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                         РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 

 

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

            
 

 

 
 
 

АКТ ЗА РЕЗУЛТАТИ  
   
     ОТ  
 

ТЕМАТИЧНА ПРОВЕРКА НА ОПРАВДАТЕЛНИТЕ ПРИСЪДИ, 
ПОСТАНОВЕНИ ОТ ОКРЪЖЕН СЪД- ТЪРГОВИЩЕ, РАЙОНЕНСЪД- 
ТЪРГОВИЩЕ, РАЙОНЕН СЪД- ОМУРТАГ, РАЙОНЕН СЪД- 
ПОПОВО В ПЕРИОДА ОТ 1. 01. 2009Г. ДО 31. 12. 2009Г.- АНАЛИЗ И 
ПРИЧИНИ ЗА ТЯХНОТО ПОСТАНОВЯВАНЕ  

 
             

 На основание чл.58 във вр. с чл.56, ал.1 и 3 и чл.57, ал.1 от Закона за 
съдебната власт, на приетия План за провеждане на проверки от 
Инспектората към Висшия съдебен съвет на съдилищата,  в Апелативен 
район – град Варна за 2010 год., както и на Заповед №18/16.02.2010 год. на 
Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет за проверка 
на Окръжен съд- Търговище, заповед №19/16. 02. 2010г. на Главния 
инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет за проверка на 
Районен съд- Търговище, заповед №20/16. 02. 2010г. на Главния инспектор на 
Инспектората към Висшия съдебен съвет за проверка на Районен съд- 
Попово, заповед №21/16. 02. 2010г. на Главния инспектор на Инспектората 
към Висшия съдебен съвет за проверка на Районен съд- Омуртаг. 

 СЕ ИЗВЪРШИ ТЕМАТИЧНА ПРОВЕРКА на оправдателните присъди, 
постановени от съдилищата в съдебен окръг Търговище в периода от 
01.01.2009год. до 31.12.2009 год.- анализ и причини за тяхното 
постановяване. Задачи на проверката: 

- анализ и причини за постановяване на оправдателните присъди. 
- констатиране на противоречива съдебна практика. 
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Проверката се извърши в рамките на комплексната планова проверка на 
съдилищата в съдебен окръг Търговище.Тя беше осъществена чрез 
посещение на място в Окръжен съд- Търговище, Районен съд- Търговище, 
Районен съд- Попово и Районен съд- Омуртаг. 

СРОК за извършване на проверката от 15.03.2010 г. до 19.03.2010 г. 
 
 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. 

 
КОНСТАТАЦИИ: 

 
ОКРЪЖЕН СЪД- ТЪРГОВИЩЕ 

                      
През 2009г. в Окръжен съд- Търговище с присъда са приключили 29 

наказателни общ характер дела. По тях Окръжният съд е признал за виновни 
и е наложил наказания на 36бр. лица. По две от тях съдът е признал 
подсъдимите за невинни и ги оправдал изцяло. Това са : 

1. НОХД№ 28/2009г. по описа на ОС- Търговище. Съдия- докладчик 
по делото е Бонка Янкова- съдия в ОС- Търговище. С присъда 
№48/8.09.2009г. решаващият състав на ОС- Търговище признал подсъдимият 
Г. Х. за невинен в това, че в периода месец март- месец септември 1996г. в гр. 
Исперих, Разградска област, в качеството си на длъжностно лице, заемащо 
отговорно служебно положение- кмет на община Исперих, с цел да набави за 
себе си и за М. Х., Т. И. и Р. Д., всички от гр. Исперих, облага, изразяваща се 
в закупуване на жилищни имоти като ведомствени жилища и по реда на 
Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно- 
спестовни влогове (ЗУЖВГМЖСВ) при отсъствие на законовите 
предпоставки за това: 

1.1.нарушил служебните си задължения по спазване нормите на 
чл.1, чл.2, ал.2 и параграф 4, ал.1,т.4 от Допълнителните разпоредби на 
ЗУЖВГМЖСВ и чл. 12, ал.1 и 2 от Закона за наемните отношения(отм), 
изискващи доказване на жилищни нужди  чрез картотекиране и право на 
придобиване само от работници на „Р”ЕООД- гр. Исперих и поискал 
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съгласие за продажбата на ведомствени жилища с писмо №920018/8. 03. 
1996г. на основание чл. 111, ал.4 от Наредбата за държавните 
имоти(НДИ)(отм), издал на основание чл. 120, ал.1 от НДИ(отм) заповеди 
№85, 86 и 87/29. 04. 1996г. и на основание чл. 121, ал.1 от НДИ(отм) и на 3. 
05. 1996г. подписал договори за продажба на апартаменти номера 16, 17 и 20, 
находящи се в жилищен блок „Изгрев-1” в гр. Исперих, 

1.2. не изпълнил служебните си задължения по договор от 10. 06. 
1993г. между община Исперих и „Р” ЕООД, гр. Исперих и чл. 145, ал.2 от 
НДИ(отм) и  

1.3. превишил правата си, визирани в чл. 44 от закона за местното 
самоуправление и местната администрация(ЗМСМА), като осъществил 
такива на Общинския съвет- Исперих, визирани в чл. 21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, 
изискващи решенията за разпореждане с общинско имущество да се вземат от 
Общинския съвет и от това са настъпили значителни вредни последици, 
изразяващи се в разколебаване на доверието на обществото в общинската и 
държавната власт и създаване на негативно отношение към законността като 
цяло, в накърняване авторитета на Община Исперих като орган на местната и 
изпълнителна власт и способността й за правилното и законосъобразно 
решаване на жилищните проблеми на гражданите, както и значителни 
имуществени такива за същата община в размер на 596 605,00 
неденоминирани лв. и го оправдал по обвинението му за престъпление по чл. 
282, ал.2 предложение 1 и 2 във връзка с чл. 282, ал.1, пр.1, 2 и 4 от НК. 

Справка по движението на делото показва, че досъдебното 
производство е образувано с постановление от 12. 01. 1998г. на Елена 
Хаджидимитрова- окръжен прокурор при ОП- Разград срещу за Г. Х. за 
престъпление по чл. 283, което извършил в качеството си на секретар на 
Общинската поземлена комисия в гр. Исперих, за престъпление по чл. 282, 
ал.1 от НК, което извършил в качеството си на кмет на община Исперих, за 
престъпление по чл. 311, ал.1 от НК за това, че в качеството си на кмет на 
община Исперих съставил документ с невярно съдържание, за престъпление 
по чл. 219, ал.1 от НК, което извършил в качеството си на кмет на община 
Исперих  и срещу Г. Х. и И. И. и двамата от гр. Исперих  за извършено от тях 
престъпление по чл. 282, ал.2, предл.1 във вр. с чл. 20, ал.2 от НК за двамата, 
а за Х. и по чл. 282, ал.2 предл.2 от НК като сл. д. №12/1998г. по описа на 
ОСС- Разград(вх. №830/1997г. на ОП- Разград). На 18. 08. 1999г. ОП- Разград 
внесла в ОС- Разград обвинителен акт за две престъпления по чл. 282, ал.2, 
престъпление по чл. 282, ал.1, престъпление по чл. 219, ал.1,чл. 311, ал.1 и чл. 
282, ал.2 вр. чл. 20, ал.2 от НК. Със същия обвинителен акт за извършено от 
него престъпление по чл. 282, ал.2 предл. 1 вр. чл. 20, ал.2 от НК на съд е 
предаден обв. И. И. 

С определение по НОХД№113/99г. на ОС- Разград от 9. 03. 2000г. 
съдебното производство е прекратено и делото върнато на ОП- Разград 
поради допуснати съществени процесуални нарушения. Едно от 
съществените процесуални нарушения се изразявало в участието в 
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комплексната експертиза на вещите лица, по отношение на които е било 
налице основания за отвод. 

С постановление от 29.05.2001г. ОП- Разград прекратила 
наказателното производство по сл. д. №12/98г. по описа на ОСС- Разград, 
защото приела, че едни от деянията не съставляват престъпление, а други 
осъществяват състави на престъпления, но не са доказани. Срещу това 
постановление е подадена жалба, която с разпореждане от 23. 01. 2002г. РС- 
Исперих оставил без разглеждане като недопустима. В мотивите си посочил, 
че лицето няма качеството на пострадал по отношение на разследваните 
престъпления. Разпореждането на първоинстанционния съд е потвърдено от 
ОС- Разград с определение по ЧНД№72/2002г. и от ВКС с решение 
№430/30.07.2002г. 

В същото време при служебна проверка, извършена на основание 
чл. 43, ал.4 от НПК от АП- Варна, постановлението за прекратяване, 
постановено от РОП на 29.05.2001г. е ревизирано. С постановление от 18. 07. 
2003г. Искра Атанасова- прокурор в АП- Варна отменила частично 
горепосоченото постановление и разпоредила да се внесе обвинителен акт 
срещу Г. Х. и И. И. за извършено от тях престъпление по чл. 282, ал.2, 
предл.1 и 2 във вр. с чл. 20, ал.2 от НК, отнасящи се до незаконна продажба 
на апартаменти на дъщерята на обв. И., съпругата на обв. Х. и дъщерята на 
специалиста в служба „Държавни имоти” Д. С постановление от 14. 04. 
2004г. ВКП потвърдила постановлението на АП- Варна. 

