков  е насрочил 11бр. НАХД след срока по чл. 376, 

ал.1 от НПК; 

Съдия Кирил Хаджитанев е насрочил 11 бр. НАХД след срока по 

чл. 376, ал.1 от НПК; 
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Съдия Даниел Йорданов е насрочил 6 бр. НАХД след срока по чл. 

376, ал.1 от НПК; 

Съдия Емил Бобев е насрочил 4бр. НАХД след срока по чл. 376, 

ал.1 от НПК; 

Съдия Десислава Чалъкова е насрочила 2 бр. НАХД след срока по 

чл. 376, ал.1 от НПК; 

Съдия Младен Димитров е насрочил 1бр. НАХД след срока по чл. 

376, ал.1 от НПК; 

 

Останалите 76бр. НАХД разгледани по реда на гл.28 от НПК 

„Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание”са насрочени в срока по чл. 376, ал.1 от 

НПК. 

Бяха инспектирани: 

 

НАХД№471/12г. 

Делото е образувано на 7. 03. 2012г. въз основа на внесено от РП 

Велико Търново постановление с предложение за освобождаване от 

наказателна отговорност и налагане на административно наказание на П. 

К. за извършено от него престъпление по чл. 131, ал.1 от НК. Съдия- 

докладчик по делото е Владимир Страхилов. 

С разпореждане от 12. 03. 2012г. той насрочил делото за 7.05. 2012г. 

От внасянето на постановлението на ВТРП до първото заседание са 

минали 2 месеца. Допуснато е нарушение на изискването на чл. 376, 

ал.1 от НПК делото да се насрочва в едномесечен срок.  

 

НАХД№2356/12г. 

Делото е образувано на 18. 06. 2012г. въз основа на внесено от РП 

Велико Търново постановление с предложение за освобождаване от 

наказателна отговорност и налагане на административно наказание на К. 

П. и Ж. П. за извършено от тях престъпление по чл. 325, ал.1 от НК. 

Съдия- докладчик по делото е Младен Димитров. 

С разпореждане от 22. 06. 2012г. той насрочил делото за 13.09. 2012г. 

От внасянето на постановлението на ВТРП до първото заседание са 

минали 2 месеца и 25 дни. Допуснато е нарушение на изискването на 

чл. 376, ал.1 от НПК делото да се насрочва в едномесечен срок.  

 

НАХД№1694/12г. 
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Делото е образувано на 3. 09. 2012г. въз основа на внесено от РП 

Велико Търново постановление с предложение за освобождаване от 

наказателна отговорност и налагане на административно наказание на С. 

И. за извършено от него престъпление по чл. 354а, ал.5 от НК. Съдия- 

докладчик по делото е Даниел Йорданов. 

С разпореждане от 24. 09. 2012г. той насрочил делото за 18.10. 2012г. 

От внасянето на постановлението на ВТРП до първото заседание са 

минали 1 месец и 15 дни. Допуснато е нарушение на изискването на чл. 

376, ал.1 от НПК делото да се насрочва в едномесечен срок.  

 Нарушение на срока по чл.376, ал.1 от НПК беше констатирано и 

по НАХД№943/10г. със съдия- докладчик Владимир Страхилов; 

Бяха проверени и НАХД№1925/12г. със съдия- докладчик Кирил 

Хаджитанев; НАХД със съдия- докладчик Младен Димитров; 

НАХД№93/12г. със съдия- докладчик Десислава Чалъкова; 

НАХД№111/12г., НАХД 1263/12г. и НАХД№364/12г.  със съдия- 

докладчик Даниел Йорданов; НАХД№467/12г., НАХД№2245/11г., 

НАХД№1938/12г. и НАХД№1776/12г. със съдия- докладчик Пенко 

Цанков; НАХД№39/12г. със съдия- докладчик Владимир Страхилов; 

НАХД№1904/12г. и НАХД№2091/12г. и НАХД№70/12г.със съдия- 

докладчик Емил Бобев Проверяващият екип констатира, че по тях не са 

допуснати нарушения по образуването, движението и приключването на 

делата. 

 

 Приложение: Справка №16 за АНДела, насрочени след срока по чл. 

376, ал.1 от НПК; 

 

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

съдебно следствие в производство пред първата инстанция”. 

Бяха проверени: 

 

НОХД№761/11г. 

Делото е образувано на 10.03.2011г. въз основа на обвинителен акт, 

внесен от РП Велико Търново срещу двама подсъдими за извършени от тях 

кражби. Съдия- докладчик е Пенко Цанков.  

С разпореждане от 14.03.11г. той насрочил делото за 11.04.2011г.  

Делото е разгледано по реда на глава 27 „Съкратено съдебно следствие в 

производството пред първата инстанция” на НПК.  
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 Бяха проверени и НОХД№154/12г. и НОХД№1705/12г. със съдия- 

докладчик Пенко Цанков; НОХД№177/12г., НОХД№1552/12г., 

нОХД№353/12г. и НОХД№1296/12г. със съдия- докладчик Емил Бобев; 

НОХД№1905/12г. и НОХД№1822/12г. със съдия- докладчик Владимир 

Страхилов; НОХД№160/12г. и НОХД№1497/12г. със съдия- докладчик 

Даниел Йорданов; НОХД№1707/12г. и НОХД№1824/12г. и 

НОХД№2291/12г. със съдия- докладчик Кирил Хаджитанев; 

Проверяващият екип констатира, че по тях не са допуснати нарушения по 

образуването, движението и приключването на делата. 

 

През 2012г. РС Велико Търново не е разглеждал дела по реда на 

гл.25, НПК „Незабавно производство”.  

 

Приложение: Справка №17 за незабавни производства, насрочени 

след срока по чл. 365 от НПК; 

 

141бр. дела са разгледани по реда на гл.24, НПК „Бързо 

производство”. По 138 бр. бързи производства е допуснато нарушение 

на срока по чл. 358, ал.1,т.4 от НПК според който делото се насочва в 7- 

дневен срок от постъпването му. От тях: 

Съдия Кирил Хаджитанев е насрочил 26бр. дела в срок по- дълъг от 

срока по чл. 358, ал.1,т.4 от НПК; 

 Съдия Емил Бобев е насрочил 26бр. дела в срок по- дълъг от срока 

по чл. 358, ал.1,т.4 от НПК; 

Съдия Пенко Цанков е насрочил 22бр. дела в срок по- дълъг от 

срока по чл. 358, ал.1,т.4 от НПК; 

Съдия Даниел Йорданов е насрочил 20бр. дела в срок по- дълъг от 

срока по чл. 358, ал.1,т.4 от НПК; 

Съдия Димитър Кръстев е насрочил 18бр. дела в срок по- дълъг от 

срока по чл. 358, ал.1,т.4 от НПК; 

Съдия Владимир Страхилов е насрочил 13бр. дела в срок по- дълъг 

от срока по чл. 358, ал.1, т.4 от НПК; 

Съдия Десислава Чалъкова е насрочила 5бр. дела в срок по- дълъг 

от срока по чл. 358, ал.1,т.4 от НПК; 

Съдия Младен Димитров е насрочил 5бр. дела в срок по- дълъг от 

срока по чл. 358, ал.1,т.4 от НПК; 

Съдия Владимир Балджиев е насрочил 1бр. дела в срок по- дълъг от 

срока по чл. 358, ал.1,т.4 от НПК; 
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Съдия Явор Данаилов е насрочил 1бр. дела в срок по- дълъг от 

срока по чл. 358, ал.1,т.4 от НПК; 

Съдия Милена Алексиева е насрочила 1бр. дела в срок по- дълъг от 

срока по чл. 358, ал.1,т.4 от НПК; 

 

Беше инспектирано: 

 

НОХД№249/12г. 

Делото е образувано на 9. 02. 2012г. въз основа на обвинителен акт, 

внесен от РП Велико Търново срещу един подсъдим за извършено от него 

престъпление по чл. 354в, ал.2 от НК. Съдия- докладчик е Кирил 

Хаджитанев.  

С разпореждане от 15. 02. 11г. делото е насрочено за 6. 04. 2012г. 

Допуснато е нарушения на  7- дневния срок по чл.358, ал.1, т.4 от НПК. 

На 6. 04. 2012г. съдът дал ход на делото и го приключил със 

споразумение. 

Присъдата е влязла в сила на 6.04. 2012г. Изпратена е на РП Велико 

Търново за изпълнение на 10.04. 2012г. 

Установи се, че нарушения на срока по чл. 358, ал.1,т.4 от НПК е 

допуснато и по НОХД№375/12г., НОХД№1338/12г. и НОХД№438/12г. със 

съдия- докладчик Димитър Кръстев, НОХД№163/12г. със съдия- 

докладчик Десислава Чалъкова, НОХД№1918/12г. със съдия- докладчик 

Пенко Цанков 

 

Бяха проверени и НОХД№732/2012г. със съдия- докладчик Кирил 

Хаджитанев, НОХД№1322/12г. със съдия- докладчик Младен Димитров, 

НОХД№1414/12г. със съдия- докладчик Пенко Цанков.  Проверяващият 

екип констатира, че по тях не са допуснати нарушения на разпоредбите на 

глава 24 от НПК”Бързо производство” досежно образуването, движението 

и приключването на делата. 

 

НОХД№696/12г. със съдия- докладчик Десислава Чалъкова, 

НОХД№1322/12г. със съдия- докладчик Младен Димитров. 

Проверяващият екип констатира, че по тях не са допуснати нарушения 

свързани с образуването, движението и приключването на делата. 

 

Приложение: Справка №18 за срочност при насрочване на бързите 

производства, приключили в периода 1.01.2011г.- 30.06. 2013г; 
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По 8 бр. ЧНД е допуснато нарушение на срока по чл.243, ал.4 от 

НПК. Според справка, предоставена от РС- Велико Търново това са: 

 

 
     

№ 
по 
ред № на дело 

дата на 
образуване докладчик 

дата на 
произнасяне 

1 789/2012 11.4.2012 К.Хаджитанев 26.4.2012 

2 1071/2012 29.5.2012 Д.Йорданов 14.6.2012 

3 1079/2012 31.5.2012 К.Хаджитанев 13.7.2012 

4 1159/2012 6.6.2012 П.Цанков 27.6.2012 

5 1177/2012 11.6.2012 К.Хаджитанев 11.7.2012 

6 1711/2012 10.9.2012 Мл.Димитров 24.9.2012 

7 1979/2012 24.10.2012 К.Хаджитанев 21.11.2012 

8 2008/2012 29.10.2012 П.Цанков 8.11.2012 

 

Приложение: Справка №19 за ЧНД по чл. 243 НПК, приключили в 

периода 1.01.2011г.- 30. 06. 2013г. с произнасяне извън срока по чл. 243, 

ал.4 от НПК; 

 

Разгледани са 121 бр. дела, образувани във връзка с мярка за 

неотклонение „Задържане под стража”. От тях 51бр. дела са образувани 

въз основа на искане за вземане на мярка за неотклонение „Задържане под 

стража” (чл.64 от НПК), а 70бр. дела- въз основа на искане за нейното 

изменение(чл. 65 от НПК). По 20бр. дела, образувани по реда на чл. 64 от 

НПК съдът е постановил определението си в деня на образуването. 

