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 ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 

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

 
 

 

ДОКЛАД ЗА  

ДЕЙНОСТТА НА СЪДИЛИЩАТА  

В РАЙОНА НА  

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД – АПЕЛАТЕВЕН СЪД 
гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ОКРЪЖЕН СЪД - гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 
РАЙОНЕН СЪД - гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, гр. ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

и гр. ПАВЛИКЕНИ  и  гр. СВИЩОВ  и  РАЙОНЕН СЪД  ГРАД  
ЕЛЕНА. 

 
 

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 Велико Търново,както и на заповед №203/26.11.    
2008г. на Главния инспектор, 

 СЕ ИЗВЪРШИ КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА на 
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД – АПЕЛАТЕВЕН СЪД гр. 
ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ОКРЪЖЕН СЪД - гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 
РАЙОНЕН СЪД - гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО,РАЙОНЕН СЪД -гр. ГОРНА 
ОРЯХОВИЦА,РАЙОНЕН СЪД- гр. ПАВЛИКЕНИ,РАЙОНЕН СЪД - 
ГРАД СВИЩОВ И РАЙОНЕН СЪД- ГРАД ЕЛЕНА,  с обхват на 
проверката от 01.01.2007год. до 01.07.2008 год. и задачи на проверката: 

- срочност на разгледаните дела и срокове за изготвяне на мотивите 
към тях. 

- върнати за доразследване дела - причини и основания, както и 
спрени наказателни дела. 

- изпълнение на присъдите, срокове и причини за евентуално 
просрочване. 

- общи данни за постъпилите и решени дела от всеки съдия; потвърдени, 
изменени и отменени съдебни актове; оправдателни присъди. 

- общ контрол - извършени ревизии от Окръжния съд и от Апелативен 
съд; предложения за изменение на будещи съмнение и водещи до 
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противоречиво приложение текстове на отделни норми, както и 
до противоречива съдебна практика. 

- заповедни книги. 
 
СРОК за извършване на проверката от 01.12.2008г. до 

12.12.2008г. С ПРОВЕРЯВАЩИ:  
 
ИНСПЕКТОРИ: Петър Кирилов Михайлов и Светлин Емилов 

Стефанов.  
ЕКСПЕРТИ: Иван Димитров Тенчев, Мария Андреева 

Тодорова, Олег Стоимиров Велинов и Николай Иванов Костадинов. 
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. 

  
 

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ 
 

                           АПЕЛАТИВЕН СЪД 
 

През 2008 год.в Апелативен съд град Велико Търново са работили 
14 съдии с доказан професионализъм и дългогодишен опит като съдии от 
кариерата.Съдът се ръководи от председател и административен 
ръководител на съда, както и от трима заместник председатели, 
отговарящи съответно за наказателно,гражданско и търговско отделение. 

Председател на съда и административен ръководител е г-жа 
Йорданка Неделчева. 

В специализирана и обща администрация работят 19 съдебни 
служители. 

 
Брой наказателните дела за разглеждане към 31.12.2007 год. 
В началото на 2007г.-на производство са останали несвършени 

въззивни НОХД - 27 бр., ЧНД- ІІ инст. – 2 дела или общо 29 дела. 
Постъпили са ВНОХД – 148 бр.дела. 

 
2. Брой на свършените / решени / дела в края на годината. 
В периода са стояли за разглеждане 175 въззивни наказателни общ 

характер дела, от които са свършени 160 дела, а от тях в тримесечен срок 
от образуването до изготвянето на съдебния акт- 139 дела.  
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Пред съда са стояли за разглеждане през 2007г 142 бр. ЧНД- ІІ 
инст- 2 несвършени от предходния период и 140 новопостъпили. Всички 
дела от този вид са свършени в тримесечен срок от образуването . 

В съда са постъпили 36 дела по чл. 243 от НПК  дела и това са и 
делата за разглеждане, тъй като от този вид не е имало несвършени в края 
на 2006г. Всички дела от този вид са свършени в тримесечния срок, което 
съставлява . 
            Въззивни наказателни общ характер дела  приключили със съдебен 
акт по същество са 159 дела, от които  139 в срок до три месеца .  
Извън тримесечният срок са решени 20 дела. Разгледана по съдии, 
статистиката сочи следното: докладчик съдия Млеканова: ВНОХД № 
153/07г решено в четиримесечен срок поради постъпване на апелатора –
подсъдим в болница; съдия Ванев : ВНОХД № 352/06 –решено в срок 3 м 7 
д- поради неявяване на частния обвинител и гражданския ищец и 
повереника му по уважителна причина- представен болничен лист. 
ВНОХД № 20/07г- решено в срок 5 м и 16 дни- съдебното заседание по 
делото е отлагано четири пъти поради заболяване на апелатора и 
желанието му да вземе лично участие в разглеждане на делото, за 
изслушване на повторна експертиза, и два пъти поради неявяване на 
редовно упълномощен защитник; ВНОХД № 192/07г- решено в срок 3 м и 
21 дни, като просрочието се дължи на заболяване на апелатора-подсъдим и 
желанието му за лично участие в процеса. Съдия –докладчик Жеков: 
ВНОХД № 363/ 07- 3 м 12 дни по причина служебна ангажираност на 
защитника на апелатора-подсъдим.; ВНОХД № 162/07-решено в срок 5м 
16 дни по причини: неявяване на подсъдимия и защитника му в резултат на 
уважена молба, сочеща уважителна причина за неявяването, а в 
последствие два пъти е отлагано съдебното заседание поради заболяване 
на подсъдимия; ВНОХД № 231/07г- 3м е 8 дни- уважена молба на 
защитата за отлагане на заседанието за друга дата; съдия докладчик 
Трифонов: ВНОХД № 404/06г- решено в срок 5 м и 25 дни- заседанието по 
делото е било насрочено за 26.02.07г, но по молба на защитник, че е 
ангажиран служебно за тази дата, съдия-докладчик си е позволил след като 
е уважил молбата за отлагане, да насрочи заседанието по делото след три 
месеца- на 14.05.07г;  ВНОХД № 16/07- 3м и 5 дни- причина-заболяване на 
подсъдимия; ВНОХД № 96/07- решено в срок 8 м и 23 дни, по причина, че 
е отлагано заседанието три пъти за разпит на свидетел във въззивната 
инстанция; ВНОХД № 157/07- решено в 4-месечен срок поради нередовно 
призоваване на гражданския ищец; ВНОХД № 176/07- 3 м 13 дни-веднъж 
отложено заседанието поради служебна ангажираност на защитника; 
Съдия-докладчик Тошев: ВНОХД № 270/06- 8 м 1 ден- основната причина 
е, че пред въззивния съд е открито съдебно следствие и са събирани 
доказателства като заключението на първоначалната експертиза не е 
предадено в срок, допуснати са до разпит свидетели, които не са се явили в 
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едно заседание и е назначена нова повторна експертиза, с оглед изясняване 
обстоятелствата по делото.; ВНОХД № 410/06 –решено в срок 6 м и 25 
дни-причини в първо заседание не явяване защитника на апелатора, а във 
второто-на самия апелатор, като са установени уважителни причини за 
това; ВНОХД № 34/07 – открито съдебно следствие пред въззивната 
инстанция с допуснато за изслушване заключение на съдебно 
икономическа експертиза като вещото лице е проучвано за достъп до 
класифицирана  информация; ВНОХД № 42/07- 4 м 3 дни, по причина 
изслушване заключение на повторна експертиза. По същата причина и 
ВНОХД № 105/07г е решено в 4 м и 27 дни; ВНОХД № 122/07- 5 м и 22 
дни- причини открито съдебно следствие пред въззивната инстанция и 
съдебна ваканция; ВНОХД № 178/07- 6 м и 3 дни- назначаване на повторна 
експертиза и заболяване на вещото лице; ВНОХД № 196/07г 6 м 5 дни- 
заседанието отлагано два пъти по причина служебна ангажираност на 
защитника на подсъдимия, а впоследствие и заболяване на защитника. 
Съдия Неделчева от насрочените и решени дела, няма такива, които 
да са извън тримесечния срок. 
            В заключение, видно е, че в девет случая забавата е не е повече от 
месец и се дължи на отлагането им поради заболяване на подсъдим, който 
желае да присъства на съдебното заседание пред въззивната инстанция или 
на неявяване на надлежно упълномощен адвокат от чиято защита 
подсъдимият не се отказва, или на откриване на съдебно следствие пред 
въззивната инстанция за събиране на нови доказателства или изслушване 
на експертиза. Характерно за тези дела е, че в повечето случай 
подсъдимите са с мярка за неотклонение по лека от „задържане под 
стража” и злоупотребяват с правата, дадени им от закона. Макар и не 
много на брой, делата по които се открива съдебно следствие за събиране 
на нови доказателства пред въззивната инстанция, и най вече за 
изслушване заключение на съдебно-медицински експертизи от 
републикански специалисти по психиатрия, по обективни причини не 
могат да приключат в тримесечния инструктивен срок.  
             По  свършените дела са проведени 202 заседания, което налага 
извода, че някои от делата са отлагани след първото заседание, но всеки 
състав е проявявал старание това да не се отрази на своевременното 
приключване на делото. Отлагани дела по вина на съда няма.  
             Към 31.12.2007 г. са останали несвършени 15 дела,  постъпили в 
съда след 01.12.2007 г. и с оглед спазване на законните срокове за 
призоваване, не е било възможно да бъдат насрочени до края на годината. 
Същите са насрочени за месец януари 2008г. 

Въззивните ЧНД-ІІ инст., стоящи за разглеждане в отчетния 
период- 142 дела, 100% са решени в тримесечен срок. Акт по същество е 
постановен по 132 дела, а по 10 дела производството по делото е 
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прекратено. Проведени са 147 съдебни заседания. Несвършени дела от 
този вид в края на отчетния период няма. 

През 2007г в съда са постъпили 36 дела по чл. 243 НПК, толкова са 
стояли и за разглеждане, тъй като не е имало несвършени дела от този вид 
в края на предходния период. Всички дела от този вид-100% са решени със 
съдебен акт по същество в тримесечен срок. Така се отчитат по таблицата 
за статистиката, но в действителност тези дела са решени в едномесечен 
срок. 

 
 
3. Брой на решените по същество- анализ по видове 
 
От свършените общо 160 въззивни НОХД, 159 дела са със съдебен 

акт по същество. По едно дело производството е прекратено на осн. чл. 324  
НПК поради оттегляне на въззивната жалба. 

От свършените 142 ЧНД- ІІ инст., със съдебен акт по същество са 
решени 132 дела, а по 10 дела производството по делото е прекратено. 
Основанията за прекратяването са: 3 дела поради оттегляне на жалбата, 5 
дела поради недопустимост на жалбата, 1 е прекратено и върнато за 
изпълнение на процедурата по чл. 323 ал. 1 т. 2 НПК и производството по 1 
дело е прекратено и изпратено по компетентност на Окръжна прокуратура 
В.Търново.  

Свършените ЧНД по чл. 243 НПК- 36 дела, всички са решени с акт 
по същество. Прекратени производства няма. 

Като се съпоставят постъпилите въззивни наказателни общ 
характер дела през 2007г, с оглед повдигнатите обвинения, в нисходяща 
градация, постъпилите ВНОХ дела са: по Глава втора- престъпления 
против личността 40 дела, в т.ч. 26 за убийство, 6 дела по чл. 123 и чл. 124 
НК, 3 бр. за отвличания и противозаконно лишаване от свобода и 5 дела за 
разврат. На второ място за делата по Глава 11- Общоопасни престъпления- 
39, в т. 1 дело по чл. 330 НК, 33 дела за престъпления по транспорта и 5 
дела за престъпления против народното здраве- чл. 354-а НК. На трето 
място са постъпилите дела по Глава V- престъпления против 
собствеността- 33 дела, в т.ч. 1 дело за кражба по чл. 196 НК, 26 дела за 
квалифициран грабеж по чл. 199 НК, 4 дела за изнудване по чл. 214 НК и 
по едно дело за документна измама. Четвърто място заемат постъпилите 
дела за престъпления против дейността на държавните органи и 
обществени организации- 16 дела, в т.ч. 4 дела за престъпление против 
реда на управлението, 5 дела за престъпления по служба и 7 дела за 
подкуп. На следващо място са делата по Глава VІІ- престъпления против 
данъчната и осигурителната система- 11 бр. – по чл. 253, 254-а, 255, 256, 
257 / отм/ и чл. 258 НК. Най-малък относителен дял заемат постъпилите 
въззивни дела за престъпления против стопанството- 6, в т.ч. по чл. 219 
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НК- 2 дела, по чл. 227-б НК- 1 дело и по чл. 242 НК- 3 дела. По Глава Х- 
Престъпления против реда и общественото спокойствие -1 дело с 
обвинение по чл. 321 НК. 

Съдия Неделчева, в качеството й на председател - административен 
ръководител на съда, е била със заложена  натовареност в програмата за 
разпределение  на делата на случаен принцип : 50% от постъпилите 
ВНОХД и по 100% от всички други наказателни въззивни дела. В 
съответствие с това, на Неделчева са възложени 15 ВНОХД, 26 въззивни 
частни наказателни дела и 13 частни граждански дела или всичко 54 дела.  
Решила е всички дела в тримесечния срок, неприключени дела в края на 
отчетния период няма.  

Всички останали съдии от наказателното отделение в програмата за 
случаен избор са заложени на 100% от всички наказателни дела, а това са 
съдиите: Ванев, Жеков, Трифонов и Тошев. Съдия Виолета Млеканова, 
зам. председател и ръководител на отделението, считано от 01.12.07г е 
пенсионирана. 