На 13. 10. 2003г. ОП- Разград внесла обвинителен акт срещу 
двамата обвиняеми за посоченото престъпление и в ОС- Разград било 
образувано НОХД№367/2003г. С определение, постановено в публично 
заседание на 26. 02. 2004г. съдът, на осн. чл. 287, ал.1, т.1 от НПК(отм), 
върнал делото на прокурора, защото констатирал противоречие между 
обстоятелствената част и диспозитива на обвинителния акт, който нарушава 
правото на защита на двамата подсъдими. 

На 21. 07. 2004г. ОП- Разград отново внесла в ОС- Разград 
обвинителен акт срещу за Г. Х. и И. И. и двамата от гр. Исперих  за 
извършеното от тях престъпление по чл. 282, ал.2, предл.1 и 2 във вр. с чл. 20, 
ал.2 от НК. Въз основа на така внесения обвинителен акт било образувано 
НОХД№300/2004г.по описа на ОС- Разград. Съдия- докладчик по делото 
била Рая Йончева. С определение, постановено в съдебно заседание на 6. 06. 
2006г. съдът, на осн. чл. 288 от НПК върнал делото на прокурора за 
отстраняване на допуснати съществени процесуални нарушения, които 
ограничава правото на защита на подсъдимите. 

На 12. 07. 2006г. ОП- Разград отново отново внесла в ОС- Разград 
обвинителен акт срещу за Г. Х. и И. И. и двамата от гр. Исперих  за 
извършеното от тях престъпление по чл. 282, ал.2, предл.1 и 2 във вр. с чл. 20, 
ал.2 от НК. Въз основа на така внесения обвинителен акт е образувано 
НОХД№277/2006г. по описа на ОС- Разград. Съдия- докладчик била Рая 
Йончева.С присъда №16/27. 06. 2007г. тя признала Г. Х. за виновен в това, че 
в периода м. март- м. май 1996г. в гр. Исперих, в качеството си на 
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длъжностно лице- кмет на община Исперих, с цел да набави за себе си и за М. 
Х., Т. И. и Р. Д., всички от гр. Исперих, имотна облага, изразяваща се в 
придобиване на собственост върху имоти по реда на ЗУЖСВГМЖСВ при 
отсъствие на законовите предпоставки за това, е нарушил служебните си 
задължения като в нарушение на чл.1, чл.2(2) и §4, ал.1, т.4 от ДР на 
ЗУЖСВГМЖСВ и на чл. 12, ал.1 и от ЗНО(отм) изискващи доказване на 
жилищни нужди чрез картотекиране и право на придобиване само от 
работници на „Р”ЕООД, гр. Исперих, е поискал, на осн. чл. 111(4)НДИ(отм) с 
писмо №92-00-18/8.03.1996г. съгласие за продажба на ведомствени жилища, 
издал на осн. чл.120(1)НДИ(отм) заповеди №85, 86 и 87 от 29. 04. 1996г. и на 
осн. чл. 121(1)НДИ(отм) подписал договори за продажба на апартаменти 
№16, 17 и 20, находящи се в ж.бл. „Изгрев-1”у гр.Исперих, като в резултата 
на тази му действия за община Исперих са настъпили значителни вредни 
последици, изразяващи се в сериозно накърняване авторитета й на орган на 
местна власт и доверието на гражданите на гр. Исперих в правилното и 
законосъобразно разрешаване на жилищните им проблеми, за което и на осн. 
чл. 282(2), предл. І във вр. с чл. 282(1) НК във вр. с чл. 54 НК го осъдила на 1 
година лишаване от свобода. 

На осн. чл.66 от НК отложила изтърпяването на наказанието за 
изпитателен срок от три години. 

Със същата присъда ОС- Разград признал подсъдимия Г. Х. за 
невиновен в това, че в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно 
служебно положение, превишавайки правата си е извършил престъпление по 
служба в съучастие като съизвършител с подс. И. И., от което за община 
Исперих да са настъпили имуществени вреди в размер на 537 880 
неденоминирани лева, съставляващо престъпление по чл. 282(2) във вр. с чл. 
282, ал.1, предл. 4 във вр. с чл. 20(2)НК и го оправдала по същото. 

Признала подсъдимия И. И. за невиновен в извършването на 
престъпление по чл. 282, ал.2, предл. І и ІІ във вр. с чл. 282, ал.1, предл. ІV 
във вр. с чл. 20(2)НК и го оправдала. 

Срещу така постановената присъда ОП- Разград подала протест, а 
подсъдимият Х.- въззивна жалба.Въз основа на тях в Апелативен съд- Варна 
било образувано ВНОХД№408/2007г. Съдия- докладчик по делото била 
Искра Желязкова. С решение№177 от 29. 11. 2007г. АС- Варна отменил 
присъдата на ОС- Разград в осъдително и в оправдателната си част само по 
отношение на подсъдимия Г. Х. и го върнал за ново разглеждане в РОС в тази 
му част. Потвърдил присъдата в оправдателната й част по отношение на И. И. 

След връщането на делото от АС- Варна в ОС- Разград, то било 
заведено под №15/2008г. и разпределено на съдия Вергиния Мичева. С 
протоколно определение от 21. 03. 2008г. по НОХД№15/2008г. ОС- Разград 
върнал делото на прокурора, защото приел, че след влизане в сила на 
оправдателната присъда на И. И., фактическата обстановка, изложена в 
обвинителния акт не може да обоснове обвинението срещу Х. и било 
наложително предприемането на допълнителни следствени действия. 
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С постановление от 24. 06. 2008г наблюдаващият прокурор 
Антония Донева- заместник окръжен прокурор при ОП- Разград върнала сл. 
д. №12/98г. за доразследване като дала на разследващия следовател Николай 
Нешев при ОСС- Разград указания за отстраняване на допуснатите 
процесуални нарушения. 

На 23. 10. 2008г. ОП- Разград отново внесла в ОС- Разград 
обвинителен акт срещу за Г. Х. от гр. Исперих  за извършеното от него 
престъпление по чл. 282, ал.2, предл.1 и 2 във вр. с ал.1, предл.1,2 и 4 от 
НК.Въз основа на така внесения акт в ОС- Разград е образувано 
НОХД№273/08г.Съдия- докладчик по делото била Ирина Ганева- съдия в 
ОС- Разград. С разпореждане от 12. 11. 2008г. тя върнала делото на ОП- 
Разград за отстраняване на допуснати съществени процесуални нарушения, 
изразяващи се в пропуски и противоречия в самия обвинителен акт, които 
ограничават правото на защита на обвиняемия. 

На 4. 12. 2008г. ОП- Разград отново внесла в ОС- Разград 
обвинителен акт срещу за Г. Х. от гр. Исперих  за извършеното от него 
престъпление по чл. 282, ал.2, предл.1 и 2 във вр. с ал.1, предл.1,2 и 4 от 
НК.Въз основа на така внесения акт в ОС- Разград е образувано 
НОХД№327/08г.делото било разпределено отново на Ирина Ганева- съдия в 
ОС- Разград. С определение от 5. 01. 2009г. на осн. чл. 29, ал.2 от НПК тя се 
отвела от разглеждането на делото, защото при новото внасяне на 
обвинителния акт ОП- Разград е посочила като свидетел В. Д.- съдия в ОС- 
Разград.Според съдия Ганева обстоятелствата, за които тя трябва да бъде 
разпитвана в съдебния процес са свързани с изясняване на обстоятелството 
дали на община Исперих са причинени имуществени вреди и нейните 
показания ще рефлектират върху крайния извод на съда за съставомерността 
на повдигнатото обвинение. Съдия Ганева посочила, че служебните 
отношения със съдия Д., в които се намира биха могли да породят съмнения 
за предубеденост на съдебния състав. Отводи си направили и другите съдии 
от ОС- Разград и с определение от 8. 01. 2009г., постановено на осн. чл. 43 т.3 
от НПК от съдия Лазар Мичев съдебното производство пред РОС било 
прекратено, а делото било изпратено на ВКС на Република България с искане 
за определяне на друг, еднакъв по степен съд, който да го разгледа. 

С определение №28 от 26. 01. 2009г., постановено от ВКС, първо 
наказателно отделение по дело №49 по описа на ВКС за 2009г. делото било 
изпратено за разглеждане на ОС- Търговище. 

На 30. 01. 2009г. делото пристигнало в ОС- Търговище където било 
образувано НОХД№28/09г. Съдия- докладчик по делото била Бонка Янкова- 
съдия в ОС- Търговище. В първото по делото заседание, състояло се на 10. 
03. 2009г. Антония Донева- заместник- окръжен прокурор на ОП-Разград, 
която била наблюдаващ прокурор по делото и внесла обвинителния акт си 
направила отвод. Мотивирала отвода си с обстоятелството, че с 
постановление е прекратила наказателното производство, но горестоящата 
прокуратура и разпоредила да внесе обвинителен акт. Поради това, че 
вътрешното й убеждение било за необходимостта от прекратяване на делото 
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тя се счита за предубедена. С определение в съдебно заседание съдът уважил 
отвода и отложил делото за 24. 04. 2009г. 

