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На основание чл. 58 във вр.с чл. 56, ал. 1 и 3 и чл. 57, ал. 1 от Закона за
съдебната власт и приетата годишна програма за провеждане на планови
проверки от Инспектората към Висшия съдебен съвет на съдилищата,
прокуратури и следствени отдели към Окръжните прокуратури за 2018 г. и
Заповед № ПП – 01 – 46/30.10.2018 г. на Главния Инспектор на
Инспектората към Висшия съдебен съвет,

СЕ ИЗВЪРШИ КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА на Районен съд град
Кърджали с обхват  от 01.01.2016 г. до 31.12.2017 г. и задачи на  :

- времеви стандарти за администрирането на отделните видове дела,
срочност на разгледаните дела и срокове за изготвяне на решенията,
определенията и на мотивите към постановените присъди.

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

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

- общи данни за постъпилите и решени дела от всеки съдия;
оправдателни присъди.

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

- заповедни книги.

СРОК за извършване на проверката от 05.11.2018 г. до 09.11.2018 г.

С ПРОВЕРЯВАЩИ:

ИНСПЕКТОР:   ЮРИЙ КРЪСТЕВ
ЕКСПЕРТИ: РУМЕН КАБУРОВ и НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ

МЕТОД НА ПРОВЕРКАТА:
- непосредствена проверка по  делата  и деловодните книги;
- анализ на документация ;
- индивидуални беседи и разговори;
- изискване на статистическа информация от ръководителя на

съответния съд, която се съдържа в Приложение № 1, справка № 2-23,
отчетни доклади за 2016 г. и 2017 г. за дейността на районен съд –
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Кърджали, които са предоставени от проверявания съд, оригиналите
от които се намират в него, а копия от тях са неразделна част от настоящия
акт.

І. ЗА СЪДА

Районен съд – Кърджали е един от четирите районни съдилища в
района на ОС – Кърджали.

Районен съд - гр.Кърджали ползва първи и втори етаж от сградата на
„Съдебната палата”, намираща се в централната част на  гр.Кърджали,
бул.”Беломорски” № 48, която, с решение № 444/27.10.1992 год. на
Министерския съвет на Република България, е предоставена безвъзмездно за
стопанисване и управление на Министерство на правосъдието.

На първия етаж от сградата се намират офисът на банката,
обслужваща съда; „Съдебно деловодство”; „Регистратура”; „Бюро
съдимост”; „Съдебно-изпълнителна служба“; съдебните зали № 1 и № 2; два
кабинета, ползвани от Агенцията по вписванията; „Секретно деловодство”;
съдебният администратор; системният администратор; “Регистратура
класифицирана информация“, която е защитена с метална врата и поставен
„СОТ“.

На втория етаж се помещават служба „Архив”, счетоводство,
съдебните секретари, административният секретар, районните съдии,
заместникът на административния ръководител, административният
ръководител и съдебна зала № 3. На втория етаж се намира и поставена
кутия за сигнали за корупция до ВСС. Ежеседмично тя се проверява от
комисия и се съставя протокол. За 2016 година и 2017 година няма
постъпили сигнали за корупция.

Съществуващото разделение на служба „Съдебно деловодство” в две
отделни помещения, респ. на наказателно и гражданско деловодство,
осигурява възможност за по-благоприятна работна среда за съдебните
деловодители и по-доброто административно обслужване на лицата,
ползващи услугите на съда, улеснявайки страните при запознаването им с
делата и изготвянето на поисканите справки по тях.

За улеснение на гражданите срещу входа на съда са разположени
информационни табла, на които всеки ден се поставят списъци със залите и
делата, които се разглеждат във всяка от тях. Пред службите, които работят с
граждани, има поставени табла, на които са залепени образци на видове
молби, както и информационни брошури. Пред входа на всеки етаж има
указателни табла с номерата на кабинетите и службите, които се помещават
в тях, както и на залите.
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Сградата се стопанисва от административния ръководител на
Окръжен съд – Кърджали. Съдиите са по двама в кабинет, с изключение на
председателя и неговия заместник. Създадена е благоприятна работна среда
за служителите и магистратите.

Районен съд – Кърджали, разполага с 3 броя зали, оборудвани със
звукозаписно устройство, а зала № 1  и с информационно табло.

Съдът работи по Стратегически план за развитие на Районен съд –
Кърджали за периода 2014 – 2017 г., а със Заповед № 194/03.07.2018 г. е
утвърден  Стратегически план за развитие на съда за следващия период 2018
– 2021 година.

 Във връзка с решение на Комисия „Публична комуникация“ на ВСС,
Районен съд – град Кърджали е участвал в:

· пилотната образователна програма „Съдебната власт –
информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и
прокуратури“, реализирана през учебната 2014/2015 г.,

· одобрената на заседание на ВСС, проведено на 30.07.2015 г.,
Концепция на образователна програма „Съдебната власт –
информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и
прокуратури“ и Споразумение за сътрудничество между ВСС и
Министерство на образованието и науката. Продължаване на
Образователната програма сред ученици е с цел превенция и
повишаване на тяхната информираност за структурата, функциите
и значението на съдебната власт в Република България и
включването на магистрати от районните съдилища през учебната
2016/2017 г.

 На проведена работна среща с директорите на СУ „П.Р.Славейков“ –
Кърджали и ГПЧ “Христо Ботев“ - Кърджали, ръководителите на посочените
учебни заведение са дали съгласието си за реализиране концепцията на
Проекта.

На 21 април 2017 година Районен съд - Кърджали е бил домакин на
провеждания за пета поредна година „Ден на отворените врати“, в който
гражданите и обществеността са имали възможност да се запознаят с процеса
на правораздаване.

По този повод над 70 ученици от Х-ти клас на Езикова гимназия
„Христо Ботев“  - Кърджали,  са посетили сградата на Районен съд -
Кърджали, лично са придобили впечатления от съдебните зали, службите и
работните кабинети в Съдебната палата и са взели участие в изнесената от
съдиите Дарина Байданова, Здравка Запрянова и Вергиния Еланчева лекция за
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участниците в съдебните производства и ролята им в гражданския и
наказателен процес.

Съдиите, в качеството им на лектори в Образователната програма
„Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени
съдилища и прокуратури“, са били наградени с грамота  от Висшия съдебен
съвет, с която са удостоени със служебна благодарност за проявен висок
професионализъм и компетентност при осъществяване на Образователната
програма и принос в отличаването на ВСС със специалната награда на журито
за 2017 година в конкурса „Кристални везни на правосъдието“ на Съвета на
Европа.

 През 2016 г. съдиите и съдебните служители в Районен съд –
Кърджали, са взели участие в семинари, както следва:

Тема, място, дата Обучаваща
организация

Участници

1. „Процесуални нарушения в
наказателното производство“ –
дистанционно обучение, 09.02.-
24.03.2016 година

НИП Вергиния Еланчева –
съдия

2. „Актуални проблеми при
разглеждане на спорове въз основа
на банков кредит“ –
информационен семинар-дискусия
– град Пловдив, 25.03.2016 г.

Апелативен съд –
град Пловдив

Дарина Байданова –
съдия
НевенаКалинова –
Тодорова – съдия

3. Обучение за повишаване на
административния капацитет по
отношение на мерки за енергийна
ефективност и възобновяема
енергия“ – град Кърджали, 11.04.-
15.04.2016 г.

Министерство на
енергетиката

Програма BG04
„Енергийна

ефективност и
възобновяема

енергия“ –
Финансов

механизъм на
Европейското
икономическо
пространство

Златка Кирякова –
гл.счетоводител

4. „Измененията на Закона за Съвместен Дарина Байданова –
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отговорността на държавата и
общините за вреди от 2012  г.
Отговорност на държавата за вреди
от нарушения на правото на
Европейския съюз” - 13.05.2016;

семинар на
Център за

обучение на
адвокати
“Кръстю

Цончев” и
АДВОКАТСКИ

СЪВЕТ –
КЪРДЖАЛИ на

17.06.2016 г.

съдия
Невена Калинова -
съдия

5.„Прилагане на закона за
устройство на територията
касаещо незаконното
строителство, спор за материално
право при искане за нанасяне на
имоти по КККР и вещно правни
проблеми, свързани с
урегулирането на недвижими
имоти – действие на
уличнорегулационен и
дворищнорегулационен план по
отменената нормативна уредба;
отпадане на отчуждителното
действие на
дворищнорегулационен план;
урегулиране по ЗУТ; кадастър.“ –
17.06.2016 г.

Съвместен
семинар на
Център за

обучение на
адвокати
“Кръстю

Цончев” и
АДВОКАТСКИ

СЪВЕТ –
КЪРДЖАЛИ на

17.06.2016 г.

Дарина Байданова –
съдия
Невена Калинова -
съдия

6. „Приложение на ЗСРС, ЗЗКИ и
ЗЕС“ – дистанционно обучение,
30.05.-30.06.2016 г.

НИП Вергиния Еланчева -
съдия

7. „Съдебни програми за медиация
– опита на САЩ и следващи
стъпки в България“ – семинар,
град Пловдив, 03-04.11.2016 г.

Център за
разрешаване на

спорове
Фондация

„Америка за
България“

Ангел Момчилов –
председател РС

8. „Интегриран подход за Институт по Дарина Байданова –
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справедливо правосъдие“ –
семинар, 16.11.2016 година, град
Кърджали

социални
дейности и
практики
Проект

„Правосъдие-
приятел на

детето –
обучение на

професионалисти
за по-добро

взаимодействие“
– финансиран от

Европейската
комисия

съдия

9. „Изпълнително производство.
Проблеми на изпълнителния
процес“ – семинар, 28.11.-
30.11.2016 г., град София

НИП Надежда
Маргаритова - ДСИ

10. „Специфични въпроси на
вещното право. Кадастър и
регулация. Особен статут на някои
категории земи. Вътрешноправни
средства за защита правото на
собственост“ – семинар, 30.11.-
02.12.2016 г., град София

НИП Дарина Байданова -
съдия

11. „Защита на класифицираната
информация в съдебната система“
– семинар, 07.12.-09.12.2016 г.,
град София

НИП Антоанета Андрееева
– съдебен
деловодител

12. „Мерки за процесуална
принуда“ – електронно обучение,
25.10.-08.12.2016 г.

НИП Вергиния Еланчева -
съдия

През 2017 година съдиите и съдебните служители в Районен съд –
Кърджали, са взели участие в семинари, както следва:
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Тема, място, дата Обучаваща
организация

Участници

1. „Прилагане на принципа при
конкуренция между наказателната
отговорност и
административнонаказателната
отговорност спрямо едно лице за
едно и също деяние“ – град София,
19.04.2017 година

НИП
Оперативна

програма „Добро
управление“

Здравка Запрянова –
съдия

2. Електронно дистанционно
обучение „Наказателноправна
защита на жертвите на
престъпление“ – 18.04.-16.05.2017 г.

НИП
Оперативна

програма „Добро
управление“

Здравка Запрянова -
съдия

3. Среща във връзка с
„Комуникационната стратегия на
съдебната власт“ и произтичащите
от нея дейности“ – град София,
15.05.2017 година

НИП Дарина Байданова -
съдия

4. Електронно дистанционно
обучение на тема „Експертиза на
алкохол и упойващи вещества при
водачите на МПС“ – 21.03.2017 г. –
09.05.2017 г.

НИП
Оперативна

програма „Добро
управление“

Вергиния Еланчева –
съдия

5. Електронно дистанционно
обучение „Реабилитация“ – 16.05.-
21.06.2017 г.

НИП
Оперативна

програма
„Добро

управление“

Здравка Запрянова -
съдия

6. „Наказателноправна защита на
децата – жертви на престъпление“ –
22.05.-20.06.2017 г.

НИП
Оперативна

програма
„Добро

управление“

Вергиния Еланчева -
съдия

7. Електронно дистанционно
обучение „Реабилитация“ – 16.05.-
21.06.2017 г.

НИП
Оперативна

програма
„Добро

управление“

Вергиния Еланчева -
съдия
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8. „Учредяване право на строеж,
договори за строителство,
предварителни договори –
облигационноправни и вещноправни
аспекти“ – град София, 27.06.-
30.06.2017 г.

НИП
Оперативна

програма
„Добро

управление“

Дарина Байданова -
съдия

9. „Практически проблеми по
спорове, свързани със
застрахователни договори“
29.09.2017 г., Пловдив

АС -Пловдив
Оперативна

програма
„Добро

управление“

Дарина Байданова –
съдия
Невена Калинова -
съдия

10. Семинар „Съдебни секретари“ –
04.10.-06.10.2017 г., град София

НИП Марияна Суркова –
съд.секретар
Кремена Георгиева –
съд.секретар

11. Семинар „Практически проблеми
при сключването, изпълнението и
прекратяването на договор за
потребителски кредит по ЗКНИП и
ЗПК“ – 10.11.2017 г., град Кърджали

Център за
обучение на

адвокати „Кръстю
Цончев“ и

Адвокатски съвет -
Кърджали

Невена Калинова -
съдия

12. Регионално обучение „Актуални
въпроси и промени в НПК“ – град
Пловдив, 01.12.2017 година

НИП
Оперативна

програма
„Добро

управление“
АС -Пловдив

Здравка Запрянова –
съдия
Вергиния Еланчева -
съдия

13. Семинар „Защита на
финансовите интереси на
Европейския съюз. Престъпни
състави. Функции на ОЛАФ“ – град
София, 11-12.12.2017 година

НИП Здравка Запрянова –
съдия

14. Електронно дистанционно
обучение „Гражданският иск в
наказателния процес – легитимирани
лица, разглеждане, обезпечаване.
Обезпечаване на глобата,
конфискацията и отнемането в полза

НИП
Оперативна

програма
„Добро управление

Вергиния Еланчева -
съдия
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на държавата – основания и
производство“ – 14.11.-12.12.2017 г.
15. Електронно дистанционно
обучение „Гражданският иск в
наказателния процес – легитимирани
лица, разглеждане, обезпечаване.
Обезпечаване на глобата,
конфискацията и отнемането в полза
на държавата – основания и
производство“ – 14.11.-12.12.2017 г.

НИП
Оперативна

програма
„Добро управление

 Здравка Запрянова -
съдия

16. Електронно дистанционно
обучение „Новата наредба /Наредба
№1/2017 г./ за установяване
употребата на алкохол и наркотици
от водачи на МПС: основни
положения и особености“ – 20.11.-
08.12.2017 г.

НИП
Оперативна

програма
„Добро управление

 Здравка Запрянова -
съдия

С оглед уеднаквяване на практиката на съдиите и повишаване на
тяхната квалификация през проверявания период, Районен съд – Кърджали е
извършил обобщаване по различни теми, като периодично са се провеждали
събрания на съдиите, на които са разглеждани следните въпроси: запознаване
с констатации от актове от извършени проверки и годишни доклади, вземане
на решения за промяна при определяне на дежурните състави и вида на
разглежданите дела по дежурство; запознаване и обсъждане на предложения
за изменение и допълнение на НПК; обсъждане и приемане на вътрешни
правила за определяне на натовареността на административния ръководител,
неговия заместник и съдиите от Районен съд – Кърджали, които са натоварени
с осъществяване на организационни функции, както и в случай на
предписания на здравните органи, както и други текущи административни
въпроси.

Районен съд – Кърджали  прилага принципа за случайния подбор чрез
електронно разпределение на делата със Заповед № 283/30.09.2015 г. от
01.10.2015 г., съгласно Централизираната система за разпределение на делата
/ЦСРД/. Делата се образуват своевременно в деня на постъпване на книжата в
съда или на следващия ден.

Разпределението на  наказателните дела и преписките, постъпили в
Районен съд – Кърджали, се извършва съгласно Заповед № 213/17.09.2014 г.,
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от Валентин Спасов – заместник на административния ръководител –
заместник-председател.

При отсъствие на административния ръководител или неговия
заместник, разпределението на делата се възлага с писмена заповед на друг
съдия.

През 2017 година, със Заповед № 68/01.03.2017 г. на Председателя на
Окръжен съд – Кърджали, е извършена проверка от Окръжен съд – Кърджали,
която обхваща дейността на Районен съд – Кърджали, за периода 01.01.2016 г.
– 31.12.2016 г. Всички констатации са с извод, че в Районен съд – Кърджали, е
създадена добра организация по отношение на гражданските и наказателните
дела. Дадените препоръки от доклада са били обсъдени на общо събрание на
съдиите при Районен съд – Кърджали.

През 2018 година, със Заповед №68/27.02.2018 г. на Председателя на
Окръжен съд – Кърджали, е извършена проверка от Окръжен съд – Кърджали,
която обхваща дейността на Районен съд – Кърджали, за периода 01.01.2017 г.
– 31.12.2017 г., като комисията отново е констатирала много добрата
организация по отношение на гражданските и наказателните дела и
стриктното спазване на процесуалните срокове за насрочване, разглеждане,
отлагане и приключване на делата и при произнасяне на съдебните актове.
Дадените препоръки от доклада са обсъдени на общо събрание на съдиите при
Районен съд – Кърджали.

Съдиите осъществяват дежурства съобразно график за дежурствата,
който се изготвя от административния секретар, след съгласуване с
административния ръководител и неговия заместник, като за дежурен
наказателен съдия периодът на дежурства включва и съответната събота и
неделя, а дежурен граждански съдия се определя за времето от понеделник до
петък включително, на съответната седмица. Копия от графиците се връчват
на съдиите, съдебните секретари, съдебните деловодители, служба „Архив“ и
служба „Регистратура“.

В началото на съдебната ваканция се издават:
-  заповеди за разглежданите дела, посочени в чл.329, ал.3 от ЗСВ;
- заповеди, с които е указано на съдиите, разглеждащи наказателни

дела, които, с оглед съдебната ваканция, не могат да спазят сроковете по
чл.252, ал.1 от НПК, да подават своевременно мотивирани молби за
удължаване на двумесечния срок за насрочване на наказателни дела от общ
характер съгласно чл.252, ал.2 от НПК, както и да спазват срока по чл.376, ал.1
от НПК, касаещ насрочването на дела по чл.78а от НК.
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Съгласно заповед № 373/21.12.2016 г. на дежурен наказателен съдия
чрез опцията дежурен съдия“ се разпределят следните видове дела:

- незабавни производства по чл.365 от НПК;
- искания за разпит пред съдия;
- искания за вземане мярка за неотклонение – чл.64 от НПК;
- искания за изменение мярка за неотклонение – чл.65 НПК;
- искания на прокуратурата за разкриване на банкова тайна;
- искания за разрешаване или одобряване на действия на органите на

досъдебното производство, част II-ра /раздел IV и раздел V, Глава
ХIV на НПК/;

- предложения за прилагане на принудителни медицински мерки по
чл.89 НК;

- предложения/искания по реда на чл.67 НПК;
- жалби и искания по реда на чл.68 НПК;
- съдебни поръчки по наказателни дела;
- жалби по реда на чл.69, ал.4 от НПК;
- искания по чл.154, ал.2 и ал.3 от Закона за здравето;
- искания по чл.159а от НПК.

ІІ.   СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

В Районен съд - Кърджали съдебните служители са структурирани
съобразно чл.14 от ПАС на обща и специализирана администрация.

      Относима към настоящата проверка е работата на част от
специализираната администрация, в която влизат следните служби:
регистратура, регистратура за класифицирана информация, деловодство на
наказателно отделение, съдебни секретари, архив и служба по връчване на
призовките.

     Съдебните служители, които работят в тях, са структурирани, както
следва:

1. Деловодител „Регистратура“ – 1 щатна бройка.
2. Деловодители „Наказателно деловодство“ – 3 щатни бройки.
3. Архивар – 1 щатна бройка.
5. Съдебни секретари – 4 щатни бройки, работещи в наказателни

състави.
6. Призовкари – 3 щатни бройки.

В съда се водят следните книги:
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 - на електронен носител се водят: регистър на актовете, с който
преписката е върната, респективно производството по делото е прекратено и
върнато на първоинстанционния съд за поправка на очевидна фактическа
грешка, допълнение, изменение в частта за разноските на решението или
отстраняване на нередовности и за администриране на жалбата; книга за
получените и върнатите призовки и други съдебни книжа; регистър на
отводите/самоотводите; регистър на осъжданите лица по УБДХ.

- на хартиен носител се водят: разносна книга; дневник за жалбите,
книга за открити заседания; книга за закрити и разпоредителни заседания;
книга за привеждане в изпълнение на влезли в сила присъди и определения;
книга за веществените доказателства; регистър по чл.159а от НПК, регистър
на съдебните решения по чл.235,ал5 от ГПК; книга за приемане и отказ от
наследство; регистър на заявленията за достъп до обществена информация;
архивна книга, регистър за предоставяне на данни от НБД „Население“.

- на хартиен и електронен носител се водят: входящ дневник, изходящ
дневник; азбучен указател за образуваните наказателни дела; азбучен указател
за образуваните граждански дела; описна книга /наказателна/; описна книга
/гражданска/.

Изготвянето на призовките и съобщенията за призованите лица след
образуване на делото и след съдебно заседание се извършва в срок от 1-3 дни.

Съдебните протоколи по делата се изготвят в срок от 3 дни след
съдебното заседание.

Съгласно заповед № 381/22.12.2015 година, наказателни дела, по
които съдът разглежда производството в състав по реда на чл.28, ал.1, т.2 от
НПК, изборът на съдебни заседатели се осъществява от съдебните секретари
чрез използване на нарочен модул от действащата деловодна система, като за
всеки избор се разпечатва протокол, който се прилага към делото, а при
евентуален отказ се извършва нов избор. Със същата заповед е указано на
съдиите, при изготвяне на разпореждането по чл.252, ал.1 от НПК, изрично да
посочват състава на съда, респ. по чл.28, ал.1, т.2 от НПК или по чл.28, ал.1,
т.1 от НПК.

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

Изпращането на преписи от решенията или от жалби на страните по
тях се извършва най-късно на следващия ден след предаване на решеното дело
в деловодството.

        Изпращането на препис от протест или жалби на страните по тях се
извършва най-късно на следващия ден след разпореждането на съдията.
Изпращането на делата на по-горна инстанция става до 3 дни след изтичане на
срока за възражения по подадена жалба или протест.

В Районен съд – Кърджали,  не се слагат  жълти етикети по чл. 78,
ал.5 от ПАС по наказателни дела.
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ІІІ. УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДА

Административен ръководител - председател на Районен съд –
Кърджали, е Ангел Маврев Момчилов. Назначен е на длъжността от
07.08.2014 г. съгласно протокол № 36/30.07.2014 г. на ВСС.

Встъпил е в длъжност „районен съдия“ в Районен съд – Кърджали, на
03.04.2000 година, съгласно решение по протокол № 12/29.03.2000 година на
ВСС.

На 15.12.2003 година встъпва в длъжност „заместник на
административния ръководител – заместник – председател“ на Районен съд –
Кърджали, съгласно решение по протокол  № 45/03.12.2003 година на ВСС, и
заема тази длъжност до избирането му за административен ръководител на
съда.

С решение на СК на ВСС по протокол № 2/17.01.2017 г. е повишен в
ранг „съдия във ВКС/ВАС“.

