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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 

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

            
 

 

 
  
 

 
 
 
 

АКТ 
С РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА 

 
 

На основание чл.58 от Закона за съдебната власт и приетия план 
за провеждане на комплексна планова проверка от Инспектората към 
Висшия съдебен съвет на съдилищата, прокуратурите и следствените 
служби в Апелативен район –град София, както и на Заповед № 
276/06.10.2009год. на Главния инспектор, 

 
СЕ ИЗВЪРШИ КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА на Окръжен съд – гр. 

Видин, Районен съд - гр. Видин, Районен съд - гр. Белоградчик и 
Районен съд – гр. Кула с обхват на проверката от 01.01.2008г. до 
30.06.2009г. и задачи на проверката: 

- срочност на разгледаните дела и срокове за изготвяне на мотивите 
към обявени присъди, на решенията и определенията по обявени за 
решаване дела; 

- върнати за допълнително разследване 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; 
потвърдени, изменени и отменени съдебни актове; 

- оправдателни присъди; 

 Изх.№……………… 
 Дата: …………….… 
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- общ контрол - извършени ревизии от Окръжен съд и Апелативен 
съд; предложения за изменение на будещи съмнение и водещи до 
противоречиво приложение текстове на отделни норми, както и до 
противоречива съдебна практика. 

- деловодни книги. 
 

СРОК за извършване на проверката от 12.10.2009г. до 16.10.2009г.  
 

          ПРОВЕРЯВАЩИ:  
ИНСПЕКТОР: Петър Кирилов Михайлов  
ЕКСПЕРТИ: Николай Иванов Костадинов, Иван Димитров Тенчев. 
 
МЕТОД НА ПРОВЕРКАТА: 
-непосредствена проверка по делата и деловодните книги; 
-анализ на документация ; 
-индивидуални беседи и разговори;  
-изискване на статистическа информация от административния 

ръководител на съда. 
 

 
КОННСТАТАЦИИ ОТ ПРОВЕРКАТА 

 
 

ВИДИНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД 
 

 Във Видинския окръжен съд до м.Март.2008 г. е имало щат за 13 
съдии и двама мл.съдии. След тази дата, щата на един мл.съдия е бил 
закрит. Реално съда е работил с един мл.съдия поради това,че другия съдия 
се е обучавал в НИП. Обособени са наказателно и гражданско отделение. 

 
1. Разпределение на делата на принципа на случайния подбор 

съгласно чл.9 ЗСВ. 
- Случайният подбор чрез електронно разпределение на делата се 

извършва, съобразно поредността на постъпването им от председателят на 
съда. Разпределението на наказателни дела, е между всички съдии. 
Разпределението на делата е сравнително равномерно, като разликите в 
натовареността на отделните състави е незначителна. Системата се 
експлоатира коректно.  
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2. Деловодни книги. 
- При проверка на книгата за проведени закрити и разпоредителни 

заседания и описната книга, се установи че се водят съгласно изискванията 
на ПАРОАВАС. За календарната година са приключени с отразяване 
началния и крайния номер и поредността на страниците. 

-Срочна книга за открити съдебни заседания по наказателни дела за 
2008г. е по стар образец. 

- Води се книга за веществени доказателства, като за постъпилите в 
съда  са съставени приемо-предавателен протоколи, които в последствие са 
приложени към самите наказателни дела. Протокола се изготвя в три 
еднообразни екземпляра, един от тях се прилага към делото един за служба 
деловодство и един за прокуратурата, като в протокола се посочва 
състоянието в което се приемат на веществените доказателства. Всички 
в.д. се описват подробно в книгата за в.д. с всички индивидуализиращи 
белези.  
- При проверка на книгата за изпълнение на влезли в сила присъди и 
определения, се установи че препис от присъдата се изпраща за 
изпълнение на прокуратурата в законоустановеният срок. Не се извършва 
ежемесечна проверка на книгата, относно спазване срока за изпращане на 
съдебните актове съгласно чл.120 от ПАРОАВАС. 

 
3. Образуване, движение и приключване на делата. 

 През 2008 г.в Окръжния съд са внесени 46 бр.обвинителни акта, а от 
предходен период по висящите 17 бр.дела-17 бр.обвинителни актове. От 
стоящите за разглеждане общо 63 обвинителни акта са постанови 26 
осъдителни присъди, три оправдателни и по 17 бр.са постигнати 
споразумения. 

Постъпили дела през проверявания период – 412 дела. 
Несвършени дела в началото на отчетния период – 42 дела. 
Общо дела за разглеждане – 454 дела.  
Общо свършени дела- 423 дела. 
Общо решени дела по същество – 390 дела, в тази бройка не са 

включени приключилите със спогодби и споразумения дела. 
Прекратени – 99 дела. 
Споразумения -17 дела. 

 Приключени дела в тримесечен срок – 386 бр. Неприключването на 
останалите дела в този срок се дължи на обективни причини - 
необходимост от събиране на допълнителни доказателства, неявяване 
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на свидетели и подсъдими, обявяване за национално издирване на 
подсъдими и свидетели или несвоевременно постъпване на отговор за 
резултата от издирването им.  
 Останали несвършени дела в края на периода – 31 дела. 

