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                           РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 
 

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

 
 
 
 
 
 

 
А  К  Т 

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНТРОЛНА ПРОВЕРКА 
В РАЙОНЕН СЪД – ПЛЕВЕН 

 
 
 

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

№ ПП-01-9/23.02.2011г. на Главния инспектор на ИВСС. 
 
ЦЕЛ И ОБХВАТ НА ПРОВЕРКАТА:  
 
1. Проверка на реалното изпълнение на дадените препоръки в Акта за 

резултатите от плановата проверка в Районен съд – гр.Плевен от  2009г.  
2. Проверка на административната дейност на РС – гр. Плевен, проверка на 

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

 
 ПРОВЕРЯВАЩИ: Инспектори - Петър Кирилов Михайлов и Светлин Емилов 
Стефанов ;експерт: Олег Стоймиров Велинов 

 
СРОК за извършване на проверката от 07.03.2011г. до 11.03.2011г.  
 
МЕТОДОЛОГИЯТА на провеждане на проверката – основава се на приетата от 

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

акта за резултати от планова проверка на РС Плевен от 2009 год.,проучване и анализ на 
годишния отчетен доклад за 2010 г. на РС – гр. Плевен,  предоставените справки 
относно дейността на съда през 2010 год.,както и доклада на комисия от ОС Плевен за 
извършена проверка на организацията на дейността на ПРС за периода 01.01.2010 г.- 
31.10.2010 год. 
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От месец декември 2009 година Председател на Районен съд Плевен е Районен 
съдия Даниела Дилова, а заместник- председател е Районен съдия Зорница Банкова. 

 В съда са обособени гражданска и наказателна колегии. При 25 щатни бройки, 
от които 2 незаети, 2 по майчинство и един командирован съдия от РС – Левски,общият 
брой на съдиите, работили през 2010г. е 22 съдии. 

По щат съдиите, които гледат наказателни дела са 13. От тях незаета е била 1 
щатна бр., а съдия Замфирова е в отпуск по майчинство. В периода 01.01.2010г. – 
31.12.2010г. наказателни дела са гледали съдиите Димитър Кирилов, Дария Митева, 
Венелин Николаев, Валери Цветанов, Светослава Цонева, Чавдар Попов, Калоян 
Гергов, Наташа Панчева /до 17.06.2010г./, Теодора Начева /от 17.06.2010г./, Борислава 
Якимова, Красимир Димитров и Радостина Гергичанова, разпределени в  11 състави.  

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

резултатите от плановата проверка в Районен съд – Плевен изготвен въз основа на 
извършена планова проверка в периода 23.10.2008г. до 31.10.2008г., в изпълнение 
на Заповед № 175/23.10.2008г. на Главния инспектор на ИВСС. 

 
 ДАДЕНИ ПРЕПОРЪКИ: 
 

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

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

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

4.Административния ръководител на РС Плевен в едномесечен срок да изготви 
справка по отношение на магистратите за които е започнало дисциплинарно 
производство,приключили ли са съответните дела,за които е потърсена съответната 
дисциплинарна отговорност. 

5.Административния ръководител на ПРС при констатиране на отсъствие на 
прокурор в съдебни заседания,незабавно да сигнализира съответния ръководител на 
прокуратурата за търсене на дисциплинарна отговорност.  

6.По отношение на горецитираните препоръки Административния ръководител 
следва да издаде съответните заповеди и да следят за спазването на същите. 

 
 
Взето отношения от административния ръководител – Председател на 

Районен съд – Плевен по изпълнение на препоръките: 
 
Не е провеждано общо събрание на съдиите от РС Плевен за обсъждане 

резултатите от доклада от комплексната планова проверка на ИВСС от тогавашното 
административно ръководство в лицето на вр.и.д.председател Дария Митева. 

 
 
Проверка на реалното изпълнение на препоръките при извършената 

контролна проверка: 
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По т.1 –Във връзка със спазването на чл. 252 от НПК: 
1976 бр. НОХД са насрочени в двумесечния срок. 
35 бр. НОХД са насрочени в тримесечен срок с разрешение на председателя на 

съда. 
12 бр. НОХД са насрочени в тримесечен срок без разрешение на председателя на 

съда. 
 Известно отстъпление от нормалната практика,която е съобразена и с 
разпоредбата на чл.252 от НПК се наблюдава обикновено преди съдебната 
ваканция,когато делата от месеците юни и юли се насрочват/отсрочват за по дълъг 
период- за в края на м.септември и  октомври.В тази посока административния 
ръководител следва да предприеме необходимите мерки за да не се допуска и за в 
бъдеще подобна практика.Желателно е да се засили контрола в тази посока през 
месеците юни и юли. 

