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На основание чл. 58, вр. с чл. 56, ал. 1 и 3 и чл. 57, ал. 1 от Закона за
съдебната власт и Раздел първи ,т.1.3, и Раздел втори,т.1.3.2. от годишната
програма за провеждане на планови проверки от Инспектората към
Висшия съдебен съвет на съдилищата, прокуратури и следствени отдели
към окръжните прокуратури за 2020 г., приета с Решение на ИВСС от
18.03.2020 г., и Заповед № ПП- 20- 42/03.09.2020 г. на главния инспектор
на Инспектората към Висшия съдебен съвет, в съответствие с Методиката
за провеждане на проверки на органите на съдебната власт от екипи на
ИВСС, приета с Решение по Протокол №10/08.03.2016 г.,

СЕ ИЗВЪРШИ КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА на Районен съд –
Червен бряг с обхват на проверката от 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г. и
задачи на проверката:
- 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.

СРОК за извършване на проверката от 09.09.2020 г. до 11.09.2020 г.

ПРОВЕРЯВАЩИ:

ИНСПЕКТОР: МАРИЯ НЕЙКОВА

ЕКСПЕРТИ: СВЕТЛАНА ВАСИЛЕВА И ОЛЕГ ВЕЛИНОВ

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.
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I. УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДА

        I.1.Административно ръководство, вътрешна структура и
организация на дейността и щатна осигуреност:

Председател на съда е Виолета Григорова Николова. Назначена е на
длъжността за първи мандат с решение по протокол №48/ 24.09.2015г., т.2.
на ВСС, встъпила в длъжност на 06.10.2015 г. Съдия Николова има ранг
„Съдия в АС“. В съда няма заместник – председател. През проверявания
период в Районен съд Червен бряг по щат има четирима магистрати. От
01.01. до 01.02.2018г. щатът на съда е зает от четиримата съдии, вкл.
адм.ръководител, а от 01.02.2018г. до настоящия момент  в съда работят
административен ръководител – председател на съда Виолета Николова и
двама съдии - съдия Христо Витков Първанов  и съдия Йохан Мирославов
Дженов.

Със заповед № 89/15.01.2018г. на Председателя на ВКС съдия Катя
Николова Велисеева е командирована, считано от 01.02.2018г. да
изпълнява длъжността „съдия“ в Софийския районен съд за разглеждане на
граждански дела, на свободна щатна бройка до заемането й от титуляр по
надлежния ред след провеждането на конкурс от ВСС.

На магистратите в РС Червен бряг  не са налагани наказания. През
2018г. и 2019г.  съдиите не са поощрявани по смисъла на чл. 303 ЗСВ, но
двама от съдиите (съдия Й.Дженов и съдия В.Николова) са получили
грамота от ВСС за участие в Образователната програма „Съдебната власт –
информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и
прокуратури“.

В РС Червен бряг  към 01.01.2018 г. има 15 щатни бройки за
служители. Съдебните служители, които работят в общата и
специализирана администрация, са структурирани, както следва:

Ръководни длъжности:
Административен секретар – 1 бр.
Главен счетоводител – 1 бр.
Длъжности от специализираната администрация:
Съдебен секретар – 4 бр.
Съдебен деловодител – 5 бр.
Съдебен архивар – 1 бр.
Призовкар – 1 бр.
Експертна длъжност в обща администрация :
Системен администратор – 1 бр.
Техническа  длъжност в обща администрация :
Работник по поддръжка сграда – 1 бр.

  От тези щатни бройки към 01.01.2018 г. няма незаети.
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Съотношението между броя на съдиите и броя на съдебните
служители е 1:4; съотношението между брой съдии, ДСИ и съдия по
вписванията към броя съдебни служители е 1:2,5.

В Районен съд гр.Червен бряг съдебните служители са разпределени
съобразно чл.14 от Правилника за администрация в съдилищата в обща и
специализирана администрация.

I.2.Материална база, техническа обезпеченост, информационно
обслужване и информационни технологии:

Сградата  в която се помещава съдът е триетажна масивна жилищна
сграда и е построена през 1936г. Същата е предоставена за управление от
Министерство на правосъдието за нуждите на Районен съд гр. Червен бряг.

Съдът разполага на първия етаж с две съдебни зали, Регистратура и
Бюро съдимост, в които работят двама съдебни служители- съдебен
архивар и съдебен  деловодител с функции в Бюро съдимост, канцелария
на Съдебно изпълнителна служба, в която работи един съдебен
деловодител с функции в СИС, канцелария на Службата по вписванията и
банков офис. На втория етаж се намират кабинетите на Административния
ръководител, съдебни секретари, деловодство, главен счетоводител,
системен администратор и регистратура по ЗЗКИ. На третия етаж се
намират  кабинетите на двама районни съдии, ДСИ и Съдия по
вписванията.  На приземния етаж се намират помещение за сървъра,
сервизно помещение и архив. Съдиите са по един в кабинет. Във всички
кабинети и зали са създадени много добри условия за нормално протичане
на работния процес.

РС Червен бряг предоставя на гражданите информационни услуги
основно чрез интернет-страницата си, на която е достъпна актуална
информация за насрочените заседания, постановените актове и влезлите в
сила такива, както и допълнителна информация, подпомагаща гражданите
– образци и формуляри на документи, новини и обяви от работата на съда.

През м. 04.2018год. е закупена и внедрена система от информационни
табла и система за звукозапис за двете съдебни зали в съда

В сградата на РС Червен бряг информационни услуги за гражданите
са достъпни чрез поставени указателни табели, както и чрез служба
„Регистратура“.

Районен съд гр.Червен бряг има въведени писмени правила за
управление на информацията и IT технологиите, съгласно Заповед № РД-
09-84/ 17.10.2019г. на административния ръководител. Управлението на
информацията се осъществява съобразно нормативната уредба и
приложимите указания на Висшия съдебен съвет (Наредба за минималните
изисквания за мрежова и информационна сигурност, обн. ДВ
бр.59/26.07.2019 г.; Наредба №6/3.08.2017 г. за извършване на процесуални
действия и удостоверителни изявления в електронна форма, обн. ДВ
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бр.67/18.08.2017 г.; План за осигуряване на надеждност и архивиране на
информацията в АИС „Бюра съдимост“, утвърден с решение по протокол
№27/01.11.2018 г. на Пленума на ВСС и др.). Сигурността на
информацията в локалната мрежа се осигурява от използването на
антивирусен лицензиран програмен продукт “ESET Endpoint Protection
Standard ”, предоставен от ВСС.

Всички съдии и служители са обучени за работа с MS Office 2010,
Internet Explorer, Mozila,Outlook Express и с Adobe Acrobat Reader. Всички
работни места са оборудвани с компютърна техника, на която софтуера се
обновява. Всички работни места са свързани в локална компютърна мрежа
с 2бр. сървъра. Компютрите се поддържат в много добро хардуерно и
софтуерно състояние и отговарят на съвременните изисквания.

В съда от 2008 г. e в експлоатация  деловодната програма  САС
„Съдебно деловодство” на „Информационно обслужване” АД, който се
използва от специализираната администрация на съда и съдиите за
управление на делата. На всички работни места е осигурен достъп до
правно-информационния продукт „Сиела”, който включва следните
модули : „ Сиела норма“,“ Сиела практика“, „Сиела Процедури“ и „Сиела
Евро Нет“.

Техническата обезпеченост на съдиите за бърз и лесен достъп до
актуалното българско законодателство и правото на ЕС посредством
правно информационната система „Сиела“ гарантира по–бързо и по
качествено правораздаване. Информационните технологии позволяват по –
голяма прозрачност в работата на съда и улесняват гражданите при
упражняване на правото за достъп до информация.

Секретарите и деловодителите използват системата за управление на
делата „САС“ на ИО-Варна, уеб базирани информационни системи –
регистрите на ЕСГРАОН и НАП.

Общата администрация работи със специфичен според нуждите и
софтуер. Главния счетоводител ползва софтуерен продукт „RZ WIN“ за
работните заплати , софтуерен продукт „HONWIN“ за възнаграждения на
съдебни заседатели на „Омега тим“, уеб базирана версия на „Конто –
счетоводство“, уеб базирани информационни системи-регистри на НАП и
НОИ.

Държавният  съдебен изпълнител и деловодителят от съдебно-
изпълнителната служба използват деловодна програма „JES“ на Темида -
Еди Чакъров за управление на изпълнителните дела, отчитането на
приходите и комуникация с необходимите за работата им държавни
регистри.

На интернет-страницата на съда е достъпна актуална информация за
насрочените заседания, постановените актове и влезлите в сила такива,
като се съблюдават всички изисквания на Закона за защита на личните
данни. Сайтът предоставя и допълнителна информация, подпомагаща
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гражданите, както и новини и обяви от работата на съда; публикувани са
образци и формуляри на документи. Считано от 19.11.2019 г. съдът има
нова интернет-страница, разработена унифицирано за всички съдилища в
изпълнение на проект „Доразвитие и централизиране на порталите в
сектор правосъдие за достъп на граждани до информация, е-услуги и е-
правосъдие“, изпълняван от Висшия съдебен съвет по Оперативна
програма „Добро управление“.

Поддържа се и вътрешна  информационна мрежа чрез обща
електронна папка, в която се публикува информация за служебно ползване:
писма, заповеди, вътрешни правила, справочна информация и други
документи, с които трябва да се запознаят магистрати и служители от
институцията. Достъпът до тази информация е постоянен и се осъществява
само от вътрешната мрежа.

I.3.Разпределение на делата на принципа на случайния подбор,
процент на натовареност на съдиите.Дела, разглеждани по време на
дежурство и графици за определяне на дежурства.

РС-Червен бряг  прилага принципа за случайния подбор чрез
електронно разпределение на делата, като от 2015 г. разпределението се
извършва чрез Централизирана система за разпределение на делата
(ЦСРД), разработена от „Смарт Системс 2010” ЕООД, съгласно решение
на Висш съдебен съвет по протокол №23/07.05.2015 г., в сила от 01.10.2015
г. При извършената проверка се установи че делата се образуват
своевременно в деня на постъпване на книжата в съда или на следващия
ден. Разпределението на делата се извършва от председателя на съда, а в
негово отсъствие – от дежурен съдия. Във всеки случай на платен годишен
отпуск или командироване, председателят на съда с изрична заповед
определя съдията, който ще го замества за времето на отсъствие.

През проверявания период е продължила да действа заповед
№ 62/07.10.2015г. на Административния ръководител на РС-Червен бряг,
допълнена със Заповед № РД-09- 104/04.12.2017г. като всички
новопостъпили дела по видове и групи, определени във вътрешните
правила на съда, се разпределят на 100 % измежду всички съдии в РС-
Червен бряг / вкл. адм.ръководител/ с оглед да се гарантира пълно спазване
на принципа на случайно разпределение на делата. По този начин се
постига равномерно разпределение на постъпилите дела и еднакво
натоварване на магистратите от съда. Със заповед се определя ежемесечно
дежурството на всеки съдия, което е с продължителност 1 седмица.
Дежурствата се определят по седмици след предварително съгласуване за
наличие на обективна невъзможност от страна на някой от съдиите за
определени дати /планиран платен годишен отпуск или друга причина/.
Графикът на съдиите и съдебните служители се определя предходния
месец за следващия месец от административния секретар респ. главния
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счетоводител след съгласуване с работещите в съда като се съблюдава да
не се превиши броят на дежурствата на едно лице за сметка на друго.

4. Организация на работата на съда за разглеждане на делата при
условията на чл.329,ал.3 ЗСВ.

Със Заповед № РД-09-102/17.07.2018г., и Заповед № РД-09-
63/09.07.2019г.,  административният ръководител е организирал работата
на съда през съдебните ваканции.Определено е през съдебната ваканция да
се разглеждат, следните производства: наказателно дела по които има
постановена мярка за неотклонение“ задържане под стража“; дела за
издържка, за родителски права на ненавършили пълнолетие лица и за
незаконно уволнение; дела по защита от домашно насилие; искания за
обезпечаване на искове, за обезпечаване на доказателства и пр.; дела по
които законът предвижда разглеждането в срок по кратък от един месец.

5. Организация на работата в деловодства и другите служби на
съда.Състояние и водене на деловодните книги и регистри.

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

В съда се водят следните книги:
- на хартиен и електронен носител се водят азбучен указател, описна

книга, книга за открити заседания, книга за закрити и разпоредителни
заседания, регистър на съдебните решения по чл.235, ал.5 ГПК, регистър
на издадените изпълнителни листове в полза на съдебната власт, книгата за
изпълнение на влезли в сила присъди и определения, книгата за
веществени доказателства, архивна книга;

- само на хартиен носител се водят книгата за движението на всички
получени и върнати призовки и съдебни книжа и книгата за приемане и
отказ от наследство.

Изготвянето на призовките и съобщенията за призованите лица след
образуване на делото и след съдебно заседание се извършва в срок от 1- 3
дни. Този срок е спазен по всички наказателни дела.

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

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

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. Този срок е спазен по всички наказателни дела.
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Изпращането на препис от протест или жалби на страните по тях се
извършва най- късно на следващия ден след разпореждането на съдията.
Този срок е спазен по всички наказателни дела.

Изпращането на делата на по-горна инстанция става до 3 дни след
изтичане на срока за възражения по подадена жалба или протест. Този срок
е спазен по всички наказателни дела.

6. Веществени доказателства:
Получаването, съхраняването, предаването и унищожаването на

веществени доказателства :
Постъпилите в съда веществени доказателства се приемат опаковани

съобразно естеството им и по подходящ за съхранение начин. Регистрират
се в книгата за веществени доказателства на хартиен и електронен носител
от съдебния архивар. Описват се подробно, като се означават по вид/
отличителни знаци/, марка и брой. Върху копие от приемо-предавателния
протокол, прикачен към вещественото доказателство се вписва номера и
годината на делото и номера , под който е записано в книгата.

Приемането им се извършва по данните в обвинителния акт.
Удостоверява се с приемо – предавателен  протокол, подписан от
предаващия и приемащия, като оригинала  се прилага към делото.

Веществените доказателства, с изключение на парите и други
ценности, се съхраняват в специално определено за това помещение.
Съдебният секретар получава от съдебния архивар веществените
доказателства за предявяване по реда на НПК. След приключване на
съдебното заседание незабавно ги връща при съдебния архивар, за което
предаване и приемане се отбелязва в контролен лист, прикачен на корицата
на делото. За връщането на веществените доказателства на собственика им
се съставят протоколи и се отбелязва в книгата за веществени
доказателства.За унищожаването на веществените доказателства, когато е
постановено от съда, се съставя протокол от комисия назначена от
административния ръководител – председател на съда и се извършва
съответното отбелязване в книгата. Веднъж годишно се извършва
инвентаризация от комисия, назначена от административния ръководител
–председател на съда.
       Книгата за веществени доказателства за 2018г. е прономерована,
прошнурована с подпис на Административния ръководител и е отбелязано
колко листа съдържа,  с първо вписване на 12.01.2018г, приключена на
28.12.2018г.
       Книгата за веществени доказателства за 2019г. е прономерована,
прошнурована с подпис на Административния ръководител и е отбелязано
колко листа съдържа,  с първо вписване на 03.01.2019г, приключена на
30.12.2019г.
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        Протоколите на комисията от извършените годишни и текущи
проверки на веществените доказателства се съхраняват като приложения
към книгата за веществените доказателства, а  актовете за унищожаване на
веществените доказателства се съхраняват в отделна папка.
На всички книги е отбелязан номенклатурния номер.

        7.Заповеди и разпореждания на административния ръководител
по организацията и дейността на проверявания орган. Поощрения и
наложени наказания.

В Районен съд Червен бряг щатната численост на съдиите е 4
/четирима/, но от м.02.2018г. в съда работят трима районни съдии.  Всички
съдии участват във всички групи дела. За всеки съдия е определен еднакъв
процент на натоварване – 100% вкл. на адм.ръководител на съда (заповед
№ 62/07.10.2015г. и заповед № РД-09-104/04.12.2017г./)

През 2018г. и 2019г. продължават да действат Вътрешни правила за
работа с Централизираната система за разпределение на делата в РС-
Червен бряг (утвърдени със Заповед № РД-135/30.12.2015г. на
адм.ръководител на РС-Червен бряг, допълнени със заповед № РД-09-
51/04.04.2016г. и изменени със заповед с №РД – 09-144/05.12.2016г.,
№ РД-09-6/26.01.2017г., № РД-41/30.05.2017г. и №РД-09-65/14.08.2017г. )

Новопостъпилите дела се образуват и разпределят с
Централизираната система за случайно разпределение на делата /ЦСРД/,
предоставена и утвърдена Решение по протокол № 23 от 07.05.2015 година
на Висш съдебен съвет.

Достъп до ЦСРД имат лицата определени със Заповед от
административният ръководител – председател на РС Червен бряг, които
имат издаден персонален служебен квалифициран електронен подпис, а
именно съдиите от ЧРС, системният администратор на съда и съдебният
деловодител/служител по сигурността на информацията.  Всяко от лицата,
които имат право да работят с Централизираната програма за случайно
разпределение на делата, има достъп до програмата, чрез интернет,
електронен подпис, настроен IE, потребителско име и парола. Достъпът до
програмата се осъществява с персонален КЕП, потребителско име и
парола, които се въвеждат всеки път при отваряне на програмата.

Лицата с достъп до ЦСРД са запознати срещу подпис с Вътрешни
правила за работа с Централизираната система за разпределение на делата
в РС-Червен бряг, както и с актуализациите на правилата през годините.

Гражданските, наказателните и административните дела в Районен
съд Червен бряг по видове, заложени в ЦСРД, както и отделните  групи в
тях, са съобразени с приложенията за районен съд в Правилата за оценка
на натовареността на съдиите, приети от ВСС на 16.12.2015г.  и
актуализирани през годините.

При постъпване на книжа, по които се образуват дела,
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разпределящият образува, разпределя и подписва с КЕП протокола за
разпределение. След определяне от програмата на съдията-докладчик,
разпределящият делото изтегля протокола за определения избор,
разпечатва го, подписва го и го прилага по делото. В края на деня, всеки
съдия, който е разпределял дела през деня, следва да отпечата протокол за
деня в два екземпляра, единият се предава на системния администратор на
съда за съхранение, а вторият на административния ръководител –
председател на Районен съд Червен бряг. Съгласно т.5.2. от „Единна
методика по приложение на принципа за случайно разпределение на
делата в Районните, окръжните, административните, военните,
апелативните и специализираните съдилища”, приета с Решение на ВСС по
Протокол №57/04.12.2014г., изменена и актуализирана с  Решение на ВСС
по Протокол №13/19.03.2015г.,  системният администратор ежеседмично
архивира на електронен носител предоставената му от разпределящите
съдии информация за разпределението на делата.

Чрез софтуера, по подразбиране, всяко дело се разпределя при
режим „на случаен избор“, като софтуерът не допуска манипулиране на
избора.  Принципът е, че всички дела се разпределят  при режим
автоматично, а само по изключение в определени случаи – на дежурство и
ръчно.