 През 2008г.Видинският окръжен съд е постановил 3 бр.оправдателни 
присъди. 
 От изложените в мотивите съображения за постановяване на 
оправдателните присъди като причини следва да се изведат 
обстоятелствата, свързани с недобра работа на органите на досъдебното 
производство.  
 Въззивни наказателни дела-126 бр. новообразувани, като от тях 
свършени в тримесечния срок 113 бр. дела и частни наказателни ІІ 
инстанция – от всичко свършените 54 бр. дела в тримесечния срок са 
свършени всички дела. 
 През 2008 г. Видинския окръжен съд като въззивна инстанция по 
наказателни дела е постановил 16 отменителни решения, 28 бр. 
изменителни и 106 потвърдителни.  
 Натовареността на наказателните съдии през 2008 г е била спрямо 
всичко разгледаните дела-6.31 бр.,а спрямо всички свършените-5.88 
бр.дела. 

Като цяло може да се обобщи, че Окръжния съд не е натоварен, при 
това в сравнение с предходните две години натовареността е намаляла 
значително, което от своя страна е предпоставка за срочно и качествено 
изготвяне на съдебните актове. 

Извършена бе проверка на 11 бр. от върнатите за допълнително 
разследване на прокуратурата дела, разпределени съгласно процесуалния 
стадий, на който са постановени съдебните актове: с разпореждане по 
чл.249 от НПК – 4 бр. – НОХД№234/08г., НОХД№36/09г., 
НОХД№129/09г., НОХД№253/09г., с протоколно определение по чл.288, 
т.1 от НПК – 3 бр. дела – НОХД№168/08г., НОХД№246/08г., 
НОХД№270/08г., и на основание чл.335, ал.1, т.1 от НПК - 4 бр. дела – 
ВНОХД№159/08г., ВНОХД№205/08г., ВНОХД№222/08г., 
ВНОХД№38/09г. 

Като основни причини за връщане на делата на прокурора за 
допълнително разследване на за допуснати на досъдебното производство 
отстраними съществени нарушения на процесуалните правила са: 
нарушения довели до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия 
и отразили се на неговата защита-обвинението е неясно, неточно и 
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непълно, тъй като обстоятелствената част на обвинителния акт не отговаря 
на изискванията на чл.246, ал.2 НПК; противоречие между 
обстоятелствената част и диспозитива на обвинителния акт; нарушени 
права на обвиняемия по чл.55 НПК-да се запознае с обвинението, да 
организира защитата си, да дава обяснения и да се запознава с 
доказателствата; внесено споразумение за решаване на делото в нарушение 
на текста на чл.381, ал.2 от НПК; нарушения довели до ограничаване 
процесуалните права на пострадалия.  

Бяха изискани и проверени 3 бр. дела, по които са постановени 
оправдателни присъди: НОХД№355/07г. обвинение по чл.343, ал.3 НК, 
прокурора не подържа обвинението, няма протест. НОХД№278/07г. 
обвинение по чл.244, ал.1 НК, САС частично потвърждава. НОХД№71/09г. 

На случаен принцип, бяха изискани и проверени следните дела:  
ВНОХД№266/09г., ЧНД№24/09г., ВЧНД№260/09г., 

ЧНД264/09г.ВНОХД№271/09г., НОХД№29/09г. НОХД№58/09г., 
ЧНД№224/09г., НОХД№76/08г., НЧД№260/09г., НЧД№264/09г., 
НОХД№266/09г., НОХД№271/09г. Не бяха констатирани нарушения, 
относно образуване, движение и приключване на делата. 

За периода от 01.01.2008г. до 30.06.2009г. в ОС-Видин, няма 
изгубени или спрени наказателни дала. 

 
 

ВИДИНСКИ РАЙОНЕН СЪД 
 

 Във Видинския районен за 2008 г. е имало щат за 15 съдии. 
Обособени са наказателно отделение състоящо се от седем съдии и 
гражданско отделение с осем съдии. За отчетния период съдия Гергова е била 
изцяло командирована в РС-София. През месец август съдия Василев е повишен в 
длъжност съдия в ОС-Видин. В края на годината съдиите Славчев и Стойнов са 
преминали на работа съответно в РС-София и РС-Своге.  

 
1. Разпределение на делата на принципа на случайния подбор 

съгласно чл.9 ЗСВ. 
- Случайният подбор чрез електронно разпределение на делата се 

извършва, съобразно поредността на постъпването им, от зам. 
председателя на съда П. Петков. Разпределението на наказателни дела, е 
между всички съдии, в това число зам. председателя по наказателни дела.  
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Разпределението на делата е сравнително равномерно, като разликите в 
натовареността на отделните състави е незначителна. Системата се 
експлоатира коректно.  
 
 2. Деловодни книги 

- При проверка на книгата за проведени закрити и разпоредителни 
заседания и описната книга, срочната книга, се установи че се водят 
съгласно изискванията на ПАРОАВАС. За календарната година са 
приключени с отразяване началния и крайния номер и поредността на 
страниците. 