  Към момента на настоящата проверка, съдия Ангел Момчилов е
избран за административен ръководител – председател на Административен
съд – град Кърджали, съгласно решение на Съдийската колегия на ВСС по
протокол № 31 от заседание, проведено на 23.10.2018 година, считано от
06.11.2018 година.

Заместник на административния ръководител - заместник–
председател на Районен съд – Кърджали, е Валентин Костадинов Спасов.
Назначен е на длъжността от 15.10.2014 г. съгласно решение на ВСС по
протокол № 45/15.10.2014 г. До тази дата е бил административен
ръководител – председател на Районен съд – Кърджали, като първоначално е
избран с решение на ВСС по протокол № 8 от 23.02.1999 година, като е
встъпил в длъжност на 01.03.1999 година. Встъпил на същата длъжност с
решение по протокол № 25/07.07.2004 година на ВСС, след което с решение
на ВСС по протокол № 31/22.07.2009 година встъпва на длъжността за втори
мандат.

С решение на СК на ВСС по протокол № 27/06.12.2016 година е
повишен в ранг „съдия във ВКС и ВАС“.

С решение на СК на ВСС по протокол № 34/06.11.2018 година, съдия
Валентин Спасов е определен за изпълняващ функциите „административен
ръководител – председател“ на Районен съд – Кърджали, считано от датата
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на встъпване в длъжност на новоизбрания административен ръководител -
председател на Административен съд – Кърджали, до встъпване в длъжност
на нов административен ръководител - председател на Районен съд –
Кърджали.

През първата година от проверявания период са били обособени 5
наказателни състави, както следва:

1. Съдия Ангел Момчилов – административен ръководител –
председател на Районен съд – град Кърджали – 40% наказателни дела.
/Съгласно заповед № 253/01.09.2015 година/

2. Съдия Валентин Спасов – заместник на административния
ръководител – заместник-председател на Районен съд – град Кърджали – 100
% наказателни дела.

3. Съдия Здравка Запрянова – 100 % наказателни дела.
4. Съдия Вергиния Еланчева – 100 % наказателни дела.
5. Съдия Росица Чиркалева – 100 % наказателни дела, считано до

15.07.2016 година.
Освен тях, наказателни дела са разглеждали по дежурство и тримата

граждански съдии:
1. Съдия Дарина Байданова
2. Съдия Невена Калинова
3. Съдия Мариана Гунчева

През втората година от проверявания период съгласно взето решение
от 01.11.2016 година по Протокол от проведено общо събрание на съдиите
при Районен съд – Кърджали е налице  пълна специализация на съставите
по видовете дела в т.ч. и по дежурства, като наказателните съдии
разглеждат само наказателни дела, а гражданските съдии – само
граждански дела, поради което през 2017 година няма граждански съдии,
разглеждали наказателни дела.

Издадена е Заповед № 373/21.12.2016 година, с която, считано от
02.01.2017 година се определят ежеседмични дежурни граждански и
наказателни състави, като се определят и видовете дела, разглеждани от
дежурните съдии.

През втората година от проверявания период са обособени  следните 4
наказателни състави:
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1. Съдия Ангел Момчилов – административен ръководител –
председател на Районен съд – град Кърджали – 40% наказателни дела.
/Съгласно заповед № 253/01.09.2015 година/

2. Съдия Валентин Спасов – заместник на административния
ръководител – заместник-председател на Районен съд – град Кърджали – 100
% наказателни дела.

3. Съдия Здравка Запрянова – 100 % наказателни дела.
4. Съдия Вергиния Еланчева – 100 % наказателни дела.

Разпределението на делата става на принципа на случайния подбор
чрез Централизираната система за разпределение на делата /ЦСРД/. Общият
брой на съдиите по щат към настоящия момент е 7 /седем/.

Със Заповед № 90/31.03.2016 г. са въведени Правила за оценка на
натовареност на съдиите, приети от ВСС на 16.12.2015 г. по протокол № 6,
т.9, изменени и допълнени с решение от 24.03.2016 г. в Централизираната
система за разпределение на делата в Районен съд – Кърджали.

По щат до 01.07.2016 г. в Районен съд – Кърджали, са осъществявали
дейност осем магистрати, като с решение на Пленума на ВСС по Протокол №
22/19.05.2016 г. е съкратена една щатна длъжност „съдия в районен съд“ –
Кърджали, заемана от Елеонора Здравкова Попова – Христова. След
01.07.2016 г. щатната численост на магистратите става седем.

Със Заповед № 1244/14.07.2016 г. на Председателя на ВКС се
прекратява, считано от 15.07.2016 г., действието на Заповед № 1432 от
24.08.2015 г., с която Росица Веселинова Чиркалева – Иванова - съдия в
Софийски районен съд, е командирована  да изпълнява длъжността „съдия“ в
Районен съд – Кърджали, за срок повече от три месеца.

През проверявания период няма наложени поощрения или наказания.

През 2016 година и 2017 година администрацията на Районен съд -
Кърджали се е състояла от съдебен администратор, който изпълнява и
функцията на служител по сигурността на информацията; административен
секретар, който изпълнява функциите на домакин и статистик; главен
счетоводител; счетоводител; системен администратор; както и
специализирана администрация, организирана в един съдебен деловодител
„Регистратура”; трима съдебни деловодители  в „Наказателно деловодство”;
трима съдебни деловодители в „Гражданско деловодство”; един съдебен
архивар;  осем съдебни секретари; един съдебен деловодител в „Бюро
“Съдимост”; трима призовкари; двама съдебни деловодители в  „Съдебно-
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изпълнителна служба”, или общо от 27 служители и 1 чистач, или общо 28
човека.

Съотношението на броя на служителите към броя на магистратите е
било следното:

-  брой служители/магистрати – 4;
  -  брой служители/магистрати, вкл. ДСИ и съдии по вписванията –

2.33.
В Районен съд – Кърджали е обособена отделна регистратура за

работа с класифицирана информация (РКИ), изградена в съответствие със
ЗЗКИ и ППЗЗКИ. Регистратура класифицирана информация (РКИ) се
намира на първия етаж. Защитена е с охранителна система – СОТ, метална
решетъчна врата и видеонаблюдения. Състои се от Зона 1 и Зона 2,
оборудвана е с метална каса. Документите се изготвят на на персоналния
компютър, който не е сертифициран за работа с КИ, но не свързан в мрежа.
В регистратурата се водят всички регистри изисквани по закон.

ІV. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Районен съд – Кърджали  има въведени писмени правила за
управление на информацията и ІТ-технологиите от 31.10.2013 г. Сигурността
на информацията в локалната мрежа се осигурява от използването на
антивирусен лицензиран програмен продукт „ESET-NOD32”, предоставен от
Висш съдебен съвет.

Всички съдии и служители са обучени за работа с MS Office, MS
Word, Internet Explorer, Outlook Express, а деловодителите и с  Adobe Acrobat
Reader. Всички работни места са оборудвани с компютърна техника, която
перманентно се обновява. Всички работни места са свързани с в локална
компютърна мрежа с 2 бр.сървъра. Компютрите се поддържат в много добро
хардуерно и софтуерно състояние и отговарят на съвременните изисквания.
От 2008 г. е в експлоатация деловодната програма ”САС  Съдебно
деловодство” на “Информационно обслужване” АД - Варна. Системата работи
успешно, като всички  магистрати и съдебни служители са обучени да работят
с нея. В Районен съд-Кърджали действа програмен продукт -модул „Съдебен
призовкар“ към САС „Съдебно деловодство” на „Информационно
обслужване“ – Варна.

  Със Заповед № 202/08.07.2015 г. на административния ръководител
– председател на Районен съд – Кърджали, е въведено изготвянето на
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цялостно сканиране на съдържащите се във всяко едно дело документи, респ.
създаването на т.нар. „електронно дело” с оглед последващ електронен обмен
на данни с други съдилища при обжалване пред по-горна инстанция,
повдигане на спор за подсъдност и др.

 Програмата се използва от специализираната администрация на съда
и съдиите за управление на делата. Съдът  използва правно-информационните
продукти „Апис”, които са мрежови вариант и са достъпни от всички работни
места.

Web-сайтът на Районен съд – Кърджали се поддържа ежедневно в
актуално състояние.  Съгласно Заповед № 307/09.11.2017  г. е преустановено
публикуването в интернет сайта на Районен съд – Кърджали, и в ЦУБИПСА
на съдебните актове по наказателни дела – присъди, с които е наложено
ефективно изтърпяване на наказания „лишаване от свобода“. Всички останали
актове се публикуват.  В изпълнение на чл.64, ал.2 от ЗСВ, след влизане в сила
на съдебния акт, съдебният деловодител изпраща препис от акта на
първоинстанционната прокуратура. Последната уведомява съда за
предприетите действия по привеждане в изпълнение, след което съдът
публикува съдебния акт в интернет сайта си и в ЦУБИПСА.

В Районен съд - Кърджали съществува изцяло изградена локална
компютърна мрежа, която позволява обмен на информация между съдиите и
служителите, в това число и уведомяване на целия състав на съда за промени
в нормативната уредба, промени в съществуващите вътрешни правила,
задължителни указания и др. Всяко едно работно място е оборудвано с
компютърна конфигурация, като са предвидени нуждите от поддръжка на
хардуера и софтуера.

V. ПРОВЕРЕНИ КНИГИ

За проверявания период бяха проверени на място водените книги в
деловодството на РС – Кърджали, както следва :

1. Описна книга за 2016 г., представляваща класьор с компютърна
извадка от делата, подредени по хронологичен ред. Със слепка -
прошнурована, прономерована, подпечатан, с подпис на административен
секретар, съдържаща  188 листа.  Започната на 05.01.2016 г., приключена
на 30.12.2016 г.  по установения ред – с отбелязване на последното дело,
проверена, с печат и подпис на административен секретар.
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Всички графи са попълнени коректно и са водени по определения
ред.

2. Описна книга за 2017 г., представляваща класьор с компютърна
извадка от делата, подредени по хронологичен ред. Със слепка -
прошнурована, прономерована, подпечатан, с подпис на административен
секретар, съдържаща  167 листа.  Започната на 03.01.2017 г., приключена
на 29.12.2017 г.  по установения ред – с отбелязване на последното дело,
проверена, с печат и подпис на административен секретар.

Всички графи са попълнени коректно и са водени по определения
ред.

3. Срочна книга за открити заседания на съдия Ангел Момчилов
водена от 11.01.2016 г. до 30.12.2016 г., прошнурована, прономерована,
съдържа 102 листа, с печат и подпис на съдебен администратор.
Приключена по съответният ред.

3.1 Срочна книга за открити заседания на съдия Ангел Момчилов
водена от 09.01.2017 г. до 12.12.2017 г., прошнурована, прономерована,
съдържа 102 листа, с печат и подпис на съдебен администратор.
Приключена по съответният ред.

4. Срочна книга на открити заседания на съдия  Валентин Спасов от
07.01.2016 г. до 21.12.2016 г. Съдържа 105 листа, прономерована,
прошнурована, приключена по съответния ред с печат и подпис на съдебен
администратор.

4.1 Срочна книга на открити заседания на съдия  Валентин Спасов –
започната на  12.01.2017 г. до 30.11.2017 г. Съдържа 105 листа,
прономерована, прошнурована, приключена по съответния ред с печат и
подпис на съдебен администратор.

5. Срочна книга на открити заседания на съдия Вергиния Еланчева –
започната на  04.01.2016 г. до 27.12.2016 г. Съдържа 102 листа,
прономерована, прошнурована, приключена по съответния ред с печат и
подпис на съдебен администратор.

5.1 Срочна книга на открити заседания на  I  том на съдия Вергиния
Еланчева от 04.01.2017 г. до 17.11.2017 г. Съдържа 101 листа,
прономерована, прошнурована, приключена по съответния ред с печат и
подпис на съдебен администратор. II том - от 21.11.2017 г. до 22.12.2017 г.
Съдържа 104 листа, прономерована, прошнурована, приключена по
съответния ред с печат и подпис на съдебен администратор.
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 6. Срочна книга на открити заседания на съдия Здравка Запрянова –
започната на  12.01.2016 г. до 22.12.2016 г. Съдържа 102 листа,
прономерована, прошнурована, приключена по съответния ред с печат и
подпис на съдебен администратор.

6.1 Срочна книга на открити заседания І том на съдия Здравка
Запрянова – започната на  12.01.2017 г. до 06.12.2017 г. Съдържа 85 листа,
прономерована, прошнурована, приключена по съответния ред с печат и
подпис на съдебен администратор. II том - от 13.12.2017 г. до 29.12.2017 г.
Съдържа 104 листа, прономерована, прошнурована, приключена по
съответния ред с печат и подпис на съдебен администратор.

7.  Книга за изпълнение на влезли в сила присъди и определения за
2016 г. – водена от 04.01.2016 г. – прошнурована, прономерована, съдържа
102 листа, приключена по установения ред на 22.12.2016 г. с печат и
подпис на съдебен администратор. Правени са регулярни проверки в
съответствие с разпоредбите на ПАС.

7.1 Книга за изпълнение на влезли в сила присъди и определения за
2017 г. – водена от 03.01.2017 г. – прошнурована, прономерована, съдържа
102 листа, приключена по установения ред на 28.12.2017 г. с печат и
подпис на съдебен администратор. Правени са регулярни проверки в
съответствие с разпоредбите на ПАС.

8. Книга за закрити и разпоредителни заседания на съдия Ангел
Момчилов – започната на  11.01.2016 г. до 30.12.2016 г. Прошнурована,
прономерована, съдържа 101 листа, приключена по съответния ред - с
печат и подпис на съдебен администратор.

8.1 Книга за закрити и разпоредителни заседания на съдия Ангел
Момчилов – започната на  06.01.2017 г. до 28.12.2017 г. Прошнурована,
прономерована, съдържа 82 листа, приключена по съответния ред - с печат
и подпис на съдебен администратор.

9. Книга за закрити и разпоредителни заседания на съдия Валентин
Спасов – започната на  04.01.2016 г. до 16.12.2016 г. Прошнурована,
прономерована, съдържа 104 листа, приключена по съответния ред - с
печат и подпис на съдебен администратор.

9.1 Книга за закрити и разпоредителни заседания на съдия Валентин
Спасов – започната на  09.01.2017 г. до 22.12.2017 г. Прошнурована,
прономерована, съдържа 104 листа, приключена по съответния ред - с
печат и подпис на съдебен администратор.
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10. Книга за закрити и разпоредителни заседания на съдия Вергиния
Еланчева – започната на  04.01.2016 г. до 27.12.2016 г. Прошнурована,
прономерована, съдържа 102 листа, приключена по съответния ред - с
печат и подпис на съдебен администратор.

10.1 Книга за закрити и разпоредителни заседания на съдия Вергиния
Еланчева – започната на  16.01.2017 г. до 22.12.2017 г. Прошнурована,
прономерована, съдържа 102 листа, приключена по съответния ред - с
печат и подпис на съдебен администратор.

11. Книга за закрити и разпоредителни заседания на съдия Здравка
Запрянова – започната на  04.01.2016 г. до 12.12.2016 г. Прошнурована,
прономерована, съдържа 102 листа, приключена по съответния ред - с
печат и подпис на съдебен администратор.

11.1. Книга за закрити и разпоредителни заседания на съдия Здравка
Запрянова – започната на  03.01.2017 г. до 22.12.2017 г. Прошнурована,
прономерована, съдържа 102 листа, приключена по съответния ред - с
печат и подпис на съдебен администратор.

12. Заповедна книга, представляваща папки за 2016 г. – съдържаща
заповедите, чието съдържание е изписано на ръка, без подпис, подредени
по хронологичен ред, с последна заповед № 385/30.12.2016 г.
Прошнурована, прономерована, съдържа 94 листа, приключена по
съответния ред - с печат и подпис на съдебен администратор.

12.1. Заповедна книга, представляваща папки за 2017 г. – съдържаща
заповедите, чието съдържание е изписано на ръка, без подпис, подредени
по хронологичен ред, с последна заповед № 381/29.12.2017 г.
Прошнурована, прономерована, съдържа 96 листа, приключена по
съответния ред - с печат и подпис на съдебен администратор.

13. Книга за веществени доказателства - започната на 14.01.2015
година, водена и към момента на проверката. Прошнурована,
прономерована, подпечатана, с подпис на съдебен администратор, съдържа
90 листа. В графата разпоредителни действия е посочен метода на
унищожаване на веществени доказателства (ВД).
         14. В отделни папки са приложени приемо-предавателни протоколи
за ВД, актовете на съда за разпореждане с ВД, подредени са по поредност
и протоколи от инвентаризации от назначени комисии за ВД, в
съответствие с изискванията на ПАС.

За улеснение работата на съда, допълнително се водят следните
книги:
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1. Архивна книга по наказателни дела за 2016 г. и 2017 г.
2. Регистър на изпълнителните листове за 2016 г. и 2017 г.,

представляваща компютърна разпечатка от делата, по които са
били издадени.

3. Разносна книга за 2016 г. и 2017 г.
4. Води се регистър на искания по чл. 159а от НПК за 2016 г. и 2017

г.
5. Води се регистър на върнати от въззивна и касационна инстанция

наказателни дела за отстраняване на нередовности и за
администриране на жалбата за 2016 г. и 2017 г. в една папка.

6. В отделна папка се съхраняват оправдателни присъди за 2016 г. и
2017 г. и разпореждания за върнати дела на РП – Кърджали.

7. Азбучник – класьор на наказателни дела за 2016 г. и 2017 г.
8. Входящ дневник за 2016 г. и 2017 г.
9. Изходящ дневник за 2016 г. и 2017 г.

Всички книги са водени много прецизно и са в отлично състояние.

VІ. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА

А. за 2016 г.

В съда няма наказателно отделение. По щат съдиите, които гледат
наказателни дела, са 5 броя, като няма незаети щатни бройки.

През първата година от проверявания период наказателни дела са
гледали съдиите:

- съдия Ангел Момчилов – председател на РС – Кърджали – при
натовареност 40%. /Съгласно заповед № 253/01.09.2015 година/;

-  съдия Валентин Спасов – заместник-председател на РС – Кърджали
– при натовареност 100%;

-  съдия Здравка Запрянова -  при натовареност 100%;
-  съдия Вергиния Еланчева – при натовареност 100%;
-  съдия Росица Чиркалева /до 15.07.2016 г./  – при натовареност 100%;

разпределени в  5 състава.

Освен тях, наказателни дела са разглеждали по дежурство и тримата
граждански съдии:
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1. Съдия Дарина Байданова
2. Съдия Невена Калинова
3. Съдия Мариана Гунчева

Съдиите са ползвали отпуск, както следва:

СЪДИЯ АНГЕЛ МОМЧИЛОВ:

Начална дата Крайна дата /вкл./ Работни дни
04.01.2016 г. 05.01.2016 г. 2
12.01.2016 г. 12.01.2016 г. 1
14.01.2016 г. 14.01.2016 г. 1
03.02.2016 г. 05.02.2016 г. 3
16.02.2016 г. 16.02.2016 г. 1
09.03.2016 г. 09.03.2016 г. 1
15.03.2016 г. 15.03.2016 г. 1
18.03.2016 г. 18.03.2016 г. 1
01.04.2016 г. 08.04.2016 г. 6
28.04.2016 г. 28.04.2016 г. 1
18.05.2016 г. 18.05.2016 г. 1
20.06.2016 г. 30.06.2016 г. 9
22.07.2016 г. 12.08.2016 г. 16
12.09.2016 г. 12.09.2016 г. 1
31.10.2016 г. 31.10.2016 г. 1
ОБЩО: 46

СЪДИЯ ВАЛЕНТИН СПАСОВ:

Начална дата Крайна дата /вкл./ Работни дни
18.04.2016 г. 22.04.2016 г. 5
10.06.2016 г. 10.06.2016 г. 1
17.06.2016 г. 17.06.2016 г 1
01.08.2016 г. 02.09.2016 г. 25
03.10.2016 г. 07.10.2016 г. 5
27.12.2016 г. 30.12.2016 г. 4
ОБЩО: 41
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СЪДИЯ ЗДРАВКА ЗАПРЯНОВА:

Начална дата Крайна дата /вкл./ Работни дни
05.02.2016 г. 05.02.2016 г. 1
20.05.2016 г. 20.05.2016 г. 1
08.08.2016 г. 10.09.2016 г. 24
19.09.2016 г. 21.09.2016 г. 3
27.12.2016 г. 30.12.2016 г. 4
ОБЩО: 33

СЪДИЯ ВЕРГИНИЯ ЕЛАНЧЕВА:

Начална дата Крайна дата /вкл./ Работни дни
05.02.2016 г. 05.02.2016 г. 1
01.04.2016 г. 01.04.2016 г. 1
01.07.2016 г. 01.07.2016 г. 1
08.07.2016 г. 08.07.2016 г. 1
18.07.2016 г. 25.07.2016 г. 6
08.08.2016 г. 19.08.2016 г. 10
29.08.2016 г. 14.09.2016 г. 12
25.11.2016 г. 25.11.2016 г. 1
ОБЩО: 33

СЪДИЯ РОСИЦА ЧИРКАЛЕВА:

Начална дата Крайна дата /вкл./ Работни дни
04.01.2016 г. 15.01.2016 г. 10
26.01.2016 г. 28.01.2016 г 3
23.02.2016 г.
/подадено писмено уведомление от

съдията, че на посочените дати ще бъде

в СРС за довършване на дела, по които е

даден ход на съдебното следствие с

нейно участие/

25.02.2016 г. 3

14.03.2016 г. 16.03.2016 г. 3
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/подадено писмено уведомление от

съдията, че на посочените дати ще бъде

в СРС за довършване на дела, по които е

даден ход на съдебното следствие с

нейно участие/

12.04.2016 г.
/подадено писмено уведомление от

съдията, че на посочените дати ще бъде

в СРС за довършване на дела, по които е

даден ход на съдебното следствие с

нейно участие/

14.04.2016 г. 3

03.05.2016 г. 05.05.2016 г. 3
18.05.2016 г.
/подадено писмено уведомление от

съдията, че на посочените дати ще бъде

в СРС за довършване на дела, по които е

даден ход на съдебното следствие с

нейно участие/

20.05.2016 г. 3

06.06.2016 г. 06.06.2016 г. 1
28.06.2016 г.
/подадено писмено уведомление от

съдията, че на посочените дати ще бъде

в СРС за довършване на дела, по които е

даден ход на съдебното следствие с

нейно участие/

30.06.2016 г. 3

ОБЩО: 32

Отпускът на съдиите се разрешава, след подадена от тях молба, със
заповед на административния ръководител, а неговият се разрешава, след
подадена молба, със заповед на председателя на Окръжен съд – град Кърджали.

НАПРАВЕНИ ОТВОДИ/САМООТВОДИ:

СЪДИЯ АНГЕЛ МОМЧИЛОВ:

№
по
ред

№ на дело Основание за отвод Нов докладчик
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1.  НОХД 189/16  г. –
протоколно определение
от 21.03.2016 г.

Настоящият съдебен състав се е
произнесъл с определение по реда на
чл.243 от НПК по досъдебно
производство, водено срещу подсъдимия
за престъпление – предмет на настоящото
наказателно производство.