По 75бр. дела съдът е постановил определението си в 3-дневен срок 

от деня на образуването. От тях 31бр. дела са по чл. 64 от НПК, а 44бр. 

дела- по чл. 65 от НПК. 

По 26 бр. дела съдът е постановил определението си в срок по- дълъг 

от 3 дни. Всички дела са с правно основание чл. 65 от НПК.  

 Всички 51бр. дела с правно основание чл. 64 от НПК са разгледани в 

едно съдебно заседание. 

От свършените 70бр. дела с правно основание чл. 65, НПК в едно 

съдебно заседание са разгледани 53 дела. Останалите 17бр. дела са 

разгледани в повече от едно съдебно заседание. 

 

Според справка, предоставена от РС Велико Търново извън срока по 

чл. 65, ал.3 от НПК са насрочени следните дела: 
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ЧНД №899/2012г., ЧНД№1752/2012г. и ЧНД№2263/12г. със съдия- 

докладчик Владимир Страхилов; 

ЧНД №926/2012г., ЧНД№1831/2012г. със съдия- докладчик Емил 

Бобев; 

ЧНД №936/2012г., ЧНД№1320/12г. със съдия- докладчик Димитър 

Кръстев; 

ЧНД №1330/2012г., ЧНД№2069/12г. със съдия- докладчик Даниел 

Йорданов; 

 

ЧНД №1069/2012г. със съдия- докладчик Кирил Хаджитанев; 

ЧНД №1070/2012г. със съдия- докладчик Пламен Цанков; 

 

Бяха проверени: 

ЧНД№1844/12г. 

Делото е образувано на 3. 10. 2012г. въз основа на молба за 

изменение на наложена мярка за неотклонение „задържане под стража” по 

чл. 65, НПК. Делото било разпределено на съдия Емил Бобев. 

С разпореждане от 4. 10. 2012г. съдия Бобев насрочил съдебното 

заседание за 8.10. 2012г.Допуснато е нарушение на срока на чл. 65, ал.3 от 

НПК. 

На 8. 10. 2012г. съдът постановил определение, с което уважил 

молбата за изменение на мярката за неотклонение „задържане под стража”  

в по- лека такава, а именно „домашен арест.” 

 

Нарушение на срока по чл. 65, ал.3 НПК беше констатирано и по 

ЧНД№2351/12г. със съдия- докладчик Емил Бобев, ЧНД№2055/12г. със 

съдия- докладчик Кирил Хаджитанев. 

 

Бяха проверени и ЧНД№ 534/12г. и ЧНД№210/12г. със съдия- 

докладчик Владимир Страхилов, ЧНД№2110/12г. и ЧНД№2383/12г. със 

съдия- докладчик Пенко Цанков, ЧНД№981/12г. и ЧНД№1902/12г. със 

съдия- докладчик Даниел Йорданов, ЧНД№1029/12г. и ЧНД№1628/12г. 

със съдия- докладчик Димитър Кръстев, ЧНД№393/12г. със съдия- 

докладчик Кирил Хаджитанев. Проверяващият екип констатира, че няма 

нарушение по образуването, движението и приключването на делата. 

 

Приложение: Справка №20 за наказателните дела с правно основание 

чл. 64 , които са решени в повече от едно заседание; 
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      Справка №21 за наказателните дела с правно 

основание чл. 64 , които са решени в повече от едно заседание; 

 

През 2012 г. в Районен съд – Велико Търново са разгледани са 58 бр. 

дела по глава 34, раздел I от НПК" НПК „Прилагане на принудителни 

медицински мерки”. През 2012г. са свършени 56бр. дела. Към 1. 01. 

2013г. не са били написани 2бр. дела. От тях 2 бр. са насрочени в срок от 3 

дни съгласно чл. 429, ал.2, НПК и 56 бр. дела са насрочени след този 

срок. 

 

По спазването на чл.252 от НПК: 

 

435 бр. НОХД са насрочени в двумесечния срок. 

          19 бр. НОХД са насрочени в тримесечен срок с разрешение на 

председателя на съда. 

 

Няма НОХДела,които да са насрочени в тримесечен срок с 

разрешение на председателя на съда.   

 

Приложение: Справка №14 за дела, насрочени в тримесечен срок, без 

разрешение на председателя на съда;  

    Приложение№1; 

 

 

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

           По 172 бр. НОХД интервалът между съдебните заседания е до три 

месеца.  

По 18 бр. НОХД по едно от съдебните заседания  интервалът 

между съдебните заседания е повече от три месеца. 

 

Приложение :Приложение№1 

 

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

разглеждане и решаване на  делото : 

 

През 2012 год. в срок „до 3 месеца” са приключили общо 1931 бр. 

наказателни дела, които представляват 75% от общо свършените 

наказателни дела. За онагледяване - през 2011 г. в срок „до 3 месеца” са 
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приключили общо 2093 бр. наказателни дела, които представляват 74% от 

общо свършените наказателни дела 

Най - висок процент разгледани и решени в 3-месечния срок  

наказателни дела за 2012 год. са от вида ЧНД, а именно:ЧНД - разпити и 

ЧНД - досъдебно производство, които приключват още на същият ден от 

образуването им. Останалите ЧНД, които са кумулации, реабилитации, 

лечения и други също приключват на 96% в тримесечния срок. 

На следващо място делата по чл. 78 А от НК – АНД са приключили в 

З-месечен срок 93 бр. и представляват 79%. През 2011 година са били 79 

бр., което е 76%. 

На следващо място приключили в 3 месечен срок са делата от вида 

НОХД, а именно 435 бр. за 2012 година, съставляващи 76% срещу 389 бр. 

за 2011 год. и 295 бр. за 2010 год.  

        Увеличени са в процентно отношение  свършените в тримесечния 

срок НАХД през 2012 год. в сравнение с тези през 2011 година и 2010 год., 

а именно: 414 бр. свършени в тримесечен срок представляващи 50 % 

срещу 434 бр. /47%/ за 2011 год. и 146 бр. /34%/ за 2010 година. 

При приключилите в тримесечен срок дела от вида НЧХД през 2012 

год. се наблюдава тенденция към повишаване броя на делата – 12 бр. което 

съставлява 39%, в сравнение с 9 бр. през 2010 год. и 11 бр. през 2011 год. 

Делата, приключили, над 3 месеца за 2012 година са 637 броя и 

съставляват 22% от общия брой разгледани дела, а спрямо свършените 

дела - 25%. От тях наказателните дела с обща продължителност от 3 - 6 

месеца са 445 бр., а наказателните дела, чиято продължителност е от 6 

месеца до 1 година са 161 бр.  

 

Делата приключили над 3 месеца за 2011 година са били 722 броя и 

съставлявали 22% от общия брой разгледани дела, а спрямо свършените 

дела - 26%. 

Наказателните дела с продължителност над 1 година са 32 бр., както 

следва: 

            

Вид дело Номер/Година Съдия докладчик Предмет Образувано Свършило 

НОХД 1268/2009 ЕМИЛ БОБЕВ 507 25.1.2008 2.3.2011 

НЧХД 563/2010 ДАНИЕЛ ЙОРДАНОВ 1400 22.2.2008 3.2.2011 

НЧХД 612/2010 ДАНИЕЛ ЙОРДАНОВ 1400 19.9.2008 10.2.2011 

НОХД 867/2010 ДАНИЕЛ ЙОРДАНОВ 1400 8.12.2008 1.3.2011 

НАХД 943/2010 ДЕСИСЛАВА ЧАЛЪКОВА 1400 14.5.2009 25.10.2011 
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НЧХД 1185/2010 ДАНИЕЛ ЙОРДАНОВ 1400 28.5.2009 3.6.2011 

НАХД 1557/2010 ДИМИТЪР КРЪСТЕВ 1400 6.8.2009 16.6.2011 

НОХД 1698/2010 ВЛАДИМИР СТРАХИЛОВ 1410 17.11.2009 30.3.2011 

НЧХД 1747/2010 ДАНИЕЛ ЙОРДАНОВ 800 10.12.2009 6.10.2011 

НЧХД 1798/2010 ДАНИЕЛ ЙОРДАНОВ 2003 9.12.2009 7.1.2011 

НОХД 1800/2010 ДАНИЕЛ ЙОРДАНОВ 204 22.12.2009 24.3.2011 

НЧХД 1801/2010 ВЛАДИМИР СТРАХИЛОВ 2003 4.1.2010 27.4.2011 

НОХД 1963/2010 ДИМИТЪР КРЪСТЕВ 2003 14.4.2010 20.5.2011 

НОХД 225/2011 ДИМИТЪР КРЪСТЕВ 600 14.4.2010 30.6.2011 

НОХД 236/2011 ПЕНКО ЦАНКОВ 1400 22.4.2010 13.6.2011 

НАХД 302/2011 ВЛАДИМИР СТРАХИЛОВ 2003 31.5.2010 26.9.2011 

НОХД 452/2011 ДАНИЕЛ ЙОРДАНОВ 1400 3.6.2010 18.10.2011 

НЧХД 489/2011 ПЕНКО ЦАНКОВ 501 28.6.2010 6.12.2011 

НАХД 601/2011 ДАНИЕЛ ЙОРДАНОВ 2003 30.6.2010 4.8.2011 

НОХД 704/2011 КИРИЛ ХАДЖИТАНЕВ 501 6.7.2010 18.11.2011 

НОХД 820/2011 КИРИЛ ХАДЖИТАНЕВ 501 2.8.2010 25.11.2011 

НОХД 841/2011 ДИМИТЪР КРЪСТЕВ 1400 19.8.2010 27.9.2011 

НАХД 1051/2011 ВЛАДИМИР СТРАХИЛОВ 1005 26.10.2010 3.11.2011 

НАХД 1075/2011 ДЕСИСЛАВА ЧАЛЪКОВА 1400 15.11.2010 6.12.2011 

НОХД 1130/2011 ПЕНКО ЦАНКОВ 506 2.12.2010 13.12.2011 

НЧХД 1238/2011 ПЕНКО ЦАНКОВ 1470 11.10.2011 14.11.2011 

НАХД 1683/2011 КИРИЛ ХАДЖИТАНЕВ 2003 8.7.2011 10.12.2012 

НОХД 1885/2011 КИРИЛ ХАДЖИТАНЕВ 501 8.8.2011 26.11.2012 

НОХД 1891/2011 ДИМИТЪР КРЪСТЕВ 506 9.8.2011 2.10.2012 

НАХД 1915/2011 ДАНИЕЛ ЙОРДАНОВ 2000 16.8.2011 26.11.2012 

НАХД 2097/2011 КИРИЛ ХАДЖИТАНЕВ 2003 17.9.2011 9.12.2012 

НЧХД 2567/2011 ДАНИЕЛ ЙОРДАНОВ 1400 22.11.2011 27.11.2012 

 

Делата приключили над 3 месеца за 2011 година са били 722 броя и 

съставлявали 22% от общия брой разгледани дела, а спрямо свършените 

дела - 26%. 
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           По  157 бр. НОХД срокът от образуване на делото до 

постановяване на присъдата по делото е до 7 месеца. По 17 бр. НОХД този 

срок е до 9 месеца, а по 21 бр. НОХД този срок е над 9 месеца.  