В съдебното заседание на 24 април 2009г. участвал Кръстю 
Георгиев- прокурор в ОП- Разград. Съдът дал ход на делото и разпитал 
явилите се свидетели и вещите лица. Възложил допълнителна задача на 
експертизата и отложил делото за изготвяне на заключение и разпит на 
неявилите се свидетели за 2. 06. 2009г. Постановила принудително довеждане 
на редовно призованите, но неявили се свидетели. 

В съдебното заседание на 2. 06. 2009г. съдът разпитал свидетели, 
приел заключението на вещите лица. Отложил делото за 9. 07. 2009г. за 
разпит на неявила се свидетелка, която ОС- Варна не бил призовал 
редовно.Наложила глоба на длъжностното лице по връчване на призовката на 
неявилата се свидетелка. 

В съдебното заседание на 9. 07. 2009г. се явил прокурор Тихомир 
Тодоров Адвокатите на подс. Х. представили медицинска бележка, че същият 
е постъпил в болницата в гр. Исперих, защото страда от исхемична болест на 
сърцето  има високо кръвно налягане.Съдът разпоредил да се изиска от 
болницата в гр. Исперих медицинската документация относно заболяването 
на подсъдимия и отложил делото за 8. 09. 2009г. 

В съдебното заседание на 8. 09. 2009г. участвал Кръстю Георгиев- 
прокурор в ОП- Разград. В съдебно заседание той заявил, че не поддържа 
обвинението. Както беше посочено и по- горе съдът оправдал подсъдимия 
изцяло.                                                                                                           

2.НОХД №106/2009г. по описа на ОС- Търговище. Съдия- 
докладчик по делото е Десислава Сапунджиева. С присъда, постановена на 9. 
10. 2009г. решаващият състава на ОС- Търговище признал подсъдимата Ю. З. 
Г. за невиновна в това, че на 22. 11. 2008г. около 20 часа на ПП1-4, на км. 211 
+ 194 в близост до разклона на с. Лиляк, Търговищка община на територията 
на обща Омуртаг при управление на МПС- лек автомобил „Опел- Тигра” с 
рег. № ВТ 45- 48 ВВ, собственост на М. Й. от гр. Горна Оряховица нарушила 
правилата за движение по чл. 20, ал.2 от ЗДвП, като при избиране на 
скоростта не се съобразила с атмосферните и пътни условия- силен вятър и 
снеговалеж, наличие на сняг, навявания и заледени участъци на пътното 
платно и с конкретните условия на видимост- движение през нощта при 
намалена и ограничена видимост и по непредпазливост причинила смъртта на 
К. Н., поради което я оправдал по повдигнатото обвинение по чл. 343, ал.1 , б. 
„в” във вр. с чл. 342, ал.1 от НК, вр. с чл. 20, ал.2 от ЗДвП. 

Със същата присъда ОС- Търговище отхвърлил предявеният 
граждански иск. 

Разпределението на осъдителните и оправдателни присъди по 
видове и брой по глави от НК са както следва:                                                                                                                                                                    

Видове и брой по глави от НК - с присъди по решените 29  
наказателни общо характер дела  са били признати за виновни и са : по гл. ІІ 
„Престъпления против личността” - 4 осъдени лица; по гл.V „Престъпления 
против собствеността”- 5 осъдени лица; по гл. VІ” Престъпления против 
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стопанството” – 5 осъдени лица /от тях 3 със споразумение по чл. 381 - 384 от 
НПК /; по гл. VІІ „Престъпления против финансовата, данъчна и 
осигурителна системи” - осъдено 1 лицe; по гл. VІІІ „Престъпления против 
дейността на държавни органи и ОО”- осъдени 7 лица /от тях 3 със 
споразумение по чл. 381 - 384 от НПК/, оправдано 1 лице; по гл. ХІ 
„Общоопасни престъпления” -  осъдени 14 лица /от тях 6 със споразумение 
по чл. 381 - 384 от НПК/ и един оправдан. 

Относителният дял на осъдителните присъди спрямо внесените 
прокурорски актове по видове престъпления е: 

по гл. ІІ „Престъпления против личността”, по гл.V „Престъпления 
против собствеността”, по гл. VІІ „Престъпления против финансовата, 
данъчна и осигурителна системи”  на 100 % са били осъдени лицата; 

по гл. VІІІ „Престъпления против дейността на държавни органи и 
ОО” - при 8 съдени лица е било оправдано едно. 

по гл. ХІ „Общоопасни престъпления” -  при съдени 15 лица едно е 
оправдано. 

     
РАЙОНЕН СЪД- ТЪРГОВИЩЕ 
 

      През 2009 година в РС- Търговище са произнесени 287 осъдителни 
присъди, като с влязъл в сила съдебен акт са осъдени 390 лица.От общо 
осъдените, 369 лица са осъдени по НОХД и 21 лица по НЧХД. 
       През 2009 година съдиите при ТРС са постановили общо 11 
оправдателни присъди -5 по НОХД и 6 по НЧХД . Постановени са и 2 бр. 
решения, с които са оправдани лица, освободени от наказателна 
отговорност и предадени на съд за налагане на административно 
наказание по реда на чл. 78а и следващите от НК. С оправдателните 
присъди и решения през 2009г. са оправдани общо 17 лица. 

От постановените по НОХД 5 оправдателни присъди, две са 
потвърдени и три са на производство пред ТОС. С оправдателните 
присъди по НОХД са оправдани 6 лица. 
  Оправдателните присъди по НЧХД  са общо 6. От тях 5 бр. са 
обжалвани. Към момента на проверката три от присъдите са потвърдени, 
една е отменена, а едно дело не е приключило. С оправдателните присъди 
по НЧХД са оправдани 9 лица. 
 Оправдателните решения са обжалвани. Едното от тях е потвърдено, 
а другото - отменено. С тях са оправдани 2 лица. 
 
С оправдателни присъди и решения са приключили следните дела: 

 
НОХД 
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1.С присъда по НОХД№562/09г., РС- Търговище признал 
подсъдимия Р. Д. за невиновен в това, че през неустановен ден на месец 
март 2009г. в с. Макариополско, общ. Търговище, отнел чужда движима 
вещ- мобилен телефон „Нокиа”, модел 7500, със СИМ- карта на „Глобул” 
на обща стойност 132.00лв. от владението на собственика Й. А. от с. 
Макариополско, общ. Търговище, без негово съгласие и с намерение 
противозаконно да я присвои, като случаят е маловажен и го оправдал по 
повдигнатото обвинение по чл. 194, ал.3 във вр. с ал.1 от НК. 
 В мотивите си РС- Търговище посочил, че събраните доказателства 
не установяват по безспорен начин извършването на престъплението и 
неговото авторство. 
 Срещу така постановената присъда РП- Търговище подала протест. 
 С решение от 28. 01. 2010г., постановено по ВНОХД№299/2009г., 
ОС- Търговище потвърдил така постановената присъда. 

2.С присъда по НОХД№733/09г., РС- Търговище признал 
подсъдимата С. Ю. за виновна в това, че през 2005г. в неустановено 
населено място, съзнателно се ползвала от неистински официален 
документ- диплома за завършено средно образование, серия А- 05, 
№032062, рег. №36 от 29. 06. 2005г. на Професионална гимназия по 
туризъм и хранително- вкусови технологии- Търговище, като от нея за 
самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност, като на 
осн. чл. 316 във вр. с чл. 308, ал.2 от НК във вр. с чл. 36 и чл. 54 от НК й 
наложил наказание лишаване от свобода в размер на 1 година. 
 На осн. чл. 66, ал.1 от НК отложил изпълнението на така 
наложеното наказание за изпитателен срок от 3 години. 
 Със същата присъда признал подсъдимата за невиновна в това, че в 
съучастие като помагач с К. М. и неустановено лице съставила официален 
документ- диплома за завършено средно образование, серия А- 05, 
№032062, рег. №36 от 29. 06. 2005г. на Професионална гимназия по 
туризъм и хранително- вкусови технологии- Търговище, с цел да бъде 
използван, поради което я оправдал по повдигнатото обвинение по чл. 
308, ал.2 във вр. с ал.1 във вр. с чл. 20, ал.4 от НК. 
 Със същата присъда РС- Търговище признал подсъдимия К. М. за 
невиновен в това, че  през 2005г. в неустановено населено място в 
съучастие като помагач със С. Ю. и неустановено лице съставила 
официален документ- диплома за завършено средно образование, серия А- 
05, №032062, рег. №36 от 29. 06. 2005г. на Професионална гимназия по 
туризъм и хранително- вкусови технологии- Търговище, с цел да бъда 
използван, поради което го оправдал по повдигнатото обвинение по чл. 
308, ал.2 във вр. с ал.1 във вр. с чл. 20, ал.4 от НК. 
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 В мотивите си съдът посочил, че няма доказателства, установяващи 
по безспорен начин, че подсъдимата Ю. е помогнала за изготвяне на 
неистинския официален документ.Според съда не са събрани и 
достатъчно доказателства, обуславящи извода за съпричастност на подс. 
М. в деянието, в което е обвинен. 
 РП- Търговище подала протест срещу така постановената присъда. 
 С решение от 17. 03. 2010г., постановено по ВНОХД№20/10г., ОС- 
Търговище потвърдил така постановената присъда. 