Вергиния
Еланчева –
приключило с
присъда

2. НЧХД 1495/16 г. –
Определение
№124/11.11.2016 г.

Тъжителят и подсъдимият са лично
познати на съдия-докладчик и на
основание чл.29, ал.1 от НПК.

Здравка
Запрянова –
прекратява
производството
по делото

СЪДИЯ ВАЛЕНТИН СПАСОВ:

№
по
ред

№ на дело Основание за отвод Нов докладчик

1. НАХД 497/16 г. –
Определение от
19.05.2016 г.

Предвид обстоятелството, че съдията-
докладчик е в близки отношения с
началника на жалбоподателя и на
основание чл.29 от НПК

Ангел Момчилов
– приключило с
решение

СЪДИЯ ЗДРАВКА ЗАПРЯНОВА:

№ на дело Основание за отвод Нов докладчик
1. НОХД 1262/16 г. –

Определение
№127/03.10.2016 г

Предвид обстоятелството, че съдията-
докладчик е участвал при вземането на
мярка за неотклонение „задържане под
стража“ в досъдебното производство и на
основание чл.31, ал.1, чл.29, ал.1, б.“г“ от
НПК.

Вергиния
Еланчева – не
одобрява
постигнатото
споразумение и
прекратява
производството

2.  НАХД 1587/16 г. –
Определение
№167/01.12.2016 г.

Съдията-докладчик е роднина с
жалбоподателя по сватовство и на
основание чл.29, ал.2 от НПК

Валентин Спасов
– приключило с
решение

3.  НАХД 1662/16 г. –
Определение
№174/19.12.2016 г.

Съдията-докладчик е близък с
пълномощника на жалбодателя и на
основание чл.31, ал.1 във вр. с чл.29, ал.2
от НПК.

Валентин Спасов
– приключило с
решение

4.  НАХД 1661/16 г. –
Определение
№175/19.12.2016 г.

Съдията-докладчик е близък с
пълномощника на жалбодателя и на
основание чл.31, ал.1 във вр. с чл.29, ал.2
от НПК.

Вергиния
Еланчева –
приключило с
решение

5.  НАХД 1660/16 г. –
Определение
№176/19.12.2016 г.

Съдията-докладчик е близък с
пълномощника на жалбодателя и на
основание чл.31, ал.1 във вр. с чл.29, ал.2

Ангел Момчилов
– приключило с
решение
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от НПК.

6.  НАХД 1653/16 г. -
Определение
№177/19.12.2016 г.

Съдията-докладчик е близък с
пълномощника на жалбодателя и на
основание чл.31, ал.1 във вр. с чл.29, ал.2
от НПК.

Вергиния
Еланчева –
приключило с
решение

7.  НАХД 1651/16 г. -
Определение
№178/19.12.2016 г.

Съдията-докладчик е близък с
пълномощника на жалбодателя и на
основание чл.31, ал.1 във вр. с чл.29, ал.2
от НПК

Валентин Спасов
– приключило с
решение

8.  НАХД 1649/16 г. –
Определение
№179/19.12.2016 г.

Съдията-докладчик е близък с
пълномощника на жалбодателя и на
основание чл.31, ал.1 във вр. с чл.29, ал.2
от НПК.

Валентин Спасов
– приключило с
решение

9.  НАХД 1644/16 г. –
Определение
№180/19.12.2016 г.

Съдията-докладчик е близък с
пълномощника на жалбодателя и на
основание чл.31, ал.1 във вр. с чл.29, ал.2
от НПК.

Валентин Спасов
– приключило с
решение

СЪДИЯ ВЕРГИНИЯ ЕЛАНЧЕВА:

№
по
ред

№ на дело Основание за отвод Нов докладчик

1. НАХД 223/16 г. –
Определение
№29/09.03.2016 г.

Предвид обстоятелството, че съдията-
докладчик е съпруг на свидетел по
делото и на осн.чл.29, ал.1, т.7, т.6 от
НПК

Здравка
Запрянова –
приключило с
решение

2. НАХД 624/16 г. –
Определение
№69/31.05.2016 г.

Предвид обстоятелството, че съдията-
докладчик е съпруг на лицето, изготвило
съпроводителното писмо, с което
административнонаказателната преписка
е изпратена в съда.

Валентин Спасов
– прекратява
производството
по делото

В служба „Наказателно деловодство“  работят трима деловодители. С
петимата наказателни съдии работят пет съдебни секретари. В служба
„Регистратура“ работи само един съдебен деловодител.  В „Регистратура за
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класифицирана информация“ работят един деловодител от „Гражданско
деловодство“ и един деловодител от „Наказателно деловодство“. С право на
достъп до класифицирана информация работят и двама съдебни секретари.
Относима е и работата на служба „Архив“, в която работи един архивар, и
служба „Съдебни призовкари“, в която са работили трима призовкари.

 За веществените доказателства е отговарял адм. секретар. Със заповед
№ 22/03.02.2014 година е възложено на административния секретар да приема
и регистрира в книгата за веществени доказателства постъпилите такива, както
да отговаря за съхранението им, като е длъжен да осигури представянето им в
съдебно заседание по разпореждане на съдебния състав.
Приемането на веществените доказателства става чрез изготвяне на приемо-
предавателен протокол, в който подробно се описват: входящ номер от книгата
за веществени доказателства, дата, номер на наказателното дело; имената на
приемащия и предаващия; входящият номер на обвинителния акт; номерът на
прокурорското дело или прокурорската преписка; номерът на досъдебното или
бързото производство; имената на обвиняемия; вида на престъплението и
подробно описание на приетите веществени доказателства. Най-отдолу се
поставят подписите на предаващия и приемащия. Приемо-предавателният
протокол се изготвя в два екземпляра, като единият се прилага по делото, а
другият се поставя в папка, която се съхранява в книгата за веществени
доказателства.

Върху опаковката на приетите веществени доказателства се поставя
стикер с означение на входящия номер и датата от книгата за веществени
доказателства; номер и година на делото и имената на подсъдимия/обвиняемия.

Веществените доказателства се съхраняват в специално обезопасено
помещение, което се заключва, а парите и други ценности – в касата на съда,
находяща се в стаята на административния секретар.

Със заповед № 23/03.02.2014 година е назначена постоянна комисия,
която всяка година в срок до 30 ноември, извършва проверка на веществените
доказателства дали правилно  се съхраняват и има ли такива, по отношение на
които не е направено или не е изпълнено разпореждане на съда, като за целта се
изготвя протокол. Комисията е задължена да унищожи веществените
доказателства, за които е постановено това, както и тези, отнети в полза на
държавата, но са без стойност, и тези, които не са потърсени в едногодишния
срок от уведомяването на собственика или невъзможността същият да бъде
намерен, като за физическото унищожаване се съставя протокол и се прави
отбелязване в книгата за веществени доказателства.
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За веществените доказателства, за които е постановено да се върнат на
собственика, се изпращат призовки, и се съставя протокол за връщане на ВД,
подписан от административния секретар и лицето, на което се връщат.

През проверявания период съдиите са имали средно по 101 бр. съдебни
заседания месечно. В едно заседание са разглеждани средно 8 броя дела.

През първата година от проверявания период Районен съд – Кърджали,
е разгледал 3640 броя дела, от които наказателни дела – 1866 броя.

От разгледаните, образувани през първата година от проверявания
период, са 1772 бр. дела.

Останали от предишни периоди са 94 броя дела.

Не са постъпвали и разглеждани дела с висок обществен интерес.

БРОЙ ПО СЪСТАВИ И ВИДОВЕ  РАЗГЛЕДАНИ ДЕЛА:

Съдия НОХД НЧХД Дела по
чл.78а НК

ЧНД АНХД Общо

А.Момчилов 33 3 5 408 57 506
В.Спасов 75 9 11 136 140 371
В.Еланчева 77 12 14 62 140 305
Д.Байданова 0 0 0 53 2 55
З.Запрянова 75 11 24 104 131 345
М.Гунчева 0 0 0 67 1 68
Н.Калинова 1 0 1 99 2 103
Р.Чиркалева 20 6 2 52 33 113
Общо: 281 41 57 981 506 1866

БРОЙ ПО СЪСТАВИ И ВИДОВЕ  ПОСТЪПИЛИ ДЕЛА:

Съдия НОХД НЧХД Дела по
чл.78а НК

ЧНД АНХД Общо

А.Момчилов 31 2 3 407 53 496
В.Спасов 68 7 10 132 135 352
В.Еланчева 71 8 13 62 130 284
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Д.Байданова 0 0 0 53 2 55
З.Запрянова 71 9 22 103 120 325
М.Гунчева 0 0 0 67 1 68
Н.Калинова 1 0 1 99 2 103
Р.Чиркалева 15 2 1 51 20 89
Общо: 257 28 50 974 463 1772

БРОЙ ПО СЪСТАВИ И ВИДОВЕ СВЪРШЕНИ ДЕЛА:

Съдия НОХД НЧХД Дела по
чл.78а НК

ЧНД АНХД Общо

А.Момчилов 29 3 4 406 44 486
В.Спасов 68 7 11 136 111 333
В.Еланчева 66 9 12 62 107 256
Д.Байданова 0 0 0 53 2 55
З.Запрянова 68 9 21 104 101 303
М.Гунчева 0 0 0 67 1 68
Н.Калинова 1 0 1 99 2 103
Р.Чиркалева 20 6 2 52 33 113
Общо: 252 34 51 979 401 1717

Свършените наказателни дела са 1717 броя.

От общо свършените 252 броя са НОХД:
- 111 бр.дела са приключили с присъда;
- 141 бр.дела са приключили с определение.

От общо свършените 979 са ЧНД:
- 907 бр.дела са приключили с решение;
-   72 бр.дела са приключили с определение.

От общо свършените 51 са АНХД по чл.78а от НК:
- 47 бр.дела са приключили с решение;
-   4 бр.дела са приключили с определение.

От общо свършените 401 броя са АНХД:
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- 379 бр.дела са приключили с решение;
-   22 бр.дела са приключили с определение.

От общо свършените 34 броя са НЧХД:
- 14 бр.дела са приключили с присъда;
- 20 бр.дела са приключили с определение.

От общо  прекратените  259 броя дела, както следва:
- 120 броя НОХД са прекратени с определение на съда за

одобряване на споразумение  по реда на чл. 381 и чл. 384 от НПК;
- 10 броя НОХД са прекратени поради допуснати на досъдебното

производство съществени процесуални нарушения и върнати на РП-
Кърджали;

- по 4 броя НОХД представеното споразумение не е прието;
- по 1 брой НОХД производството е прекратено и делото е

изпратено по компетентност /подсъдност/ на Районен съд - Димитровград;
- по 6 броя НОХД производството е прекратено на основание чл.

250, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 24, ал. 1, т. 6 от НПК – не се допуска повторно
наказване на едно и също лице за същото деяние, тъй като подсъдимият е
вече наказан по реда на ЗАНН с наказателно постановление;

- 4 броя НАХД по чл. 78а от НК са прекратени поради допуснати на
досъдебното производство съществени процесуални нарушения и върнати
на РП- Кърджали;

- 20 броя НЧХД - поради оттегляне на тъжбата, неявяване на
тъжителя, постигане на спогодба;

- 72 броя ЧНД – прекратени съдебни поръчки поради изпълнението
им, кумулации – прекратени поради недопустимост на молбата и други;
прекратени поради просрочване, недопустимост или оттегляне на жалбата,
изпратени по подсъдност, прекратени разпити и други;

- 22 броя НАХД - прекратени поради просрочване, недопустимост
или оттегляне на жалбата, както и изпратени по подсъдност.

 Няма прекратени по давност дела.

От общо прекратените 259 броя дела, 14 броя дела са върнати на
прокурора с указания за отстраняване на нарушения, допуснати на
досъдебното производство по чл. 249 от НПК /или 0.81% от общия брой
свършени дела/.
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От общо 14 броя дела, върнати на прокурора, с разпореждане на
съдия- докладчик са върнати 13 бр.дела, а от съдебно заседание по чл. 288, т.1
от НПК- 1 бр. дело, както следва:

Вид № на дело Основание за връщане Съдия-докладчик

НОХД 1172/2015 г. чл.249,  ал.1  и ал.2,  във вр.
с чл.248, ал.2 от НПК Здравка Запрянова

НОХД 23/2016 г. чл.249,  ал.1  и ал.2,  във вр.
с чл.248, ал.2 от НПК Здравка Запрянова

НОХД 1163/2015 г. чл.249,  ал.1  и ал.2,  във вр.
с чл.248, ал.2 от НПК Здравка Запрянова

НОХД 22/2016 г. чл.249, ал.1 и ал.2, във вр. с
чл.248, ал.2 от НПК

Вергиния Еланчева

НОХД 1189/15 г. чл.288, ал.1 от НПК Ангел Момчилов

НОХД 272/2016 г. чл.249,  ал.1  и ал.2,  във вр.
с чл.248, ал.2 от НПК Вергиния Еланчева

НОХД 671/2016 г. чл.249,  ал.1  и ал.2,  във вр.
с чл.248, ал.2 от НПК Здравка Запрянова

НОХД 846/2016 г. чл.249,  ал.1  и ал.2,  във вр.
с чл.248, ал.2 от НПК Здравка Запрянова

АНХД 1016/2016 г. чл.249,  ал.1  и ал.2,  във вр.
с чл.248, ал.2 от НПК Невена Калинова

АНХД 1163/2016 г. чл.249,  ал.1  и ал.2,  във вр.
с чл.248, ал.2 от НПК Вергиния Еланчева

НОХД 1214/2016 г. чл.249,  ал.1  и ал.2,  във вр.
с чл.248, ал.2 от НПК Здравка Запрянова

АНХД 1461/2016 г. чл.249,  ал.1  и ал.2,  във вр.
с чл.248, ал.2 от НПК Здравка Запрянова

НОХД 1499/2016 г. чл.249,  ал.1  и ал.2,  във вр.
с чл.248, ал.2 от НПК Здравка Запрянова

АНХД 1601/2016 г. чл.249, ал.1 и ал.2, във вр.
с чл.248, ал.2 от НПК Вергиния Еланчева

От тях няма дела с висок обществен интерес.

С оправдателни присъди/решения са приключили 8 броя дела, както
следва:

1. НОХД 1129/2015 г. за извършено престъпление по чл.183, ал.1 от
НК – съдия-докладчик Здравка Запрянова.

2. НОХД 1054/2015 г. за извършено престъпление по чл.210 от НК –
съдия-докладчик Вергиния Еланчева.

3. НОХД 357/2016 г. за извършено престъпление по чл.198, ал.1 от НК
– съдия-докладчик Ангел Момчилов.
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4. НОХД 479/2016 г. за извършено престъпление по чл.346, ал.2, т.2,
предл.3 от НК – съдия-докладчик Валентин Спасов.

5. АНХД 1011/2016 г. /чл.78а от НК/ - за извършено престъпление по
чл.313, ал.1 от НК – съдия-докладчик Валентин Спасов.

6. НОХД 1247/2016 г. за извършено престъпление по чл.343б, ал.1 от
НК – докладчик – съдия-докладчик Валентин Спасов.

7. АНХД 1272/2016 г. /чл.78а от НК/ - за извършено престъпление по
чл.168, ал.1 от НК – съдия-докладчик Здравка Запрянова.

8. АНХД 902/2016 г. /чл.78а от НК/ - за извършено престъпление по
чл.168, ал.1 от НК – съдия-докладчик Здравка Запрянова.

Причините за постановяването на оправдателните  присъди се
свеждат най-вече до несъставомерност на деянията на подсъдимите по
предявените им обвинения от обективна и/или субективна страна, както и
липса на несъмнени доказателства за авторството на деянието.

През 2016 година има осъдени 7 непълнолетни лица.

120 бр. дела са решени по реда на глава  29 от НПК-„Решаване на
делото със споразумение”.

57 бр. дела са разгледани по реда на гл. 28 от НПК „Освобождаване от
наказателна отговорност с налагане на административно наказание”.

59 бр. дела са разгледани по реда на гл. 27 от НПК „Съкратено
съдебно следствие в производство пред първата инстанция”

Няма дела, разгледани по реда на гл. 26 от НПК ”Разглеждане на
делото в съда по искане на обвиняемия”

 21 бр. дела са разгледани по реда на гл. 25 от  НПК ”Незабавно
производство”.

Няма дела, разгледани по реда на гл. 24 от НПК ”Бързо производство”.

Разгледани са общо 981 броя ЧНД, както следва:
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Вид дело Брой
Кумулации 25

Реабилитации 6
чл.306, ал.1 от НПК 1
чл.463 и сл. от НПК 3

чл.89 НПК 11
Чл.154-157 ЗЗ 4

Съдебни поръчки 26
чл.24 ЗБППМН 1

Чл.62 ЗКИ 2
ЗЕС 482

чл.159а НПК 222
чл.64 от НПК 9
чл.65 от НПК 1

Разпити /чл.222, чл.223 НПК/ 91
чл.243 от НПК 10
чл.244 от НПК 2

чл.146, 158, 161, 164, 165 от НПК 81
чл.63 от ЗМВР 1
чл.72 от НПК 1

чл.111, ал.3 НПК 2

Разгледани са 91 броя ЧНД - разпити по чл.222 и чл.223 от НПК.

Разгледани са 10 бр. дела, образувани по искане за вземане на мярка
за неотклонение „задържане под стража” (чл. 64 от НПК) или за нейното
изменение (чл.65 от НПК).

От тях 9 дела са по чл.64 от НПК и 1 дело е по чл.65 от НПК.
От общия брой ЧНД с правно основание чл. 64 и чл.65 от НПК, съдът

е постановил определението си в дена на образуването по 8 бр. дела, които са
по чл. 64 от НПК.

От общия брой ЧНД с правно основание чл. 64 и чл. 65 от НПК, съдът
е постановил определението си в 3 дневен срок от деня на образуването по 1
бр. дело по чл.65 от НПК.

 От общия брой ЧНД с правно основание чл. 64 и чл. 65 от НПК по 1
бр. дело, съдът е постановил определението си в срок, по- дълъг от 3 дни, което
е по чл.64 от НПК (ЧНД № 675/2016 г.).
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Причините за по-късно приключване на дело ЧНД 675/2016 година
/съдия-докладчик Мариана Гунчева/ са следните: делото е отлагано четири
пъти поради влошено здравословно състояние на обвиняемия и неговото
хоспитализиране, един път е отложено поради назначаване на съдебно-
медицинска експертиза, един път е отложено с оглед постъпила молба от
вещото лице, с която сезира съда, че поставената му задача е извън рамките на
професионалната му компетентност, и същото е заменено с друго вещо лице.
В последното седмо заседание съдът се е произнесъл с определение.

От общия брой ЧНД с правно основание чл. 64 и чл. 65 от НПК в едно
съдебно заседание са разгледани  9 бр. дела. От тях 8 бр. дела са по чл. 64 от
НПК и 1 бр.дело е по чл.65 от НПК.

От общия брой ЧНД с правно основание чл. 64 и чл. 65 от НПК в
повече от едно съдебно заседание е разгледано 1 бр.дело по чл.64 от НПК
/посоченото по-горе ЧНД 675/2016 година/.

От разгледаните  981 бр. ЧНД  с правно основание по чл.243 от НПК
са 10 броя дела, като по едно съдът се е произнесъл извън срока по чл.243,
ал.4 от НПК по обективни причини: ЧНД 423/2016 година – образувано на
15.04.2016 г., дата на произнасяне - 28.04.2016 г., предвид обстоятелството, че
материалите по досъдебното производство са постъпили в съда на 21.04.2016
г. Съдия-докладчик е Вергиния Еланчева.

Разгледани са 8 бр.дела по глава 34, раздел І от НПК ”Прилагане на
принудителни медицински мерки”. От тях, 6 бр.дела са насрочени в срок от 3
дни съгласно чл. 429, ал.2, и 2 бр.дела са насрочени след този срок:

- ЧНД 850/2016 г. – съдия-докладчик Здравка Запрянова, образувано
на 08.07.2016 година, насрочено на 13.07.2016 година;

- ЧНД 602/2016 г. – съдия-докладчик Здравка Запрянова, образувано
на 25.05.2016 година, насрочено на 02.06.2016 година.

Не са разгледани дела по глава 35 от НПК „ Производства във връзка
с изпълнения на наказанията”.

По спазването на чл. 252 от НПК:
257 бр. НОХД, образувани през 2016 година, са насрочени в

двумесечния срок.
Няма НОХД, образувани през 2016 година, насрочени в тримесечен

срок с разрешение на председателя на съда.
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Няма НОХД, образувани през 2016 година, насрочени в тримесечен
срок без разрешение на председателя на съда.

По спазването на чл. 271, ал.10 от НПК:

По 255 бр. НОХД интервалът между съдебните заседания е до три
месеца.

По 2 броя НОХД интервалът между съдебните заседания е повече от
три месеца:

- по НОХД 1133/2015 година – съдия-докладчик Вергиния Еланчева
насрочва предварително изслушване на 29.01.2016 година, на която дата
подсъдимият, нередовно призован, не се явява, представлява се от служебен
защитник, назначен на досъдебното производство. Призовката изпратена на
адреса на подсъдимия е върната в цялост с отбелязване, че там не е открит
никой, а по данни на съседи, лицето не било познато на адреса. Съдът изменя
мярката за неотклонение на подсъдимия от „подписка“ в „задържане под
стража“ и отлага делото за неопределена дата. След задържането на същия, е
насрочено предварително изслушване на 28.06.2016 година, на която дата
делото е приключено с присъда;

- по НОХД 1146/2015 година  - първоначален съдия-докладчик Росица
Чиркалева, която в съдебно заседание на 27.06.2016 година оставя делото за
неопределена дата поради заболяване на съдебен заседател. На 11.10.2016
година съдия Вергиния Еланчева насрочва предварително изслушване и
приключва делото със споразумение.

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

По 111 бр. НОХД, приключили с присъда през 2016 година, срокът от
образуване на делото до постановяване на присъдата по делото, е както
следва:

- 97 броя дела са приключили до 3 месеца;
- 13 броя дела са приключили между 3 и 6 месеца;
-   1 брой дело е приключило до 7 месеца: НОХД 1133/2015 година,

образувано на 15.12.2015 година,  дата на съдебен акт – 28.06.2016
година или продължителност 6 месеца и 13 дни.

Няма дела, по които срокът да е над 7 месеца.
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 По спазването на чл. 308 от НПК:
 По 89 бр. НОХД мотивите на присъдата са изготвени до 15 дни.
 По 22 бр. НОХД мотивите на присъдата са изготвени до 30 дни.
 Няма НОХД, мотивите на присъдата по които да са изготвени след

изтичане на повече от 30 дни.
По 375 броя АНД решенията са изготвени в срок до един месец от

обявяване на делото за решаване.
По 4 броя АНД решенията са изготвени до три месеца от обявяване на

делото за решаване.

Съдия-докладчик № на дело Дата на обявяване
делото за решаване

Дата на постано-
вяване на решението

Здравка Запрянова АНД 290/2016 г. 19.05.2016 г. 21.06.2016 г.
Здравка Запрянова АНД 424/2016 г. 19.05.2016 г. 21.06.2016 г.
Здравка Запрянова АНД 907/2016 г. 29.09.2016 г. 01.11.2016 г.
Здравка Запрянова АНД 976/2016 г. 06.10.2016 г. 08.11.2016 г.

