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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 проверка 
 
        
 

             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,  в 
Апелативен район –град Варна за 2010 год. и Заповед №58/12.04.2010 год.на 
Главния Инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет, 

 СЕ ИЗВЪРШИ КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА на Районен съд град 
Кубрат с обхват на проверката от 01.01.2009год. до 31.12.2009 год. и задачи 
на проверката: 

- времеви стандарти за администрирането на отделните видове дела, 
срочност на разгледаните първоинстанционни дела и въззивни проиводства 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 Апелативен съд; предложения за 
изменение на будещи съмнение и водещи до противоречиво 
приложение текстове на отделни норми, както и до противоречива 
съдебна практика. 

- заповедни книги. 
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СРОК за извършване на проверката от 19.04.2010 г. до 5.05.2010г. 
 
 С ПРОВЕРЯВАЩИ:  
 
ИНСПЕКТОР:  Светлин Емилов Стефанов.  
ЕКСПЕРТИ: Мариела Николаева Митева и Олег Стоймиров 

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

 
Районният съд в гр. Кубрат се помещава в сграда, собственост на 

Община – гр. Кубрат.  Разполага с 2 бр. съдебни зали.  Предоставя на 
гражданите следните информационни услуги: табла и табели. 

Съдиите и съдебните служители разполагат с много добри битови 
условия за упражняване на своите правомощия и ефективно обслужване на 
гражданите.Всеки съдия разполага с отделен кабинет. 
 
 

 УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДА 

Председател на съда е Диана Пенчева Петрова – Енева, встъпила в 
длъжност на 20.07.2004 г., с изтекъл на 20.07.2009 год. 5-годишен мандат. С 
Решение 7.3, Протокол № 32/ 29.07.2009 год. назначена на основание чл.171 
ЗСВ за административен ръководител – председател на РС – гр. Кубрат, 
встъпила в длъжност на 04.08.2009 год..  

По щат заместник- председател няма. 
         В съда не са обособени отделения по видове дела.  
         През проверявания периода в съда са работили общо 3 съдии.  
         В съда работят Държавен съдебен изпълнител и Съдия по вписванията. 

Районен съд – гр. Кубрат прилага принципа за случайния  подбор, чрез 
електронно разпределение на делата, от м.06.2006 г. съгласно програма 
Lawchoice. При извършената проверка се установи, че делата се образуват 
своевременно в деня на постъпване на книжата в съда или на следващия ден. 
Разпределението на делата се извършва от Председателя. Тя въвежда 
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видовете дела в програмата за определяне на докладчик, след вписването им 
във входящия регистър.  

 
Съдиите дават дежурства съобразно график за дежурствата, който се 

изготвя  ежемесечно със Заповед на Председателя.  
Съгласно   заповед   № 4/  05.01.2009 год. на   дежурство   се   гледат   

следните   видове дела: административни наказателни дела по УБДХ, мерки 
за неотклонение – задържане под стража, бързи и незабавни наказателни 
производства, граждански дела – частни граждански за изд.на разрешения по 
СК, за издаване заповеди за изпълнение по чл.410 и чл.417 ГПК.    

В изпълнение на Заповед №17/20.01.2010 г. на Административния 
ръководител на Разградски окръжен съд e извършeна проверка по 
организация, движение на делата и причини за отмяна на съдебните актове в 
PC Кубрат за периода 01.01.2009 г. - 31.12.2009 г. 

Съдиите от ОС Разград, определени за извършване на ревизията са 
проверили деловодните книги; предоставени от PC Кубрат справки; делата по 
които съдебните актове са отменени изцяло и на случаен принцип част от 
делата на производство в съда през периода, обхванат от ревизията, както и 
част от делата, производството по които е с по-голяма продължителност. 
Видно от доклада от проверката в работата на Районен съд- Кубрат не  са 
констатирани сериозни слабости. 

 
СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ  
 
Изготвянето на призовките и съобщенията за призованите лица след 

образуване на делото и след съдебно заседание се извършва в срок от 1- 3 
дни. По всички наказателни дела този срок е спазен. 

Съдебните протоколи по делата се изготвят в срок от 3 дни след 
съдебното заседание. По всички наказателни дела този срок е спазен.  

Връчването на призовки, съобщения или преписи от жалба на 
участвали в производството страни се извършва до 14 дни. По всички 
наказателни дела този срок е спазен. 

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. По всички административно-наказателни дела този 
срок е спазен.  

Изпращането на препис от протест или жалби на страните по тях се 
извършва най-късно на следващия ден след разпореждането на съдията. По 
всички дела този срок е спазен. 
Изпращането на делата на по-горна инстанция става до 3 дни след изтичане 
на срока за възражения по подадена жалба или протест. По всички 
наказателни дела този срок е спазен.  
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 Съгласно заповед на Председателя на РС- Попово всички деловодни 
книги и регистри, които се използват в работата на наказателното, и 
гражданското се водят на електронен носител. 
            Съдебните книги на хартиен носител са прошнуровани, номерирани и 
подпечатани, със съответните подписи, съобразно изискванията на 
ПАРОАВАС /отм./ и ПАРОАВАС.  

Описната книга, книгата за открити заседания, книгата за закрити и 
разпоредителни заседания, книгата за привеждане в изпълнение на влезли в 
сила присъди и определения по глава 29 от НПК, книгата за веществените 
доказателства и книгата за получените и върнати призовки и други съдебни 
книжа се водят прецизно. Добре е водена и заповедната книга. 

От м. август 2009г. към делата се прилага препис от протокола за 
случайното разпределение и определения докладчик. 

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. 

Съдебните секретари изготвят протоколите в установените срокове, а 
списъците на лицата своевременно. Съдебните протоколи се водят стриктно, 
съдържат изискуемите реквизити. Определенията, постановени от съдията- 
докладчик в съдебно заседание са отразени изчерпателно 
 
 Приложение №1, раздел „Съдебна администрация” 

 

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. 