3.С присъда по НОХД№892/04г., РС- Търговище признал 
подсъдимия С. Д. за невиновен в това, че в периода 2. 08. 2001г.- 5. 09. 
2001г. в гр. Лозница и в с. Момино, общ. Търговище и в с. 
Макариополско, общ. Търговище, при условията на продължавано 
престъпление, в съучастие, в качеството му на подбудител на подс. О. В., 
подс. П. Г. и подс. С. К., с цел да набави за себе си и за другите 
подсъдими имотна облага подбудил Г. и К. да възбудят заблуждение у Н. 
М.- председател на ЗК”С” гр. Лозница, М. М.- председател на ЗК”М” с. 
М., Н. П.- председател на ЗК „Н”с. Макариополско и с това били 
причинени на първата кооперация имотна вреда в размер на 43 598, 40лв. 
и на третата кооперация- имотна вреда в размер на 49 492, 12 лв., като 
общият размер на причинената имотна вреда възлиза на 142 046, 44лв., 
представляваща особено големи размери и случаят е особено тежък, 
поради което го оправдал по повдигнатото му обвинение по чл. 211 във 
вр. с чл. 209, ал.1 във вр. с чл. 20, ал.3 във вр. с чл. 26, ал.1 от НК. 
 В мотивите си РС- Търговище посочил, че събраните по делото 
доказателства не установяват наличието на елементи от обективния и 
субективния състав на престъплението измама. 

4.С присъда по НОХД№859/08г., РС- Търговище признал 
подсъдимия В. В. за невиновен в това, че за времето от 10. 09. до 24. 09. 
2003г. в с. Голямо Ново, общ. Търговище, в условията на продължавано 
престъпление, чрез използване на техническо средство и МПС отнел, като 
ожънал движими вещи – 55970кг. слънчоглед, на обща стойност 
19589.50лв., без ДДС, собственост на Д. И., без негово съгласие и са 
намерение противозаконно да го присвои, като вещите са били без 
постоянен надзор и отнетото е в големи размери, като го оправдал по 
повдигнатото обвинение по чл. 195, ал.2 във вр. с чл. 195, ал.1, т.2 и т. 4, 
пр. 1 и 2  във вр. с чл. 194, ал.1 и чл. 26 от НК. 
 Със същата присъда признал подсъдимия В. В. за невиновен в това, 
че за времето от 29. 09. до 30. 09. 2003г. в с. Дралфа, общ. Търговище, в 
условията на продължавано престъпление, с цел да набави за себе си  
имотна облага възбудил заблуждение във В. В. и В. К.- служители в 
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„С”АД-Шумен и с това причинил имотна вреда в размер на 2401лв., 
представляваща стойността на 6860 кг. слънчоглед, собственост на Д. И., 
като го оправдал по повдигнатото обвинение по чл. 209, ал.1 от НК. 
 Отхвърлил предявените два граждански иска за имуществени вреди . 
 В мотивите си съдът посочил, че липсват елементи от обективния и 
субективния състав на престъплението. 
 РП- Търговище подала протест срещу така постановената присъда. 
 С решение от 19. 06. 2009г., постановено по ВНОХД№124/09г. ОС- 
Търговище потвърдил присъдата на РС- Търговище като правилна и 
законосъобразна. 
 5. С присъда, постановена по НОХД№247/09г., РС- Търговище 
признал С. Б. за невиновна: 

в това, че на 15. 07. 2003г. в гр. Шумен в качеството си на 
длъжностно лице- ръководител маркетинг, снабдяване и пласмент на 
„Х”ООД гр. Шумен, в кръга на службата си, чрез телефонен разговор, 
проведен от гр. Шумен до гр. София с Ц. П.- управител на склад при 
фирма”Г.”ООД със седалище гр. София, с цел да набави за себе си имотна 
облага, възбудила у И. заблуждение за това, че действа по поръка на 
управителя на  „Х.”ООД гр. Шумен-Тодор Жеков, относно получаването 
на сумата от 1800лв. била предадена от Ц. И. на Е. Й., който я предал на 
С. Б. и същата не я внесла в касата на дружеството, а е използвала за свои 
нужди, като с това причинила имотна вреда в размер на 1800лв. на 
„Х”ООД гр. Шумен, поради което я оправдал по предявеното й обвинение 
по чл. 210, ал.1, т.3 във вр. с чл. 209, ал.1 от НК. 

и в това, че на 15. 07. 2003г. в гр. Шумен, в кръга на службата си 
съставила неистински частен документ, пълномощно №57 от 15. 07. 
2003г. на което е придала вид, че представлява конкретно писмено 
изявление на инж. Т. Ж., управител на „Х”ООД гр. Шумен и употребила 
това пълномощно като го представила пред „М” АД гр. София, офис гр. 
Шумен, чрез лицето И. Б., с цел преустановяване на правните отношения  
между „Х.”ООД гр. Шумен и „М.” АД гр. София, поради което я оправдал 
по предявеното и обвинение по чл. 310, ал.1 във вр. с чл. 309, ал.1, пр.1 от 
НК. 

и в това, че на 15. 07. 2003г. в гр. Шумен, противозаконно присвоила 
чужди движими вещи- 2 бр. мобилни телефонни апарати- марка „Nokia”, 
модел 3210, закупен на 27. 10. 2000г. за сумата от 407лв.(без ДДС, с 
остатъчна стойност към 15. 07. 2003г.- 244,20лв.) и марка „Nokia”, модел 
6610, закупен на 28. 05. 2003г. за сумата от 404,17лв.(без ДДС, с 
остатъчна стойност към 15. 07. 2003г.- 399,12лв), на обща стойност 
643,32лв., като двата телефонни апарата са собственост на „Х.”ООД гр. 
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Шумен, които С. Б. владяла и ползвала на правно основание- качеството 
си на длъжностно лице „Ръководител маркетинг, снабдяване и пласмент” 
на „Х.”ООД гр. Шумен със седалище гр. Шумен, поради което я оправдал 
по предявеното й обвинение по чл. 206, ал.1 от НК. 

Съдът отхвърлил и предявените от „Х.”ООД гр. Шумен граждански 
искове. 

В мотивите си съдът посочил, че деянието на подсъдимата не 
съдържа признаците на обективната и субективната страна на 
престъпленията, за които е обвинена. 

Срещу така постановената присъда РП- Търговище подала протест. 
С решение по ВНОХД№224/09г. ОС- Търговище потвърдил така 

постановената присъда.  
 
НАХД 
 
1. С решение, постановено по НАХД№211/09г., РС-Търговище 

признал обвиняемите Е. М., А. М. и Д. М. за невинни в това, че на 23. 11. 
2008г. в с. Твърдинци, общ. Търговище, в съучастие като съизвършители 
повредили противозаконно чужда недвижима вещ- собственост на Е. О. от 
същото село, като стойността на причинените щети възлиза на 25. 10 лв. и 
случаят е маловажен, поради което ги оправдал по повдигнатото им 
обвинение по чл. 216, ал.4 във вр. с ал.1 във вр. с чл. 20, ал.2 от НК.  

Срещу така постановеното решение РП- Търговище подала протест. 
В съдебно заседание по ВНАХД№176/09г., състояло се на 7. 10. 

2009г. представителят на ОП- Търговище оттеглил протеста като 
неоснователен и съдът прекратил производството по делото.   

2. С решение, постановено по НАХД№574/09г., РС-Търговище 
признал Ц. Е. за това, че на 30. 11. 2006г. в гр. Търговище, в качеството си 
на управител и представител на „Т” ЕООД, гр. Омуртаг, в 15- дневен срок 
от спиране на плащанията, считано от 14. 11. 2006г. не е поискала от ОС- 
Търговище да откриел производство по несъстоятелност и я оправдал по 
повдигнатото обвинение за престъпление по чл. 227Б, ал.2 във вр. с ал.1 
от НК. 
 В мотивите си съдът посочил, че деянието по повдигнатото 
обвинение по чл. 227Б, ал.2 във вр. с ал.1 от НК не е доказано по 
безспорен и категоричен начин от субективна страна. 
 РП- Търговище подала протест срещу така постановеното решение. 
 С решение от 28. 10. 2009г., постановено по ВНАХД№238/09г. ОС- 
Търговище отменил първоинстанционното решение. Признал 
подсъдимата за виновна по повдигнатото обвинение по чл. 227Б, ал.2 във 



 13 

вр. с ал.1 от НК и я освободил от наказателна отговорност  на основание 
чл. 78а от НК.Изпратил делото на ТРС за налагане на административно 
наказание, което той сторил с решение от 16. 12. 2009г. 
 