На Виолета Млеканова са възложени 26 ВНОХД и 23 ЧНД-ІІ инст. 
– общо 44 дела, които е приключила до пенсионирането си.   

На съдия Милчо Ванев са възложени 32 ВНОХД, 30 ЧНД-ІІ инст.  
общо 62 дела. Решил е 59 дела, като в края на отчетния период са останали 
несвършени 3 дела. 

На съдия Румян Жеков са възложени 35 ВНОХД и 33 ЧНД-ІІ инст. 
или общо 68 дела. Решил е 66 дела, като в края на отчетния период са 
останали несвършени 2 дела. 

На съдия Здравко Трифонов са възложени 29 ВНОХД,  30 ЧНД-ІІ 
инст.  или общо 59 дела. Решил е 57 дела, като в края на отчетния период 
са останали несвършени 2 дела. 

На съдия Илия Тошев са възложени 33 ВНОХД,  32 ЧНД-ІІ инст. 
или общо 65 дела. Решил е 59 дела, като в края на отчетния период са 
останали несвършени 6 дела. 

На съдия Чобанова е разпределено 1 бр. ВНОХД, което в края на 
отчетния период, поради заболяване на съдия-докладчик, е останало 
несвършено. 

На съдия Златка Петкова са разпределени 2 ВНОХД, като едното от 
тях е решила, а другото е останало несвършено в края на годината. 

През проверявания период в апелативен съд е била командирована 
за един месец съдията от В.Търновския окръжен съд Мая Маркова. На нея 
са възложени З бр. ВНОХД и 3 дела ЧНД-ІІ инст. или 6 дела, които е 
приключила в срок. 
 
 

4.  Брой на върнатите дела, причини    
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През 2007 год. Апелативният съд е отменил постановените присъди 
по 30 дела. По 18 от тях, въззивният съд е постановил нова присъда, 
приемайки, че не е приложен правилно закона от първостепенния съд. По 
12 дела присъдата е отменена поради допуснати съществени нарушения на 
процесуалните правила на предходните фази от процеса, поради което 6 
дела са върнати за ново разглеждане на съда, толкова и на прокурора, в 
зависимост от стадия, в който е допуснато нарушението. Причините за 
връщане на делата са преди всичко допуснати съществени процесуални 
нарушения свързани с правото на защита  и ограничаване на 
предоставените процесуални права на страните. Все още като причини за 
връщане на делата са неточното формулиране на обвинението, 
противоречие между диспозитив и обстоятелствената част на 
обвинителния акт, респ. присъдата, извършване на процесуални действия в 
отсъствие на защитник, когато неговото участие е задължително. 
Обжалваната присъда е отменена изцяло и делото върнато на първата 
инстанция за ново разглеждане както следва: ВТОС- 3 дела, ГОС- няма, 
ЛОС- 1 дело, ПлОС- 5 дела и РОС- 3 дела. 

По две ЧНД- ІІ инст. са отменени съдебните актове, като делата са 
върнати за ново разглеждане в първата инстанция. 

От постъпилите 36 ЧНД  по чл. 243 НПК, са отменени актовете по 
16 дела. По 8 дела са отменени определението на Окръжния съд и 
постановлението на прокурора, като делото е върнато на прокурора; По 5 
дела е отменено определението на ОС и е потвърдено постановлението на 
прокурора за прекратяване.; по 3 дела е отменено определението на ОС 
като делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на съда.  

Основните причини за това са необоснованост и  
незаконосъобразност на обжалваните определения. 

 
5. Брой и вид отменителни, изменителни и потвърдителни- анализ по 
видове, предложения 
 
От решените по същество със съдебен акт въззивни наказателни общ 
характер дела- 159 бр., по 67 дела обжалваната присъда като правилна и 
законосъобразна, е потвърдена; по 62 дела присъдата е изменена, а по 30 
дела е отменена изцяло. От тези 30 дела, по 12 дела, след като е отменил 
присъдата, въззивният съд е върнал делото за ново разглеждане, а по 18 
дела е постанови нова присъда. 
От  потвърдените 67 присъди, 10 бр.са оправдателни. 
Изменените присъди на първоинстанционните съдилища  са по 62 дела. По 
3 дела е приложено условно осъждане, по 3 дела е отменено условно 
осъждане, по 31 дела е намалено наказанието, по 4 дела е увеличено 
наказанието, а по 19 дела присъдите са изменени като са наложени 
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кумулативно предвидени в съответния състав наказания или наложени 
такива са отменени. 
Обжалваната присъда е била отменена изцяло по 30 дела.  По 12 дела 
присъдата е била отменена изцяло поради допуснати съществени 
нарушения на процесуалните правила, в случая 6 дела са върнати на 
първоинстанционния съд и толкова на прокурора. 
По 18 дела обжалваната присъда е била отменена изцяло, като въззивният 
съд е произнесъл нова присъда. В тази хипотеза, при условията на чл. 336 
ал. 1 т. 1 НПК, е приложен закон за по тежко-наказуемо престъпление при 
съответното обвинение за това престъпление в първата инстанция, по 4 
дела. 
При условията на чл. 336 ал. 1 т. 2 НПК –да осъди оправдан подсъдим, ако 
е имало съответно обвинение в първата инстанция, въззивният съд е 
постановил 10 присъди. 
При условията на чл. 336 ал. 1 т. 3 НПК са постановени четири 
оправдателни присъди на осъдени от първата инстанция.  
От разгледаните 178 бр. ЧНД-ІІ инст., включително и делата по чл. 243 
НПК, решени със съдебен акт по същество са 168 дела, а по 10 дела 
производството е прекратено. По 113 дела от този вид са постановени 
потвърдителни второинстанционни актове,  по 15 дела- изменителни и по 
40 дела са отменени първоинстанционните определения. 
6. Средната натовареност в съдебния район на Апелативен съд по видове 
въззивни дела- наказателни.  

 
Средно месечното постъпление на един съдия от съда е 8,68 дела, 

което е увеличено съвсем незначително с сравнение с 2006г, когато е 8,02, 
и спрямо 2005г – 6,73  е увеличено с два пункта.  

Натовареността на съдебния район по щат на база дела за 
разглеждане през годината е  7,54 и е незначително увеличена в сравнение 
с тази през 2006г, когато е била 6.99, а сравнена с 2005г, когато е била 7,74 
, бележи устойчивост.  

През 2007г,  при щат 14 съдии, натовареността по щат спрямо 
общия брой дела, по видове, е : 353 наказателни дела- 2,10 и 914 
граждански дела от всички видове, включително и касационни трудови 
дела-5,44, като общата натовареност за съда е 7,54 дела.   

Натовареността по щат на база свършени дела за 2007г е 6,92 и е 
приблизително равна на тази през 2006г, когато е 6,38 и  с тази за 2005г- 
6,94 .   
 
 Брой, конкретизация и причини за оправдателните присъди, 
постановени от Апелативния съд 
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През  2007г апелативният съд  на осн. чл. 336 ал. 1 т. 3 от НПК е отменил 
четири осъдителни присъди, постановени от първоинстанционните 
съдилища и е постановил оправдателни такива: ВНОХД № 382/06г / НОХД 
№ 756/06 на Плевенски окръжен съд / с обвинение по чл. 123 ал. 1 от НК с 
подсъдима д-р Жени Александрова Папазова. Въззивният съд е приел, че 
не е доказана по несъмнен начин причинната връзка между допуснатите 
лекарски грешки и настъпилия съставомерен резултат. По касационен 
протест, присъдата е отменена, делото върнато за ново разглеждане и 
приключено с налагане на административно наказание глоба на осн. чл. 78-
а НК.;  ВНОХД № 36/07г / НОХД № 380/06 на Русенски окръжен съд/ с 
обвинение по чл. 278-б ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 за Валентин Петров 
Великов и Владислав Иванчев Великов- въззивният съд е приел, че 
деянието е несъставомерно от субективна страна, липсва съзнание у 
подсъдимите, че действат на територията на недвижим археологически 
паметник на културата. При касационната проверка присъдата е отменена, 
делото върнато за ново разглеждане от друг състав- образувано ВНОХД 
169/07, по което е потвърдена осъдителната присъда. Същата е обжалвана, 
но делото е във ВКС. 
        ВНОХД № 104/07 / НОХД № 89/06 на Русенския окръжен съд/ , 
обвинение по чл. 123 ал. 1 НК за Борис Данаилов Попов от гр. Русе. 
Въззивният състав е приел, че подсъдимият Попов, в качеството си на 
медицински фелдшер, при установените фактически обстоятелства, не 
може да бъде адресат  на чл. 16 ал. 1 от Договора между НЗОК и 
„Мобилмед” –Русе и чл. 120 ал. 1 от НРД за 2005г. При касационната 
проверка присъдата е оставена в сила. 
       ВНОХД № 105/07г / НОХД № 32/06 Русенски окръжен съд/, с 
обвинение по чл. 343-а ал. 1 б.”Б” вр. чл. 343 ал. 1 б.”В” вр. чл. 342 ал. 1 
НК за Красимир Любенов Караиванов – въззивният състав е приел 
наличието на случайно деяние. При касационната проверка присъдата е 
отменена, делото върнато за ново разглеждане в апелативния съд. 
Образувано е ВНОХД 306/07г, по което присъдата на първостепенния съд 
е изменена. По делото е подадена касационна жалба. 

 В съда е въведена в действие и програма за разпределение на 
делата на базата на случайния избор, предоставена от Висш Съдебен 
Съвет. 

 
 
 

ОКРЪЖЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
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            В района на Великотърновския окръжен съд включва 14 града 
и 322 села и има обособени пет районни съдилища-Велико Търново, 
Горна Оряховица, Свищов, Павликени и Елена. 
    Във Великотърновския окръжен съд през 2007 год. са работили 15 
съдии. 
    Административен ръководител и Председател на съда е г-н Даниел 
Минов.   
   Брой наказателни дела за разглеждане за проверявания период: 
      Във Великотърновския окръжен съд за проверявания период са 
разгледани общи 278 НОХД-от които 74 бр.дела първа инстанция и 204 
въззивни дела. 
Първоинстанционните дела поставени за разглеждане са 74-от които 16 
бр.дела останали от предходната 2006 год. и 58 
новообразувани.Разглежданите въззивни наказателни дела са били 204 бр.-
от които 43 останали от предходната година и 161 новообразувани 
дела.През периода са свършени 55 НОХдела –първа инстанция-55 бр.и 182 
въззивни дела.В срок до три месеца са свършени съответно-28 бр.дела и 
112 бр.дела. 
От първоинстанционните дела със съдебен акт по същество са приключили 
40 дела.Прекратени са 15 дела,от който 14 със споразумение и едно дело е 
върнато за доразследване,като са останали на разглеждане 12 бр.дела.От 
постановените актове 20 са обжалвани.От въззивните НОХД са 
приключени 182 бр.дела,а в срок до три месеца са приключени 112 дела.С 
акт по същество са приключени 179 дела.От приключените НОХД са 
атакувани 20 бр.дела и 15 дела по ЧНД.При въззивната и касационна 
проверка на постановените актове по НОХД са потвърдени 14 
бр.,изменени са 10 бр. и са отменени 5 бр.При проверката на ЧНД-актовете 
по шест са потвърдени,изменени са две и са отменени пет. 
При въззивните дела от общ характер и частни наказателни дела при 
проверката на 353 дела са потвърдени -238 дела,отменени са56 
бр.,частично отменени-5 бр. и изменени-54 бр.  
Други наказателни дела-първа и втора инстанция и разпити-за периода са 
разгледани общо-406 дела.Свършени са общо 389 дела,като 
преобладаващата чест от делата-около 90 % са приключени в срок до три 
месеца. 
Най голям брой от образуваните и разгледани дела от общ характер и 
постановени съдебни актове са за престъпления по чл.115 и 116 от НК,152 
от НК,199 НК,чл.304 и чл.344 от НК. 

През 2007 год.са влезли в сила 59 съдебни акта,като са осъдени 86 
лица. 

От влезлите в сила съдебни актове по дела със значим обществен 
интерес са чети дела:НОХД№18/2001 год.,по НОХД №917/2004 
год.,НОХД №907/2006 год.и НОХД №964/2005 год. 
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През 2007 год.е постановена една оправдателна присъда по НОХД 
№302/2007 год.,а по реда на въззивното производство-са отменени 22 
постановени присъди,като по четири от тях са отменени 
първоинстационните оправдателни присъди и дееца е осъден,като само по 
едно НОХД е отменена осъдителната присъда и е постановена 
оправдателна. 

През 2007 год.са разгледани и приключени общо 214 КНАХД,като 
196 от тях са приключили в срок до три месеца. 
Средномесечно свършените от един съдия наказателни дела на база 12 
месеца е около 8 дела на съдия. В отчета на председателя на Окръжния съд 
е направена констатация,че се наблюдава тенденция на намаляване броя на 
решените наказателни дела,но това не се дължи на намален темп на работа 
на съдиите а е в резултат на намаляване на постъпленията на този вид дела.  
       През 2008 год.във ВТОС са били поставени на разглеждане общо 433 
наказателни дела-58 останали от предходната година и 375 
новообразувани.На производство са били поставени общо 42 
първоинстанционни дела от общ характер и 115 въззивни наказателни дела 
от общ характер. Приключени са общо 365 таказателни дела от които 339 в 
тримесечен срок. Обжалвани и протестирани са 22 дела. Прекратени и 
върнати са 24 бр.дела от които 4 бр.са върнати на ОП за дораследване 
поради допуснати отстраними съществени процесуални нарушения. 
За проверявания период намя спрени или изгубени наказателни дела. 
 