Кубратският районен съд има въведени писмени правила за управление 
на информацията и IT технологиите, част от Правилник за вътрешен трудов 
ред от 27.04.2007 год. Сигурността на информацията в локалната мрежа се 
осигурява от използването на антивирусен лицензиран програмен продукт 
„panda", предоставен от Министерство на правосъдието. 

Всички съдии и служители са обучени за работа с MS Office, MS Word, 
Internet Explorer, Outlook Express, а деловодителите и c Adobe Acrobat Reader. 
Всички работни места са оборудвани с компютърна техника, която 
перманентно се обновява. Всички работни места са свързани с в локална 
компютърна мрежа с 2 /два/(бр.) сървъра.Компютрите се поддържат в много 
добро хардуерно и софтуерно състояние и отговарят на съвременните 
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изисквания. От 2001 г. е в експлоатация деловодната програма САС "Съдебно 
деловодство". Програмата се използва от специализираната администрация 
на съда и съдиите за управление на делата. Съдът използва правно-
информационните продукти „Апис" с всички модули, „Апис регистър плюс". 
Правно- информационните продукти са мрежови вариант и са достъпни от 
всички работни места. 

Web- сайтът на КРС  се поддържа ежедневно в актуално състояние. 
 

ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 

В съда няма обособено наказателно отделение.   
По щат съдиите са 3 бр. и всеки един от тях гледа както наказателни, 

така и граждански дела. В периода 1.01. 2009г. - 31. 12. 2009г. наказателни 
дела са 
гледали съдиите  Д.Петрова – Енева, А.Великова и П.Ангелов, разпределени 
в 3 /три/  бр. състави. В отделението не са работили помощник- съдии.  

Съдиите са ползвали отпуск,  както следва: Д.Петрова – Енева – от 
17.08.2009 год. – до 18.09.2009 год. – 25 работни дни; А.Великова – 03.08. до 
28.08. 2009 год.-20 работни дни; П.Ангелов – от 20.07.до 14.08.2009 год. – 20 
работни дни.   

В РС- Кубрат работят  12 служители. От тях адм.секретар е Светла 
Цветкова, 2 служителки са назначени за съдебни секретари и 2- за 
деловодителки. 
         За веществените доказателства са отговаряли Цветанка Маринова – 
деловодител, и Светла Цветкова – адм.секретар.   

През проверявания период съдиите са имали средно по 8 бр. съдебни 
заседания месечно.  

Средното постъпление на съдия за месец е 15 дела и същевременно 
средно месечно един съдия е свършвал 13 дела. 

В едно заседание са разглеждани средно 4 бр. НОХД, НЧХД- 1 бр., ЧНД- 
5 бр. и 4 бр. административно- наказателни дела. През 2009г. съдиите в РС- 
Кубрат са приключили наказателни дела както следва: 

През проверявания период на съдия Д.Петрова - Енева са разпределени 
102 общо бр. дела, а са решени- общо 91 бр. дела;  
                                          - свършени в 3-месечния срок – 88 дела, 
съставляващи 96,70 % спрямо общо свършените; 
                                          - останали несвършени 11 дела;   
 

На съдия А.Великова са разпределени 227 общо бр.дела, а са решени 197 
общо бр.дела.  
                                          - свършени в 3-месечния срок – 170 дела, 
съставляващи 86,29  % спрямо общо свършените; 
                                          - останали несвършени 30 дела;   
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На съдия П.Ангелов са разпределени общо 148 бр.дела, а решени са 135 

общо бр.дела.  
- свършени в 3-месечния срок – 114 дела, 

съставляващи 84 % спрямо общо свършените;  
- останали несвършени 13 дела;  

 
 Приложение :Справка №3брой насрочени дела по състави, с брой 

насрочени НОХД и АНД за периода 1. 01. – 31. 12. 2009г. с обобщен сумарен 
резултат за всеки съдия през съответния период по месеци; 

     
 В периода 1. 01. 2009г. - 31. 12. 2009г. Кубратския районен съд е 

разгледал 1046 бр. дела. От тях 477 са наказателни дела, от които 72бр. 
висящи към началото на ревизирания период и 405бр.- новообразувани. 
Свършени и приключили с постановен съдебен акт са 423бр. наказателни 
дела. По отделни видове дела статистиката е следната: 

- Разгледани са 153бр. наказателни дела от общ характер. От тях 123бр. 
са приключили с постановен съдебен акт; 

- Разгледани са 13бр. наказателни дела от частен характер. Всички са 
приключили с постановен съдебен акт; 

- Разгледани са 23бр. административнонаказателни дела по реда на 
чл.78а НК. От тях 22бр. са приключили с постановен съдебен акт; 

- Разгледани са 62бр. частни наказателни дела. От тях 57бр. са 
приключили с постановен съдебен акт; 

- Образувани са 106 бр. частни наказателни дела по искане на 
разследващите органи на досъдебното производство за разпити. Всички са 
приключили в тримесечния срок, като 97 от тях са приключени по същество» 
a 9 броя са прекратени поради неосигуряване пред съда на лицето, чийто 
разпит е бил поискан; 

- Разгледани са 120бр. административнонаказателни дела. От тях 
102бр. са приключили с постановен съдебен акт. 

През проверявания период в РС-Кубрат са разгледани две наказателни 
дела с висок обществен интерес- НОХД№ 80/09г. за престъпление по чл. 202, 
ал.2, т.1 от НК и НОХД№226/2009г.- за престъпление по чл. 211, предл.І и ІІ-
ро, във вр. с чл. 209, ал.1 от НК, извършени от лица, заемащи ръководни 
длъжности и засягащи имущество, отделено за държавен резерв.   