НЧХД 
 

1. С влязла в сила присъда по НЧХД№240/09г., РС- Търговище  
признал подсъдимия С. С. за невиновен в това, че на 18. 02. 2009г. в гр. 
Търговище причинил на Н. Д. и Д. Д. от същия град лека телесна повреда, 
изразила се в болка и страдание, а именно на Н. Д.- линейни охлузвания 
по двете ръце, на Д. Д.- напречно разположени кръвонасядания по лявата 
странична повърхност на шията, поради което го оправдал по 
повдигнатото обвинение по чл. 130, ал.2 от НК. 
 Отхвърлил предявените срещу него 2 бр. граждански искове. 
 В мотивите си съдът посочил, че от събраните по делото 
доказателства се установява, че подсъдимият не е извършил 
престъплението по чл. 130, ал.2 от НК. Присъдата не е обжалвана.  

2.С присъда по НЧХД №810/08г., РС- Търговище признал 
подсъдимият Т. Х. за невинен в това, че на 17. 07. 2008г. в с. Пролаз, общ. 
Търговище причинил на И. А. разстройство на здравето извън случаите по 
чл. 128 и чл. 129 от НК и го оправдал по повдигнатото му обвинение по 
чл. 130 ,ал.1 от НК. 
 Съдът отхвърлил предявеният граждански иск. 
 В мотивите си съдът посочил, че от събраните по делото 
доказателства се установява, че подсъдимият не е извършил деянието, за 
което е обвинен. 
 Срещу така постановената присъда била подадена жалба. 
С решение от 14. 05. 2009г., постановено по ВНЧХД№ 73/09г., ОС- 
Търговище отменил изцяло присъдата и върнал делото за ново 
разглеждане от друг състав на същия съд от стадия на съдебното 
заседание.                                

3.С присъда по НЧХД№811/08г., РС- Търговище признал 
подсъдимият Е. А. за невиновен в това, че на 17. 07. 2008г. в с. Пролаз, 
общ. Търговище, в съучастие като съизвършител с подсъдимия Т. Х., 
причинил на Н. Х. лека телесна повреда- разстройство на здравето, извън 
случаите на чл. 128 и чл. 129 от НК и го оправдал по повдигнатото 
обвинение по чл. 130, ал.1 във вр. с чл. 20, ал.2 от НК. 
 Със същата присъда признал подсъдимия Т. Х. за невиновен в това, 
че на 17. 07. 2008г. в с. Пролаз, общ. Търговище, в съучастие като 
съизвършител с подсъдимия Е. А., причинил на Н. Х. лека телесна 
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повреда- разстройство на здравето, извън случаите на чл. 128 и чл. 129 от 
НК и го оправдал по повдигнатото обвинение по чл. 130, ал.1 във вр. с чл. 
20, ал.2 от НК. 

Отхвърлил и предявения граждански иск. 
В мотивите си съдът посочил, че според събраните доказателства в 

случая става дума за деяние, което е извършено при неизбежна отбрана. 
Така постановената присъда била обжалвана. 
С решение от 22. 06. 2009г., постановено по ВНЧХД№122/09г. ОС- 

Търговище потвърдил изцяло постановената присъда. 
 4. С присъда, постановена по НЧХД№79/09г., РС- Търговище 

признал Д. С., И. Х. и Р. Г. за невиновни в това, че на 5. 01. 2009г. в гр. 
Търговище, като действали в съучастие като съизвършители заедно и със 
С. М. причинили на И. М. от същия град лека телесна повреда, изразила 
се във временно разстройство на здравето, неопасно за живота, а именно 
счупване на  носни кости с размествани и оток на лигавицата на носни 
ходове, като макар и непълнолетни разбирали свойството и значението на 
извършеното и са могли да ръководят постъпките си и ги оправдал по 
повдигнатото обвинение по чл.130, ал.1 от НК. 
 Със същата присъда съдът отхвърлил предявените срещу тях 
граждански искове като неоснователни.  
 5. С присъда, постановена по НЧХД №215/09г., РС- Търговище 
признал подсъдимата Ю. Х. за невиновна в това, че на 23. 03. 2009г. в гр. 
Търговище, в качеството си на длъжностно лице- управител на ЕТ „Т” гр. 
Търговище не изпълнила влязло в сила съдебно решение, а именно- 
решение №50 от 16. 02. 2009г., постановено по гр. д. №1230 по описа за 
2008г. на ТРС, за възстановяване на неправилно уволнен работник- Г. И., 
поради което и на основание  чл. 172, ал.2 от НК я оправдал по така 
повдигнатото обвинение. 
 В мотивите си посочил, че липсват обективните и субективни 
признаци на деянието.   

С решение от 22. 07. 2009г. по ВНЧХД№141/09г. ,ОС- Търговище 
потвърдил изцяло присъдата на първостепенния съд. 

6. С присъда, постановена по НЧХД№ 659/09г., РС- Търговище 
признал подсъдимия И. А. за невинен в това, че на 23. 01. 2008г. около 20ч. в 
с. Стража, общ. Търговище причинил на С. И. живущ в с. Стража, общ. 
Търговище, временно разстройство на здравето, не опасно за живота и го 
оправдал по повдигнатото обвинение по чл. 130, ал.1 от НК. 

Отхвърлил и приетият за съвместно разглеждане граждански иск. 
В мотивите си посочил, че повдигнатото обвинение не е доказано по 

безспорен и категоричен начин. 
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РАЙОНЕН СЪД- ПОПОВО 
 
През проверявания период в РС- Попово са внесени общо 169 

обвинителни акта, въз основа на които са образувани наказателни дела. 
Обвинителните актове са внесени срещу 189 лица, от които осъдени са 175 
лица. През 2009г. са постановени 2 изцяло оправдателни присъди и една 
частично оправдателна присъда. По трите наказателен общ характер дела са 
оправдани три лица. По две от делата оправдателната присъда е поради липса 
на доказателства, а по едно от делата съдът е приложил чл. 9, ал.2 от НК. 
Постановено е и едно  решение, с което е оправдано лице, освободено от 
наказателна отговорност и предадено на съд за налагане на 
административно наказание по реда на чл. 78а и следващите от НК. 

Оправдателни присъди са постановени по НОХД №190/09г., НОХД № 
465/08г. и НОХД №175/08г. както следва: 

С влязла в сила присъда №204 от 10. 06. 2009г., постановена по 
НОХД№190/09г., РС- Попово е признал подсъдимият А. А. за невинен за 
това, че на неустановена дата в периода януари 2009г.- 13. 02. 2009г., от 
землището на с. Баба Тонка и с. Славяново, община Попово, без редовно 
писмено позволително е вземал  и извозил от горския фонд дървета- един 
кубически метър дърва за огрев от дървесен вид- дъб на стойност 25лв., 
собственост на ДЛС”Ч” гр. Попово, като деянието е извършено при 
условията на опасен рецидив- престъпление по чл. 235, ал.4, вр. ал.1, вр. чл. 
29, ал.1, б.”а” и „б” от НК, поради което и на основание чл. 9, ал.2 от НК го 
оправдава. 

С решение №134 от 12. 10. 2009г. ОС- Търговище е потвърдил изцяло 
присъдата. 

С влязла в сила присъда №124 от 24. 03. 2009г., постановена по 
НОХД№465/08г., РС- Попово е признал подсъдимия А. Х. за невиновен в 
това че, в периода 28. 07.- 6. 08. 2007г. в с. Марчино, общ. Попово, при 
условията на повторност в немаловажен случай е отнел чужди движими 
вещи- паричната равностойност на 1900 евро- 3716.08.лв. и паричната 
равностойност на 1000 чешки крони- 69.77лв. или всичко на обща стойност 
3785.85лв., от владението на А. С., живущ в Република Чехия, без негово 
съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои- престъпление по чл. 
195, ал.1,т.7, вр. чл. 194, ал.1, вр. с чл. 28 от НК като на основание чл. 304 от 
НПК го оправдава по така повдигнатото обвинение. 

Със същата присъда съдът е отхвърлил гражданския иск, предявен от А. 
С. в размер на 3785.85лв. 

С решение №84 от 29. 07. 2009г. ОС- Търговище е потвърдил изцяло 
присъдата. 
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С присъда №176/26. 06. 2008г., постановена по НОХД№175/08г., РС- 
Попово е признал подсъдимия А. Х. за виновен в това че, в периода 28. 07.- 
6. 08. 2007г. в с. Марчино, общ. Попово, при условията на повторност в 
немаловажен случай е отнел чужди движими вещи- паричната равностойност 
на 250 евро- 488.95 лв. и паричната равностойност на 1000 чешки крони- 
69.77лв. или всичко на обща стойност 558.72лв., от владението на А. С., 
живущ в Република Чехия, без негово съгласие и с намерение 
противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл. 195, ал.1,т.7, 
вр. чл. 194, ал.1, вр. с чл. 28 от НК във връзка с чл. 36 и чл. 54 от НК му 
наложил наказание в размер на една година лишаване от свобода. 

На основание чл. 66, ал.1 от НК отложил ефективното изтърпяване на 
наказанието с изпитателен срок от 4 години считано от влизане на присъдата 
в сила. 