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

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

носител съгласно изискванията на ПАРОАВАС. Внедрена е и функционира 
деловодна програма,контролирана от системния администратор.Делата се 
отразяват в деловодната програма, като образувани, приключили, съдебните 
актове са присъединени и се публикуват в сайта на съда и са достъпни за 
заинтересованите лица. Отразяването в отделните графи е системно, точно и ясно 
и дава възможност за своевременно и коректно запознаване с делата,отделните 
заседания и постановените съдебни актове,както и причините за отлагане на 
същите.Описната книга е предадена в разпечатан вид,независимо че се води в 
електронен вариант.Установиха се несъществени пропуски при воденето на 
книгата за открити съдебни заседания,като най честия пропуск е липса на данни в 
книгата за открити заседания относно причината за отлагане на делата.На 
хартиен носител се води книгата за веществените доказателства/която се води и 
на електронен/и книгата за призовки.Следва да се отбележи и тук,че по делата не 
се прилагат протоколи от постъпилите и приети в съда веществени доказателства, 
които са неразделна част от  материалите по делото. 

Изготвянето на призовките и съобщенията за призованите лица след образуване 
на делото и след съдебно заседание се извършва в срок от 1- 3 дни. Няма  наказателни 
дела, по които този срок да не е спазен.  

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

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

Изпращането на преписи от решенията или от жалби на страните по тях се 
извършва най- късно на следващия ден след предаване на решеното дело в 
деловодството. Няма административно-наказателни дела, при които този срок не е 
спазен. 

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

Изпращането на делата на по- горна инстанция става до 3 дни след изтичане на 
срока за възражения по подадена жалба или протест. Няма наказателни дела, при които 
този срок да не е спазен. 
 Констатиран бе рационален и ползотворен механизъм на организация на работа 
на администрацията на съда. 
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По т.3.По отношение на организацията на административната дейност: 
Както бе отбелязано по горе от месец декември 2009 год.РС има постоянен 

административен ръководител в лицето на съдия Дилова.Административният 
ръководител има един заместник в лицето на съдия Банкова,която е и 
ръководител на гражданско отделение.Поради закриване на щата за длъжността 
заместник председател,както и поради липса на длъжност ръководител на 
наказателно отделение,тези функции се изпълняват от административния 
ръководител съдия Дилова. През 2010 год. с оглед подобряване на работата на 
съда са проведени седем общи събрания на съдиите от ПРС с различни точки в 
дневния ред,включително и годишно отчетно събрание.Всички те са свикани и 
ръководени от Председателя на съда.Обсъжданите въпроси по чл.79,ал.2,т.1 от 
ЗСВ за анализиране и обобщаване практиката на съда по различни видове дела са 
относно отводи по наказателни дела и констатациите по доклада на ИВСС „за 
прекратяване на съдебното производство от съдия-докладчик и от състава на съда 
и връщане на делото за допълнително разследване от прокурора”. 

Районен съд - Плевен  прилага принципа за случайния подбор чрез електронно 
разпределение на делата от 2006г. с програма за случайно разпределение на делата Law 
Choice, разработена и предоставена за ползване от ВСС. Със заповед   
№252/30.12.2009год. на основание чл.80,ал.1 от ЗСВ Председателят на РС са утвърдени 
вътрешни правила за случайното разпределение на делата. При извършената проверка 
се установи, че делата се образуват своевременно в деня на постъпване на книжата в 
съда. Разпределението на наказателните дела се извършва от председателя на съда или 
от зам.председателя по време на отсъствието му,разпечатва се протокол с 
отразяване на разпределението на всички постъпили за деня дела.Наличен е архив 
на извършеното разпределение,които позволява лесно проследяване на същото по 
видове дела и докладчици.Препис от протокола се прилага по делото.Със заповед 
№227/31.12.2010 год.на основание чл.80,ал.1 от ЗСВ е утвърдено изменение на 
вътрешните правила за разпределение на делата по групи дела.Редовно се 
изготвят статистическите месечни сведения по състави.В тази връзка на общо 
събрание на съдиите проведено на 17.12.2010 год.изрично е обърнато внимание от 
Председателят на съда,че за решени се приемат делата с написани съдебни 
актове,т.е.делата са реално предадени в деловодството,а не тези обявени за 
решаване. 