В РС- Кубрат са прекратени 20 бр. наказателни дела.От тях 8 бр. дела са 
прекратени поради оттегляне на искането, 5 бр. поради нередовност на 
подадената жалба, НОХД№364/08г. е прекратено поради смъртта на 
подсъдимия, а НЧХД№27/09г. е прекратено на осн. чл. 271, ал.4 във вр. с чл. 
24, ал.4, т.5 от НПК. По АНД№130/09г. и АНД№450/08г. съдът обявил, че 
наказателното постановление е влязло в сила и прекратил производството по 
делото. Другите дела са прекратени поради това, че са изпратени по 
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подсъдност на друг съд, повдигнат е спор за подсъдност или производството 
по делото е недопустимо. 

 
Приложение: Справка №6 за делата, прекратени в периода 1. 01.- 31. 12. 

2009г.; 
 
Три бр. дела са върнати на прокурора с указания за отстраняване на 

нарушения, допуснати на досъдебното производство. Това са: 
НОХД№449/07г., което е върнато на 11. 03. 2009г.  
НОХД№243/08г. е връщано на прокурора три пъти както следва:на 15. 

01. 2009г. съдия Пламен Ангелов е върнал на прокурора НОХД№243/08г. 
След внасянето на нов обвинителен акт е образувано като НОХД №48/09г. 
Разпределено е на съдия Албена Великова, която на 19. 03. 2009г. отново го 
върнала на прокурора. На 22. 04 2010г. е внесен нов обвинителен акт и делото 
е образувано под №122/09г. Делото отново е разпределено е на съдия Албена 
Великова. Следващото заседание по него е на 5. 04. 2009г. Делото е било 
предмет на проверка от комисията на ОС- Разград.Според доклада на 
комисията при насрочването му съдията-докладчик е извършил преценка за 
липса на предпоставките на чл.248 ал.2 т.З НПК и е внесъл делото за 
разглеждане в открито съдебно заседание. Във второто по ред на заседание 
съдът е преценил, че са налице допуснати съществени нарушения на 
процесуалните правила в хода на досъдебното производство, прекратил е 
съдебното производство и е върнал делото на прокурора за тяхното 
отстраняване. Внесен е нов обвинителен акт, по който е образувано НОХД 
№48/2009г. В разпоредително заседание съдията-докладчик отново е 
преценил, че не са налице предпоставките на чл.248 ал.2 т.З НПК и е внесъл 
делото за разглеждане в открито съдебно заседание. В първото заседание 
съдът е преценил, че е налице ново съществено нарушение на процесуални 
правила в хода на досъдебното производство, прекратил е съдебното 
производство и е върнал делото на прокурора за отстраняването му. 
Впоследствие е внесен трети обвинителен акт с изпълнени от прокурора 
указания и е образувано НОХД №122/2009г. Комисията е констатирала, че 
основанията, на които е било прекратено и върнато два пъти, е било 
възможно да бъдат установени и обсъдени от докладчиците още в 
разпоредително заседание, при подготовката на делото. При преценка на 
постановеното по НОХД №48/2009г. съдебно определение, комисията прави 
извода, че не са били налице основания за прекратяване на делото и 
връщането му на прокурора. 

 Третото дело е връщано на прокурора два пъти както следва: 
НОХД№40/09г. е образувано на 21. 01. 2009г. Съдия Пламен Ангелов го е 
върнал на 18. 02. 2009г. На 16. 03. 2009г. е внесен нов обвинителен акт и 
делото е образувано като НОХД №86/09г. Делото е приключило с присъда на 
23. 09. 2009г. 
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Приложение: Справка №8 за НОХД, върнати на прокурора за 
доразследване в периода 1. 01.- 31. 12. 2009г.; 
      Информация, относно извършена ревизия на Районен съд 
Кубрат по Заповед №17/20.01.2010 г. 
 

През проверявани период са постановени 2 изцяло оправдателни 
присъди. Това са НОХД №106/09г., НОХД № 345/09г. По двете дела са 
оправдани две лица. По НОХД№106/09г. съдия Албена Великова на осн. чл. 
304 от НПК оправдала подсъдимата Х. за престъпление по чл. 202, ал.2, т.1 
във вр. с ал.1, т.1 във вр. чл. 201 във вр. чл. 319, ал.1, във вр. с чл. 308, ал.1 
във вр. с чл. 26 ,ал.1 от НК. С присъда по ВНОХД№236/09г. ОС- Разград 
отменил присъдата на КРС и постановил нова, като признал подсъдимата за 
виновна в извършване на 16 отделни престъпления по чл. 311, ал.1 от НК. С 
решение от 11. 03. 2010г- по н. дело №23/10г. ВКС, трето наказателно 
отделение отменил присъдата на ОС- Разград, защото въззивния съд е 
допуснал съществено процесуално нарушение(!). 

По НОХД№ 345/09г. съдия Албена Великова на осн. чл. 304 от НПК 
оправдала подсъдимия Р. по двете обвинения срещу него- за престъпление по 
чл. 195, ал.1,т.3 и т.5 във вр. с чл. 194, ал.1 във вр. с чл. 63, ал.1,т.3 от НК и по 
чл. 216, ал.4 във вр. с ал.1, пр. 1 във вр. с чл. 20, ал.2 във вр. с чл. 63, ал.1, т.4 
и 5 от НК. Присъдата не е обжалвана или протестирана. 

 Делата, приключили с оправдателни присъди ще бъдат обект на анализ 
по отделен акт с резултати. 

 
Приложение: Справка №7 за делата, приключили с оправдателна 

присъда в периода 1. 01. – 31. 12. 2009г.; 
 

По 4 бр. дела подсъдимият е бил непълнолетен.  
27 /двадесет и седем/ бр. дела са решени по реда на глава 29 от НПК-

„решаване на делото със споразумение". В рамките на проверката бях 
инспектирани НОХД№249/09г., НОХД№430/08г. и НОХД№391/08г. не бяха 
констатирани нарушения по движението на делото. 

23 /двадесет и три/ бр. дела са разгледани по реда на гл. 28, НПК 
„Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно 
наказание".  

13 /тринадесет/ бр. дела са разгледани по реда на гл. 27, НПК „Съкратено 
съдебно следствие в производство пред първата инстанция". 