Признава подсъдимия А. Х. за невиновен в това, че е отнел от 
владението на пострадалия А. С. без негово съгласие и с намерение 
противозаконно да ги присвои чужди движими вещи, представляващи 
разликата от 250 до 1900 евро или 1650 евро, поради коетои на основание чл. 
304 от НПК го оправдал до първоначалния размер на обвинението. 

Осъдил подсъдимия А. Х. да заплати на А. С. сумата 558.72лв, 
представляваща обезщетение за причинените му в резултат от 
престъплението вреди, а гражданския иск в останалия размер до 3785.85лв. 
отхвърлил като неоснователен.  

 
РАЙОНЕН СЪД- ОМУРТАГ 
 
През 2009г. в РС- Омуртаг са разгледани 332бр. наказателни дела. От 

тях през отчетния период са образувани 310 бр. наказателни дела. По внесени 
обвинителни актове са образувани 101бр. наказателни дела. През 2009г. по 
НОХД, НЧХД и НАХД на съд са предадени 171 лица. От тях са оправдани 11 
лица както следва: по НОХД са оправдани 6 лица, по НЧХД- 1 лице, а по 
НАХД- 4 лица. 

 
НОХД 
 
1.С присъда по НОХД№126/2009г., РС- Омуртаг признал подсъдимия 

Х. К. за невиновен в това, че за времето от 9. 04. 1999г. до 10. 05. 2001г. в 
град Антоново, област Търговище, с цел да набави за себе си имотна облага 
възбудил и поддържал у Поземлена комисия към община гр. Антоново 
заблуждение като представил документи за собственост на земи и гори от 
Държавен архив на името на Ю. Х. за свои, в резултат на което му е издадено 
Решение №54005/10. 05. 2001г. за собственост на земи и гори, които са 
собственост на наследниците на  Ю. Х.,  посочено в ред 53 от приложен 
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списък от общото преброяване на посевите от 1955г., какъвто се явява като 
собственик Ю. К., и с това причинил другиму имотна вреда в размер на 3072 
лв., поради което го оправдава по повдигнатото обвинение по чл. 209, ал.1 от 
НК. 

В мотивите си РС- Омуртаг посочил, че липсват съставомерните 
признаци на деянието от обективна и субективна страна. 

Срещу така постановената присъда РП- Омуртаг подала протест, но в 
съдебно заседание по ВНОХД№237/09г. представителят на ОП- Търговище 
оттеглил протеста като неоснователен и съдът прекратил производството по 
делото. В становището си пред съда прокурор Анастас Моллов аргументирал 
тезата, че деянието, предмет на обвинителния акт, внесен от РП- Омуртаг не 
съставлява престъпление. 

2.С присъда по НОХД№59/09г., РС- Омуртаг признал подсъдимия И. 
И. за виновен в това, че на 21. 08. 2006г. в с. Илийно, общ. Омуртаг в кръга на 
службата си съставил неофициален документ, в който удостоверил неверни 
обстоятелства, а именно, че подписа върху Пълномощно от 15. 08. 2006г. е 
положен в негово присъствие от лицето Л. И. П. от гр. Омуртаг с цел да бъде 
използван този документ като доказателство за тези обстоятелства, поради 
което и на основание чл. 311, ал.1 от НК го осъжда на три месеца лишаване 
от свобода. 

На основание чл. 66, ал.1 от НК отлага изтърпяването на наложеното на 
подсъдимия И. И. наказание лишаване от свобода за срок от три години, 
считано от влизане в сила на присъдата в законна сила. 

Признал подсъдимия Ю. Р., за невиновен в това, че за времето от 20. 10. 
2006г. до 4. 12. 2006г. в землището на село Поройно от имот с кад. №44011, 
отдел 254 К и 254 Р по картата на ДГС- Омуртаг, собственост на  
наследниците на Х. М. без редовно писмено позволително извършил сеч на 
80 куб. м. дървесина на стойност 6 100лв., като деянието е извършено чрез 
използване на неистински документ- Пълномощно от 15. 08. 2006г., от името 
на Л. П., нотариално заверено на 21. 08. 2006г. от кмета на с. Илийно, община 
Омуртаг И. И. и преправен документ- Удостоверение за наследници на Х. М. 
№18 от 11. 05. 2006г., издадено от кметството в село Поройно, община 
Антоново и го оправдал по повдигнатото му обвинение по чл. 235, ал., т.3 във 
вр. с ал. 1 от НК. 

Признал подсъдимия Ю. Р., за невиновен в това, че за времето от 25. 02. 
2008г. до 27. 02. 2008г. в землището на село Поройно, община Антоново от 
имот с кад. №44011, отдел 254 К и 254 Р по картата на ДГС- Омуртаг, 
собственост на  наследниците на Х. М. без редовно писмено позволително 
извършил сеч на 118 куб. м. дървесина на стойност 10 220 лв., като деянието 
е извършено чрез използване на неистински документ- Пълномощно от 15. 
08. 2006г., от името на Л. П., нотариално заверено на 21. 08. 2006г. от кмета 
на с. Илийно, община Омуртаг И. И. и преправен документ- Удостоверение за 
наследници на Х. М. №18 от 11. 05. 2006г., издадено от кметството в село 
Поройно, община Антоново и го оправдал по повдигнатото му обвинение по 
чл. 235, ал., т.3 във вр. с ал. 1 от НК. 
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Отхвърлил 10 бр. граждански искове, предявени от различни лица 
заради причинени от престъпленията имуществени вреди. 

В мотивите си съдът посочил, че деянието не е доказано от обективна и 
субективна страна. 

3. С присъда по НОХД№104/2009г. РС- Омуртаг, признал подсъдимия 
М. Р. за невиновен в това, че на 20. 06. 2008г. около 22 часа в Церовище, общ. 
Омуртаг в близост до механа „Р.” причинил на М. М. от с. Церовище, общ. 
Омуртаг средна телесна повреда изразяваща се в прободно проникващо 
нараняване на коремната кухина и го оправдал по повдигнатото му 
обвинение по чл. 129, ал.2, предложение последно във вр. с ал.1 от НК. 

Отхвърлил предявения гражданския иск. 
В мотивите си посочил, че обвинението не е доказано от обективна и 

субективна страна. 
4. С присъда по НОХД№109/06г., РС- Омуртаг признал подсъдимия 

Д. В. за невиновен в това, че на 25. 02. 2006г. в град Омуртаг в съучастие, 
като съизвършител с И. С. от гр. Русе, с цел да набави за себе си или другиму 
имотна облага, чрез използване на цилиндрично устройство за манипулиране 
на хазартни игрални автомати да е възбудил и поддържал заблуждение у Е. Г. 
от гр. Омуртаг, както и да е изменил компютърни информационни данни на 
хазартен игрален автомат BLITZ BG- JELLI CARD с произв. №FIQP3- 028 и с 
това да е причинил вреда в размер на 2 259 лева на Д. Д. от гр. Русе, 
собственик на игрална зала „С”- гр. Омуртаг, поради което го оправдал по 
повдигнатото му обвинение по чл. 212а, ал.1 във вр. с чл. 20, ал.2 от НК. 

признал подсъдимия И. С. за невиновен в това, че на 25. 02. 2006г. в 
град Омуртаг в съучастие, като съизвършител с Д. В. от гр. Русе, с цел да 
набави за себе си или другиму имотна облага, чрез използване на 
цилиндрично устройство за манипулиране на хазартни игрални автомати да е 
възбудил и поддържал заблуждение у Е. Г. от гр. Омуртаг, както и да е 
изменил компютърни информационни данни на хазартен игрален автомат 
BLITZ BG- JELLI CARD с производствен №FIQP3- 028 и с това да е 
причинил вреда в размер на 2 259 лева на Д. Д. от гр. Русе, собственик на 
игрална зала „С.”- гр. Омуртаг, поради което го оправдал по повдигнатото му 
обвинение по чл. 212а, ал.1 във вр. с чл. 20, ал.2 от НК. 

В мотивите си съдът посочил, че деянието не е доказано от обективна и 
субективна страна. Според РС- Омуртаг „липсата на игралния автомат- 
предмет на престъплението навежда на извод, че органите на досъдебното 
производство явно не са изпълнили своите задължения, тъй като не са 
документирали и установили престъплението според предвидения н НПК 
ред. 

5. С присъда по НОХД№91/08г., РС- Омуртаг признал подсъдимия И. 
С. за невиновен в това, че в периода от началото на месец ноември 2006г. до 
края на месец декември 2006г. в землището на село Великовци, община 
Антоново, без редовно писмено позволително да е добил 29 куб. м.(63 
пространствени куб. м) дървета на стойност 2246 лева от частен горски фонд- 
отдел 131, поотделно „О”, имот с кадастрален номер №060024 по картата на 
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ДЛ- Омуртаг и го оправдал по повдигнатото му обвинение по чл. 235, ал.1, 
предл. ІІІ от НК. 

Отхвърлил предявения граждански иск. 
В мотивите си съдът посочил, престъплението не е доказано от 

обективна и субективна страна. 
 
