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                           РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 

 

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

            
 

 

 
 

                                      
         А К Т 
 
              с резултати от извършена контролна проверка 
  

в ОКРЪЖЕН СЪД- ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
 
        
 

                          На основание чл.58 във вр.с чл.56,ал.1 и 3 и чл.57,ал.1 от 
Закона за съдебната власт, Програмата на Инспектората към Висшия съдебен 
съвет за 2011г. и Заповед № КП-01-3/15.03.2011 год. на Главния Инспектор 
на Инспектората към Висшия съдебен съвет, 

 СЕ ИЗВЪРШИ КОНТРОЛНА ПРОВЕРКА на Окръжен съд град 
Велико Търново, за да се установи дали са изпълнени препоръките за 
преодоляване на негативни практики по наказателни дела, дадени с Акт за 
резултати от извършена комплексна проверка по Заповед №203/26. 11.2008г. 
на Главния Инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет. 

Обхват на проверката от 01.01.2010год. до 31.12.2010 год.  
 
СРОК за извършване на проверката от 11.04.2011 г. до 14.04.2011г. 

Проверката беше извършена на място в ОС- Велико Търново. 
 
  
 
ПРОВЕРЯВАЩИ:  
 
ИНСПЕКТОР:  Светлин Емилов Стефанов.  
ЕКСПЕРТИ: Мариела Николаева Митева и Олег Стоймиров 

Велинов. 
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МЕТОД НА ПРОВЕРКАТА: 
       -непосредствена проверка по  делата  и деловодните книги; 
       -анализ на документация ; 
       -индивидуални беседи и разговори;  
       -изискване на статистическа информация от ръководителите на 
съответните съдилища 
       -предварително изискана информация от проверявания орган на 
съдебната власт. 

 
І.ПРЕПОРЪКИ за преодоляване на негативни практики, дадени с 

Акт за резултати от извършена комплексна проверка по Заповед 
№203/26. 11.2008г. на Главния Инспектор на Инспектората към Висшия 
съдебен съвет: 

 
1.Да се създаде по-добра организация по насрочването на 

наказателните дела, с оглед стриктното спазване на разпоредбата чл. 252 
от НПК. 

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

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

 
ІІ. КОНСТАТАЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПРЕПОРЪКИТЕ:  
ІІ.1. ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕПОРЪКАТА ПО Т.1: 
Разпределението на делата се извършва от административния 

ръководител, след което делата незабавно се докладват на съдията- 
докладчик, който от своя страна в сроковете на НПК насрочва съдебното 
заседание.  

 
ІІ.2. ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕПОРЪКАТА ПО Т.2: 
 
Организацията на работа на служба „Деловодство” в ОС- Велико 

Търново е съществено подобрена в сравнение с организацията, съществувала 
преди 3 години по време на комплексната планова проверка.Исканите 
справки се изготвят своевременно и притежават необходимата прегледност. 



 3

Констатира се нарушение при изпълнение на определение №154 от 6. 
12. 2010г., постановено по ЧНД№631/10г. и липса на приемо- предавателен 
протокол за веществените доказателства по НОХД№407/10г. 

През 2010 г. щата на ВТОС се е състоял от 49 служители.От тях 
съдебни деловодители са били 15бр., 1 съдебен деловодител класифицирана 
информация и 12 съдебни секретари. 

Така щатните длъжностни за съдебни служители били изцяло заети и в 
резултат не е възниквало затруднение при администрирането на делата и 
тяхната деловодна обработка 

През 2010 г.в Окръжен съд – Велико Търново съотношението: 
  магистрати / служители (по щат) е 28:49 или 1:1,75 
  магистрати / служители, спрямо реално заетия щат е 24:49 или 

1:2,04 
  магистрати / специализирана съдебна администрация (по щат) е 

28:35 или 1:1.25 
Малка част от съдебните служители са имали възможност да посетят 

семинари, организирани от НИП, поради голямата натовареност на 
Института и невъзможността да се отговори на всички желаещи.  