От общо свършените 2568 дела в едно съдебно заседание са 

приключили 1371 бр. наказателни дела. От тях 587 бр. НАХДела, 388 бр. 

НОХДела, 5 бр. НЧХдела и 391 бр. ЧНДела.  

           Наказателните дела, приключили до три съдебни заседания са 

459 бр. От тях 275 бр. НАХДела, 128 бр. НОХДела, 5 бр. НЧХдела и 51 

бр. ЧНДела.  

Наказателните дела, приключили с повече от три съдебни заседания 

са 102 бр. От тях 34 бр. НАХДела, 53 бр. НОХДела, 14 бр. НЧХДела и 1 

бр. ЧНДела.  

 

          От образуваните и останали от предишни периоди дела до 31. 

12. 2012 г. не са приключили 6 бр. наказателни дела като първа 

инстанция(НОХД – 2 бр., НЧХД – 1 бр., НАХД – 3 бр., АНД – 0 бр., ЧНД 

– 0 бр.) 

          Спрени наказателни дела през периода няма. 

Погасени по давност наказателни дела през периода няма. 

През проверявания период няма изгубени дела. 

 

Приложение: Приложение 1;  

    Справка №5 Спрени дела и висящи дела, образувани 

преди 1. 01. 2011г. и неприключили към 30. 06. 2013г.; 

 

Бяха проверени следните дела: 

 

НОХД№1296/10г. 

Делото е образувано на 3.12.2010г. въз основа на обвинителен акт, 

внесен от РП Велико Търново срещу трима подсъдими за извършено от тях 

престъпление по чл. 195, ал.1 от НК. Разпределено е на съдия Кирил 

Хаджитанев. 

С разпореждане от 8. 12. 10г. той насрочил делото в открито съдебно 

заседание на 28. 02. 2011г. 

Съдебното заседание на 28. 02. 2011г. е отложено за 20.05. 2011г. 

Съдебните заседания на 20.05. 2011г. и 4. 07. 2011г. са отложени 

поради нередовно призоваване и неявяване на единия подсъдими. Делото е 
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отложено за 17. 10. 2011г.Интервалът между съдебните заседания е по- 

голям от срока предвиден в чл. 271, ал.10 от НПК.Междувременно 

подсъдимият бил обявен за общодържавно издирване. 

Следващите съдебни заседания са на 16. 01. 2012г. и на 20. 04. 2012г. 

Интервалът между тях също е по- голям от срока предвиден в чл. 271, 

ал.10 от НПК. 

Последното съдебно заседание било на 22. 06. 2012г., когато съдът 

постановил осъдителна присъда. 

Мотивите са предадени в канцеларията на съда на 11.07. 2012г. 

Присъдата е влязла в сила на 10.07. 2012г. Изпратена е на РП велико 

Търново за изпълнение на 13.07. 2012г. 

 

НЧХД№1097/11г. 

Делото е образувано на 26.04.2011г. въз основа на частна тъжба, 

внесен срещу един подсъдим за извършено от него престъпление по чл. 

148, ал.2 вр. с чл. 147 от НК. Разпределено е на съдия Димитър Кръстев. 

С разпореждане от 29. 04. 11г. той насрочил делото в открито 

съдебно заседание на 5. 07. 2011г. Допуснато е нарушение на срока по чл. 

252, ал.1 от НПК. 

Съдебното заседание на 5. 07. 2011г. е отложено за 20.10.2011г. 

поради отсъствие на подсъдимия. Интервалът между съдебните 

заседания е по- голям от срока предвиден в чл. 271, ал.10 от НПК. 

Съдебните заседания на 20.10. 2011г., 15. 12. 2011г. и 1. 03. 2012г. са 

отложени за събиране на доказателства.  

Последното съдебно заседание било на 20. 03. 2012г., когато съдът 

постановил оправдателна присъда. 

Мотивите са предадени в канцеларията на съда на 4.04. 2012г. 

Присъдата е отменена от ВТОС. 

Нарушение на срока по чл. 271, ал.10 от НПК беше констатирано и 

при насрочване на съдебното заседание от 29.06. 2010г. за 5. 10. 2010г. по 

НЧХД№563/10г. със съдия- докладчик Пенко Цанков; 

Бяха проверени и НОХД№1819/12 г. със съдия- докладчик Кирил 

Хаджитанев, НОХД№33/12г., НЧХД№22/12г., НОХД№451/12г. и 

НОХД№588/12г. със съдия- докладчик Младен Димитров, 

НОХД№185/12г. и НОХД№247/12г.със съдия- докладчик Десислава 

Чалъкова, НОХД№13/12г., НОХД№513/12г. и НАХД№1493/12г. със 

съдия- докладчик Димитър Кръстев, НОХД№1979/11г. и 

НОХД№1268/09г., НОХД№2497/11г., НОХД№721/12г. и НОХД№669/12г. 
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със съдия- докладчик Даниел Йорданов, НОХД№1331/12г. със съдия- 

докладчик Пенко Цанков, НОХД№159/12г. със съдия- докладчик 

Владимир Страхилов, НОХД№2836/11г. и НОХД№240/12г. със съдия- 

докладчик Емил Бобев. Проверяващият екип установи, че по тези дела не е 

допуснато нарушение на разумния срок за разглеждане и решаване на 

делото по смисъла на чл. 22 от НПК. 

 

По спазването на чл. 308 от НПК: 

По 166 бр. НОХД мотивите на присъдата са изготвени до 15 дни. По 

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

НОХД  мотивите на присъдата са изготвени след изтичане на повече от 30 

дни. Това са: 

НОХД№1979/11г. със съдия- докладчик Даниел Йорданов. 

Присъдата е обявена на 21.02. 2012г., а мотивите са изготвени на 29. 03. 

2012г.; 

НОХД№547/12г. със съдия- докладчик Даниел Йорданов. 

Присъдата е обявена на 13.11. 2012г., а мотивите са изготвени на 8. 01. 

2013г.; 

Причината е фактическа и правна сложност на делата. 

 

По 110 бр. АНД решенията са изготвени в срок до един месец от 

обявяване на делото за решаване. По 12бр. АНД, решенията са изготвени 

след едномесечния срок. Според справка, предоставена от РС- Велико 

Търново това са : 

 

 

№ 
по 
ред № на дело съдия докладчик 

дата на 
обявяване на 

делото за 
решаване 

дата на 
постановяване 
на решението 

1 1450/2011 К.Хаджитанев 3.2.2012 27.3.2012 

2 2515/2011 К.Хаджитанев 3.2.2012 27.3.2012 

3 2537/2011 К.Хаджитанев 3.2.2012 19.3.2012 

4 401/2012 Д.Кръстев 6.11.2012 17.12.2012 

5 509/2012 К.Хаджитанев 18.5.2012 11.7.2012 

6 1399/2012 К.Хаджитанев 26.10.2012 9.12.2012 

7 127/2012 К.Хаджитанев 14.12.2012 30.1.2013 

9 1186/2012 К.Хаджитанев 19.11.2012 24.1.2013 

10 1925/2012 К.Хаджитанев 19.11.2012 30.1.2013 

11 2073/2012 К.Хаджитанев 14.12.2012 30.1.2013 

12 2128/2012 К.Хаджитанев 28.1.2013 27.3.2013 

13 2265/2012 К.Хаджитанев 4.2.2013 28.3.2013 
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Няма АНД, по които решенията да са изготвени след изтичане на 

срок от три месеца. 

 

Приложение: Приложение №1; 

      Справка № 9 за НОХДела, приключени в периода 

1.01.2011г.- 30.06. 2011г. с мотиви, написани извън срока по чл. 308, ал.2  

от НПК ; 

      Справка №10 за АНД, решени в периода 1. 01. 2011- 

30. 06. 2013г. с постановени съдебни актове извън едномесечния срок за 

изготвяне; 

 

По спазването на чл. 416 от НПК: 

По 207 бр. дела препис от присъдата е изпратен на съответния орган 

в 7дневен срок от влизането й в сила. По 3 бр. препис от присъдата е 

изпратен на съответния орган в срок по- дълъг от 7 дни от влизането й в 

сила. 

По НОХД№1282/11г. присъдата е влязла в законна сила на 

4.01.2012г., а е изпратена на ВТРП за изпълнение на 19. 01. 2012г. поради 

това, че делото се е върнало от ВТОС на 16. 01. 201г. 

По НОХД№1023/12г. присъдата е влязла в законна сила на 8. 10. 

2012г., а е изпратена на ВТРП за изпълнение на 23.10. 2012г. поради това, 

че делото се е върнало от ВТОС на 22. 10. 2012г.  

По НОХД№867/10г. присъдата е влязла в законна сила на 10. 10. 

2012г., а е изпратена на ВТРП за изпълнение на 15.11. 2012г. поради това, 

че делото се е върнало от ВТОС на 14. 11. 2012г.  

 

Причина за нарушението на срока по чл. 416, ал.5 от НПК при 

изпращането на трите присъди за изпълнение е противоречие в 

законодателството.При определяне на срока за изпращане на присъдата за 

изпълнение законодателят не е съобразил, че присъдата се изпраща за 

изпълнение от първоинстанционния съд. Когато присъдата е обжалвана и 

горната инстанция я потвърди, присъдата влиза в сила, но времето за 

връщане на делото от горната инстанция до първоинстанционния съд, 

който трябва да я изпрати за изпълнение понякога е повече от 7 дни.  