- Води се книга за веществени доказателства, като за постъпилите в 
съда  са съставени приемо-предавателен протоколи, които в последствие са 
приложени към самите наказателни дела. В протокола се посочва 
състоянието в което се приемат на веществените доказателства. Всички 
в.д. се описват подробно в книгата за в.д. с всички индивидуализиращи 
белези.  
- При проверка на книгата за изпълнение на влезли в сила присъди и 
определения, се установи че препис от присъдата с малки изключения /по 
НОХД№1088/07г., НОХД№1403/06г., НОХД№528/07г., НОХД№48/07г., 
НОХД№967/07г.,, НОХД№975/07г., НОХД№1648/08г./ се изпраща за 
изпълнение на прокуратурата в законоустановеният срок. Не се извършва 
ежемесечна проверка на книгата, относно спазване срока за изпращане на 
съдебните актове съгласно чл.120 от ПАРОАВАС. 
 

3. Образуване, движение и приключване на делата. 
Постъпили дела през проверявания период – 1702 дела. 
Несвършени дела в началото на отчетния период – 306 дела. 
Общо дела за разглеждане – 2008 бр. от които: 
НОХД – 561 бр. 
НАХД – 624 бр. 
НЧХД – 57 бр. 
По чл.78а от НК – 98 бр. 
ЧНД – 573 бр. 
ЧНД разпити – 95 бр. 
Общо свършени дела- 1775 дела в това число: 
НОХД – 451 бр. 
НАХД – 550 бр. 
НЧХД – 44 бр. 
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По чл.78а от НК – 91 бр. 
ЧНД – 544 бр. 
ЧНД разпити – 95 бр. 
Общо решени дела по същество – 1472 дела. 
Прекратени – 303 дела. 
Споразумения по чл.382 - 22 дела. 
Споразумения по чл. 384 – 120 дела. 

 Приключени дела в тримесечен срок – 1545бр. – НОХД-339 бр., 
НОХД-465 бр., по чл.78а НК-88бр. Неприключването на останалите 
дела в този срок се дължи на обективни причини - необходимост от 
събиране на допълнителни доказателства, неявяване на свидетели и 
подсъдими, обявяване за национално издирване на подсъдими и 
свидетели.  
 Останали несвършени дела в края на периода – 233 дела. 
 Прекратени и върнати на ВРП – 40 дела. 

Прекратените производства по НОХД са общо 189 - 142 споразумения, 40 
върнати за доразследване и 7 бр. по други причини, което спрямо общия брой 
свършени НОХД /451бр./ е 41.90 %.   