        ДЕЛОВОДНИ КНИГИ 
                
     В Окръжен съд град Велико Търново се водят всички деловодни книги 
посочени в ПАРОАВАС и съгласно предвидените там изисквания. 
     При проверката в срочните книги,съответно за закритите заседания по 
наказателни дела,срочна книга за проведени открити заседания и описна 
книга,се установи,че за календарната година са приключени с отразяване 
на началния и крайния номер и порeдността на страниците, резултатите са 
нанасяни коректно. 
   В книгата за веществените доказателства,се отразяват постъпващите в.д.   
като се съставят приемателно-предавателни протоколи,съставят се 
протоколи за тяхното движение,съставяни са протоколи за унищожаване и 
връщане на веществени доказателства.Обособено е помещение за тяхното 
съхранение. 
      Проверката в книгата за изпълнение на влезлите в сила присъди 
установи ,че  се води коректно , присъдите се изпращат за изпълнение 
съгласно изискванията .  
        През годината е извършвана проверка от страна на съдии от 

Апелативен съд по постъпване,насрочване и разглеждане на наказателни 
дела в Окръжен съд,както и на административната дейност на съда.С 
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акта от проверката е прието,че организацията на работа е на високо 
ниво,а съдиите със своя професионален опит полагат постоянни усилия 
за подържане на това високо ниво. 

    Този извод се споделя и от проверяващите работата на Окръжния съд. 
Безспорно е , че работата на съдиите разглеждащи наказателни дела е на 
високо ниво. Делата се образуват, насрочват, разглеждат и приключват в 
предвидените от законите  срокове. Не се констатираха сериозни 
нарушения във връзка с организацията на работата на съдиите и 
организацията на административната дейност. Останалите на производство 
наказателни дела са образувани през 2007 год. и не може да се говори за 
забавяне в бързината на правораздаване, а що се отнася до трите 
несвършени дела образувани през 2006 год./НОХД №№452/06 год.,НОХД 
№1167/2006 год. и АНД №800/2006 год./също не биха могли да се 
разглеждат,като обстоятелство водещо до негативни изводи за работата на 
съдиите в наказателното отделение.Безспорно е,че по тях се полагат 
усилия за нормалното им приключване.По скоро причините са от 
обективен характер и не могат да се вменят в отговорност на магистратите 
разглеждащи делата. 

 
 

 

 
РАЙОНЕН СЪД ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

 
Към месец 01.2007 годна във ВТРС е имало щат за 15 районни 

съдии. Годината е приключила със същият щат, т.е. през изминалата 
година не е имало увеличение на щатните бройки за магистрати.  

 
Действителна натовареност 

   
През проверявания период наказателни дела са разглеждали съдиите: 

Петя Стоянова, Десислава Чалъкова, Даниел Йорданов Владимир 
Страхилов, Младен Димитров, Пенко Цанков, Емил Бобев, Димитър 
Кръстев, Кирил Хаджитанев. Следва да се отбележи,  че наказателните 
съдии са разглеждани  10% от всички постъпващи граждански дела и 
всички наказателни съдии с изключение на Председателят и Заместник 
председателят са давали седмични дежурства.  

  
Единствените наказателни дела, които са разглеждали гражданските съдии 
са ЧНД по дежурство от досъдебно производство – разпити пред съдия, 
протоколи за претърсване и изземване-одобряване и разрешаване, както и  
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избрани на случайния принцип чрез компютърно разпределение на делата 
мерки за неотклонение.  
 

 
 БРОЙ ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ. 

 
През 2007 година в  съда са разглеждани   2391 наказателни дела. 

Новообразуваните наказателни дела са 1957, а висящи от предходни 
години 434 дела. 

През 2007 година делата от НОХД – са 493 бр., което е значително 
повече от предходната 2006 година, когато са били   367 бр.,  но по-малко 
от 2005 година, когато са били  505 броя. 
 Най-голяма част от тях са дела против собствеността - кражби и грабежи, 
измами, присвоявания. 

Следва да се отчете увеличаването на документните престъпления.  
Изключително е увеличен  броя на общо опасните престъпления - 176 бр., 
за разлика от 2006 г. когато са били 75 бр. Престъпленията против 
стопанството са едва 26 новообразувани, което е в по-малко от 
предходната 2006 година когато са били 41 бр. 

Постъпленията от общ характер дела съставляват 25,2 % от всички 
наказателни дела. 
  Тенденцията по отношение на делата от наказателно частен 
характер, т.е. образувани по тъжба на пострадалия е също на увеличаване.  
През 2007 година те са 44 бр., през  2006 г. те са 36 дела, а за 2005 година 
са  били 49 бр. Този вид дела са свързани с нарочно протакане от страните, 
представяне на болнични листове, доказателства за служебна 
ангажираност на защитниците и други в тази насока, които водят до 
отлагане на делата от частен характер.  
  Рязко са намалели делата по чл. 78“А“от НК – АНД.  
Новообразуваните през 2007 година такива дела са 130 бр., през 2006 г. – 
225 бр., а 2005 г. – 181 бр. 

ЧНД през изминалата година са новообразувани 802 бр. такива, от 
които обаче разпити са едва 361 бр., те съставляват 40% от всички 
наказателни дела. От тях 89 бр. т.е. 11% са комулации. Характерно за 
делата свързани с чл. 23 и 25 от НК е че с всяка изминала година те също 
увеличават своята сложност, предвид множеството осъждания на лицата, 
на които се прави групиране на наказанието.  

Намалял е броят на делата от наказателно административен 
характер, като през  2007 година те са 488 бр., в сравнение с -  2006 г. те са 
549, и през  2005 г. когато са 596 бр.   

Делата от  наказателно административен характер съставляват 25% 
от новопостъпилите наказателни дела. 
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2. Брой свършени наказателни дела 
Общо разгледани през годината наказателни дела са 2391 бр., от тях 

свършени са 1973 бр. дела, т.е. 83% от всички разгледани наказателни дела 
са свършени. Свършените частни наказателни дела са 796 бр. и 
съставляват 40% от всички свършени дела. От тях обаче 598 са ЧНД от 
досъдебното производство, останалата част са кумулации, реабилитации, 
медицински мерки по НПК и дела по ЗБППМН, които въпреки че 
приключват с определение /респективно решение/ за тях това е акт по 
същество.  

 
 
 

Брой разгледани и свършени дела от всеки съдия 
Съдия Разгледани дела Свършени  

дела 
Петя Стоянова 159 бр. 131 бр. 
Десислава Чалъкова 205 бр. 160 бр. 
Искра Пенчева 1 бр. 1 бр. 
Пенко Цанков 257 бр. 216 бр. 
Младен Димитров 257 бр. 207 бр. 
Даниел Йорданов 267 бр. 220 бр. 
Владимир Страхилов 229 бр. 166 бр. 
Кирил Хаджитанев 280 бр. 218 бр. 
Емил Бобев 244 бр. 206 бр. 
Димитър Кръстев 255 бр. 219 бр. 
Мая Пеева 28 бр. 28 бр. 
Милена Алексиева 83 бр. 75 бр. 
Ваня Илиева 32 бр. 32 бр. 
Йордан Воденичаров 46 бр. 46 бр. 
Явор Данаилов 48 бр. 48 бр. 
Общо решени наказателни 
дела: 

 
2391 бр. 

 
1973 бр. 

 
Броят на свършилите дела наказателно общ характер е 490 бр. и 

съставляват 24,8% от всички свършени наказателни дела.  
От административно наказателните дела свършени са 138 бр., те 

съставляват 7% от всички свършени дела. 
НАХД от разгледаните 707 бр. свършени са 503 бр. и те 

представляват 25,5% от всички свършени дела. 
Най-малък е процента на свършените дела при НЧХД – 46 бр. са 

свършени и те съставляват 2,3% от всички свършени дела. 
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3. Брой на решените наказателни дела по същество. Анализ по 
видове 

 
Общият брой на свършените наказателни дела с акт по същество е 

1544 бр.  
При делата от наказателно общ характер, приключилите с акт по 

същество /присъда и споразумение/ са 439 бр. 
Следва да се отбележи, че тук се включват 223 бр. споразумения, 

които са дадени и в дела прекратени, но споразумението е акт по същество, 
който има сила на влязла в сила присъда. 

Процентното съотношение на приключилите с акт по същество 
НОХД спрямо всички приключени с акт по същество наказателни дела е 
28,4%.  Най-висок е относителният дял на решените с акт по същество 
наказателни дела по глава V от НК – престъпления против собствеността, 
техният брой е 204 /в това число с присъди и споразумения/, и те 
съставляват 44,6% от общия брой свършени с акт по същество ОХ дела.  
Висок е процента и на приключилите с акт по същество дела по глава ХІ – 
общоопасни престъпления – те са 165 и съставляват 37,6 % от ОХ делата 
приключили по същество. На следващо място са престъпленията по глава 
VІ от НК , те са 24 на брой и съставляват 5,5%. Делата по гл.ІІ НК- 
Престъпления против личността – приключили са 13, т.е. 3,0% от 
приключилите с акт по същество ОХ дела. 

От всички свършени АНД са акт по същество са приключили 118 бр. 
и те съставляват 7,6% от приключилите с акт по същество дела. 
 Делата от наказателно административен характер – от свършените 
503, с акт по същество са приключили 435 бр. дела и съставляват 28% от 
всички приключили с акт по същество.  
 И на последно място по относителен дял са делата от наказателно 
частен характер, само 10 бр. 

 
 

 Разгледани дела в тримесечен срок. Бързина на наказателното 
производство 

 
 През 2007 година в срок до три месеца са приключили  1453  

наказателни дела, които представляват 74%  от всички свършени дела. 
 Най-висок процент от наказателни дела разгледани в  3-месечен срок 
това за ЧНД и ЧНД-разпити на досъдебното производство ЧНД от 
досъдебното производство приключват още на същият ден от образуването 
им, а останалите ЧНД които са комулации, реабилитации, лечения и т.н. 
които също приключват в 3-месечен срок. 
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  Интерес представлява обстоятелството, че делата от 
административно наказателен характер представляват най-нисък процент – 
43 % приключили в 3-месечен срок. 

Извода, който следва да бъде направен, е че през  година, делата от 
НОХД се приключвали на две трети и повече в инструктивния срок, и тъй 
като е налице увеличение в постъплението им, може да се даде много 
добра оценка за работата на съдебните състави разглеждащи наказателни 
дела.  

Останалите несвършени през годината дела са 418 бр., като и тук 
най-голям брой са делата от наказателно административен характер – 204 
бр., което е в пълно съответствие с гореизложеното, касаещо намаляването 
на процентното съотношение на този вид дела и интереса за протакането и 
отлагането им.  
  Всички разгледани наказателни дела през годината са били 2391 бр. 
В този смисъл отложените дела представляват едва 17% от тях. 

Отлагането на делата се дължи до голяма степен на обективни 
причини, обусловени от нуждата за извършване на допълнителни 
следствени действия, събиране на доказателства, неявяването на страни и 
т.н. 
  

 Брой прекратени наказателни дела – анализ на причините. 
 

Броят на прекратените през изтеклата година наказателни дела във 
ВТРС е 429. От тях прекратени НОХД са 274 броя. От този брой 223 
поради приключване на делото със споразумение. Останалият брой 
прекратени НОХД – 51 са прекратени на основание 249 и 250 и 288 от 
НПК, поради неодобряване на внесено споразумение и връщане на делото 
по компетентност на съответния прокурор. Основните причини за 
прекратяване на НОХД на основание чл. 249 и 250 от НПК с разпореждане 
от съдията докладчик са: явно несъответствие между заключителната и 
описателна част на обвинителния акт, а именно между диапозитива и 
правната квалификация на извършеното престъпление. 
 От делата от НЧХД прекратени са 36 броя – причините за това са 
оттегляне на тъжбата, неявяване на тъжителя или неизправяне  на 
несъответствията на частната тъжба с изискванията на чл. 81 от НПК. 
   
                  Обжалвани и протестирани наказателни дела.  
 
 Прави впечатление изключително ниския брой на обжалваните 
наказателни дела – 235 бр., от тях 156 от тях са потвърдени, отменени са 
едва  34, като разликата са невърнати от висшестоящи инстанции.   
 Броят на обжалваните и протестирани НОХД  в съда е изключително 
нисък – 52 броя,  от гледаните 619 НОХД . Броят на потвърдените НОХД 
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/включват и дела от минали години/ през годината е 31, а на отменените 4. 
Най-висок е процента на обжалваните и протестирани дела по глава V от 
НК – престъпления против собствеността – 34 бр. На следващо място са 
НОХД по глава ХІ – общоопасни престъпления – 9 броя обжалвани и 
протестирани. По 3 броя дела са обжалвани и протестирани по глави ІІ и 
ІХ от НК. 

Броят на обжалваните и протестирани АНД е 15 . Броят на 
потвърдените АНД през годината е 9, а на отменените 3. 
  Обжалваните НАХД са 129. Броят на потвърдените НАХД  през 
годината  е 78, а на отменените – 23. 

И най–малък е относителния дял на обжалваните НЧХД – 10 бр . 
Потвърдените през годината НЧХД са 8, а отменените -1.  

 
 СРЕДНА НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ  

  
По щат магистратите във ВТРС са 15, като реално през годината са 

работили 14 съдии.  .  
Тоест средно месечно един наказателен съдия е разгледал              13 

бр. и  решил 12 бр. граждански дела. 
Разгледаните от наказателните съдии наказателни дела са общо 2153 

бр., а решените 1743 бр.  
 