Не са разглеждани дела по реда на гл. 26, НПК"разглеждане на делото в 
съда по искане на обвиняемия". 

5 /пет/ бр. дела са разгледани по реда на гл. 25, НПК"незабавно 
производство". 
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22 /двадесет и два/ бр. дела са разгледани по реда на гл. 24, НПК"Бързо 
производство" . 

По описа за 2009 год. не са водени наказ.производства, образувани по 
искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража" (чл.64 и 
чл. 65, НПК) или за нейното изменение.  

Разгледани са 7 /седем/ бр. дела по глава 34, раздел I от НПК "Прилагане 
на принудителни медицински мерки". От тях 4 /четири/ бр. са насрочени в 
срок от 3 дни, съгласно чл. 429, ал.2 НПК, и 3 /три/  бр.,  дела са насрочени 
след този срок, но всички са приключили в разумен срок – до 13 дни. 

От свършените дела, 247 бр. наказателни дела са приключили в едно 
съдебно заседание. От тях НОХД -  85 бр., АНД – 88 бр. 

Наказателните дела, приключили до три съдебни заседания са 62 бр. От 
тях НОХД- 29 бр., АНД- 33 бр.    

Наказателните дела, приключили с повече от три съдебни заседания са  
12 бр. От тях НОХД са 9 бр.,а АНД- 3 бр.НОХД№27/08г. е с правно 
основание чл.201 от НК, НОХД№116/08г. е с правно основание чл. 196 от 
НК, НОХД№231/08г.- с правно основание чл. 195, ал.2, т.3 от НК, 
НОХД№106/08г- чл. 211 от НК, НОХД№86/09г. е с правно основание чл. 196, 
ал.1, т.2 от НК, НОХД№81/08г. е с правно основание чл.339, ал.1 от НК, 
НОХД№364/08г. е с правно основание чл. 212, ал.4, пр.1 от НК, 
НОХД№31/09г. е с правно основание чл. 197, ал.1, от НК, НОХД№199/08г. е 
с правно основание чл. 210, ал.1 от НК, АНД№13/09г. е с правно основание 
чл. 83, ал.1 от ЗАНН и чл. 200, ал.1т.6 от Закона за водите, АНД№527/07г. с 
правно основание чл. 53 от ЗАНН и АНД№88/09г. с правно основание чл. 21, 
ал.1 от ЗДвП. 

Причините за отлагане на делата и разглеждането им в повече от три 
съдебни заседание са: неявяване на подсъдими, свидетели, вещи лица и 
пълномощници на страни в процеса, а при даден ход на делото дела са 
отлагани за събиране на сочени от страните допълнително доказателства, 
както и при оспорване на вече събрани доказателства.        

При разглеждане на наказателните дела в съдебно заседание е налице 
най-често срещаното основание за отлагане на делата , а именно - 
неявяването на подсъдимите. Най- често това се дължи на факта, че във 
внесените обвинителни актове са посочени адресите, на които обвиняемите 
са регистрирани към момента на предварителните производства. Тези адреси 
не са актуализирани от органите на РП – гр. Кубрат по обективни причини  - 
усилена миграция на този контингент от населението, неизпълнение на 
административни задължения във връзка с регистрирането на нови постоянни 
и/или  настоящи адреси.  

 
В рамките на проверката бяха инспектирани АНД №309/09г. на съдия 

Петрова- Енева, образувано по чл. 63 , ал.1 от ЗАНН срещу НП на РУ на 
МВР- Кубрат, НАХД№124/09г. на съдия Ангелов, образувано по жалба 
срещу НП на РУ на МВР- Кубрат, НАХД№97/09г. на съдия Ангелов, 
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образувано по жалба срещу НП на РУ на МВР- Кубрат, АНД№88/09г. на 
съдия Ангелов, образувано по жалба срещу НП на РУ на МВР- Кубрат, 
АНД№103/09г. на съдия Ангелов, образувано по жалба срещу НП на РУ на 
МВР- Кубрат, АНД№356/09г на съдия Великова по чл. 78 а от НК, 
АНД№287/09г. на съдия Великова по чл. 1 от УБДХ, АНД№170/09г. по чл. 
78а от НК на съдия Великова, АНД№215/09г. на Петрова- Енева срещу НП на 
РУ на МВР- Кубрат, АНД№205/09г. на Петрова- Енева срещу НП на РУ на 
МВР- Кубрат, НАХД№13/09г. „М” ЕООД, гр. Търговище срещу РИ на 
Околната среда  и водите гр. Русе. 

При проверката на дейността на РС- Кубрат за 2009г, осъществена от 
Комисията на ОС- Разград е констатирано, че по две от 
административнонаказателните дела е отменено определението за даване ход 
по същество и жалбите са оставени без движение- АНД № 97/2009г. и АНД 
№104/2009г. И по двете дела причината е била, че в срока за решаване съдът 
е констатирал, че липсват доказателства относно подаване на жалбите в срока 
по чл.59 ал.2 ЗАНН и е дал съответните указания на страните. 
Производството по АНД №104/2009г. е прекратено с определение поради 
неподаване в срок на жалбата. Производството по АНД №97/2009г. е 
продължило и е постановен съдебен акт по същество. Комисията счита, че и в 
двата случая основанията, на които са отменени определенията за даване ход 
по същество, е било възможно да бъдат установени от съдията-докладчик при 
проверката на редовността на подадените жалби още в разпоредително 
заседание при подготовката на делата. 

 
По спазването на чл. 252 от НПК:  
Всички 153 бр. НОХД, за разглеждане през 2009 год.,  са насрочени в 

двумесечния срок. 
 
По спазването на чл. 271, ал.10 от НПК:  
По всички 153 бр. НОХД интервалът между съдебните заседания е до 

три месеца. Няма  НОХД интервалът между съдебните заседания по които да 
е повече от три месеца. 