 Бяха установени нарушения във връзка с движението и 
приключването на следните наказателни дела: 
1.НОХД №959/2007 год.приключено на 16.01.2008 год.-мотивите са 
постановени на 19.02.2008 год. 
2.НОХД №1586/2006 год.приключено на 16.01.2008 год.-мотивите са 
постановени на 25.02.2008 год. 
3.АНД №1508/2006год.приключено на 16.01.2008 год.-мотивите са 
постановени на 09.04.2008 год. 
4.АНД №1573/2007 год.приключено на 22.01.2008 год.-мотивите са 
постановени на 03.07.2008 год. 
5.АНД №1029/2007 год. приключено на 22.01.2008 год.-мотивите са 
постановени на 28.05.2008 год. 
6.АНД №1263/2007 год.приключено на 29.01.2008 год.-мотивите са 
постановени на 14.07.2008 год. 
7.АНД №1210/2007 год.приключено на 29.01.2008 год.-мотивите са 
постановени на 23.06.2008 год. 
8.АНД №1020/ 2007год. год.приключени на 29.01.2001 год.-мотивите са 
постановени на 14.07.2008 год. 
9.АНД №1216/07 год.приключено на 29.01.2008 год.-мотивите са 
постановени на 23.06.2008 год. 
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10.НОХД №1648/2007 год.приключено на 05.02.2008 год.-мотивите са 
изготвени на 09.04.2008 год. 
11. НОХД №1517/2007 год.приключено на 05.02.2008 год.-мотивите са 
изготвени на 20.06.2008 год. 
12. АНД №1679/07 год.приключено на 12.02.2008 год.-мотивите са 
постановени на 14.07.2008 год. 
13. АНД №824/07 год.приключено на 19.02.2008 год.-мотивите са 
постановени на 08.07.2008 год. 
14. АНД №21/08 год.приключено на 19.02.2008 год.-мотивите са 
постановени на 03.07.2008 год. 
15. АНД №1578/07 год.приключено на 26.02.2008 год.-мотивите са 
постановени на 14.07.2008 год. 
16. НОХД №1409/2007 год.приключено на 27.02.2008 год.-мотивите са 
изготвени на 19.06.2008 год. 
17. АНД №1169/07 год.приключено на 04.03.2008 год.-мотивите са 
постановени на 14.07.2008 год. 
18. АНД №1619/07 год.приключено на 04.03.2008 год.-мотивите са 
постановени на 16.07.2008 год. 
19. АНД №1670/07 год.приключено на 05.03.2008 год.-мотивите са 
постановени на 13.06.2008 год. 
20. АНД №119/08 год.приключено на 05.03.2008 год.-мотивите са 
постановени на 17.07.2008 год. 
21. АНД №111/08 год.приключено на 01.04.2008 год.-мотивите са 
постановени на 16.07.2008 год. 
22. АНД №259/08 год.приключено на 02.04.2008 год.-мотивите са 
постановени на 14.07.2008 год. 
23. НОХД №185/08 год.приключено на 22.04.2008 год.-мотивите са 
постановени на 19.06.2008 год. 
24. АНД №368/08 год.приключено на 23.04.2008 год.-мотивите са 
постановени на 07.07.2008 год. 
25. НОХД №388/08 год.приключено на 23.04.2008 год.-мотивите са 
постановени на 19.06.2008 год. 
26. АНД №422/08 год.приключено на 29.04.2008 год.-мотивите са 
постановени на 07.07.2008 год. 
27. АНД №425/08 год.приключено на 30.04.2008 год.-мотивите са 
постановени на 07.07.2008 год. 
28. АНД №397/08 год.приключено на 07.05.2008 год.-мотивите са 
постановени на 17.07.2008 год. 
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29. АНД №412/08 год.приключено на 27.05.2008 год.-мотивите са 
постановени на 17.07.2008 год. 
30. АНД №810/08 год.приключено на 10.09.2008 год.-мотивите са 
постановени на 16.12.2008 год. 
31. АНД №775/08 год.приключено на 16.09.2008 год.-мотивите са 
постановени на 15.12.2008 год. 
32. АНД №1130/08 год.приключено на 08.10.2008 год.-мотивите са 
постановени на 28.01.2009 год. 
33. АНД №1111/08 год.приключено на 08.10.2008 год.-мотивите са 
постановени на 28.01.2009 год. 
34. НОХД №895/08 год.приключено на 26.11.2008 год.-мотивите са 
постановени на 16.03.2009 год. 
35. НОХД №45/09 год.приключено на 02.04.2009 год.-мотивите са 
постановени на 03.06.2009 год. 
36. НОХД №1591/08 год.приключено на 07.04.2009 год.-мотивите са 
постановени на 03.06.2009 год. 
37. НОХД №1351/08 год.приключено на 08.04.2009 год.-мотивите са 
постановени на 27.07.2009 год. 
38. АНД №79/09 год.приключено на 11.02.2009 год.-мотивите са 
постановени на 25.05.2009 год. 
39. АНД №1600/08 год.приключено на 17.02.2009 год.-мотивите са 
постановени на 25.05.2009 год. 
40. АНД №204/09 год.приключено на 25.03.2009 год.-мотивите са 
постановени на 24.07.2009 год. 
41. ЧНД №781/08 год.приключено на 28.01.2009 год.-мотивите са 
постановени на 30.04.2009 год. 
 Видно от изготвената справка на РС Видин, съдия А. Дечев за 2008г. 
е ползвал годишен отпуск – 35 работни дни считано от 21.07.2008г. до 
05.09.2008г. За първото полугодие на 2009г. не е ползвал отпуск, както и 
не е ползвал отпуск с разрешение на здравните органи/болнични/ за 
проверявания период. 
 От направената констатация е безспорно, че е налице значително 
забавяне на сроковете за изготвяне на мотивите на горепосочените дела от 
съдия Андрей Живков Дечев. 
 С оглед на гореизложеното, е налице дисциплинарно нарушение 
извършено от съдия в РС град Видин – Андрей Живков Дечев по смисъла 
на чл.307, ал.3, т.1 от ЗСВ, а именно системно неспазване на сроковете, 
предвидени в процесуалните закони . 
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 На основание чл.312, ал.1, т.3 вр. чл.54, ал.1, т.2 и т.5 и ал.2 от ЗСВ е 
предложено на Административния ръководител, предвид правомощията 
му по чл.311, т.1 от ЗСВ, за образуване на дисциплинарно производство и 
налагане на дисциплинарно наказание по чл.308, ал.1, т.2 ЗСВ - 
„порицание” на съдия Андрей Живков Дечев от РС Видин за извършеното 
от него дисциплинарно нарушение по чл.307, ал.3, т.1 и ЗСВ. 