 Дела със значим обществен интерес във ВТРС през 2007г. 
Приоритетно делата със значим обществен интерес са по глава ІХ от 

НК – Документни престъпления и са свързани индиректно с данъчни 
престъпления са 4: 

1. НОХД № 2003/2005 г. – чл. 159а, ал. 2, т. 1 вр.ал. 1 пр.2 вр. чл. 20, 
ал. 2 от НК. Делото е приключило с осъдителна присъда  в размер на две 
години по отношение на единия подсъдим и оправдателна присъда по 
отношение на другия подсъдим 

2. НОХД № 6/2006 г. – по чл. 313, ал. 2 вр. ал. 1 от НК. Делото е 
приключило с оправдателна присъда. Потвърдена с Решение на ВТОС. 
Мотивите за оправдателната присъда – изначално неправилно повдигнато 
обвинение, несъставомерност на деянието от обективна и субективна 
страна.  

3. НОХД № 1001/2007 г. – чл. 354а, ал. 3 пр. 2 т. 1 пр. 1 от НК. 
Делото е приключило по реда на глава ХХVІІ от НПК, а именно по реда на 
съкратеното съдебно следствие, като подсъдимият се е признал за виновен 
по повдигнатото му обвинение и признанието на подсъдимия по 
повдигнатото обвинение се подкрепя от събраните на досъдебното 
производство доказателства.   

4. НОХД № 706/2006 г. - чл. 227б и чл. 313, ал. 1 от НК. Оправдан по 
чл. 22б от НК и с осъдителна присъда по чл. 313, ал. 1 от НК. Присъдата 
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потвърдена от ВТОС, причината е несъставомерност на деянието по чл. 
227б от НК.  

 Наказана престъпност с влезли в сила присъди и осъдени лица 
Влезлите в сила присъди във ВТРС в края на 2007 г. са 463 бр. От тях 

осъдителни присъди са 448 бр., а 15 бр. са влезли в сила оправдателни 
присъди. Следва да се отбележи, че голяма част от тези присъди са се 
върнали през 2007 г. от по-горни инстанции, а делата при нас са от 
предходни години /например 2005 или 2006 г./, но присъдите се водят 
влезли в сила 2007 г. 

Брой осъдени лица е 532 бр. по дела от общ характер, а по чл. 78А  
от НК – 117. Броя на осъдените лица  по НОХД е намалял в сравнение с 
предходната година, когато е бил 597 бр. Броят на оправданите лица по 
НОХД през 2007 г. е 11, а за 2006 г. са били 19. 

Броят на всички оправдани лица е 24, от тях 7 – НЧХД и 6 бр. - АНД.  
 

 Брой, конкретизация и причини на оправдателните присъди 
Оправдателните актове във Великотърновският районен съд през 

изтеклата година са 19 бр.           
От тях НОХД са 8 бр. с оправдателни присъди, 11 лица. 
Оправдателните присъди по НЧХ делата са 5 бр., 7 оправдани лица. 
Оправдателните Решения по АНД /по чл. 78”А” от НК/ са по 6 бр. 

дела – 6 оправдани лица. 
Анализът на делата от общ характер приключили с оправдателна 

присъда сочи, че причините се свеждат до една - липса на съставомерост 
на деянието, както от субективна така и от обективна страна. Това се 
дължи най-вече на обстоятелството, че събраните доказателства в 
досъдебна фаза не кореспондират с фактическите и правни изводи на 
обвинението, а правните изводи на обвинението почиват единствено и 
само на предположения от страна на прокуратурата. Липсата на годен 
доказателствен материал е основната причина за постановяване на 
оправдателни актове във ВТРС. Причините могат да се търсят както в 
недобрата работа на органите на предварителното производство, така и в 
занижения контрол от страна на прокуратурата в първата фаза на 
наказателния процес.  
 През 2008 год.са поставени за разглеждане 350 НОХД от които 129 
останали от предходната година и 221 новообразувани.Приключени  със 
съдебни актове 267 дела,от които 181 са приключили в срок от 3 
месеца.През периода са разгледани и други 367 наказателни дела. 
  
        ДЕЛОВОДНИ КНИГИ 
                
     В Районен съд град Велико Търново се водят всички деловодни книги 
посочени в ПАРОАВАС и съгласно предвидените там изисквания. 
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     При проверката в срочните книги,съответно за закритите заседания по 
наказателни дела,срочна книга за проведени открити заседания и описна 
книга,се установи,че за календарната година са приключени с отразяване 
на началния и крайния номер и поредността на страниците, резултатите са 
нанасяни коректно. 
   В книгата за веществените доказателства,се отразяват постъпващите в.д.   
като се съставят приемателно-предавателни протоколи,съставят се 
протоколи за тяхното движение,съставяни са протоколи за унищожаване и 
връщане на веществени доказателства.Обособено е помещение за тяхното 
съхранение. 
   Проверката в книгата за изпълнение на влезлите в сила присъди установи 
,че  се води коректно , присъдите се изпращат за изпълнение съгласно 
изискванията .  
    В заповедната книга са отразени всички заповеди на административния 
ръководител свързани с административно-правната дейност на съда. 
   За проверявания период,с оглед на направените констатации може да се 
даде положителна оценка за работата на съда във връзка дейността на 
съдиите в наказателното отделение. Делата са образуват, насрочват, 
разглеждат и приключват с оглед определените инструктивни 
срокове,както и тези определени в процесуалния закон.Постигнатите 
резултати са залог за по нататъшното утвърждаване на съда като водещ от 
равностепенните съдилища в региона. 

  
 
 
 

Районен съд - Горна Оряховица  
 
 
В Районен съд град Горна Оряховица през проверявания период 

по щат е следвало да работят  11 съдии, но реално са работили през 
цялата година 7 съдии. 

Административен ръководител и председател на съда е Павлина 
Тонева.  
 

 ПОСТЪПЛЕНИЕ НА ДЕЛА В СЪДА.  
            През  2007 година новопостъпили дела са 1468 наказателни дела. С 
останалите несвършени от предходен период 180 наказателни дела, общо 
на производство са били 1648 наказателни дела.  От образуваните 407 
НОХД, 342 броя са по внесен обвинителен акт, а 65 броя по внесени 
споразумения за решаване на делото по чл.382 от НПК. Образувани са 70 
броя НАХД по внесени предложения от прокуратура за освобождаване от 
наказателна отговорност по реда на чл.78а от НК.  
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          През 2007 г. не са образувани наказателни дела със значим 
обществен интерес.  

През 2007 година в Районен съд – Горна Оряховица общо на 
производство /включително и останалите от предходна година висящи 
дела/ са били 1648 наказателни дела . Наказателните дела, които са били на 
производство през 2007 година са както следва: 

- 492 НОХД спрямо 459 НОХД за 2006 година и 574 НОХД за 2005 
година; 

- 25 НЧХД спрямо 30 НЧХД за 2006 година и 28 НЧХД за 2005 
година; 

- 82 дела по чл.78а от НК спрямо 146 дела за 2006 година и 149 дела 
по чл.78а от НК за 2005 година; 

- 441 дела от административен характер спрямо 362 дела за 2006 
година и 308 дела за 2005 година; 

- кумулации – 52 дела спрямо 80 дела за 2006 година и 69 дела за 
2005 година; 

- реабилитации – 15 дела спрямо 23 дела за 2006 година и 22 дела за 
2005 година; 

- принудителни лечения  по Закона за здравето и чл.89 от НК – 45 
дела спрямо 38 дела за 2006 година и 45 дела за 2005 година; 

- 13 дела по УБДХ спрямо 32 дела за 2006 година и 42 дела за 2005 
година; 

- 3 дела по ЗБППМН; 
- 12 други дела, и 
- 481 досъдебни частни наказателни дела, от които мерки по чл.64 от 

НПК и чл.65 от НПК, разпити, производства по чл.161 от НПК и др. 
Разгледани в открито съдебно заседание от делата на производство 

са 1471 наказателни дела. 
 
 
 

СРЕДНОМЕСЕЧНО ПОСТЪПЛЕНИЕ НА ЕДИН СЪДИЯ НА 
БАЗА 12 МЕСЕЦА. 

 
Разпределянето на делата в Районен съд – Горна Оряховица се 

извършва чрез програма за разпределение на делата на случайния принцип, 
която разпределя делата равномерно, отчитайки натовареността на съдиите 
и разпределените им до този момент дела. 
           От направения анализ, се установи, че през 2007 г. средномесечното 
постъпление на един съдия на база 12 месеца е 32,14 дела, или средно по 
17,97 граждански дела и по 14,17 наказателни дела.  
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           През 2007 година средномесечното постъпление на един съдия на 
база отработените човекомесеци е 44,5 дела, или средно по 24,88 
граждански дела и по 19,62 наказателни дела. 
 
   СВЪРШЕНИ  НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА. 

По отношение на наказателните дела - през 2007 година в Районен 
съд – Горна Оряховица са разгледани в открито съдебно заседание 1471 
дела – НОХД, НЧХД, АНД, НАХД и ДЧНД. На производство са били 1648 
броя наказателни дела – новопостъпилите 1468 броя дела и тези, останали 
висящи от преходния период, които са 180 броя наказателни дела.  

Районна прокуратура – Горна Оряховица през 2007 година е внесла 
общо 342 броя обвинителни актове срещу 413 лица, 65 споразумения по 
чл.382 от НПК и 70 броя предложения за освобождаване от наказателна 
отговорност, с налагане на административно наказание по реда на чл. 78а 
от НК, или общо 477 дела.  

От общо 1648 броя наказателни дела за разглеждане през отчетния 
период са свършени 1354 дела. От тях свършени НОХД са 360 дела – 
приключили с присъда са 115 дела, прекратени са 245 НОХД, като от тях 
230 НОХД са приключили със споразумение по реда на чл.382 и чл.384 от 
НПК. През 2006 година свършените НОХД са 374 дела – приключили с 
присъда са 180 дела, прекратени със споразумение по реда на чл.381 и 
чл.384 от НПК – 167 дела, а останалите прекратени са 27 броя. През 2005 
година свършените НОХД са 1510, като приключили с присъда са 442 
дела, а прекратени със споразумение 233 дела.  

От всички наказателни дела за разглеждане през 2007 година са 
приключени 1354 дела, или 82,16% от всички дела за разглеждане.  През 
2007 година 235 НОХД са приключени в 3 месечния срок от датата на 
образуването им, което е 65% от всички дела за разглеждане.   

От общо свършените 1354 наказателни дела решени по същество са 
1021 дела, а именно:  

- НОХД – 115 броя; 
- НЧХД – 5 броя; 
- дела по чл. 78а от НК – 60 броя; 
- ЧНД – 64 броя; 
- ДЧНД – 493 броя; 
- НАХД – 284 броя. 
Свършените със съдебен акт по същество наказателни дела по 

видове са, както следва: 
- НОХД за престъпления против личността – 8 броя; 
- НОХД за престъпления против брака, семейството и младежта – 12 

броя; 
- НОХД за престъпления против собствеността – 59 броя, от които за 

кражби 31 броя, 1 брой грабеж, 9 броя присвояване, 14 броя измами; 
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- НОХД за престъпления против стопанството – 6 броя; 
- НОХД за престъпления против дейността на държавните органи и 

обществени организации – 1 брой; 
- НОХД за документни престъпления – 1 брой; 
- НОХД за престъпления против реда и общественото спокойствие – 

3 броя; 
- НОХД за общоопасни престъпления – 25 броя; 
- НЧХД – 5 броя; 
- НАХД по чл. 78а от НК – 60 броя; 
- ЧНД по ЗБППМН – 3 броя; 
- ЧНД за реабилитации – 6 броя; 
- принудителни медицински мерки по ЗЗ и чл. 89 от НК – 27 броя; 
- кумулации – 28 броя; 
- ДЧНД – 481 броя; 
- други дела – 12 броя; 
- НАХД – 284 броя.  
През  2007 година са прекратени общо 333 дела, от които: 
- НОХД – 245 броя - от тях 65 броя са прекратени, поради 

одобряване на споразумение по чл. 382 от НПК; 165 броя са прекратени, 
поради одобряване на споразумение по чл. 384 от НПК и 15 броя са 
върнати за доразследване; 

Основанията за връщане на делата за доразследване са 
констатираните от съдията - докладчик допуснати на досъдебното 
производство отстраними съществени нарушения на процесуалните 
правила, довели до ограничаване на процесуалните права на обвиняемите, 
като най - често срещаните случаи са на провеждане на досъдебното 
производство в отсъствие на обвиняемия, без да са налице предпоставките 
на чл. 206, във вр. с чл. 269, ал. 3 от НПК.  

- НЧХД – 6 броя – поради оттегляне на тъжбата или помирение 
между частния тъжител и подсъдимия; 

- НАХД по чл. 78а от НК – 11 броя -  поради събрани в хода на 
съдебното производство нови доказателства, от които е установено, че не 
са  налице формалните предпоставки за приложение на чл. 78а от НК;  

- ЧНД – 47 броя – поради оттегляне на молбата от подсъдимия за 
определяне на общо наказание или промяна на мярката за неотклонение 
„Задържане под стража”, на основание чл. 24, ал.1, т.6 от НПК, изпращане 
на делото по подсъдност на друг съд. 

- НАХД – 24 броя – поради подаване на жалбата след срока по чл. 59, 
ал. 2 от ЗАНН, оттегляне на жалбата или изпращане на делото по 
подсъдност на друг съд.  