Съдебния администратор Калина Георгиева взела участие в семинар 
„Работа в екип”. В семинар „Управление на съдебната администрация” и 
„Стресоустойчивост и управление на времето” – адм. секретар М. Маноилова 
и Албена Иванова – зав. служба. В „Граматика и протоколиране” участвали 
съдебните секретари Милена Гушева и Елка Минкова и в „Работа по 
граждански дела” - съдебния деловодител Росица Илиева.  

 
ІІ.2. ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕПОРЪКАТА ПО Т.2: 
Със заповед № 9 от 20.01.2010 година на Председателя на ВТОС 

съдиите отново били разпределени в три отделения – едно наказателно и две 
граждански 

През 2010г. наказателното отделение е включвало 9 съдии – Мая 
Маркова- председател на ВТОС, Корнелия Колева- заместник- председател 
на ВТОС, Теодор Милев, Даниел Минов, Сара Стоева, Славчо Петков, 
Пламен Борисов, Евгений Пачиков и Христо Томов. Съдия Даниел Минов е 
освободен и  от 02.03.2010 г. не работи в ОС- Велико Търново. Съдия Славчо 
Петков е временно отстранен и от 21. 10. 2010г.  също не е правораздавал. 
Съдия Теодор Милев е временно отстранен още през 2009г. и също не е 
работил през 2010г. Така до края на 2010 г. и към датата на проверките 
съдиите от наказателно отделение са работили в намален състав, който 
включва в себе си 6 съдии. 
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Наказателното отделение се ръководи от заместника на 
административния ръководител – съдия Корнелия Колева. 

Със заповед № 9 от 20.01.2010 година на Председателя на ВТОС е на 
заместниците на административния ръководител  е възложено да образуват и 
разпределят постъпили граждански и наказателни дела, както първа, така и 
втора инстанция.  

 
ІІ.2.1.ОБРАЗУВАНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛАТА. 
 
ІІ.2.1.1. Образуване и насрочване на делата: 

   
В Окръжен съд Велико Търново постоянно се извършва преглед и 

анализ на неприключилите дела, образувани за предходен период. 
Предприемат се мерки по приключването им в най-кратки срокове. 
Провеждат се периодични събрания на отделните колегии, на които 
присъства административния ръководител, председателя на Окръжен съд 
Велико Търново. Всеки месец председателят на съда организира Работна 
среща със зам. председателите. Дискутират се текущи проблеми за 
организацията на работата и движението на делата в различните отделения. 
Обсъждат се статистически данни, състоянието на информационните 
технологии, социалната практика и финансовите ресурси. Инициират се и се 
провеждат срещи на председателя на съда със съдиите от двете отделения. 
Коментират се проблеми, възникнали в отделенията от законодателната 
практика, препоръки за решаване на текущите проблеми, в това число и 
управленски решения. 

 
ІІ.2.1.2. Разглеждане на делата: 
 
През 2010 година в Окръжен съд – Велико Търново е имало за 

разглеждане общо 2521 дела, от които 347 висящи от предишни години и 
2174 дела постъпили през проверявания период.  

Общият брой на наказателните дела, които ОС- Велико Търново е 
разглеждал през 2010г. е 823бр. От тях 760бр. дела са приключили в рамките 
на календарната година. От приключените дела, делата, приключили в 3-
месечен срок са 717бр. или 94%.  

От общо разгледаните дела като първа инстанция, ВТОС е разгледал 
487бр. наказателни дела. От разгледаните като първа инстанция наказателни 
дела 81бр. са НОХД, 152бр.- ЧНД и 254бр.- ЧНД, представляващи разпит 
пред съдия. Първоинстанционните наказателни общ характер дела са 
разгледани в 169 заседания. От общо разгледаните като първа инстанция 
81бр. НОХД в рамките на годината са приключили 63бр. дела, а от тях в 
рамките на 3 месеца са приключили 48бр. НОХД или 76%. С акт по същество 
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са приключили 42бр. НОХД. Със споразумение по чл. 382 от НПК са 
приключили 12бр. НОХД. 

От общо разгледаните като първа инстанция 152бр. ЧНД до края на 
2010г. са приключили 148бр. дела. От тях в рамките на 3 месеца са 
разгледани 141 бр. дела или 95%.Частните наказателни дела са разгледани в 
156 съдебни заседания. С акт по същество са приключили 137 ЧНД, а 11бр. 
ЧНдела са прекратени. 