Въведена е допълнителна програма за разпределение на постъпилите дела 
между дежурните съдии-по двама на ден. Съдиите дават дежурства по двама на ден 
за наказателна колегия (от 01.10.2010г.) и по един – за гражданска колегия, съобразно 
график за дежурствата, който се изготвя от съдебния администратор един месец 
предварително. 

Съгласно заповед № 170/05.10.2010г на дежурство се гледат следните видове 
дела: 

- искания за вземане на мярка за неотклонение по чл. 64 от НПК; 
- ЧНД за одобряване на протоколи от претърсване и изземване; 
- разпити на обвиняеми и свидетели; 
- незабавни производства; 
- дела по УБДХ. 



 5

Програмата се администрира от съдебния администратор и 
включва:производства по взимане на мярка за неотклонение на ДП,разпити на 
свидетели и обвиняеми пред съдия,бързи производства,по УБДХ. 

При проверката се установи наличието на работещ сайт,който съдържа 
подробна информация относно:структурата на съда,графици на заседанията за 
текущия месец,образци на документи,справки за постановените съдебни актове и 
пр. 

 
4. Налична е справка изготвена от Административния ръководител на РС Плевен 

по повод на  дадените препоръки по отношение на и.д. Председател на РС Плевен 
Дария Митева за образуване на дисциплинарни производства по отношение на 
магистрати от съда във връзка с констатации след приключване на комплексната 
планова проверка извършена от ИВСС през 2008 год.,както и за резултата  от 
тях.Справката е приложена към настоящия доклад.Следва да се отбележи,че 
и.д.Председател на РС Плевен към началото на 2009 год.е изпълнила препоръките и 
предписанията дадени в доклада от проверката и е образувала дисциплинарни 
производства по отношение на указаните магистрати. 

 5.Не се констатираха случаи на отлагане на наказателни дела от общ характер 
поради отсъствие на прокурор от РП Плевен,каквито случаи е имало преди това.Тук 
следва да се отбележи,във връзка с работата и взаимодействието с прокуратурата,че 
съгласно заповед/или по точно заповеди/ на Районния прокурор на ПРП, даден 
прокурор се оправомощава да се явява по дела на конкретен съдия,независимо от 
обстоятелството дали е наблюдаващ прокурор или не,т.е. даден съдия заседава с 
конкретен прокурор за времето на действие на съответната заповед. 

 
 
ІІ. Проверка на съдебно-административната дейност на РС – гр. Плевен - 

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

 
 При проверката относно организацията на работа по образуване, движение и 
приключване на делата,както и спазване на сроковете за изготвяне на съдебните актове, 
бяха проверени срочната и описната книги по наказателни дела за 2010г.,както и бе 
извършена проверка по дела взети на случаен принцип. 

В периода 01.01.2010г. – 31.12.2010г. Плевенския районен съд е разгледал 5409 
бр.наказателни дела. От тях образувани през 2010г. са 4136 бр. дела. Останали от 
предишни периоди са 1273 бр. дела.  От тях няма такива с висок обществен интерес. 

Свършените наказателни дела са 4744 бр. От тях НОХД 1754 бр., НЧХД 86 бр., 
ЧНД 1623 бр., АНД 1066 бр., НАХД по чл. 78А – 215 бр.,като 729 бр. дела са 
приключили с присъда, 1194 бр. са приключили с решение, 1447 бр. са приключили с 
определение, 365 бр. дела са прекратени.  

18 бр. дела са върнати на прокурора с указания за отстраняване на нарушения, 
допуснати на досъдебното производство. От тях няма дела с висок обществен интерес.  
  С оправдателни присъди са приключили 194 бр. дела. 