В посочените по- горе случаи срокът по чл. 416, ал.5 от НПК е 

нарушен, но първоинстанционния съд не е виновен за това. 
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Видно от Справката, предоставена от РС Велико Търново, и трите 

присъди са изпратени за изпълнение на Районна прокуратура в срок от 1 до 

2 дни след получаването на делото от горната инстанция. 

 

Приложение : Справка №13 за изпълнение на влезли в сила присъди 

по НОХдела, след изтичане на срока по чл. 416 НПК; 

 

Сравнителен анализ на средномесечната натовареност на съдиите 

при ВТРС на база 12 месеца по следните показатели: постъпили дела, 

разгледани дела и свършени дела, за периода 01.01.2012 г. - 31.12.2012 г. 

 

съдия постъпили 

брой 

наказателни 

дела през 

2012 г. 

средно 

месечно 

на база 

12 мес. 

разгледани 

дела през 

2012 г. 

средно 

месечно 

на база 

12 мес. 

свършени 

дела за 

2012 г. 

средно 

месечно 

на база 

12 мес. 

 

Д. Чалъкова 

18 1,50 
 

47 

 

3,92 

 

47 

 

3,92 

 

Мл. 

Димитров 

102 8,50 
 

104 

 

8,67 

 

82 

 

6,83 

 

П. Цанков 

312 26,00 
 

372 

 

31,00 

 

335 

 

27,92 

 

Д. Йорданов 

321 26,75 
 

406 

 

33,83 

 

363 

 

30,25 

Вл. 

Страхилов 

353 29,42 
 

417 

 

34,75 

 

366 

 

30,50 

К. 

Хаджитанев 

313 26,08 
 

407 

 

33,92 

 

325 

 

27,08 

 

Д. Кръстев 

336 28,00 
 

419 

 

34,92 

 

365 

 

30,42 

 

Е. Бобев 

325 27,08 
 

379 

 

31,58 

 

349 

 

29,08 

 

И. Пенчева 

62 5,17 
 

62 

 

5,17 

 

62 

 

5,17 

 

М. Пеева 

43 3,58 
 

43 

 

3,58 

 

43 

 

3,58 
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М. 

Алексиева 

52 4,33 
 

52 

 

4,33 

 

52 

 

4,33 

Й. 

Воденичаров 

54 4,50 
 

54 

 

4,50 

 

54 

 

4,50 

 

Я. Данаилов 

71 5,92 
 

71 

 

5,92 

 

71 

 

5,92 

 

Вл.Балджиев 

54 4,50 
 

54 

 

4,50 

 

54 

 

4,50 

 

Й. Генжова 

0 0 
 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Г. Илиева 

0 0 
 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

През 2012г. съдиите са имали средно по 22 бр. съдебни заседания 

месечно. В едно заседание са разглеждани средно 12 бр. дела (НОХД – 4 

бр; НЧХД – 1 бр; НАХД – 5 бр.; ЧНД – 2 бр.). 

1. 01. 2013г- 30.06.2013г.: 

 

В Районен съд – Велико Търново по щат съдиите, които са гледали 

наказателни дела били 8бр. През 2013г. не е имало незаети щатни бройки. 

В периода 01. 01. 2013г. – 30. 06. 2013г. Административният ръководител е 

бил в отпуск по майчинство. Ръководството на ВТРС е осъществявано от 

заместника на административния ръководител, заместник- председател на 

ВТРС съдия Младен Димитров. През горепосочения период наказателни 

дела са гледали следните съдии, разпределени в 8 състава:  

1.Десислава Чалъкова- Минчева – Адм.ръководител – Председател- 

през проверявания период съдия Чалъкова е била в майчинство- десети 

наказателен състав; 

2.Катина Миткова Минева- съдия- със Заповед №2246/12.12.2012г. 

на заместник- председателя на ВКС е командирована за изпълнение на 

длъжността „съдия” в РС Велико търново, считано от 15. 01. 2013г. с оглед 

дълго отсъствие поради майчинство на съдия Д. Чалъкова- десети 

наказателен състав; 

3. Даниел Йорданов –съдия- втори наказателен състав; 

4. Кирил Хаджитанев – съдия- четвърти наказателен състав; 

5.Владимир Страхилов- съдия- седми наказателен състав; 

6. Пенко Цанков- съдия- единадесети наказателен състав; 

7. Емил Бобев – съдия-четиринадесети наказателен състав; 
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8. Димитър Кръстев – петнадесети наказателен състав. 

В Районен съд- Велико Търново не са работили съдебни помощници.  

Наред със заповедите, посочени в Раздел І ”Управление на съда” от 

настоящия Акт с резултати, добрата организация в Районен съд Велико 

Търново е създадена и с други действия и заповеди на административния 

ръководител. Напр.: 

Със заповед №17/ 14.01.13г. и заповед №145/ 15.04. 2013г. 

заместник- председателят на ВТРС уредил разпределението на съдебните 

секретари по съдебни състави, а със заповед №18/14.01. 2013г. и заповед 

№146/15.04.2013г. - заседателните дни на отделните състави и 

разпределението на съдебните зали. 

Със заповед №31/18.01. 2013г. свикал Общо събрание на съдиите от 

наказателното отделение на ВТРС за обсъждане на противоречивата 

практика по прилагането на чл. 172б от НК във връзка със защитата на 

изключителното право върху търговската мрежа. 

Със заповед №149/15.04.2013г. заместник- председателя на ВТРС 

преразпределил функциите на служба „Съдебно деловодство”. 

Със заповед №253/13.06. 2013г. заместникът на административния 

ръководител привел в изпълнение решения на Временната комисия за 

изготвяне на Указания, относно реда за събиране на разноските, присъдени 

в полза на държавата по влезли в сила съдебни актове към ВСС, взети на 

нейното заседание на 26.03. 2013г. С тази заповед се урежда реда за 

събиране на държавни такси и разноски, присъдени в полза на РС Велико 

Търново. Въвежда се и регистър на издадените изпълнителни листове за 

присъдените държавни такси и разноски в полза на ВТРС. 

 

Съдиите са ползвали отпуск, както следва: 

 

Даниел Йорданов – втори наказателен състав отпуск 

17.01. – 31.01. 

05.08. – 20.09. 

 

Младен Димитров – трети наказателен състав отпуск 

05.02. – 05.02. 

14.02. – 14.02. 

22.03. – 22.03. 

01.07. – 12.07. 

24.07. – 24.07. 
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01.08. – 30.08. 

Кирил Хаджитанев – четвърти наказателен състав отпуск 

29.04. – 10.05. 

05.08. – 05.09. 

 

 

Владимир Страхилов – седми наказателен състав отпуск 

10.04. – 10.04. 

29.04. – 30.04. 

19.06. – 19.06. 

22.07. – 26.07. 

05.08. – 04.09. 

болнични  

03.06.2013-04.06.2013 вкл. 

 

Десислава Чалъкова – десети наказателен състав 

 

 

 

 

 

Катина Минева – десети наказателен състав 

 

 

01.01. - 14.06. – по чл. 163, ал. 1 от 

КТ 

отпуск 

01.07. – 27.09. 

 

 

отпуск 

14.03. – 15.03. 

болнични 

01.04.2013-02.04.2013 вкл. 

05.06.2013-18.06.2013 вкл. 

Пенко Цанков – единадесети наказателен състав отпуск 

02.01. – 04.01. 

13.03. – 15.03. 

14.05. – 14.05. 

26.07. – 23.08. 

02.09. – 10.09. 

Емил Бобев – четиринадесети наказателен състав отпуск 

02.01. – 04.01. 

04.02. – 04.02. 

09.04. – 09.04. 

29.04. – 30.04. 

07.05. – 10.05. 
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22.07. – 23.08. 

02.09. – 13.09. 

 

Димитър Кръстев – петнадесети наказателен състав отпуск 

30.04. – 10.05. 

18.05. – 18.05. 

22.07. – 31.07. 

01.08. – 15.08. – по чл. 163, ал. 7 от 

КТ 

16.08. – 01.09. 

 

 

            За веществените доказателства са отговаряли Диана Стоянова 

– архивар и Светла Георгиева – архивар. 

 

Приложение: Приложение №1 относно съдиите ,които са ползвали отпуск 

през 2011г.; 

 

 През проверявания период съдиите от РС Велико Търново са 

насрочили брой наказателни дела както следва: 

 

1/ Даниел Йорданов- втори наказателен състав: 

НОХД- 68бр. 

НЧХД -7бр.; 

АНД- 8бр.; 

НАХД- 96бр.; 

ЧНД- 24бр.; 

 

2/ Младен Димитров- заместник на административния ръководител-

трети наказателен състав: 

НОХД- 29бр.; 

АНД- 8бр.; 

НАХД- 73бр.; 

ЧНД- 7бр.; 

 

3/ Кирил Хаджитанев- четвърти наказателен състав: 

НОХД- 50бр. 

НЧХД- 15бр.; 

АНД- 10бр; 

НАХД- 117бр.; 
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ЧНД- 30бр.; 

 

4/Владимир Страхилов- седми наказателен състав: 

НОХД- 54бр.; 

НЧХД- 13бр.; 

АНД- 16бр.; 

НАХД- 109бр.; 

ЧНД- 33бр.; 

 

5/Катина Минева- десети наказателен състав: 

НОХД-8бр.; 

НЧХД-1бр.; 

АНД- 2бр.; 

НАХД- 58бр.; 

ЧНД- 13бр.; 

 

6/Пенко Цанков- единадесети наказателен състав: 

НОХД- 57бр.; 

НЧХД- 23бр.; 

АНД- 7 бр.; 

НАХД-127бр.; 

ЧНД- 26бр. 

 

7/Емил Бобев-четиринадесети наказателен състав: 

НОХД- 55бр.; 

НЧХД- 21бр.; 

АНД- 9 бр.; 

НАХД-96бр.; 

ЧНД- 26бр. 

 

8/Димитър Кръстев- петнадесети наказателен състав: 

НОХД- 51бр.; 

НЧХД- 14бр.; 

АНД- 9бр.; 

НАХД-88бр.; 

ЧНД- 30бр. 

 

9/Искра Пенчева- шести граждански състав: 

НАХД- 2бр.; 
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ЧНД- 1бр. 