Въззивните наказателни дела, разгледани от ОС- Велико Търново през 
2010г. са били 336 бр. От тях ВНОХД- 167бр., ВЧНД-169бр.  Въззивните 
НОХД са разгледани в 216 съдебни заседания. От разгледаните като въззивна 
инстанция 167 бр. НОХД до края на 2010г. са приключили 136бр. В срок до 3 
месеца са приключили 123 ВНОХД или 90%. Със съдебен акт по същество са 
приключили 126 ВНОХД.Прекратени са 10 бр. ВНОХД. 

През 2010г. ВТОС е разгледал 169 въззивниЧНД в 148 съдебни 
заседания. От тях до края на 2010г. са приключили 159 ВЧНД. В рамките на 3 
месеца са разгледани 151бр. ВЧНД или 95% от тези дела. Със съдебен акт по 
същество са приключили 144 ВЧНД. Прекратени са 15бр. дела. 

Отложените след първото заседание дела с малки изключения се 
насрочват в максимално кратки срокове. Основна причина за отлагане на 
делата, които се разглеждат по общия ред се явява необходимостта от 
събиране на допълнителни доказателства в хода на съдебното следствие. 
Същото е необходимо с оглед всестранното и пълно изясняване на 
фактическата обстановка по делото, което се осъществява както по искане на 
страните с оглед реализиране правата им, така и по служебен почин на съда. 
Другите причини за отлагане на делатаса: неявяване на свидетели, събиране 
на доказателства и допълнителни експертизи предвид измеперативните 
изисквания на чл. 13, ал.1 от НПК относно разкриване на обективната 
истина.Часовите графици на делата се спазват в преобладаваща част от 
съдебните заседания. Неспазване на графика е имало заради продължилите 
предишни съдебни заседания. Няма случаи на неоснователно отлагане на 
делата.  
 
 ІІ.2.2.ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 
  

ІІ.2.2.1. ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ ПРОИЗВОДСТВА: 
 
Както беше посочено и по- горе през 2010 година ВТОС е разгледал 

като първа инстанция 487бр. наказателни дела. От разгледаните като първа 
инстанция наказателни дела 81бр. са НОХД, 152бр.- ЧНД и 254бр.- ЧНД, 
представляващи разпит пред съдия.  

Съдиите- докладчици са насрочвали наказателните дела съобразно 
сроковете по чл. 252 от НПК. В случаите на фактическа и правна сложност, 
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председателят на съда винаги писмено е разрешавал съдебното заседание да 
бъде насрочено в срока по чл. 252, ал.2 от НПК- до 3 месеца. Интервалът 
между съдебните заседания е съобразен със сроковете по чл. 271, ал.10 от 
НПК. 

В рамките на проверката бяха инспектирани следните дела: 
НОХД№655/10г. 