Разпределянето на дело може да бъде извършено по три начина:
- Автоматично;
- По дежурство;
- Ръчно;
Автоматичният /случаен/ избор се използва за разпределение на

всички видове дела, с изключение на делата, които попадат в хипотезите
на т.В.2.“Изключения от принципа на случайно разпределение на делата и
преписките“, определени във Вътрешните правила на ЧРС.

Изключения от принципа за случайно разпределение на делата и
преписките са  избор „по дежурство“ и избор на „определен“ докладчик.

„По дежурство" се разпределят дела, които се разглеждат от
дежурния съдия-докладчик, съгласно приетото на общо събрание на
съдиите, а именно:

- искания за разпит пред съдия;
- искания за вземане на мярка за неотклонение – чл.64 от
       НПК;
- по УБДХ;
- искания за разрешаване или одобряване на действия на

органите на досъдебното производство, част II-ра /раздел IV и раздел
V, Глава XIV на НПК/, с изкл. на дела по чл.159а, ал.6 НПК/
последните се разпределят на съдията докладчик постановил
разрешението/;

- искания за разкриване на банкова тайна;
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- заявление за отказ от наследство;
- при постъпване на съпровождащ документ /молба за

издаване на изпълнителен лист, молба за издаване на препис от
документ и др./ по вече приключило дело със съдия, който не работи
в РС-Червен бряг / промяна на местоработата, пенсиониране, смърт/.

На „определен" докладчик са разпределят дела и преписки:
- когато съдебното производство е прекратено и делото е върнато

на прокурор за допуснато отстранимо съществено нарушение на
процесуалните правила,  при следващото му внасяне в съда като
образуваното под нов номер дело се разпределя на първоначално
определения на случаен принцип съдия - докладчик;

- исканията за изменение на мярка за неотклонение се разпределят
на съдията, наложил мярката, чието изменение се иска.

При актуализация от ВСС на Правилата за оценка на натовареността
на съдиите, приети с решение на ВСС по протокол №62/15.12.2015г., и
Номенклатурата на статистическите кодове по граждански, наказателни
административни дела вкл. изменение на шифри, кодове и др., системният
администратор на съда е определен да публикува актуализираните правила
вкл. приложенията и номенклатурата в папка „Вътрешна организация“,  а
за всички магистрати и съдебни служители е предвидено задължение да се
запознават и ползват актуализираните правила и приложенията към тях
вкл. номенклатурата /Заповед № РД-09-16/14.02.2017г. и Заповед № РД-09-
1/03.01.2017г./.

 Със заповед № РД-09-1/10.01.2018г. на основание чл.12, ал.7 вр. ал.2
от Правила за оценка на натовареността на съдиите, на всеки от съдиите в
ЧРС е определено общо разполагаемо годишно време за разглеждане и
приключване на делата от 1600 часа, като заповедта продължава да действа
и през 2019 и 2020г.

 По всички дела се прилагат карти, съгласно приетите и утвърдени от
ВСС Правила за оценка на натовареността на съдиите, подписана от
съдията докладчик при приключване на производството. Съдебният
секретар на съответният екип вписва в СИНС данните от картата. Всеки
съдия и съдебен секретар има акаунт и достъп до СИНС  с права на
потребител, като контролът за спазване на реда е възложен на системния
администратор на съда / Заповед № РД-09-71/01.06.2016г./.

Графикът за дежурствата на съдиите се утвърждава в края на всеки
месец, за следващия, със заповеди на Административния ръководител.
Графикът включва дежурството на съдиите  по седмици, като не се
допуска в два последователни месеца районен съдия да е дежурен по две
седмици.  При изготвяне на месечния график за дежурствата  се съобразява
чл.5 от наредба №2/22.04.1999г. за реда за установяване на задължение по
дежурство или разположение на работодателя  като е определено времето,
през което работещите в съда са на разположение, в рамките на осем часа
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дневно в събота и неделя съобразно утвърдения месечен график / Заповед
№ РД-09-82/17.10.2019г./.

Към 01 януари всяка календарна година всички съдии започват с
еднакъв брой дела – 0/нула/ дела. Разпределението на делата се извършва
измежду всички съдии с изключение на делата „по дежурство“ и тези на
определен докладчик.

Новоназначен съдия се включва в разпределението от системният
администратор чрез изравняване броя на делата му съобразно определения
му процент натовареност, във всяка група с достигнатата в групата средно
аритметична стойност на делата на останалите съдии или по друг
подходящ начин с оглед спецификата на конкретния случай, с нарочна
заповед на Председателя на съда.

При напускане /преместване, командироване, пенсиониране и др./
на съдия, чрез нарочна заповед на председателя на съда, същият се
изключва от разпределението на делата – от системният администратор,
като при връщане се изравнява броя на делата му с този на другите съдии.

Съгласно Заповед № 65/07.10.2015г. , считано от 08.10.2015г., всички
новообразувани  дела  и преразпределението на съществуващи дела, при
необходимост се осъществява от административния ръководител на съда.
В случай на отсъствие на адм.ръководител, поради служебна ангажираност
от сградата на съда, разглеждане на дела в съдебно заседание, или друга
уважителна причина, делата се разпределят от дежурния съдия.

Като алтернатива на основание чл. 35, ал.5 от ПАС и писмо
изх.№ 13269/04.10.2017г. и протокол №37 т.18 от заседание на СК на ВСС
от 26.09.2017г.,  в случай на невъзможност от страна на адм.ръководител и
дежурния съдия да разпределят делата  за деня е възложено на съдебен
деловодител, кой служител по сигурността на информацията Ценка
Данчева технически да извърши действието / заповед № РД-09-
84/11.10.2017г. /.

С оглед оптимизиране на вътрешния документооборот в съда и
прецизиране на разходите за консумативи на ползваните копирни услуги,
е създадена обща електронна папка, достъпна  за всички магистрати и
съдебни служители, наименувана „Вътрешна организация“. Всички
заповеди, вътрешни правила или друг акт от страна на ръководството на
съда, с адресати съдебните служители и магистрати, се сканират и се
включват в ел.папка „Вътрешна организация“. Главният счетоводител на
съда има задължение при връчване на оригинала на документа срещу
подпис да уведоми адресата – магистрат и/или съдебен служител за
възможността да получи копие от документа  и на хартиен носител
(Заповед № РД-09-11/05.02.2016г.).

Всички постъпващи документи в съда, вкл. искови молби, жалби,
искания, заявления и приложенията към тях, се сканират от съдебните
служители на регистратурата, или определени със заповед служители
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( заповед № РД-09-14/15.02.2016г. и Заповед № РД-09-20/18.02.2016г.).
Права за достъп  до деловодната програма САС имат  магистратите и

съдебните служители с определени права (Заповед № 117/30.11.2015г.)
За длъжностно лице по чл. 3, ал.2 от Наредба № 4/16.03.2017г. на

ВСС за воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на актовете на
съдилищата е определен съдебния секретари на съответния съдийски екип,
като единствено съдебните секретари в съда могат да присъединяват
финализиращи актове по делата, след предаването на съдебните актове с
положен подпис от съответния съдия   и записване на текстовия файл в
споделена със съответния съдия електронната папка, наименувана Цубипса
/Заповед № РД-09-27/05.04.2017г./ и  при спазване на Вътрешни правила за
организацията и публикуването на съдебните актове на Интернет
страницата на РС Червен бряг и  в регистъра на ВСС  по чл.1, ал.1 от
Наредба № 4/16.03.2017г. на ВСС за воденето, съхраняването и достъпа до
регистъра на актовете на съдилищата. Преди публикуване на акта в
регистрите, съдебният секретар се задължава да обезличи данните, които
правят възможно идентифициране на физическите лица при условията и по
реда предвиден в т.17 – 29 от вътрешните правила.

             8. Извършени проверки.
             През проверявания период ОС Плевен е извършил следните
проверки на РС-Червен бряг: проверка за организацията на дейността на
съдиите в РС Червен бряг за периода от 01.11.2017 г. до 31.10.2018 г. и
проверка за организацията на дейността на съдиите в РС Червен бряг за
периода от 01.11.2018 г. до 31.10.2019 г.

Приложение : заверено копие от доклад с изх.№ 1144/17.02.2020г.  и
доклад с изх.№ 735/11.02.2019г. по описа на Окръжен съд гр.Плевен.

През проверявания период  в РС Червен бряг не са били извършвани
тематични проверки  по наказателни дела  от Инспектората на ВСС.

           9. Отчет на дейността в годишни доклади, тематични обобщения
и становища по проекти за тълкувателни решения и постановления на
ВКС и ВАС. Дейност на Общото събрание на съдиите.

Дейността на РС Червен бряг е анализирана в годишните доклади по
чл. 80, ал.1 т.12 от Закона за съдебната власт, които са качени на сайта на
съда.

През проверявания период не са изготвяни становища  по проекти за
тълкувателни решения и постановления на ВКС.

          10. Повишаване на правната подготовка и на квалификацията
на съдиите и на съдебните служители.

През проверявания период съдиите и служителите от съда са участвали
в различни форми на обучение с оглед повишаване на квалификацията си.
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II. ОБРАЗУВАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА
НАКАЗАТЕЛНИТЕ ДЕЛА ПРЕЗ 2018 г.

Образуването на всички видове наказателни дела в Районен съд –
Червен бряг става в деня на постъпването им или най-късно на следващия
ден. Всички дела се разпределят на съдиите при спазването на
изискванията на чл.9 от ЗСВ.

От 01.01.2018 г. до 31.12.2018г., наказателни дела в
Районен съд – Червен бряг са разглеждали съдиите : Виолета Николова,
Йохан Дженов, Христо Първанов и Катя Велисеева.

Представените от Районен съд – Червен бряг статистически данни по
образуване, движение и приключване на делата са следните:

  II.2.1. Първоинстанционно разглеждане на наказателни дела за
съответната година общо за съда и по видове.

През 2018 г. съдиите на Районен съд – Червен бряг са разгледали
общо 495 броя наказателни дела, разпределени по следния начин: НОХД –
183  броя; НЧХД – 21 броя; ЧНД- 116 броя; НАХД – 125 броя и по чл.78а
от НК – 50 броя.

От тях образувани през текущата година са 427  броя: НОХД – 155
броя; НЧХД–  14 бр.; ЧНД – 114  броя; НАХД – 100 броя и по чл.78а от НК
– 44  броя.

Останали несвършени дела в началото на проверявания период са 68
броя дела:  НОХД –  28  броя;  НЧХД –  7  броя;  ЧНД –  2  броя;  НАХД –  25
броя и по чл.78а от НК – 6 броя.

II.2.2. Първоинстанционно разглеждане на наказателни дела за
съответната година за всеки състав /съдия/ и по видове.

Съдия Виолета Николова е разгледала 163 броя дела: НОХД – 61
броя; НЧХД –  8 бр. ; ЧНД – 36 броя; НАХД – 42 броя; и по чл.78а от НК –
16  броя, от тях:
          Новопостъпили са 151 броя: НОХД – 56 броя; НЧХД – 6 броя; ЧНД –
36 броя; НАХД – 38 броя и по чл.78а от НК – 15 броя.
          Останали от предходната година са 12 броя: НОХД – 5 броя; НЧХД –
2 броя; ЧНД – 0 броя; НАХД – 4 броя и по чл.78а от НК – 1 брой.

Съдия  Йохан Дженов е разгледал  159   броя дела: НОХД – 64 броя;
НЧХД – 6 броя; ЧНД – 33 броя; НАХД – 39 броя; и по чл.78а от НК – 17
броя, от тях:
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           Новопостъпили са 136  броя: НОХД – 52 броя; НЧХД – 4 броя; ЧНД
– 33 броя; НАХД – 33 и по чл.78а от НК – 14 броя.
           Останали от предходната година са 23 броя: НОХД – 12 броя; НЧХД
– 2 броя; ЧНД – няма; НАХД – 6 броя и по чл.78а от НК– 3 бр.;

Съдия Катя Велисеева  е разгледала 7  броя дела:  НОХД –  1  бр.;
НЧХД – 0 броя; ЧНД – 3 броя; НАХД – 3 броя;
         Новопостъпили са 4 броя: НОХД – 1 бр.; ЧНД – 3 броя;
         Останали от предходната година са 3 броя: НАХД – 3 броя ;

Съдия Христо Първанов е разгледал 166 броя дела: НОХД – 57
броя; НЧХД – 7 броя; ЧНД – 44 броя; НАХД – 41 броя; и по чл.78а от НК –
17 броя, от тях:
          Новопостъпили са 136 броя: НОХД – 46 броя; НЧХД – 4 брой; ЧНД –
42 броя; НАХД – 29 и по чл.78а от НК – 15 броя.
         Останали от предходната година са 30 броя: НОХД – 11 броя; НЧХД
– 3 бр.; ЧНД – 2 бр.; НАХД – 12 броя и по чл.78а от НК– 2 бр.;

II.2.3. Върнати дела на прокурора за отстраняване на ОФГ /
очевидна фактическа грешка / в обвинителния акт на основание
чл.248а, ал.1 от НПК – посочване на номер на делото и съдия;

В Районен съд – Червен бряг за 2018 г. няма дела върнати на
прокурора за отстраняване на ОФГ в обвинителния акт, на основание
чл.248а, ал.1 от НПК.

2.3.1 Прекратени съдебни производства на основание чл.248а,
ал.2 от НПК;

В Районен съд – Червен бряг за 2018 г. няма прекратени съдебни
производства на основание чл.248а, ал.2 от НПК.

II.2.4 Срокове при насрочване на делото;
II.2.4.1 Спазване на срока по чл.247а, ал.2, т.1 от НПК по видове

и по състави/ съдии;
Има 2 бр. дела насрочени извън двумесечния срок: НОХД №

203/2018г. на съдия Дженов и НОХД № 221/2018г. на съдия Първанов,
като е налично разрешение на председателя на съда за насрочване в
тримесечен срок.

II.2.4.2 Спазване на срока по чл.252, ал.2 и ал.4 от НПК.

За 2018 г. има 8бр. НОХД насрочени извън сроковете по чл.252, ал.2 и
ал.4 от НПК: 1 бр. НОХД на съдия Николова; 4 бр. НОХД на съдия
Дженов и 3 бр. НОХД на съдия Първанов.
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II.2.5. Спазване на срока по чл.271, ал.10 от НПК по видове и по
състави /съдии/.

През 2018 г. в Районен съд – Червен бряг няма отложени дела в срок
по-дълъг от три месеца .

II.2.6. Свършени наказателни дела по видове и за всеки съдия.

През 2018 г. в Районен съд – Червен бряг общо свършените дела са
411 броя, като от тях: НОХД – 153 броя; НЧХД – 16 броя; ЧНД – 108 броя;
НАХД – 90 броя и по чл.78а от НК – 44 броя.

Съдия Виолета Николова е свършила 136 броя дела, като от тях:
НОХД – 53 броя; НЧХД – 6 броя; ЧНД – 35 броя; НАХД – 28 броя и по
чл.78а от НК – 14 броя.

Съдия  Йохан Дженов е свършил 125 броя дела, като от тях: НОХД
– 51 броя; НЧХД – 5 броя; ЧНД – 27 броя; НАХД – 28 броя и по чл.78а от
НК – 14 броя.

Съдия Христо Първанов е свършил 141 броя дела, като от тях:
НОХД – 48 броя; НЧХД – 5 броя; ЧНД – 43 броя; НАХД – 31 броя и по
чл.78а от НК – 14 броя;

Съдия Велисеева е свършила 9 бр. наказателни дела: НОХД- 1
бр.;ЧНД- 3 бр. и НАХД- 3 бр., чл.78а от НК- 2 бр.;

II.2.7. Останали несвършени наказателни дела в края на
годината по видове и за всеки съдия.

През 2018 г. в Районен съд – Червен бряг общо несвършените дела в
края на годината са 84  броя, като от тях: НОХД – 30 броя; НЧХД – 5 броя;
ЧНД – 8  броя; НАХД – 35 броя и по чл.78а от НК – 6 броя;

Съдия Виолета Николова има останали несвършени 27 броя дела,
като от тях: НОХД – 8 броя; НЧХД – 2 броя; ЧНД – 1 брой; НАХД – 14 бр.
и по чл.78а от НК – 2бр.;

Съдия Йохан Дженов има останали несвършени 33 броя дела, като
от тях: НОХД – 13 броя; НЧХД – 1 бр.; ЧНД – 6 броя; НАХД – 11 броя и
по чл.78а от НК – 2 бр.;

Съдия  Христо Първанов има останали несвършени 24 броя дела,
като от тях: НОХД – 9 брой; НЧХД – 2 бр.; ЧНД – 1 бр.; НАХД – 10 броя и
по чл.78а от НК – 2 бр.;

II.2.8. Движение на наказателните дела.
II.2.8.1. Дела, решени в едно съдебно заседание – по видове и за

всеки съдия.
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Наказателните дела, решени в едно съдебно заседание са общо 171
броя, разпределени по следния начин: НОХД – 84 броя; НЧХД – 1 брой;
ЧНД – 26 броя и НАХД – 24 броя; по чл.78а от НК-36 броя.

Съдия Виолета Николова е решила в едно съдебно заседание общо
59 броя дела, като от тях: НОХД – 29 броя; НЧХД – няма; ЧНД – 10 броя;
НАХД – 7 броя; по чл. 78а от НК-13бр.;

Съдия  Йохан Дженов е решил в едно съдебно заседание общо 59
броя дела, като от тях: НОХД – 30 броя; НЧХД – 1бр.; ЧНД – 8 броя;
НАХД – 9 броя и по чл.78а от НК- 11бр.;

Съдия  Христо Първанов е решил в едно съдебно заседание общо 53
броя дела, като от тях: НОХД – 25 броя; НЧХД – няма; ЧНД – 8 броя;
НАХД – 8 броя и по чл. 78а от НК- 12 бр.;

II.2.8.2. Дела, решени в три съдебни заседания – по видове и за
всеки съдия.

Общо решените наказателни дела в три съдебни заседания са 78
броя, както следва /по видове/: НОХД – 35 броя; НЧХД – 3 броя; ЧНД – 10
броя и НАХД – 21 броя и чл. 78а от НК- 9 бр.;.

Съдия Виолета Николова  е решила в три съдебни заседания общо
28  броя дела,  като от тях:  НОХД –  16  броя;  НЧХД –  0  бр.;  ЧНД –  2  бр.;
НАХД – 7 броя и по чл. 78а от НК- 3 бр.;.

Съдия  Йохан Дженов е решил в три съдебни заседания общо 24
броя дела, като от тях: НОХД – 9 броя; НЧХД – 3 бр.; ЧНД – 2 бр.; НАХД
– 7 броя и по чл. 78а от НК- 3 бр.;

Съдия  Христо Първанов е решил в три съдебни заседания общо 26
броя дела, като от тях: НОХД – 10 броя; НЧХД – 0бр.; ЧНД – 6 броя;
НАХД – 7 броя и по чл. 78а от НК-3бр.;

II.2.8.3.  Дела,  решени в повече от три съдебни заседания –  по
видове, съдии и брой на съдебните заседания.