НАХД 
 
1.С решение по НАХД№247/08г. , РС- Омуртаг признал обвиняемия 

Ф. А. за невиновен и на осн. чл. 378, ал.4,т.2 от НПК го оправдал по 
повдигнатото му обвинение за извършено престъпление по чл. 313, ал.1 от 
НК, изразяващо се в това, че на 9. 05. 2007г. в кметство- с. Зелена Морава, 
общ. Омуртаг затаил истина в писмена молба- декларация, която по силата на 
закона- закон за гражданската регистрация се дава пред орган на властта- 
кмета на с. Зелена морава, общ. Омуртаг, за удостоверяване истинността на 
някои обстоятелства по издаване удостоверение за наследници, че след 
смъртта на дядо му А. Х., единствен наследник е баща му А. К., като 
умишлено не вписал в молбата- декларация от 9. 05. 2007г. законната 
наследница на А. Х.- Н. И. 

В мотивите си посочил, че деянието на подсъдимия не съставлява 
престъпление по смисъла на НК. 

2. С решение по НАХД№42/09г., РС- Омуртаг признал обвиняемия М. 
М. за невиновен и на основание чл. 378, ал.4, т.2 от НПК го оправдал по 
повдигнатото му обвинение за извършено престъпление по чл. 316 във вр. с 
чл. 309, ал.1 и чл. 26, ал.1 от НК за това, че за времето от 26. 09. 2007г. до 6. 
11. 2007г. в гр. Омуртаг при условията на продължавано престъпление 
съзнателно да се е ползвал от преправени частни документи- пълномощно от 
26. 09. 2007г. с упълномощител М. Д., в което да е прибавена 
цифрата”000090” и пълномощно от 8. 10. 2007г. с упълномощител В. Д. от 
село Разделци, община Антоново, в което да е прибавена цифрата”000090”. 

В мотивите си посочил, че деянието не е доказано от обективна и 
субективна страна. 

РП- Омуртаг подала протест срещу така постановеното решение. 
С решение по ВНАХД№136/09г., ОС- Търговище потвърдил така 

постановеното решение на РС- Омуртаг. 
3. С решение по НАХД№138/09г., РС- Омуртаг признал А. А. за 

невиновен за това, че на 23. 02. 2007г. в гр. Търговище пред ОС- Търговище 
съзнателно се ползвал от неистински частен документ- протокол за проведено 
на 16. 01. 2007г. общо събрание на ЗК”З”- с. Панайот Хитово, общ. Омуртаг, 
в който протокол фигурират подписите на лицата М.И., А. А. и Х. С., които 
не са положени от тях, като за самото съставяне на документа от него не 
може да се търси наказателна отговорност и на осн. чл. 378, ал.4, т.2 от НПК 
го оправдал по повдигнатото му обвинение по чл. 316 във вр. с чл. 309, ал.1 
от НК. 
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В мотивите си съдът посочил, че деянието не е доказано от обективна и 
субективна страна. 

РП- Омуртаг подала протест срещу така постановеното решение. 
С решение от 27. 10. 2009г. по ВНОХД№235/09г. ОС- Търговище 

отменил изцяло първоинстанционното решение и върнал делото за 
разглеждане от друг състав от стадия на съдебното заседание. В мотивите си 
посочил, че първоинстанционният съд е допуснал съществено процесуално 
нарушение, изразяващо се в незаконосъобразните действия на съда при 
формиране на вътрешното убеждение, извършени в противоречие с 
принципното изискване на чл. 18 от НПК. Според ОС- Търговище 
„първостепенният съд, след като е достигнал до извода, че събраните на 
досъдебното производство доказателства (съдържащи се в кориците на 
досъдебното производство) не са достатъчни и е счел, че е необходимо да се 
събират нови- чрез разпити на свидетели, е следвало непосредствено да ги 
разпита.” 

4.С решение по НАХД№262/09г., РС- Омуртаг признал А. М. за 
невиновен в това, че на 23. 02. 2007г. в гр. Търговище, пред ОС- Търговище 
съзнателно се ползвал от неистински частен документ- протокол за проведено 
на 16. 01. 2007г. общо събрание на ЗК”З”- с. Панайот Хитово, общ. Омуртаг, 
като за самото съставяне на документа от него не може да се търси 
наказателна отговорност и на осн. чл. 378, ал.4, т.2 от НПК го оправдал по 
повдигнатото му обвинение по чл. 316 във вр. с чл. 309, ал.1 от НК. 

В мотивите си посочил, че липсва елемент от обективния състав на 
престъплението. Съдът се позовал на ТППВС№3 от 23. 02. 1982г. по н. д. 
№12/1981г. според което предмет на документно престъпление може да бъде 
само документ, който представлява конкретно писмено изявление и съдържа 
факти и обстоятелства, които имат правно значение. Според съда 
инкриминираният документ- „списък на член- кооператорите, които са взели 
участие в работата на Общото събрание на Земеделска кооперация „З”, с. 
Панайот Хитово, общ. Омуртаг, проведено на 16. 01. 2007г. от 10.00 часа” 
няма самостоятелно правно значение. 

РП- Омуртаг подала протест срещу така постановеното решение. 
С решение от 18. 02. 2010г. по ВНАХД№15/2010г. ОС- Търговище 

потвърдил изцяло решението.  
 
НЧХД 
 
С присъда №33 от 14. 04. 2009г. по НЧХД№225/08г., РС- Омуртаг 

признал подсъдимия С. Х. за невиновен в това, че на 28. 09. 2008г. около 
03.00 часа, в село Величка, община Омуртаг да е отправил обидни думи и 
закани срещу личността и имуществото на А. И. от село Величка, община 
Омуртаг, поради което го оправдал по повдигнатото му обвинение по чл. 148, 
ал.1, т.1 и чл. 144, ал.1 от НК. 

Отхвърлил предявения граждански иск. 
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В мотивите си посочил, че според доказателства с поведението си 
подсъдимият не е осъществил състава на престъплението по чл. 148, ал.1, т.1 
и чл. 144, ал.1 от НК. 

С решение от 22. 07. 2009г. по ВНЧХД№144/09г. ОС- Търговище 
отменил изцяло присъдата. Наред с това отменил и разпореждането, с което 
подсъдимият е бил предаден на съд и върнал делото на ново разглеждане от 
стадия на подготвителните действия за разглеждане на делото в съдебно 
заседание. 

 
ВЪЗ ОСНОВА НА ИЗЛОЖЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ ОТ 

ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА,  ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ ВИСШИЯ 
СЪДЕБЕН СЪВЕТ ПРАВИ СЛЕДНИТЕ  

 
 
ИЗВОДИ: 
 
Анализът на данните, събрани в рамките на комплексната планова 

проверка на работата по наказателни дела в ОС- Търговище, РС- Търговище, 
РС- Попово, РС- Омуртаг показва, че в ОС- Търговище процентът на 
оправдателните присъди спрямо всички постановени присъди по наказателни 
общ характер дела е 6,8 % , а на оправданите лица, спрямо осъдените лица- 5, 
2%; в РС- Търговище процентът на оправдателните присъди спрямо всички 
постановени присъди е 3,83%, а на оправданите лица, спрямо осъдените лица 
е 3,84%; в РС- Попово постановените оправдателни присъди спрямо всички 
постановени присъди са 1.77%, а оправданите лица са 1.58% от всички лица, 
предадени на съд; в РС- Омуртаг постановените оправдателни присъди 
спрямо всички постановени присъди са 8,5%, а съотношението между 
оправданите лица и предадените на съд лица е 6,4%. 

При изчисляване на съотношенията не са взети предвид данните от 
делата по чл. 78а от НК. 

Наблюдаващите прокурори са проявявали необходимата активност за 
всестранно и пълно разкриване на обективната истина в хода на досъдебното 
и на съдебното производство. При разглеждане на делата те са използвали 
пълноценно възможностите на чл. 287 от НПК за изменение на обвинението. 

Най- много оправдателни присъди са постановени поради това, че след 
събиране на доказателствата по реда на съдебното дирене, решаващият 
състав преценил, че обвинението се явява недоказано, защото липсват 
достатъчно доказателства за наличието на елементи от обективния и 
субективния състав на престъплението. Поради тази причина са постановени 
всички оправдателни присъди на РС- Търговище, НОХД№465/08г. и 
НОХД№175/08г на РС- Попово и почти всички оправдателни присъди, 
постановени от РС- Омуртаг, с изключение на присъдите по НАХД№247/08г. 
и НАХД№138/09г.и двете по описа на РС- Омуртаг. 
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Следователно  има сериозно разминаване в преценката на 
прокурора и съда относно доказателствения материал, необходим, за да 
се счете, че обвинението е доказано по смисъла на чл. 303, ал. 2 от НПК. 

Два съдебни акта, с които подсъдимите са оправдани съдът постановил, 
защото приел, че деянието осъществява признаците на предвидено в закона 
престъпление,  но поради своята малозначителност не е общественоопасно 
или неговата обществена опасност е явно незначителна по смисъла на чл. 9, 
ал. 2 от НК - НОХД№190/09г. на РС- Попово и НАХД№211/09г. на РС- 
Търговище. 