 Делото е образувано на 8. 11. 2010г. въз основа на обвинителен акт, 
внесен от ОП- Велико Търново срещу Р. Р. и Е. А. за престъпление по чл. 282, 
ал.2, пр.1 и пр. 2 вр. ал.1, пр.1,2 и 3 вр. чл. 26, ал.1 от НК.Делото било 
разпределено на съдия Сара Стоева, която с определение от 10. 11. 2010г. на 
осн. чл. 29, ал.2 от НПК си направила отвод. В мотивите си посочила, че към 
доказателствения материал е приобщено решение по административно дело, 
в чието изготвяне е участвала и това било обстоятелство, поради което може 
да се счита предубедена или заинтересована пряко или косвено от изхода на 
делото. На следващия ден делото било разпределено на съдия Христо Томов. 
С определение от 12. 11. 2010г. на осн. чл. 29 от НПК той се отвел от 
разглеждането на делото, защото е бил наблюдаващ прокурор на досъдебното 
производство. На 15. 11. 2010г. делото било разпределено на съдия Пламен 
Борисов. С разпореждане от 16. 11. 2010г. той насрочил първото заседание по 
делото за 13 и 14. 12. 2010г. Чрез програма за случайно разпределение за 
участие в състава на съда били определени двама съдебни заседатели. На 19. 
11. 2010г. едната съдебна заседателка си направила отвод. В мотивите си 
посочила, че подсъдимият е кмет на община Велико Търново и в това свое 
качество разрешава финансирането на структурата, в която работи. Смята, че 
това е обстоятелство поради което може да се счита за предубедена или 
заинтересована пряко или косвено от изхода на делото. Същият ден на 
нейното място бил избран нов съдебен заседател.Междувременно на 18. 11. 
2010г. другият съдебен заседател си направил отвод. В мотивите си посочил, 
че подсъдимият е кмет на община Велико Търново и в това свое качество се 
явява негов работодател и според него това е обстоятелство от вида на 
сочените в чл. 29, ал. 2 от НПК. Същият ден на негово място била избрана 
нова съдебна заседателка. С разпореждане от 6. 12. 2010г. съдията- докладчик 
привлякъл запасен съдебен заседател, който бил определен същият ден.В 
съдебното заседание на 13. 12. 2010г. адвокатите на подсъдимия направили 
искане да не се дава ход на делото., защото в качеството на пострадал бил 
призован председателят на ОбС- Велико Търново, а той не е представител на 
общината.Съдът постановил определение, с което приел, че пострадалото 
ЮЛ е общината, която се представлява от кмета, който по това дело е 
подсъдим.Ако той упълномощи заместник- кмет би се получил конфликт на 
интереси. По време на ДП общината е представлявана от председателя на 
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ОбС. Това е бил решаващият аргумент, мотивирал съда да определи, че 
именно ОбС е органът, който може, ако желае, да встъпи в процеса чрез своя 
председател като граждански ищец. Съдът посочил също, че ОбС е орган с 
обща компетентност, който може да защити общинският интерес във връзка с 
нанесената щета, описана в обвинителния акт. Съдът отложил делото за 
следващия ден, за да бъде призован председателят на ОбС. Общината 
предявила граждански иск срещу двамата подсъдими. 
 На 14. 12. 2010г. съдът дал ход на делото, приел за разглеждане 
гражданския иск, приел експертизи, разпитал свидетели и отложил делото за 
4. 02. 2011г.Събирането на доказателства продължило на 4. 02., както и на 7-
8.03. 2011г., 5-6 април 2011г. 
НОХД №407/10г. 
 Делото е образувано на 30.06.2010г. въз основа на обвинителен акт, 
внесен срещу А. И., И. В., С. С., М. Г. и В. Д. за престъпление по чл. 321, ал.3, 
предл. 2 и предл. 3, т.2 във вр. с ал.2 във вр. с чл. 1, вр. с чл. 354а, ал.1 и ал.3 
от НК и по чл. 354а, ал.1, изр.1, пр.3, пр.4 и пр.5 във вр. с чл. 26, ал.1 от НК. 
Съдия- докладчик по делото била Корнелия Колева. С разпореждане от 7. 07. 
2010г. тя насрочила делото за 1, 2, 3 и 7 септември 2010г. Били определени 
съдебни заседатели и един резервен съдебен заседател.. на 1. 09. 2010г. дала 
ход на делото, допуснала предварително изслушване с оглед провеждане на 
съкратено съдебно следствие. Същият ден приключило. Присъдата била 
обявена на 2. 09. 2010г. по делото не е приложен приемо- предавателен 
протокол за веществените доказателства.  
НОХД 133/10г. 
 Делото е образувано въз основа на обвинителен акт, внесен на 23. 02. 
2010г. срещу С. С. за извършено от него престъпление по чл. 115 от НК и по 
чл. 339, ал.1 от НК вр. чл. 26, ал.1 от НК. По делото има приложен приемо- 
предавателен протокол за веществените доказателства. Разпределено е на 
съдия Славчо Петков. С разпореждане от 26. 02. 2010г. той насрочил делото 
за 31. 03. 2010г., когато дал ход, приел за разглеждане граждански иск, дал 
ход на съдебното следствие, приел заключението на шест експертизи, 
разпитал свидетели и отложил делото за 4. 05. 2010г. за събиране на 
доказателства. На 27. 04. 2010г. защитникът на подсъдимия поискал отлагане. 
В открито съдебно заседание съдът отложил делото за 15. 06. 2010г., когато 
дал ход на делото, разпитал свидетели, приел допълнително заключение на 
двойната балистична експертиза. Заседанието било отложено за 13. 07. 
2010г.Адвокатът на подсъдимия поискал отлагане поради заболяване. В 
открито съдебно заседание съдът отложил делото за 12. 10. 2010г. когато 
делото приключило. Поради отстраняване на съдията- докладчик от 
длъжността съдия мотиви не били изготвени. На 25.10.2010г. ВТОП подала 
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протест, а подсъдимият- жалба.С решение от 6. 12. 2010г. по 
ВНОХД№361/2010г. Апелативен съд- Велико Търново отменил присъдата 
поради липса на мотиви и върнал делото за ново разглеждане от друг състав 
на ВТОС. 
 Впечатление прави големия брой отводи на съдиите във ВТОС. Всички 
съдии са си направили отводи по ВНЧХД №316/10г., ВНЧХД№205/10г., 
ВНЧХД№476/10г., ВНОХД№639/10г. Отделно на осн. чл. 29 от НПК има 
индивидуални отводи на съдиите.  