 

10/Владимир Балджиев- шестнайсети граждански състав: 

ЧНД- 3бр.; 

 

11/Явор Данаилов- първи граждански състав: 

НАХД- 1бр.; 

ЧНД- 3бр.; 

 

12/Йордан Воденичаров- девети граждански състав:  

НАХД-1бр.; 

ЧНД- 4бр.; 

 

13/Милена Алексиева-тринадесети граждански състав: 

ЧНД- 2бр.; 

 

14/Мая Пеева- осми граждански състав: 

ЧНД- 7бр.; 

НАХД- 1бр. 

 

Приложение: Справка №3 за брой насрочени наказателни дела по 

състави, за периода 1.01.2011г.- 30. 06. 2013г. 

 

През първото полугодие на 2013г. съдиите са приключили наказателни 

дела, както следва: 

1/Явор Данаилов- първи граждански състав е приключил 45бр. 

наказателни дела от вида НАХД и ЧНД; 

 

2/ Даниел Йорданов- втори наказателен състав е приключил 130бр. 

наказателни дела от вида НОХД, НЧХД, НАХД, ЧНД; 

 

3/ Младен Димитров – трети наказателен състав е приключил 82бр. 

наказателни дела от вида НОХД, НЧХД, НАХД, ЧНД; 

 

4/ Кирил Хаджитанев- четвърти наказателен състав е приключил 

общо 161бр. наказателни дела от вида НОХД, НАХД, НЧХД, ЧНД; 

 

5/Галя Илиева- пети граждански състав е приключила 13бр. 

наказателни дела от вида ЧНД; 
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6/ Искра Пенчева- шести граждански състав е приключила 16бр. 

наказателни дела, от вида НАХД и ЧНД; 

 

7/Владимир Страхилов- седми наказателен състав е приключил 

157бр. наказателни дела от вида НОХД, НАХД, НЧХД, ЧНД; 

  

 8/Мая Пеева- осми граждански състав е приключила 31бр. 

наказателни дела от вида НАХД и ЧНД; 

 

9/ Йордан Воденичаров- девети граждански състав е приключил 

12бр. Наказателни дела от вида НАХД и ЧНД; 

 

10/Катина Минева- десети наказателен състав  е приключила общо 

45бр. наказателни дела от вида НОХД, НАХД и ЧНД; 

 

11/Пенко Цанков- единадесет наказателен състав е приключил 123 

наказателни дела от вида НОХД, НЧХД, НАХД, ЧНД; 

 

12/Милена Алексиева- тринадесети граждански състав е 

приключила 5бр. ЧНД; 

 

13/Емил Бобев-четиринадесети наказателен състав е приключил 

142бр. наказателни дела от вида НОХД, НЧХД, НАХД, ЧНД; 

 

14/Димитър Кръстев- петнадесети наказателен състав е приключил 

общо 156бр. наказателни дела от вида НОХД, НЧХД, НАХД, ЧНД; 

 

15/Владимир Балджиев- шестнадесети граждански състав е 

приключил общо 16бр. ЧНД. 

 

Приложение :Справка №4 за приключили в периода 1. 01. 2011г- 

30.06. 2013г. наказателни дела; 

 

В периода 1. 01. 2013г. - 30. 06. 2013г. Районен съд гр. Велико 

Търново съд е разгледал 4 084 бр. дела, от които наказателни дела 1 455 

бр. От тях образувани през първото полугодие на 201Зг. са 1 136 бр. дела. 
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Останали от предишни периоди са 319 бр. дела. В Районен съд гр. Велико 

Търново няма разглеждани дела с висок обществен интерес. 

    Свършените наказателни дела са 1 152 бр. От тях НОХД – 238 бр.; 

НЧХД – 12 бр.; АНД – 60 бр.; ЧНД – 415 бр. и НАХД – 427бр.  От тях 69 

бр. дела са приключили с присъда, 523 бр. са приключили с решение, 366 

бр. са приключили с определение. 

 

     Прекратените наказателни дела са общо 81 бр. дела, в това 

число: 

Поради недопустимост на жалбата или на производството са 

прекратени 24бр. дела. 

Останалата част от делата са прекратени на различни основания. 

Например поради оттеглена жалба; поради липса на основание за 

произнасяне по чл. 155 от Закона за здравето; изпратено по подсъдност и 

др. 

 

Приложение: Справка №6 за прекратени наказателни дела в периода 

1.01.2011г.- 30.06.2013г.; 

 

         В периода от 1. 01. до 30. 06. 2013г.  Районен съд Велико 

Търново е върнал за допълнително разследване 5 бр. НОХД. С 

разпореждане на съдия- докладчик са върнати 4 бр. дела, а от съдебно 

заседание по чл. 288, т.1 от НПК- 1 бр. дело.Това са: 

   

     

№ по 

ред 

№ на 

дело 

съдия 

докладчик 

дата на 

прекратяване 

на 

производството основание за прекратяване 

1 

НОХД № 

539/2013 Вл.Страхилов 26.03.2013 г. 

чл.249, ал.2 вр. С чл.248, 

ал.2 т.3 НПК 

2 

НОХД 

43/2013 Вл.Страхилов 10.01.2013 г. 

чл.249, ал.2 вр. С чл.248, 

ал.2 т.3 НПК 
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3 

НОХД № 

111/2013 Вл.Страхилов 22.01.2013 г. 

чл.249, ал.2 вр. С чл.248, 

ал.2 т.3 НПК 

4 

НОХД № 

7/2013  Мл.Димитров 11.01.2013 г. 

чл.249, ал.2 вр. С чл.248, 

ал.2 т.3 НПК 

5 

НОХД № 

563/2013 Мл.Димитров 12.06.2013 г. чл.288 т.1 НПК 

 

Приложение: Справка №8 за делата, върнати на прокурора за 

доразследване в периода 1.01. 2011г.- 30. 06. 2013г. 

 

През първото полугодие на 2013г. с присъда са приключили 69 бр. С 

оправдателни присъди са приключили 5 бр. дела. От тях по НЧХД са 

постановени 4бр. оправдателни присъди, а по НОХД- 1бр. Това 

представлява  8.69% от общия брой на постановените присъди. По 1бр. 

АНД подсъдимият е признат за невинен. 

 

Приложение: Справка №7 за делата, приключили с оправдателна 

присъда в периода 1. 01. 2011г.- 31. 12. 2012г. 

 

По 13 бр. дела подсъдимият е бил непълнолетен. 

 

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

делото със споразумение”. От тях 61бр. дела са внесени със споразумение 

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

От тях: 

  

 Съдия Владимир Страхилов е насрочил 12бр. дела в срок по- 

дълъг от срока по чл. 382, ал.2 от НПК; 

Съдия Емил Бобев е насрочил 13бр. дела в срок по- дълъг от срока 

по чл. 382, ал.2 от НПК; 

Съдия Пенко Цанков е насрочил 13бр. дела в срок по- дълъг от 

срока по чл. 382, ал.2 от НПК; 

Съдия Кирил Хаджитанев е насрочил 10бр. дела в срок по- дълъг от 

срока по чл. 382, ал.2 от НПК; 
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Съдия Даниел Йорданов е насрочил 7бр. дела в срок по- дълъг от 

срока по чл. 382, ал.2 от НПК; 

Съдия Младен Димитров е насрочил 3бр. дела в срок по- дълъг от 

срока по чл. 382, ал.2 от НПК; 

Съдия Катина Минева е насрочила 2бр. дела в срок по- дълъг от 

срока по чл. 382, ал.2 от НПК; 

Съдия Димитър Кръстев е насрочил 1бр. дело в срок по- дълъг от 

срока по чл. 382, ал.2 от НПК; 

 

В рамките на проверката бяха инспектирани следните дела: 

 

НОХД№305/13г. 

Делото е образувано на 14.02.2013г. въз основа на споразумение, 

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

защитник- от друга страна за извършено от обвиняемия престъпление по 

чл. 339, ал.1 от НК. Съдия- докладчик по делото е Емил Бобев. 

С разпореждане от 18. 02. 2013г. той насрочил делото за 6. 03. 2013г. 

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

заседание на 6. 03. 2013г. споразумението било одобрено. По силата на 

одобреното споразумение подсъдимият следва да изтърпи наказание 

лишаване от свобода за срок от шест месеца. На осн. чл.66, ал.1 от НК 

изпълнението на наказанието е отложено за срок от 3 години. В 

споразумението, одобрено от съда не е посочено на кого да се възложи 

възпитателната работа в случаите на условно осъждане.По силата на  

чл.381, ал.5, т.4 от НПК това е задължителен елемент от 

постигнатото споразумение. Страните могат да постигнат съгласие 

възпитателните грижи да се възложат на обществена организация или 

трудов колектив с тяхно съгласие, а когато липсва такова съгласие, 

възпитател може да бъде определено лице- чл.67, ал.1 и 2 от НК.В 

рамките на проверката дали споразумението отговаря на закона, съдът 

следва да следи за спазването и на чл.381, ал.5,т.4 от НПК. 

Аналогичен пропуск досежно разпоредбите на чл. 381, ал.5,т.4 и чл. 

382, ал.2 от НПК е допуснат в одобреното споразумение по 

НОХД№214/13г. със съдия- докладчик Владимир Страхилов, 

НОХД№344/13г. със съдия- докладчик Даниел Йорданов, НОХД№159/13г. 

със съдия- докладчик Младен Димитров, НОХД№90/13г. със съдия- 

докладчик Кирил Хаджитанев 

Пропуск досежно само разпоредбата на чл. 381, ал.5, т.4 е 

допуснат по НОХД№1058/13г. със съдия- докладчик Пенко Цанков, по 
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НОХД№221/13г. и НОХД№139/13г.със съдия- докладчик Даниел 

Йорданов,по НОХД№316/2013г. със съдия- докладчик Кирил Хаджитанев. 

Нарушение на срока по чл. 382, ал.2 от НПК беше констатирано и 

по НОХД№70/2013г. със съдия- докладчик Пенко Цанков, по 

НОХД№411/13г. със съдия- докладчик Емил Бобев, по НОХД №109/2013г. и 

по НОХД№170/13г. със съдия- докладчик Кирил Хаджитанев.  

Предмет на проверка бяха и НОХД№1072/12г. със съдия- докладчик 

Емил Бобев, НОХД№419/13г. със съдия- докладчик Даниел Йорданов, 

НОХД№1101/13г. със съдия- докладчик Димитър Кръстев, 

НОХД№220/13г. със съдия- докладчик Младен Димитров, 

НОХД№144/13г. със съдия- докладчик Владимир Страхилов. 

Проверяващият екип констатира, че по тях не са допуснати нарушения по 

образуването, движението и приключването на делата. 