Общо решените наказателни дела в повече от три съдебни
заседания са 58 броя, както следва /по видове/: НОХД – 29 броя; НЧХД –
6 броя; ЧНД – 2 броя и НАХД – 18 броя; чл.78а от НК-3бр.;

Съдия Виолета Николова е решила в повече от три съдебни
заседания общо 16 броя дела, като от тях: НОХД – 5 броя; НЧХД – 3 бр.;
ЧНД – 1 бр.; НАХД – 5 броя и по чл. 78а от НК- 2 бр.;

Съдия  Йохан Дженов е решил в повече от три съдебни заседания
общо 20 броя дела, като от тях: НОХД – 12 броя; НЧХД – 1 бр.; ЧНД –
няма; НАХД – 7 бр.;

Съдия  Христо Първанов е решил в повече от три съдебни заседания
общо 22 броя дела, като от тях: НОХД – 12 броя; НЧХД – 2бр.; ЧНД – 1
бр.; НАХД – 6 броя и по чл. 78а от НК- 1бр.;



18

II.2.8.4.  Отложени дела над три пъти –  с посочване вида на
делото и съдията – докладчик;

Общо отложените дела над три пъти в Районен съд – Червен бряг за
2018 г. са 40  дела, както следва /по видове/: НОХД – 28  броя; НЧХД – 6
броя; ЧНД –  1 бр.; НАХД – 5 бр.;

Съдия  Виолета Николова има 13 броя отложени дела над три пъти,
като от тях: НОХД – 5 броя, НЧХД – 3 бр.; ЧНД – няма и НАХД – 5 бр.;

Съдия Йохан Дженов има 15 броя отложени дела над три пъти, като
от тях: НОХД – 13 бр.; НЧХД – 2 бр.;

Съдия Христо Първанов има 12 броя отложени дела над три пъти,
като от тях: НОХД – 10 бр.; НЧХД – 1бр.; ЧНД – 1бр.;

Делата отлагани в повече от три съдебни заседания са 40 броя, като
най – много са делата с проведени 4 и 5 съдебни заседания. Провеждането
на повече от три съдебни заседания в повечето случаи е свързано с
назначаване на експертизи, разпит на повече свидетели, събиране на
доказателства, отсъствия от съдебната зала на страните по делото и
техните защитници /предимно по уважителни причини – заболяване,
спешна служебна ангажираност и др. Не се констатираха безпричинни
отлагания на делата.Делата са образувани преимуществено през 2018г.

           II.2.8.5. Срочност на разглеждане на наказателните дела за
2018 г. с посочване на периода, вида и съдията – докладчик.

Съдия Вид дело до 1 месец от 1 до 3 месеца от 3 до 6 месеца От 6 месеца до 1 година Над 1 година

Николова НОХД 41 9 3 0 0

НЧХД 0 1 1 2 0

АНД 19 18 5 1 1

ЧНД 30 3 1 0 0

Дженов НОХД 29 11 4 4 3

НЧХД 3 3 0 1 0

АНД 13 28 3 0 0

ЧНД 26 1 0 0 0

Първанов НОХД 31 6 4 4 4

НЧХД 1 2 0 2 0

АНД 9 19 14 2 1

ЧНД 39 6 0 0 0
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Изложените по-горе данни показват, че по- голяма част от делата
се насрочват, разглеждат и приключват в тримесечен срок, което е
показател за бързината на правораздаването и срочното приключване на
делата.

II.2.9 . Брой на съдебните заседания проведени през 2018 г. – за
всеки съдия.

          Съдия Виолета Николова е провела 506 бр. съдебни заседания;
          Съдия Дженов е провел 489 бр. съдебни заседания;
          Съдия Първанов е провел 494 бр. съдебни заседания;

II.2.10. Спрени дела – с посочване на вида, номера на делото и
съдията – докладчик, причини за спирането.

НОХД № 150/2017г. на съдия Първанов. Делото е спряно на
основание чл.290,ал.1,вр. с чл.25,ал.1,т.5 от НПК. Делото е възобновено и е
приключено на 26.09.2018г.;

II.2.11.  Прекратени наказателни производства.

· Прекратени дела по давност

В Районен съд –  Червен бряг за 2018 г. няма наказателни дела
прекратени по давност.

· Прекратени дела по чл.288, ал.1 НПК

В Районен съд – Червен бряг за 2018 г. има едно дело прекратено по
чл.288, ал.1 от НПК на съдия Николова-НЧХД № 236/2018г. на основание
чл.250,ал.1,т.1, вр. с чл.24,ал.5,т.2 от НПК.

· Прекратени дела по чл.289 НПК

В Районен съд – Червен бряг за 2018 г. има  четири дела прекратени по
чл.289 от НПК- едно дело на съдия Дженов- НЧХД № 505/2017г. и три
дела на съдия Първанов- НЧХД № 14/2018г.; НЧХД № 152/2018г. и НЧХД
№ 489/2017г.

II.2.12.  Брой дела, върнати на прокурора с указания за
отстраняване на нарушения, допуснати на досъдебното производство –
с посочване на номера на делото и на съдията – докладчик.

В Районен съд –  Червен бряг за 2018 г. има три дела върнати на
прокурора с указания за отстраняване на нарушения, допуснати на
досъдебното производство: НОХД № 177/2018 г. на съдия Николова;
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НОХД № 247/2018г. на съдия Николова; НОХД № 337/2018г. на съдия
Първанов;

II.2.13. Възобновени наказателни производства – брой и номер на
делата по видове и за всеки съдия.

За 2018 г. в Районен съд – Червен бряг няма възобновени дела по
реда на Глава 33 от НПК;

 II.2.14.  Дела с възобновено съдебно следствие – брой и номер
на делата по видове и за всеки съдия.

В Районен съд – Червен бряг за проверявания период няма
наказателни дела с възобновено съдебно следствие ;

II.3. Видове присъди по глава XX „Съдебно заседание” от НПК.

II.3.1. Осъдителни присъди – общо за съда и за всеки съдия.
През 2018 г. в Районен съд – Червен бряг са постановени общо 40 бр.

осъдителни присъди по наказателни дела, от тях:
Съдия Николова - 14 броя;
Съдия Дженов - 13 броя;
Съдия  Първанов - 13  броя;

II.3.2. Оправдателни присъди – общо за съда и за всеки съдия.

Съдия Вид дело Номер/Година Предмет От дата Резултат

ВИОЛЕТА Г.
НИКОЛОВА

НЧХД,
СЛП21700008Г
РС

569/2017 1710 8.10.2018 Оправдан - чл. 304 НПК за
две обвинения

ВИОЛЕТА Г.
НИКОЛОВА

НЧХД,
СЛП21700002Г
КЧ

237/2017 1730 9.1.2018 Оправдан - чл. 304 НПК за
две обвинения

ВИОЛЕТА Г.
НИКОЛОВА

НЧХД,
СЛП21700002Г
КЧ

237/2017 1730 9.1.2018 Оправдан - чл. 304 НПК за
две обвинения

ВИОЛЕТА Г.
НИКОЛОВА

НЧХД,
СЛП21700007Г
ПЦ

138/2018 1710 28.9.2018
Оправдан – липсват
писмени и гласни
доказателства

Общо 4 бр.

ЙОХАН М.
ДЖЕНОВ

НОХД,
ГИД21100067Г
РД

315/2015 712
(506) 14.11.2018 Оправдан - чл. 304 НПК

ЙОХАН М.
ДЖЕНОВ

НОХД,
БДП21800284Г
УЯ

189/2018 1317 14.11.2018
Оправдан – деянието не се
квалифицира като
престъпление

Общо 2 бр.
Съдия Вид дело Номер/Година Предмет От дата Резултат
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ХРИСТО В.
ПЪРВАНОВ

НОХД,
ГИД21725480Г
ЯА

545/2017 1319 4.7.2018 Оправдан – липса на
обществена опасност

ХРИСТО В.
ПЪРВАНОВ

НЧХД,
СЛП21700007Г
ПЦ

565/2017 1720 1.2.2018
Оправдан – няма
доказателства и не
доказано от обективна и
субективна страна

ХРИСТО В.
ПЪРВАНОВ

НОХД,
ГИД21725048Г
ШУ

46/2018 1003 13.9.2018 Оправдан - няма
доказателства

ХРИСТО В.
ПЪРВАНОВ

НОХД,
ГИГ21630692Г
АБ

341/2017 726 28.2.2018 Оправдан – незначителна
обществена опасност

ХРИСТО В.
ПЪРВАНОВ

НОХД,
БДП21700595Г
ШЦ

126/2018 702 20.9.2018
Оправдан – чл. 303(1) не
може да почива на
предположения

ХРИСТО В.
ПЪРВАНОВ

НОХД,
ГИД21300201Г
ИД

411/2014 701
(501) 25.1.2018

Оправдан – липса на
доказателства за пряк
умисъл. Изключва
наказателна отговорност.

ХРИСТО В.
ПЪРВАНОВ

НОХД,
ГИД21300201Г
ИД

411/2014 701
(501) 25.1.2018

Оправдан – липса на
доказателства за пряк
умисъл. Изключва
наказателна отговорност.

ХРИСТО В.
ПЪРВАНОВ

НОХД,
ГИД21300201Г
ИД

411/2014 701
(501) 25.1.2018

Оправдан – липса на
доказателства за пряк
умисъл. Изключва
наказателна отговорност.

ХРИСТО В.
ПЪРВАНОВ

НОХД,
ГИД21624433Г
ЧС

150/2017 817 26.9.2018 РПУ-Ч.бр. не поддържа
обвинението

Общо 9 бр.
Общо съд 15 бр.

През 2018 г. в Районен съд – Червен бряг са постановени 15 бр.
оправдателни присъди: съдия Николова има 4 бр. присъди; съдия Дженов
има 2 бр. присъди и съдия Първанов има 9 бр. присъди.

II.3.3. Влезли в сила оправдателни присъди – общо за съда и за
всеки съдия.

През 2018 г. в Районен съд – Червен бряг са влезли в сила 6 бр.
присъди- 2 бр. на съдия Николова и 4 бр. на съдия Първанов.

          II.4. Дела, по които подсъдимият е непълнолетен.
През 2018 г. в Районен съд – Червен бряг има образувани 6 броя

наказателни дела, по които подсъдимият е непълнолетен:

     II.5. Дела, образувани на основание чл.64 и чл.65 от НПК.
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             Общо 4 бр. ЧНД са  образувани по искане за вземане на мярка за
неотклонение задържане под стража, или за нейното изменение – чл.64 и
чл.65 от НПК- по две дела на съдия Николова и съдия Дженов. По две от
делата по чл.64 от НПК съдебните актове са постановени в деня на
образуване на делото и по едно дело на следващия ден от образуването,
като делото е отложено поради неявяване на адвокат. Едно дело,
образувано по реда н чл.65 от НПК, е приключено в тридневен срок от
образуването - ЧНД № 409/2018г. е образувано на 17.12.2018г. и е
приключено на 19.12.2018г.

II.6. Дела, образувани на основание чл.243 и чл.244 от НПК.

Образувани са общо 12 бр. ЧНД : 3 бр. на съдия Николова; 4 бр. на
съдия Дженов и 5 бр. на съдия Първанов, като делата са образувани,
насрочени и приключени в срок.

II.7. ЧНД в ДП, образувани по искане на органите на ДП – общо,
по видове и съдии.

В РС- Червен бряг за 2018 г. има разгледани 63 броя ЧНД образувани
по искане на органите на ДП, от тях:
Съдия Николова e разгледала 15 броя дела;
Съдия Дженов e разгледал 17 броя дела;
Съдия Първанов e разгледал 28 броя дела;
Съдия Велисеева е разгледала 3 бр. дела;

II.8. Срокове за разглеждане и срокове за изготвяне на акта:

· дела по реда на Глава ХХІV от НПК „Бързо производство“

През 2018 г. са разгледани  3 бр. дела по реда на Глава ХХІV от НПК
„Бързи производства“. По съдии са разпределени, както следва: две на
съдия Първанов и едно дело на съдия Николова;

· дела по реда на Глава двадесет и шеста от НПК „Ускоряване
на наказателното производство“ – резултати от съдебното разглеждане
на делата и посочване на съдията – докладчик;

През 2018 г. в РС – Червен бряг няма разгледани дела по реда на
Глава ХХV от НПК „Ускоряване на наказателното производство“.

· дела по реда на Глава ХХVII от НПК „ Съкратено съдебно
следствие в производството пред първа инстанция “
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           В РС –  Червен бряг през 2018 г. са разгледани  14 бр. дела по реда
на Глава ХХVII от НПК „ Съкратено съдебно следствие в производството
пред първа инстанция “, както следва:

Съдия Николова e разгледала  4 броя дела;
Съдия Дженов e разгледал  4 броя дела;
Съдия Първанов e разгледал 6 бр. дела;

В РС – Червен бряг за 2018 г. всички дела, образувани по реда на
Глава ХХVII от НПК „ Съкратено съдебно следствие в производството
пред първа инстанция “, са насрочени, разгледани и приключили в
законоустановените срокове.

· дела по реда на Глава ХХVIII от НПК „ Освобождаване от
наказателна отговорност с налагане на административно наказание“.

В Районен съд – Червен бряг за 2018 г. са разгледани общо 44  броя
дела по Глава ХХVІІІ от НПК „Освобождаване от наказателна отговорност
с налагане на административно наказание. По съдии тези дела се
разпределят, както следва:

Съдия Николова e разгледала  14 бр. дела;
Съдия Дженов e разгледал  14 бр. дела;
Съдия Първанов e разгледал  14 бр. дела;
Съдия Велисеева е разгледала  2 броя дела;

· дела по Глава XXIX от НПК „Решаване на делото със
споразумение” – за всеки съдия.

В Районен съд – Червен бряг за 2018 г. има общо 73 броя дела,
образувани и разгледани по Глава ХХІХ от НПК „Решаване на дело със
споразумение“, по съдии, както следва: съдия Николова-26 бр.; съдия
Дженов- 23 бр. и съдия Първанов- 24 бр. дела.

дела по Глава XXXIV  от НПК „Прилагане на принудителни
медицински мерки. Реабилитация“ – за всеки съдия. Срокове за
разглеждане, решаване и прилагане на мерките.

През 2018г. няма разгледани дела по прилагане на принудителни
медицински мерки.

Разгледани са девет броя ЧНД по искане за реабилитация: съдия
Николова има – 3 бр.дела ; съдия Дженов - 3бр. дела и съдия Първанов -
3 бр. дела.
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 II.9. Несвършени дела, образувани две и повече години преди
момента на проверката – с посочване на вида, съдията – докладчик и
причините.

В Районен съд – Червен бряг  има едно  наказателно дело-
НОХД № 11/2017г. на съдия Дженов.

          II.10.  Натовареност на съдиите от наказателните отделения:
1. Изчислено се на база постъпили дела и действително отработени

човекомесеци:
- Средномесечното постъпление на наказателни дела на съдия

Виолета Николова на базата на действителна натовареност през
годината е  13 бр..

- Средномесечното постъпление на наказателни дела на съдия Катя
Велисеева на базата на действителна натовареност през годината е
4 бр.

- Средномесечното постъпление на наказателни дела на съдия Йохан
Дженов на базата на действителна натовареност през годината е
11 бр.

- Средномесечното постъпление на наказателни дела на съдия Христо
Първанов на базата на действителна натовареност през годината е
11 бр.

2. Средномесечно свършени дела от съдия:
- съдия Виолета Николова - 11 бр.
- съдия Катя Велисеева – 9 бр.
- съдия Йохан Дженов – 10 бр.
- съдия Христо Първанов - 12 бр.
3. Средномесечно за разглеждани дела от съдия:
- съдия Виолета Николова – 14 бр.
- съдия Катя Велисеева – 7 бр.
- съдия Йохан Дженов – 13 бр.
- съдия Христо Първанов – 14 бр.

През годината по наказателни дела са отработени 48 човекомесеци,
като изчислението на показателя е при съотнасяне на постъпили и решени
дела към тези отработени човекомесеци.

          II.11. Качество на съдебните актове по разгледани наказателни
дела за 2018 г.  – общ брой обжалвани и протестирани съдебни актове
/върнати от инстанционен контрол – потвърдени, изменени и
отменени/.
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В Районен съд – Червен бряг през 2018 г. има общо 81 броя
обжалвани и протестирани съдебни актове: на съдия Николова- 22 бр.; на
съдия Дженов- 28 бр. и на съдия Първанов -31 бр.;

От инстанционен контрол са върнати 81 броя обжалвани и
протестирани съдебни актове. По съдии са както следва: съдия Николова-
22 бр.; съдия Дженов- 28 бр. и на съдия Първанов- 31 бр.

II.11.1 Потвърдени съдебни актове за съответната година – общо
за съда и за всеки съдия.

От върнатите от инстанционен контрол 81 бр. дела по 31 бр.
съдебните актове са потвърдени: на съдия Николова- 14 бр. На съдия
Дженов- 6 бр. и на съдия Първанов- 11 бр.;

II.11.2 Отменени съдебни актове за съответната година – общо за
съда и за всеки съдия.

За 2018 г. върнати от инстанционен контрол и отменени са 40 бр.
съдебни актове. Отменени с връщане на делото за ново разглеждане са 32
броя съдебни актове ; отменени с постановяване на нова присъда са 6 бр.
съдебни актове; 2 бр. са отменени съдебни актове с прекратяване на
наказателното производство.
По съдии делата се разпределят, както следва:

Съдия Николова има 5 бр. отменени съдебни актове: 1 бр. върнат за
ново разглеждане; 3 бр. с постановяване на нова присъда; 1 бр. отменен с
прекратяване на НП;

Съдия Дженов има 16 бр. отменени съдебни актове: 14 бр. върнати
за ново разглеждане; 2 бр. с постановяване на нова присъда;

Съдия  Първанов има 19 бр. отменени съдебни актове: 17 бр.
върнати за ново разглеждане; 1 бр. с постановяване на нова присъда; 1 бр.
отменен с прекратяване на НП;

II.11.3 Изменени съдебни актова за съответната година – общо за
съда и за всеки съдия.

За 2018 г. върнати от инстанционен контрол и изменени са 10 бр.
съдебни актове: на съдия Николова-3 бр.; на съдия Дженов 6 бр. и на съдия
Първанов 1 бр..

II.12. Изгубени дела.
         За 2018 г. в Районен съд – Червен бряг, няма изгубени наказателни
дела.
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II.13. Приключване на делата в установените срокове.
II.13.1. Спазване на срока по чл.308/340 от НПК:
Съдия Николова е изготвила мотивите към всичките си съдебни

актове по НОХД и НЧХД в срок до 15 дни;
Съдия Първанов е изготвил мотивите към всичките си съдебни

актове по НОХД и НЧХД в срок между 15 дни и 30 дни;
Съдия Дженов – по 13 бр. дела НОХД и НЧХД е изготвил мотивите в

срок до 15 дни;
- по три дела мотивите са изготвени и предадени със закъснение

между 3 и седем месеца: НОХД № 315/2015г.-присъдата е постановена на
14.11.2018г., като мотивите са изготвени и предадени на 05.07.2019г.,
констатираното закъснението е 7м. и 5д.; НОХД № 16/2018г.- присъдата е
постановена на 06.12.2018г., като мотивите са изготвени и предадени на
05.07.2019г.,констатираното закъснение е  6м. и 8д. и НОХД № 364/2018г.-
присъдата е постановена на 10.12.2018г., като мотивите са изготвени и
предадени на 19.04.2019г. или констатираното закъснение е 3 м. и 25 д.;

· Изготвяне на решения по НАХД:

Изготвянето и обявяването на решенията е ставало в едномесечен срок.
Не се констатираха нарушения на срока.