Следва да се отбележи, че в чл.4 от ЗСВ е предвидено  задължението на 
всички органи на съдебната власт да изпълняват функциите си безпристрастно. 
В този смисъл е и положената клетва от всеки магистрат при стъпването му в 
длъжност (чл.155 от ЗСВ) – да бъде безпристрастен, обективен и справедлив.  

При проверката, бе констатирано, че не се спазват визираните в чл.29 от 
НПК предпоставки за отвод на съдия. От проверените съдебни актове  се 
установи, че не са ясни конкретните причини, пораждащи основателно 
съмнение за безпристрастност. 

С оглед преодоляване на тази порочна практика в ОС- Велико Търново, 
ИВСС следва да изисква периодично справка за отводите на всеки съдия. В 
случай, че  броят на отводите на съдиите в ОС- Велико Търново остане 
необичайно висок, ИВСС следва да сезира Комисията за професионална етика и 
превенция на корупцията към Висшия съдебен съвет. 
 По ЧНД№631/10г. беше установено, че делото е образувано на 27. 10. 
2010г. въз основа на предложение от председателя на пробационния съвет с 
район на действие Районен съд- Велико Търново за замяна на наказанието 
„пробация” с наказание „лишаване от свобода”.За съдия- докладчик е 
определен Пламен Борисов, който с резолюция от 27. 10. 2010 насрочил 
делото за 11. 11. 2010г.  и разпоредил да се призоват ОП, лицата от списъка 
на пробационния съвет, пробационния съвет и осъдения, както и да се изиска 
от ВТАК да определи адвокат за правна помощ. Приложен протокол за 
назначения на съдебни заседатели.  На 29. 10. 2010г. призовката на осъдения 
се връща невръчена, защото от няколко месеца същият не живее в село 
Водолей. На 3. 11. 2010г. ВТАК изпраща писмо, че за правна помощ е 
определена адвокат Ирина Косева.   

На 11.11.2010г. в открито съдебно заседание осъденият несе явил, 
защото не бил редовно призован.Съдът приел, че лицето е нередовно 
призовано на адреса в с. Водолей.Видно от доказателствата, приложени към 
делото от пробационния съвет, същият имал и втори адрес в с. Леденик, 
записан в удостоверение за настоящ адрес- писмено доказателство на л. 32 от 
делото. Съдът разпоредил осъденият да бъде призован на този адрес и 
отложил делото за 22. 11. 2010г. за когато председателят на ПС, ВТОП, двама 
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свидетели и служебния защитник са уведомени.На 16. 11. 2010г. призовката в 
с. Леденик получил бащата на осъдения. 

На 22.11. 2010г.- осъденият редовно призован не се явил. Съдът 
назначил адв. Косева за служебен защитник и дал ход на делото.В същото 
заседание делото приключило и съдът обявил, че ще се произнесе в срок. 