 

Приложение: Справка №15 за НОХДела, образувани по внесено 

споразумение с насрочване в периода 1. 01. 2011г.- 30.06. 2013г. извън 

срока по чл. 382, ал.2 от НПК; 

 

 73 бр. дела са разгледани по реда на гл.28 от НПК – 

„Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание”.  От тях 60 бр. са решени до 30.06. 2013 г. 

От общо разгледаните 73 бр. дела 27бр. дела, образувани през 2013г. 

въз основа на внесени постановления на прокуратурата, съдържащи 

предложения за прилагане на чл. 78а от НК са насрочвани след 

едномесечния срок по чл. 376, ал.1 от НПК. 

 Съдия Владимир Страхилов е насрочил 8бр. НАХД след 

срока по чл. 376, ал.1 от НПК; 

 Съдия Кирил Хаджитанев е насрочил 7 бр. НАХД след срока 

по чл. 376, ал.1 от НПК; 

 Съдия Димитър Кръстев  е насрочил 3бр. НАХД след срока 

по чл. 376, ал.1 от НПК; 

 Съдия Даниел Йорданов е насрочил 3 бр. НАХД след срока по 

чл. 376, ал.1 от НПК; 

 Съдия Емил Бобев е насрочил 2бр. НАХД след срока по чл. 

376, ал.1 от НПК; 

 Съдия Пламен Цанков е насрочил 2бр. НАХД след срока по 

чл. 376, ал.1 от НПК; 

Съдия Катина Минева е насрочила 1бр. НАХД след срока по чл. 

376, ал.1 от НПК; 
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 Съдия Младен Димитров е насрочил 1 бр. НАХД след срока 

по чл. 376, ал.1 от НПК; 

 

 Останалите 46бр. НАХД разгледани по реда на гл.28 от НПК – 

„Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание”са насрочени в срока по чл. 376, ал.1 от 

НПК. 

Бяха инспектирани: 

 

 НАХД№2356/12г. 

Делото е образувано на 15. 12. 2012г. въз основа на внесено от РП 

Велико Търново постановление с предложение за освобождаване от 

наказателна отговорност и налагане на административно наказание на Й. 

Й. за извършено от него престъпление по чл. 313, ал.1 от НК. Съдия- 

докладчик по делото е Кирил Хаджитанев. 

С разпореждане от 3. 01. 2013г. той насрочил делото за 4.02. 2013г. 

От внасянето на постановлението на ВТРП до първото заседание са 

минали 1 месец и 21 дни. Допуснато е нарушение на изискването на чл. 

376, ал.1 от НПК делото да се насрочва в едномесечен срок.  

Съдебното заседание на 4.02. 2013г. е отложено поради нередовно 

призоваване на привлеченото лице.Съдът изискал справки относно 

местонахождението на Й. от различни институции, а впоследствие го 

обявил за общодържавно издирване. 

Следващото заседание по делото било на 26.04. 2013г., когато делото 

е обявено за решаване. С решение от 28.05.2013г. съдия Хаджитанев 

признал подсъдимия за виновен в това, че на посочена в решението дата в 

сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР- Велико Търново,  в писмена 

декларация, която по силата на чл. 160, ал.1 от ЗДвП се подава пред орган 

на власт- Началника на сектор „ПП-КАТ” при ОД на МВР за 

удостоверяване истинността на някои обстоятелства, потвърдил неистина- 

престъпление по чл. 313, ал.1 от НК, освободил го от наказателна 

отговорност на осн. чл. 78а от НК и му наложи административно наказание 

глоба в размер на 1000лв. 

  

Нарушение на срока по чл.376, ал1 от НПК беше констатирано и по 

НАХД№126/13г. със съдия- докладчик Даниел Йорданов, както и по 

НАХД№773/13г. със съдия- докладчик Катина Минева. 
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 Бяха проверени и НАХД№100/13г. със съдия- докладчик 

Кирил Хаджитанев; НАХД№380/13г. със съдия- докладчик Младен 

Димитров; НАХД№44/13г. със съдия- докладчик Димитър Кръстев; 

НАХД№629/13г. със съдия- докладчик Даниел Йорданов; НАХД№649/13г. 

със съдия- докладчик Пенко Цанков; НАХД№22/2013г. и НАХД№49/13г. 

със съдия- докладчик Владимир Страхилов; НАХД№890/13г., 

НОХД№496/13г. и НАХД№525/13г. със съдия- докладчик Емил Бобев. 

Проверяващият екип констатира, че по тях не са допуснати нарушения по 

образуването, движението и приключването на делата. 

 

 Приложение: Справка №16 за АНДела, насрочени след срока по чл. 

376, ал.1 от НПК; 

 

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

съдебно следствие в производство пред първата инстанция”. 

 

Бяха проверени и НОХД№799/13г. и НОХД№263/13г. със съдия- 

докладчик Емил Бобев; НОХД№190/13г. със съдия- докладчик Владимир 

Страхилов; НОХД№269/13г. със съдия- докладчик Пенко Цанков; 

НОХД№630/13г. и НОХД№392/13г. със съдия- докладчик Даниел 

Йорданов; НОХД№189/13г. и НОХД№752/13г. със съдия- докладчик 

Младен Димитров; НОХД№750/13г. и НОХД№740/13г. със съдия- 

докладчик Кирил Хаджитанев. Проверяващият екип констатира, че по тях 

не са допуснати нарушения по образуването, движението и приключването 

на делата. 

 

 1бр. дела са разгледани по реда на гл.25, НПК „Незабавно 

производство”. И двете дела са насрочени в срока по чл. 365 от НПК. 

 

Приложение: Справка №17 за незабавни производства, насрочени 

след срока по чл. 365 от НПК; 

 

41бр. дела са разгледани по реда на гл.24, НПК „Бързо 

производство”. По 38 бр. бързи производства е допуснато нарушение на 

срока по чл. 358, ал.1,т.4 от НПК според който делото се насочва в 7- 

дневен срок от постъпването му. От тях: 

Съдия Владимир Страхилов е насрочил 8бр. дела в срок по- дълъг 

от срока по чл. 358, ал.1, т.4 от НПК; 
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Съдия Кирил Хаджитанев е насрочил 8бр. дела в срок по- дълъг от 

срока по чл. 358, ал.1,т.4 от НПК; 

 Съдия Емил Бобев е насрочил 6бр. дела в срок по- дълъг от срока 

по чл. 358, ал.1,т.4 от НПК; 

Съдия Димитър Кръстев е насрочил 5бр. дела в срок по- дълъг от 

срока по чл. 358, ал.1,т.4 от НПК; 

Съдия Даниел Йорданов е насрочил 4бр. дела в срок по- дълъг от 

срока по чл. 358, ал.1,т.4 от НПК; 

Съдия Пенко Цанков е насрочил 4бр. дела в срок по- дълъг от срока 

по чл. 358, ал.1,т.4 от НПК; 

Съдия Младен Димитров е насрочил 3бр. дела в срок по- дълъг от 

срока по чл. 358, ал.1,т.4 от НПК; 

 

По някои от делата закъсненията са значителни. Насрочването на 

делата в нарушение на 7- дневния срок по чл. 358, ал.1,т.4 от НПК е довело 

до продължителност на делата по- голяма от необходимото за 

осъществяване на правосъдието. 

 

Бяха инспектирани следните дела: 

  

 НОХД№388/13г. 

Делото е образувано на 22. 02. 2013г. въз основа на обвинителен акт, 

внесен от РП Велико Търново срещу един подсъдим за извършено от него 

престъпление по чл. 343б, ал.2 от НК. Съдия- докладчик е Кирил 

Хаджитанев.  

С разпореждане от 12. 03. 13г. делото е насрочено за 29. 03. 2013г. 

Допуснато е нарушения на  7- дневния срок по чл.358, ал.1, т.4 от НПК. 

На 29.03.2013г. съдът дал хода на делото и го приключил с 

осъдителна присъда.  

Мотивите са предадени в канцеларията на съда на 24. 04. 2013г. В 

случая мотивите са предадени  25 дни след обявяването на присъдата. 

Допуснато е нарушение на чл. 359, ал.1 от НПК, според който когато 

делото представлява фактическа и правна сложност мотивите могат да 

бъдат изготвени и след обявяване на присъдата, но не по- късно от 7 дни.  

Присъдата е влязла в сила на 16.04. 2013г. Изпратена е на РП Велико 

Търново за изпълнение на 29.04. 2013г.В случая е допуснато нарушение на 

срока по чл. 416, ал.5 от НПК. Причина за това нарушение е късното 

изготвяне на мотивите към присъдата. 
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Беше констатирано, че нарушение на срока по чл. 358, ал.1, т.4 и по 

чл. 359, ал.1 от НПК е допуснато и по НОХД№418/13г. със съдия- 

докладчик Младен Димитров; НОХД№125/13г. със съдия- докладчик Емил 

Бобев;.  

 

Нарушение на срока по чл. 358, ал.1,т.4 от НПК е допуснато и при 

насрочване на НОХД№46/13г. със съдия- докладчик Кирил 

Хаджитанев;НОХД№419/13г. и НОХД№139/13г. със съдия- докладчик 

Даниел Йорданов; 

 

Бяха проверени и НОХД№1101/13г. със съдия- докладчик Димитър 

Кръстев и НОХД№1058/13г. със съдия- докладчик Пенко Цанков. 

Проверяващият екип констатира, че по тях не са допуснати нарушения по 

образуването, движението и приключването на делата. 

 

Приложение: Справка №18 за срочност при насрочване на бързите 

производства, приключили в периода 1.01.2011г.- 30.06. 2013г; 

 

 По 6бр. ЧНД е допуснато нарушение на срока по чл.243, ал.4 

от НПК. Според справка, предоставена от РС- Велико Търново това са: 

 

№ 

по 

ред № на дело 

дата на 

образуване докладчик 

дата на 

произнасяне 

1 2305/2012 7.12.2012 К.Хаджитанев 27.2.2013 

2 14/2013 3.1.2013 К.Хаджитанев 27.2.2013 

3 307/2013 14.2.2013 Д.Йорданов 15.3.2013 

4 836/2013 10.5.2013 Е.Бобев 30.5.2013 

5 983/2013 3.6.2013 П.Цанков 26.6.2013 

6 1014/2013 6.6.2013 Мл.Димитров 20.6.2013 

 

 Приложение: Справка №19 за ЧНД по чл. 243 НПК, 

приключили в периода 1.01.2011г.- 30. 06. 2013г. с произнасяне извън 

срока по чл. 243, ал.4 от НПК; 

 

Разгледани са 45 бр. дела, образувани във връзка с мярка за 

неотклонение „Задържане под стража”. От тях 26бр. дела са образувани 
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въз основа на искане за вземане на мярка за неотклонение „Задържане под 

стража” (чл.64 от НПК), а 19бр. дела- въз основа на искане за нейното 

изменение(чл. 65 от НПК). По 13бр. дела, образувани по реда на чл. 64 от 

НПК съдът е постановил определението си в деня на образуването. 