II.13.3. Спазване на срока по чл.358, ал.1, т.4 от НПК.
         За 2018 няма нарушения на срока по Глава ХХІV  от НПК „Бързи
производства“;

II.13.4. Спазване на срокове по чл.376, ал.1 НПК.

В Районен съд – Червен бряг за 2018 г. няма нарушения на срока за
насрочване на делата по реда на Глава ХХVIII от НПК „Освобождаване от
наказателна отговорност с налагане на административно наказание;

II.13.5. Спазване на срокове по чл.382, ал.2 от НПК.
В Районен съд – Червен бряг за 2018 г. всички дела са насрочени и

решени в срока по чл.382, ал.2 от НПК.

II.13.6. Спазване на срока по чл.416 от НПК – изпращане на
препис от присъдата или определението за изпълнение.

Спазван е предвиденият срок за изпращане на съдебните актове за
изпълнение. Преписи от присъдите по делата обжалвани и протестирани
пред по – горна инстанция са изпращани своевременно след връщането им
от инстанционен контрол, в рамките на 7 дневния срок.
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II.14. Информация дали при образуването на наказателни дела в
РС – Червен бряг се спазва разпоредбата на чл.80 от ПАС, с оглед
влиянието на натовареността и статистическите данни на съда.

При образуването на наказателни дела в РС – Червен бряг се спазва
разпоредбата на чл.80 от ПАС, с оглед на натовареността и
статистическите данни на съда.

III. ОБРАЗУВАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА
НАКАЗАТЕЛНИТЕ ДЕЛА ПРЕЗ 2019 г.

Образуването на всички видове наказателни дела в Районен съд –
Червен бряг става в деня на постъпването им, или най-късно на следващия
ден. Всички дела се разпределят на съдиите при спазването на
изискванията на чл.9 от ЗСВ.

От 01.01.2019г. до 31.12.2019г., наказателни дела в
Районен съд- Червен бряг са разглеждали съдиите : Виолета Николова,
Йохан Дженов, Христо Първанов.

Представените от Районен съд – Червен бряг статистически данни по
образуване, движение и приключване на делата са следните:

III.2.1. Първоинстанционно разглеждане на наказателни дела за
съответната година общо за съда и по видове.

През 2019 г. съдиите на Районен съд – Червен бряг са разгледали
общо 464 броя наказателни дела, разпределени по следния начин: НОХД –
150  броя; НЧХД – 19 броя; ЧНД- 112 броя; НАХД – 130 броя и по чл.78а
от НК – 53 броя.

От тях образувани през текущата година са 380  броя: НОХД – 120
броя; НЧХД–  14 бр.; ЧНД – 104  броя; НАХД – 95 броя и по чл.78а от НК
– 47  броя.

Останали несвършени дела в началото на периода са 84 броя дела:
НОХД – 30 броя; НЧХД – 5 броя; ЧНД – 8 броя; НАХД – 35 броя и по
чл.78а от НК – 6 броя.

III.2.2. Първоинстанционно разглеждане на наказателни дела за
съответната година за всеки състав /съдия/ и по видове.

Съдия Виолета Николова е разгледала 144 броя дела: НОХД – 47
броя; НЧХД –  6 бр. ; ЧНД – 35 броя; НАХД – 39 броя; и по чл.78а от НК –
17  броя, от тях:
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           Новопостъпили са 117 броя: НОХД – 39 броя; НЧХД – 4 броя; ЧНД
– 34 броя; НАХД – 25 броя и по чл.78а от НК – 15 броя.
           Останали от предходната година са 27 броя: НОХД – 8 броя; НЧХД
– 2 броя; ЧНД – 1 бр.; НАХД – 14 броя и по чл.78а от НК – 2 брой.

Съдия  Йохан Дженов е разгледал  154   броя дела: НОХД – 48 броя;
НЧХД – 5 броя; ЧНД – 39 броя; НАХД – 45 броя; и по чл.78а от НК – 17
броя, от тях:
          Новопостъпили са 121  броя: НОХД – 35 броя; НЧХД – 4 броя; ЧНД
– 33 броя; НАХД – 34 и по чл.78а от НК – 15 броя.
          Останали от предходната година са 33 броя: НОХД – 13 броя; НЧХД
– 1 бр.; ЧНД – 6 бр.; НАХД – 11 броя и по чл.78а от НК– 2 бр.;

Съдия  Христо Първанов е разгледал 166 броя дела: НОХД – 55
броя; НЧХД – 8 броя; ЧНД – 38 броя; НАХД – 46 броя; и по чл.78а от НК –
19 броя, от тях:
          Новопостъпили са 142 броя: НОХД – 46 броя; НЧХД – 6 брой; ЧНД –
37 броя; НАХД – 36 и по чл.78а от НК – 17 броя.
          Останали от предходната година са 24 броя: НОХД – 9 броя; НЧХД –
2 бр.; ЧНД – 1 бр.; НАХД – 10 броя и по чл.78а от НК– 2 бр.;

III.2.3. Върнати дела на прокурора за отстраняване на ОФГ
/ очевидна фактическа грешка / в обвинителния акт, на основание
чл.248а, ал.1 от НПК – посочване на номер на делото и съдия;

В Районен съд – Червен бряг за 2019 г. няма дела, върнати на
прокурора за отстраняване на ОФГ в обвинителния акт, на основание
чл.248а, ал.1 от НПК.

III.2.3.1 Прекратени съдебни производства на основание чл.248а,
ал.2 от НПК.

В Районен съд – Червен бряг за 2019 г. няма прекратени съдебни
производства на основание чл.248а, ал.2 от НПК.

III.2.4 Срокове при насрочване на делото.
III.2.4.1 Спазване на срока по чл.247а, ал.2, т.1 от НПК по видове

и по състави/ съдии.
· В РС – Червен бряг за 2019 г. има две дела, насрочени в

разпоредително заседание в тримесечен срок, с разрешение на
председателя на съда : НОХД № 213/2019г. на съдия Дженов и НОХД
№ 182/2019г. на съдия Първанов;

· В РС – Червен бряг за 2019 г. няма дела, насрочени в разпоредително
заседание в тримесечен срок, без разрешение на председателя на съда;



29

    III.2.4.2. Спазване на срока по чл.252, ал.2 и ал.4 от НПК.
    Има единадесет дела, насрочени извън едномесечния срок от РЗ:

съдия Николова има 4 бр.; съдия Дженов- 3 бр. и съдия Първанов – 4 бр.
дела;

III.2.5. Спазване на срока по чл.271, ал.10 от НПК по видове и по
състави /съдии/.

През 2019 г. в Районен съд – Червен бряг  няма отложени дела в срок
по-дълъг от три месеца.

III.2.6. Свършени наказателни дела по видове и за всеки съдия.

През 2019 г. в Районен съд – Червен бряг общо свършените дела са
401 броя, като от тях: НОХД – 124 броя; НЧХД – 12 броя; ЧНД – 107 броя;
НАХД – 110 броя и по чл.78а от НК – 48 броя.

Съдия Виолета Николова е свършила 131 броя дела, като от тях:
НОХД – 41 броя; НЧХД – 4 броя; ЧНД – 33 броя; НАХД – 36 броя и по
чл.78а от НК – 17 броя.

Съдия  Йохан Дженов е свършил 138 броя дела, като от тях: НОХД
– 41 броя; НЧХД – 3 броя; ЧНД – 39 броя; НАХД – 41 броя и по чл.78а от
НК – 14 броя.

Съдия Христо Първанов е свършил 132 броя дела, като от тях:
НОХД – 42 броя; НЧХД – 5 броя; ЧНД – 35 броя; НАХД – 33 броя и по
чл.78а от НК – 17 броя.

III.2.7. Останали несвършени наказателни дела в края на
годината по видове и за всеки съдия.

През 2019 г. в Районен съд – Червен бряг общо несвършените дела в
края на годината са 63  броя, като от тях: НОХД – 26 броя; НЧХД – 7 броя;
ЧНД – 5 броя; НАХД – 20 броя и по чл.78а от НК – 5 броя.

Съдия Виолета Николова има останали несвършени 13 броя дела,
като от тях: НОХД – 6 броя; НЧХД – 2 броя; ЧНД – 2 бр.; НАХД – 3 бр. ;

Съдия Йохан Дженов има останали несвършени 16 броя дела, като
от тях: НОХД – 7 броя; НЧХД – 2 бр.; НАХД – 4 броя и по чл.78а от НК –
3 бр.;

Съдия  Христо Първанов има останали несвършени 34 броя дела,
като от тях: НОХД – 13 брой; НЧХД – 3 бр.; ЧНД – 3 бр.; НАХД – 13 броя
и по чл.78а от НК – 2 бр.;

III.2.8. Движение на наказателните дела.
III.2.8.1. Дела,  решени в едно съдебно заседание – по видове и за

всеки съдия.
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Наказателните дела, решени в едно съдебно заседание през 2019 г. в
Районен съд – Червен бряг,  са общо 166 броя, разпределени по видове по
следния начин: НОХД – 64 броя; НЧХД – 1 брой; ЧНД – 24 броя и НАХД –
35 броя; по чл.78а от НК- 42 броя.

Съдия Виолета Николова е решила в едно съдебно заседание общо
53 броя дела, като от тях: НОХД – 23 броя; НЧХД – няма; ЧНД – 12 броя;
НАХД – 5 броя; по чл. 78а от НК-13бр.;

Съдия  Йохан Дженов е решил в едно съдебно заседание общо 58
броя дела, като от тях: НОХД – 18 броя; НЧХД – няма; ЧНД – 7 броя;
НАХД –19 броя и по чл.78а от НК- 14бр.;

Съдия  Христо Първанов е решил в едно съдебно заседание общо 55
броя дела, като от тях: НОХД – 23 броя; НЧХД – 1 бр.; ЧНД – 5 броя;
НАХД – 11 броя и по чл. 78а от НК- 15 бр.;

III.2.8.2. Дела, решени в три съдебни заседания – по видове и за
всеки съдия.

Общо решените наказателни дела в три съдебни заседания са 105
броя, както следва /по видове/: НОХД – 30 броя; НЧХД – 5 броя; ЧНД – 8
броя и НАХД – 56 броя и чл. 78а от НК- 6 бр.;

Съдия Виолета Николова  е решила в три съдебни заседания общо
34  броя дела,  като от тях:  НОХД –  7  броя;  НЧХД –  2  бр.;  ЧНД –  3  бр.;
НАХД – 20 броя и по чл. 78а от НК- 2 бр.;

Съдия  Йохан Дженов е решил в три съдебни заседания общо 39
броя дела, като от тях: НОХД – 13 броя; НЧХД – 2 бр.; ЧНД – 4 бр.; НАХД
– 19 броя и по чл. 78а от НК- 1 бр.;

Съдия  Христо Първанов е решил в три съдебни заседания общо 32
броя дела, като от тях: НОХД – 10 броя; НЧХД – 1 бр.; ЧНД – 1 броя;
НАХД – 17 броя и по чл. 78а от НК-3бр.;

 III.2.8.3.  Дела,  решени в повече от три съдебни заседания –  по
видове и за всеки съдия.

           Общо решените наказателни дела през 2019г. в повече от три
съдебни заседания са 56 броя, както следва /по видове/: НОХД – 32 броя;
НЧХД – 6 броя; ЧНД – 5 броя и НАХД – 13 броя; чл.78а от НК- няма дела;

Съдия Виолета Николова е решила в повече от три съдебни
заседания общо 17 броя дела, като от тях: НОХД – 8 броя; НЧХД – 2 бр.;
НАХД – 7 броя ;

Съдия  Йохан Дженов е решил в повече от три съдебни заседания
общо 17 броя дела, като от тях: НОХД – 12 броя; НЧХД – 1 бр.; ЧНД – 2
бр.; НАХД – 2 бр.;
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Съдия  Христо Първанов е решил в повече от три съдебни заседания
общо 22 броя дела, като от тях: НОХД – 12 броя; НЧХД – 3бр.; ЧНД – 3
бр.; НАХД – 4 броя;

 III.2.8.4. Отложени дела над три пъти – по видове и за всеки
съдия.

Общо отложените дела над три пъти в Районен съд – Червен бряг за
2019 г. са 40  дела, както следва /по видове/: НОХД – 27  броя; НЧХД – 7
броя; ЧНД –  няма и НАХД – 6 бр.;

Съдия  Виолета Николова има 12 броя отложени дела над три пъти,
като от тях: НОХД – 8 броя, НЧХД – 3 бр.; ЧНД – няма и НАХД – 1бр.;

Съдия Йохан Дженов има 14 броя отложени дела над три пъти, като
от тях: НОХД – 10 бр.; НЧХД – 2 бр.; ЧНД – няма и НАХД – 2 бр.;

Съдия Христо Първанов има 14 броя отложени дела над три пъти,
като от тях: НОХД – 9 бр.; НЧХД – 2бр.; ЧНД – няма и НАХД – 3 бр.;

Делата, отлагани в повече от три съдебни заседания са 40 броя, като
най – много са делата с проведени 4 и 5 съдебни заседания. Провеждането
на повече от три съдебни заседания в повечето случаи е свързано с
назначаване на експертизи, разпит на повече свидетели, събиране на
доказателства, отсъствия от съдебната зала на страните по делото и
техните защитници /предимно по уважителни причини – заболяване,
спешна служебна ангажираност и др./. Не се констатираха безпричинни
отлагания на делата. Делата са насрочвани при спазване на срока по
чл.271,ал.10 от НПК. Делата са образувани преимуществено през 2019г.

III.2.8.5. Срочност на разглеждане на наказателни дела.

Съдия Вид дело до 1 месец от 1 до 3 месеца от 3 до 6 месеца От 6 месеца до 1 година Над 1 година

Николова НОХД 21 9 8 2 5

НЧХД 0 1 0 0 0

АНД 17 22 22 4 0

ЧНД 32 1 1 0 0

Дженов НОХД 18 9 4 4 3

НЧХД 0 3 0 1 0

АНД 13 17 3 0 0

ЧНД 32 4 0 0 0

Първанов НОХД 26 6 4 2 4

НЧХД 1 0 2 1 1

АНД 15 20 13 2 0

ЧНД 33 1 0 0 0
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Изложените по-горе данни показват, че по- голяма част от делата
се насрочват, разглеждат и приключват в тримесечен срок, което е
показател за бързината на правораздаването и срочното приключване на
делата.

III.2.9 . Брой на съдебните заседания, проведени през 2019 г. –
общо и за всеки съдия.

Общо са проведени – 1347 бр. съдебни заседания:
          Съдия Виолета Николова е провела общо – 463 бр. заседания;
          Съдия Йохан Дженов е провел общо -  432 бр. заседания;
          Съдия Христо Първанов е провел общо – 452 бр. заседания;

III.2.10. Спрени дела – с посочване на вида, номера на делото и
съдията – докладчик, причини за спирането.

НОХД № 39/2019г. на съдия Първанов. Спряно на основание
чл.251,ал.1, вр. с чл.25,ал.1,т.1,пр.2 от НПК. След възобновяване делото е
приключено с определение на 23.03.2019г.

III.2.11. Прекратени наказателни производства.

· Прекратени дела по давност- няма такива дела;

· Прекратени дела по чл.288, ал.1 НПК—няма такива дела;

· Прекратени дела по чл.289 НПК : НОХД № 426/2018г.- прекратено
на 10.04.2019г. на основание чл.289,ал.1,вр. с чл.24,ал.1,т.5 от НПК-
съдия- докладчик Дженов; НОХД № 53/2019г.- прекратено на
21.03.2019г. на основание чл.289,ал.1, вр. с чл.24,ал.5 от НПК- съдия-
докладчик Първанов.

     Прекратени дела след три и повече съдебни заседания- няма такива
дела.

III.2.12.  Брой дела, върнати на прокурора с указания за
отстраняване на нарушения, допуснати на досъдебното производство –
с посочване на номера на делото и на съдията – докладчик:

НОХД № 101/2019г.- съдия- докладчик Николова;
НОХД № 218/2019г.- съдия- докладчик Николова;

III.2.13. Възобновени наказателни производства – брой и номер
на делата по видове и за всеки съдия:

НОХД № 317/2018г.- съдия- докладчик Дженов;
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НОХД № 266/2011г.- съдия- докладчик Първанов;
НОХД № 14/2019г.- съдия- докладчик Първанов;

 III.2.14. Дела с възобновено съдебно следствие – брой и номер на
делата по видове и за всеки съдия.

Няма такива дела.

III.3. Видове присъди по глава XX „Съдебно заседание” от НПК.
III.3.1. Осъдителни присъди – общо за съда и за всеки съдия.

Постановени са общо 42 бр. присъди:
Съдия Николова е постановила 10 бр. осъдителни присъди;
Съдия Дженов е постановил 21 бр. осъдителни присъди;
Съдия Първанов е постановил 11 бр. осъдителни присъди;

III.3.2. Оправдателни присъди – общо за съда и за всеки съдия.

Съдия Вид дело Номер/Година От дата Резултат

НИКОЛОВА НЧХД 391/2018 15.4.2019

Оправдан – липса на

доказателства от обективна и

субективна страна.

  НИКОЛОВА НЧХД 42/2019 1.4.2019
Оправдан – не се доказва

противоправно деяние

Общо 2 бр.

 ДЖЕНОВ НОХД 8/2018 1.2.2019
Оправдан – несъставомерно от

субективна страна

Общо 1 бр.

 ПЪРВАНОВ НЧХД 357/2018 10.7.2019
Оправдан – деянието е

извършено по непредпазливост

 ПЪРВАНОВ НОХД 38/2019 29.5.2019
Оправдан – поради изпълнение

на задължението

ПЪРВАНОВ НОХД 330/2018 19.12.2019

Оправдан - липса на

доказателства от обективна и

субективна страна.

Общо 3 бр.

Общо за съда 5 бр.
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III.3.3. Влезли в сила оправдателни присъди – общо за съда и за
всеки съдия.

НЧХД № 42/2019г. на съдия Николова
НЧХД № 391/2018г. на съдия Николова.
НЧХД № 357/2018г. на съдия Първанов.
НОХД № 38/2019г. на съдия Първанов.

         III.4. Дела, по които подсъдимият е непълнолетен.

През 2019 г. в Районен съд – Червен бряг няма образувани
наказателни дела, по които подсъдимият е непълнолетен.

    III.5. Дела, образувани на основание чл.64 и чл.65 от НПК.
Има образувани 3 бр. дела по чл.65 от НПК, като по две от тях : ЧНД

№ 74/2019г. и ЧНД № 75/2019г. съдът се е произнесъл в тридневен срок от
образуване на делото; по ЧНД № 142/2019г. съдът се е произнесъл в срок
по-дълъг от три дни, поради неявяване на защитника на обвиняемия, който
иска изменение на мярката за неотклонение.

III.6. Дела, образувани на основание чл.243 и чл.244 от НПК.
Съдия Николова има образувани 2 бр. дела; съдия Дженов има

образувани 2 бр. дела и съдия Първанов има образувано едно дело;

III.7. ЧНД в ДП, образувани по искане на органите на ДП – общо,
по видове и съдии.