По видове и глави от НК свършените дела и наказани лица се 
разпределят както следва: 

1/ НОХД 
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- от разгледаните 19 броя за престъпления против личността, от които 7 са 
останали несвършени от предходен период и новообразувани са 12 - 
свършени са 14 дела, по които са осъдени 20 лица, а 3 лица са оправдани; 
- разгледаното 1 брой /новообразувано/ за престъпления против правата на 
гражданите, е прекратено; няма осъдени лица;  
- от разгледаните 18 броя за престъпления против брака, семейството и 
младежта, от които 4 са останали несвършени от предходен период и 
новообразувани са 14 - свършени са 13 дела, по които са осъдени 7 лица, а 
1 лице е оправдано; 
- от разгледаните 195 броя за престъпления против собствеността, от които 
48 са останали несвършени от предходен период и новообразувани са 147 - 
свършени са 129 дела, по които са осъдени 156 лица, а 10 лица са 
оправдани; 
- от разгледаните 11 броя за престъпления против стопанството, от които 2 
са останали несвършени от предходен период и новообразувани са 9 - 
свършени са 8 дела, от които 2 са прекратени - осъдени са 4 лица, а 3 лица 
са оправдани; 
- от разгледаните 4 броя за престъпления против дейността на държавните 
органи и обществени организации, от които 2 са останали несвършени от 
предходен период и новообразувани са 2 - свършени са 3 дела, от които 2 
са прекратени - осъдени са 4 лица, а 1 лице е оправдано; 
- от разгледаните 2 броя за документни престъпления, от които 1 е 
останало несвършено от предходен период и 1 е новообразувано -   
свършени са 2 дела, от които 1 е прекратено - 2 лица са осъдени, а 
оправдани няма;  
- от разгледаните 11 броя за престъпления против реда и общественото 
спокойствие, от които 5 са останали несвършени от предходен период и 
новообразувани са 6 - свършени са 11 дела, от които 8 дела са прекратени - 
осъдени са 12 лица, а 2 лица са оправдани; 
- от разгледаните 231 броя за общоопасни престъпления, от които 16 са 
останали несвършени от предходен период и новообразувани са 215 - 
свършени са 179 дела, от които 152 са прекратени със споразумение - 
осъдени са 177 лица, а оправдани няма; 

- НЧХД - от разгледаните общо 25 броя, от които 8 са останали 
несвършени от предходен период и новообразувани са 17 - свършени са 11 
дела, от които 6 са прекратени - осъдени са 3 лица, а 1 лице е оправдано; 

- НАХД по чл. 78а от НК - от разгледаните общо 82 броя, от които 12 
са останали несвършени от предходен период и новообразувани са 70 - 
свършени са 71 дела, от които 11 са прекратени - осъдени са 58 лица, а 5 
лица са оправдани; 

- ЧНД по ЗБППМН - разгледаните 3 броя дела /новообразувани/ са 
свършени, като са осъдени 3 лица. 
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От общо разгледаните 492 броя НОХД, от които 85 са останали 
несвършени от предходен период и новообразувани са 407 - свършени са 
360 дела, от които приключили с присъда са 115 дела, прекратени са 245 
НОХД, като от тях 230 НОХД са приключили със споразумение по реда на 
чл.382 и чл.384 от НПК. Осъдени са 382 лица, а 20 лица са оправдани.  

От общо разгледаните 82 броя НАХД по чл. 78а от НК, от които 12 
са останали несвършени от предходен период и новообразувани са 70 - 
свършени са 71 дела, от които 11 са прекратени. Осъдени са 58 лица, а 5 
лица са оправдани. 

От общо разглежданите 574 дела по внесени прокурорски актове 
/вкл. и с несвършените от предходен период/ са свършени 431 дела, от 
които със съдебен акт 405 дела. По свършените дела общо осъдени лица са 
440, а оправдани са 25 лица. 

От свършените със съдебен акт 405 дела през 2007 година, 11 дела са 
приключили с оправдателни присъди или решения.  

Срещу постановените 7 броя оправдателни присъди са били 
подадени от прокурорите 5 броя протести, като във всички случаи 
протестите не са били уважени от въззивния съд. Постановените 
оправдателни присъди, които са потвърдени от въззивния съд са както 
следва: 

- По НОХД 197/2007г. по описа на Районен съд – Горна Оряховица – 
за престъпление по чл.206, ал.1 от НК – съдът е приел, че деянието не 
съставлява престъпление; 

- По НОХД № 596/2007г. по описа на Районен съд – Горна 
Оряховица – за престъпление по чл.235, ал.5, във вр. с ал.1 от НК - съдът е 
приел, че деянието не съставлява престъпление; 

- По НОХД № 689/2007г. по описа на Районен съд – Горна 
Оряховица – за престъпление по чл.290, ал.1 от НК - съдът е приел, че 
деянието не съставлява престъпление; 

- По НОХД № 528/2007г. по описа на Районен съд – Горна 
Оряховица – за престъпление по чл.182, ал.1 от НК - съдът е приел, че не е 
установено, че деянието е извършено; 

- По НОХД № 686/2007г. по описа на Районен съд – Горна 
Оряховица – за престъпление по чл.234, ал.2, т.3, във вр. с ал.1 от НК – 
съдът е приел, че деянието не е извършено от подсъдимите. 

Не са подадени протести по 2 броя оправдателни присъди, а именно: 
- По НОХД № 727/2007г. по описа на Районен съд – Горна 

Оряховица – за престъпление по чл.195, ал.1 от НК - съдът е приел, че 
деянието не съставлява престъпление; 

- По НОХД № 1100/2006г. по описа на Районен съд – Горна 
Оряховица – за престъпление за престъпление по чл.206, ал.1 от НК – 
съдът е приел, че деянието не съставлява престъпление; 
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От разглежданите през 2007 година НАХД по чл.78а от НК 4 броя са 
приключили с оправдателни решения, а именно: 

- По НАХД 952/2006г. по описа на Районен съд – Горна Оряховица – 
за престъпление за престъпление по чл.325, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2 от НК 
- съдът е приел, че деянието не съставлява престъпление; 

- По НАХД № 142/2007г. по описа на Районен съд – Горна 
Оряховица – за престъпление за престъпление по чл.212, ал.6, във вр. с 
ал.2, във вр. с ал.1 от НК - съдът е приел, че деянието не съставлява 
престъпление съобразно чл.9, ал.2 от НК; 

- По НАХД № 284/2007г. по описа на Районен съд – Горна 
Оряховица – за престъпление за престъпление по чл. 144, ал.3, във вр. с 
ал.1 от НК - съдът е приел, че деянието не съставлява престъпление; 

- По НАХД № 308/2007г. по описа на Районен съд – Горна 
Оряховица – за престъпление за престъпление по чл.313, ал.1 от НК - съдът 
е приел, че деянието не е извършено от подсъдимия. 

Причините за постановените оправдателни присъди и решения са 
най – често събраните нови доказателства в хода на съдебното следствие, 
след проверка на обясненията на подсъдимите, каквито те са отказали да 
дават по време на досъдебното производство и тези доказателства не е 
било възможно да бъдат известни на разследващите органи, а в много 
редки случаи неправилно приложение на материалния закон. 

 
ІІ. 2. 3. СРЕДНА НАТОВАРЕНОСТ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН. 
 През 2007 год. от общия брой на делата за разглеждане – 1648 бр. 

дела са приключени  1354 наказателни дела  Свършените през 2007 година 
дела са 86% от общия брой на разглежданите дела. 

През проверявания период има  наказателните дела, по които 
съдебният акт е изготвен в срок по - голям от 3 месеца.  

Вероятно отчитайки повишената натовареност на съдиите, както и 
тяхната работоспособност и отговорност, председателят на съда не е счел 
за нужно  да предприеме строги мерки по отношение на съдии, които 
не са изготвили в срок съдебните актове по обявените за решаване 
дела и евентуално образуване на дисциплинарни производства. 

Извършената нарочна проверка, след като бе констатирано от 
деловодните книги, установи по не малък брои дела на съдиите Христо 
Попов-73 наказателни дела и Пламен Станчев-69 нак.дела, чувствително 
/над три месеца/ забавяне на изготвяне и обявяване на мотивите към 
съдебните актове. В тази насока проверяващия екип намери за необходимо 
да направи и направи предложение до ВСС за образуване на 
дисциплинарни производства по отношение на провинилите се магистрати. 
Необходимо е да се има предвид, че при изготвяне на предложенията за 
образуване на дисциплинарни производства е взета в предвид средната 
натовареност на съдиите от съда. 
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Следва да се отбележи, че действителната натовареност на съдиите 
от Районен съд – Горна Оряховица е по – голяма, предвид броя на 
отработените човекомесеци, а именно един съдия е приключвал 
средномесечно по 43,02 дела, или средно по 25,46 граждански дела и по 
17,56 наказателни дела. Всъщност тези цифри сочат брой постановени 
съдебни актове по отделните видове дела – граждански и наказателни. 
  От приложените  справки се установява, че през изминалата година 
пред по - горна инстанция са били обжалвани само 139 съдебни акта от 
които 32 бр. НОХД и 58 бр. други наказателни дела.  
        През първото полугодие на 2008 год.са поставени за разглеждане 

общо 929 наказателни дела-от тях 321 НОХ дела, като от тях останали от 
2006 год.-132 и новообразувани 189 дела. През периода са приключени 
711 бр.дела, като в срок до три месеца са приключени 632 бр. дела, от 
които с акт по същество 509 бр.дела. По делата от общ характер са 
приключени 227 дела, като 166 бр.дела са приключени в срок до три 
месеца. С акт по същество са приключени 74 дела, а прекратени 
включително и със споразумение са 153 бр.дела. 

          И за този период прави впечатление,че двамата съдии Станчев и 
Попов, отново фигурират с ненаписани в срок съдебни актове, които 
са част от отбелязаните актове в предложението за образуване на 
дисциплинарно производство. 

                 С оглед на тази констатация и независимо от направеното 
предложение за дисциплинарно производство е необходимо да се окаже 
съдействие по организирането и работата на двамата съдии, относно 
спазването на процесуалните срокове от прекия Адм. ръководител - 
Председателя на Районен съд град Горна Оряховица. 

 
        ДЕЛОВОДНИ КНИГИ 
        В Районен съд град Горна Оряховица се водят всички деловодни 
книги посочени в ПАРОАВАС и съгласно предвидените там изисквания. 
     При проверката в срочните книги,съответно за закритите заседания по 
наказателни дела,срочна книга за проведени открити заседания и описна 
книга,се установи,че за календарната година са приключени с отразяване 
на началния и крайния номер и порeдността на страниците, резултатите са 
нанасяни коректно. 
   В книгата за веществените доказателства,се отразяват постъпващите в.д.   
като се съставят приемателно-предавателни протоколи,съставят се 
протоколи за тяхното движение,съставяни са протоколи за унищожаване и 
връщане на веществени доказателства.Обособено е помещение за тяхното 
съхранение. 
    Проверката в книгата за изпълнение на влезлите в сила присъди 
установи , че  се води коректно, присъдите се изпращат за изпълнение 
съгласно изискванията .  



 27

    Независимо от констатацията за недобра работа на посочените двама 
съдии по конкретно посочените дела, като цяло може да се даде 
положителна оценка за работата на съдиите от РС град Горна 
Оряховица. Може да се посочи, че съдия М. Карагьозова за 
проверявания период няма дела извън процесуалните срокове, което 
показва висока степен на организация и професионализъм в работата й.                
Административно организационната дейност извършвана от председателя 
на съда е на високо ниво, и е залог за понататъшното  утвърждаване на 
съда като институция ползващ се с доверието на гражданите. Като 
положително в тази посока следва да се продължи партньорството с 
Инициатива за укрепване на съдебната система, съгласно подписания през 
2007 год. Меморандум за разбирателство между Американската агенция за 
международно развитие и РС град Горна Оряховица и включването на съда 
в програмата на Агенцията за международно сътрудничество”Съдилища-
модели и съдилища-партньори”.  

СВИЩОВСКИ  РАЙОНЕН СЪД 
  

        Съдебният район на Свищовски районен съд обхваща Община 
Свищов, която включва гр.Свищов и 15 села , с територия 642 кв.км. и 
население около 50 000 души / от тях 35 700 души живеят в гр.Свищов и 
около 15 000 – в селата/.      

В  СвРС  работят 22 души - магистрати и съдебни служители. 
 Административен ръководител и Председател на Районния 

съд е Теодора Богомилова Стоянова. 
              

Брой на постъпилите дела за разглеждане през 2007г. 
 

     Общият брой на новообразуваните дела през 2007г. от всички 
видове  е   1290 бр., от които 728 бр. граждански дела и 562 бр. 
наказателни дела. 

    Средномесечно постъпление от нови дела на един съдия на база 12 
месеца при щат 5 съдии е 21,50 бр. дела. Предвид обстоятелството, че през 
2007г.  СвРС е работил в намален състав, т.е. отработените   човекомесеци 
са 44, действителното месечно постъпление  на съдия е  29,32 бр. дела. 

 
 Брой на свършените дела –  наказателни. 

 
 През 2007г. в Свищовски районен съд са приключени 532 бр. 
наказателни дела. 
            Средномесечно свършени дела от един съдия на база 12 месеца при 
запълнен щат – 19,80 дела. Действителната натовареност според решените 
дела и отработените човекомесеци е  27,00 бр. дела на съдия месечно.  
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Теодора Стоянова- 263 бр. дела, от които 131 бр. граждански и 132 бр. 
наказателни.  От тях 246 бр. са решени в срок до 3 месеца- 94% 
Боян Георгиев- 298 бр. дела, от които  181 бр. граждански и 117 бр. 
наказателни .  245 бр. са решени в срок до 3 месеца- 82% 
Пенка Йорданова- 330 бр. дела, от които   180 бр. граждански и 150 бр. 
наказателни. От тях  296 бр. - в срок до 3 месеца- 89% 
Диана Радева  - 298 бр. дела, от които 164 бр. граждански и  134 бр. 
наказателни .От тях  256 бр. са решени в срок до 3 месеца- 86% 

 Средната продължителност на разглеждане на делата – от 
постъпване до постановяване на съдебен акт е 3 месеца.  