Съдът постановил Определение №154 от 6. 12. 2010г., с което заменил 
остатъка от наложеното наказание пробация от ВТРС по НОХД№1049/09г. с 
наказание лишаване от свобода за срок от 5 месеца. В определението съдът 
посочил, че същото може да се обжалва в 7 дневен срок. Определението не е 
връчено на осъдения. На 14. 12. 2010г. кмета на с. Водолей , община Велико 
Търново върнал призовката в ОС- Велико Търново невръчена. Не е правен 
опит определението да се връчи на защитника на подсъдимия. 

На 29. 12. 2010г. ОС- ВТ изпратил определението на ОП- Велико 
Търново за сведение и изпълнение. В него е посочено, че определението е 
влязло в сила на 28.12.2010г. Всъщност по отношение на осъдения срокът за 
обжалване не е изтекъл и определението не е влязло в сила. 

В рамките на проверката бяха инспектирани и НОХД№637/09г., 
НОХД№472/09г., НОХД№655/10г., НОХД№703/10г., НОХД№134/10г. и 
много други. 

Почти всички дела образувани в периода 1.01- 31. 12. 2010г. по искане 
за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража"(чл.64 и чл. 65, 
НПК) или за нейното изменение(чл.64 и чл. 65, НПК) в ВТОС са разгледани и 
решени при спазване на сроковете по чл. 64, ал.3 и чл. 65, ал.3 от НПК. 
Делата се разпределят на дежурства.В рамките на проверката бяха 
инспектирани ЧНД№648/10г., ЧНД№122/10г., ЧНД№123/10г. 

По ЧНД№662/10г. е образувано на 10. 11. 2010г. въз основа на писмо 
от ОП- Велико Търново, с което изпращат молба от обвиняемия за промяна 
на взета  мярка за неотклонение „задържане под стража”. Съдия- докладчик е 
съдия Поля Спасова, която същия ден с резолюция разпоредила да се 
призоват страните за 11. 11. 2010г. В съдебното заседание на 11. 11. 2010г. 
обвиняемият се явил, но двамата му защитници не се явили въпреки, че са 
били уведомени.Съдът отложил делото за 16. 11. 2010г., когато постановил 
определение, с което оставил молбата за промяна на мярката за неотклонение 
без уважение и дал срок от два месеца, в който да не допуска ново искане в 
същия смисъл от същия обвиняем. Насрочил заседание за въззивната 
инстанция за 25. 11. 2010г. 

ЧНД№716/10г. е образувано на 30. 11. 2010г. въз основа на писмо от 
ОП- Велико Търново от 29. 11. 2010г., с което връщат жалба на С. А. за 
промяна на мярка за неотклонение”задържане под стража”поради влошено 
здравословно състояние окомплектована с ДП№695/10г. по описа на РПУ-
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Велико Търново. Първоначално молбата на обв. А. била подадена на 17. 11. 
2010г. до ВТОС, който с резолюция от същия ден я изпратил на ВТОП за 
окомплектоване с делото. Съдия- докладчик е Т. Събева, която с резолюция 
насрочила делото за 1. 12. 2010г. В съдебно заседание съдията уважила 
искането на обвиняемия за допускане на съдебно- медицинска експертиза от 
кардиолог и лекар вътрешни болести със специалност „белодробни 
заболявания”, които да бъдат определени от управителя на МОБАЛ- Велико 
Търново и отложил делото за 23. 12. 2010г.същият ден било изпратено писмо 
на управителя на МОБАЛ- Велико Търново, но в писмото е допусната 
техническа грешка. Вместо да отрази допуснатият от съда лекар- кардиолог, 
секретар- протоколиста отразила, че в състава на експертизата следва да бъде 
включен лекар- невролог. Със заповед от 8. 12. 2010г. управителят на 
МОБАЛ Велико Търново определил за участие в експертизата лекари, 
притежаващи специални знания по специалността, посочена в писмото.На 10. 
12. 2010г. определеният лекар- невролог установил грешката  и подал молба 
да бъде освободен от състава на експертизата. С резолюция от същия ден 
съдия Събева уважила искането и разпоредила да се изпрати ново писмо, 
което да отразява съдържанието на определението точно. Заключението на 
съдебно- медицинската експертиза било представено на 17. 12. 2010г. На 23. 
12. 2010г. съдът приел заключението на вещите лица и приключил делото с 
определение, с което отказал да уважи искането за промяна на мярката за 
неотклонение „задържане под стража”. С определение по ВЧНД№423/10г. 
Апелативният съд- Велико Търново потвърдил определението на ВТОС. 