По 32 бр. дела подсъдимият е бил непълнолетен 
1009 бр. дела са решени по реда на глава  29 от НПК- „Решаване на делото със 

споразумение”. 
260 бр. дела са разгледани по реда на гл. 28, НПК- „Освобождаване от 

наказателна отговорност с налагане на административно наказание”. 
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217 бр. дела са разгледани по реда на гл. 27, НПК- „Съкратено съдебно 
следствие в производство пред първата инстанция”. 

15 бр. дела са разгледани по реда на гл. 25, НПК”- Незабавно производство”. 
177 бр. дела са разгледани по реда на гл. 24, НПК”- Бързо производство”. 
Разгледани са 107 бр. дела, образувани по искане за вземане на мярка за 

неотклонение „задържане под стража” (чл. 64 и чл. 65 НПК) или за нейното изменение. 
От тях по 71 бр. дела по чл. 64 от НПК съдът е постановил определението си в деня на 
образуването и няма дела, по които е постановил определението си в 3 дневен срок от 
деня на образуването. Делата по чл. 65 от НПК, по които съда е постановил 
определението си в 3 дневен срок са 24, а по  12 бр. дела е постановил определението 
си в срок по- дълъг от 3. Няма дела по чл. 64 от НПК, по които определението да е 
постановено в срок, по-дълъг от 3 дневния. 
Разгледани са 99 бр. дела по  Закона за здравето, които са насрочени в 7-мо дневен 
срок. 

От свършените дела, 2852бр. наказателни дела са приключили в едно съдебно 
заседание. От тях НОХД- 1009 бр., АНД- 736 бр.  

Наказателните дела, приключили до три съдебни заседания са 3459 бр. От тях 
НОХД- 1098 бр., АНД- 776 бр.  

Наказателните дела, приключили с повече от три съдебни заседания са 1285 бр. 
От тях НОХД- 656 бр., АНД- 505 бр.  

 
Във връзка със спазването на сроковете по чл.252 от НПК бе споменато по горе. 
 
По спазването на чл. 271, ал.10 от НПК; 
 
Интервалът между съдебните заседания в преобладаващите случай е до три 

месеца.Има незначителен брой НОХД при които интервалът между съдебните 
заседания е повече от три месеца-става въпрос за периода около съдебната ваканция.  

 
 По спазването на чл. 22 от НПК относно общия срок за разглеждане и решаване 
на делото. 
 

В преобладаващата си част наказателните дела са приключвали в рамките на до 
три месеца.По 404 бр. НОХД срокът от образуване на делото до постановяване на 
присъдата по делото е до 7 месеца. По 465 бр. НОХД този срок е до 9 месеца, а по 257 
бр. НОХД този срок е над 9 месеца.Основната причина за забавяне разглеждането на 
делата е :неявяване на страни по делото;правени искания за събиране на доказателства 
и пр. 

 
 По спазването на чл. 308 от НПК: 
 

Преимуществено мотивите към постановените присъди се изготвят в рамките до 
петнадесет дни.По 4 бр. НОХД мотивите на присъдата са изготвени след изтичане на 
повече от 30 дни.Причините за това са поради правна и фактическа сложност на делата. 
 По 1280 бр. АНД решенията са изготвени в срок до един месец от обявяване на 
делото за решаване. Няма  АНД, решенията на които са изготвени след изтичане на 
срок от три месеца. 
 Основния извод които се налага във връзка с делата от административен 
характер е пълната промяна във отношението на магистратите към този вид дела.Ако 
при плановата проверка, магистратите от съда търпяха критика във връзка с 
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разглеждането на този вид дела поради обстоятелството,че имаше дела които се 
насрочваха през пет,шест месеца,провеждаха се по едно-две заседания годишно,сега 
нещата стоят по коренно различен начин.Делата се насрочват и приключват в рамките 
на установените процесуални срокове,провеждат се/с незначителни изключения/ едно 
до две съдебни заседания,преимуществено решенията се изготвят в рамките на до един 
месец. 
 По спазването на чл. 416 от НПК. 
 Книгата за изпълнение на влезлите в сила присъди се води съгласно 
изискванията на ПАРОАВАС.Преимуществено влезлите в сила присъди се изпращат за 
изпълнение в рамките на до седем дни.Има обаче и известни изключения от това 
правило.Проверките които се извършват по воденето на книгата/те са извършвани 
периодично/не следва да се извършват само формално,а когато се констатира съответно 
закъснение същото да се отразява и докладва. 
 