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

решаване на делото. 
По 109 бр. НОХД срокът от образуване на делото до постановяване на 

присъдата по делото е до 7 месеца.  
По 3 бр. НОХД този срок е до 9 месеца, а по 11 бр. НОХД този срок е 

над 9 месеца. Причините за това са: издирване и установяване на променени 
адрес и местоживеене на подсъдими лица. 

В рамките на проверката бяха инспектирани делата, образувани преди 1. 
01. 2009г. и неприключили до 1. 01. 2010г. Това са НОХД№ 188/07г., 
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НОХД№411/07г., НОХД№476/07г., НОХД№593/07г., НОХД№117/07г., 
НОХД№221/08г., НОХД№380/09г., НОХД№427/08г., НОХД№439/08г. По 
всички дела съдия- докладчик е Албена Великова. Установи се, че  в момента 
на производство са НОХД№ 411/07г., НОХД№476/07г., НОХД№593/07г. и 
НОХД№427/08г. Останалите дела са приключили с постановена присъда. 

 
НОХД№593/07г.  е образувано на 20.11. 2007г. въз основа на 

обвинителен акт, внесен срещу Н. Н. за престъпление по чл. 196, ал.1,т.2 във 
вр. с чл. 195, ал.1, т.5 във вр. с чл. 194, ал.1 от НК за това, че в съучастие с 
другите двама обвиняеми, на 10/11.07.1998г. в гр. Кубрат откраднал вещи на 
стойност 158 663 неденоминирани лева и по чл. 196, ал.1,т.2 във вр. с чл. 195, 
ал.1 ,т.5 във вр. с чл. 194, ал.1 от НК за това, че в съучастие с К. К. на 11/12. 
07. 1998г. в гр. Кубрат откраднал вещи на обща стойност 318 707 
неденоминирани лева; срещу К. К. за престъпление по чл. 197, т.3 във вр. с 
чл. 195, ал.1, т.5 във вр. с чл. 194, ал.1 от НК в съучастие с другите двама 
обвиняеми, на 10/11.07.1998г. в гр. Кубрат откраднал вещи на стойност 
158 663 неденоминирани лева и по чл. 197, т.3 във вр. с чл. 195, ал.1, т.5 във 
вр. с чл. 194, ал.1 от НК за това, че в съучастие с Н. Н. на 11/12. 07. 1998г. в 
гр. Кубрат откраднал вещи на обща стойност 318 707 неденоминирани лева и 
срещу Х. Х. за престъпление по чл. 197, т.3 във вр. с чл. 195, ал.1, т.5 във вр. с 
чл. 194, ал.1 от НК за това, че в съучастие с другите двама обвиняеми, на 
10/11.07.1998г. в гр. Кубрат откраднал вещи на стойност 158 663 
неденоминирани лева. 

С разпореждане от 26. 11. 2007г. съдия Великова насрочила 
разглеждането на делото за 20. 02. 2008г. По делото липсва разрешение на 
председателя на съда за насрочване на делото след двумесечния срок по 
чл.252, ал.2 от НПК. Призовката на обв. Н. Н. е изпратена на 27. 11. 2007г. и 
на 1. 02. 2008г. връчителят е отбелязал, че лицето е търсено, но не е намерено 
на посочения адрес. По данни на съпругата му обвиняемият е в чужбина. На 
6. 02. 2008г. съдия- докладчикът разпоредил да се изиска справка от РПУ- 
Кубрат за настоящия и постоянния адрес на обв. Н. и има ли данни същият да 
е напускал страната.На 13. 02. 2008г. РПУ-Кубрат изпратило исканата 
справка и посочило, че лицето е напуснало страната на 8. 01. 2008г. 

На 18. 02. 2008г. съдия Великова разпоредила да се изготви искане за 
определяне на адвокат с оглед осъществяване на правна помощ на подс. 
Николов предвид разглеждане на делото по реда на задочното производство 
по отношение на този подсъдим. 

Другите двама подсъдими са призовани своевременно. 
Пострадалият е призован, но на 16. 01. 2008г. връчителят отбелязал, че 

лицето е починало. 
Следват и други процесуални действия на съда за своевременно 

разглеждане и решаване на делото. На няколко пъти съдът е насрочвал и 
заседания по делото. 

В съдебното заседание на 30. 04. 2008г. прокурорът изразил становище, 
че разглеждането на делото в отсъствие на подс. Н. ще попречи за разкриване 
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на обективната истина, делото следва да бъде спряно, а същият- обявен за 
издирване. С протоколно определение съдът постановил делото да бъде 
спряно, да се изпрати съобщение на началника на РПУ- Кубрат за обявяване 
на Н. за общодържавно издирване(ОДИ). На 15. 05. 2008г. началника на РПУ- 
Кубрат изпратил на съда уведомление относно ОДИ на Н. Н. Като посочил и 
номера на телеграмата, с което това е сторено. 

Следващото разпореждане по делото е от 17. 02. 2009г. С него съдията 
иска справка от РУ на МВР- Кубрат дали има данни за връщането на Н. в 
България след предприетите от тях мерки за ОДИ. Отговорът е от 25. 02. 
2009г. и според него лицето не се е завърнало. 

С разпореждане от 26.04.2010г. съдията възобновила делото защото с 
оглед либерализирането на визовия режим и облекченото пътуване в 
страните- членки на ЕС справките на РУ на МВР- 

 Кубрат не са точни и е възможно лицето да се е завърнало в страната. 
Насрочила делото за 26. 05. 10г. Призовките са изпратени на 28. 04. 2010г. 
Призован е починалият пострадал, а подс. Н. е  призован чрез служебния 
защитник.  

В случая съдията- докладчик е следвало да насрочи делото в срока и по 
реда и при условията на чл. 252 от НПК.  

 
НОХД№411/07г. е образувано на 17. 08. 2007г. въз основа на обв. акт 

срещу Т. И. от Варна за престъпление по чл. 195,ал.1, т. 3 и 5 във вр. с чл. 
194, ал.1 от НК и В. Н. от гр. Русе за престъпление по чл. 195,ал.1, т. 3 и 5 във 
вр. с чл. 194, ал.1 от НК за това, че на 23. 05. 2005г. в с. Юпер , Разградска 
област двамата в съучастие откраднали вещи на обща стойност 1031 лв. С 
разпореждане от 10. 09. 2007г. съдия Великова е насрочила делото за 20. 11. 
2007г. 