В РС- Червен бряг за 2019 г. има разгледани 65 броя ЧНД,
образувани по искане на органите на ДП, от тях:
Съдия Николова e разгледала 20 броя дела;
Съдия Дженов e разгледал 21 броя дела;
Съдия Първанов e разгледал 24 броя дела;

III.8. Срокове за разглеждане и срокове за изготвяне на акта:

          Дела по реда на Глава ХХІV от НПК „Бързо производство“.
          По този ред са образувани и приключени 2 бр. НОХД:
          НОХД № 2/2019г. на съдия Дженов и НОХД № 175/2019г. на съдия
Първанов;

Дела по реда на Глава двадесет и шеста от НПК „Ускоряване на
наказателното производство“ – резултати от съдебното разглеждане на
делата и посочване на съдията – докладчик;

Няма такива дела.
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         Дела по реда на Глава ХХVII от НПК „ Съкратено съдебно
следствие в производството пред първа инстанция “.
         Разгледани са общо 14 бр. дела: съдия Николова е разгледала 2 бр.
дела; съдия Дженов- 6 бр. дела и съдия Първанов- 6 бр. дела;

          Дела по реда на Глава ХХVIII от НПК „ Освобождаване от
наказателна отговорност с налагане на административно наказание“.
          Общо за съда- разгледани са 48 бр. дела:

Съдия Николова е разгледала 17 бр. дела;
          Съдия Дженов е разгледал 14 бр. дела;
          Съдия Първанов е разгледал 17 бр. дела.

         Дела по Глава XXIX  от НПК „Решаване на делото със
споразумение” – за всеки съдия; насрочване и одобряване на
споразумението.
          Общо са разгледани 54 бр. наказателни дела:
          Съдия Николова е разгледала 17 бр. дела;
          Съдия Дженов е разгледал 15 бр. наказателни дела;
          Съдия Първанов е разгледал 22 бр. наказателни дела;
          С изключение на НОХД № 123/2019г. на съдия Дженов, по което е
налице закъснение при насрочването от шест дни и НОХД № 95/2019г. на
съдия Първанов, по което е налице закъснение при насрочването от пет
дни, по всички други дела е спазен седмодневния срок за насрочване и
разглеждане на делото по чл.382,ал.2 от НПК.

           Дела по Глава XXXIV от НПК „Прилагане на принудителни
медицински мерки- за всеки съдия; срокове за разглеждане, решаване
и прилагане на мерките. Реабилитация“.

По раздел 1 „Прилагане на принудителни медицински мерки“- няма
образувани дела.

По раздел 2 „Реабилитация“  са образувани и разгледани 5 бр. дела:
Съдия Дженов е разгледал- 2 бр. ЧНД;
Съдия Николова е разгледала- 1 бр. ЧНД;
Съдия Първанов е разгледал- 2 бр. ЧНД;

         III.9. Несвършени дела, образувани две и повече години преди
момента на проверката – с посочване на вида, съдията – докладчик и
причините:

НОХД № 11/2017г. на съдия Дженов. Делото е образувано на
06.01.2017г. Проведени са 21 бр. открити съдебни заседания при спазване
на срока по чл.271,ал.10 от НПК, като последното заседание е насрочено за
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30.09.2020г. Делото е отлагано по различни причини, най често поради
неявяване на страни, свидетели, за събиране на доказателства.

      III.10.  Натовареност на съдиите от наказателно отделение:

1. Изчислено  на база постъпили дела и дейтвително отработени
човекомесеци:

- Средномесечното постъпление на наказателни дела на съдия
Виолета Николова на базата на действителна натовареност през
годината е  10 бр.

- Средномесечното постъпление на наказателни дела на съдия Йохан
Дженов на базата на действителна натовареност през годината
е 10 бр.

- Средномесечното постъпление на наказателни дела на съдия Христо
Първанов на базата на действителна натовареност през годината е
12 бр.

2. Средномесечно свършени дела от съдия:
- съдия Виолета Николова - 11 бр.
- съдия Йохан Дженов – 12 бр.
- съдия Христо Първанов - 11 бр.

3. Средномесечно за разглеждане дела от съдия:
- съдия Виолета Николова – 12 бр.
- съдия Йохан Дженов – 13 бр.
- съдия Христо Първанов – 14 бр.

През годината по наказателни дела са отработени 36 човекомесеци,
като изчислението на показателя е при съотнасяне на постъпили и решени
дела към тези отработени човекомесеци.

          III.11. Качество на съдебните актове по разгледани наказателни
дела за 2019 г.  – общ брой обжалвани и протестирани съдебни актове
/върнати от инстанционен контрол – потвърдени, изменени и
отменени/.

В Районен съд – Червен бряг през 2019 г. има общо 77 броя
обжалвани и протестирани съдебни актове: на съдия Николова- 21 бр.; на
съдия Дженов- 30 бр. и на съдия Първанов - 26 бр.;

От инстанционен контрол са върнати 77 броя обжалвани и
протестирани съдебни актове. По съдии са както следва: съдия Николова-
21 бр.; съдия Дженов- 30 бр. и на съдия Първанов- 26 бр.
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III.11.1 Потвърдени съдебни актове за съответната година – общо
за съда и за всеки съдия.

От върнатите от инстанционен контрол 77 бр. дела по 36 бр.
съдебните актове са потвърдени: на съдия Николова- 13 бр.; на съдия
Дженов- 15 бр. и на съдия Първанов- 8 бр.;

III.11.2 Отменени съдебни актова за съответната година – общо
за съда и за всеки съдия.

 От върнатите от инстанционен контрол 77 бр. дела по 31 бр.
съдебните актове са отменени: на съдия Николова- 3 бр.; на съдия Дженов-
11бр. и на съдия Първанов- 17 бр.;

Отменени с връщане за ново разглеждане са 23 бр. дела : на съдия
Николова- 2 бр.; на съдия Дженов-9 бр. и на съдия Първанов- 12 бр.;

Отменени с постановяване на нова присъда- 3 бр. дела: на съдия
Дженов- 1 бр.; на съдия Първанов- 2 бр.;

Отменени с прекратяване на НП- 5 бр. дела : на съдия Николова-
1 бр.; на съдия Дженов- 1 бр. и на съдия Първанов- 3 бр.;

III.11.3 Изменени съдебни актова за съответната година – общо
за съда и за всеки съдия.

Изменени са съдебните актове по 10 бр. дела: на съдия Николова-
5 бр.; на съдия Дженов- 4 бр. и на съдия Първанов- 1 бр.;

III.12. Изгубени дела.
Няма изгубени дела.

III.13. Приключване на делата в установените срокове.
III.13.1. Спазване на срока по чл.308/340 от НПК:

Съдия Николова е изготвила мотивите към всичките си съдебни
актове по НОХД и НЧХД в срок до 15 дни;

Съдия Първанов е изготвил мотивите към съдебните си актове по
НОХД и НЧХД в срок между 15 дни и 30 дни;

Съдия Дженов  е изготвил мотивите към съдебните актове по 4 бр.
НОХД и НЧХД  в срок до 15 дни; по 6 бр. дела до 60 дни  и 9 бр. дела над
60 дни, както следва :
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Съдия-

докладчик

Вид/№

Година

Дата на

образуване

Дата на

заседание

Вид на

съдебния акт

Дата на

съдеб. акт

Дата на

мотивите

Извън

срокове от

15 дни

 ДЖЕНОВ
НОХД №

258/2018г
28.8.2018 17.1.2019 Присъда 17.1.2019 17.4.2019 2м.16д.

 ДЖЕНОВ
НОХД №

8/2018г.
9.1.2018 1.2.2019 Присъда 1.2.2019 1.7.2019 4 м.15д.

 ДЖЕНОВ
НОХД №

361/2018г
21.11.2018 21.2.2019 Присъда 21.2.2019 14.6.2019 3м.22д.

ДЖЕНОВ
НОХД №

355/2018г
19.11.2018 2.5.2019 Присъда 2.5.2019 22.8.2019 3 м. 5 д.

ДЖЕНОВ
НОХД №

50/2018г.
16.2.2018 22.5.2019 Присъда 22.5.2019 22.8.2019 2м.15д.

 ДЖЕНОВ
НОХД №

124/2019г
25.4.2019 30.5.2019 Присъда 30.5.2019 16.10.2019 3м.16д.

 ДЖЕНОВ
НОХД №

14/2019г.
9.1.2019 5.6.2019 Присъда 5.6.2019 9.8.2019 1 м.20д.

ДЖЕНОВ
НОХД №

93/2019г.
26.3.2019 25.6.2019 Присъда 25.6.2019 5.9.2019 1м.25д.

 ДЖЕНОВ
НОХД №

147/2019
29.5.2019 27.6.2019 Присъда 27.6.2019 7.10.2019 2 м.25д.

 ДЖЕНОВ
НОХД №

99/2019г
8.4.2019 22.7.2019 Присъда 22.7.2019 16.10.2019 2м.10д.

 ДЖЕНОВ
НЧХД №

144/2019
27.5.2019 23.7.2019 Присъда 23.7.2019 10.10.2019 2м.3д.

 ДЖЕНОВ
НОХД №

413/2018
19.12.2018 30.9.2019 Присъда 30.9.2019 28.10.2019 13 д.

 ДЖЕНОВ
НОХД №

115/2019
17.4.2019 14.10.2019 Присъда 14.10.2019 20.11.2019     21 д.

 ДЖЕНОВ
НОХД №

207/2019
26.7.2019 14.10.2019 Присъда 14.10.2019 19.11.2019    20 дни

 ДЖЕНОВ
НОХД №

94/2016
11.3.2016 3.12.2019 Присъда 3.12.2019 24.1.2020 1 м.6д.
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Изготвяне на решенията по НАХД:

Съдия Николова е изготвила и предала решенията по всичките си
47 бр. НАХД в срок до 30 дни от обявяването им за решаване;

Съдия Първанов е изготвил и предал решенията по 48 бр. НАХД в
срок до 30 дни от обявяването им за решаване;

Съдия Дженов е изготвил и предал решенията по 27 бр. НАХД в срок
до 30 дни от обявяването им за решаване; по 18 бр. НАХД решенията са
изготвени и предадени до 60 дни от обявяването им за решаване и по 7 бр.
дела решенията са изготвени и предадени над 60 дни от обявяването им за
решаване:

НАХД № 62/2019г. Делото е обявено за решаване на 22.05.2019г.,
като решението е изготвено и обявено на 10.10.2019г., като констатираното
закъснение над тридесет дни е 3м.18д.;

НАХД № 138/2019г. Делото е обявено за решаване на 13.06.2019г.,
като решението е изготвено и обявено на 19.11.2019г., като констатираното
закъснение над тридесет дни е 4м.6д.;

НАХД № 163/2019г. Делото е обявено за решаване на 01.07.2019г.,
като решението е изготвено и обявено на 16.10.2019г., като констатираното
закъснение на тридесет дни е 2м.16д.;

НАХД № 170/2019г. Делото е обявено за решаване на 01.07.2019г.,
като решението е изготвено и обявено на 09.10.2019г., като констатираното
закъснение е 2м.9д.;

НАХД № 5/2019г. Делото е обявено за решаване на 07.02.2019г., като
решението е изготвено и обявено на 04.06.10.2019г., като констатираното
закъснение над тридесет дни е 2м.6д.;

НАХД № 136/2019г. Делото е обявено за решаване на 03.07.2019г.,
като решението е изготвено и обявено на 15.10.2019г.,като констатираното
закъснение над тридесет дни е 2м.12.д.;

НАХД № 35/2019г. Делото е обявено за решаване на 21.02.2019г.,
като решението е изготвено и обявено на 04.06.2019г., като констатираното
закъснение над тридесет дни е 2м.14.дни;

III.13.3. Спазване на срока по чл.358, ал.1, т.4 от НПК „Бързо
производство“.

          В РС – Червен бряг за 2019 няма нарушения на срока по Глава ХХІV
от НПК „Бързо производство“;

III.13.4. Спазване на срокове по чл.376, ал.1 НПК.
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В Районен съд – Червен бряг за 2019 г. по шест броя дела е
допуснато нарушение на срока за насрочване на делата по реда на Глава
ХХVIII от НПК „Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на
административно наказание:
НАХД №189/2019г. на съдия Дженов е образувано на 05.07.2019г., като е
насрочено за разглеждане в съдебно заседание на 18.09.2019г. или със
закъснение от 1 м. и 13 дни;
НАХД №208/2019г. на съдия Дженов е образувано на 26.07.2019г., като е
насрочено за разглеждане в съдебно заседание на 17.09.2019г. или със
закъснение от 1 м. и 13 дни;
НАХД № 220/2019г. на съдия Дженов е образувано на 07.08.2019г., като е
насрочено за разглеждане в съдебно заседание на 11.09.2018г. или със
закъснение от 4 дни;
НАХД № 363/2019г. на съдия Първанов е образувано на 22.11.2018г., като
е насрочено за разглеждане в съдебно заседание на 14.01.2018г. или със
закъснение от 23 дни;
НАХД №180/2019г. на съдия Първанов е образувано на 26.06.2019г., като е
насрочено за разглеждане в съдебно заседание на 19.09.2018г. или със
закъснение от 1 м. и 23 дни;
НАХД № 192/2019г. на съдия Първанов е образувано на 09.07.2019г., като
е насрочено за разглеждане в съдебно заседание на 12.09.2019г. или със
закъснение от 1 м. и 3 дни;

III.13.5. Спазване на срокове по чл.382, ал.2 от НПК.

През 2019г. с внесено готово споразумение са приключени 55 бр.
НОХД, като две 2 бр. НОХД са насрочени в нарушение на срока по
чл.282,ал.2 от НПК : НОХД № 123/2019г. на съдия Дженов е насрочено с
пет дни закъснение и НОХД № 95/2019г. на съдия Първанов е насрочено с
пет дни закъснение;

III.13.6. Спазване на срока по чл.416 от НПК – изпращане на
препис от присъдата или определението за изпълнение.

Спазван е предвиденият срок за изпращане на съдебните актове за
изпълнение. Преписи от присъдите по делата обжалвани и протестирани
пред по – горна инстанция са изпращани своевременно след връщането им
от инстанционен контрол, в рамките на 7 дневния срок.

III.14. Информация дали при образуването на наказателни дела в
РС – Червен бряг се спазва разпоредбата на чл.80 от ПАС, с оглед
влиянието на натовареността и статистическите данни на съда.
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При образуването на наказателни дела в РС – Червен бряг се спазва
разпоредбата на чл.80 от ПАС, с оглед на натовареността и
статистическите данни на съда.

Проверени наказателни дела на случаен принцип за 2018 г. и за
2019 г. по съдии/състави:

СЪДИЯ ВИОЛЕТА НИКОЛОВА
2018 г.

НОХД № 34/2018 г.
Делото е образувано на 07.02.2018 г. по внесен ОА от РП – Плевен, ТО –
Червен бряг срещу 1 лице за престъпление по  чл. 343б, ал.1 от НК. С
разпореждане от закрито съдебно заседание от  същия ден, делото е
насрочено за ОСЗ за 12.02.2018 г. На проведеното съдебно заседание
делото е отложено, поради оттеглено пълномощно на защитника.
Насрочено за 16.02.2018 г., когато е даден ход и е одобрено споразумение,
което е влязло веднага в сила.
НОХД № 342/2018 г.
Делото е образувано на 06.11.2018 г. по внесен ОА от РП – Плевен, ТО –
Червен бряг срещу 1 лице за престъпление по  чл. 343б, ал.4 от НК. С
разпореждане от закрито съдебно заседание от  същия ден, делото е
насрочено за ОСЗ за 12.11.2018 г. На проведеното съдебно заседание
делото е отложено, поради неспазен срок за връчване на книжата.
Насрочено за 20.11.2018 г., когато е даден ход и е одобрено споразумение,
което е влязло веднага в сила.
НЧХД № 138/2018 г.
Делото е образувано на 25.04.2018 г. по частна тъжба срещу 1 лице за
престъпление по чл. 148, ал 1 НК. В закрито разпоредително заседание от
30.04.2018 г. е указано тъжителят да отстрани констатираните
нередовности по тъжбата. След това, на 10.05.2018 г. делото е насрочено за
ОСЗ за 22.05.2018  г.  На тази дата е даден ход на делото и същото е
отложено за събиране на доказателства – за 12.06.2018 г. Тогава отново е
даден ход и делото е отложено, поради влошено здравословно състояние
на тъжителя – за 02.07.2018 г. Тогава също е отложено по молба на
адвоката – за 10.08.2018 г. Отново е отложено за 10.09.2018 г. Следва ново
отлагане за 28.09.2018 г. На тази дата е даден ход на делото и същото е
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приключило с присъда. Мотивите са предадени на 09.10.2018 г. Влязла в
законна сила на 14.01.2019 г.
НЧХД № 243/2018 г.
Делото е образувано на 07.08.2018 г. по частна тъжба срещу 1 лице за
престъпление по чл. 148, ал 1 НК. В закрито разпоредително заседание от
същата дата делото е насрочено за ОСЗ за 03.09.2018 г. На тази дата е
даден ход на делото и същото е отложено за събиране на доказателства – за
01.10.2018 г. Тогава отново е даден ход и делото е отложено отново за
събиране на доказателства – за 16.10.2018 г. Следва ново отлагане по
същите причини – за 06.11.2018 г. На тази дата делото е отложено за
изготвяне на съдебна експертиза – за  27.11.2018 г. Отложено, поради
неявяване на вещото лице и насрочено за 06.12.2018 г. Тогава делото е
пренасрочено по молба на адвокат – за 08.01.2019 г. На тази дата
заседанието е отменено и делото е насрочено за 11.01.2019 г., когато е
отложено за събиране на доказателства – за 12.02.2019 г. На тази дата
делото е приключило с присъда, влязла в законна сила на 21.03.2019 г.
НЧХД № 391/2018 г.
Делото е образувано на 10.12.2018 г. по частна тъжба срещу 1 лице за
престъпление по чл. 148, ал 1 НК. За съдия докладчик е определен съдия
Христо Първанов. В закрито разпоредително заседание от 11.12.2018 г.
съдия Първанов си е направил отвод и делото е преразпределено на съдия
Йохан Дженов. На 17.12.2018 г. той също се отвежда от разглеждане на
делото и на 19.12.2018 г.  то е разпределено на съдия Виолета Николова. В
закрито разпоредително заседание от същата дата делото е прекратено,
като е указано тъжителят да отстрани констатираните нередовности по
тъжбата. След изпълнение на указанията, в закрито разпоредително
заседание от 09.01.2019 г. делото е насрочено за ОСЗ за 08.02.2019 г. На
тази дата е даден ход на делото и същото е отложено за събиране на
доказателства – за 15.03.2019 г. Тогава отново е даден ход и делото е
отложено за изготвяне на съдебна експертиза – за 15.04.2019 г. На тази
дата делото е приключило с присъда. Мотивите са предадени на 24.04.2019
г.  Влязла в законна сила на 22.07.2019 г.
НАХД № 161/2018 г.
Делото е образувано на 18.05.2018 г. по жалба срещу НП. На 21.05.2018 г.
делото е  насрочено за ОСЗ за 19.06.2018 г. На това заседание делото е
отложено поради нередовно призоваване – за 10.07.2018 г. Тогава е
отложено за събиране на доказателства – за 04.09.2018 г. , когато е даден
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ход и обявено за решаване. Решението е от 20.09.2018 г. Влязло в законна
сила на 25.01.2019 г.
НАХД № 242/2018 г.
Делото е образувано на 06.08.2018 г. по жалба срещу НП. На същата дата
делото е  насрочено за ОСЗ за 11.09.2018 г. На това заседание делото е
отложено поради нередовно призоваване – за 14.09.2018 г. Тогава е даден
ход и обявено за решаване. Решението е от 03.10.2018 г. Влязло в законна
сила на 04.12.2018 г.
НАХД № 246/2018 г.
Делото е образувано на 07.08.2018 г. по жалба срещу НП. На същата дата
делото е  насрочено за ОСЗ за 11.09.2018 г. На това заседание делото е
отложено, поради отпуск на адвокат – за 18.09.2018 г. Тогава е отложено
поради нередовно призоваване – за 05.10.2018 г. На тази дата е даден ход и
обявено за решаване. Решението е от 19.10.2018 г. Влязло в законна сила
на 13.11.2018 г.
НАХД № 268/2018г.
Делото е образувано на 07.09.2018 г. по постановление от РП – Плевен, ТО
– Червен бряг по чл. 78 а НК.  С разпореждане от закрито съдебно
заседание от същата дата, делото е насрочено за ОСЗ за 02.10.2018 г.,
когато е даден ход и делото е обявено за решаване. Решението е от същата
дата. Влязло в законна сила на 19.10.2018 г.
НАХД № 415/2018 г.
Делото е образувано на 20.12.2018 г. по постановление от РП – Плевен, ТО
– Червен бряг по чл. 78 а НК.  С разпореждане от закрито съдебно
заседание, делото е насрочено за ОСЗ за 18.01.2019 г., когато е даден ход и
делото е обявено за решаване. Решението е от същата дата. Влязло в
законна сила на 20.02.2019 г.
ЧНД № 144/2018 г.
Делото е образувано на 30.04.2018 г. по жалба срещу постановление по чл.
243 НПК. В разпоредително заседание от  03.05.2018 г., с определение
делото е прекратено, поради това, че жалбата не е подадена от активно
легитимирано лице. Влязло в законна сила на 14.05.2018 г.
ЧНД № 147/2018 г.
Делото е образувано на 10.05.2018 г. по  жалба срещу постановление по чл.
243 НПК. За съдия-докладчик е определен съдия Йохан Дженов. В
разпоредително заседание от 11.05.2018 г., с определение съдия Дженов се
е отвел от разглеждане на делото. За докладчик е определен съдия Христо
Първанов. На 17.05.2018 г. същият се е отвел от разглеждане на делото. На
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18.05.2018 г. за нов докладчик е определена съдия Николова. На същата
дата, с определение, делото е прекратено поради това, че жалбата не е
подадена от активно легитимирано лице. Влязло в законна сила на
11.06.2018 г.