 
Извършена бе проверка на дела от общ характер, върнати за 

допълнително разследване на Районна прокуратура –гр. Видин, 
разпределени съгласно процесуалния стадий, на който са постановени 
съдебните актове: с разпореждане по чл.249 от НПК - НОХД№441/08г., 
НОХД№536/08г., НОХД№583/08г., НОХД№642/08г., НОХД№639/08г., 
НОХД№652/08г., НОХД№751/08г., НОХД№788/08г., НОХД№841/08г., 
НОХД№917/08г., НОХД№923/08г., НОХД№1060/08г., НОХД№1315/08г., 
НОХД№1279/08г., НАХД№1379/08г., НОХД№1428/08г., 
НОХД№1520/08г., НОХД№59/09г., НОХД131/09г., НОХД№488/09г., 
НОХД№131/09г., НОХД№759/09г. и с протоколно определение по чл.288, 
т.1 от НПК – НОХД№1685/07г., НОХД№1174/07г., НОХД№1631/07г., 
НОХД№1635/07г., НОХД№1663/07г., НОХД№89/08г., НОХД№1202/07г., 
НОХД№333/08г., НОХД№269/08г., НОХД№501/08г., НОХД№791/08г., 
НОХД№645/08г., НОХД№626/08г., НОХД№935/08г., НОХД№ 976/08г., 
НОХД№912/08г., НОХД№585/08г., НОХД№1562/08г., НОХД№785/08г., 
НОХД№1335/08г., НОХД№433/08г., НОХД№132/08г., НОХД№913/08г., 
НОХД№1649807г., НОХД№361/09г.,  

Като основни причини за връщане на делата на прокурора за 
допълнително разследване за допуснати на досъдебното производство 
отстраними съществени нарушения на процесуалните правила са:  

-нарушения довели до ограничаване на процесуалните права на 
обвиняемия и отразили се на неговата защита-обвинението е неясно, 
неточно и непълно, тъй като обстоятелствената част на обвинителния акт 
не отговаря на изискванията на чл.246, ал.2 НПК; противоречие между 
обстоятелствената част и диспозитива на обвинителния акт; неизпълнение 
на дадени указания от РП – внесен идентичен обвинителен акт; 
неизпълнение на разпоредбата на чл.389 от НПК; неизпълнение на 
разпоредбата на чл.94, ал.1, т.2 от НПК; нарушени права на обвиняемия по 
чл.55 НПК-да се запознае с обвинението, да организира защитата си, да 
дава обяснения и да се запознава с доказателствата; нарушение на 
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разпоредбата на чл.227, ал.8 НПК, нарушения довели до ограничаване 
процесуалните права на пострадалия.  

Бяха изискани и проверени 7 бр. дела, по които са постановени 
оправдателни присъди: НАХД№716/09г. прокуратурата подържа 
обвинението, липсва протест; НОХД№703/08г. обвинение по чл.235, ал.1 
от НК, прокуратурата подържа обвинението, липсва протест; 
НОХД№1114/07г. обвинение по чл.323, ал.1 от НК, прокуратурата 
подържа обвинението, липсва протест; НОХД№895/08г. обвинение по 
чл.326, ал.1 от НК; НОХД№487/08г.обвинение по чл.316 НК, ВОС 
потвърждава присъдата; НОХД№1451/07г. обвинение по чл.129 НК, 
прокуратурата подържа обвинението, липсва протест; НОХД№67/08г. 
обвинение по чл.279 от НК; НОХД№1652/07г. обвинение по чл.195 от НК. 

На случаен принцип, бяха изискани и проверени следните дела:  
НЧХД№1184/08г., НЧХД№1320НЧХД№150/09г., НАХД№193/09г., 

НАХД№58/09г., НАХД№431/09г., НАХД№191/09г., 
НОХД№222/09г.НОХД№439/09г. Не бяха констатирани нарушения, 
относно образуване, движение и приключване на делата. 

Не се установиха нарушения по образуването и движението на дела 
по реда на УБДХ. 

Спрени дела: НАХД№22/07г. обр. на 10.01.07г., спряно на 12.09.07г. 
на основание чл.251, ал.1 във вр. с чл.25, т.1 от НПК. Делото не е 
администрирано, не са извършвани справки за отпадане основанията за 
спиране. НОХД№1483/08г. обр. на 11.11.08г. Спряна с разпореждане то 
10.02.09г. на основание чл.25, т.2 от НПК. НОХД№73/04г. обр. на 
29.09.04г. Протокол от 15.12.05г., делото е спряно с мотиви „ делото не 
следва да се насрочва, тъй като е абсолютно безсмислено”. Не са 
извършвани справки. НОХД№1502/06г. обр. на 05.12.06г. разпореждане от 
27.05.08г. спряно поради отсъствие на подсъдимия, възобновено, спряно 
отново на 13.01.09г. 

За периода от 01.01.2008г. до 30.06.2009г. в РС-Видин, няма 
изгубени наказателни дала. 

 
 

РАЙОНЕН СЪД КУЛА 
 

За проверявания период в районен съд гр. Кула по щат са работили 2 
районни съдии, председател на съда –Ралица Данкова и съдия Магдалена 
Стоянова, като и двете са разглеждали граждански и наказателни дела. 
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1. Разпределение на делата на принципа на случайния подбор 

съгласно чл.9 ЗСВ. 
- Случайният подбор чрез електронно разпределение на делата се 

извършва, съобразно поредността на постъпването им.  
Разпределението на делата е равномерно, като разликите в натовареността 
на отделните състави е незначителна. Системата се експлоатира коректно. 
Към делата се прилага протокол за избор на съдия-докладчик. 
 
 2. Деловодни книги 

- При проверка на описната книга за 2008г. се установи че не се 
попълват графите: дата на предаване в архив, номер на архивната връзка и 
номер на архивното дело. За календарната година, описната книга не е 
приключена с отразяване началния и крайния номер и поредността на 
страниците. 