Два съдебни акта, с които подсъдимите са оправдани, съдът  
постановил поради това, че съответното деяние не съставлява 
престъпление по смисъла на НК- НОХД№126/09г. и НАХД№247/08г. и 
двете по описа на РС- Омуртаг. 

Следователно  в случаите, когато лицата са оправдани на осн. чл. 9, ал.2 
от НК и поради това, че деянието не съставлява престъпление преценката на 
наблюдаващият прокурор, че извършените деяния са престъпления по 
НК е била необоснована и незаконосъобразна. 

Една оправдателна присъда е постановена, защото съдът е приел, че 
подсъдимите са действали при условията на неизбежна отбрана по смисъла 
на чл. 12, ал.1 от НК- НЧХД№811/08г. на РС- Търговище. 

По НОХД№28/09г на ОС- Търговище една от причините за 
постановяване на оправдателната присъда се дължи на невъзможност за 
събиране на нови доказателства във фазата на съдебното производство, 
защото производството е продължило необосновано дълго време. Общата 
продължителност на това съдебно производство не отговаря на изискванията 
за разглеждане и решаване на делото в разумен срок съгласно изискването на 
чл. 22 от НПК и чл. 6 от Европейската конвенция за защита на правата на 
човека и основните свободи. Както беше посочено и по- горе делото 
многократно е връщано на прокурора, а първата присъда е била частично 
отменена от горната инстанция. Продължителността на наказателното 
производство направила невъзможно изготвянето на заключение на съдебно- 
счетоводна експертиза по новите въпроси, поставени от съда. 

По НАХД№211/09г. на РС- Търговище съдът не е използвал 
пълноценно правомощията си по чл. 248 и чл. 250 от НПК. По делото не са 
събирани доказателства. Следователно решаващият състав е можел да 
прекрати делото още при осъществяване на подготвителните действия за 
разглеждане на делото в съдебно заседание, свързани с предаването на 
съд.Дотолкова доколкото деянията, предмет на НАХД№247/08г. на РС- 
Омуртаг и на обвинителния акт по НОХД№126/09г. на РС- Омуртаг не са 
престъпления по смисъла на НК, съдът е можел да ги прекрати още при 
подготвителните действия за разглеждане на делото в съдебно заседание и 
следователно в тези случаи също не е използвал пълноценно възможностите 
по глава 19, раздел І от част ІV „Съдебно производство” на НПК. 

Прокурорите от районните и окръжната прокуратури са поддържали 
внесените обвинителни актове. Изключение прави НОХД№28/09г. по описа 
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на ОС- Търговище по което, в съдебното заседание, участващият прокурор не 
е поддържал обвинението. 

Прокурорите от районните и окръжната прокуратури са подавали 
протест във всички случаи на постановена оправдателна присъда или 
решение по наказателни общ характер дела или по наказателни 
административен характер дела. 

Във втората инстанция представителите на ОП- Търговище са 
поддържали протестите. Изключение правят НАХД№211/09г. по описа на 
ТРС и НОХД№126/09г. по описа на РС- Омуртаг, по които представителят на 
ТОП  оттеглил подадените протести като неоснователни. 

Във всички случаи въззивната инстанция е проверявала правилността 
на постановената присъда в пределите, посочени в чл. 314, ал.1 от НПК, т. е. 
независимо от основанията, посочени от страните. В голямата си част 
оправдателните присъди на първоинстанционните съдилища са били 
потвърдени от въззивната инстанция. Изключение правят НАХД№574/09г. по 
описа на РС- Търговище, НЧХД№810/08г. по описа на РС- Търговище, 
НАХД№138/09г. на РС- Омуртаг и НЧХД№225/08г. на РС- Омуртаг. 

Не се констатираха случаи при които първоинстанционният съд да е 
осъдил съответното лице, а въззивният съд- да го е оправдал.  

  Не се констатира противоречи съдебна практика. 
 
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. Окръжният прокурор при Окръжна прокуратура- Търговище да 
организира провеждането на съвещание на прокурорите от окръжната 
прокуратура и на прокурорите от РП- Търговище, РП- Попово и РП- 
Омуртаг на което да се анализират причините за постановяване на 
оправдателни присъди и да се набележат мерки за преодоляване на 
постановяването на оправдателни присъди. 
2. Председателят на Окръжен съд- Търговище и Окръжният прокурор 
при Окръжна прокуратура- Търговище да свикат съвещание с участието 
на съдиите по наказателни дела и прокурорите на което да се обсъдят 
причините за постановяване на оправдателни присъди и се преодолеят 
спорните въпроси по приложението на закона, както и да предприемат 
други подходящи мерки, в рамките на своите правомощия с тази цел. 
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Препоръките следва да се изпълнят в 1- месечен срок от получаването 
на настоящия Акт с резултати. 

 
На осн.чл. 58, ал.3 от ЗСВ екземпляр от настоящия Акт с резултати да 

се изпрати на председателя на ОС- Търговище, председателя на РС- 
Търговище, председателя на РС- Попово и председателя на РС- Омуртаг, 
които да запознаят с него съдиите в съответния съд в едномесечен срок от 
неговото получаване. Председателят на ОС- Търговище, председателя на РС- 
Търговище, председателя на РС- Попово и председателя на РС- Омуртаг да 
уведомят Главния инспектор на Инспектората към ВСС за изпълнението на 
това свое задължение. 

 
На осн.чл. 58, ал.3 от ЗСВ екземпляр от настоящия Акт с резултати да 

се изпрати на Окръжния прокурор при ОП- Търговище, районния прокурор 
при РП- Търговище, районния прокурор при РП- Попово и районния 
прокурор при РП- Омуртаг, които да запознаят с него прокурорите в 
съответната прокуратура в едномесечен срок от неговото получаване. 
Окръжния прокурор при ОП- Търговище, районния прокурор при РП- 
Търговище, районния прокурор при РП- Попово и районния прокурор при 
РП- Омуртаг да уведомят Главния инспектор на Инспектората към ВСС за 
изпълнението на това свое задължение. 

 
С оглед констатациите и препоръките на настоящия Акт с резултати, 

на осн. чл. 54, ал.1, т.5 от ЗСВ да се сигнализира ВСС предприемане на 
последващи действия по препоръките на ИВСС като му се изпрати копие от 
настоящия Акт за резултати от тематична проверка на оправдателните 
присъди, постановени от ОС- Търговище, РС-Търговище, РС- Омуртаг, РС- 
Попово в периода от 1.01. до 31.12.2009г.- анализ и причини за тяхното 
постановяване. 

 
На осн. чл. 54, ал.1, т.5 от ЗСВ да се сигнализира Главния прокурор на 

Република България като му се изпрати копие от настоящия Акт за резултати 
от тематична проверка на оправдателните присъди, постановени от ОС- 
Търговище, РС-Търговище, РС- Омуртаг, РС- Попово в периода от 1.01. до 
31.12.2009г.- анализ и причини за тяхното постановяване . 

 
 

  
             ИНСПЕКТОР:                                                                                                                   
                                       



 25 

                                                      …………….…….……………                                    
                                                        СВЕТЛИН СТЕФАНОВ 
 

 
 
Днес …………………….. настоящият Акт бе връчен на г-н Драгомир 

Сяров- Окръжен прокурор при Окръжна прокуратура- Търговище. 
На осн. Чл. 58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се направят 

възражения и да се представят на Главния инспектор. 
 
    Получил акта:………………………………. 

 
 
Днес …………………….. настоящият Акт бе връчен на г-н Тихомир 

Петков- Председател на Окръжен съд- Търговище. 
На осн. Чл. 58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се направят 

възражения и да се представят на Главния инспектор. 
 
    Получил акта:………………………………. 

 
Днес …………………….. настоящият Акт бе връчен на г-н Любен 

Иванов -  Районен прокурор при Районна прокуратура- Търговище. 
На осн. Чл. 58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се направят 

възражения и да се представят на Главния инспектор. 
 

    Получил акта:………………………………. 
 
Днес …………………….. настоящият Акт бе връчен на г-н Стефан 

Христов - Районен прокурор при Районна прокуратура- Попово. 
На осн. Чл. 58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се направят 

възражения и да се представят на Главния инспектор. 
 

Получил акта:………………………………. 
 

Днес …………………….. настоящият Акт бе връчен на г-н Илиян 
Паров - Районен прокурор при Районна прокуратура- Омуртаг. 

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:………………………………. 
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Днес …………………….. настоящият Акт бе връчен на г-н Пламен 

Драганов- Председател на Районен съд- Търговище. 
На осн. Чл. 58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се направят 

възражения и да се представят на Главния инспектор. 
 
    Получил акта:………………………………. 
 
 
Днес …………………….. настоящият Акт бе връчен на г-н Явор 

Томов- Председател на Районен съд- Попово. 
На осн. Чл. 58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се направят 

възражения и да се представят на Главния инспектор. 
 
    Получил акта:………………………………. 
 
 
Днес …………………….. настоящият Акт бе връчен на г-жа Анета 

Петрова - Председател на Районен съд- Омуртаг. 
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 
 

 