От образуваните и останали от предишни периоди дела, до 31.12.2010г. не са 
приключили 56 бр. дела.  Няма спрени и изгубени наказателни дела.Прави 
впечатление,че по голяма част от старите дела са разгледани и приключени. 

Средното постъпление на съдия за месец е 31.33 дела и същевременно средно 
месечно един съдия е свършвал 35.94 дела,като  съдиите са имали средно по 7 бр. 
съдебни заседания месечно и са разглеждани средно 2.19 бр. НОХД, НЧХД- 0.13 бр., 
ЧНД- 1.82 бр. и 1.71 бр. административно- наказателни дела. 

Извода които може да се направи е,че средната натовареност на съдиите от 
наказателно отделение при Плевенски районен съд е малко над средната за страната,но 
не може да се приеме за прекомерна.Установи се,че съдиите са положили и полагат 
усилия за своевременно приключване на възложените им дела,като доказателство в 
тази насока е големия брой на приключили стари дела,както и малката като брой дела 
по състави висящност на наказателни дела. 

През проверявания период на съдия Димитър Кирилов са разпределени общо 
406 бр. дела, а са решени общо 502 бр. дела.Съгласно справката 232 дела са 
приключили в рамките на до три месеца. Делата,с малки изключения са насрочвани в 
законоустановените срокове.През 2010 год.мотивите към постановените съдебни 
актове обикновено са изготвяни в рамките на законоустановените срокове,с малки 
изключения,като са  изготвяни  в рамките на месечния срок. 

Съдия Кирилов е имал на производство за повече от една година около 
петнадесет дела.Причините за това продължително разглеждане на повечето от делата е 
,че по някои дела е извършвана смяна на съставите,правени искания за събиране на 
нови доказателства, неявяване на подсъдими, защитници и пр.,като в някой случай 
съдията е отлагал няколкократно дело за да може да се възстанови  щетата и да се 
сключи споразумение,като пример в това отношение е НОХД №598/2007г.  Делото е 
образувано на 13.02.2007 год.С разпореждане от 02.06.2007 год.делото първоначално е 
насрочено за 23.01.2008 год.Проведени са единадесет ОСЗ за периода от 23.01.08г.до 
21.12.2010 год.като делото от тази дата е пренасрочено за 26.04.2011 год.Седем пъти не 
даван ход на делото като е отлагано и пренасрочвано за друга дата,като непрекъснато е 
давана възможност на подсъдимия да възстанови щетата от престъплението в размер на 
1 108 лв.в полза на „ТИП-Топ куриер”АД град София.Делата са отлагани през големи 
периоди:примерно-23.01.08г. за 19.05.08г.; от 19.05.08г. за 09.12.08г.; 02.06.09г.за 
28.10.09г.; от 21.12.10г.за 26.04.2011 г.Като прокурори по делото са се явявали най 
често Христо Сурджииски,Юлия Накова,Борислав Дамянов,Диана Маркова които са 
стояли безучастно към ставащото.Мотива за отлагане е бил един и същи „Съдът като 
взе предвид становището на страните,с оглед изразеното становище от страна на 
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подсъдимия,следва да му бъде дадена възможност да възстанови щетата и сключи 
споразумение с РП Плевен”. 
Повдигнатото обвинение е по чл.206,ал.1 от НК.По делото е следвало да бъдат 
разпитани 11 свидетели 
НОХД №3500/2009 год.Делото е образувано на 08.10.09г.С разпореждане 
03.11.09г.делото е насрочено за 26.01.10г.Приключено е на 25.02.11.год.като са 
проведени седем ОСЗ,като делата са насрочвани в рамките на установените срокове от 
закона с едно изключение-от 01.07.10г.за 11.11.10г. 
                        

През проверявания период на съдия Дария Митева са разпределени общо 327 бр. 
дела, а са решени общо 321 бр. дела,като 2/3 от делата са приключили в рамките на три 
месеца.Делата са насрочвани и решавани в рамките на установените срокове.Съдия 
Митева е имала на производство две дела продължили повече от една година:НОХД 
№3036/2007 год. и НОХД №3827/2009 год.,които са и разпределени чрез 
преразпределяне в средата на 2010 год. 
 