Посочените решения са изготвени между един и два дни над
едномесечния срок и се дължат на натовареността на съдебния състав.

Няма АНД, решенията по които да са изготвени след изтичане на срок
от три месеца.

По спазването на чл. 416 от НПК

По 300 броя дела препис от присъдата е изпратен на съответния орган
в 7-дневен срок от влизането й в сила. По 10 броя дела препис от присъдата е
изпратен на съответния орган в срок по-дълъг от 7 дни от влизането й в сила.
 Причините за това се дължат най-вече на обстоятелството, че върнатите от
въззивна инстанция дела се докладват първо на съдиите с оглед запознаване,
след което делата са били предавани в деловодството за изпълнение. Тази
практика вече е преустановена с устно разпореждане на председателя през
2017 година.

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

От общо свършените 1717 броя наказателни дела:
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- 1490 броя наказателни дела са приключили в едно съдебно
заседание. От тях: НОХД – 199 броя, АНД – 312 броя, ЧНД - 960 броя и
НЧХД -19 броя.

Приключили в открито с.з. са общо 638 броя. От тях: НОХД –
187броя, АНД – 299 броя, ЧНД – 144 броя и НЧХД - 8 броя.

Приключили в закрито с.з. са общо 852 броя. От тях: НОХД – 12 броя,
АНД – 13 броя, ЧНД - 816 броя и НЧХД – 11 броя.

Наказателните дела, приключили до три съдебни заседания, са 197 бр.
От тях: НОХД – 44 броя, НЧХД – 9 броя, АНД – 128 броя, ЧНД – 16 броя.

Наказателните дела, приключили с повече от три съдебни заседания,
са 30 броя.  От тях:  НОХД - 9 броя,  НЧХД – 6 броя,  АНД - 12 броя,  ЧНД – 3
броя, както следва:

№ по
ред

Дело Съдия-докладчик Брой
заседания

Правно основание

1. АНД 497/2016 г. Ангел Момчилов 4 чл.178, ал.1 от ЗУТ
2. АНД 805/2016 г. Ангел Момчилов 4 чл.309, ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 във

вр. с чл.78а от НК
3. НОХД 357/2016 г. Ангел Момчилов 4 чл.198, ал.1 от НК
4. НЧХД 211/2016 г. Ангел Момчилов 4 чл.147, ал.1, предл.2-ро от НК
5. АНД 857/2016 г. Валентин Спасов 4 чл. 24 ал.1  от ЗДвП
6. АНД 391/2016 г. Валентин Спасов 6 чл.34, ал.2 от ЗЧАВ
7. АНД 238/2015 г. Валентин Спасов 8 чл. 195 ал. 1, т. 3, предл.1, т.5 и т.7

от НК
8. ЧНД 1093/2015 г. Валентин Спасов 4 чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 от НК
9. АНД 438/2016 г. Вергиния Еланчева 4 чл.3,  ал.1,  т.7  от Наредба за

поддържане и опазване на
обществения ред в Община -
Кърджали.

10. АНД 525/2015 г. Вергиния Еланчева 5 чл.183, ал.1, т.1 пр.1,2 от ЗДвП
11. НОХД 1146/2015 г. Вергиния Еланчева 7 чл.198, ал.1 от НК
12. НОХД 1054/2015 г. Вергиния Еланчева 4 чл.210, ал.1, т.1 вр. чл.209, ал.1 от

НК
13. НОХД 733/2016 г. Вергиния Еланчева 6 чл.129, ал.1 от НК
14. НЧХД 962/2015 г. Вергиния Еланчева 9 чл.148, ал.1, т.1 вр. чл.146, ал.1 НК
15. АНД 196/2016 г. Здравка Запрянова 4 чл.213 ал.1 т.2 от Закона за горите
16. АНД 727/2015 г. Здравка Запрянова 5 Приложение № 1 към чл.11 ал.5 от

Наредба № РД- 07-2
17. АНД 697/2016 г. Здравка Запрянова 6 чл.70 ал.1 от Закона за насърчаване

на заетостта
18. АНД 831/2016 г. Здравка Запрянова 4 чл.168 ал.1 във вр. с чл.78а от НК
19. АНД 902/2016 г. Здравка Запрянова 4 чл.168 ал.11 във вр. с чл.78а от НК
20. НОХД 861/2016 г. Здравка Запрянова 4 чл.129 ал.2 вр. ал.1 вр.чл.20 ал.2 НК
21. ЧНД 675/2016 г. Мариана Гунчева 7 чл.64 от НПК
22. АНД 736/2015 г. Росица Чиркалева 4 чл. 9, ал.1,т.6, пр.3 от ЗАПСП
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23. НОХД 766/2015 г. Росица Чиркалева 4 по чл. 149, ал. 1 от НК
24. НОХД 909/2015 г. Росица Чиркалева 4 чл.354а, ал.3, т.1 от НК
25. НОХД 991/2015 г. Росица Чиркалева 4 чл.343в, ал.2, вр. ал.1, от НК
26. НЧХД 620/2017 г. Росица Чиркалева 4 чл.130, ал.2 от НК
27. НЧХД 1194/2015 г. Росица Чиркалева 5 чл. 148, ал.1, т.1, вр.чл.146 ал.1 НК
28. НЧХД 31/2016 г. Росица Чиркалева 5 чл.130, ал.2 от НК
29. НЧХД 659/2015 г. Росица Чиркалева 5 чл.130, ал.2 от НК
30. ЧНД 322/2016 г. Росица Чиркалева 4 Съдебна поръчка

Причините за отлагане на делата и разглеждането им в повече от три
съдебни заседания са: събиране на доказателства, в т.ч.разпит на свидетели,
назначаване на съдебни експертизи; неявяване на подсъдим/защитник.

Наказателните дела, чието разглеждане е продължило в срок до 3
месеца, са 1621 броя.

Наказателните дела с обща продължителност от 3-6 месеца са 86 броя.
Наказателните дела с продължителност между 6 и 9 месеца са 9 броя:

- 1 брой НОХД;
- 4 броя НАХД;
- 3 броя НЧХД;
- 1 брой ЧНД.
Наказателните дела, чиято продължителност е с повече от 9 месеца, са

2 броя:
· НОХД 238/2015 година за извършено престъпление по чл. 195 ал.1,

т.3, предл.1, т.5 и т.7, във вр.  с чл.194, ал.1, вр.  чл.  20 ал.2, вр.  чл.
63, ал. 1, т. 3, вр. чл.28, ал.1 от НК – съдия-докладчик Валентин
Спасов. Делото е образувано на 25.03.2015 година и е приключило
със споразумение на 07.01.2016 година.

· НОХД 1146/2015 година за извършено престъпление по чл.198, ал.1
от НК   – съдия-докладчик Вергиния Еланчева. Образувано на
17.12.2015 година и приключило със споразумение на 11.10.2016
година.

От образуваните през първата година от проверявания период до края
на годината не са приключили 149 бр. наказателни дела, от които:

· НОХД – 29 броя,
· НЧХД –   7 броя,
· АНД –  111 броя,
· ЧНД –      2 броя.

Няма спрени дела.
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От образуваните преди 01.01.2016 г. дела няма неприключили до
31.12.2016 г.

Няма погасени по давност дела.

През проверявания период няма изгубени дела.

Качество.

1. От поставените за разглеждане 1866 дела :
- останали от предишен период – 94 броя;
- новоразпределени – 1772 броя;
- приключени – 1717 броя.
От приключените:
1. Със съдебен акт /присъда, решение, определение/ са 1458 броя,

от които:
· Ангел Момчилов –     470 броя;
· Валентин Спасов -      270 броя;
· Вергиния Еланчева – 204 броя;
· Дарина Байданова –     41 броя;
· Здравка Запрянова –  240 броя;
· Мариана Гунчева –       65 броя;
· Невена Калинова –        77 броя;
· Росица Чиркалева –       91 броя.

2. Прекратени са 259 броя, от които:

· Ангел Момчилов –     16 броя;
· Валентин Спасов -      63 броя;
· Вергиния Еланчева –  52 броя;
· Дарина Байданова –   14  броя;
· Здравка Запрянова –  63 броя;
· Мариана Гунчева –      3  броя;
· Невена Калинова –     26  броя;
· Росица Чиркалева –    22  броя.
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От решените дела, обжалвани са 177 броя /10.31% от общия брой
постановени съдебни актове по свършени дела – 1717 броя/,  от които:

· Ангел Момчилов –     21 броя;
· Валентин Спасов -      38 броя;
· Вергиния Еланчева –  44 броя;
· Здравка Запрянова –  45 броя;
· Росица Чиркалева –    29  броя.

От обжалваните има резултат по 169 броя, от които:

       а/  потвърдени са 122 броя, от които:
· Ангел Момчилов –    13 броя;
· Валентин Спасов -     28 броя;
· Вергиния Еланчева – 32 броя;
· Здравка Запрянова – 33  броя;
· Росица Чиркалева –   16  броя.

     б/ отменени са 32 броя, от които:
· Ангел Момчилов –     3 броя;
· Валентин Спасов -      6 броя;
· Вергиния Еланчева – 7 броя;
· Здравка Запрянова –  8 броя;
· Росица Чиркалева –    8 броя.

Съдия
Прекратени дела с
връщане на делото
за ново разглеждане

Прекратени дела с
постановяване на
нова присъда/решение

С прекратяване на
наказателното
производство

А.Момчилов 1 2 -
В.Спасов 1 4 1
В.Еланчева 2 5 -
З.Запрянова 3 5 -
Р.Чиркалева - 8 -

    в/ изменени са 15 броя, от които:
· Ангел Момчилов    –   4 броя;
· Валентин Спасов    -    3 броя;
· Вергиния Еланчева -   2 броя
· Здравка Запрянова –   3 броя;
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· Росица Чиркалева  –    3 броя.

Данните показват, че делата се насрочват, разглеждат и приключват
в кратки срокове, което е показател за бързината на правораздаването и
срочното приключване на делата от съдиите.

Горните показатели обуславят извода, че през проверяваната година,
съдиите от РС – Кърджали са правораздавали в съответствие със закона и
добрите практики.

НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ

Средномесечното постъпление на наказателни дела на един съдия на
база утвърденото щатно разписание през първата година от проверявания
период е 42.19 дела, а средномесечно свършените наказателни дела от един
съдия през същата година са 40.88 дела.

Средномесечното постъпление на наказателни дела на един
наказателен съдия на база действителна натовареност през първата година от
проверявания период е 36.92 дела/изчислява се на база постъпили дела и
действително отработени човекомесеци в наказателно отделение/,
средномесечно свършени дела от един наказателен съдия са 35.77 дела.

През първата година от проверявания период в наказателното
отделение на РС – Кърджали, са отработени 48 човекомесеци, като
изчислението на показателя става при съотнасяне на постъпилите дела и
съответно решените дела към тези отработени човекомесеци. Средномесечно
дела за разглеждане от един наказателен съдия е 44.43 дела.

 Съдиите са с най-високо и най-ниско натоварване спрямо средното за
съда са както следва:

Съдия
Общо разгледани

дела
за годината

Средно
месечно разгледани

дела
Ангел Момчилов 506 42.17
Валентин Спасов 371 30.92
Вергиния Еланчева 305 25.42
Дарина Байданова 55 4.58
Здравка Запрянова 345 28.75
Мариана Гунчева 68 5.67
Невена Калинова 103 8.58
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Росица Чиркалева 113 9.42

При проверката бяха проверени на случайния принцип за 2016 г.
следните дела :

СЪДИЯ АНГЕЛ МОМЧИЛОВ:

1. АНД № 49/2016 г.- образувано на 18.01.2016 г., протокол за избор
на съдия-докладчик от същата дата, по жалба срещу наказателно
постановление (НП). В  разпоредително заседание от 20.01.2016
г.,  делото е  насрочено за 08.02.2016 г. и 07.03.2016 г., като е
приключено с решение от 30.03.2016 г. - потвърждаване  на НП.
По касационна жалба е образувано КАНД № 64/2016 г. на Адм.
съд – Кърджали, с решение от 30.05.2016 г. е оставено в сила
първоинстанционното решение.

2. АНД № 19/2016 г.- образувано на 11.01.2016 г., протокол за избор
на съдия-докладчик от същата дата, по жалба срещу наказателно
постановление (НП). В  разпоредително заседание от 13.01.2016
г.,  делото е  насрочено за 08.02.2016 г., с решение от 01.03.2016
г. е отменено  на НП.

3. НЧХД № 269/2016 г. образувано на 17.03.2016 г.  с протокол за
избор на съдия-докладчик от същата дата, по тъжба за
извършено престъпление по чл. 130 от НК. С разпореждане без
дата делото е насрочено  за 25.04.2016 г., когато е одобрено
постигнато споразумение между страните.

4. АНД № 995/2016 г.- образувано на 09.08.2016 г., протокол за
избор на съдия-докладчик от същата дата, по чл. 78а от НК. В
разпоредително заседание от 09.08.2015 г., делото е  насрочено за
09.09.2016 г.  Приключило е  с решение от  10.10.2015 г., като  е
наложена административна санкция – глоба.

5. АНД № 91/2016 г.- образувано на 28.01.2016 г., протокол за избор
на съдия-докладчик от същата дата, по жалба срещу наказателно
постановление (НП). В  разпоредително заседание от 29.01.2016
г.,  делото е  насрочено за 22.02.2016 г., като е  приключено с
решение от 22.03.2016 г. - потвърждаване  на НП. По касационна
жалба е образувано КАНД № 69/2016 г. на Адм. съд – Кърджали,



44

с решение от 23.06.2016 г. е отменено първоинстанционното
решение и НП.

6. АНД № 1522/2016 г.- образувано на 16.11.2016 г., протокол за
избор на съдия-докладчик от същата дата, по жалба срещу
наказателно постановление (НП). В  разпоредително заседание от
17.11.2016 г.,  делото е  насрочено за 19.12.2016 г., като е
приключено с решение от 17.01.2017 г. - изменя НП. По
касационна жалба е образувано КАНД № 63/2017 г. на Адм. съд –
Кърджали, с решение от 28.04.2017 г. е оставено в сила
първоинстанционното решение.

7. ЧНД  № 70/2016 г. образувано на 22.01.2016 г., протокол за избор
от същата дата, по чл. 306 от НПК. С разпореждане от 26.01.2016
г. е насрочено за 07.03.2016 г. и с определение от 07.03.2016 г. е
определено едно общо наказание.

8. ЧНД  № 883/2016 г. образувано на 18.07.2016 г., протокол за
избор от същата дата, по чл. 306 от НПК. С разпореждане от
19.07.2016 г. е насрочено за 09.09.2016 г. и с определение от
09.09.2016 г. е определено едно общо наказание.

9. ЧНД № 475/2016 г. образувано на 22.04.2016 г., протокол за
избор на съдия-докладчик от същата дата, образувано по чл. 157
от Закона за здравето. С разпореждане в щемпел до щемпела за
образуване на делото, същото е било насрочено за 04.05.2016 г.,
като е отложено заседанието за 12.05.2016 г. и с решение от
същата дата е било уважено направеното искане.

10.ЧНД № 559/2016 г. образувано на 14.05.2016 г., протокол за
избор от същата дата,  по чл.  87  от НК.  С разпореждане от
01.06.2016 г. е насрочено за 11.07.2016 г. и с определение от
13.07.2016 г. е оставено без уважение направеното искане.

11.АНД № 1528/2016 г.- образувано на 17.11.2016 г., протокол за
избор от същата дата, по жалба срещу наказателно постановление
(НП). В  разпоредително заседание от 17.11.2016 г.,  делото е
насрочено за 12.12.2016 г., като е  приключено с решение от
28.12.2016 г. - отменя НП.

12.НЧХД № 211/2016 г. образувано на 02.03.2016 г.  с протокол за
избор на съдия-докладчик от същата дата, по тъжба за
извършено престъпление по чл. 147 от НК. С разпореждане без
дата делото е насрочено  за 18.04.2016 г., 30.05.2016 г.,
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11.07.2016 г. и 29.08.2016 г., когато е постановена оправдателна
присъда. По жалба е образувано ВЧНХД № 183/2016 г. на ОС –
Кърджали, с решение от 02.12.2016 г. е потвърдена
първоинстанционната присъда.

13.НОХД № 407/2016 г. образувано на 12.04.2016 г.  с протокол за
избор на съдия-докладчик от същата дата, по обвинителен акт
за извършено престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. С
разпореждане от 13.04.2016 г. делото е насрочено  за 09.05.2016
г., когато е постановена осъдителна присъда.

14.НОХД № 1368/2016 г. образувано на 20.10.2016 г.  с протокол за
избор на съдия-докладчик от същата дата, по обвинителен акт
за извършено престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. С
разпореждане от 21.10.2016 г. делото е насрочено  за 28.11.2016
г., когато е постановена осъдителна присъда.

15.НОХД № 275/2016 г. образувано на 17.03.2016 г.  с протокол за
избор на съдия-докладчик от същата дата, по внесено
споразумение  за извършено престъпление по чл. 339, ал. 1 от
НК. С щемпел е насрочено за 21.03.2016 г., когато е одобрено
внесено споразумение.

16.НОХД № 216/2016 г. образувано на 02.03.2016 г.  с протокол за
избор на съдия-докладчик от същата дата, по обвинителен акт
за извършено престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. С
разпореждане от 02.03.2016 г. делото е насрочено  за 02.03.2016
г., когато е постановена осъдителна присъда.

17.НОХД № 517/2016 г. образувано на 04.05.2016 г.  с протокол за
избор на съдия-докладчик от същата дата, по обвинителен акт
за извършено престъпление по чл. 196, ал. 1, вр. чл. 194, ал.1 от
НК. С разпореждане от 03.05.2016 г. делото е насрочено  за
13.06.2016 г., когато е постановена осъдителна присъда.

СЪДИЯ ВАЛЕНТИН СПАСОВ:

18.АНД № 265/2016 г.- образувано на 16.03.2016 г., протокол за
избор на съдия-докладчик от същата дата, по чл. 78А от НК. С
щемпел делото е  насрочено за 07.04.2016 г. и 17.04.2016 г., като е
приключено с решение от 17.04.2016 г. е наложена
административна санкция – глоба.
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19.АНД № 421/2016 г.- образувано на 14.04.2016 г., протокол за
избор на съдия-докладчик от същата дата, по чл. 78а от НК. С
щемпел делото е  насрочено за 05.05.2016 г., като е  приключено
с решение от 05.05.2016 г. е наложена административна санкция
– глоба.

20.АНД № 765/2016 г.- образувано на 22.06.2016 г., протокол за
избор на съдия-докладчик от същата дата, по чл. 78а от НК. С
щемпел делото е  насрочено за 21.07.2016 г., като е  приключено
с решение от 21.07.2016 г. е наложена административна санкция
– глоба.

21.АНД № 935/2016 г.- образувано на 26.07.2016 г., протокол за
избор на съдия-докладчик от същата дата, по чл. 78а от НК. С
щемпел делото е  насрочено за 29.07.2016 г., като е  приключено
с решение от 29.07.2016 г. е наложена административна санкция
– глоба.

22.АНД № 828/2016 г.- образувано на 05.07.2016 г., протокол за
избор от същата дата, по чл. 78а от НК. С щемпел делото е
насрочено за 14.07.2016 г., като е  приключено с решение от
14.07.2016 г. е наложена административна санкция – глоба.

23.АНД № 9/2016 г.- образувано на 08.01.2016 г., протокол за избор
на съдия-докладчик от същата дата, по жалба срещу наказателно
постановление (НП). В  щемпела делото е  насрочено за
28.01.2016 г., като е  приключено с решение от 28.01.2016 г. -
отменя НП.

24.ЧНД № 1313/2016 г. образувано на 10.10.2016 г., протокол за
избор на съдия-докладчик от същата дата, по чл. 87 от НК. В
щемпела делото е насрочено за 27.10.2016 г., 24.11.2016 г. и с
определение от 24.11.2016 г. е оставено без уважение
направеното искане.

25.ЧНД  № 1068/2016 г. образувано на 22.08.2016 г., протокол за
избор на съдия-докладчик от същата дата, по чл. 306 от НПК. В
щемпела делото е насрочено за 13.10.2016 г. и с определение от
13.10.2016 г. е определено едно общо наказание.

26.ЧНД  № 674/2016 г. образувано на 07.06.2016 г., протокол за
избор на съдия-докладчик от същата дата, по чл. 306 от НПК. В
щемпела делото е насрочено за 23.06.2016 г. и с определение от
23.06.2016 г. е определено едно общо наказание.
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27.ЧНД  № 90/2016 г. образувано на 27.01.2016 г., протокол за избор
на съдия-докладчик от същата дата, по чл. 306 от НПК. В
щемпела делото е насрочено за 18.02.2016 г. и с определение от
18.02.2016 г. е определено едно общо наказание.

28.ЧНД  № 797/2016 г. образувано на 28.06.2016 г., протокол за
избор на съдия-докладчик от същата дата,  по чл.  432,  ал.  2  от
НПК. В щемпела делото е насрочено за 30.06.2016 г. и с
определение от 30.06.2016 г. е прекратена наложената
медицинска мярка.

29.НЧХД № 1130/2016 г. образувано на 07.09.2016 г.  с протокол за
избор на съдия-докладчик от същата дата, по тъжба за
извършено престъпление по чл. 130, ал. 1 от НК. С
разпореждане от 10.09.2016 г.  делото е насрочено  за 03.11.2016
г., когато е прекратено наказателното производство поради
оттегляне на тъжбата.

30.НЧХД № 940/2016 г. образувано на 27.07.2016 г.  с протокол за
избор на съдия-докладчик от същата дата, по тъжба за
извършено престъпление по чл. 130, ал. 1 от НК. С
разпореждане от 08.09.2016 г.  делото е насрочено  за 29.09.2016
г., когато е прекратено наказателното производство поради
оттегляне на тъжбата.

31.НЧХД № 80/2016 г. образувано на 25.01.2016 г.  с протокол за
избор на съдия-докладчик от същата дата, по тъжба за
извършено престъпление по чл. 130, ал. 1 от НК. С
разпореждане без дата делото е насрочено  за 18.02.2016 г. и
17.03.2016 г., когато е одобрено споразумение между страните.

32.НОХД № 128/2016 г. образувано на 04.02.2016 г.  с протокол за
избор на съдия-докладчик от същата дата, по внесено
споразумение за извършено престъпление по чл. 343б, ал. 1 от
НК. В щемпела е насрочено за 10.02.2016 г., когато е одобрено
внесеното споразумение.

33.НОХД № 479/2016 г. образувано на 22.04.2016 г.  с протокол за
избор на съдия-докладчик от същата дата, по обвинителен акт
за извършено престъпление по чл. 346, ал. 1 от НК. С
разпореждане от 25.04.2016 г. делото е насрочено  за 19.05.2016
г. и 16.06.2016 г.,  когато е постановена оправдателна присъда.
По протест е образувано ВНОХД № 121/2016 г. на ОС –



48

Кърджали, с решение от 30.09.2016 г. е потвърдена
първоинстанционната присъда.