 Делата се насрочват незабавно в деня на постъпването им, след като 
се разпределят от програмата за случаен избор на докладчик. Описаните 
данни сочат , че  е намален броя на приключените дела в срок над 3 месеца 
, за сметка на тези - в срок до 3 месеца.  
   В края на 2007г. са останали неприключени 214 бр. Броят на 
останалите висящи дела  е по-голям от предходната година, въпреки, че 
като относителна цифра не е голям. Същото се дължи на по-големия брой 
постъпили дела през годината / 1290 при 1144 за 2006г., което е със 146 бр. 
повече/,обстоятелството, че съдът е работил в намален състав, както и че 
343 бр. дела са постъпили след 1.10.2007г.- през последното тримесечие на 
годината.  

Решени наказателни дела. 
                    

                  Общият брой наказателни дела ,постъпили през 2007г. е 562 
бр., от които 177 бр. НОХД , 13 НЧХД , 37 дела по чл.78А от НК, 79 ЧНД,  
99 АНХД и 157 разпити пред съдия. Приключените наказателни дела през 
годината са 532, от тях  наказателните общ характер са 170, НЧХД-9, ЧНД-
79,  разпити пред съдия- 157 бр., дела по чл.78 А от НК-41бр. и АНХД- 76 
бр. 

   При наказателните общ характер дела, преобладаващи са тези, 
образувани за престъпления против собствеността- 93 бр. ,останали 
несвършени от предходен период 16-общо за разглеждане 109. Решени са 
92 дела, от които 40 с присъда и 48 – със споразумение и 4 са върнати на 
прокурора. Следващи по брой са общоопасните престъпления-общо 52, от 
които 44 бр. в транспорта.От тези 52 дела- 50 са решени и 2 са останали 
висящи.Образувани са 10 НОХД по глава Х-престъпления против реда и 
общественото спокойствие, заедно с едно , останало несвършено от 2006г. 
са били 11 и са приключили-5 с присъда и 6 –със споразумение. 
 Престъпленията против личността  са били 10-  9 бр. новообразувани и 1 –
от 2006г. Решени са 6 – 5 с присъда и 1 по споразумение. 
     От наказателните общ характер дела през 2007г. са приключени 
170 дела, от тях в срок до 3 месеца са решени 159 дела, което съставлява 94 
% от НОХД.  
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  Броят на несвършените в края на периода  НОХД е 28 при 21 бр. за 
2006г. Бройката на последните не е голяма, определя се от факта, че 
обвинителните актове са внесени в края на  периода и съответно са 
насрочени за разглеждане през следващата календарна година, т.е. делата с 
изключение на 4 , за които има отделна справка са по описа за 2007г. 
Общият брой на висящи наказателни дела от всички видове е 79, от които 
28 НОХД, 8 НЧХД , 39 НАХД и 4 ЧНД. Неприключили  наказателни дела, 
образувани през предходни години , с изключение на 4 НОХД по описа за 
2006г.-  няма. Горното е показател  за срочността при разглеждане на 
наказателните дела, като разбира се има и случаи , при които с оглед 
естеството на делото, поведението на страните  и графиците на съдиите е 
невъзможно да се реши едно дело с едно заседание. Въпреки това са 
положени необходимите усилия от страна на съдии, съдебни служители и 
служители на ОЗ ”Охрана“ за осигуряване явяването на подсъдими и 
свидетели за съдебните заседания, както и за отхвърляне на необосновани 
доказателствени искания, целящи отлагане на делата във времето.  Новата 
процедура по НПК, в сила от април 2006г. - съкратено съдебно следствие, 
която през 2007г. се прилага по-уверено, също способства за по-голямата 
бързина и процесуална икономия при решаване на наказателни дела.   

 
  Брой  прекратени  дела 

            
 При наказателните дела от описаните 124 – 91 са прекратени 

със споразумение, в 52 от случаите делото е внесено в съда със 
споразумение, а в 39 случая- същото е постигнато в хода на делото. 4 бр. 
НЧХД са прекратени, поради помирение на страните. Прекратени са 14 бр. 
ЧНД- в случая става въпрос за дублирани дела за групиране на наказания 
по предложение на прокурора и по молби на осъдените лица, като 
образуваното по-късно се прекратява ,поради влязло в сила определение на 
съда, с което се е произнесъл по случая. 8 са прекратените АНХД- поради 
просрочие на жалбата или оттеглянето и. 
           Извън случаите на постигнато споразумение, 7 НОХД са върнати на 
прокуратурата  на други основания. 4 от делата са върнати на основание 
чл.249 от НПК- в разпоредително заседание. От тях, едно  дело е 
върнато,  тъй като съдът е счел, че деянието е извършено при условията на 
чл. 26 от НК,  а обвинителния акт е внесен , като в обстоятелствената част 
на обвинението се съдържат данни за продължаваното престъпление, но в 
изписването на  правната квалификация  на диспозитива на обвинителния 
акт липсва посочване на чл. 26 от НК.  
           Другото  дело  е върнато с мотив, че обвинителният акт е за 
престъпление по чл. 207 от НК, а на досъдебното производство  
обвинението е било по чл. 195 от НК. Прието е, че това е съществено 
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изменение на обстоятелствената  част на обвинението и  затруднява 
правото на защита на обвиняемия.  
           Третото дело е по внесен обвинителен акт срещу двама обвиняеми, 
като за единия от тях на основание чл.369 ал.2 от НПК наказателното 
производство е било прекратено с влязло в сила определение.Съдът е 
приел, че това е съществено нарушение  и е върнал делото на 
прокуратурата. 
            Четвъртото дело е върнато с мотив, че делото не е подсъдно на 
СвРС. 
            Едно дело е върнато на основание чл.288 ал.1 от НПК от фазата на 
съдебното следствие, поради установени процесуални нарушения, 
ограничаващи правото на защита на подсъдимия. 
            Прекратени са съдебните производства и върнати на прокуратурата 
две НОХД, внесени със споразумения. Едното  споразумение е върнато , 
защото е сключено за престъпление по чл. 150  от НК, за което не е 
допустимо прилагането на тази процедура. Другото споразумение е 
върнато , защото единият от подсъдимите в съдебно заседание е заявил, че 
не желае прекратяване на производството по този ред.   
  
Брой обжалвани и протестирани , резултати от въззивна и касационна 

проверка 
    

  Обжалваните, съответно протестирани  присъди и определения 
по наказателни дела през годината са 73 бр, което представлява 13% от 
решените дела. Жалбите са 70 , а протестите на прокуратурата- 3 / 1 по 
присъда с оправдани лица и 2 – по определения/. 

          През  периода от ВТОС /съответно от ВКС/ са върнати 129 бр. 
обжалвани наказателни  дела, като в  76 от случаите присъдите и 
определенията  са потвърдени , 41 са отменени и 12 са изменени. Следва да 
се отбележи , че отменените присъди по наказателни общ характер дела са 
само две, като едната е по НОХД от 2001г. с докладчик М.Димитров, 
другата по НОХД от 2002г. с докладчик Б.Георгиев. Втората присъда е 
отменена на процесуални основания и делото е върнато на прокуратурата. 
Има две отменени присъди по НЧХД на формални основания и същите са 
върнати за ново разглеждане. 5 са отменените определения по ЧНД, 1- по 
групиране на наказания и 4, по  образувани по жалби против 
постановления на прокурора за прекратяване на наказателното 
производство. В два от тези случай ВТОС е отменил определението на РС, 
с което се потвърждава прекратяването, след което разследващите органи 
са извършили указаните процесуално-следствените действия   и 
прокурорът отново е прекратил производството, като вторите определения 
на РС по същите дела  са потвърдени от ВТОС. Най-голям е броят на 
отменените решения по НАХД- 32. В случая 24 от тях са  еднотипни  



 31

наказателни постановления , издадени от ТД НАП против “Свилоза”АД , 
които съдиите от Свищовски районен съд са потвърдили , съответно 
съставите от ВТОС са достигнали до други изводи и са ги  отменили.  

От Административен съд Велико Търново са върнати 13 дела. Две от 
решенията по тях са обезсилени и производството е прекратено, поради 
просрочие на жалбата. Останалите 11 решения са потвърдени.   

 Отчитайки само  НОХД – през годината са обжалвани 21. Върнати 
са 41 НОХД, от които присъдите по 26 дела са потвърдени  , отменени  са 2  
и  са изменени - 13. При изменените е намален размерът на наложеното 
наказание.   
   

Средна натовареност на съдебния район 
 
    Общият брой на новообразуваните дела през 2007г. от всички 

видове  е   1290 бр., от които 728 бр. граждански дела и 562 бр. 
наказателни дела. Заедно с останалите от предходната година е имало за 
разглеждане 1402 дела. Натовареността според делата за разглеждане по 
щат е била 23,37 бр. , а действителната 31,86 бр.  

 
Средна натовареност на съдиите 

Натовареността по щат е около 23 дела  за разглеждане и около 20 
решени. В Свищовски районен съд няма профилиране на съдебните 
състави. От години всички съдии разглеждат и граждански и наказателни 
дела. Всички дела се разпределят чрез програмата за случаен избор, като са 
съставени 8 раздела- граждански дела, частни граждански дела, НОХД, 
НОХД-382 от НПК,НЧХД, НАХД, ЧНД и разпити, като последните се 
поемат от дежурния съдия. Всички съдии са на 100% разпределение от 
всички видове дела, само на Председателя се разпределят гр.дела-50%, от 
останалите видове по 100%.  

 Средномесечно постъпление от всички видове наказателни дела на 
база 12 месеца и 5 съдии  е около 10 дела,  а в действителност около 13. 
Средномесечното постъпление на нови  НОХД на съдия е  около 3 на база 
12 месеца и запълнен щат, а реално по 4 бр. 

През 2007г. СвРС е  решил с присъда или по споразумение 166 
наказателни общ характер дела.По тях са съдени 206 лица, от които двама 
оправдани и 204 – осъдени. 
   -видове и брой по глави от НК 
 По Глава втора -Престъпленията против личността  са разгледани 10 
дела -  9 бр. новообразувани и 1 –от 2006г. Решени са 6 – 5 с присъда и 1 по 
споразумение, като са осъдени 6 лица 
 По Глава трета -Престъпления против правата на гражданите – няма 
 По Глава четвърта -Престъпления против брака, семейството, 
младежта – няма. 
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 По Глава пета- престъпления против собственосттта 
  При наказателните общ характер дела, преобладаващи са тези, 
образувани за престъпления против собствеността- 93 бр. ,останали 
несвършени от предходен период 16-общо за разглеждане 109. Решени са 
92 дела, от които 40 с присъда и 48 – със споразумение и 4 са върнати на 
прокурора. Съдени са 128 лица, от които 122 са осъдени и 2 оправдани. 
 По Глава шеста- престъпления против стопанството- внесени са 3 
обвинителни акта срещу 3 лица, които са осъдени. 
 По Глава седма- престъпления против финансовата, данъчната и 
осигурителна система- няма 
 По Глава осма - престъпления против дейността на държавни органи, 
обществени организации- внесени са два обвинителни акта срещу 2 лица, 
като едното дело не е приключило в края на отчетния период, второто е 
приключило със споразумение. 
  По Глава девета- документни престъпления- внесени са 8 
обвинителни акта, заедно с 3 дела от предходен период-11 дела срещу 11 
лица, като всички са осъдени. 
 По глава десета -престъпления против реда и общественото 
спокойствие. Образувани са нови  10 НОХД, заедно с едно , останало 
несвършено от 2006г. са били 11  срещу 11 лица и са приключили-5 с 
присъда  и 6 –със споразумение. 
           По Глава единадесета-  общоопасни престъпления - общо 52 дела, от 
които 44 бр. в транспорта и 8 по чл.354в ал.5 от НПК/ отглеждане на 
растения в нарушение на Закона за контрол над наркотичните вещества/ 
.От тези 52 дела- 50 са решени и 2 са останали висящи.По делата за 
престъпления в транспорта са съдени 44 лица и за всички делата на първа 
инстанция са приключени. По 8 –те дела , свързани с отглеждане и 
разпространение на наркотични вещества са образувани срещу 8 лица, 
единият от които непълнолетен .Осъдени са 6 лица, като две наказателни 
производства не са приключили. 

 Общо през 2007г. по наказателни общ характер дела на първа 
инстанция са осъдени 197 лица и двама са оправдани. Наложени са 
следните наказания – на 93 лица е наложено наказание лишаване от 
свобода до 3 години, като в 37 случая наказанието е ефективно и в 56-
условно, на 55 лица е наложено наказание пробация, на 37-глоба и на 12- 
други наказания, предимно обществено порицание по отношение на 
непълнолетните.  

         През 2007г. в СвРС са произнесени 72 присъди и са одобрени 
98 споразумения /внесени с предложение за споразумение и постигнати в 
съдебно заседание/. На 41 лица са наложени административни наказания 
на основание чл.78А от НК по внесени от прокурора предложения. 99% от 
присъдите по внесени прокурорски актове са осъдителни. През отчетния 
период са оправдани две лица по едно НОХД, което е било с трима 
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подсъдими. Обвинението срещу тях е било за престъпление по чл. 210 от 
НК / от  категорията на така нар. „телефонни измами”/.Оправдателната 
присъда спрямо двама от тримата подсъдими е постановена поради липса 
на безспорни доказателства,  в съдебно заседание  подсъдимите и 
свидетели по делото са  променили съществено обясненията, респ. 
показанията, дадени на досъдебното производство.  Присъдата е 
протестирана от прокурора и е изпратена на ВТОС.  

 Наказана престъпност с влезли в сила присъди и брой осъдени лица 
в края на  периода. 