По 24бр. дела съдът е постановил определението си в 3-дневен срок 

от деня на образуването. От тях 13бр. дела са по чл. 64 от НПК, а 11бр. 

дела- по чл. 65 от НПК. 

По 8 бр. дела съдът е постановил определението си в срок по- дълъг 

от 3 дни. Всички дела са с правно основание чл. 65 от НПК.  

 Всички 26бр. дела с правно основание чл. 64 от НПК са разгледани в 

едно съдебно заседание. 

От свършените 19бр. дела с правно основание чл. 65, НПК в едно 

съдебно заседание са разгледани 15 дела. Останалите 4бр. дела са 

разгледани в повече от едно съдебно заседание. 

 

Според справка, предоставена от РС Велико Търново извън срока по 

чл. 65, ал.3 от НПК са насрочени следните дела: 

 

  

№ на дело докладчик 

брой 

заседания 

дата на 

образуване 

дата на 

постановяване 

на съдебния 

акт 

52/2013 П.Цанков 3 10.1.2013 25.1.2013 

812/2013 Е.Бобев 

5 /едното 

заседание е 

пренасрочено/ 8.5.2013 28.5.2013 

952/2013  П.Цанков 2 28.5.2013 3.6.2013 

1008/2013 П.Цанков 2 5.6.2013 14.6.2013 

 

 Бяха проверени: 

 

ЧНД№812/13г. 

Делото е образувано на 8. 05. 2013г. въз основа на молба за 

изменение на наложена мярка за неотклонение „задържане под стража” по 

чл. 65, НПК. Делото било разпределено на съдия Пенко Цанков. 

С разпореждане от 9. 05. 2013г. съдия Цанков насрочил съдебното 

заседание за 14.05. 2013г. С разпореждане от 10. 05. 2013г. съдия Цанков 
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пренасрочил разглеждането на делото за 13. 05. 2013г. поради отпуск на 

съдията- докладчик. Допуснато е нарушение на срока на чл. 65, ал.3 от 

НПК. 

На 13. 05. 2013г. съдия Цанков не дал ход на делото поради това, че 

си направил си отвод.  

Същият ден при спазване разпоредбата на чл. 9 от ЗСВ за съдия- 

докладчик бил определен съдия Емил Бобев. 

С разпореждане от 14. 05. 2013г. той насрочил делото за 15.05. 2013г. 

На 15. 05. 2013г. съдия Бобев дал хода на делото, назначил съдебно- 

медицинска експертиза и го отложил за 22. 05. 2013г. 

Съдебното заседание на 22. 05. 2013г. било отложено поради 

нередовното призоваване на обвиняемия. 

На 28. 05. 2013г. съдът постановил определение, с което уважил 

молбата за изменение на мярката за неотклонение „задържане под стража”  

в по- лека такава, а именно „подписка.” 

 

Нарушение на срока по чл. 65, ал.3 НПК беше констатирано и по 

ЧНД№754/13г. със съдия- докладчик Даниел Йорданов. 

  

 Бяха проверени и ЧНД№ 881/13г. със съдия- докладчик Емил 

Бобев; ЧНД№251/13г.  и ЧНД№35/13г. със съдия- докладчик Владимир 

Страхилов; ЧНД№952/13г. със съдия- докладчик Пенко Цанков; 

ЧНД№397/13г. със съдия- докладчик Даниел Йорданов; ЧНД№699/13г. и 

ЧНД№128/13г. със съдия- докладчик Димитър Кръстев; ЧНД№98/13г. и 

ЧНД№879/13г. със съдия- докладчик Кирил Хаджитанев. Проверяващият 

екип констатира, че няма нарушение по образуването, движението и 

приключването на делата. 

 

Приложение: Справка №20 за наказателните дела с правно основание 

чл. 64 , които са решени в повече от едно заседание; 

      Справка №21 за наказателните дела с правно 

основание чл. 64 , които са решени в повече от едно заседание; 

 През първото полугодие на 2013 г. в Районен съд – Велико 

Търново са разгледани са 21 бр. дела по глава 34, раздел I от НПК" НПК 

„Прилагане на принудителни медицински мерки”. От тях 1 бр. са 

насрочени в срок от 3 дни съгласно чл. 429, ал.2, НПК и 20 бр. дела са 

насрочени след този срок. 
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По спазването на чл.252 от НПК: 

 

240 бр. НОХД са насрочени в двумесечния  срок. 

3 бр. НОХД са насрочени в тримесечен срок с разрешение на председателя 

на съда. 

 Няма НОХДела, които да са насрочени в тримесечен срок без 

разрешение на председателя на съда.   

 

Приложение: Справка №14 за дела, насрочени в тримесечен срок, без 

разрешение на председателя на съда;  

    Приложение№1; 

 

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

           По 52 бр. НОХД интервалът между съдебните заседания е до три 

месеца. Няма дела, по които интервалът между съдебните заседания да е 

по- голям от три месеца. 

 

Приложение :Приложение№1 

 

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

разглеждане и решаване на  делото : 

 

Общо 639 наказателни дела са приключили в едно съдебно 

заседание. От тях 292 бр. НАХДела, 183 бр. НОХДела, 2 бр. НЧХдела и 

162 бр. ЧНдела.  

          Наказателните дела, приключили до три съдебни заседания са 

201 бр. От тях 149 бр. НАХДела, 36 бр. НОХДела, 2 бр. НЧХдела и 14 бр. 

ЧНдела.  

          Наказателните дела, приключили с повече от три съдебни 

заседания са 43 бр. От тях 18 бр. НАХДела, 16 бр. НОХДела, 7 бр. 

НЧХДела и 2 бр. ЧНДела.  

          Наказателните дела, чието разглеждане е продължило в срок до 

3 месеца са 947 бр. Наказателните дела с обща продължителност от 3 - 6 

месеца са 153 бр. Наказателните дела, чиято продължителност е от 6 

месеца до 1 година са 39 бр.  

Наказателните дела с продължителност над 1 година са 9 бр., както 

следва: 
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Вид дело Номер/Година Съдия докладчик Предмет Образувано Свършило 

НОХД 1495/2010 ДАНИЕЛ ЙОРДАНОВ 507 15.10.2010 13.6.2013 

НАХД 1247/2011 ДАНИЕЛ ЙОРДАНОВ 2000 11.5.2011 11.4.2013 

НЧХД 2268/2011 ДАНИЕЛ ЙОРДАНОВ 1400 14.10.2011 28.2.2013 

НАХД 2554/2011 ДАНИЕЛ ЙОРДАНОВ 2000 21.11.2011 16.1.2013 

НАХД 2648/2011 КИРИЛ ХАДЖИТАНЕВ 2003 2.12.2011 6.3.2013 

НАХД 127/2012 КИРИЛ ХАДЖИТАНЕВ 1410 21.1.2012 30.1.2013 

НЧХД 151/2012 ПЕНКО ЦАНКОВ 1400 23.1.2012 18.3.2013 

НАХД 380/2012 КИРИЛ ХАДЖИТАНЕВ 2003 24.2.2012 9.4.2013 

НАХД 651/2012 КИРИЛ ХАДЖИТАНЕВ 2003 27.3.2012 9.4.2013 

            От образуваните и останали от предишни периоди дела до 

30.06.2013 г. не са приключили 30 бр. наказателни дела като първа 

инстанция (НОХД – 6 бр., НЧХД – 11 бр., НАХД – 13 бр., АНД – 0 бр., 

ЧНД – 0 бр.) 

          Спрени наказателни дела през периода няма. 

 

Погасено по давност през първото полугодие на 2013 г. е едно 

наказателно дело – НОХД № 1001/2012 по описа на ВТРС. Същото е с 

правно основание чл.316 вр. чл.309 от НК, образувано е на 17.05.2012 г. и 

е прекратено на 19.02.2013 г. на основание чл.24, ал.1, т.3 от НПК, във вр. 

чл.81, ал.3 вр. чл.80, ал.1, т.4 от НК. 

През проверявания период няма изгубени дела. 

  

 Приложение: Приложение 1;  

    Справка №5 Спрени дела и висящи дела, образувани 

преди 1. 01. 2011г. и неприключили към 30. 06. 2013г.; 

 

Бяха проверени следните дела: 

НОХД№377/13г. и НОХД№281/13г. със съдия- докладчик Младен 

Димитров; НОХД№2363/12г. и НОХД№961/13г. със съдия- докладчик 

Даниел Йорданов; НОХД№2004/12г., НОХД№965/13г. и НЧХД№2054/12г. 

със съдия- докладчик Пенко Цанков; НЧХД№285/13г. и НОХД№146/13г. 

със съдия- докладчик Владимир Страхилов; НЧХД№1539/12г. със съдия- 

докладчик Емил Бобев;  Проверяващият екип установи, че по тези дела не 

е допуснато нарушение на разумния срок за разглеждане и решаване на 

делото по смисъла на чл. 22 от НПК. 
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 Нарушение на срока по чл. 252 от НПК се констатира по 

НЧХД№1447/13г. със съдия- докладчик Владимир Страхилов; 

Установи се, че в разпореждането по чл. 248, НПК съдиите не 

винаги удостоверяват извършването на  проверка по чл. 248, ал.2 т.4 от 

НПК- налице ли са основания за разглеждане на делото по реда на глава 

двадесет и четвърта, двадесет и пета, двадесет и седма, двадесет и 

осма и глава двадесет и девета. 

   

 

По спазването на чл. 308 от НПК: 

 

По 51 бр. НОХД мотивите на присъдата са изготвени до 15 дни. По 

11 бр. НОХД мотивите на присъдата са изготвени до 30 дни. Няма  

НОХД, по които  мотивите на присъдата са изготвени след изтичане на 

повече от 30 дни.  

По 56бр. АНД решенията са изготвени в срок до един месец от 

обявяване на делото за решаване. Няма АНД, по които решенията да са 

изготвени след едномесечния срок.  

 

Приложение: Приложение №1; 

      Справка № 9 за НОХДела, приключени в периода 

1.01.2011г.- 30.06. 2011г. с мотиви, написани извън срока по чл. 308, ал.2  

от НПК ; 

      Справка №10 за АНД, решени в периода 1. 01. 2011- 

30. 06. 2013г. с постановени съдебни актове извън едномесечния срок за 

изготвяне; 

 

По спазването на чл. 416 от НПК: 

По 68 бр. дела препис от присъдата е изпратен на съответния орган в 

7дневен срок от влизането й в сила. По 1 бр. препис от присъдата е 

изпратен на съответния орган в срок по- дълъг от 7 дни от влизането й в 

сила.  