34.НОХД № 14/2016 г. образувано на 08.01.2016 г.  с протокол за
избор на съдия-докладчик от същата дата, по внесено
споразумение за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 1 от
НК. В щемпела е насрочено за 14.01.2016 г., когато е одобрено
внесеното споразумение.

35.НОХД № 149/2016 г. образувано на 12.02.2016 г.  с протокол за
избор на съдия-докладчик от същата дата, по обвинителен акт
за извършено престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. С
разпореждане от 12.02.2016 г. делото е насрочено  за 25.02.2016
г. когато е постановена осъдителна присъда.

СЪДИЯ ЗДРАВКА ЗАПРЯНОВА:

1. АНД № 708/2016 г.- образувано на 13.06.2016 г., протокол за
избор на съдия-докладчик от същата дата, по чл. 78а от НК. С
разпореждане от 13.06.2016 г. делото е  насрочено за 30.06.2016 г.,
като е  приключено с решение от същата дата и е наложена
административна санкция – глоба.

2. АНД № 804/2016 г.- образувано на 29.06.2016 г., протокол за
избор на съдия-докладчик от същата дата, по чл. 78а от НК. С
разпореждане от 30.06.2016 г. делото е  насрочено за 14.07.2016 г.,
отложено за 02.08.2016 г. като е  приключено с решение от
същата дата и е наложена административна санкция – глоба.

3. АНД № 21/2016 г.- образувано на 12.01.2016 г., протокол за избор
на съдия-докладчик от същата дата, по жалба срещу наказателно
постановление (НП). В щемпела делото е  насрочено за 28.01.2016
г., отложено за 11.02.2016 г., като е  приключено с решение от
23.02.2016 г. - потвърждава НП.

4. АНД № 193/2016 г.- образувано на 25.02.2016 г., протокол за
избор на съдия-докладчик от същата дата, по жалба срещу
наказателно постановление (НП). В щемпела делото е  насрочено
за 10.03.2016 г., отложено за 31.03.2016 г., като е  приключено с
решение от 26.04.2016 г. - потвърждава НП. По жалба е
образувано КАНД № 100/2016 г. по описа на Адм. съд –



49

Кърджали, с решение от 13.07.2016 г. оставя в сила
първоинстанционното решение.

5. НЧХД № 140/2016 г. образувано на 10.02.2016 г.  с протокол за
избор на съдия-докладчик от същата дата, по тъжба за извършено
престъпление по чл. 130, ал. 1 от НК. С разпореждане без дата
делото е насрочено  за 10.03.2016 г., когато е одобрено
споразумение между страните.

6. НЧХД № 351/2016 г. образувано на 04.04.2016 г.  с протокол за
избор на съдия-докладчик от същата дата, по тъжба за извършено
престъпление по чл. 130, ал. 1 от НК. С разпореждане без дата
делото е насрочено за 19.05.2016 г., отложено за 16.06.2016 г.,
когато е одобрено споразумение между страните.

7. НЧХД № 621/2016 г. образувано на 27.05.2016 г.  с протокол за
избор на съдия-докладчик от същата дата, по тъжба за извършено
престъпление по чл. 130, ал. 1 от НК. С разпореждане без дата
делото е насрочено за 23.06.2016 г., когато е одобрено
споразумение между страните.

8. НЧХД № 838/2016 г. образувано на 06.07.2016 г.  с протокол за
избор на съдия-докладчик от същата дата, по тъжба за извършено
престъпление по чл. 130, ал. 1 от НК. С разпореждане от
11.07.2016 г. делото е насрочено за 21.07.2016 г., отложено за
29.09.2016 г., когато е постановена оправдателна присъда. По
жалба е образувано ВЧНХД № 206/2016 г. на ОС – Кърджали и с
присъда от 16.02.2017 г. е отменена първоинстанционната
присъда и постановява осъдителна присъда.

9. ЧНД  № 670/2016 г. образувано на 03.06.2016 г., протокол за
избор на съдия-докладчик от същата дата, по чл. 64 от НПК. В
щемпела делото е насрочено за 03.06.2016 г. и с определение от
03.06.2016 г. е уважено направеното искане. По частна жалба е
образувано ВЧНД № 103/2016 г. по описа на ОС – Кърджали, с
определение от 09.06.2016 г. е потвърдено първоинстанционното
определение.

10.ЧНД № 602/2016 г. образувано на 25.05.2016 г., протокол за избор
на съдия-докладчик от същата дата, образувано по чл. 432 от
НПК. С разпореждане в щемпел до щемпела за образуване на
делото, същото е било насрочено за 02.06.2016 г. и с определение
е прекратено принудителното лечение.



50

11.ЧНД № 1122/2016 г. образувано на 02.09.2016 г., протокол за
избор на съдия-докладчик от същата дата, по чл. 87 от НК. В
щемпела делото е насрочено за 20.10.2016 г. и с определение от
20.10.2016 г. е оставено без уважение направеното искане в една
част от искането, а уважава в друга част.

12.ЧНД  № 654/2016 г. образувано на 01.06.2016 г., протокол за
избор на съдия-докладчик от същата дата, по чл. 64 от НПК. В
щемпела делото е насрочено за 01.06.2016 г. и с определение от
01.06.2016 г. е уважено направеното искане. По частна жалба е
образувано ВЧНД № 102/2016 г. по описа на ОС – Кърджали, с
определение от 07.06.2016 г. е потвърдено първоинстанционното
определение.

13.НОХД № 28/2016 г. образувано на 12.01.2016 г.  с протокол за
избор на съдия-докладчик от същата дата, по обвинителен акт  за
извършено престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. С разпореждане
от 12.01.2016 г. делото е насрочено  за 12.01.2016 г. когато е
постановена осъдителна присъда. По въззивна жалба е образувано
ВНОХД № 12/2016 г. по описа на ОС – Кърджали, с решение от
12.03.2016 г. е потвърдена първоинстанционната присъда.

14.НОХД № 43/2016 г. образувано на 14.01.2016 г.  с протокол за
избор на съдия-докладчик от същата дата, по внесено
споразумение за извършено престъпление по чл. 343б, ал. 1 от
НК. В щемпела е насрочено за 21.01.2016 г., когато е одобрено
внесеното споразумение.

15.НОХД № 55/2016 г. образувано на 19.01.2016 г.  с протокол за
избор на съдия-докладчик от същата дата, по обвинителен акт  за
извършено престъпление по чл. 207, ал. 1 от НК. С разпореждане
от 22.01.2016 г. делото е насрочено за 11.02.2016 г. когато е
постановена осъдителна присъда.

16.НОХД № 635/2016 г. образувано на 31.05.2016 г.  с протокол за
избор на съдия-докладчик от същата дата, по обвинителен акт  за
извършено престъпление по чл. 343, ал. 3, вр. чл. 342 от НК. С
разпореждане от 02.06.2016 г. делото е насрочено  за 23.06.2016 г.
когато е постановена осъдителна присъда.

17.НОХД № 1243/2016 г. образувано на 30.09.2016 г.  с протокол за
избор на съдия-докладчик от същата дата, по обвинителен акт  за
извършено престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. С разпореждане



51

от 30.09.2016 г. делото е насрочено за 20.10.2016 г., отложено за
24.11.2016 г., когато е постановена осъдителна присъда.

              СЪДИЯ ВЕРГИНИЯ ЕЛАНЧЕВА:

1. НОХД 77/2016 г. образувано на 22.01.2016 г.  с протокол за избор
на съдия-докладчик от същата дата, по внесено споразумение за
извършено престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. В щемпела е
насрочено за 26.01.2016 г., когато е одобрено внесеното
споразумение.

2. НОХД № 93/2016 г. образувано на 28.01.2016 г.  с протокол за
избор на съдия-докладчик от същата дата, по обвинителен акт  за
извършено престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. С разпореждане
от 29.01.2016 г. делото е насрочено за 09.02.2016 г. когато е
одобрено постигнато споразумение.

3. НОХД № 10/2016 г. образувано на 08.01.2016 г.  с протокол за
избор на съдия-докладчик от същата дата, по обвинителен акт  за
извършено престъпление по чл. 195, ал. 1 от НК. С разпореждане
от 21.01.2016 г. делото е насрочено  за 23.02.2016 г., когато е
постановена осъдителна присъда.

4. НОХД № 190/2016 г. образувано на 24.02.2016 г.  с протокол за
избор на съдия-докладчик от същата дата, по обвинителен акт  за
извършено престъпление по чл. 354а, ал. 1 от НК. С разпореждане
от 25.02.2016 г. делото е насрочено  за 15.03.2016 г., когато е
постановена осъдителна присъда. По въззивна жалба е образувано
ВНОХД № 50/2016 г. по описа на ОС – Кърджали и с решение от
06.06.2016 г. е потвърдена първоинстанционната присъда.

5. НОХД № 348/2016 г. образувано на 01.04.2016 г.  с протокол за
избор на съдия-докладчик от същата дата, по обвинителен акт  за
извършено престъпление по чл. 343, ал. 3, вр. ал. 1, вр. чл. 342, ал.
1 от НК. С разпореждане от 13.04.2016 г. делото е насрочено  за
03.05.2016 г., когато е постановена осъдителна присъда.

6. НЧХД № 256/2016 г. образувано на 14.03.2016 г.  с протокол за
избор на съдия-докладчик от същата дата, по тъжба за извършено
престъпление по чл. 216, ал. 1 от НК. С разпореждане без дата
делото е насрочено за 12.04.2016 г., отложено за 10.05.2016 г.,
когато е постановена оправдателна присъда.

7. НЧХД № 117/2016 г. образувано на 02.02.2016 г.  с протокол за
избор на съдия-докладчик от същата дата, по тъжба за извършено
престъпление по чл. 130, ал. 1 от НК. С разпореждане от
12.03.2016 г. делото е прекратено поради, това че лицето е
наказано в административно производство.
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8. НЧХД № 851/2016 г. образувано на 08.07.2016 г.  с протокол за
избор на съдия-докладчик от същата дата, по тъжба за извършено
престъпление по чл. 130, ал. 1 от НК. С разпореждане от
14.07.2016 г. делото е насрочено за 23.08.2016 г., отложено е за
04.10.2016 г., когато е постановена осъдителна присъда.

9. НЧХД № 2/2016 г. образувано на 05.01.2016 г.  с протокол за
избор на съдия-докладчик от същата дата, по тъжба за извършено
престъпление по чл. 130, ал. 1 от НК. С разпореждане без дата
делото е насрочено за 26.01.2016 г., отложено е за 23.02.2016 г.,
отложено е за 08.03.2016 г., когато е постановена оправдателна
присъда.

10. АНД № 3/2016 г.- образувано на 07.01.2016 г., протокол за избор
на съдия-докладчик от същата дата, по жалба срещу наказателно
постановление (НП). В щемпела делото е  насрочено за 09.02.2016
г., като е  приключено с решение от 09.03.2016 г. - отменя НП.

11.АНД № 412/2016 г.- образувано на 13.04.2016 г., протокол за
избор на съдия-докладчик от същата дата, по жалба срещу
наказателно постановление (НП). В щемпела делото е  насрочено
за 03.05.2016 г., отложено е за 17.05.2016 г., като е  приключено с
решение от 17.06.2016 г. - потвърждава НП.

12.АНД № 338/2016 г.- образувано на 31.03.2016 г., протокол за
избор на съдия-докладчик от същата дата, по жалба срещу
наказателно постановление (НП). В щемпела делото е  насрочено
за 26.04.2016 г., отложено е за 17.05.2016 г., отложено е за
07.06.2016 г., като е приключено с решение от 24.06.2016 г. -
отменя НП.

13.АНД № 243/2016 г. - образувано на 10.03.2016 г., протокол за
избор на съдия-докладчик от същата дата, по чл. 78а от НК. С
разпореждане от 10.03.2016 г. делото е  насрочено за 29.03.2016 г.,
като е  приключено с решение от същата дата и е наложена
административна санкция – глоба.

14.АНД № 57/2016 г. - образувано на 20.01.2016 г., протокол за избор
на съдия-докладчик от същата дата, по чл. 78а от НК. С
разпореждане от 20.01.2016 г. делото е  насрочено за 16.02.2016 г.,
като е  приключено с решение от същата дата и е наложена
административна санкция – глоба.

15. ЧНД № 806/2016 г. - образувано на 29.06.2016 г., протокол за
избор на съдия-докладчик от същата дата, по чл. 306 от НПК. В
щемпела делото е насрочено за 12.07.2016 г. и с определение от
12.07.2016 г. е определено едно общо наказание.

16.ЧНД № 331/2016 г. - образувано на 30.03.2016 г., протокол за
избор на съдия-докладчик от същата дата, по чл. 306 от НПК. В
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щемпела делото е насрочено за 26.04.2016 г. и с определение от
26.04.2016 г. е определено едно общо наказание.

17.ЧНД № 166/2016 г. - образувано на 18.02.2016 г., протокол за
избор на съдия-докладчик от същата дата, по чл. 65 от НПК. В
щемпела делото е насрочено за 18.02.2016 г. и с определение от
18.02.2016 г. е оставено без уважение направеното искане.

18.ЧНД № 122/2016 г. - образувано на 03.02.2016 г., протокол за
избор на съдия-докладчик от същата дата, по ЗБППМН. С
разпореждане от 04.02.2016 г. делото е насрочено за 16.02.2016 г.
и с решение от 16.02.2016 г. е оставено без уважение направеното
искане.

От проверката се установи, че през 2016 г. върху част от влезлите в
сила присъди няма щемпел, с отбелязване кога са влезли в сила.

Б. за 2017 г.

В съда няма наказателно отделение. По щат съдиите, които гледат
наказателни дела, са 4 броя, като няма незаети щатни бройки.

През втората година от проверявания период наказателни дела са
гледали съдиите:

- съдия Ангел Момчилов – председател на РС – Кърджали – при
натовареност 40% /Съгласно заповед №253/01.09.2015 година/;

-  съдия Валентин Спасов – заместник-председател на РС – Кърджали
– при натовареност 100%;

-  съдия Здравка Запрянова -  при натовареност 100%;
-  съдия Вергиния Еланчева – при натовареност 100%;

разпределени в 4 състава.

Съдиите са ползвали отпуск, както следва:

СЪДИЯ АНГЕЛ МОМЧИЛОВ:

Начална дата Крайна дата /вкл./ Работни дни
03.01.2017 г. 04.01.2017 г. 2
20.01.2017 г. 20.01.2017 г. 1
24.01.2017 г. 24.01.2017 г. 1
17.02.2017 г. 17.02.2017 г. 1
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24.02.2017 г. 24.02.2017 г. 1
08.03.2017 г. 08.03.2017 г. 1
10.03.2017 г. 10.03.2017 г. 1
17.03.2017 г. 20.03.2017 г. 2
12.04.2017 г. 13.04.2017 г. 2
24.04.2017 г. 25.04.2017 г. 2
12.05.2017 г. 12.05.2017 г. 1
25.05.2017 г. 25.05.2017 г. 1
12.09.2017 г. 12.09.2017 г. 1
05.07.2017 г. 05.07.2017 г. 1
16.06.2017 г. 30.06.2017 г. 11
31.07.2017 г. 11.08.2017 г. 10
10.11.2017 г. 10.11.2017 г. 1
22.12.2017 г. 22.12.2017 г. 1
ОБЩО: 41

СЪДИЯ ВАЛЕНТИН СПАСОВ:

Начална дата Крайна дата /вкл./ Работни дни
04.01.2017 г. 06.01.2017 г. 3
24.04.2017 г. 28.04.2017 г. 5
05.05.2017 г. 05.05.2017 г. 1
24.07.2017 г. 25.08.2017 г. 25
09.10.2017 г. 13.10.2017 г. 5
14.11.2017 г. 14.11.2017 г. 1
29.12.2017 г. 29.12.2017 г. 1
ОБЩО: 41

СЪДИЯ ЗДРАВКА ЗАПРЯНОВА:

Начална дата Крайна дата /вкл./ Работни дни
06.02.2017 г. 08.02.2017 г. 3
05.06.2017 г. 07.06.2017 г. 3
27.07.2017 г. 04.08.2017 г. 7
28.08.2017 г. 29.09.2017 г. 23
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26.10.2017 г. 27.10.2017 г. 2
17.11.2017 г. 17.11.2017 г. 1
23.11.2017 г. 23.11.2017 г. 1
ОБЩО: 40

СЪДИЯ ВЕРГИНИЯ ЕЛАНЧЕВА:

Начална дата Крайна дата /вкл./ Работни дни
06.02.2017 г. 08.02.2017 г. 3
11.05.2017 г. 11.05.2017 г. 1
26.05.2017 г. 26.05.2017 г. 1
03.07.2017 г. 07.07.2017 г. 5
11.08.2017 г. 14.09.2017 г. 24
03.11.2017 г. 03.11.2017 г. 1
29.12.2017 г. 29.12.2017 г. 1
ОБЩО: 36

НАПРАВЕНИ ОТВОДИ/САМООТВОДИ.

СЪДИЯ АНГЕЛ МОМЧИЛОВ:

№
по
ред

№ на дело Основание за отвод Нов докладчик

1. НЧХД 127/17 г. –
Определение
№15/09.02.17 г.

Предвид обстоятелството, че
подсъдимият е лично познат на съдията-
докладчик, с който е имал и поддържа
контакти и съгласно чл.31, ал.1 от НПК.

Здравка Запрянова –
присъда

2. НАХД 1100/17 г. –
Определение
№104/06.10.2017

Предвид обстоятелството, че съдията-
докладчик е в служебни
вазимоотношения с жалбодателя и на
основание чл.29, ал.2 от НПК.

Мариана Гунчева –
определение

СЪДИЯ ВАЛЕНТИН СПАСОВ:

№
по
ред

№ на дело Основание за отвод Нов докладчик

1. НАХД 199/17 г. – Предвид обстоятелството, че съдията- Здравка Запрянова –
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Определение
№20/20.02.2017 г.

докладчик е в близки отношения с
жалбоподателя и на основание чл.29, ал.2
от НПК.

решение

2. НЧХД 57/17 г. –
Определение
№23/08.03.2017 г.

Предвид обстоятелството да се избегнат
всякакви съмнения за обективното и
безпристрастно решаване на делото и на
основание чл.31, ал.1 във вр. с чл.29, ал.2
от НПК.

Ангел Момчилов –
Оставя без
разглеждане жалбата
и прекратява
производството по
делото.

3. НАХД 415/17 г. –
Определение
№48/11.05.2017 г.

Съдията-докладчик по делото е
собственик на автомобила, който е бил
управляван от жалбодателя и на
основание чл.29, ал.2 от НПК.

Здравка Запрянова -
решение

4. НАХД 488/17 г. –
Протоколно определение
от 01.06.2017 г.

Съдията-докладчик е в близки
приятелски отношения с жалбоподателя
и на основание чл.29, ал.2 от НПК.

Здравка Запрянова –
решение

5. НАХД 489/17 г. –
Протоколно определение
от 01.06.2017 г.

Съдията-докладчик е в близки
приятелски отношения с жалбоподателя
и на основание чл.29, ал.2 от НПК.

Вергиния Еланчева -
решение

6. НАХД 1100/17 г. –
Определение
№91/28.09.2017 г.

Предвид обстоятелството, че съдията-
докладчик е в служебни
взаимоотношения с жалбодателя и на
основание чл.29, ал.2 от НПК.

Вергиния Еланчева –
определение

СЪДИЯ ЗДРАВКА ЗАПРЯНОВА:

№
по
ред

№ на дело Основание за отвод Нов докладчик

1. НОХД 50/17 г. –
Определение от 19.01.2017 г.

Предвид обстоятелството, че настоящият съдебен
състав е такъв и по цитираното в обвинителния
акт НОХД № 1445/ 2016г. по описа на Районен
съд гр.Кърджали, което е висящо към настоящия
момент, а фактите по него са възпроизведени в
акта на прокурора. Освен това цялото досъдебно
производство от НОХД № 1445/  2016  на КРС е
приложено в копие към настоящото, поради което
е налице предубеденост на докладчика, тъй като
фактите описани в обвинителния акт са
идентични с тези по НОХД № 1445/ 2016г. на
КРС. Това е пречка за участието на докладчика
при произнасяне по настоящото дело и на
основание чл.29 ал.2 от НПК си правя самоотвод.
Поради това и на основание чл.31 ал.1 вр.чл.29
ал.1б.”в” от НПК

Ангел Момчилов –
споразумение

2. НАХД 350/17 г. - Съдебният състав може да се счита Вергиния Еланчева –
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Определение
№42/31.03.2017 г.

косвено предубеден от изхода на делото
поради работни отношения на съпруга й
с наказващия орган.

решение

3. НАХД 448/17 г. -
Определение
№51/24.04.2017 г.

Съпругът на съдията-докладчик е в
служебни отношения както с
жалбодателя, така и с наказващия орган.

Вергиния Еланчева –
прекратява и
изпраща по
подсъдност на РС -
Момчилград

4. НАХД 479/17 г. –
Определение
№54/28.04.2017 г

Съпругът на съдията-докладчик е в
служебни отношения както с
жалбодателя, така и с наказващия орган.

Вергиния Еланчева -
решение

5. НАХД 1100/17 г. -
Определение
№125/05.10.2017 г.

Предвид обстоятелството, че съдията-
докладчик е в служебни
вазимоотношения с жалбодателя и на
основание чл.29, ал.2 от НПК.

Ангел Момчилов –
определение

6. НОХД 1193/17 г. -
Определение
№141/16.10.17 г.

Подсъдимият по делото е близък на
съдията-докладчик и на основание чл.29,
ал.2 от НПК

Валентин Спасов –
споразумение

7. АНД 1218/17 г. –
Определение
№146/24.10.17 г.

Жалбодателят     е роднина по сватовство
на съдията-докладчик и на осн.чл.29, ал.2
от НПК.

Вергиния Еланчева –
прекратява поради
оттегляне на жалбата

8. НОХД 1221/17 г. –
Определение
№145/24.10.17 г.

Подсъдимият е съсед на съдията-
докладчик на осн.чл.29, ал.2 от НПК.

Ангел Момчилов -
споразумение

9. НОХД 1367/17 г. –
Определение
№167/27.11.2017 г.

Едно от поемните лица е низходящ на
съдията-докладчик и на основание чл.29,
ал.1, т.7, т.6 от НПК.

Валентин Спасов –
споразумение

10.  АНХД 1424/17 г. –
Определение
№177/08.12.2017 г.

Едно от поемните лица, присъствало при
претърсването, е низходящ на съдията-
докладчик и на основание чл.29, ал.1, т.7,
т.6 от НПК.

Вергиния Еланчева –
не одобрява
споразумението и
прекратява
производството

СЪДИЯ ВЕРГИНИЯ ЕЛАНЧЕВА:

№
по
ред

№ на дело Основание за отвод Нов докладчик

1. НЧД 201/17 г. -
Определение
№28/20.02.2017

Предвид обстоятелството, че съдията-
докладчик е бил прокурор и е изготвил и
внесъл обвинителен акт срещу лицето и
на основание чл.29, ал.1, т.3 от НПК.