2019 г.

НОХД № 96/2019 г.
Делото е образувано на 03.04.2019 г. по внесен ОА от РП – Плевен, ТО –
Червен бряг срещу 1 лице за престъпление по чл. 343 б,  ал. 4 НК. С
разпореждане от закрито съдебно заседание от 08.04.2019 г., делото е
насрочено за ОСЗ за 09.04.2019 г. Тогава, поради нередовно призоваване,
делото е отложено за 22.04.2019 г. На тази дата делото отново е отложено
поради нередовно призоваване – за 21.05.2019 г. Следва ново отлагане по
същите причини. На 18.06.2019 г. делото е отложено поради неявяване на
подсъдимия и същият е обявен за ОДИ. На 09.07.2019 г. делото се отлага,
заради ново неявяване на подсъдимия. На 13.08.2019 г. делото е отложено
поради същата причина. В заседание от 24.09.2019 г. делото се отлага за
разглеждане по общия ред. На 21.10.2019 г. е даден ход на делото и същото
е отложено за събиране на доказателства. Заседанието на  11.11.2019 г. е
пренасрочено за 19.11.2019 г., поради служебен ангажимент на съдия-
докладчика. На тази дата е даден ход на делото и е приключило с присъда.
Мотивите са предадени на 27.11.2019 г. Влязла в законна сила на
05.02.2020 г.
НОХД № 146/2019 г.
Делото е образувано на 28.05.2019 г. по внесено от РП – Плевен, ТО –
Червен бряг споразумение срещу 1 лице за престъпление по чл. 234 в, ал. 1
НК. С разпореждане от закрито съдебно заседание от 28.05.2019 г., делото
е насрочено за ОСЗ за 03.06.2019 г. Тогава делото е приключило със
споразумение, влязло веднага в сила.
НОХД № 275/2019 г.
Делото е образувано на 10.10.2019 г. по внесен ОА от РП – Плевен, ТО –
Червен бряг срещу 1 лице за престъпление по    чл. 183,  ал. 4 НК. С
разпореждане от закрито съдебно заседание от същата дата,  делото е
насрочено за ОСЗ за 29.10.2019 г. Тогава е даден ход и делото е отложено
за разглеждане по общия ред. В заседанието от 19.11.2019 г. разглеждането
е приключило с присъда. Мотивите са предадени на 27.11.2019 г. Влязла в
законна сила на 05.12.2019 г.
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НЧХД № 42/2019 г.
Делото е образувано на 11.02.2019 г. по частна тъжба срещу 1 лице за
престъпление по чл. 147, ал 1 НК. В закрито разпоредително заседание от
14.02.2019 г. делото е насрочено за ОСЗ за 11.03.2019 г. На тази дата е
даден ход на делото и същото е отложено за събиране на доказателства – за
01.04.2019 г. На тази дата е даден ход на делото и същото е приключило с
присъда. Мотивите са предадени на 09.04.2019 г. Влязла в законна сила на
17.04.2019 г.
НЧХД № 223/2019 г.
Делото е образувано на 13.08.2019 г. по частна тъжба срещу 1 лице за
престъпление по чл. 130, ал 2 НК. В закрито разпоредително заседание от
същата дата, делото е насрочено за ОСЗ за 22.08.2019 г. На тази дата е
даден ход на делото и същото е отложено за събиране на доказателства – за
20.09.2019 г., когато е отложено за изготвяне на съдебна експертиза – за
22.10.2019 г. На тази дата делото отново е отложено по същата причина –
за 11.11.2019 г. Следва пренасрочване за 19.11.2019 г. На тази дата е даден
ход на делото и е отложено за събиране на доказателства – за 13.12.2019 г.
Тогава същото е приключило с присъда. Мотивите са предадени на
19.12.2019 г. Влязла в законна сила на 31.12.2019 г.
НАХД № 167/2019 г.
Делото е образувано на 18.06.2019 г. по жалба срещу НП. На същата дата
делото е  насрочено за ОСЗ за 12.07.2019 г. На това заседание делото е
отложено за събиране на доказателства и насрочено за 09.08.2019 г. На
тази дата е даден ход на делото и същото е обявено за решаване.
Решението е от 12.08.2019 г.  Влязло в законна сила на 10.09.2019 г.
НАХД № 172/2019 г.
Делото е образувано на 21.06.2019 г. по жалба срещу НП. На същата дата
делото е  насрочено за ОСЗ за 08.07.2019 г. На това заседание делото е
отложено за събиране на доказателства и насрочено за 05.08.2019 г. Тогава
е даден ход на делото и същото е обявено за решаване. Решението е от
09.08.2019 г.  Влязло в законна сила на 30.08.2019 г.
НАХД № 258/2019г.
Делото е образувано на 25.09.2019 г. по постановление от РП – Плевен, ТО
– Червен бряг по чл. 78 а НК.  С разпореждане от закрито съдебно
заседание от същата дата, делото е насрочено за ОСЗ за 14.10.2019 г.,
когато е даден ход и делото е обявено за решаване. Решението е от същата
дата. Влязло в законна сила на 13.11.2019 г.
НАХД № 303/2019 г.
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Делото е образувано на 01.11.2019 г. по постановление от РП – Плевен, ТО
– Червен бряг  по чл. 78 а НК.  С разпореждане от закрито съдебно
заседание от същата дата, делото е насрочено за ОСЗ за 19.11.2019 г.,
когато е даден ход и делото е обявено за решаване. Решението е от същата
дата. Влязло в законна сила на 13.12.2019 г.
НАХД № 340/2019 г.
Делото е образувано на 26.11.2019 г. по постановление от РП – Плевен, ТО
– Червен бряг по чл. 78 а НК.  С разпореждане от закрито съдебно
заседание от същата дата, делото е насрочено за ОСЗ за 13.12.2019 г.,
когато е даден ход и делото е обявено за решаване. Решението е от същата
дата. Влязло в законна сила на 02.01.2020 г.
ЧНД № 74/2019 г.
Делото е образувано на 13.03.2019 г. по искане за изменение на МНО – по
чл. 65 НПК. В заседание от същия ден делото е насрочено за разглеждане в
ОСЗ за 15.03.2019 г. Тогава делото е приключило с определение, влязло в
законна сила на 26.03.2019 г.

СЪДИЯ ХРИСТО ПЪРВАНОВ
2018 г.

НОХД №78/2018 г.
Делото е образувано на 07.03.2018 г. по внесен ОА на РП – Червен Бряг
срещу 1 лице за извършено престъпление по чл.195, ал.1, т.3 и т.4, пр.2 вр.
чл.194, ал.1 вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК. Още същия ден делото е
разпределено на случаен принцип с протокол от избор на съдия докладчик.
С разпореждане от закрито заседание от същия ден делото е насрочено в
разпоредително заседание за 04.04.2018 г. На тази дата ход на делото е
даден и същото е насрочено в заседание по общия ред за 02.05.2018 г. На
тази дата делото е приключило с присъда. Мотивите са предадени на
04.05.2018 г. Влязло в сила на 18.05.2018 г.
НОХД №356/2018 г.
Делото е образувано на 20.11.2018  г.  по внесен ОА на РП –  Червен Бряг
срещу 1 лице за извършено престъпление по чл.195, ал.1, т.7 вр. чл.194,
ал.1  вр.  чл.28,  ал.1  вр.  чл.63,  ал.1,  т.3  от НК.  Още същия ден делото е
разпределено на случаен принцип с протокол от избор на съдия докладчик.
С разпореждане от закрито заседание от 20.11.2018 г. делото е насрочено в
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разпоредително заседание за 19.12.2018 г. На тази дата ход на делото не е
даден поради отсъствие на подсъдимия по уважителни причини и
разпоредителното заседание е отсрочено за 15.01.218 г. В това съдебно
заседание отново не е даден ход на разпоредителното заседание поради
неявяване на адвоката на подсъдимия и делото е отложено за 20.02.2019 г.
На тази дата е даден ход на делото и същото е отложено за разглеждане по
общия ред за 20.03.2018 г. В това съдебно заседание страните са изразили
желание да им се даде срок за сключване на споразумение поради
възстановяване от страна на подсъдимия на направените щети и съда е
отсрочил делото за 18.04.2019 г. На тази дата наказателното производство
е прекратено поради сключено споразумение между страните.
НОХД №134/2018 г.
Делото е образувано на 24.04.2018 г. по внесено споразумение на РП –
Червен Бряг срещу 1 лице за извършено престъпление по чл.345 ал.1 от НК
във връзка с прекратяване на наказателното производство по чл.384 от
НПК. Още същия ден делото е разпределено на случаен принцип с
протокол от избор на съдия докладчик. С разпореждане от закрито
заседание от същия ден делото е насрочено за същия ден. На тази дата е
одобрено постигнатото между страните споразумение и наказателното
производство е прекратено.
НЧХД №152/2018 г.
Делото е образувано на 14.05.2018 г. по тъжба относно извършено
престъпление по чл.130, ал.1 от НК. Още същия ден делото е разпределено
на случаен принцип с протокол от избор на съдия докладчик. В закрито
заседание от 14.05.2019 г. с разпореждане делото е насрочено за 28.06.2019
г. Проведени са 5 съдебни заседания, като в нито едно от тях ход на делото
не е даден, поради отсъствие на подсъдимия, адвоката на тъжителя или
защитника на подсъдимия. В проведеното съдебно заседание на 12.12.2019
г. в съдебната зала не се явява тъжителя, който е редовно призован, като
същия не се и представлява от никого и на основание чл.24, ал.5, т.5 от
НПК съда прекратява наказателното производство.
НЧХД №53/2018 г.
Делото е образувано на 21.02.2018 г. по тъжба относно извършено
престъпление по чл.130, ал.1 от НК. Още същия ден делото е разпределено
на случаен принцип с протокол от избор на съдия докладчик. В закрито
заседание с разпореждане от 21.02.2018 г. делото е насрочено за 21.03.2018
г. На тази дата ход на делото е даден, но същото е прекратено в
наказателно – правната и гражданско – правната му части, поради
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изразеното становище на страните, а именно изразено извинение и
съжаление от страна на подсъдимия и прието същото съответно от страна
на тъжителката.
 НЧХД №351/2018 г.
Делото е образувано на 04.12.2018 г. по тъжба относно престъпление по
чл.143-144 от НК. Още същия ден делото е разпределено на случаен
принцип с протокол от избор на съдия докладчик. С разпореждане от
04.12.2018 г. делото е насрочено за 29.01.2020 г. На тази дата делото е
отложено поради нередовно призоваване на тъжителя, който е бил
представляван от адвоката си, като съда е дал 7 – мо дневен срок на
тъжителя да извърши корекция в депозираната от него тъжба. Делото е
отложено за 04.03.2020 г. На тази дата делото е прекратено поради
неявяване в съдебно заседание на тъжителя или негов представител без да
е представил доказателства за наличието на уважителни причини за това,
както и неизпълнение на дадените му указания.
НАХД №37/2018 г.
Делото е образувано на 07.02.2018  г.  по чл.78а от НК.  Още същия ден
делото е разпределено на случаен принцип с протокол от избор на съдия
докладчик. С разпореждане от същия ден делото е насрочено за 07.03.2018
г., когато е обявено и за решаване. Решението е от същия ден, както и
мотивите към него. Влязло в сила на 29.03.2018 г.
НАХД №179/2018 г.
Делото е образувано на 12.06.2018 г. по чл.78а от НК.  Още същия ден
делото е разпределено на случаен принцип с протокол от избор на съдия
докладчик. С разпореждане от същия ден делото е насрочено за 11.07.2018
г., когато е обявено и за решаване. Решението е от същия ден, както и
мотивите към него. Решението е влязло в сила на 30.07.2018 г.
НАХД №363/2018 г.
Делото е образувано на 22.11.2018  г.  по чл.78а от НК.  Още същия ден
делото е разпределено на случаен принцип с протокол от избор на съдия
докладчик. С разпореждане от 23.11.2018 г. делото е насрочено за
14.01.2019 г., когато е обявено и за решаване. Решението е от същия ден,
както и мотивите към него. Влязло в сила на 31.01.2019 г.
НАХД №186/2018 г.
Делото е образувано на 14.06.2018 г. по жалба на ФЛ срещу НП издадено
от Началник сектор“Пътна полиция“ към ОДМВР - Плевен. Още същия
ден делото е разпределено на случаен принцип с протокол от избор на
съдия докладчик. С разпореждане от 18.06.2018 г. делото е насрочено за
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12.07.2018 г. На тази дата делото е приключило и е обявено за решаване.
Решението е от 03.08.2018 г. С касационна жалба от 04.10.2018 г.
решението е обжалвано пред Административен съд – Плевен, където е
образувано Адм.дело №974/2018 г. С определение от 14.11.2018 г.
касационната жалба е оставена без разглеждане поради това, че същата е
подадена след изтичане на законоустановения срок за обжалване. Влязло в
сила на 27.11.2018 г.
НАХД №163/2018 г.
Делото е образувано на 21.05.2018 г. по жалба на ФЛ срещу НП издадено
от Началника на Митница Свищов. Още същия ден делото е разпределено
на случаен принцип с протокол от избор на съдия докладчик. Делото на
22.05.2018 г. с разпореждане от закрито заседание е насрочено за
21.06.2018 г. На тази дата не е даден ход на делото поради неявяване на
адвоката на жалбоподателя по делото по уважителни причини и същото е
отложено за 12.09.2018 г.,  когато е обявено за решаване. Решението е от
05.10.2018 г. С касационна жалба от 16.10.2018 г. решението е обжалвано
пред Административен съд – Плевен, където е образувано Адм.дело
№1021/2018 г. С решение от 07.12.218 г. Административен съд – Плевен е
отменил решението на РС – Червен Бряг и е потвърдил наказателното
постановление.
НАХД №124/2018 г.
Делото е образувано на 18.04.2018 г. по жалба на ФЛ срещу НП издадено
от Началник РУП към ОДМВР Плевен, РУ Червен Бряг. Още същия ден
делото е разпределено на случаен принцип с протокол от избор на съдия
докладчик. В закрито заседание от същия ден с разпореждане делото е
насрочено за 16.05.218  г.,  когато е даден ход на делото и същото е
отложено за изготвяне на съдебна експертиза за 14.06.2018 г. На тази дата
ход на делото не е даден поради неизготвена съдебна експертиза и делото е
отложено за 12.07.2018 г. На тази дата ход на делото е даден и същото е
обявено за решаване. Решението е от 03.08.2018 г. С касационна жалба от
22.08.2018 г. решението е обжалвано пред Административен съд – Плевен,
където е образувано Адм.дело №842/2018 г. С решение от 24.10.218 г.
Административен съд – Плевен е оставил в сила решението на РС – Червен
Бряг.
ЧНД №278/2018 г.
Делото е образувано на 20.09.2018 г. по жалба срещу прекратяването на
досъдебното производство – чл.243 от НПК. Още същия ден делото е
разпределено на случаен принцип с протокол от избор на съдия докладчик.
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С определение от закрито заседание проведено на 25.09.2018 г. съдът е
потвърдил изцяло Постановление на РП – Червен Бряг.
ЧНД №285/2018 г.
Делото е образувано на 27.09.2018 г. по искане на РП – Червен Бряг на
основание чл.251г, ал.5 ЗЕС. Още същия ден делото е разпределено на
случаен принцип с протокол от избор на съдия докладчик. С разпореждане
от закрито заседание от 27.09.2019 г. делото е приключило, като е
разпоредено на съответните мобилни оператори да изготвят и предоставят
необходимите справки във връзка с извършваното разследване.
ЧНД №181/2018 г.
Делото е образувано на 14.06.2018 г. по искане на разследващия полицай
за провеждане на разпит на свидетел пред съдия -чл.222 от НПК. С
протокол от същия ден за разпит на свидетел делото е приключило.

2019 г.