На съдия Венелин Николаев са разпределени общо 388 бр. дела, а са решени 
общо 459 бр. дела,като 269 дела са приключили в рамките на до три месеца.Установи 
се,че съдия Николаев изготвя актовете си в законоустановените срокове.  

 
През проверявания период на съдия Валери Цветанов са разпределени общо 342 

бр. дела, а са решени общо 370 бр. дела. Не се констатираха слабости и пропуски в 
работата му,спазвани са процесуално установените срокове за насрочване,движение и 
приключване на делата. 

 
На съдия Светослава Цонева са разпределени общо 349 бр. дела, а са решени 

общо 336 бр. дела.  
На съдия Чавдар Попов са разпределени общо 351 бр. дела, а са решени общо  

359 бр. дела.  
На съдия Калоян Гергов са разпределени общо 398 бр. дела, а са решени общо 

479 бр. дела.  
Общото което може да се каже и за тримата е,че се наблюдава значително 

подобрение на тяхната работа в сравнение с предишната проверка.В общи линии не се 
констатираха слабости и пропуски в тяхната работа,обикновено са спазвали 
определените срокове за насрочване на делата,за отлагането и съответно за 
приключването им.Своевременно са изготвяли съдебните актове. 

 
През проверявания период на съдия Наташа Панчева са разпределени общо 182 

бр. дела, а са решени общо 318 бр. дела,като 212 дела са приключили в рамките на три 
месеца.Спазвани са процесуално определените срокове.Констатира се,че има на 
производство едно дело чието разглеждане е продължило повече от една година-НОХД 
№1278/2009 год.Първоначално то е било разпределено на съдия Замфирова,а след това 
на 22.05.09г.на съдия Панчева.Първоначално делото е насрочено за 03.09.09г.,отложено 
след това за 28.10.09г.;за 25.11.09г.;за28.01.10г.;за 30.03.10г.;за26.05.10г.;за16.06.10г.,за 
07.07.10г.;за 16.09.10г.;за 29.10.10г.и след това за 03.12.2010 год.като причина за дългия 
период от време за разглеждане на делото от една страна е обстоятелството,че е 
извършена смяна да докладчика и в последствие правените искания за събиране на 
доказателства,неявяване на страни по делото.   
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На съдия Теодора Начева са разпределени общо 215 бр. дела, а са решени общо 
160 бр. дела.  

На съдия Борислава Якимова са разпределени общо 312 бр. дела, а са решени 
общо 362 бр. дела. В тримесечен срок е приключила 220 дела.При проверката в 
срочната книга се констатира,че съдия Якимова изготвя актовете си в предвидените от 
закона процесуални срокове.Имала е на производство десет дела чието разглеждане е 
продължило повече от една година.Две от делата НОХД №4841/2006 год. и НОХД 
№992/2009 год.първоначално са били разглеждани от други съдии,а от средата на 2010 
год.са разпределени на нея.По делата и прави впечатление,че след всяко проведено 
заседание има приложена рекапитулация на делото с няколко графи:насрочени 
дела;отсрочени;спренисвършени-общо,до три месеца,над три месеца. 

През проверявания период на съдия Красимир Димитров са разпределени общо 
454 бр. дела, а са решени общо 611 бр. дела-сравнително/в сравнение с другите състави/ 
голям брой постъпления и съответно решени дела.Следва да се отбележи и големият 
брой дела-над 400 дела, приключили в рамките на до три месеца.Има на производство 
едно дело чието разглеждане е продължило повече от една година-НЧХД №2973/2009 
год.,като са проведени седем ОСЗ и основно е отлагано след правени искания за 
събиране на доказателства. 

На съдия Радостина Гергичанова са разпределени общо 366 бр. дела, а са решени 
общо 399 бр. дела,като 188 дела са приключили в рамките на до три месеца.Не се 
констатираха нарушение на процесуално установените срокове относно 
насрочването,отлагането,приключването на делата и изготвянето на съдебните 
актове.Към 2010 год.съдия Гергичанова е имала на производство единадесет дела чието 
разглеждане е продължило повече от една година,като към края на годината бройката 
на тези дела е снижена на пет.По НОХД №3996/2009 год.са проведени шест ОСЗ като 
са спазвани процесуалните срокове.По НОХД №3015/2008 год.са проведени десет 
ОСЗ,като делата са отлагани през непродължителни периоди от време, в рамките на 
процесуалните срокове,с едно малко изключение при първоначалното насрочване на 
делото.Причините за отлагането на делата са :неявяване на свидетели,правени искания 
за допълнително събиране на доказателства. 