Валентин Спасов –
определение

2. НЧХД 57/17 г. –
Определение
№41/08.03.2017

Предвид обстоятелството да се избегнат
всякакви съмнения за обективното и
безпристрастно решаване на делото и на
основание чл.31, ал.1 във вр. с чл.29, ал.2
от НПК.

Валентин Спасов –
определение
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3. АНД 858/17 г. –
Определение
№115/24.07.2017 г.

Видно от материалите по делото,
съпроводителното писмо, с което
административнонаказателната преписка
е изпратена в съда, е изготвено от
съпруга на съдията-докладчик, като част
от приложените документи също са
подписани от него и на основание чл.29,
ал.2 от НПК.

Здравка Запрянова –
решение

4.  АНД 900/17 г. –
Определение
№116/28.07.2017 г.

Видно от материалите по делото,
съпроводителното писмо, с което
административнонаказателната преписка
е изпратена в съда, е изготвено от
съпруга на съдията-докладчик, като част
от приложените документи също са
подписани от него и на основание чл.29,
ал.2 от НПК.

Здравка Запрянова –
решение

5. НАХД 1000/17 г. –
Определение
127/15.09.2017 г.

Съдията-докладчик се познава с един от
обвиняемите и на основание чл.29, ал.2
от НПК.

Ангел Момчилов –
решение

6. НАХД 1034/17 г. –
Определение
№132/19.09.2017 г.

Видно от материалите по делото,
съпроводителното писмо, с което
административнонаказателната преписка
е изпратена в съда, е изготвено от
съпруга на съдията-докладчик, като част
от приложените документи също са
подписани от него и на основание чл.29,
ал.2 от НПК.

Здравка Запрянова –
решение

7. НАХД 1029/17 г. –
Определение
№131/19.09.2017 г.

Видно от материалите по делото,
съпроводителното писмо, с което
административнонаказателната преписка
е изпратена в съда, е изготвено от
съпруга на съдията-докладчик, като част
от приложените документи също са
подписани от него и на основание чл.29,
ал.2 от НПК.

Здравка Запрянова –
решение

8. НАХД 1100/17 г. –
Определение
№136/29.09.2017 г.

Предвид обстоятелството, че съдията-
докладчик е в служебни
взаимоотношения с жалбодателя и на
основание чл.29, ал.2 от НПК.

Здравка Запрянова –
определение

9. АНХД 1325/17 г. –
Определение
№177/14.11.2017 г.

Част от представените от наказващия
орган доказателства, касаещи
установените нарушения, са подписани
от съпруга на съдията-докладчик и на
основание чл.29, ал.2 от НПК.

Здравка Запрянова –
решение

10. АНХД 1326/17 г. –
Определение
№178/14.11.2017 г.

Част от представените от наказващия
орган доказателства, касаещи
установените нарушения, са подписани

Валентин Спасов –
решение
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от съпруга на съдията-докладчик и на
основание чл.29, ал.2 от НПК.

11. АНХД 1420/17 г. –
Определение
№198/08.12.2017 г.

Част от представените от наказващия
орган доказателства, касаещи
установените нарушения, са подписани
от съпруга на съдията-докладчик и на
основание чл.29, ал.2 от НПК.

Валентин Спасов –
решение

12. АНД 1439/17 г. –
Определение
№202/13.12.2017 г.

Част от представените от наказващия
орган доказателства, касаещи
установените нарушения, са подписани
от съпруга на съдията-докладчик и на
основание чл.29, ал.2 от НПК.

Ангел Момчилов -
решение

13. АНД 1438/17 г. –
Определение
№201/13.12.2017 г.

Част от представените от наказващия
орган доказателства, касаещи
установените нарушения, са подписани
от съпруга на съдията-докладчик и на
основание чл.29, ал.2 от НПК.

Валентин Спасов -
решение

14. АНД 1437/17 г. –
Определение
№200/13.12.2017 г.

Част от представените от наказващия
орган доказателства, касаещи
установените нарушения, са подписани
от съпруга на съдията-докладчик и на
основание чл.29, ал.2 от НПК.

Здравка Запрянова -
решение

15. АНД 1463/17 г. –
Определение
15.12.2017 г.

Част от представените от наказващия
орган доказателства, касаещи
установените нарушения, са подписани
от съпруга на съдията-докладчик и на
основание чл.29, ал.2 от НПК.

Ангел Момчилов -
решение

16. АНД 1493/17 г. –
Определение
№209/22.12.2017 г.

Част от представените от наказващия
орган доказателства, касаещи
установените нарушения, са подписани
от съпруга на съдията-докладчик и на
основание чл.29, ал.2 от НПК.

Валентин Спасов -
решение

17. АНД 1495/17 г. –
Определение
№208/22.12.2017 г.

Част от представените от наказващия
орган доказателства, касаещи
установените нарушения, са подписани
от съпруга на съдията-докладчик и на
основание чл.29, ал.2 от НПК.

Здравка Запрянова -
решение

18. АНД 1496/17 г. – Част от представените от наказващия Здравка Запрянова –
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Определение
№207/22.12.2017 г.

орган доказателства, касаещи
установените нарушения, са подписани
от съпруга на съдията-докладчик и на
основание чл.29, ал.2 от НПК.

решение

19. АНД 1499/17 г. –
Определение
№206/22.12.2017 г.

Част от представените от наказващия
орган доказателства, касаещи
установените нарушения, са подписани
от съпруга на съдията-докладчик и на
основание чл.29, ал.2 от НПК.

Валентин Спасов –
решение

В служба „Наказателно деловодство“  работят трима деловодители. С
четиримата наказателни съдии работят четири съдебни секретари. В служба
„Регистратура“ работи само един съдебен деловодител.  В „Регистратура за
класифицирана информация“ работят един деловодител от „Гражданско
деловодство“ и един деловодител от „Наказателно деловодство“. С право на
достъп до класифицирана информация работят и двама съдебни секретари.
Относима е и работата на служба“ Архив“, в която работи един архивар, и
служба „Съдебни призовкари“, в която са работили трима призовкари.

Веществените доказателства се получават, съхраняват, предават,
проверяват и унищожават по описания в доклада за 2016 г. начин.

 През проверявания период съдиите са имали средно по 116 бр.
съдебни заседания месечно. В едно заседание са разглеждани средно 10 броя
дела.

През втората година от проверявания период Районен съд –
Кърджали, е разгледал 3531 броя дела, от които наказателни дела – 1675 броя.

От разгледаните, образувани през втората година от проверявания
период са 1526 броя дела.

Останали от предишни периоди са 149 броя дела.

Не са разглеждани дела с висок обществен интерес.

 БРОЙ ПО СЪСТАВИ И ВИДОВЕ  РАЗГЛЕДАНИ ДЕЛА:

Съдия НОХД НЧХД Дела по
чл.78а НК

ЧНД АНХД Общо
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А.Момчилов 33 3 8 256 62 362
В.Спасов 81 9 25 178 153 446
В.Еланчева 85 8 26 173 156 448
З.Запрянова 77 11 26 149 156 419
Общо: 276 31 85 756 527 1675

 БРОЙ ПО СЪСТАВИ И ВИДОВЕ  ПОСТЪПИЛИ ДЕЛА:

Съдия НОХД НЧХД Дела по
чл.78а НК

ЧНД АНХД Общо

А.Момчилов 29 3 7 254 49 342
В.Спасов 74 7 25 178 124 408
В.Еланчева 74 5 24 173 123 399
З.Запрянова 70 9 23 149 126 377
Общо: 247 24 79 754 422 1526

БРОЙ ПО СЪСТАВИ И ВИДОВЕ СВЪРШЕНИ ДЕЛА:

Съдия НОХД НЧХД Дела по
чл.78а НК

ЧНД АНХД Общо

А.Момчилов 29 2 7 255 49 342
В.Спасов 71 7 19 177 134 408
В.Еланчева 77 8 22 173 133 413
З.Запрянова 66 11 22 149 146 394
Общо: 243 28 70 754 462 1557

Свършените наказателни дела са 1557 броя.

От общо свършените 243 броя  са НОХД, от които:
- 112 бр.дела са приключили с присъда;
- 131 бр.дела са приключили с определение.

От общо свършените 754  броя са ЧНД, от които:
- 727 бр.дела са приключили с решение;
-  27 бр.дела са приключили с определение.
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От общо свършените 70 броя са НАХД по чл.78а от НК, от които:
-  64 бр.дела са приключили с решение;
-    6 бр.дела са приключили с определение.

От общо свършените 462 броя са НАХД,от които:
-  429 бр.дела са приключили с решение;
-    33 бр.дела са приключили с определение.

От общо свършените 28 броя са НЧХД, приключили :
- 13 бр.дела са приключили с присъда.
- 15 бр.дела са приключили с определение.

От прекратените 212 бр.дела, както следва:
 - 109 броя НОХД са прекратени с определение на съда за одобряване

на споразумение  по реда на чл.381 и чл.384 от НПК;
- 14 броя НОХД са прекратени поради допуснати на досъдебното

производство съществени процесуални нарушения и върнати на РП -
Кърджали;

- по 7 броя НОХД споразумението не е одобрено и производството е
прекратено;

- по 1 брой НОХД производството е прекратено и делото е изпратено
по подсъдност на Районен съд - Момчилград;

- 6 броя АНД по чл. 78а от НК са прекратени поради допуснати на
досъдебното производство съществени процесуални нарушения и върнати
на РП- Кърджали;

- 15 броя НЧХД са прекратени  поради оттегляне на тъжбата,
неявяване на тъжителя, постигане на спогодба;

- 27 броя ЧНД – прекратени съдебни поръчки поради изпълнението
им, кумулации и реабилитации – прекратени поради недопустимост на
молбата;  прекратени поради просрочване, недопустимост или оттегляне
на жалбата, изпратени по подсъдност и други;

- 33 броя НАХД - прекратени поради просрочване, недопустимост
или оттегляне на жалбата, както и изпратени по подсъдност.

   Няма дела, прекратени по давност.
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  От общо прекратените 212 броя дела, 20 броя дела са върнати на
прокурора с указания за отстраняване на нарушения, допуснати на
досъдебното производство по чл. 249 от НПК, /или 1,28% от общия брой
свършени дела/.

  От общо върнатите на прокурора 20 броя дела, с разпореждане на
съдия- докладчик са върнати 18 бр. дела, а от съдебно заседание по чл. 288, т.1
от НПК - 2 бр. дела, както следва:

Вид № на дело Основание за връщане Съдия-докладчик

НАХД 79/2017 г. чл.249,  ал.1  и ал.2,  във вр.
с чл.248, ал.2 от НПК Вергиния Еланчева

НОХД 259/2017 г. чл.249,  ал.1  и ал.2,  във вр.
с чл.248, ал.2 от НПК

Здравка Запрянова

НАХД 301/2017 г. чл.249,  ал.1  и ал.2,  във вр.
с чл.248, ал.2 от НПК Вергиния Еланчева

НОХД 343/2017 г. чл.249, ал.1 и ал.2, във вр. с
чл.248, ал.2 от НПК

Здравка Запрянова

НОХД 363/2017 г. чл.249,  ал.1  и ал.2,  във вр.  с
чл.248, ал.2 от НПК

Здравка Запрянова

НАХД 344/2017 г. чл.249,  ал.1  и ал.2,  във вр.
с чл.248, ал.2 от НПК Вергиния Еланчева

НАХД 375/2017 г. чл.288, ал.1 от НПК Здравка Запрянова

НОХД 314/2017 г. чл.249,  ал.1  и ал.2,  във вр.
с чл.248, ал.2 от НПК Здравка Запрянова

НОХД 500/2017 г. чл.249,  ал.1  и ал.2,  във вр.
с чл.248, ал.2 от НПК Здравка Запрянова

НОХД 522/2017 г. чл.249,  ал.1  и ал.2,  във вр.
с чл.248, ал.2 от НПК

Здравка Запрянова

НОХД 386/2017 г. чл.249, ал.1  и ал.2,  във вр.
с чл.248, ал.2 от НПК Вергиния Еланчева

АНХД 777/2017 г. чл.249,  ал.1  и ал.2,  във вр.
с чл.248, ал.2 от НПК

Вергиния Еланчева

НОХД 805/2017 г. чл.249,  ал.1  и ал.2,  във вр.
с чл.248, ал.2 от НПК Здравка Запрянова

НОХД 920/2017 г. чл.249,  ал.1  и ал.2,  във вр.
с чл.248, ал.2 от НПК Здравка Запрянова

НОХД 921/2017 г. чл.249,  ал.1  и ал.2,  във вр.
с чл.248, ал.2 от НПК Здравка Запрянова

НОХД 941/2017 г. чл.249,  ал.1  и ал.2,  във вр.
с чл.248, ал.2 от НПК Здравка Запрянова

НОХД 1073/2017 г. чл.249,  ал.1  и ал.2,  във вр.
с чл.248, ал.2 от НПК Здравка Запрянова

НОХД 1192/2017 г. чл.288, ал.1 от НПК Вергиния Еланчева

НАХД 1285/2017 г. чл.249,  ал.1  и ал.2,  във вр.
с чл.248, ал.2 от НПК Здравка Запрянова
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НОХД 1288/2017 г. чл.249 ал.1 вр. чл. 248 ал.1 т.3
от НПК Здравка Запрянова

От тях няма дела с висок обществен интерес.

С оправдателни присъди/решения са приключили 7 броя дела, както
следва:

1. НОХД 51/2017 г. за извършено престъпление по чл.144, ал.3 във вр.
с ал.1 от НК – съдия-докладчик Валентин Спасов.

2. АНХД 174/2017 г. /чл.78а от НК/ за извършено престъпление по
чл.313, ал.1 от НК – съдия-докладчик Здравка Запрянова.

 3. АНХД 541/2017 г. /чл.78а от НК/ за извършено престъпление по
чл.313, ал.1 от НК – съдия-докалдчик Вергиния Еланчева.

 4. АНХД 665/2017 г. /чл.78а от НК/  за извършено престъпление по
чл.168, ал.1 от НК – съдия-докладчик Здравка Запрянова.

5. АНХД 833/2017 г. /чл.78а от НК/ за извършено престъпление по
чл313, ал.1 от НК – съдия-докладчик Вергиния Еланчева.

6. НОХД 978/17 г. за извършено престъпление по чл.343в, ал.2 от НК
– съдия-докладчик Вергиния Еланчева.

7. НОХД 827/2017 г. за извършено престъпление по чл.129, ал.2 от НК
–съдия-докладчик Здравка Запрянова.

Причините за постановяването на оправдателните  присъди се
свеждат най-вече до несъставомерност на деянията на подсъдимите по
предявените им обвинения от обективна и/или субективна страна, както и
липса на несъмнени доказателства за авторството на деянието.

През 2017 година има осъдени 4 непълнолетни лица.

109 бр. дела са решени по реда на глава  29 от НПК-„Решаване на
делото със споразумение”

85 бр. дела са разгледани по реда на гл. 28, НПК „Освобождаване от
наказателна отговорност с налагане на административно наказание”

54 бр. дела са разгледани по реда на гл. 27, НПК „Съкратено съдебно
следствие в производство пред първата инстанция”
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Не са разгледани дела по реда на гл. 26, НПК „”Разглеждане на делото
в съда по искане на обвиняемия”

13 бр.дела са разгледани по реда на гл. 25, НПК”Незабавно
производство”

1 бр.дело е разгледано по реда на гл. 24, НПК”Бързо производство”.

Разгледани са общо 756 броя ЧНД, както следва:

Вид дело Брой
Кумулации 30

Реабилитации 5
чл.89 НПК 6

Чл.154-157 ЗЗ 13
Съдебни поръчки 9
чл.24 ЗБППМН 1

Чл.62 ЗКИ 4
ЗЕС 308

чл.159а НПК 188
чл.64 от НПК 17
чл.65 от НПК 10

Разпити /чл.222, чл.223 НПК/ 83
чл.243 от НПК 13
чл.244 от НПК 6

чл.146, 158, 161, 164, 165 от НПК 53
чл.68 от ЗМВР 9

чл.61, ал.3 от НПК 1

Разгледани са 83 броя ЧНД - разпити с правно основание чл.222 и
чл.223 от НПК.

Разгледани са 27 бр.дела, образувани по искане за вземане на мярка за
неотклонение „задържане под стража” (чл.64 от НПК) или за нейното
изменение (чл.65 от НПК).

От тях 17 бр.дела са по чл. 64 от НПК и 10 бр.дела са по чл.65 от НПК.
От общия брой ЧНД с правно основание чл.64 и чл.65 от НПК, съдът

е постановил определението си в дена на образуването по 20 бр. дела. От тях
18 бр.дела са по чл.64 от НПК и 2 бр.дело е по чл.65 от НПК.
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От общия брой ЧНД с правно основание чл. 64 и чл. 65 от НПК, съдът
е постановил определението си в 3-дневен срок от деня на образуването по 10
бр. дела, които са по чл. 65 от НПК.

От общия брой ЧНД с правно основание чл. 64 и чл. 65 от НПК, няма
дела, по които съдът да е постановил определението си в срок по- дълъг от 3
дни.

От общия брой ЧНД с правно основание чл. 64 и чл. 65 от НПК в едно
съдебно заседание са разгледани 26 бр. дела. От тях, 17 бр. дела са по чл. 64 от
НПК и 9 бр. дела са по чл. 65 от НПК.

От общия брой ЧНД с правно основание чл. 64 и чл. 65 от НПК в
повече от едно съдебно заседание е разгледано 1 бр. дело по чл.65 от НПК, а
именно:

- ЧНД 1051/2017 година – съдия-докладчик Валентин Спасов – делото
е образувано на 11.09.2017 година, насрочено съдебно заседание на 12.09.2017
година, в което не се явява защитникът на обвиняемия, поради което делото е
отложено за 13.09.2017 година, на която дата съдът се произнася с
определение.

От разгледаните  756 бр. ЧНД  с правно основание по чл.243 от НПК
са 13 броя, от които по две дела съдът се е произнесъл извън срока по чл.243,
ал.4 от НПК, като по едното по обективни причини: ЧНД 524/2017 година –
образувано на 11.05.2017 г., дата на произнасяне – 22.05.2017 г., предвид
обстоятелството, че РП – Кърджали, е изпълнила задължението си да
представи доказателства за връчване на обжалваното постановление на
пострадалия на 22.05.2017 г.; ЧНД 664/2017 г. – образувано на 15.06.2017 г.,
дата на произнасяне 23.06.2017 г. /просрочено с 1 ден/. И по двете дела съдия-
докладчик е Здравка Запрянова.

Разгледани са 6 броя дела по глава 34, раздел І от НПК ”Прилагане на
принудителни медицински мерки”. От тях 5 броя са насрочени в срок от 3 дни
съгласно чл. 429, ал.2 и 1 бр.дело е насрочено след този срок /ЧНД 1088/2017
година, съдия-докладчик Вергиния Еланчева – образувано на 21.09.2017
година, насрочено за 25.09.2017 година поради обстоятелството, че 22.09.2017
година е празничен ден, а 23.09.-24.09.2017 г. са събота и неделя/.

Няма разгледани  дела по глава 35, от НПК „ Производства във връзка
с изпълнения на наказанията”.



67

По спазването на чл. 252 от НПК:

244 бр. НОХД, постъпили през 2017 година, са насрочени в
двумесечния срок.

3 бр. НОХД, постъпили през 2017 година,  са насрочени в тримесечен
срок с разрешение на председателя на съда:

·НОХД 816/2017 година – съдия-докладчик Вергиния Еланчева;

·НОХД 829/2017 година – съдия-докладчик Вергиния Еланчева;

·НОХД 849/2017 година – съдия-докладчик Здравка Запрянова.

Няма НОХД, насрочени в тримесечен срок без разрешение на
председателя на съда.

По спазването на чл. 271, ал.10 от НПК:

По 245 бр. НОХД интервалът между съдебните заседания е до три
месеца.

По 2 бр. НОХД интервалът между съдебните заседания е повече от
три месеца:

-  НОХД 970/2017 година – съдия-докладчик Валентин Спасов –
насрочено е съдебно заседание на 21.09.2017 година, но предвид нередовното
призоваване на подсъдимия, делото е отложено за неопределена дата, като му
е изменена мярката за неотклонение. След задържането му, делото е
насрочено за 29.12.2017 година, на която дата е постигнато споразумение.

-  НОХД 413/2016 година – съдия-докладчик Вергиния Еланчева.
Насрочено е предварително изслушване на 17.05.2016 година, но поради
неявяване на подсъдимия делото е отложено за 27.09.2016  г., за която дата
подсъдимият следва да се призове в Р Турция чрез съдебна поръчка по реда на
чл.476, ал.1 вр. чл.471, ал.2, т.1 от НПК, като му се връчи препис от
обвинителния акт. С оглед изпълнение на съдебната поръчка, са посочени
резервни дати на 25.10.2016 година и на 22.11.2016 година. На 22.11.2016
година е получен отговор без превод, поради което не може да се установи
дали съдебната поръчка е била изпълнена от компетентните органи на
замолената държава и делото е отложено за 24.01.2017 година с оглед
извършване на превод. На 24.01.2017 година е даден ход на делото при
условията на чл.269, ал.3, т.3 от НПК и съдът се произнася с присъда.
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По спазването на чл. 22 от НПК относно общия срок за разглеждане и
решаване на делото.

От общо 112 броя НОХД, приключили с присъда, срокът от
образуване на делото до постановяване на присъдата по делото, е, както
следва:

- по 86 броя дела срокът е до 3 месеца;
- по 20 броя дела срокът е от 3 до 6 месеца;
- по   2 броя дела срокът е до 7 месеца:

· НОХД 1231/2016 г. – образувано на 06.10.2016 г. – дата на съдебен
акт 04.05.2017 г., продължителност 6 месеца и 28 дни,

· НОХД 1558/2016 г. – образувано на 23.11.2016 г. – дата на съдебен
акт 21.06.2017 г., продължителност 6 месеца и 28 дни;

- По 2 бр. НОХД този срок е до 9 месеца:
· НОХД 164/2017 година – съдия-докладчик Здравка Запрянова.

Делото е образувано на 14.02.2017 година. Проведени са 6 съдебни
заседания, като последното е било на 04.10.2017 година, когато е
произнесена присъда. Причините за отлагане на делото са:
неявяване на подсъдимия в две съдебни заседания, за разпит на
свидетели; неявяване на съдебен заседател, ангажиран в
задължителен състав.

· НОХД 360/2017 година – съдия-докладчик Ангел Момчилов. Делото
е образувано на 30.03.2017 година. Проведени са 7 съдебни
заседания. На 04.12.2017 година делото приключва с присъда.
Причините за отлагане на делото са: неявяване на защитник;
представяне на доказателства и преценяване на обстоятелството
доколко по отношение на предходните осъждания на подсъдимия е
настъпила реабилитация по чл.88а от НК.

- По 2 бр. НОХД този срок е над 9 месеца:
- НОХД 516/2016 година – съдия-докладчик Валентин Спасов.