По НОХД№1705/12г. присъдата е влязла в законна сила на 

17.12.2012г., а е изпратена на ВТРП за изпълнение на 3. 01. 2013г. поради 

това, че делото се е върнало от ВТОС на 03. 01. 2013г. 

Причина за нарушението на срока по чл. 416, ал.5 от НПК при 

изпращането на присъдата за изпълнение е противоречие в 

законодателството.При определяне на срока за изпращане на присъдата за 

изпълнение законодателят не е съобразил, че присъдата се изпраща за 
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изпълнение от първоинстанционния съд. Когато присъдата е обжалвана и 

горната инстанция я потвърди, присъдата влиза в сила, но времето за 

връщане на делото от горната инстанция до първоинстанционния съд, 

който трябва да я изпрати за изпълнение понякога е повече от 7 дни.  

В посочения по- горе случай срокът по чл. 416, ал.5 от НПК е 

нарушен, но първоинстанционния съд не е виновен за това. 

Видно от Справката, предоставена от РС Велико Търново присъдата 

е изпратена за изпълнение на Районна прокуратура в деня на получаването 

на делото от горната инстанция. 

 По НОХД№388/13г. присъдата е влязла в сила на 16.04. 2013г. 

Мотивите са предадени в канцеларията на съда на 24. 04. 2013г. Изпратена 

е на РП Велико Търново за изпълнение на 29.04. 2013г.В случая е 

допуснато нарушение на срока по чл. 416, ал.5 от НПК. Причина за това 

нарушение е късното изготвяне на мотивите към присъдата. 

 

Приложение : Справка №13 за изпълнение на влезли в сила присъди 

по НОХдела, след изтичане на срока по чл. 416 НПК; 

 

Сравнителен анализ на средномесечната натовареност на съдиите 

при ВТРС на база 12 месеца по следните показатели: постъпили дела, 

разгледани дела и свършени дела, за периода 01.01.2013 г. – 30.06.2013 г.: 

 

Съдия постъпили 

брой 

наказателни 

дела през 

2013 г. 

Средно 

месечно 

на база 

12 мес. 

разгледани 

дела през 

2013 г. 

средно 

месечно 

на база 

12 мес. 

свършени 

дела за 

2013 г. 

средно 

месечно 

на база 

12 мес. 

 

Д. Чалъкова 

0 0 
 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Мл. 

Димитров 

78 6,50 100 
 

8,33 

 

81 

 

6,75 

 

П. Цанков 

132 11,00 169 
 

14,08 

 

130 

 

10,83 

 

Д. Йорданов 

136 11,33 178 
 

14,83 

 

135 

 

11,25 

Вл. 
161 13,42 212 
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Страхилов 17,67 165 13,75 

К. 

Хаджитанев 

156 13,00 239 
 

19,92 

 

159 

 

13,25 

 

Д. Кръстев 

151 12,58 204 
 

17 

 

167 

 

13,92 

 

Е. Бобев 

151 12,58 181 
 

15,08 

 

145 

 

12,08 

К.  Минева 

 

45 3,75 45 3,75 
 

45 

3,75 

 

И. Пенчева 

17 1,42 17 
 

1,42 

 

16 

 

1,33 

 

М. Пеева 

31 2,58 31 2,58 
 

31 

2,58 

М. 

Алексиева 

6 0,50 7 
 

0,58 

 

6 

 

0,50 

Й. 

Воденичаров 

12 1 12 1 
 

12 

1 

 

Я. Данаилов 

31 2,58 31 2,58 
 

31 

2,58 

 

Вл.Балджиев 

16 1,33 16 1,33 
 

16 

1,33 

 

Й. Генжова 

0 0 0 
 

0 

 

0 

 

0 

 

Г. Илиева 

13 1,08 13 1,08 
 

13 

1,08 

 

През проверявания период съдиите са имали средно по 22 бр. 

съдебни заседания месечно. В едно заседание са разглеждани средно 12 бр. 

дела (НОХД – 3 бр; НЧХД – 1 бр; НАХД – 6 бр.; ЧНД – 2 бр.). 

 

 

 

ІІІ. ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА 

  

Книгата за веществени доказателства се води съгласно изискванията 

на ПАРОАВАС.Тя се води подробно и прегледно с точното и пълно 

описание на вида веществено доказателство. Посочено е на коя дата е 

постъпило в съда, по кой номер следствено дело, имената на обвиняемите 

и последвалите разпоредителни действия. 
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 Спазва се изискването на чл. 150 от ПАРОАВАС- при 

унищожаването на веществените доказателства да се изготвя протокол. 

Унищожаването е отбелязвано и в книгата за веществени доказателства. 

 

Въз основа на направените констатации и на основание чл. 58, ал. 2 

от Закона за съдебната власт, Инспекторатът към Висшия съдебен 

съвет дава следните  

 

 

                                           ПРЕПОРЪКИ: 

 

 

І. Препоръчва на председателя на Районен съд в рамките на 

общото и организационно ръководство  по чл. 80, ал.1, т.1 от ЗСВ: 

а/да създаде организация за спазването на чл. 92 от ПАРОАВАС;  

б/ да обърне внимание по чл. 327 от ЗСВ на съдиите Владимир 

Страхилов, Димитър Кръстев, Кирил Хаджитанев, Даниел Йорданов, 

Емил Бобев и Пенко Цанков за спазване на сроковете по чл. 382, ал.2 и 

чл.376, ал.1 от НПК при насрочване на наказателните дела; 

 

ІІ.Препоръчва на съдиите в РС Велико Търново: 

1/ При постановяване на разпорежданията за предаване 

обвиняемия на съд да посочват изрично налице ли са основания за 

разглеждане на делото по реда на глава двадесет и четвърта, двадесет и 

пета, двадесет и седма, двадесет и осма и глава двадесет и девета. 

2/да спазват стриктно сроковете по чл. 252, чл. 382, ал.2, чл. 376, 

ал.1 и чл. 358, ал.1, т.4 от НПК при насрочване на съответния вид 

дела; 

3/да следят за спазването на чл. 381, ал.5, т.4 от НПК при 

одобряване на сключените споразумения; 

4/ да спазват стриктно срока по чл. 271, ал.10 от НПК при 

отлагане на съдебните заседания; 

5/да спазват стриктно срока по чл. 429, ал.2 от НПК; 

6/да спазват стриктно разпоредбата на чл. 141, ал.2 от 

ПАРОАВАС относно веществените доказателства; 

 

ІІІ. Препоръчва на съдиите Владимир Страхилов, Кирил 

Хаджитанев, Даниел Йорданов, Димитър Кръстев, Младен Димитров 

и Пенко Цанков да спазват стриктно срока по чл. 243, ал.4 от НПК; 
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ІV. Препоръчва на съдиите Кирил Хаджитанев, Младен Димитров 

и Емил Бобев да спазват стриктно срока по чл.359, ал.1 от НПК при 

изготвяне на мотивите към присъдите, постановени по реда на глава 

24 от НПК; 

 

V. Препоръчва на съдия Кирил Хаджитанев да спазва стриктно 

чл. 321 и чл. 322 от НПК при администратиране на постъпил протест 

срещу постановена присъда; 

 

VІ. Препоръчва на съдия Димитър Кръстев, Даниел Йорданов и 

Пенко Цанков да спазват стриктно срока по чл. 65, ал.3 от НПК при 

насрочване на съответния вид дела; 

 

VІІ.Препоръчва на съдия Владимир Страхилов да спазва 

стриктно чл. 144 от ПАРОАВАС; 

 

Препоръките по т. І следва да се изпълнят в срок от един месец, 

считано от датата на връчване на настоящия Акт за резултатите от 

извършена проверка. Изпълнението на останалата част от препоръките 

следва да бъде постоянна практика. 

  

На осн.чл. 58, ал.3 от ЗСВ екземпляр от настоящия Акт да се 

изпрати на председателя на РС- Велико Търново, който да запознае с него 

съдиите в РС- Велико Търново в едномесечен срок от неговото 

получаване. Председателят на РС- Велико Търново да уведоми Главния 

инспектор на Инспектората към ВСС за изпълнението на това свое 

задължение. 

 

На осн. чл. 54, ал.1, т.5 от ЗСВ да се сигнализира ВСС и ОС Велико 

Търново като им се изпрати копие от настоящия Акт за резултати от 

извършена проверка. 

        

      ИНСПЕКТОР:                                                                                                                                                  

                                       

                                                      …………….…….……………                                     

                                                        АЛБЕНА КОСТОВА 

 

Днес …………………….. настоящият Акт бе връчен на Десислава 

Чалъкова- Председател на Районен съд- Велико Търново. 
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На осн. Чл. 58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се направят 

възражения и да се представят на Главния инспектор. 

 

   Получил акта:………………………………. 

 

 

 

Днес …………………….. настоящият Акт бе връчен на Владимир 

Страхилов- съдия в Районен съд-Велико Търново. 

На осн. Чл. 58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се направят 

възражения и да се представят на Главния инспектор. 

 

   Получил акта:………………………………. 

    

Днес …………………….. настоящият Акт бе връчен на Кирил 

Хаджитанев- съдия в Районен съд-Велико Търново. 

На осн. Чл. 58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се направят 

възражения и да се представят на Главния инспектор. 

 

   Получил акта:………………………………. 

    

Днес …………………….. настоящият Акт бе връчен на Димитър 

Кръстев- съдия в Районен съд-Велико Търново. 

На осн. Чл. 58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се направят 

възражения и да се представят на Главния инспектор. 

 

   Получил акта:………………………………. 

 

Днес …………………….. настоящият Акт бе връчен на Даниел 

Йорданов- съдия в Районен съд-Велико Търново. 

На осн. Чл. 58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се направят 

възражения и да се представят на Главния инспектор. 

 

   Получил акта:………………………………. 

 

Днес …………………….. настоящият Акт бе връчен на Емил Бобев- 

съдия в Районен съд-Велико Търново. 
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На осн. Чл. 58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се направят 

възражения и да се представят на Главния инспектор. 

 

   Получил акта:………………………………. 

    

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

Цанков- съдия в Районен съд-Велико Търново. 

На осн. Чл. 58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се направят 

възражения и да се представят на Главния инспектор. 

 

   Получил акта:………………………………. 

    

 

 

    

 

    

 

 

ММ 

 