-В срочна книга за открити съдебни заседания по наказателни дела - 
се попълват всички графи съгласно изискванията. Срочната книга не е 
приключена с подпис и печат в края на съответната календарна година.  

- Води се книга за веществени доказателства, като за постъпилите в 
съда в.д. се съставят приемо-предавателни протоколи, които в последствие 
са приложени към самите наказателни дела. Протокола се изготвя в три 
еднообразни екземпляра, един от тях се прилага към делото един за служба 
деловодство и един за прокуратурата, като в протокола се посочва 
състоянието в което се приемат на веществените доказателства. Всички 
в.д. се описват подробно в книгата за в.д. с всички индивидуализиращи 
белези.  
- При проверка на книгата за изпълнение на влезли в сила присъди и 
определения, се установи че се води съгласно изискванията. Препис от 
присъдата се изпраща за изпълнение на прокуратурата в 
законоустановеният срок. Не се извършва ежемесечна проверка на книгата, 
относно спазване срока за изпращане на съдебните актове съгласно чл.120 
от ПАРОАВАС. 

 
3. Образуване, движение и приключване на делата. 
Постъпили дела през проверявания период – 164 дела. 
Несвършени дела в началото на отчетния период – 26 дела. 
Общо дела за разглеждане – 190 дела от които:  

- НОХД – 67 бр. 
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- НАХД – 55 бр. 
- НЧХД – 9 , бр. 
- по чл. 78а от НК – 12 бр. 
- ЧНД – 39 бр. 

Общо свършени дела- 177 дела в това число: 
- НОХД – 59 бр. 
- НАХД – 51 бр. 
- НЧХД – 8 бр.  
- по чл. 78а от НК – 12 бр. 
- ЧНД – 39 бр. 

Общо решени дела по същество – 135 дела, в тази бройка не са 
включени приключилите със спогодби и споразумения дела. 

Прекратени – 28 дела. 
Споразумения -15 дела. 

 Приключени дела в тримесечен срок – НОХД-46 бр., НАХД-47 бр. 
НЧХД- 5 бр., по чл.78а НК-12 бр. Неприключването на останалите дела 
в този срок се дължи на обективни причини - необходимост от събиране 
на допълнителни доказателства, неявяване на свидетели и подсъдими, 
обявяване за национално издирване на подсъдими и свидетели или 
несвоевременно постъпване на отговор за резултата от издирването им..  
 Останали несвършени дела в края на периода – 13 дела. 
 Оправдателни присъди – 6 
 Прекратени и върнати на РП – 12 дела. 

-За периода от 01.01.2008г. до 31.12.2008г. в предадените на съд по 
НОХД са 61 лица. Като броят на осъдените лица по НОХД е 51, а на 
оправданите – 10 лица.  

Извършена бе проверка на 12 броя дела от общ характер, върнати за 
допълнително разследване на Районна прокуратура –гр. Кула, 
разпределени съгласно процесуалния стадий, на който са постановени 
съдебните актове: с разпореждане по чл.249 от НПК – 9 бр. 
/НОХД№00095/08г., НОХД№00079/09г., НОХД№00030/09г., 
НОХД№00150/08г., НОХД№00024/08г., НОХД№00074/08г., 
НОХД№00118/08г., НОХД№00083/08г., НОХД№00130808г./ и с 
протоколно определение по чл.288, т.1 от НПК – 3 бр. дела 
/НОХД№00081/08г., НОХД№00043/08г., НОХД№00075/08г.  

Като основни причини за връщане на делата на прокурора за 
допълнително разследване на за допуснати на досъдебното производство 
отстраними съществени нарушения на процесуалните правила са:  
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-нарушения довели до ограничаване на процесуалните права на 
обвиняемия и отразили се на неговата защита-обвинението е неясно, 
неточно и непълно, тъй като обстоятелствената част на обвинителния акт 
не отговаря на изискванията на чл.246, ал.2 НПК; противоречие между 
обстоятелствената част и диспозитива на обвинителния акт; обвиняемият 
не е бил привлечен в това качество и не е съставено съответното 
постановление; нарушени права на обвиняемия по чл.55 НПК-да се 
запознае с обвинението, да организира защитата си, да дава обяснения и да 
се запознава с доказателствата; нарушение на разпоредбата на чл.227, ал.8 
НПК, нарушения довели до ограничаване процесуалните права на 
пострадалия.  

Бяха изискани и проверени 2 бр. дела, по които са постановени 
оправдателни присъди: НОХД№53/08г. постановена присъда №33 от 
05.11.2008г. С присъда №7 от 20.01.2009г. постановена по 
ВНОХД№338/08г. Видински окръжен съд отменя присъда №33/05.11.08г. 
постановена по НОХД№00053/08г. на РС-Кула, като признава и 
четиримата подсъдими за виновни. С решение №147 от 24.03.2009г. по 
НД№115/09г. ВКС на РБ оставя в сила присъда №7/20.01.09г. постановена 
по ВНОХД№338/08г. на ВОС. 