През проверявания период на съдия Даниела Дилова са разпределени общо 46 
бр. дела, а са решени общо 56 бр. дела. 

  
Проблемно и синдромно продължава да стои въпроса със самоотводите на 

съдиите.По повод на този въпрос и преди това ИВСС е имал възможността да даде 
препоръки,провеждано е общо събрание на съдиите във връзка с тях ,но въпреки това 
проблема не е решен,не е преодолян.От беглия анализ/все пак се касае за контролна 
проверка/на делата чието разглеждане е продължило повече от една година се вижда,че 
една част от делата са забавени именно по тази причина,отвод на даден 
съдия,определяне на нов,отсрочване,пренасрочване на делата  и т.н. Действително 
прави впечатление, че в повечето случай отводите са мотивирани и сигурно са 
основателни, макар че в немалко случай, погледнато отстрани, нещата изглеждат 
другояче. Правени са отводи,като причината която е посочена е,”че подсъдим по 
делото е …”с когото съдията е подържал колегиални отношения”или „служебни”или 
пък „лицето упражнява адвокатска професия и с оглед да се отстранят всякакви 
съмнения” и пр., за да се стигне до там,че съдия от съда  в сигнал до ИВСС,да нарича 
това което е станало по конкретно дело,макар и по конкретен случай–
„цинизъм,пародия и подигравка с правото”.Въпроса остава отворен за решаване,а 
същевременно е и повод за размисъл и изводи.В реда на нещата следва да се 
отбележи,че съдиите от ПРС имат пред себе си и констатациите,изводите и 
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препоръките на комисията от ОС Плевен извършила проверката и изготвила доклада за 
работата им и в тази му част. 

През 2010 год.съгласно заповед №РД-134/28.10.2010 год.на Административния 
ръководител на ОС Плевен е извършена проверка на РС Плевен.Доклада е обемен и 
професионално изготвен.Направен е пълен и обективен анализ на работата на 
съда.Отразени са всички положителни страни в работата на отделните съдии и на 
наказателното отделение като цяло,положителните тенденции в работата,но от друга 
страна не са спестени и констатираните слабости и в определена степен установени и 
преди това негативни тенденции и прояви.Дадени са и съответните препоръки.В този 
ред на нещата не може да не се обърне внимание на факта,че комисията е изпратила 
писмо до ПАК и РП с което са уведомени,че се извършва проверка на РС Плевен по 
наказателни дела и ги приканват ако имат сигнали или предложения във връзка с 
работата на съда да ги заявят.Такова писмо е изпратено и до полицейските управления 
на територията на ПРС.За отбелязване е,че няма нито оплаквания,нито направени 
предложения,при положение,че твърде често адвокати и граждани пращат сигнали до 
ИВСС във връзка с работата на съдии от наказателно отделение по конкретни 
дела.Този доклад е възможно да изиграе важна роля в бъдещата работа на съдиите от 
наказателното отделение поради изтъкнатото по горе,и преди всичко от 
обстоятелството,че е изготвен от съдии ,който осъществяват инстанционен контрол и 
най добре виждат и оценяват работата на проверяваните съдии и съпътстващите ги 
проблеми.Бъдещето ще покаже дали положените усиля на този етап и довели до 
положителни тенденции на промяна ще бъдат утвърдени и доразвити. 

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

констатирано по горе в обстоятелствената част на акта ,дадените пет препоръки на 
ръководството на съда са изпълнени с нужната отговорност и срочност. Следва да се 
отчете усилията, който полага новото ръководство на съда и по специално 
Административния ръководител за подобряване организацията на работа,за 
прекратяване и изкореняване на някои негативни тенденции на работа констатирани 
преди това,за въвеждане на дисциплиниращи практики в работата на съдиите. 