Призовката от 12. 09. 2007г. за подс. Т. И. не е връчена, защото според 
връчителя лицето е непознато на този адрес. Докладът е от 24. 09. 2007г. 

На 13. 11. 2007г. е изпратено писмо до РПУ- Кубрат за адреса на подс. И. 
На 15. 11. 2007г. РПУ- Кубрат сочи, че адреса на подс. И. е адреса по делото 
и няма данни същият да е напускал страната. 

 В съдебното заседание от 20. 11. 2007г. делото е спряно на осн. чл. 269, 
ал.3, т.1 от НПК. И е разпоредено да се изпрати писмо на РПУ Кубрат подс. 
Иванов да бъде обявен за ОДИ. Видно от уведомление от 21. 11. 2007г. на 
РПУ- Кубрат Т. И. е обявен за ОДИ. 

С разпореждане от 28. 08. 2008г. съдия Великова възобновила делото 
поради това, че Т. И. се явил лично и го насрочила за 28. 10. 2008г. 

Съдебното заседание от 28. 10. 2008г. е отложено защото другият 
подсъдим В. Н. представил болничен лист. В него липсва забележка, че 
лицето не може да се яви в съдебно заседание.Делото е отложено за 3. 12. 
2008г. 

Съдебното заседание от 3. 12. 2008г. е отложено, защото подс. Т. И. 
представил болничен лист. В него липсва отбелязване, че не може да се яви в 
съдебно заседание. Делото е отложено за 28. 01. 2009г. и е разпоредено 
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неявилите се свидетели да бъдат доведени принудително за следващо 
заседание. 

Съдебното заседание от 28. 01. 2009г. е отложено за 18. 03. 2009г. поради 
представен болничен лист за 34 дни от подс. Н. за заболяване захарен диабет. 
Липсва отбелязване, че не може да се яви в съдебно заседание. Разпоредила 
да се доведе за следващо съдебно заседание неявилият се свидетел. 

Съдебното заседание от 18. 03. 2009г. е отложено за 25. 03. 2009г. поради 
заболяване на адвоката на подс. Т. И. от остър бронхит. Липсва отбелязване, 
че болничният лист важи за дела. 

Съдебното заседание от 25. 03. 2009г. е отложено за 2. 04. 2009г. поради 
заболяване на подс.Т. И. и молба от адвоката на другия подсъдим, който бил 
ангажиран по друго дело. В болничния лист няма отбелязване, че важи за 
дела. 

Съденото заседание от 2. 04. 2009г. е отложено за 12. 05. 2009г. поради 
заболяване на подс. Н., който представил сл. бележка, че е в хирургично 
отделение на болницата в гр. Бяла. Назначена е мед. експертиза, която да даде 
заключение за заболяването и  продължителността на лечението. 

Съдебното заседание от 12. 05. 2009г. е отложено за 21. 05. 2009г. поради 
това, че подс.Н. се отказва от адв. Робев, а другият му адвокат липсва., но не е 
представил доказателства за служебна ангажираност. 

Съдебното заседание от 21. 05. 2009г. е отложено за 24. 06. 2009г. поради 
заболяване на подс.Т. И. В болн. лист липсва отбелязване, че лицето не може 
да участва в съдебно заседание. 

Съдебното заседание от 24. 06. 2009г. е отложено за 1. 07. 2009г.по 
молба на адв. Робев, защитник на подс. И., защото бил ангажиран по друго 
дело. 

Съдебното заседание от 1. 07. 2009г. е отложено за 14. 07. 2009г. поради 
заболяване на В. Н. В болн. лист липсва отбелязване, че лицето не може да 
участва в съдебно заседание. 

Съдебното заседание от 14. 07. 2009г. е отложено за 17. 09. 2009г. поради 
ангажираност на адв.  на подс.Т. И.  

Съдебното заседание от 17. 09. 2009г. е отложено за 22. 10. 2009г. поради 
заболяване на В. Н. В представената служебна бележка липсва отбелязване, 
че лицето не може да участва в съдебно заседание. Има данни за раково 
заболяване. Назначава СМЕ за здравословното състояние на подс.Н. и 
продължителността на лечението му.  

Съдебното заседание от 22. 10. 2009г. е отложено за 26. 11. 2009г. поради 
заболяване на подс.В. Н. и непредставяне на заключението от СМЕ. 

Съдебното заседание от 26. 11. 2009г. е отложено за 27. 01. 2010г. поради 
назначаване на допълнителна СМЕ за заболяването на подс.Н. 

Съдебното заседание от 27. 01. 2010г. е отложено за 17. 02. 2010г. поради 
ангажираност на адв. Робев- защитник на Т. И. 

Съдебното заседание от 17. 02. 2010г. е отложено за 20. 04. 2010г. поради 
заболяване на подс.Т. И. В болн. лист липсва отбелязване по чл. 18, ал.2 от 
Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността.Прокурорът 
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посочил този факт и съдът разпоредил принуд. довеждане на подсъдимия за 
следващо съд. Заседание. 

С разпореждане от 16. 04. 2010г. делото е пренасрочено за 23. 04. 2010г. 
Съдебното заседание от 23. 04. 2010г. е отложено за 13. 05. 2010г. поради 

заболяване на подс.В. Н. и неизготвяне на допълнително заключение по СМЕ. 
В болн. лист липсва отбелязване по чл. 18, ал.2 от Наредбата за медицинската 
експертиза на работоспособността. 

Инспекторатът към ВСС смята, че общата продължителност на делото от 
2 години и 9 месеца досега нарушава изискването за разглеждане и решаване 
на делата в разумен срок, съдържащо се в чл. 22 от НПК и чл.6 от 
Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи. 