През 2007 год. са приключени 170 бр. наказателни общ характер 
дела, от които 166 с присъда  и по споразумение и 4 прекратени и върнати 
на прокуратурата. Обжалвани са 28бр. НОХД, от което следва че 138 
присъди са влезли в сила. От обжалваните 28 НОХД по описа за 2007г.  до 
14.02.2008г. от втора инстанция са върнати 11 /8 до края на 2007г. и 3 през 
м.01.2008г./, като присъдите по 9 са потвърдени и 2 са изменени.За 
останалите 17 дела към този момент няма резултат. През 2007г. от 
въззивна и касационна инстанция са върнати 40 дела с влезли в сила 
присъди, повечето от които са по дела по описа за предходни години.Тоест 
през 2007г. са влезли в сила  178 присъди. 

Броят на осъдените лица по НОХД  с влезли в сила присъди в края на 
2007г. е 200. 

На 41 лица е наложена глоба на основание чл.78 А от НК. 
5 лица са осъдени по НЧХД.  
- по принцип дела със значим  обществен интерес през 2007г. не са 

разглеждани, изключая 8 НОХД за престъпления с предмет наркотични 
вещества и прокусори и то квалифицирани като маловажен случай  – по 
354 а ал. 5  от НК и по чл.354 в ал.5 от НК.  Тези дела са решени от 
съдиите, 6 не са обжалвани и присъдите са влезли в сила.2 присъди са 
обжалвани. Пет от делата  са срещу студенти от СА „ Д. А. Ценов” гр. 
Свищов, едно е срещу непълнолетен. 

  
Оправдателни присъди 

 
През 2007г. е произнесена 1 оправдателна присъда, описана по горе. 

Обвинението е по чл.210 от НК по  НОХД, което е било с трима 
подсъдими. Оправдателната присъда спрямо двама от тримата подсъдими 
е постановена поради липса на безспорни доказателства,  в съдебно 
заседание  подсъдимите и свидетели по делото са  променили съществено 
обясненията, респ. показанията, дадени на досъдебното производство.  
Присъдата е протестирана от прокурора и обжалвана от осъдения 
подсъдим и е изпратена на ВТОС. Същата е единичен случай и не могат да 
се направят изводи за трайна практика от пропуски в работата на органите 
от досъдебното производство или проблем в законодателството.   
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През 2008 год.в Свищовския районен съд са поставени за 
разглеждане общо 102 наказателни дела от общ характер,от които 28 
бр.останали от предходната година и 74 бр.новообразувани.В края на 
периода са свършени 79 бр.дела,като 37 са приключили по същество с 
присъда, 41 бр.дела са приключили със споразумение, 62 бр.дела са 
приключени в тримесечния срок.съдени са 105 лица,като 104 лица са 
осъдени и едно лице е оправдано.Осъдени са 65 лица,като 43 лица са 
осъдени условно.Разгледани са и 104 бр.други наказателни дела,като са 
свършени 84 бр.дела.За периода са постановени 3 бр.оправдателни 
присъди,като и трите са потвърдени от второинстанционния 
съд.Разгледано е и едно дело по реда на съкратеното съдебно следствие. 
Две дела са прекратени поради неодобрено от съда споразумение. Поради 
допуснати отстраними съществени процесуални нарушения са прекратени 
общо 6 НОХД-от които четири с разпореждане и две от съдебно заседание.  

 
 

ДЕЛОВОДНИ КНИГИ 
                
     В Районен съд град Свищов се водят всички деловодни книги посочени 
в ПАРОАВАС и съгласно предвидените там изисквания. 
     При проверката в срочните книги,съответно за закритите заседания по 
наказателни дела,срочна книга за проведени открити заседания и описна 
книга,се установи,че за календарната година са приключени с отразяване 
на началния и краиния номер и порадността на страниците, резултатите са 
нанасяни коректно. 
   В книгата за веществените доказателства,се отразяват постъпващите в.д.   
като се съставят приемателно-предавателни протоколи,съставят се 
протоколи за тяхното движение,съставяни са протоколи за унищожаване и 
връщане на веществени доказателства.Обособено е помещение за тяхното 
съхранение. 
    Проверката в книгата за изпълнение на влезлите в сила присъди 
установи , че  се води коректно , присъдите се изпращат за изпълнение 
съгласно изискванията .  
       От изложеното до тук може да се направи извода, че дейността на 

Свищовския районен съд за проверявания период е на много добро ниво 
и следва да бъде оценена положително.Много добрите резултати са 
постигнати благодарение на усилията на всички магистрати и 
служители. Съдиите от СвРС са с различен юридически  и съдийски 
стаж,но се отнасят с амбиция и отговорност към служебните си 
задължения. 
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РАЙОНЕН  СЪД  ПАВЛИКЕНИ 

 
         
              През 2007 год.в РС град Павликени са работили четирима 
съдии,като и в момента работят също четирима съдии. В специализирана и 
обща администрация работят 12 служители. 
               Административен ръководител и Председател на Районен съд 
Павликени е Екатерина Карагенова. 
              Делата в съда се разпределят на принципа на случайния избор чрез 
програмата за случайно разпределение без профилиране в дадена област. 
              През 2007 год.в РС Павликени са постъпили 574 наказателни дела, 
като заедно с останалите от предходната година са поставени за 
разглеждане  639  наказателни дела..Най голям е броят на постъпилите 
дела за престъпления против собствеността-107 бр.,следвани от 
общоопасните престъпление-49 бр.Постъпилите дела от общ характер са 
172 бр.Свършените дела са 574,като 456 са решени по същество.При 
НОХД решените по същество са 80 от общо свършените 177 бр.дела.Със 
споразумение са прекратени 68 бр.дела и 50 по други причини.Върнати за 
доразследване поради съществени процесуални нарушения са 21 броя дела. 
Обжалваните наказателни дела са 60 броя, като в преобладаващата част 
съдебните актове са потвърждавани.Това означава добра подготовка на 
съдиите, установена трайна практика и добро взаимодействие със съдиите 
от ВТОС. 
През проверявания период няма спрени или изгубени дела,като има само 
четири дела от общ характер образувани през 2006 год. 
Осъдените лица през 2007 год. са 213 лица,като по НОХД са осъдени 183 
лица от които 126 лица са осъдени за престъпления против собствеността. 
Оправданите лица са 37, което е с 14 лица повече от предходната 
година,което се дължи,според констатацията на председателя на съда,за 
недобра работа на прокуратурата. 
Както беше отбелязани в началото всички съдии в съда разглеждат дела от 
всякакъв вид без профилиране,което налага да се направи едно 
сравнително изследване на разгледаните дела от съдиите,както следва: 
Съдия Екатерина Карагенова е свършила 80 бр.наказателни дела и 223 
гр.дела, 
Съдия Радка Цариградска е свършила 177 нак.дела и 299 гр.д. 
Съдия Екатерина Стоева е свършила  170 нак.дела и 277 граждански, 
Съдия Цветомил Горчев е свършил 147 нак.дела и 256 граждански 
През 2007 год. 902 бр.дела са приключили в тримесечния срок  или това са 
85 % от всички свършени дела.Според извода на председателя на съда се 
наблюдава тенденция на увеличаване на броя на приключилите дела в 
тримесечния срок.Това се дължи на усилията на районните съдии за бързо 



 36

приключване на делата .На фона на този извод и в противовес на него,е 
работата на съдия Цветомил  Горчев.Прави впечатление, на фона на 
добрата работа на другите съдии неговата работа само по наказателните 
дела.При една и съща натовареност между съдиите прави впечатление ,че 
по голям брои дела е налице значително забавяне от съдия Горчев при 
разглеждането и решаването на делата.В контекста на изложеното при 
проверката отделно бяха проверени голям брой негови дела и беше 
констатирано следното: 
 
      За периода 01.01.2007г. – 01.07.2008г. 

 

№ дело № 

дата, на която 
делото е 

обявено за 
решаване 

дата на 
постановяване 

на съдебния акт 

1 НАХД № 365/23.10.2006г. 18.01.2007г. 23.04.2007г. 
2 НОХД №135/29.07.2004г. 26.01.2007г. 27.12.2007г. 
3 НАХД №228/14.06.2006г. 05.02.2007г. 30.07.2007г. 
4 НОХД №26/25.01.2007г. 05.02.2007г. 11.06.2007г. 
5 НОХД №289/31.08.2006г. 21.02.2007г. 06.08.2007г. 
6 НОХД №55/15.02.2007г. 22.02.2007г. 04.07.2007г. 
7 НОХД №397/07.11.2006г. 23.02.2007г. 19.06.2007г. 
8 НАХД №331/28.09.2006г. 28.02.2007г. 30.07.2007г. 
9 НАХД №416/23.11.2006г. 07.03.2007г. 03.08.2007г. 

10 НАХД №46/07.02.2007г. 07.03.2007г. 04.07.2007г. 
11 НАХД №39/05.02.2007г. 12.03.2007г. 11.07.2007г. 
12 НОХД №390/02.11.2006г. 26.03.2007г. 04.07.2007г. 
13. НАХД №23/25.01.2007г. 28.03.2007г. 03.08.2007г. 
14. НАХД№32/30.01.2007г. 02.04.2007г. 30.07.2007г. 
15. НАХД №50/13.02.2007г. 02.04.2007г. 03.08.2007г. 
16. НАХД №80/01.03.2007г. 02.04.2007г. 19.07.2007г. 
17. НОХД№448/13.12.2006г. 25.06.2007г. 03.09.2007г. 
18. НАХД №287/18.07.2007г. 28.08.2007г. 12.11.2007г. 
19. НОХД №129/03.04.2007г. 05.09.2007г. 11.02.2008г. 
20. НОХД №352/29.08.2007г. 03.10.2007г. 25.01.2008г. 
21. НАХД №277/06.07.2007г. 10.10.2007г. 11.02.2008г. 
22. НАХД№241/14.06.2007г. 17.10.2007г. 29.01.2008г. 
23. НОХД №164/28.04.2006г. 19.10.2007г. 29.01.2008г. 
24. НАХД№394/18.09.2007г. 05.11.2007г. 11.02.2008г. 
25.    
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За периода 2007г. при съдия Горчев са постъпили общо 232 дела за 
разглеждане от които НОХД – 138 дела и 94 граждански дела. Свършените 
дела за периода са общо 256 дела от които 147 НОХД и 109 граждански 
дела. 
За първото полугодие на 2008г. при съдия Горчев са били останали 
несвършени дела общо 21 дела, от които НОХД 15 дела. Общо са 
постъпили през периода 60 дела от които 16 НОХД, 10- НАХД и 27 ЧД. 
Общия брой дела за разглеждане е бил 81 дела, от които 31 НОХД,, 13 
НАХД и 30 ЧД. Общия брой свършени дела на съдия Горчев е 64 дела, от 
които 25 НОХД и 29 ЧД. 
От извършената справка се установи, че съдия Горчев за отчетния период 
2007г.- 2008г. не е ползвал отпуск по болест. 
С оглед на тази констатация,проверяващия екип счете за необходимо да 
направи предложение за налагане на дисциплинарно наказание на съдия 
Горчев. 
Прави впечатление,че на 12.06. 2008 год.е извършвана проверка от екип на 
Окръжен съд,като една от задачите е била и проверка на движението и 
приключването на наказателните дела.Изнесеното по горе във връзка с 
работата на съдия Горчев обаче не е констатирано. 
   През първото полугодие на 2008 год.съдиите от РС град Павликени са 
разгледали общо 331 наказателни дела,от които 103 дела от общ 
характер,като са свършени 290 бр.дела от които в тримесечен срок са 
приключени 261 бр.дела,като с акт по същество са приключили 213 
бр.дела.За доразследване поради допуснати съществени отстраними 
процесуални нарушения са прекратени и върнати на прокуратурата три 
дела. 
 
 
        ДЕЛОВОДНИ КНИГИ 
                
     В Районен съд град Павликени се водят всички деловодни книги 
посочени в ПАРОАВАС и съгласно предвидените там изисквания. 
     При проверката в срочните книги,съответно за закритите заседания по 
наказателни дела,срочна книга за проведени открити заседания и описна 
книга,се установи,че за календарната година са приключени с отразяване 
на началния и крайния номер и поредността на страниците, резултатите са 
нанасяни коректно. 
   В книгата за веществените доказателства,се отразяват постъпващите в.д.   
като се съставят приемателно-предавателни протоколи,съставят се 
протоколи за тяхното движение,съставяни са протоколи за унищожаване и 
връщане на веществени доказателства. Обособено е помещение за тяхното 
съхранение. 
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   Проверката в книгата за изпълнение на влезлите в сила присъди установи 
,че  се води коректно , присъдите се изпращат за изпълнение съгласно 
изискванията .  
     
   От изложеното до тук може да се направи извода,че дейността на РС град 
Павликени за проверявания период е на много добро ниво и следва да бъде 
оценена положително. Много добрите резултати са постигнати 
благодарение на усилията на всички магистрати и служители. Съдиите от 
РС Павликени са с различен юридически  и съдийски стаж, но се отнасят с 
амбиция и отговорност към служебните си задължения. С оглед на 
направената констатация следва да се има в предвид и работата на съдия 
Горчев, което обстоятелство в известна степен е в противовес на доброто 
впечатление от работата на съда като цяло. 
   

 
 

РАЙОНЕН СЪД ЕЛЕНА 
 
 

Към месец януари 2007 г. в Районен съд- гр.Елена е имало щат за 
трима съдии, от които едната бройка за съдия е свободна. Председател 
Искра Вараджакова, и районен съдия Пейо Приходков. В РС-гр.Елена няма 
обособени състави за разглеждане на наказателни дела.  