· Делото е образувано на 04.05.2016 година.
· Насрочено е предварително изслушване на 02.06.2016 г.
· Делото е отложено за 07.07.2016 г. поради неявяване на подсъдимата.
· Делото е отложено за 15.09.2016 година поради влошено

здравословно състояние на подсъдимата.
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· Делото е отложено за 03.11.2016 година поради влошено
здравословно състояние на подсъдимата.

· Делото е отложено за 15.12.2016 година за разпит на допуснати
свидетели.

· Делото е отложено за 26.01.2017 година за провеждане на очна ставка.
· Делото е отложено за 24.02.2017 година за разпит на свидетели.
· Делото е отложено за 10.03.2017 година за разпит на неявили се

свидетели.
· Присъда – 10.03.2017 година.

- НОХД 413/2016 година  - съдия-докладчик Вергиния Еланчева –
образувано на 13.04.2016 година. Проведени са 5 съдебни заседания,
като последното е било на 24.01.2017 година, която е произнесена
присъда. Причините за отлагане на делото са: извършване на
съдебна поръчка по реда на чл.476, ал.1 вр. чл.471, ал.2, т.1 от НПК
до Р Турция и получаването й без превод.

По спазването на чл. 308 от НПК:

По 88 бр. НОХД мотивите на присъдата са изготвени до 15 дни.
По 23 бр. НОХД мотивите на присъдата са изготвени до 30 дни.
По  1 бр. НОХД мотивите на присъдата са изготвени след изтичане на

повече от 30 дни.

Съдия-докладчик № на дело Дата на обявяване
на присъдата

Дата на изготвяне
на мотивите

 Здравка Запрянова НОХД 1558/2016 г. 21.06.2017 г. 25.07.2017 г. –
4 дни над 30-дневния
срок

Забавянето се дължи на натовареността на съдебния състав.

По  423 бр. АНД решенията са изготвени в срок до един месец от
обявяване на делото за решаване.

По 6 броя АНД решенията са изготвени до три месеца от обявяване на
делото за решаване.
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Съдия-докладчик № на дело Дата на обявяване
делото за решаване

Дата на постано-
вяване на решението

 Здравка Запрянова АНД 1447/2016 г. 01.12.2016 г. 03.01.2017 г.
 Здравка Запрянова АНД 1482/2016 г. 01.12.2016 г. 03.01.2017 г.
 Здравка Запрянова АНД 1483/2016 г. 01.12.2016 г. 03.01.2017 г.
 Здравка Запрянова АНД 61/2017 г. 12.04.2017 г. 15.05.2017 г.
 Здравка Запрянова АНД 1034/2016 г. 02.02.2017 г. 06.03.2017 г.
 Здравка Запрянова АНД 199/2017 г. 24.03.2017 г. 25.04.2017 г.

Посочените решения са изготвени между един и три дни над
едномесечния срок и се дължат на натовареността на съдебния състав.

Няма АНД, решенията по които да са изготвени след изтичане на срок
от три месеца.

По спазването на чл. 416 от НПК
По 254 броя дела препис от присъдата е изпратен на съответния орган

в 7-дневен срок от влизането й в сила. По 6 броя дела препис от присъдата е
изпратен на съответния орган в срок по-дълъг от 7 дни от влизането й в сила.
 Причините за това са: написване на мотиви извън срока, забавяне от
съдебен секретар при предаване на делото в деловодството. Причина е била и
съществуваща практика върнатите от горна инстанция дела да се докладват
първо на съдиите за запознаване и след това делата да се предават в
деловодството за изпълнение. С устно разпореждане на председателя на съда,
тази практика е била преустановена през 2017 година.

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

От общо свършените 1557 броя дела:
-  1285 броя наказателни дела са приключили в едно съдебно

заседание. От тях: НОХД – 171 броя, НЧХД – 11 броя, АНД – 368 броя, ЧНД -
735 броя.

Приключили в открито с.з.: НОХД – 160 броя, АНД – 337 броя, ЧНД –
137 броя, НЧХД – 5 броя.

Приключили в закрито с.з.: НОХД – 11 броя, НЧХД – 6 броя, АНД –
31 броя, ЧНД - 598 броя.
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Наказателните дела, приключили до три съдебни заседания са 224 бр.
От тях: НОХД – 53 броя, НЧХД – 11 броя, АНД – 143 броя, ЧНД – 17 броя.

Наказателните дела, приключили с повече от три съдебни заседания
са 48 броя. От тях: НОХД - 19 броя, НЧХД – 2 броя, АНД - 21 броя, ЧНД – 6
броя, както следва:

№ по
ред

Дело Съдия-докладчик Брой
заседания

Правно основание

1. АНД 486/2017 г. Ангел Момчилов 4 чл.200, ал.1, т.23 от Закона за водите
2. АНД 977/2016 г. Ангел Момчилов 5 чл.61, ал.1 във вр. с чл.1, ал.2 от КТ
3. НОХД 1443/2016 г. Ангел Момчилов 4 чл. 195, ал.1, т.4, т.5 и т.7 от НК
4. НОХД 315/2017 г. Ангел Момчилов 4 чл.194, ал.1 от НК
5. НОХД 360/2017 г. Ангел Момчилов 7 чл. 343 в, ал.2 във вр. с ал.26, ал.1 НК
6. ЧНД 11/2017 г. Ангел Момчилов 4 чл.157 ЗЗ
7. АНД 1480/2016 г. Валентин Спасов 4 чл.61, ал.1 вр. чл.1, ал.2 от КТ
8. АНД 514/2017 г. Валентин Спасов 4 чл. 415 ал.1 от КТ
9. АНД 706/2017 г. Валентин Спасов 4 чл.61, ал.1 вр. чл.1, ал.2 от КТ
10. АНД 974/2016 г. Валентин Спасов 4 чл. 183 ал.4 от ЗДвП
11. АНД 1009/2017 г. Валентин Спасов 5 чл. 183 ал.4 от ЗДвП
12. НОХД 1231/2016 г. Валентин Спасов 6 чл. 195, ал.1, т.3 от НК
13. НОХД 1323/2016 г. Валентин Спасов 4 чл.343б, ал. 2, вр. ал. 1 от НК
14. НОХД 516/2016 г. Валентин Спасов 9 чл. 234, ал.1 от НК
15. НОХД 52/2017 г. Валентин Спасов 4 чл. 311, ал. 2 от НК
16. НОХД 1715/2016 г. Валентин Спасов 4 чл. 144, ал.3 от НК
17. НЧХД 1749/2016 г. Валентин Спасов 4 чл. 146 ал. 1 от НК
18. ЧНД 1032/2017 г. Валентин Спасов 8 чл.157 ЗЗ
19. АНД 1551/2016 г. Вергиния Еланчева 4 чл.56, ал.1 от Закона за здравето
20. АНД 701/2017 г. Вергиния Еланчева 4 чл.179, ал.1 от ЗДвП
21. АНД 85/2017 г. Вергиния Еланчева 4 чл.142 от ЗВ
22. АНД 978/2016 г. Вергиния Еланчева 4 чл.61, ал.1 вр. чл.1, ал.2 от КТ
23. АНД 1643/2016 г. Вергиния Еланчева 5 чл.234, ал.1, т.1 от ЗМ
24. АНД 1066/2016 г. Вергиния Еланчева 7 чл.131, ал.1, т.12 предл.1 вр. чл.130,

ал.1 вр. чл.20, ал.2 вр. чл.78а от НК
25. АНД 125/2017 г. Вергиния Еланчева 4 чл.309, ал.1 вр. чл.78а от НК
26. АНД 464/2017 г. Вергиния Еланчева 5 чл.343в, ал.2 вр. чл.78а от НК
27. АНД 413/2016 г. Вергиния Еланчева 5 чл.316 вр. чл.308, ал.2 вр. ал.1 от НК
28. НОХД 165/2017 г. Вергиния Еланчева 6 чл.343б, ал.1 от НК
29. НОХД 790/2017 г. Вергиния Еланчева 6 чл.343в, ал.2 вр. чл.26, ал.1 от НК
30. НОХД 1582/2016 г. Вергиния Еланчева 4 чл.343в, ал.2 от НК
31. НОХД 50/2017 г. Вергиния Еланчева 4 чл.290, ал.1 вр. чл.20, ал.3 вр. ал.1 НК
32. НОХД 927/2017 г. Вергиния Еланчева 4 чл.131, ал.1, т.12 вр. чл.130, ал.1 НК
33. НЧХД 440/2016 г. Вергиния Еланчева 7 чл.130, ал.1 вр. чл.20, ал.4 от НК
34. НЧХД 1470/2016 г. Вергиния Еланчева 8 чл.130, ал.2 от НК
35. АНД 1589/2016 г. Здравка Запрянова 4 чл.123 ал.6 от Закона за акцизите
36. АНД 487/2017 г. Здравка Запрянова 4 чл.68г, ал.4 вр.чл.68д, ал.1, предл.1 от

Закона за защита на потребителите
37. АНД 61/2017  г. Здравка Запрянова 4 по чл.185 предл.1 от ЗДвП
38.  АНД 1034/2016 г. Здравка Запрянова 5 чл.123 ал.6 от ЗАДС
39. АНД 1140/2017г. Здравка Запрянова 5 чл.174 ал.1 т.1 от ЗДвП
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40. АНД 1717/2016 г. Здравка Запрянова 4 чл.354а, ал.5 вр. ал.3 т.1, чл.78а от НК
41. АНД 164/2017 г. Здравка Запрянова 6 чл.343 ал.3 б.”а” вр.ал.1 б.”б”

вр.чл.342 ал.1 от НК
42. НОХД 827/2017 г. Здравка Запрянова 4 чл.129 ал.2 вр. ал.1 вр.чл.20 ал.2 НК
43. НОХД 1322/2016 г. Здравка Запрянова 5 чл.183 ал.1 от НК
44. НОХД 1445/2016 г. Здравка Запрянова 4 чл. 343в, ал. 2, във вр. с ал. 1  от НК
45. НОХД 1558/2016 г. Здравка Запрянова 8 чл.211 вр.чл.209, ал.1 от НК
46. НЧХД 127/2017 г. Здравка Запрянова 4 чл.130, ал.2 от НК
47. НЧХД 1218/2016 г. Здравка Запрянова 7 чл.130 ал.1 от НК
48. НЧХД 441/2017 г. Здравка Запрянова 7 чл.130 ал.1 вр.чл.20 ал.2 от НК

Причините за отлагане на делата и разглеждането им в повече от три
съдебни заседания са: събиране на доказателства, в т.ч.разпит на свидетели,
назначаване на съдебни експертизи; неявяване на подсъдим/защитник;
нередовно призоваване на подсъдими или свидетели.

Наказателните дела, чието разглеждане е продължило в срок до 3
месеца, са 1425 броя.

Наказателните дела с обща продължителност от 3-6 месеца са 116 броя.
Наказателните дела с продължителност между 6 и 9 месеца са 12 броя:
- 6 броя НОХД,
- 3 броя НАХД,
- 3 броя НЧХД.
Наказателните дела, чиято продължителност е с повече над 9 месеца,

са 4 броя:
· НОХД 413/2016 година – за извършено престъпление по чл.316 вр.

чл.308, ал.2 вр. ал.1 - съдия-докладчик Вергиния Еланчева. Делото е
образувано на 13.04.2016 година и е приключило с присъда на
24.01.2017 година.

· НЧХД 57/2017 година – в тъжбата не е описано правното основание
– започнато при първоначален съдия-докладчик Вергиния
Еланчева, която си е направила отвод, продължава при нов съдия-
докладчик Ангел Момчилов. Делото е образувано на 19.01.2017
година и е приключило на 15.11.2017 година, като тъжбата е
оставена без движение и производството по делото е прекратено.

· НОХД 516/2016 година – за извършено престъпление по чл. 234,
ал.1 от НК – съдия-докладчик Валентин Спасов. Делото е
образувано на 04.05.2016 година и е приключило с присъда на
10.03.2017 година.
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· НЧХД 440/2016 г. – престъпление по чл.130, ал.1 вр. чл.20, ал.4 от
НК -съдия-докладчик Вергиния Еланчева. Делото е образувано на
19.04.2016 година и е приключило с присъда на 11.04.2017 година.

От образуваните през втората  година от проверявания период до края
на годината не са приключили  бр. наказателни дела, от които:

· НОХД – 33 броя,
· НЧХД –   3 броя,
· АНД –   80 броя,
· ЧНД –     2 броя.

 Няма спрени дела.

 От образуваните преди 01.01.2017 г. дела до 31.12.2017 г. няма
неприключили дела.

   През проверявания период няма изгубени дела.

Качество

1. От поставените за разглеждане 1675 дела:
- останали от предишен период – 149 броя;
- новоразпределени – 1526 броя;
- приключени – 1557 броя.
От тях:
2. Със съдебен акт /присъда, решение, определение/ са 1345 броя,

от които:
· Ангел Момчилов –     320 броя;
· Валентин Спасов -      349 броя;
· Вергиния Еланчева – 344 броя;
· Здравка Запрянова –  332 броя.

3. Прекратени са 212 броя, от които:

· Ангел Момчилов –      22 броя;
· Валентин Спасов -       59 броя;
· Вергиния Еланчева –   69 броя;
· Здравка Запрянова –   62 броя.
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От решените дела, обжалвани са 211 броя /13.55% от общия брой
постановени съдебни актове по свършени наказателни дела – 1557 броя/,  от
които:

· Ангел Момчилов –      17 броя;
· Валентин Спасов -       53 броя;
· Вергиния Еланчева –  72 броя;
· Здравка Запрянова –   69 броя.

От обжалваните има резултат по 201 броя, от които:
       а/  потвърдени са  144 броя, от които:

· Ангел Момчилов –    10 броя;
· Валентин Спасов -     34 броя;
· Вергиния Еланчева – 54 броя;
· Здравка Запрянова – 46 броя.

     б/ отменени са  35 броя, от които:
· Ангел Момчилов –      6 броя;
· Валентин Спасов -       9  броя;
· Вергиния Еланчева – 10 броя;
· Здравка Запрянова –  10 броя.

Съдия
Прекратени дела с
връщане на делото
за ново разглеждане

Прекратени дела с
постановяване на
нова присъда/решение

С прекратяване на
наказателното
производство

А.Момчилов - 6 -
В.Спасов 2 7 -
В.Еланчева 1 8 1
З.Запрянова 3 7 -

     в/ изменени са 22 броя, от които:
· Ангел Момчилов –       1 брой;
· Валентин Спасов -        6 броя;
· Вергиния Еланчева –   6 броя;
· Здравка Запрянова –   9 броя.
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Данните показват, че делата се насрочват, разглеждат и приключват в
кратки срокове, което е показател за бързината на правораздаването и
срочното приключване на делата от съдиите.

   Горните показатели обуславят извода, че през проверяваната година,
съдиите от РС – Кърджали са правораздавали в съответствие със закона и
добрите практики.

НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ

Средномесечното постъпление на наказателни дела на един съдия
на база утвърденото щатно разписание през втората година от проверявания
период е 39.88 дела, а средномесечно свършените наказателни дела от един
съдия през същата година са 37.07 дела.

Средномесечното постъпление на наказателни дела на един
наказателен съдия на база действителна натовареност през втората година от
проверявания период е 36.33 дела /изчислява се на база постъпили дела и
действително отработени човекомесеци в наказателно отделение/,
средномесечно свършени дела от един наказателен съдия са 37.07 дела.

През втората година от проверявания период в наказателното
отделение на РС- Кърджали, са отработени 42 човекомесеци, като
изчислението на показателя става при съотнасяне на постъпилите дела и
съответно решените дела към тези отработени човекомесеци. Средномесечно
дела за разглеждане от един наказателен съдия е 39.88 дела.

В долната таблица са посочени съдиите са с най-високо и най-ниско
натоварване спрямо средното за съда.

Съдия Общо разгледани дела
за годината

Средно
месечно разгледани

дела
Ангел Момчилов 362 30.17
Валентин Спасов 446 37.17
Вергиния Еланчева 448 37.33
Здравка Запрянова 419 34.92

При проверката бяха проверени на случайния принцип за 2017 г.
следните дела :
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СЪДИЯ АНГЕЛ МОМЧИЛОВ:

1. АНД № 26/2017 г.- образувано на 11.01.2017 г., протокол за избор на
съдия-докладчик от същата дата, по жалба срещу наказателно
постановление (НП). В  разпоредително заседание от 13.01.2017 г.,
делото е  насрочено за 06.02.2017 г. като е  приключено с решение от
02.03.2017 г. - отменя НП.

2. АНД № 220/2017 г.- образувано на 22.02.2017 г., протокол за избор
на съдия-докладчик от същата дата, по жалба срещу наказателно
постановление (НП). В  разпоредително заседание от 23.02.2017 г.,
делото е  насрочено за 27.03.2017 г. като е  приключено с решение от
26.04.2017 г. - отменя НП.

3. НЧХД № 1047/2017 г. образувано на 11.09.2017 г.  с протокол за
избор на съдия-докладчик от същата дата, по тъжба за извършено
престъпление по чл. 130, ал. 1 от НК. С разпореждане без дата
делото е насрочено  за 23.10.2017 г., 04.12.2017 г., 15.01.2018 г. и
23.04.2018 г., когато е одобрено постигнато споразумение между
страните.

4. АНД № 550/2017 г.- образувано на 17.05.2017 г., протокол за избор
на съдия-докладчик от същата дата, по жалба срещу наказателно
постановление (НП). В  разпоредително заседание от 17.05.2017 г.,
делото е  насрочено за 03.07.2017 г. и 24.07.2017 г. като е
приключено с решение от 22.08.2017 г. - изменя НП – намалява
имуществената санкция.

5. АНД № 427/2017 г.- образувано на 18.04.2017 г., протокол за избор
на съдия-докладчик от същата дата, по жалба срещу наказателно
постановление (НП). В  разпоредително заседание от 19.04.2017 г.,
делото е  насрочено за 22.05.2017 г. като е  приключено с решение от
06.07.2017 г. - отменя НП.

6. АНД № 654/2017 г.- образувано на 13.06.2017 г., протокол за избор
на съдия-докладчик от същата дата, по жалба срещу наказателно
постановление (НП). В  разпоредително заседание от 14.06.2017 г.,
делото е  насрочено за 17.07.2017 г. като е  приключено с решение от
14.08.2017 г. - отменя НП.

7. ЧНД  № 109/2017 г. образувано на 06.02.2017 г., протокол за избор на
съдия-докладчик от същата дата, по чл. 87 от НК. С разпореждане от
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07.02.2017 г. е насрочено за 06.03.2017 г. и с определение от
06.03.2017 г. е оставено без уважение направеното искане. По частна
въззивна жалба е образувано ВЧНД № 69/2017 г. по описи на ОС –
Кърджали и с решение от 12.06.2017 г. е потвърдено
първоинстанционното определение.

8. ЧНД  № 428/2017 г. образувано на 18.04.2017 г., протокол за избор на
съдия-докладчик от същата дата, по чл. 306 от НПК. С разпореждане
от 19.04.2017 г. е насрочено за 29.05.2017 г., когато с определение от
същата дата е определено едно общо наказание.

9. ЧНД № 961/2017 г. образувано на 10.08.2017 г., протокол за избор на
съдия-докладчик от същата дата, образувано по чл. 157 от Закона за
здравето. С разпореждане в щемпел до щемпела за образуване на
делото, същото е било насрочено за 24.08.2017 г., като е отложено
заседанието за 14.09.2017 г. и с решение от 14.09.2017 г. е било
уважено направеното искане.

10. ЧНД № 966/2017 г. образувано на 11.08.2017 г., протокол за избор на
съдия-докладчик от същата дата, по чл. 306 от НПК. С разпореждане
от 17.08.2017 г. е насрочено за 25.09.2017 г., когато с определение от
същата дата е определено едно общо наказание.

11. ЧНД № 630/2017 г. образувано на 07.06.2017 г., протокол за избор на
съдия-докладчик от същата дата, по чл. 306 от НПК. С разпореждане
от 08.06.2017 г. е насрочено за 17.07.2017 г., когато с определение от
същата дата е определено едно общо наказание.

12. НЧХД № 569/2017 г. образувано на 22.05.2017 г.  с протокол за избор
на съдия-докладчик от същата дата, по тъжба за извършено
престъпление по чл. 130, ал. 1 от НК. С разпореждане без дата
делото е насрочено  за 10.07.2017 г., 28.08.2017 г. и 02.10.2017 г.,
когато е постановена оправдателна присъда.

13. НОХД № 735/2017 г. образувано на 03.07.2017 г.  с протокол за избор
на съдия-докладчик от същата дата, по обвинителен акт  за
извършено престъпление по чл. 354а, ал. 1 от НК. С разпореждане от
06.07.2017 г. делото е насрочено  за 21.08.2017 г. и 02.10.2017 г.,
когато е постановена осъдителна присъда.

14. НОХД № 315/2017 г. образувано на 21.03.2017 г.  с протокол за избор
на съдия-докладчик от същата дата, по обвинителен акт  за
извършено престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК. С разпореждане от
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22.03.2017 г. делото е насрочено  за 15.05.2017 г., 12.06.2017 г.  и
17.07.2017  г., когато е постановена осъдителна присъда.

15. НОХД № 12/2017 г. образувано на 09.01.2017 г.  с протокол за избор
на съдия-докладчик от същата дата, по обвинителен акт  за
извършено престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК. С разпореждане от
11.01.2017 г. делото е насрочено  за 06.02.2017 г., когато е
постановена осъдителна присъда.

16. НОХД № 49/2017 г. образувано на 18.01.2017 г.  с протокол за избор
на съдия-докладчик от същата дата, по обвинителен акт  за
извършено престъпление по чл. 343в, ал. 1 от НК. С разпореждане от
23.01.2017 г. делото е насрочено  за 20.02.2017 г., когато е
постановена осъдителна присъда и е приложен чл. 78а от НК.

17. НОХД № 360/2017 г. образувано на 30.03.2017 г.  с протокол за избор
на съдия-докладчик от същата дата, по обвинителен акт  за
извършено престъпление по чл. 343в, ал. 1 от НК. С разпореждане от
30.03.2017 г. делото е насрочено  за 15.05.2017 г., 17.07.2017 г.,
28.08.2017 г., 02.10.2017 г., 06.11.2017 г. и 04.12.2017 г., когато е
постановена осъдителна присъда. По частна жалба е образувано
ВНОХД №10/2018 г. по описа на ОС – Кърджали, с решение от
08.03.2018 г. е потвърдена първоинстанционната присъда.

СЪДИЯ ВАЛЕНТИН СПАСОВ:

18. АНД № 289/2017 г.- образувано на 10.03.2017 г., протокол за избор
на съдия-докладчик от същата дата, по чл. 78а от НК. С щемпел
делото е  насрочено за 23.03.2017 г., когато е приключено с решение
и е наложена административна санкция – глоба.

19. АНД № 78/2017 г.- образувано на 23.01.2017 г., протокол за избор на
съдия-докладчик от същата дата, по чл. 78а от НК.  С щемпел делото
е  насрочено за 09.02.2017 г. и 23.02.2017 г., когато е приключено с
решение и е наложена административна санкция – глоба.