Въпреки затрудненията през годината – наличието на незает щат за 
съдия,отсъствие на съдия за дълъг период от време,делата са образувани, 
разглеждани и решавани, с малки изключения, в законоустановените срокове, 
което се дължи изцяло на създадената от съдия Дилова добра организация на 
работа.   
        Полагани се усилия за установяване на правилна наказателна практика, 
съответстваща на динамиката на престъпността и за бързо решаване на делата, за 
правилното и точно приложение на законите в наказателното правораздаване. 
         Делата са се разпределяли чрез електронната програма за разпределение на 
делата,като не се констатираха нарушения.Системата се експлоатира коректно. 
         Насрочването на делата е ставало съгласно разпоредбата на чл.252,ал.1 от 
НПК в двумесечен срок,като има и случай на насрочване на делата и при 
условията на чл.252,ал.2 с разрешение на председателя на съда.Има и незначителен 
брой дела чието насрочване е станало извън тези срокове и без разрешение . 
          Отлагането на делата ,когато се е налагало такова се е дължало основно на 
неявяване на страните по обективни причини и поради необходимост от събиране 
на нови доказателства съгласно чл .107, ал.2 и ал.3 от НПК,назначаването и 
изслушването на нови експертизи. В малко случаи предпоставка за отлагане е било 
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неявяване на процесуални представители без уважителна причина,на вещи 
лица.Отлагането на делата и насрочването за следващо съдебно заседание е 
ставало с малки изключения,съобразно процесуалните срокове предвидени в 
чл.271,ал.10 от НПК. 
           Натовареността на съдиите  не е била еднаква поради незаетата щатна 
бройка и отсъствието на  един от съдиите. Съдиите са разглеждали дела 
образувани по всички от подсъдните на съда производства.  
           Делата преимуществено са  приключвали в рамките на до 3м. 
           Не се констатираха закъснения при изготвянето и предаването на мотивите 
към постановените съдебни актове. 
           Във връзка с организацията на административната дейност и контрол се 
констатира,че са извършвани проверки на деловодните книги в съда. 
          Деловодните книги се водят съгласно изискванията на ПАРОАВАС.  
 

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

 
ПРЕПОРЪКИ: 
 
  
Препоръчва на административния ръководител на РС  град Плевен и на съдиите 

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

С оглед организацията на административната дейност и контрола на дейността на 
съдиите от районния съд ,председателят на съда  да извършва ежемесечни проверки на 
организацията на дейността на съдиите от районния съд по образуването,движението и 
приключването на делата. 
         Да се спазват стриктно разпоредбите на чл.252, ал.1 и ал.2 НПК при 
насрочване на първото по делото съдебно заседание ,както и на чл.271,ал.10 от 
НПК при отлагане и насрочване на делата от съдебно заседание.  
         Препоръчва на съдиите от РС град Плевен да използват предвидените в НПК 
процесуални средства за дисциплиниране на страните и на вещите лица-
чл.271,ал.11 от НПК.  
 Препоръчва на съдиите от РС Плевен да имат в предвид констатациите и 
препоръките давани преди това и сега,както и тези дадени в доклада на комисията 
от ОС Плевен във връзка с отводите. 
 Председателят на съда да предприеме необходимите административни 
мерки са своевременното изпращане за изпълнение на влезлите в сила присъди. 
         В книгата за изпълнение на влезлите в сила присъди и определения да се 
извършва отбелязване не само на датата на влизане в сила на присъдата или 
определението, подлежащи на изпълнение, но и на датата, на която делото е 
върнато от по-горна инстанция, с оглед пълнота и точност на проверката за 
спазване на сроковете по чл.416 от НПК и чл.114 и чл.115 от ПАРОАВАС.  
 Протоколите за постъпилите и приети веществени доказателства да се 
прилагат по делата. 
   Спазването на дадените по горе препоръки следва да бъде постоянна 
практика. 
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               Препоръчва на председателя на РС град Плевен да упражни 
правомощията се по чл.80,ал.1,т.9 от ЗСВ и да свика общо събрание на съдиите,на 
което да се анализира  Акта с резултатите от извършената контролна проверка от 
ИВСС.  

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

Председателя на РС град Плевен. 
 За предприетите действия по изпълнение на дадените препоръки да бъде 

уведомен Главния Инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет в срок от 
тридесет дни след провеждане на общо събрание и  анализиране на Акта с резултатите 
от извършената контролна проверка. 

 
 

                                                      ИНСПЕКТОРИ:  
 
 
Гр. София                                      /ПЕТЪР МИХАЙЛОВ/ 
 
 
                                                       /СВЕТЛИН СТЕФАНОВ/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