ЧНД№136/10г. 
Образувано на 26. 02. 2010г. по молба на адвокатите на обв.М. М. за 

промяна на мярката за неотклонение „задържане под стража” поради 
самоубийството на съпругата му в следствения арест.по делото адвокатите 
представили молби до ВТОП по чл. 63, ал.6 от НПК. 

Видно от протокол от съдебното заседание на 26. 02. 2010г. съдът дал 
ход на делото. С оглед заявеното от адвокатите, че са подали до ВТОП молби 
по чл. 63, ал.6 от НПК и държат тя да се произнесе, съдът дал почивка от 15 
минути, през който период ОП- велико Търново да се произнесе по 
направеното искане за изменение на МНО. След почивката прокуратурата 
представила постановление, с което мярката за неотклонение на Младен 
Милков се заменя от „задържане под стража” в „домашен арест”.Адвокатите 
оттеглили, молбите, подадени до съда и съдът прекратил делото. 

 
 

По спазването на чл. 308 от НПК:  
Съдиите са изготвяли мотивите към присъдите, постановени през 

2010г. в срока по чл. 308 от НПК. Изключение е допуснато по 
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НОХД№80/07г. се установи, че делото е приключило с присъда на 16. 02. 
2010г., а мотивите са предадени на 28. 04. 2010г., т. е. след срока по чл. 308 от 
НПК. 

НОХД№709/07г. е приключило на 23. 02. 2010г., а мотивите са 
предадени на 30. 04. 2010г., т. е. след срока по чл. 308 от НПК. 

 
ІІ.2.2.1. ВЪЗЗИВНИ ПРОИЗВОДСТВА 
 
През 2010г. в наказателното отделение на ОС- Велико Търново е имало 

два въззивни състава.  
   

По спазването на чл. 340 от НПК: 
По всички въззивни НОХД, приключили в периода 1. 01.- 31. 12. 2010г. 
решенията са изготвени в срок до един месец от обявяване на делото за 
решаване.  
 
  

По спазването на чл.345 от НПК: 
По всички въззивни ЧНД, приключили в периода 1.01.- 31. 12. 2010г. 

определенията са написани в срока по чл. 345 от НПК.   
 
 
 
ВЪЗ ОСНОВА НА ИЗЛОЖЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ ОТ 

ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА,  ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ ВИСШИЯ 
СЪДЕБЕН СЪВЕТ ПРАВИ СЛЕДНИТЕ  
 

 
ИЗВОДИ: 
 
І. ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕПОРЪКАТА ПО Т.1.: 
 
 Предвид обстоятелството, че при насрочването на делата не се 

констатираха нарушения на чл. 252 от НПК следва да се направи извода, че 
препоръката е изпълнена. 

 
ІІ.ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕПОРЪКАТА ПО Т.2: 
 
С оглед обстоятелството, че служба „Деловодство” при ВТОС изготвя 

исканите справки своевременно и с необходимата прегледност следва да се 
направи извода, че и тази препоръка е изпълнена. 

В същото време се констатирах нови пропуски: 
-нарушение при отразяване на влязъл в сила съдебен акт; 
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-нарушение на чл. 141, ал.2 от ПАРОАВАС, според който при 
приемането на веществените доказателства в съда следва се изготвя 
протокол, който се прилага към делото. 

Установиха се нарушения в работата на служба „Съдебни секретари”: 
-непрецизно изготвяне на писмо за съдебно- медицинска експертиза по 

ЧНД№716/10г.; 
-непрецизно изготвяне на книжата по връчване на ЧНД№ 631/10; 
 
ІІІ. ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕПОРЪКАТА ПО Т.3: 
 
Съдиите проучват делата задълбочено и предприемат дисциплиниращи 

мерки спрямо участниците в процеса и спазват изискването на чл. 271, ал.10 
от НПК при насрочване на съдебните заседания. 