20. АНД № 97/2017 г.- образувано на 01.02.2017 г., протокол за избор на
съдия-докладчик от същата дата, по чл. 78а от НК.  С щемпел делото
е  насрочено за 16.03.2017 г., когато е приключено с решение и е
наложена административна санкция – глоба.

21. АНД № 762/2017 г.- образувано на 06.07.2017 г., протокол за избор
на съдия-докладчик от същата дата, по жалба срещу наказателно
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постановление (НП). С щемпел делото е насрочено за 31.08.2017 г.,
като е  приключено с решение от 11.09.2017 г. - потвърждава НП.

22. АНД № 669/2017 г.- образувано на 16.06.2017 г., протокол за избор
на съдия-докладчик от същата дата, по жалба срещу наказателно
постановление (НП). С щемпел делото е насрочено за 13.07.2017 г.,
като е  приключено с решение от 18.07.2017 г. - отменя НП.

23. ЧНД № 175/2017 г. образувано на 16.02.2017 г., протокол за избор от
същата дата, по чл. 306 от НПК. С щемпел делото е насрочено за
23.03.2017 г., когато с определение от същата дата е определено едно
общо наказание.

24. ЧНД № 663/2017 г. образувано на 14.06.2017 г., протокол за избор на
съдия-докладчик от същата дата, по чл. 65 от НПК. С щемпел делото
е насрочено за 18.06.2017 г., когато с определение от същата дата е
оставено без уважение направеното искане. По въззивна жалба е
образувано ВЧНД № 130/2017 г. на ОС – Кърджали, с определение
от 22.06.2017 г. е потвърдено първоинстанционното определение.

25. ЧНД  № 120/2017 г. образувано на 07.02.2017 г., протокол за избор
на съдия-докладчик от същата дата, по чл. 432, ал. 2 от НПК. В
щемпела делото е насрочено за 08.02.2017 г. и с определение от
същата дата е прекратена наложената принудителна медицинска
мярка.

26. ЧНД  № 309/2017 г. образувано на 17.03.2017 г., протокол за избор
на съдия-докладчик от същата дата, по чл. 432, ал. 2 от НПК. В
щемпела делото е насрочено за 20.03.2017 г. и с определение от
същата дата е прекратена наложената принудителна медицинска
мярка.

27. НОХД № 118/2017 г. образувано на 06.02.2017 г.  с протокол за избор
на съдия-докладчик от същата дата, по внесено споразумение  за
извършено престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. С щемпел делото е
насрочено за 09.02.2017 г., когато е одобрено внесеното
споразумение.

28. НОХД № 117/2017 г. образувано на 06.02.2017 г.  с протокол за избор
на съдия-докладчик от същата дата, по внесено споразумение  за
извършено престъпление по чл. 133 от НК. С щемпел делото е
насрочено за 09.02.2017 г., когато е одобрено внесеното
споразумение.
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29. НОХД № 245/2017 г. образувано на 28.02.2017 г.  с протокол за избор
на съдия-докладчик от същата дата, по внесено споразумение  за
извършено престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. С щемпел делото е
насрочено за 02.03.2017 г., когато е одобрено внесеното
споразумение.

30. НОХД № 51/2017 г. образувано на 18.01.2017 г.  с протокол за избор
на съдия-докладчик от същата дата, по внесен обвинителен акт за
извършено престъпление по чл. 144, ал. 3 от НК. С разпореждане без
дата делото е насрочено за 09.03.2017 г. и 20.04.2017 г., когато е
постановена оправдателна присъда. По въззивен протест е
образувано ВНОХД № 111/2017 г. по описа на ОС – Кърджали, с
определение от 07.06.2017 г. е прекратено наказателното
производство поради оттегляне на въззивния протест.

31. НОХД № 246/2017 г. образувано на 28.02.2017 г.  с протокол за избор
на съдия-докладчик от същата дата, по внесен обвинителен акт за
извършено престъпление по чл. 216, ал. 1 и чл. 325, ал. 1 от НК. С
разпореждане от 01.03.2017 г. делото е насрочено за 06.04.2017 г.,
когато е постановена осъдителна присъда.

32. НЧХД № 963/2017 г. образувано на 10.08.2017 г.  с протокол за избор
на съдия-докладчик от същата дата, по тъжба за извършено
престъпление по чл. 130, ал. 1 от НК. С разпореждане без дата
делото е насрочено за 28.09.2017 г. и 26.10.2017 г., когато е
прекратено поради оттегляне на подадената тъжба.

33. НЧХД № 442/2017 г. образувано на 20.04.2017 г.  с протокол за избор
на съдия-докладчик от същата дата, по тъжба за извършено
престъпление по чл. 130, ал. 1 от НК. С разпореждане без дата
делото е насрочено за 01.06.2017 г. и 06.07.2017 г., когато е
прекратено поради оттегляне на подадената тъжба.

34. НЧХД № 1224/2017 г. образувано на 20.10.2017 г.  с протокол за
избор на съдия-докладчик от същата дата, по тъжба за извършено
престъпление по чл. 130, ал. 1 от НК. С разпореждане без дата
делото е насрочено за 16.11.2017 г., когато е одобрено постигната
спогодба между страните.

СЪДИЯ ЗДРАВКА ЗАПРЯНОВА:
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1. НОХД № 159/2017 г. образувано на 13.02.2017 г.  с протокол за избор
на съдия-докладчик от същата дата, по внесено споразумение  за
извършено престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. С щемпел делото е
насрочено за 16.02.2017 г., когато е одобрено внесеното
споразумение.

2. НОХД № 827/2017 г. образувано на 14.07.2017 г.  с протокол за
избор на съдия-докладчик от същата дата, по внесен обвинителен акт
за извършено престъпление по чл. 129, ал. 2, вр. 198, вр. чл. 20, ал. 2,
вр. ал. 1 от НК. С разпореждане от 19.07.2017 г. делото е насрочено
за 16.08.2017 г., отложено за 11.10.2017 г., отложено за 08.11.2017 г.,
отложено за 13.12.2017 г., когато е постановена осъдителна присъда
по отношение на единия подсъдим, а по отношение на другия -
оправдателна присъда.

3. НОХД № 24/2017 г. образувано на 11.01.2017 г.  с протокол за избор
на съдия-докладчик от същата дата, по внесено споразумение  за
извършено престъпление по чл. 325, ал. 1 от НК. С щемпел делото е
насрочено за 18.01.2017 г., когато е одобрено внесеното
споразумение.

4. НОХД № 42/2017 г. образувано на 13.01.2017 г.  с протокол за избор
на съдия-докладчик от същата дата, по внесено споразумение  за
извършено престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. С щемпел делото е
насрочено за 18.01.2017 г., когато е одобрено внесеното
споразумение.

5. НОХД № 211/2017 г. образувано на 21.02.2017 г.  с протокол за
избор на съдия-докладчик от същата дата, по внесен обвинителен акт
за извършено престъпление по чл. 196, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 и чл.
195, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК. С разпореждане от
13.03.2017 г. делото е насрочено за 05.04.2017 г., когато е
постановена осъдителна присъда.

6. НЧХД № 121/2017 г. образувано на 07.02.2017 г.  с протокол за избор
на съдия-докладчик от същата дата, по тъжба за извършено
престъпление по чл. 130, ал. 1 от НК. С разпореждане от 21.02.2017
г. делото е оставено без движение, с разпореждане от 17.03.2017 г.
делото е насрочено за 05.04.2017 г., отложено за 03.05.2017 г., когато
е постановена оправдателна присъда. По частна жалба е образувано
ВЧНХД № 155/2017 г. по описа на ОС – Кърджали и с решение от
03.10.2017 г. е потвърдена първоинстанционната присъда.
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7. НЧХД № 697/2017 г. образувано на 22.06.2017 г.  с протокол за избор
на съдия-докладчик от същата дата, по тъжба за извършено
престъпление по чл. 130, ал. 1 от НК. С разпореждане от 07.07.2017
г. делото е насрочено за 09.08.2017 г., отложено за 04.10.2017 г.,
отложено за 18.10.2017 г., когато е прекратено поради оттегляне на
подадената тъжба.

8. НЧХД № 690/2017 г. образувано на 22.06.2017 г.  с протокол за избор
на съдия-докладчик от същата дата, по тъжба за извършено
престъпление по чл. 131, ал. 1 от НК. С определение от 07.07.2017 г.
делото е оставено без движение до отстраняване на нередовности. С
разпореждане от 19.07.2017 г. делото е насрочено за 09.08.2017 г.,
отложено за 11.10.2017 г., отложено за 01.11.2017 г., когато е
произнесена осъдителна присъда.

9. НЧХД № 127/2017 г. образувано на 08.02.2017 г.  с протокол за избор
на съдия-докладчик от същата дата, по тъжба за извършено
престъпление по чл. 130, ал. 1 от НК, определен е съдия А.
Момчилов. С определение от 09.02.2017 г. съдията се е отвел. С
протокол за избор на съдия-докладчик от 10.02.2017 г. делото е
разпределено на съдия З. Запрянова. С разпореждане от 20.02.2017 г.
делото е насрочено за 30.03.2017 г., отложено за 12.04.2017 г.,
отложено за 03.05.2017 г., отложено за 31.05.2017 г., когато е
произнесена оправдателна присъда. По частна жалба е образувано
ВЧНХД № 161/2017 г. по описа на ОС – Кърджали и с решение от
12.10.2017 г. е потвърдена първоинстанционната присъда.

10. АНД 473/2017 г.- образувано на 27.04.2017 г., протокол за избор на
съдия-докладчик от същата дата, по жалба срещу наказателно
постановление (НП). С щемпел делото е насрочено за 17.05.2017 г.,
като е  приключено с решение от 12.06.2017 г. - потвърждава НП. По
касационна жалба е образувано КАНД № 149/2017 г. по описа на
Адм. съд – Кърджали, с решение от 10.10.2017 г. е оставено в сила
първоинстанционното решение.

11. АНД № 594/2017 г.- образувано на 29.05.2017 г., протокол за избор
на съдия-докладчик от същата дата, по жалба срещу наказателно
постановление (НП). С щемпел делото е насрочено за 21.06.2017 г.,
като е  приключено с решение от 14.07.2017 г. - отменя НП. По
касационна жалба е образувано КАНД № 158/2017 г. по описа на
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Адм. съд – Кърджали, с решение от 31.10.2017 г. е оставено в сила
първоинстанционното решение.

12. АНД № 174/2017 г.- образувано на 15.02.2017 г., протокол за избор
на съдия-докладчик от същата дата, по чл. 78а от НК.  С
разпореждане от 17.02.2017 г. делото е насрочено за 10.03.2017 г. и е
отложено за 12.04.2017 г., когато е приключено с решение и е
постановено оправдателно решение. По касационен протест е
образувано ВАНД № 106/2017 г. по описа на ОС – Кърджали, с
определение от 29.06.2017 г. е прекратено наказателното
производство, поради неподдържане на протеста от страна на ОП –
Кърджали.

13. АНД № 678/2017 г.- образувано на 20.06.2017 г., протокол за избор
на съдия-докладчик от същата дата, по чл. 78а от НК.  С
разпореждане от 22.06.2017 г. делото е насрочено за 05.07.2017 г.,
когато е приключено с решение и е наложена административна
санкция – глоба.

14. ЧНД № 13/2017 г. образувано на 10.01.2017 г., протокол за избор на
съдия-докладчик от същата дата, по чл. 306 от НПК. С щемпел
делото е насрочено за 16.02.2017 г., когато с определение от същата
дата е определено едно общо наказание.

15. ЧНД № 1407/2017 г. образувано на 05.12.2017 г., протокол за избор
на съдия-докладчик от същата дата, по чл. 306 от НПК. С щемпел
делото е насрочено за 13.12.2017 г., когато с определение от същата
дата е определено едно общо наказание.

16. ЧНД № 1407/2017 г. образувано на 05.12.2017 г., протокол за избор
на съдия-докладчик от същата дата, по чл. 306 от НПК. С щемпел
делото е насрочено за 13.12.2017 г., когато с определение от същата
дата е определено едно общо наказание.

17. ЧНД № 445/2017 г. образувано на 20.04.2017 г., протокол за избор
на съдия-докладчик от същата дата, по чл. 87 от НК. С щемпел
делото е насрочено за 17.05.2017 г., когато е уважено направеното
искане.

18. ЧНД № 1524/2017 г. образувано на 29.12.2017 г., протокол за избор
на съдия-докладчик от същата дата, по чл. 64 от НПК. С щемпел
делото е насрочено за 29.12.2017 г., когато с определение е уважено
направеното искане.
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СЪДИЯ ВЕРГИНИЯ ЕЛАНЧЕВА:

1. НОХД № 75/2017 г. образувано на 25.01.2017 г.  с протокол за
избор на съдия-докладчик от същата дата, по внесен обвинителен
акт за извършено престъпление по чл. 129, ал. 1 от НК. С
разпореждане от 26.01.2017 г. делото е насрочено за 28.02.2017 г.,
когато е постановена осъдителна присъда.

2. НОХД № 202/2017 г. образувано на 17.02.2017 г.  с протокол за
избор на съдия-докладчик от същата дата, по внесено
споразумение за извършено престъпление по чл. 343б, ал. 1 от
НК. В щемпела делото е насрочено за 23.02.2017 г., когато е
одобрено внесеното споразумение.

3. НОХД № 63/2017 г. образувано на 23.01.2017 г.  с протокол за
избор на съдия-докладчик от същата дата, по внесено
споразумение за извършено престъпление по чл. 343б, ал. 1 от
НК. В щемпела делото е насрочено за 30.01.2017 г., когато е
одобрено внесеното споразумение.

4. НОХД № 172/2017 г. образувано на 15.02.2017 г.  с протокол за
избор на съдия-докладчик от същата дата, по внесен обвинителен
акт за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 1 от НК. С
разпореждане от 22.02.2017 г. делото е насрочено за 21.03.2017 г.,
когато е постановена осъдителна присъда. По въззивна жалба е
образувано ВНОХД № 81/2017 г. на ОС – Кърджали, с решение от
12.07.2017 г. е потвърдена първоинстанционната присъда.

5. НОХД № 38/2017 г. образувано на 12.01.2017 г.  с протокол за
избор на съдия-докладчик от същата дата, по внесено
споразумение за извършено престъпление по чл. 343б, ал. 1 от
НК. В щемпела делото е насрочено за 17.01.2017 г., когато е
одобрено внесеното споразумение.

6. НЧХД № 1322/2017 г. образувано на 08.11.2017 г.  с протокол за
избор на съдия-докладчик от същата дата, по тъжба за извършено
престъпление по чл. 130, ал. 1 от НК. С определение от
0239.11.2017 г. делото е насрочено за 05.12.2017 г., отложено за
19.12.2017 г., когато е прекратено поради оттегляне на подадената
тъжба.

7. ЧНД № 659/2017 г. образувано на 14.06.2017 г., протокол за избор
на съдия-докладчик от същата дата, по чл. 306 от НПК. С щемпел
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делото е насрочено за 11.07.2017 г., когато с определение от
същата дата е определено едно общо наказание.

8. ЧНД № 567/2017 г. образувано на 22.05.2017 г., протокол за избор
на съдия-докладчик от същата дата, образувано по чл. 157 от
Закона за здравето. С разпореждане от 22.05.2017 г. делото,
същото е било насрочено за 30.05.2017 г., като е отложено
заседанието за 06.06.2017 г. и с решение от 06.06.2017 г. е било
уважено направеното искане.

9. ЧНД № 88/2017 г. образувано на 27.01.2017 г., протокол за избор
на съдия-докладчик от същата дата, по чл. 64 от НПК. С щемпел
делото е насрочено за 27.01.2017 г., когато с определение е
уважено направеното искане. По частна жалба е образувано
ВЧНД № 24/2017 г. на ОС – Кърджали, с определение от
02.02.2017 г. е оставено в сила първоинстанционното
определение.

10.ЧНД № 355/2017 г. образувано на 29.03.2017 г., протокол за избор
на съдия-докладчик от същата дата, образувано по чл. 157 от
Закона за здравето. С разпореждане от 29.03.2017 г. делото,
същото е било насрочено за 11.04.2017 г., като е отложено
заседанието за 24.04.2017 г. и с решение от 24.04.2017 г. е било
уважено направеното искане.

11. АНД № 43/2017 г.- образувано на 13.01.2017 г., протокол за избор
на съдия-докладчик от същата дата, по жалба срещу наказателно
постановление (НП). С щемпел делото е насрочено за 14.02.2017
г.,  отложено е за 07.03.2017 г., като е  приключено с решение от
06.04.2017 г. - отменя НП.

12.АНД № 91/2017 г.- образувано на 31.01.2017 г., протокол за избор
на съдия-докладчик от същата дата, по жалба срещу наказателно
постановление (НП). С щемпел делото е насрочено за 07.03.2017
г.,  като е  приключено с решение от 05.04.2017 г. - отменя НП.

13.АНД № 153/2017 г.- образувано на 13.02.2017 г., протокол за
избор на съдия-докладчик от същата дата, по жалба срещу
наказателно постановление (НП). С щемпел делото е насрочено за
14.03.2017 г.,  като е  приключено с решение от 13.04.2017 г. -
отменя НП.

14.АНД № 156/2017 г.- образувано на 13.02.2017 г., протокол за
избор на съдия-докладчик от същата дата, по чл. 78а от НК.  С
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разпореждане от 14.02.2017 г. делото е насрочено за 07.03.2017 г.,
когато е приключено с решение и е наложена административна
санкция – глоба.

15.АНД № 464/2017 г.- образувано на 25.04.2017 г., протокол за
избор на съдия-докладчик от същата дата, по чл. 78а от НК.  С
разпореждане от 26.04.2017 г. делото е насрочено за 23.05.2017 г.,
отложено е за 13.06.2017 г., отложено е за 11.07.2017 г., отложено
е за 19.09.2017 г., отложено е за 03.10.2017 г., когато е
приключено с решение и е наложена административна санкция –
глоба.

ВЪЗ ОСНОВА НА ИЗЛОЖЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ ОТ
ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА,  ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ ВИСШИЯ
СЪДЕБЕН СЪВЕТ ПРАВИ СЛЕДНИТЕ

   ИЗВОДИ :

1. Организацията и осъществяването на правораздавателната
дейност в РС – Кърджали е на много добро ниво.

2. Съдиите полагат усилия при проучването, разглеждането,
решаването и написването на съдебните актове в законните срокове.
От проверените дела не се установи противоречива съдебна практика.

3. Съдиите са разглеждали наказателни дела, по всички видове
производства от подсъдните на съда. Разпределението на делата и
натовареността на съдиите е равномерно.

4. Делата се образуват, разпределят, насрочват, отлагат и
приключват съгласно изискванията на закона. Насрочването на делата
е в срока по чл. 252, ал.1 НПК

5. От проверката се установи, че по някои от делата върху влезлите в
сила присъди  не се поставя щемпел.

 6. При проверката се установи много добра практика по
получаването, съхраняването и предаването на веществени доказателства,
които се извършват съгласно Глава 12 от НПК и Глава 19 от ПАС.

7. Отлагането на делата и насрочването им за следващите съдебни
заседания е съобразено със сроковете, предвидени в чл. 271, ал. 10
НПК.



87

 8. През проверявания период са извършени проверки от ОС –
Кърджали по отношение на съдиите, разглеждащи наказателни дела.

9. От извършената проверка се установи, че се спазват законовите
срокове при администриране на постъпилите жалби, протести и възражения,
които се изпращат на въззивна инстанция съгласно срокът посочен в чл.319,
ал.1 от НПК.

10. Водените в съда книги на хартиен носител са изрядни и
съобразени с изискванията на ПАС.

11. Няма практика да се слагат жълти етикети на делата, чието
разглеждане е свързано с кратки процесуални срокове, съгласно чл.78, т.5
от ПАС.

12. На част от разпорежданията за насрочване на делата в съдебни
заседания няма дата на изготвяне на разпореждането.  Някои от делата се
насрочват с щемпели.

13. Организацията на съдебно-деловодната служба и воденето на
деловодните книги е на много високо ниво, за което основна заслуга има
административният секретар Златка Борисова.

Въз основа на направените констатации и на основание чл. 58, ал. 2
от Закона за съдебната власт, Инспекторатът към Висшия съдебен
съвет дава следните

II. Препоръки:

1. Да се изпълняват разпоредбите на чл. 78, т. 5 от ПАС, като се
слагат  жълти етикети на делата, чието разглеждане е свързано с кратки
процесуални срокове.

 2. Процесуалните действия  на съдиите по движението на делото,
включително и насрочването на съдебните заседания, да стават с
изрични разпореждания съгласно изискването на чл. 32, ал. 2 от НПК,
като в тях да се отбелязва датата на издаването им.

3. Върху присъдата да се поставя щемпел за влизането й в сила,
подписан от съдията докладчик.



4. flpenopulBaMe Ha pbKoBoAcrBoro Ha c:bAa Aa nooulpu

aAMltHr4crparvBttfl ceKperap 3larxa Eopracona 3a orJII4r{Hara fi pa6ora.

Ha ocu. ul. 58, al.3 or 3CB eK3eMrrJrrp or Hacrotlr{tlt Axr Aa ce rr3nparl4

Ha llpe4ce4areJr{ Ha PC - KrpAxalu, xofiro B eAHoMecer{eH cpoK or
flonyqaBaHero My Aa 3ano3Hae c Hefo cTl.vrvrTe vr cr4e6Hure cnyxplTenl4.

flpe4ce4arerqr Ha PC - Krp4xanu Ia yBeAoMI,I franHuq I,IHcrIeKrop Ha

I,'Igcnexropara rrrr,r BCC 3a H3rrbJrHeHr.rero Ha roBa cBoe 3aAbJIXeHI4e.

B eAHoceAMLrtreH cpoK or r43TrlrraHe Ha cpoKa 3a H3IIbJIHeHI{e Ha

lpe[opbKLITe, Ha ocHoBaHlle qr. 58, al. 2, nrn Bp. c a* 4 3CB, ilpeAce4arefl-f,T

Ha Pafionen cbA Ktp4xanu Aa yBeAoMI{ fraeHras I4HcrIeKTop Ha

I4scneruopra KbM BCC 3a rrpeAnpr{err{Te MepKLI B TI3IIIJIHeHLIe Ha

ilpenopbKl4Te.

CneA I43TLIqaHe Ha cpoKa rlo qJI. 58, an. 3, usp. 2 - po 3CB - rpLI nl4rlca Ha

IIOOTbIIIIIJII,I Bb3p€I)Ke}Jvtfl'- a npu IOCTbIIIIJIK TaKI.IBa - CneA IIpOLI3HacsHeTo Ha

rJraBHHr LrHcrreKTop na I4BCC uo r.f,x, Korrlre or aKTa, BeAHo c Bb3paxeHlrfrTa u

perrreHr{f,Ta rro rsx Ha fraeHur rrHcrreKTop lnpu [ocrbrII4JII,t Bb3pa]I(etus.l sa

eJreKTpoHeH Hoclrren Aa ce pr3rrpartr Ha flpe4ce4areJlf, Ha OrprNeH cbA -
Krp4xanvr v Ha llpegcrannf,Barrlur crAnficrara KoJIerIrf, rru Bucruus clAe6en

cbBeT.

rcPIIfr
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