НАХД№00151/08г.- по чл.78а от НК, решение №59/30.12.08г. С 
решение №26 от 16.03.09г. ВОС потвърждава решение №59/30.12.08г. по 
НАХД№00151/08г. но РС-Кула. 

На случаен принцип, бяха изискани и проверени следните дела: 
НОХД№00079/08г., НОХД№00114/08г., НОХД№00111/08г., 
НОХД№00071/08г., НОХД№00056/08г., НОХД№00045/08г., 
НОХД№00018/08г., НОХД№00014/08г., НОХД№00011/08г., 
НОХД№00009/09г., НОХД№00039/09г., НОХД№00089/08г., 
НОХД№00086/08г., НОХД№00049/08г., НОХД№00072/08г., 
НОХД00120/08г., НОХД№00131/08г. и НОХД№00117/08г. Не бяха 
констатирани нарушения, относно образуване, движение и приключване на 
делата. 

Констатирано бе, че по отношение на административно-наказателни 
дела, съществува забава в изготвяне на решенията, но се касае за 
незначителен срок извън процесуално установените/НАХД№00025/08г., 
НАХД№00034/08г., НАХД№00097/08г., НАХД№00098/08г., 
НАХД№00108/08г./ 

За периода от 01.01.2008г. до 13.10.2009г. в РС-Кула, няма изгубени 
или спрени наказателни дала. 
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РАЙОНЕН СЪД БЕЛОГРАДЧИК 

 
 За проверявания период в районен съд гр. Белоградчик са работили 
трима районни съдии, като четвъртата щатна бройка е останала незаета. 
Председателят на съда – Антон Антов е разглеждал граждански дела, 
съдия Анна Кайтазка е разглеждала наказателни дела, а съдия Божидарка 
Йосифова е разглеждали граждански и наказателни дела.  

 
1. Разпределение на делата на принципа на случайния подбор 

съгласно чл.9 ЗСВ. 
- Случайният подбор чрез електронно разпределение на делата се 

извършва, съобразно поредността на постъпването им от председателят на 
съда.  
Разпределението на делата е равномерно, като разликите в натовареността 
на отделните състави е незначителна. Системата се експлоатира коректно.  
 
 2. Деловодни книги 

При проверка на срочните книги, съответно за открити съдебни 
заседания по наказателни дела, срочна книга за проведени закрити 
заседания и описната книга, се установи че се водят съгласно изискванията 
на ПАРОАВАС. За календарната година са приключени/ с изключение на 
срочната книга/ с отразяване началния и крайния номер и поредността на 
страниците. 

- Води се книга за веществени доказателства, като за постъпилите в 
съда в.д. са съставени приемо-предавателен протоколи, които в 
последствие са приложени към самите наказателни дела. Протокола се 
изготвя в три еднообразни екземпляра, един от тях се прилага към делото 
един за служба деловодство и един за прокуратурата, като в протокола се 
посочва състоянието в което се приемат на веществените доказателства. 
Всички в.д. се описват подробно в книгата, с всички индивидуализиращи 
белези.  
- При проверка на книгата за изпълнение на влезли в сила присъди и 
определения, се установи че се води съгласно изискванията. Препис от 
присъдата се изпраща за изпълнение на прокуратурата в 
законоустановеният срок. Не се извършва ежемесечна проверка на книгата, 
относно спазване срока за изпращане на съдебните актове съгласно чл.120 
от ПАРОАВАС. 
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3. Образуване, движение и приключване на делата. 
Постъпили дела през проверявания период – 362 дела. 
Несвършени дела в началото на отчетния период – 25 дела. 
Общо дела за разглеждане – 387 дела от които:  

- НОХД – 143 бр. 
- НАХД – 88 бр. 
- НЧХД – 13 бр. 
- по чл. 78а от НК – 15 бр. 
- ЧНД – 65 бр. 
- ЧНД разпити – 63 бр. 

Общо свършени дела- 344 дела в това число: 
- НОХД – 122 бр. 
- НАХД – 73 бр. 
- НЧХД – 11 бр.  
- по чл. 78а от НК – 11 бр. 
- ЧНД – 64 бр. 
- ЧНД разпити – 63 бр. 

Общо решени дела по същество – 264 дела, в тази бройка не са 
включени приключилите със спогодби и споразумения дела. 

Прекратени – 80 дела. 
Споразумения -53 дела. 

 Приключени дела в тримесечен срок 325 бр. – НОХД-112 бр., НАХД-
70 бр. НЧХД- 5 бр., по чл.78а НК-11 бр. Неприключването на 
останалите дела в този срок се дължи на обективни причини - 
необходимост от събиране на допълнителни доказателства, неявяване 
на свидетели и подсъдими, обявяване за национално издирване на 
подсъдими и свидетели или несвоевременно постъпване на отговор за 
резултата от издирването им. 
 Останали несвършени дела в края на периода – 43 дела. 
 Оправдателни присъди – за периода не са постановени оправдателни 
присъди. 
 Прекратени и върнати на РП – 10 дела. 