НОХД №178/2019 г.
Делото е образувано на 26.06.2019  г.  по внесен ОА на РП –  Червен Бряг
срещу 1 лице за извършено престъпление по чл.150, ал.1, вр. чл.18, ал.1 от
НК. Още същия ден делото е разпределено на случаен принцип с протокол
от избор на съдия докладчик. С разпореждане от закрито заседание от
същия ден делото е насрочено в разпоредително заседание за 31.07.2019 г.
На тази дата ход на делото е даден и същото е насрочено в заседание по
общия ред за същия ден, когато е приключило с обявяване на присъда.
Мотивите са предадени на 19.08.2019 г. Влязло в сила на 19.08.2019 г.
НОХД №175/2019 г.
Делото е образувано на 26.06.2019  г.  по внесен ОА на РП –  Червен Бряг
срещу 1 лице за престъпление по чл.343“б“, ал.1 от НК. Още същия ден
делото е разпределено на случаен принцип с протокол от избор на съдия
докладчик. С разпореждане от закрито разпоредително заседание от
26.06.2019 г., съда е установил че са налице основанията делото  да бъде
разгледано по реда на глава XXVII /съкратено съдебно следствие/.
Делото е насрочено за 03.07.219 г., когато е приключило с постановяване
на присъда. Мотивите са предадени същия ден. Дата на влизане в сила
11.07.2019 г.
НОХД №246/2019 г.
Делото е образувано на 16.04.2019  г.  по внесен ОА на РП –  Червен Бряг
срещу 1 лице за престъпление по чл.144, ал.3 вр. ал.2 от НК.  Още същия
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ден делото е разпределено на случаен принцип с протокол от избор на
съдия докладчик. С разпореждане от закрито разпоредително заседание от
16.04.2019 г. делото е насрочено в разпоредително заседание за 15.05.2019
г. На тази дата ход на делото не е даден поради искане от страна на
подсъдимия да му бъде назначен служебен защитник и делото е отложено
за 13.06.2019 г. На тази дата след даване ход на разпоредителното
заседание, с протоколно определение съдът е прекратил наказателното
производство и е изпратил делото по подсъдност на РС – Бяла Слатина,
тъй като деянието е извършено в района на РС – Бяла Слатина. От РП –
Червен бряг е подаден протест срещу определението до ОС – Плевен,
където е образувано ВЧНД №529/2019 г. С определение от 18.07.2019 г. е
потвърдено определението на РС – Червен Бряг. В РС – Бяла Слатина е
образувано НОХД №113/2019 г. С разпореждане от 12.08.2019 г. съда е
прекратил съдебното производство по НОХД №385/2019 г. по описа на РС
- Бяла Слатина и е повдигнал спор за подсъдност пред ВКС между РС -
Бяла Слатина и РС – Кнежа.  На 27.08.2019 г. ВКС е образувал
Наказателно дело частно производство №888/2019 г., като с определение
от 11.09.2019 г. делото е изпратено по подсъдност на РС – Червен Бряг на
основание чл.36, ал.1 и ал.2 от НПК. В РС – Червен Бряг делото е
образувано на 12.09.2019 г., като ръчно е разпределено отново на съдия
Христо Първанов. С разпореждане от 17.09.219 г. в закрито заседание
делото е насрочено в разпоредително заседание за 16.10.2019 г. На тази
дата ход на разпоредителното заседание не е даден поради неявяване на
подсъдимият, като е постановено принудителното му довеждане за
следващото съдебно заседание, което е насрочено за 14.11.2019 г. В това
съдебно заседание е даден ход на разпоредителното заседание, като след
провеждането му производството е продължило по реда на глава 27 от
НПК чл.370 и следващи от НПК при хипотезата на чл.371, т.2 от НПК. В
това съдебно заседание делото е приключило с обявяване на присъда.
Мотивите са предадени на  26.11.2019 г. Влязло в законна сила на
02.12.2019 г.
НЧХД №145/2019 г.
Делото е образувано на 27.05.2019 г. по тъжба относно извършено
престъпление по чл.148, ал.1, т.1 вр. чл.146, ал.1, пр.1 от НК. Още същия
ден делото е разпределено на случаен принцип с протокол от избор на
съдия докладчик. В закрито заседание от 28.05.2019 г. с разпореждане
делото е насрочено за 26.06.2019 г. На тази дата ход на делото е даден,
като същото е отложено за събиране на доказателства за 19.08.2019 г. В
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това съдебно заседание ход на делото не е даден и същото е отложено за
02.10.2019 г. поради отсъствие от залата на тъжителката по делото, тъй
като адвоката на същата е представил доказателство за това, че тя се
намира в болница. На тази дата делото е отложено за събиране на
доказателства за 06.11.2019 г., когато е приключило с присъда. Мотивите
са предадени на 21.11.2019 г. Влязло в законна сила на 22.11.2019 г.
НЧХД №194/2019 г.
Делото е образувано на 12.07.2019 г. по тъжба относно извършено
престъпление по чл.147, ал.1, пр.1 вр. чл.148, ал.2 вр. ал.1, т.1 от НК. Още
същия ден делото е разпределено на случаен принцип с протокол от избор
на съдия докладчик. В закрито заседание от 12.07.2019 г. с разпореждане
делото е насрочено за 11.09.2019 г. На тази дата ход на делото е даден,
като същото е отложено за призоваване на свидетел за 30.10.2019 г. В това
съдебно заседание ход на делото е даден съдебното следствие е
приключило и след прениите е възобновено отново, като е дадена
възможност на подсъдимия да предостави адресите и имената за
призоваване на исканият от него свидетел и делото е отложено за
28.11.2019 г. На тази дата делото е приключило с присъда. Мотивите са
предадени на 09.12.2019 г. Влязло в законна сила на 16.12.2019 г.
НАХД №323/2019 г.
Делото е образувано на 13.11.2019 г. по чл.78а от НК. Още същия ден
делото е разпределено на случаен принцип с протокол от избор на съдия
докладчик. С разпореждане от 14.11.2019 г. делото е насрочено за
12.12.2019 г., когато е обявено и за решаване. Решението е от същия ден,
както и мотивите към него. Влязло в сила на 31.12.2019 г.
НАХД №289/2019 г.
Делото е образувано на 22.10.2019 г. по чл.78а от НК.  Още същия ден
делото е разпределено на случаен принцип с протокол от избор на съдия
докладчик. С разпореждане от 23.10.2018 г. от закрито заседание делото е
насрочено за 20.11.2019 г., когато е обявено и за решаване. Решението е от
същия ден. Мотивите към решението също са от 20.11.2019 г. Решението е
влязло в сила на 06.12.2019 г.
НАХД №192/2019 г.
Делото е образувано на 09.07.2019  г.  по чл.78а от НК.  Още същия ден
делото е разпределено на случаен принцип с протокол от избор на съдия
докладчик. С разпореждане от същия ден делото е насрочено за 12.09.2019
г., когато е обявено и за решаване. Решението е от същия ден. Мотивите



53

към решението също са от 12.09.2019 г. Решението е влязло в сила на
07.10.2019 г.
НАХД №139/2019 г.
Делото е образувано на 17.05.2019  г.  по чл.78а от НК.  Още същия ден
делото е разпределено на случаен принцип с протокол от избор на съдия
докладчик. С разпореждане от 20.05.2019 г. делото е насрочено за
13.06.2019 г., когато е обявено и за решаване. Решението е от същия ден,
както и мотивите към него. Влязло в сила на 01.07.2019 г.
НАХД №19/2019 г.
Делото е образувано на 15.01.2019 г. по жалба на ФЛ срещу НП издадено
от Началник сектор „пътна полиция“ към ОДМВР Плевен. Още същия ден
делото е разпределено на случаен принцип с протокол от избор на съдия
докладчик. С разпореждане от закрито заседание от 15.01.2019 г. делото е
насрочено за 07.02.2019 г., когато е обявено за решаване. Решението е от
28.02.2019 г. Влязло в законна сила на 21.03.2019 г.
НАХД №88/2019 г.
Делото е образувано на 21.03.2019 г. по жалба на ФЛ срещу НП издадено
от началника на РУ Червен Бряг. Още същия ден делото е разпределено на
случаен принцип с протокол от избор на съдия докладчик. С разпореждане
от закрито заседание от 25.03.2019 г. делото е насрочено за 18.04.2019 г.
На тази дата ход на делото не е даден поради неявяане по уважителни
причини на адвоката на жалбоподателя и делото е отложено за 09.05.2019
г., когато е обявено за решаване. Решението е от 21.05.2019 г. Влязло в
сила на 13.06.2019 г.
НАХД №126/2019 г.
Делото е образувано на 02.05.2019 г. по жалба на ФЛ срещу НП издадено
от началник РУ към ОДМВР Плевен, РУ Червен Бряг. Още същия ден
делото е разпределено на случаен принцип с протокол от избор на съдия
докладчик. С разпореждане от закрито заседание от същия ден делото е
насрочено за 21.05.2019 г. На тази дата е даден ход на делото и същото е
отложено за разпит на свидетели за 05.06.2019 г. В това съдебно заседание
е даден ход на делото приети са новопостъпилите доказателства, но делото
е отложено поради неявяване на свидетелите за 03.07.2019 г., когато
отново делото е отложено поради неявяване на свидетел /по уважителни
причини/ за 05.09.2019 г. В това съдебно заседание делото е приключило и
е обявено за решаване. Решението е от 17.09.2019 г. Влязло в сила на
04.12.2019 г.
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ЧНД №33/2019г.
Делото е образувано на 31.01.2019 г. по молба на обвиняемо лице на
основание чл.68, ал.6 от НПК във връзка със съдебния контрол върху
мерките за процесуална принуда. Още същия ден делото е разпределено на
случаен принцип с протокол от избор на съдия докладчик. Още същия ден
с определение е оставена без уважение молбата на обвиняемия за отмяна
на наложената му мярка за процесуална принуда „Забрана за напускане
пределите на Република България“. Влязло в сила същия ден.
ЧНД №149/2019г.
Делото е образувано на 30.05.2019 г. по молба на осъдено лице във връзка
с чл.87 от НК – реабилитация. Още същия ден делото е разпределено на
случаен принцип с протокол от избор на съдия докладчик. С разпореждане
от закрито заседание от 30.05.2019 г. делото е насрочено за 26.06.2019 г.
На тази дата делото е приключило с определение за допускане на съдебна
реабилитация по чл.87 от НК.
ЧНД №25/2019 г.
Делото е образувано на 18.01.2019 г. по искане на РП – Червен Бряг на
основание чл.251г, ал.5 ЗЕС. Още същия ден делото е разпределено на
случаен принцип с протокол от избор на съдия докладчик. С разпореждане
от закрито заседание от 18.01.2019 г. делото е приключило, като е
разпоредено на съответните мобилни оператори да изготвят и предоставят
необходимите справки във връзка с извършваното разследване.

СЪДИЯ ЙОХАН ДЖЕНОВ
2018 г.

НОХД № 16/2018г.
Делото е образувано на 22.01.2018г. по внесен ОА срещу едно лице за
извършено престъпление по чл.325,ал.6,вр.ал.2,пр.3 от НК и по
чл.343в,ал.2,вр. с ал.1 от НК. Делото може да се определи като сложно от
фактическа и правна страна. С разпореждане от ЗРЗ проведено на
22.01.2018г. делото е насрочено за разглеждане в ОРЗ на 28.02.2018г., като
тогава ход на съдебното заседание не е даден поради неявяване на адвоката
на подсъдимия по уважителна причина. На 25.04.2018г. е даден ход на
разпоредителното заседание. На основание чл.252,ал.2,вр. с чл.248,ал.1,т.8
от НПК, съдът е насрочил делото за разглеждане по общия ред в съдебно
заседание на 23.05.2018г. Проведени са седем броя открити съдебни
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заседания при спазване на срока по чл.271,ал.10 от НПК. Най често делото
е отлагано за събиране на доказателства. Не се констатираха безпричинни
отлагания на съдебни заседания. Делото е приключено с присъда
постановена в съдебно заседание на 06.12.2018г. Мотивите са изготвени и
предадени на 05.07.2019г. Констатираното закъснение е от пет месеца;
НОХД № 364/2018г.
Делото е образувано на 22.11.2018г. по внесен ОА срещу едно лице с
повдигнато обвинение по чл.235,ал.1 от НК. С разпореждане от
26.11.2018г. делото е насрочено за разглеждане в ОРЗ на 10.12.2018г.,
когато е даден ход на разпоредителното заседание.След провеждане на
ОРЗ, на основание чл.252,ал.1 от НПК производството е продължило по
реда на гл.27 от НПК-чл.370 и сл. от НПК, при хипотезата на чл.371,т.2 от
НПК. В това заседание е постановена и присъдата. Мотивите са изготвени
и предадени на 19.04.2018г. Констатираното закъснение е повече от три
месеца;
НОХД № 258/2018г.
Делото е образувано на 28.08.2018г. по внесен ОА срещу едно лице за
извършено престъпление по чл.345,ал.2,пр.1 от НК. С разпореждане от
29.08.2018г. делото е насрочено за разглеждане в разпоредително съдебно
заседание на 26.09.2018г. На основание чл.252,ал.2,вр. с чл.248,ал.1,т.8 от
НПК, съдът е насрочил делото за разглеждане по общия ред в съдебно
заседание на 26.09.2018г. По делото са проведени четири съдебни
заседания при спазване на срока по чл.271,ал.10 от НПК. Делото е
приключено с присъда 17.01.2019г. Мотивите са изготвени и предадени на
17.04.2018г.;
НОХД № 203/2018г.
Делото е образувано на 04.07.2018г. с внесен ОА срещу едно лице за
извършено престъпление по чл.194,ал.3,вр. с ал.1 от НК. С разпореждане
от 05.07.2018г., делото е насрочено в разпоредително заседание на
12.09.2018г., когато ход на делото не е даден по причина на подсъдимата,
която се е явила в съдебно заседание без защита, но е заявила, че ще иска
да ползва такава. В следващото съдебно заседание проведено на
25.10.2018г. е даден ход на разпоредителното заседание. За разглеждане на
делото по общия ред същото е насрочено за 28.11.2018г.,като тогава ход на
делото не е даден. Не се е явил назначения служебен защитник на
подсъдимата, като същият е представил молба с искане за отлагана поради
служебен ангажимент в друг съд. В следващото съдебно заседание
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проведено на 11.12.2018г. делото е приключено със споразумение по реда
на чл.384 от НПК;
НОХД № 20/2018г.
Делото е образувано на 24.01.2018г. по внесено готово споразумение за
извършено престъпление по чл. 343-343а от НК. С разпореждане от същата
дата делото е насрочено за разглеждане в съдебно заседание на
30.01.2018г., когато и делото е приключено, като е одобрено внесеното
споразумение;
НОХД № 70/2018г.

Делото е образувано на 01.03.2018г. по внесено готово споразумение за
извършено престъпление по чл. 343б от НК. С разпореждане от същата
дата делото е насрочено за разглеждане в съдебно заседание на
06.03.2018г., когато и делото е приключено, като е одобрено внесеното
споразумение;
НЧХД № 52/2018г.
Делото е образувано 16.02.2018г. по частна тъжба. С разпореждане от
19.02.2018г. делото е насрочено за 28.03.2018г. Предвид постъпила молба
от частният тъжител с искане за прекратяване на производството с
определение от 23.02.2018г. делото е прекратено;
НЧХД № 1/2018г.
Делото е образувано на 02.01.2018г. по частна тъжба с правно основание
чл.146,ал.1,вр. С чл.148,ал.1,т.1 от НК. С разпореждане от 03.01.2018г.
делото е насрочено за 21.02.2018г.,когато е даден ход на делото и ход на
съдебното следствие. За събиране на доказателства делото е отложено за
13.03.2018г., когато ход на делото не е даден поради неявяване на
подсъдимата и заявено намерение за сключване на спогодба. Делото е
прекратено поради постигната и одобрена от съда спогодба в съдебно
заседание проведено на 29.03.2018г.;
НАХД № 48/2018г.
Делото е образувано на 16.02.2018г. на основание внесено постановление
на РП- Червен бряг по чл.78а от НК, за разглеждане по реда на чл.376,ал.1
от НПК. С разпореждане от 19.02.2018г. делото е насрочено за разглеждане
в съдебно заседание на 14.03.2018г. Делото е приключено в съдебно
заседание на 14.03.2018г., когато е и обявено решението;
НАХД № 295/2018г.
Делото е образувано на 05.10.2018г. на основание внесено постановление
от РП- Червен бряг по чл.78а от НК, за разглеждане по реда на чл.376,ал.1
от НПК. С разпореждане от 08.10.2018г. делото е насрочено за разглеждане
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в съдебно заседание на 30.10.2018г., като на тази дата ход на делото не е
даден, поради отсъствие на адвоката на подсъдимия. Представена е молба
с искане за отлагане на делото, като е представен и документ за
основателността на отсъствието. Делото е приключено в следващото
съдебно заседание проведено на 07.11.2018г., когато е и обявено
решението;
НАХД № 170/2018г.
Делото е образувано на 28.05.2018г.по жалба срещу ЕФ на РУ на МВР-
Червен бряг. С разпореждане от 25.05.2018г. делото е насрочено за
разглеждане в съдебно заседание на 14.06.2018г., когато не е даден ход
поради неявяване на страни в процеса, които са били редовно призовани.
Представени са искания за отлагане на делото съпроводени с оправдателни
документи. Делото е приключено в следващото съдебно заседание
проведено на 04.07.2018г. Решението е изготвено и обявено на
03.08.2018г.;
НАХД № 277/2018г.
Делото е образувано на 19.09.2018г. по жалба срещу наказателно
постановление на началника на РУП- Червен бряг. С разпореждане от
20.09.2018г. делото е насрочено за разглеждане в съдебно заседание на
18.10.2018г.,когато е и приключено, като е обявено за решаване.
Решението е изготвено и обявено на 19.11.2018г.;
НАХД № 107/2018г.
Делото е образувано на 02.04.2018г. по жалба срещу наказателно
постановление на директора на РДГ- Ловеч. С определение от
05.03.2018г.производството по делото е прекратено поради недопустимост
на жалбата;
ЧНД № 306/2018г.
Делото е образувано на 11.10.2018г. по реда на чл.64 от НПК, като е
насрочено за разглеждане същият ден. Ход на делото не е даден поради
отсъствие на защитника на подсъдимия по уважителна причина- служебен
ангажимент в друг съд. Делото е приключено на следващия ден;
ЧНД № 43/2018г.
Делото е образувано на 14.02.2018г. по реда на чл.243 от НПК. Делото е
приключено с определение от 21.02.2018г.;
ЧНД № 255/2018г.
Делото е образувано на 22.08.2018г. по реда на чл.243 от НПК. Делото е
приключено с определение постановено на 01.11.2018г.,като е налице
закъснение при произнасянето;
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ЧНД № 409/2018г.
Делото е образувано на 17.12.2018г. по реда на чл.65 от НПК. Насрочено за
разглеждане на 17.12.2019г., когато е и приключено;

2019 г.