Всички разпореждания по чл. 248 от НПК са в съответствие с чл. 34 от 
НПК.   
 Съдиите полагат сериозни усилия за спазване на разумния срок по чл. 
22 от НПК.  
 Съдиите в ОС- Велико Търново спазват и сроковете по чл. 340 и чл. 345 
от НПК.  

Следователно административният ръководител на ВТОС е предприел 
необходимите мерки за подобряване на организацията по движението на делата, 
изготвянето и предаването на съдебните актове в законоустановените 
процесуални срокове. Негативните практики, констатирани при комплексната 
планова проверка в основната си част са преодолени, а препоръките, дадени с 
Акта за резултати от извършена комплексна проверка по заповед №203/26. 
11.2008г. на Главния Инспектор към Висшия съдебен съвет са изпълнени. 

При настоящата проверка, бяха констатирани нови пропуски, свързани с:  
-непрецизно приложение на визираните в чл.29 от НПК предпоставки за 

отвод на съдия; 
  -дела с правно основание по чл. 65, ал.3 от НПК, които са продължили 

твърде дълго; 
- дело за промяна на мярка за неотклонение „задържане под стража”, по 

което съдията не е използвал възможностите на НПК за дисциплиниране на 
страните;   
 -дела, по които мотивите са изготвени след срока по чл. 308 от НПК. 
 

Въз основа на направените констатации и на основание чл. 58, ал. 2 от 
Закона за съдебната власт, Инспекторатът към Висшия съдебен съвет 
дава следните  
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                                           ПРЕПОРЪКИ: 
 

І. Председателят на Окръжен съд- Велико Търново да създаде 
необходимата организация : 

1. Служителите в служба „Деловодство” да отбелязват по- прецизно 
датата на влизане в сила на съдебните актове и да прилагат към делата 
приемо- предавателни протоколи за веществените доказателства; 

2. Служители в служба „Съдебни секретари” да изготвят по- 
прецизно писмата за експертизи и съдебните книжа, свързани с 
връчването на постановените съдебни актове; 
 

ІІ. Препоръчва на  съдиите по наказателни дела в Окръжен съд – 
Велико Търново да спазват стриктно предвидените основания за отвод - 
чл. 29 от НПК, предвид вмененото задължение за безпристрастност по 
чл.4 от ЗСВ. В края на всяко тримесечие до края на 2011г. председателят 
на ОС- Велико Търново следва да изпраща справка за броя на отводите 
на всеки съдия, с приложени към нея копия на определенията, с които са 
направени съответните отводи;  
 

ІІІ. Препоръчва на съдиите по наказателни дела в Окръжен съд- 
Велико Търново да: 

1.Използват възможностите по НПК за дисциплиниране на 
страните; 

2.Спазват стриктно сроковете по чл. 65, ал.3 от НПК и по чл. 308 от 
НПК. 
 

Председателят на ОС- Велико Търново следва да предприеме стъпки 
за изпълнение на препоръката по т. І в срок от един месец, считано от датата 
на връчване на настоящия Акт за резултатите от извършена проверка. 
Изпълнението на препоръката по второто изречение на т. ІІ следва да започне 
в края м. септември 2011г.Спазването на другите препоръки следва да бъде 
постоянна практика. 

 
На осн.чл. 58, ал.3 от ЗСВ екземпляр от настоящия Акт да се изпрати 

на председателя на ОС- Велико Търново, който да запознае с него съдиите и 
съдебните служители в ОС- Велико Търново в едномесечен срок от неговото 
получаване. Председателят на ОС- Велико Търново да уведоми Главния 
инспектор на Инспектората към ВСС за изпълнението на това свое 
задължение. 
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На осн. чл. 54, ал.1, т.7 от ЗСВ да се сигнализира ВСС и председателят 

на Апелативен съд- Велико Търново като се изпрати копие от настоящия Акт 
за резултати от извършена проверка. 

 
 

  
             ИНСПЕКТОР:                                                                                                                   
                                       
                                                      …………….…….……………                                    
                                                        СВЕТЛИН СТЕФАНОВ 
 

 
 
 
 
Днес …………………….. настоящият Акт бе връчен на Мая Маркова- 

Председател на Окръжен 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 
 
 
 
 
 