Деянието е извършено на 23. 05. 2005г. и вероятността по това дело да се 
направи искане по чл. 81, ал.3 от НПК твърде висока. Всички болнични 
листа, представени по делото и послужили като основание за многократното 
му отлагане, в графа „бележки” не съдържат отбелязване, че лицето не може 
да се яви пред съдебните органи съгласно чл. 18, ал.2 от Наредбата за 
медицинската експертиза на работоспособността. Поради това отлагането на 
съдебните заседания е било неоправдано. Отделно от това съдията- 
докладчик не е използвал възможностите на НПК за дисциплиниране на 
участниците в процеса.  

 
НОХД№476/07г. 
На 25. 09. 2007г. РП- Кубрат внесла в РС- Кубрат обвинителен акт за 

престъпление по чл. 195, ал.1, т.4 и 5 във вр. с чл. 194, ал.1 във вр. с чл. 26, 
ал.1 от НК, извършено от три лица. Обвинителният акт е изготвен и внесен 
въз основа на материалите от дознание 220/2000г. на РУ на МВР- Кубрат. 
На 26. 09. 2007г. РС- Кубрат образува НОХД№476/07г. 

От образуването досега по делото са преведени 10 съдебни заседания.От 
справката предоставена на инспектиращия екип става ясно, че заседанието от 
20. 01. 2009г. е отложено поради неявяването на подс. Ф. М., който бил 
уведомен за съдебното заседание, но не е посочил уважителни причини за 
неявяването си. Съдията- докладчик Албена Великова не дала ход на делото 
и го оставила за допълнително насрочване.разпоредила да се изиска справка 
от РУ на МВР- Кубрат относно настоящия и постоянния адрес на Ф. М. и 
имали данни същият да е напускал страната. В закрито заседание от 27. 01. 
2009г. съдията- докладчик спряла наказателното производство по делото, 
предвид обявяването на подс. М. за общодържавно издирване. 
Разпореждането за спиране не е обжалвано. Производството по делото е 
възобновено на 19. 11. 2009г. и делото е насрочено за 10. 12. 2009г. 
Заседанието от 10. 12. 2009г. е отложено за 10. 2. 2010г. поради заболяване на 
подс. М. Заседанието от 10. 02. 2010г. е отложено за 4. 05. 2010г. поради 
неявяване на подсъдимите и свидетелите. 

Инспекторатът към ВСС смята, че и в този случай разумният срок за 
разглеждане и решаване на делото е драстично нарушен. Няма съмнение, че 
сериозен принос за това имат дознанието и наблюдаващия прокурор, при 
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които делото е престояло 7 години- от 2000г. до внасянето на обвинителния 
акт на 25. 09. 2007г.  В същото време не може да се пренебрегне факта, че 
принос за неоправданата продължителност на делото има и съдията- 
докладчик, който не е използвал възможностите на НПК за дисциплиниране 
на страните. Прави впечатление, че вероятността по това дело да се направи 
искане по чл. 81, ал.3 от НПК също е твърде висока. 

НОХД№427/08г.-към датата на настоящата проверка делото е 
приключило и на 20. 04. 2010г. е изпратено по въззивна жалба на ОС- 
Разград.  

 
Приложение: Справка №5 за висящите наказателни дела, образувани 

преди 1. 01. 2009г. и неприключили към 1. 01. 2010г. 
 

По спазването на чл. 308 от НПК:  
По 119 бр. НОХД мотивите на присъдата са изготвени до 15 дни. 
По  4 бр. НОХД мотивите на присъдата са изготвени до 30 дни. По 4бр. 

НОХД  съдия- докладчик Пламен е Ангелов, като просрочията са с 3 до 5 
дни.  

Причините за това са от дена страна служебна ангажираност на съдията- 
докладчик, който е бил командирован в РС- Исперих, а от друга- правна и 
фактическа сложност на делата. 

 Няма НОХД, мотивите на присъдите по които да са изготвени след 
изтичане на повече от 30 дни.  

 
По 117 бр. АНД решенията са изготвени в срок до един месец от 

обявяване на делото за решаване.  
По 7 бр. АНД решенията са изготвени до три месеца от обявяване на 

делото за решаване.  
Няма АНД решенията по които да са изготвени след изтичане на срок от 

три месеца. 
Причините за забавянето на 7 бр. АНД, всички на доклад на съдия 

Пламен Ангелов,  са: служебна ангажираност на докладчика, който за 
времето от 15.10.2009 год. до 31.12.2009 год. е бил командирован за 
разглеждане на дела в Районен съд – гр. Исперих. 

 
Приложение: Справка №10 за всички АНД, решени в периода 1. 01.- 

31. 12. 2009г., по които решението е написано в едномесечния срок. 
  
По спазването на чл. 416 от НПК 
По всички приключили през 2009 год. 123 бр. дела, препис от присъдата 

е изпратен на съответния орган в 3 - дневен срок от влизането й в сила. 
 Няма дела, по които преписите от влезлите в сила присъди да са 

изпратени  на съответния орган в срок по- дълъг от 7 дни от влизането им в 
сила. 
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От образуваните и останали от предишни периоди дела до 31. 12. 2009г. 

не са приключили 9 бр. дела.  
 
Спрените дела са 13бр.:  

1/ НОХД № 188/ 2007 год. е приключило с присъда от 10. 03. 
2010г. за престъпление по чл. 196, ал.1 ,т.2 вр. с чл. 194, ал.1, вр. чл. 291 ал.1 
от НК. съдия- докладчик по делото е била Албена Великова 

2/ НОХД № 117/ 2008 год. у приключило с присъда от 10. 03. 
2010г. Предметът на делото е бил престъпление по чл. 235, ал.2, ал.3 от НК 
съдия. Съдия- докладчик по делото е Албена Великова. 

3/ НОХД № 221/ 2008 год. – делото е спирано два пъти, на 
основание чл.290, във вр.с чл.25, т.2 НПК.съдия- докладчик по него е съдия 
Албена Великова. Делото е приключило с присъда от 14. 04. 2010г. 