Извършена бе проверка на 11 броя дела от общ характер, върнати за 
допълнително разследване на Районна прокуратура –гр. Белоградчик, 
разпределени съгласно процесуалния стадий, на който са постановени 
съдебните актове: с разпореждане по чл.249 от НПК – 7 бр. 
/НОХД№32/08г., НОХД№65/08г., НОХД№233/08г., НОХД№105/08г., 
НОХД№206/07г., НОХД№158/08г., НОХД№91/08г., НОХД№248/08г. и с 
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протоколно определение по чл.288, т.1 от НПК – 3 бр. дела 
НОХД№29/09г., НОХД№10/07г., НОХД№160/08г. 

Като основни причини за връщане на делата на прокурора за 
допълнително разследване на за допуснати на досъдебното производство 
отстраними съществени нарушения на процесуалните правила са:  

-нарушения довели до ограничаване на процесуалните права на 
обвиняемия и отразили се на неговата защита-обвинението е неясно, 
неточно и непълно, тъй като обстоятелствената част на обвинителния акт 
не отговаря на изискванията на чл.246, ал.2 НПК; противоречие между 
обстоятелствената част и диспозитива на обвинителния акт; обвиняемият 
не е бил привлечен в това качество и не е съставено съответното 
постановление; нарушени права на обвиняемия по чл.55 НПК-да се 
запознае с обвинението, да организира защитата си, да дава обяснения и да 
се запознава с доказателствата; нарушение на разпоредбата на чл.227, ал.8 
НПК, нарушения довели до ограничаване процесуалните права на 
пострадалия.  

Бяха изискани и проверени 2 бр. дела, по които са постановени 
оправдателни присъди в периода след 31.12.08г.: НОХД№93/09г. 
постановена присъда на 11.06.09г., НОХД№66/08г.- постановена присъда 
на 04.02.09г. 

На случаен принцип, бяха изискани и проверени следните дела: 
НОХД№95/09г., НОХД№117/09г., НОХД№55/09г. – повдигнато обвинение 
за престъпление по чл.196, ал.1, т.1 от НК. При постъпило изрично искане 
за „съкратено съдебно следствие”, съдът не го насрочва и провежда по тази 
процедура, а призовава всички свидетели и вещи лица. В първото 
заседание по делото се уважава искането и се гледа делото по чл. 372 НПК. 
НОХД№161/09г. прекратено със споразумение, НОХД№115/09г. 
прекратено със споразумение, НОХД№83/09г. –съкратено съдебно 
следствие, НОХД№71/09г. прекратено със споразумение, НОХД№89/09г. 
прекратено със споразумение, НОХД№54/09г. прекратено със 
споразумение, НОХД№78/08г. прекратено със споразумение, 
НАХД№152/09г. по чл.78а НК, НАХД№172/09г. по чл.78а НК, 
НАХД№44/09г. по чл.78а НК, НАХД№127/09г., НАХД№169/09г., 
НАХД№160/09г. по чл.78а НК, ЧНД№190/09г. чл.243 НПК, ЧНД№79/09г. 
чл.243 НПК, НЧХД№149/09г. и НАХД№34/09г. Не бяха констатирани 
нарушения, относно образуване, движение и приключване на делата. 

Не се установиха нарушения по образуването и движението на дела 
по реда на УБДХ. 
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За периода от 01.01.2008г. до 30.06.2009г. в РС-Белоградчик, няма 
изгубени или спрени наказателни дала. 

 
ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 
  
- Създадена е добра организация на административната дейност на 

проверяваните съдилища. 
- Като констатация относно образуване, движение и приключване на 

делата се налага, че преобладаващата част от делата са насрочвани 
своевременно от докладчика и са разглеждани и свършвани в кратки 
срокове. Не се констатира безпричинно отлагане и забавяне на 
производствата.  

- По отношение на РС-Кула, следва да се отбележат съответните 
пропуски, по подробното и пълно водене на описните и срочните книги, с 
цел пълното и точно попълване на графите и съответното приключване в 
края на календарната година. 
 - С оглед направената констатация и по отношение на четирите 
проверявани съдилища, че не се извършва ежемесечна проверка на 
книгата, относно спазване срока за изпращане на съдебните актове 
съгласно чл.120 от ПАРОАВАС. Административните ръководители да 
предприемат действия с оглед спазване разпоредбата на чл.120 от 
ПАРАОВАС.  

- При спиране на делото, да се извършват редовни справки, 
относно отпадане на основанията за спиране. 
 - По отношение, допуснатото забавяне при изготвяне на мотивите и 
решенията по дела, председателят на РС-Видин, с оглед правомощията му 
по чл.80, ал.1, т.1 от ЗСВ, да извършва системен и по-строг контрол на 
дейността на съдиите, във връзка със спазване на предвидените 
процесуални срокове, които са задължителни за тях, с оглед разпоредбата 
на чл.12, ал.2 от ЗСВ. 

- За предприетите мерки, с оглед направените препоръки, 
Инспектората към ВСС, да бъде уведомен в едномесечен срок. 

 
 
 
 
 
                                      ИНСПЕКТОР: 
 
                                                                 /ПЕТЪР МИХАЙЛОВ/ 