Съдиите и съдебните служители в Районен съд- гр.Елена работят при 
лоши условия. Макар, че съдът се помещава в собствена сграда заедно с 
Районна прокуратура, сградата не е пригодена за нуждите на двете 
институции и техническото й състояние е много лошо.   

 
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. Председателят на 
РС-Елена -  И. Вараджакова и съдия П. Приходков са заложени в системата 
за разпределение при 100% натовареност по наказателни дела.  
Разпределението на делата е равномерно, няма разлики в натовареността 
на съдиите. Системата се експлоатира коректно.  
 
 2. Деловодни книги 

- При проверка на съдебните книги, водени през 2007г. и 2008г., 
съответно за открити съдебни заседания по наказателни дела, за 
разпоредителни и закрити заседания по наказателни дела и описни книги 
за наказателни дела, се установи, че се водят съгласно изискванията на 
ПСАРОВАС/отм./ и сега действащия ПАРОАВАС. Всички графи на 
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проверените книги са попълнени четливо, стриктно и коректно и съдържат 
пълните изискуеми  данни. За календарната година са приключени с 
отразяване началния и крайния номер и поредността на страниците. 

 
- Книга за веществени доказателства: за постъпващите в съда в.д. се 

съставят приемателно-предавателни протоколи, но не се прилагат към 
съответните наказателни дела. Всички в.д. се описват подробно в книгата 
за в.д. с всички индивидуализиращи белези. Веществените доказателства 
се съхраняват в отделно от архива помещение. Книгата и веществените 
доказателства се проверяват периодично. 

 
- 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 законоустановените срокове, като коректно 
е отбелязан номера на писмото и датата на която е изпратено. Прави се 
ежемесечна проверка  по книгата и се съставят протоколи с констатациите 
от извършената проверка. 

 
 
3. Образуване, движение и приключване на делата. 
 
-През 2007 г. в РС-гр.Елена са постъпили общо 341 наказателни дела, 

от които: НОХД – 81 бр., НЧХД – 3 бр., НАХД – 28 бр., НАХД по чл.78а 
от НК – 13 бр., ЧНД – 65 бр., ЧНД – разпити 151 бр. 

Висящи дела към 01.01.2007г. -  21 бр. Всичко за разглеждане през 
2007г. - 362 наказателни дела. 

Броят на осъдените лица е 103, постановена е 1 оправдателна 
присъда по наказателно дело от общ характер. 

-За периода от 01.01.2008г. до 01.07.2008г. в РС-гр.Елена са 
постъпили общо 160 наказателни дела, от които: НОХД – 42 бр., НЧХД – 1 
бр., НАХД – 21 бр., НАХД по чл.78а от НК – 6 бр., ЧНД – 40 бр., ЧНД 
разпити – 50.  

-През 2007 г. в РС-гр.Елена са приключени 348 дела. Този брой 
включва свършените с присъди и решения, прекратените дела и делата 
образувани като ЧНД, от които разпитите по чл.222 и чл.223 от НПК са 
151 бр. 
Средногодишно един съдия е приключил приблизително 174 дела, 
съответно средномесечно по 14.5 дела.  

Мотивите към обявените присъди по НОХД се изготвят 
преимуществено в петнадесетдневния срок по чл.308, ал.1 НПК и в редки 
случаи -  в едномесечния срок по чл.308, ал.2 НПК.  

Съгласно извършената по срочната книга /книгата за открити 
заседания/  по наказателни дела  за 2007г. проверка, се констатира, че 
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датите на постановяване на решенията по НАХД и датите на предаване на 
делата в канцеларията на съда от съдията-докладчик не съвпадат, като 
разликата варира  от няколко дни до около един месец. Така например : 
НАХД №127/07г., образувано на 19.04.2007г. е обявено за решаване на 
09.10.2007г. с постановено решение №34/15.11.2007г. и предадено в 
канцеларията на съда на 28.01.2008г./съдия Приходков/, НАХД №201/07г., 
образувано на 05.07.2007г., с постановено решение №35/15.11.2007г., и 
предадено в канцеларията на съда на 28.12.2007г./съдия Приходков/, 
НАХД №215/07г., образувано на 20.07.2007г. е обявено за решаване на 
09.10.2007г., с постановено решение №36/15.11.2007г. и предадено в 
канцеларията на съда на 15.01.2008г./съдия Приходков/, НАХД №202/07г., 
образувано на 09.07.2007г.,  е обявено за решаване на 15.10.2007г. с 
постановено решение №38/14.11.2007г. и предадено в канцеларията на 
съда на 27.12.2007г., НАХД № 104/07г., образувано на 30.03.2007г. е 
обявено за решаване на 29.10.2007г. с постановено решение 
№42/28.11.2007г. и предадено в канцеларията на съда на 28.12.2007г., 
НАХД №160/07г., образувано на 11.06.2007г. с постановено решение 
№45/03.12.2007г. и предадено в канцеларията на съда на 28.12.2007г., 
НАХД №191/07г., образувано на 02.07.2007г. е обявено за решаване на 
26.11.2007г. с постановено решение №48/27.12.2007г. и предадено в 
канцеларията на съда на 21.01.2008г./по последните четири дела съдия-
докладчик е Вараджакова/. Констатирани са и други дела с подобни 
различия в датите. Няма разумно обяснение за задържане на делото от 
съдията-докладчик след написване на решението до предаването му в 
канцеларията на съда за срок от около месец, освен може би антидатиране 
на постановения съдебен акт с цел включване на постановяването му в 
предвидения процесуален срок. 

-През 2007 г. до 3 месеца са свършени 84% от НОХД, 33% от НЧХД, 
92% от делата по чл.78а от НК, 100% от ЧНД и 69% от НАХД. 
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.  

По отношение на движението на наказателните от административен 
характер дела се констатира, че те се решават максимум в две заседания. 

За периода от 01.01.2007г. до 30.06.2008г. от общо образуваните 
първоинстанционни дела върнати за доразследване на Районна 
прокуратура са 10 броя, разпределени съгласно процесуалния стадий, на 
който са постановени съдебните актове: с разпореждане по чл.249 от НПК 
– 7 броя. /; с определение на основание чл.288, т.1 от НПК - 3 дела. За 
първото шестмесечие на 2008г. няма върнати на районна прокуратура за 
доразследване дела по внесени обвинителни актове. Към датата на 
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проверката бе констатирано, че с разпореждане от 10.07.2008г. на 
основание чл.249 вр. чл.248, ал.2, т.3 НПК е прекратено съдебното 
производство по НОХД №166/2008г. и обвинителният акт е върнат на 
районна прокуратура за отстраняване на допуснати  на досъдебното 
производство съществени нарушения на процесуалните правила. С 
разпореждане от 08.09.2008г. е прекратено съдебното производство по 
АНД №192/2008г. и на районната прокуратура е върнато постановлението, 
с което е внесено предложение за освобождаване на обвиняемия от 
наказателна отговорност с налагане на административно наказание. На 
основание чл.288,т.1 НПК  с протоколно определение по НОХД 
№130/2008г., производството по делото е прекратено и същото е върнато 
на районна прокуратура за отстраняване на допуснатите на досъдебното 
производство съществени нарушения на процесуалните правила. 

Извършена бе проверка на всичките 10 дела, върнати на 
прокуратурата за допълнително разследване. Основни причини за връщане 
на делата на прокурора за допълнително разследване са: нарушаване 
правото на защита на обвиняемите и на пострадалите лица, изразяващи се 
в непредявяване на материалите по делото, неизвършване на разпит на 
обвиненото лице след привличането му в това му качество, допускане на 
нарушения при повдигане на обвинението, неизготвяне на обвинителния 
акт в съответствие с изискванията на НПК.  

Внесените за разглеждане през 2007г. и първото шестмесечие на 
2008г. наказателни общ характер дела по реда на глава ХХІХ НПК - със 
споразумение, постигнато на досъдебното производство, са разгледани и 
приключени в предвидените процесуални срокове и при спазване на 
процесуалните правила и норми.  

Бяха изискани и проверени всичките 5 постановени оправдателни 
присъди и решения по наказателни дела за проверявания период: 
НОХД№308/06г., НЧХД№7/07г., НЧХД№9/08г., АНД№243/07г. и 
АНД№52/07г. 

Протестираната оправдателна присъда по НОХД №308/06г., 
постановена на 27.03.2007г. е потвърдена по ВНОХД № 438/2007г. по 
описа на Окръжен съд – гр.Велико Търново. 

Потвърдена е и обжалваната оправдателна присъда по НЧХД 
№259/2006г., обявена на 07.03.3007г. /ВНХЧД №285/07г. по описа на 
ВТОС/. 

На случаен принцип бяха изискани и проверени следните дела: 
НОХД №251/08г., НОХД №257/07г., НОХД №293/07г., НОХД №331/07г., 
НОХД №7/08г., НОХД №1/2007г., НАХД№209/08г., НАХД№252/08г., 
НОХД№232/08г., НОХД№190/08г., НАХД249/08г. и НЧХД №283/07г. 

Проверката констатира, че делата се образуват в деня на 
постъпването на обвинителния акт, жалбата срещу наказателното 
постановление или тъжбата, като в същия ден се и разпределят. В същия 



 42

ден или най-късно до три дни от постъпването се постановява и 
разпореждането по чл.247, ал.1 НПК или пък се насрочва съответното 
НАХД. Първото съдебно заседание по НОХД се насрочва дори в по-кратък 
от двумесечния срок по чл.252, ал.1 НПК,  при  отлагане на делата 
следващите съдебни заседания се насрочват в едномесечни или дори по-
кратки срокове. 

-За периода от 01.01.2007г. до 31.12.2007г. в РС-Елена, няма 
изгубени или спрени наказателни дала. 

-С оглед проверка за спазване на чл.6 от Конвенцията за защита 
правата на човека и основните свободи, относно принципа за разумните 
срокове за гледане на делата, бе извършена проверка за наличие 
наказателни дела образувани преди 01.01.2004г. които са на производство 
към 01.07.2008г., като бе установено че такива липсват. 

 
-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. Съдебните актове са изготвени в законоустановените 
срокове, като се имат  предвид обаче и констатираните несъответствия  
между датите на постановяване на решенията и предаване на 
наказателните дела от административен характер.   Постигнато е и добро 
качество на правораздаването. Организацията на административната 
дейност е на много добро ниво. 
           
 
           В заключение следва да се отбележи, че в съдебния район е 
създаден рационален механизъм от административните ръководители 
за осъществяване на контрол относно спазване на процесуалните срокове. 
Налице е донякъде формален подход от същите, който се свежда до 
констатиране на пропуските, без да се предприемат действия по 
отношение на провинилите се магистрати за търсене на съответната 
дисциплинарна отговорност от същите. Констатирани бяха фрапиращи 
случаи на неспазване на процесуалните срокове/ РС Горна Оряховица и РС 
Павликени /, за което ИВСС предложи за дисциплинарни наказания на 
редица магистрати. Отлаганията на заседания за продължителен период от 
време / в някои случаи повече от три месеца/ води до необосновано 
забавяне на производството.  
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ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ: 
     
         В заключение следва да се отбележи, че при проверката  беше 
констатиран рационален механизъм за осъществяване на контрол върху 
спазването на процесуалните изисквания. Контролът следва да се 
осъществява чрез ежемесечна справка относно предвидените в 
процесуалното законодателство срокове за изготвяне на мотивите към 
съответните съдебни актове и вписването им в съда. Справките следва да 
са с натрупване от началото на календарната година и да дават пълна 
информация за евентуално забавено изготвяне на мотивите към обявените 
присъди. Тази практика е препоръчителна за всички ръководители на 
съдилища, още повече, че с писмо №РД-02-08-33/13.07.1997г. на 
Министъра на правосъдието до председателите на апелативните, военно 
апелативните , окръжните, Софийски градски съд, военните и районните 
съдилища относно ръководителите на съдилищата да осъществяват 
ежемесечен контрол относно произнасянето на съдебните актове. 
        
        
 
       В резултат на извършената проверка и извършените от нея 
констатации, се налагат следните ПРЕПОРЪКИ: 
       1. Да се създаде по-добра организация по насрочването на 
наказателните дела, с оглед стриктно спазване на разпоредбата на чл.252 
от НПК. 
        2.   Да се създаде организация в деловодството даваща възможност за 
прегледност и бързина при осъществяване на необходимите справки. 
        3.  Административните ръководители ежемесечно да осъществяват 
необходимия контрол по спазването на процесуалните срокове и при 
необходимост при нарушения да реагират съобразно предоставената им 
възможност по реда на ЗСВ, относно търсене на дисциплинарна 
отговорност от съответните магистрати. 
         4. Административните ръководители на РС Павликени и РС Горна 
Оряховица в едномесечен срок да изготвят справка по отношение на 
магистратите за които е започнало дисциплинарни производства, 
приключили ли са съответните дела, за които е потърсена съответната 
дисциплинарна отговорност. 
          5. По отношение на горецитираните препоръки Административните 
ръководители следва да издадат съответните заповеди и да следят за 
спазването на същите. 
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            За предприетите мерки в едномесечен срок ИВСС следва да бъде 
уведомен. 
 
                                
                               
 
                               ИНСПЕКТОРИ: 
                                                         ПЕТЪР МИХАЙЛОВ 
 
                                                          
                                                          
                                                        СВЕТЛИН СТЕФАНОВ 
 
                              
                                      
 
                                 ЕКСПЕРТИ: 
                                                         ИВАН ТЕНЧЕВ 
 
                                                          
 
                                                        МАРИЯ ТОДОРОВА 
 
 
                                                         
                                                       ОЛЕГ ВЕЛИНОВ 
 
 
                                                         
                                                       НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ 