4/ НОХД № 380/ 2008 год.съдия- докладчик е Албена 
Великова. Делото е приключило с присъда от 23. 02. 2010г. 

5/ НОХД№ 439/ 2008 год.съдия- докладчик е Албена 
Великова. Делото е приключило с присъда от 2. 03. 2010г. 

6/НОХД №86/09г.- Съдия- докладчик е Пламен Ангелов. 
Делото е приключил с присъда от 23. 09. 2009т 

7/ НОХД № 108/ 2009 год.  
8/ НОХД№122/09г.- съдия- докладчик е Албена Великова. 

Делото е възобновено на 26. 03. 2010г. поради личното явяване на 
подсъдимия.Следващото заседание е насрочено за 5. 05. 2010г. 

9/ НОХД№186/09г.- съдия- докладчик е Албена 
Великова.делото е спряно на 22. 07. 2009г. поради отсъствие на подсъдимия. 
Възобновено е на 26. 04. 2010г. и е насрочено за 26. 05. 2010г. с оглед на това 
че след либерализирането на визовия режим справката на РУ на МВР-Кубрат 
за отсъствието на лицето може да не е точна. Предполага, че е възможно 
подсъдимият да се е върнал. 

10/ НОХД № 206/ 2009 год.Съдия- докладчик е Албена 
Великова. Делото е приключил с присъда от 11. 11. 2009г. 

11/ НОХД № 213/ 2009 год. съдия- докладчик е Албена 
Великова. Делото е приключил с присъда от 27. 01. 2010г. 

12/ НОХД № 280/ 2009 год.- съдия- докладчик е Пламен 
Ангелов. Делото е за престъпление по чл. 196 ал.1 т.1 вр. с чл. 194, ал.1 т НК 
вр. с чл. 29, ал.1 б. „а” и б. „Б”. Наказателното производство по делото е 
спряно на 1. 10. 2009г. поради това, че подсъдимият не живее на адреса по 
делото. 

    13/НОХД№315/09г.- съдия- докладчик е Албена Великова. 
Делото е спряно на 29. 12. 2009г. поради отсъствие на подсъдимия. 
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Възобновено е на 26. 04. 2010г. и е насрочено за 26. 05. 2010г. с оглед на това 
че след либерализирането на визовия режим справката на РУ на МВР-Кубрат 
за отсъствието на лицето може да не е точна. Предполага, че е възможно 
подсъдимият да се е върнал. 

 
Производството по всяко от цитираните НОХД е спряно на основание 

чл. 290, във вр. с чл.25, т.2 от НПК и подсъдимите лица са били обявени за 
общодържавно издирване.  

 
Приложение: Справка №5 за спрените дела за периода 1. 01.- 31. 12. 

2009г. 
 

През проверявания период  няма  изгубени дела. 
 

ІІІ. ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА 
 
 Книгата за веществени доказателства се води съгласно изискванията на 
ПАРОАВАС. 
 Спазва се изискването на чл. 143, ал.1 от ПАРОАВАС- стаята, 
предназначена за секретно деловодство се използва и за съхранение на 
веществените доказателства. 

Не се спазва изискването на чл. 141, ал.2 от ПАРОАВАС- при 
приемането на веществените доказателства в съда се изготвя протокол, който 
се прилага към делото. 

Спазва се и изискването на чл. 150 от ПАРОАВАС- при унищожаването 
на веществените доказателства също е изготвян 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: 
 
 

1. Препоръчва на председателя на Районен съд- Кубрат: 
 
А. в рамките на правомощията си по чл. 80, ал.1,т.1 от ЗСВ да 
предприеме необходимите мерки за спазването на чл. 141, ал.2 от 
ПАРОАВАС; 
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Б. съвместно с  Районния прокурор на Районна прокуратура- Кубрат 
да предприеме необходимите мерки за свикване на съвещание с 
участието на съдиите по наказателни дела и прокурорите на което да се 
обсъдят причините за връщане на делата за доразследване и за 
наличието на оправдателни присъди и се преодолеят спорните въпроси 
по приложението на закона; 

В. да предприеме необходимите организационни и административни 
мерки за спазване на срока по чл. 252, ал.3 от НПК; 
 
2.Препоръчва на съдиите от Районен съд – Кубрат, когато разглеждат и 
решават наказателни дела: 

А. да проучват делата задълбочено и да връщат делото на 
прокурора, когато са налице основания за това още с разпореждането по 
чл. 248 от НПК, в случая когато делото е НАХД- своевременно да дават 
указания за отстраняване на нередовностите по подадената жалба; 

Б. да спазват изискването за разглеждане и решаване на делата в 
разумен срок като: 

- да спазват стриктно процесуалните срокове по чл. 252 от НПК, 
като насрочват съответното дело в 3 месечен срок само когато са налице 
условията за това и след разрешение на Председателя на съда; 

- да предприемат дисциплиниращи мерки спрямо участниците в 
процеса с оглед своевременно приключване на делото. Основание за 
отлагане на делото поради заболяване може да бъде само болничен, 
който отговаря на изискването на чл. 18, ал. 2 от Наредбата за  
медицинската експертиза на работоспособността; 

- да спазват стриктно срока по чл. 429, ал.2 от НПК; 
- да спазват сроковете по чл. 308 от НПК, както и едномесечния 

срок за написване на решенията по НАХД; 
 
Препоръките следва по т. І 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- Кубрат, който да запознае с него съдиите и съдебните 
служители в РС- Кубрат в едномесечен срок от неговото получаване. 
Председателят на РС- Кубрат 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.5 от ЗСВ да се сигнализира ВСС като му се 

изпрати копие от настоящия Акт за резултати от извършена проверка. 
 
 

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

 
ММ 
 
 
Днес …………………….. настоящият Акт бе връчен на Диана 

Петрова- Енева- Председател на Районен съд- Кубрат. 
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:………………………………. 

 
 

 