НОХД № 50/2018г.
Делото е образувано на 16.12.2018г. по внесен ОА срещу едно лице за
извършено престъпление по чл.129,ал.2,вр. С ал.1 от НК. С разпореждане
от 19.02.2018г. делото е насрочено за разглеждане в разпоредително
заседание на 29.03.2018г., когато ход не е даден поради нередовно
призоваване на пострадалия от престъплението. В съдебно заседание на
02.05.2018г. е даден ход на делото в разпоредително заседание, като на
основание чл.252,ал.2,вр. С чл.248,ал.1,т.8 от НПК, съдът е насрочил
делото за разглеждане в съдебно заседание по общия ред на 06.06.2018г.
Проведени са десет съдебни заседания при спазване на срока по
чл.371,ал.10 от НПК. С изключение на две съдебни заседания, когато не е
даван ход на делото по уважителни причини, във всички други ход на
делото е даван и са извършване определени процесуални действия. Делото
най често е отлагано за събиране на доказателства. Не се констатираха
неоснователни отлагания, както и отлагания поради неизпълнени
административни процедури от страна на съдебния състав или
деловодството на съда. Делото е приключено с присъда постановена на
22.05.2019г. Мотивите са изготвени и предадени на 22.08.2019г.,със
закъснение повече от тридесет дни;
НОХД № 73/2018г.
Делото е образувано на 02.03.2018г. по внесен ОА срещу двама подсъдими
за извършено престъпление по чл.197,т.3, вр. С чл.195,ал.1,т. 3 и 4,вр. С
чл.194,ал.1,вр. С чл.20,ал.2,вр. С чл.63,ал.1,т.3 от НК. С разпореждане от
06.03.2018г. делото е насрочено за разглеждане в разпоредително
заседание на 12.04.2018г., когато ход на делото не е даден поради
нередовно призоваване на подсъдимия А.Е.Д. Делото е отложено за
02.05.2018г.,когато отново не е даден ход поради нередовно призоваване и
неявяване на подсъдимия А.Е.Д., като същият е обявен за ОДИ, като
делото е отложено за 21.06.2018г.,когато отново не е даден ход по същите
причини. Не е даден ход на делото и в съдебни заседания проведени на
12.07.2018г. и 19.09.2018г. и пак поради нередовно призоваване и
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неявяване на подсъдимия А.Е.Д.,като няма и резултат от обявеното ОДИ.
В съдебно заседание на 15.11.2018г. е даден ход на разпоредителното
заседание. На основание чл.252,ал.2,вр. С чл.248,ал.1,т.8 от НПК, съдът е
насрочил делото за разглеждане в съдебно заседание за разглеждане  по
общия ред на 18.12.2018г. Проведени са три съдебни заседания, като в
съдебно заседание на 07.03.2019г. делото е приключено със споразумение;
НОХД № 124/2019г.
Делото е образувано на 25.04.2018г. по внесен ОА срещу едно лице с
обвинение за извършено престъпление по чл.195,ал.1,т.3 и т.7, вр. с
чл.194,ал.1,вр. с чл.28,ал.1 от НК. С разпореждане от 25.04.2019г. делото е
насрочено за разглеждане в ОРЗ на 30.05.2019г., когато е даден ход на
разпоредителното заседание. След провеждане на разпоредителното
заседание, на основание чл.252,ал.1 от НПК, производството продължава
по реда на гл.27 от НПК- чл. 370 от НПК, при хипотезата на чл.371т.2 от
НПК. Присъдата е постановена в същото съдебно заседание на 30.05.2019г.
Мотивите са изготвени и предадени на 16.10.2019г. Констатираното
закъснение е повече от три месеца;
НОХД № 211/2019г.
Делото е образувано на 30.07.2019г. с внесено готово споразумение по
чл.381 от НПК. Делото е насрочено за съдебно заседание на 05.08.2019г.,
когато е и приключено, като е одобрено представеното споразумение;
НОХД № 355/2018г.
Делото е образувано на 19.11.2018г. по внесен ОА срещу едно лице за
извършено престъпление по чл.212,ал.4,вр. С ал.1 от НК. С разпореждане
от 20.11.2018г. делото е насрочено за разглеждане в разпоредително
заседание на 11.12.2018г., когато е даден ход на делото. На основание
чл.252,ал.2,вр. с чл.248,ал.1,т.8 от НПК, съдът е насрочил делото за
разглеждане по общия ред в съдебно заседание на 23.01.2019г. Делото
може да се определи като сложно от фактическа и правна страна.
Проведени са четири броя съдебни заседания при спазване на срока по
чл.271,ал.10 от НПК. Делата са отлагани за събиране на доказателства.
Делото е приключено с присъда постановена в съдебно заседание на
02.05.2019г. Мотивите са изготвени и предадени на 22.08.2019г.,като
констатираното закъснение е малко над един месец;
НЧХД № 144/2019г.
Делото е образувано по частна тъжба с правно основание чл.148,ал.1,т.1 от
НК. С разпореждане от ЗРЗ делото е насрочено за разглеждане на
27.06.2019г., когато е даден ход на делото и на съдебното следствие. За
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събиране на доказателства делото е насрочено 23.07.2019г., когато е даден
ход на делото и е постановена присъдата. Мотивите са изготвени и
предадени на 10.10.2019г.;
НЧХД № 248/2019г.
Делото е образувано на 13.09.2019г. по частна тъжба с правно основание
130,ал.2 от НК. С разпореждане от 13.09.2019г. делото е насрочено за
09.10.2019г., когато е даден ход на делото. За събиране на доказателства
делото е отложено за 14.11.2019г., когато е даден ход на делото, на
съдебното следствие, на съдебни прения и е постановена присъда.
Мотивите са изготвени и предадени на 25.11.2019г.;
НАХД № 62/2019г.
Делото е образувано на 27.02.2019г. по жалба срещу НП на директора на
РДГ- Ловеч. С разпореждане от същата дата делото е насрочено за
разглеждане в съдебно заседание на 27.03.2019г. По делото са насрочени
три ОСЗ при спазване на срока по чл.271,ал.10 от НПК. Делото е обявено
за решаване в съдебно заседание на 22.05.2019г. Решението е изготвено и
обявено на 10.10.2019г. Констатираното закъснение е повече от три
месеца;
НАХД № 68/2019г.
Делото е образувано на 07.03.2019г. по жалба срещу наказателно
постановление на директора на РДГ- Ловеч. С разпореждане от
07.03.2019г. делото е насрочено за 04.04.2019г. Проведени са две съдебни
заседания- на 04.04.2019г. и на 18.04.2019г., когато делото е обявено за
решаване. Решението е изготвено и обявено на 12.06.2018г.;
НАХД № 136/2019г.
Делото е образувано на 09.05.2019г. по жалба срещу наказателно
постановление на ОДМВР- Плевен, сектор „Пътна полиция“ по Закона за
движение по пътищата.С разпореждане от 09.05.2019г. делото е насрочено
за разглеждане в съдебно заседание на 05.06.2019г. Проведени са две
съдебни заседания- на 05.06.2019г. и на 03.07.2019г., когато делото е
обявено за решаване. Решението е изготвено и обявено на 15.10.2019г.,
като констатираното закъснение е повече от два месеца;
НАХД № 208/2019г.
Делото е образувано на 26.07.2019г. с внесено постановление на РП-
Червен бряг на основание чл.78а от НК, по реда на чл.376,ал.1 от НПК. С
разпореждане от същата дата, в срока на съдебната ваканция делото е
насрочено за разглеждане в съдебно заседание на 17.09.2019г.,когато е и
приключено,като решението е обявено в съдебно заседание на същата дата;
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НАХД № 127/2019г.
Делото е образувано на 02.05.2019г. с внесено постановление на РП-
Червен бряг на основание чл.78а от НК, по реда на чл.376,ал.1 от НК. С
разпореждане от 03.05.2019г. делото е насрочено за разглеждане в съдебно
заседание на 30.05.2019г., когато е и обявено за решаване. Решението е
изготвено и обявено на 30.05.2019г.;
НАХД № 416/2018г.
Делото е образувано на 20.12.2018г.с внесено постановление от РП-
Червен бряг на основание чл.78а от НК, за разглеждане по реда на
чл.376,ал.1 от НПК. С разпореждане от 20.12.2018г. делото е насрочено за
16.01.2019г., когато делото е приключено, като същият ден е обявено и
решението;
НАХД № 259/2019г.
Делото е образувано на 25.09.2019г. с внесено искане от РП- Червен бряг
приложение на разпоредбата на чл.78а от НК и разглеждане на делото по
реда на чл.376,ал.1 от НПК. С разпореждане от 25.09.2019г. делото е
насрочено за разглеждане в съдебно заседание на 24.10.2019г., когато е и
приключено, като решението е обявено същият ден;
ЧНД № 423/2018г.
Делото е образувано на 27.12.2018г. по жалба срещу постановление на РП-
Червен бряг по чл.243 от НПК. Делото е приключено с определение на
22.01.2019г.;
ЧНД № 201/2019г.
Делото е образувано на 18.07.2019г. по чл.243 от НПК. Делото е
приключено с определение от 08.08.2019г.;

Констатацията, която може да се направи, на база на проверените
дела е, че делата /с посочените изключения/ се образуват, насрочват и
приключват в установените процесуални срокове .

Отлагането на делата се е дължало на няколко основни причини :
нередовно призоваване на подсъдими и свидетели; неизготвени
експертизи и отсъствие на вещи лица; неявяване на защитници, най - често
основателно, като в случаите на неоснователно неявяване на страни в
процеса, съдиите са използвали предоставените им от процесуалния закон
способи за дисциплиниране на участниците в процеса и това се е
отразявало благоприятно на продължителността на производствата;
искания за събиране на нови доказателства, включително назначаване на
нови експертизи.

Делата са администрирани своевременно, съгласно изискванията на
закона и ПАС.
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ВЪЗ ОСНОВА НА ИЗЛОЖЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ ОТ
ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА, ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ ВИСШИЯ

СЪДЕБЕН СЪВЕТ ПРАВИ СЛЕДНИТЕ

  ИЗВОДИ :

1. По показател „административно ръководство и организация на
дейността”:

  1.1. В Районен съд – Червен бряг е създадена много добра
организация на административната дейност. Процесът на обслужване на
гражданите е максимално оптимизиран. Осигурена е откритост,
достъпност и прозрачност на действията на съда. Районен съд – Червен
бряг предоставя следните информационни услуги: унифицирани
наказателни табла, табели, брошури и др. Правят се устни справки по
делата. Съдът разполага със собствен сайт, поддържан в актуално
състояние, на който могат да се правят справки за съдебния район,
структурата на съда, деловодства, отчет за дейността му. Предоставя се
информация за насрочените съдебни заседания и ежедневно се публикуват
съдебните актове по делата.

1.2. През 2018г. и 2019г. в РС- Червен бряг са продължили да
действат Вътрешни правила за работа с Централизираната система за
разпределение на делата утвърдени със Заповед № РД-135/30.12.2015г. на
Адм.ръководител на РС-Червен бряг, допълнени със заповед № РД-09-
51/04.04.2016г. и изменени със заповед с №РД – 09-144/05.12.2016г., №
РД-09-6/26.01.2017г., № РД-41/30.05.2017г. и №РД-09-65/14.08.2017г.

Новопостъпилите дела се образуват и разпределят с
Централизираната система за случайно разпределение на делата /ЦСРД/,
предоставена и утвърдена с Решение по протокол № 23 от 07.05.2015
година на Висш съдебен съвет.

В Районен съд Червен бряг щатната численост на съдиите е 4
/четирима/, но от м.02.2018г. в съда работят трима районни съдии.  Всички
съдии участват във всички групи дела. За всеки съдия е определен еднакъв
процент на натоварване – 100% вкл. на адм.ръководител на съда (заповед
№ 62/07.10.2015г. и заповед № РД-09-104/04.12.2017г./)

 2. По показател „организация на деловодната дейност”:
2.1. Деловодните книги по наказателните дела за 2018 г. и 2019 г. са

по утвърден образец и водени съгласно изискванията на ПАС. Не бяха
установени пропуски при попълването на срочните книги и книгата за
веществените доказателства, описани в обстоятелствената част на акта.



63

Постъпващите в съда книжа по наказателни дела се вписват, обработват,
подготвят за доклад и се докладват своевременно. Книжата по които се
образуват наказателни дела се докладват в срока по чл. 35 ал.4 от ПАС.
Спазва се изискването за прилагане на протокол от проведеното
разпределение по делата. Съдебните протоколи отговарят на изискванията
на чл.311 от НПК. Съдебните протоколи по делата се изготвят в срок от 3
дни след съдебното заседание. Няма наказателни дела протоколите, по
които са били изготвени в срок по-дълъг от 3 /три/ дни.

2.2. Връчването на призовки, съобщения или преписи от жалба на
участвали в производството страни се извършва в срок от 3 дни. Няма
наказателни дела, при които този срок не е спазен.
          Изпращането на преписи от решенията на страните се извършва най-
късно на следващия ден след предаване на решеното дело в деловодството.
В РС – Червен бряг няма административно-наказателни дела, по които
този срок не е спазен. Изпращането на преписи от протести или жалби на
страните се извършва, най-късно на следващия ден след разпореждането на
съдията. Няма дела, по които този срок не е спазен. Изпращането на делата
на по-горна инстанция става до 3 дни след изтичане на срока за
възражения по подадена жалба, или протест. Няма наказателни дела, по
които този срок  не е спазен.

2.3. Делата се съхраняват в деловодството, а свършените дела се
предават в архив в определените за това срокове. Спазвани са всички
изисквания на гл.16 от ПАС.

2.4. Постъпилите в съда веществени доказателства се приемат
опаковани съобразно естеството им и по подходящ за съхранение начин.
Регистрират се в книгата за веществени доказателства на хартиен и
електронен носител от съдебния архивар. Описват се подробно, като се
означават по вид/ отличителни знаци/, марка и брой. Върху копие от
приемо-предавателния протокол, прикачен към вещественото
доказателство се вписва номера и годината на делото и номера , под който
е записано в книгата.Веществените доказателства, с изключение на парите
и други ценности, се съхраняват в специално определено за това
помещение.Книгата за веществени доказателства за 2018г. е
прономерована, прошнурована с подпис на Административния
ръководител и е отбелязано колко листа съдържа,  с първо вписване на
12.01.2018г, приключена на 28.12.2018г. Книгата за веществени
доказателства за 2019г. е прономерована, прошнурована с подпис на
Административния ръководител и е отбелязано колко листа съдържа,  с
първо вписване на 03.01.2019г, приключена на 30.12.2019г. Протоколите
на комисията от извършените годишни и текущи проверки на
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веществените доказателства се съхраняват като приложения към книгата за
веществените доказателства, а  актовете за унищожаване на веществените
доказателства се съхраняват в отделна папка.На всички книги е отбелязан
номенклатурния номер.

3. По показател „срочност на разгледаните дела”:
Общата оценка на дейността по организацията на образуване,

движение и приключване на делата е много добра.
3.1. В Районен съд – за 2018 г. и 2019 г. има пет дела върнати на

прокурора за отстраняване на ОФГ в обвинителния акт на основание
чл.248а, ал.1 от НПК.

3.2. В Районен съд – за 2018г. и 2019г. няма прекратени съдебни
производства на основание чл.248а, ал.2 от НПК.

3.3. Подготвителните действия за разглеждането на делото в съдебно
заседание, съответно разпоредително заседание, се извършват от
определените докладчици с необходимата задълбоченост. Произнасянето
на съдиите по чл.247а, ал.2, т.1 от НПК и по чл.252, ал.2 и ал.4 от НПК,
във връзка с насрочването и разглеждането на делата в разпоредително
заседание, съответно в открито съдебно заседание, с незначителни
изключения е ставало своевременно.

3.4. При отлагане на дела в Районен съд – Червен бряг насрочването
е ставало в рамките на срока, предвиден в чл.271, ал.10 от НПК.

3.5. По проверените дела не се констатира безпричинно отлагане и
забавяне на производството. Най-често срещаната причина за отлагане на
делата е свързано с назначаване на експертизи, разпит на повече
свидетели, събиране на доказателства, отсъствия от съдебната зала на
страните по делото и техните защитници /предимно по уважителни
причини – заболяване, спешна служебна ангажираност и др./.

3.6. През проверявания период няма прекратени дела поради изтекла
давност и изгубени наказателни дела. За посочения период има едно
спряно наказателно дело, което е възобновено.
  3.7. През проверявания период има три дела с възобновено
наказателно производство.

3.8. През проверявания има едно НОХД, образувано две и повече
години преди момента на проверката.

3.9. Постигнатото съотношение между постъпили и свършени дела,
през всяка от проверените години, е много добро.

3.10. Няма нарушения на сроковете, предвидени по чл.65, ал.3 от
НПК.
          3.11. Няма нарушения на сроковете, предвидени по чл.243, ал.5 от
НПК.

3.12. Няма нарушения на сроковете по глава ХХІV от НПК „Бързо
производство“.
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3.13. По незначителен брой дела са допуснати нарушения на
сроковете по глава ХХVIII от НПК „ Освобождаване от наказателна
отговорност с налагане на административно наказание“.

3.14. По няколко дела са допуснати нарушения на сроковете по глава
XXIX от НПК „Решаване на делото със споразумение”.

3.15. Организацията по привеждане в изпълнение на влезлите в сила
присъди и определения, както и резултатите от същата, са много добри.

4. По показател „срочност на изготвяне на съдебните актове”.
         4.1. В Районен съд- Червен бряг за проверявания период
преимуществено делата са приключвали в рамките на сроковете по чл.308
и чл.340 от НПК. Като цяло, изключение прави съдия Дженев, който е
допуснал закъснение при изготвянето и предаването на мотивите и
решенията към някои съдебни актове. Закъсненията при изготвянето и
предаването на съдебните актове подробно са изнесени в т. II.13 и т.III.13.
С оглед констатираните закъснения при изготвяне и обявяване на
съдебните актове, ИВСС ще направи препоръка към съдия Дженев да
спазва стриктно сроковете по чл.308 и чл.340 от НПК.

5. По показател „качество на съдебните актове” :

5.1. В Районен съд – Червен бряг през 2018 г. има общо 81 броя
обжалвани и протестирани съдебни актове,като от инстанционен контрол
са върнати 81 броя обжалвани и протестирани съдебни актове.

От върнатите от инстанционен контрол 81 бр. дела по 31 бр.
съдебните актове са потвърдени; по 40 бр. дела съдебните актове са
отменени. Отменени с връщане на делото за ново разглеждане са 32  броя
съдебни актове ; отменени с постановяване на нова присъда са 6 бр.
съдебни актове; 2 бр. са отменени съдебни актове с прекратяване на
наказателното производство.Изменени са съдебните актове по 10 бр. дела.

В Районен съд – Червен бряг през 2019 г. има общо 77 броя
обжалвани и протестирани съдебни актове, като от инстанционен контрол
са върнати 77 броя обжалвани и протестирани съдебни актове. От
върнатите от инстанционен контрол 77 бр. дела по 36 бр. съдебните актове
са потвърдени; по 31 бр. съдебните актове са отменени. Отменени с
връщане за ново разглеждане са 23 бр. дела. Отменени с постановяване на
нова присъда- 3 бр. дела и отменени с прекратяване на НП- 5 бр. дела.
Изменени са съдебните актове по 10 бр. дела.

5.2. При извършената проверка на конкретни дела /подробно описани
в акта/, приключили с влязъл в сила съдебен акт, не бяха констатирани
допуснати от магистратите нарушения на материалния и процесуалния
закон, както и отклонения от тълкувателната практика на ВКС.

6. Организацията по привеждане в изпълнение на влезлите в сила
присъди е на много добро ниво.



Brs ocHoBa Ha HarIpaBeHI{Te r{3BoAr.r v Ha ocHoBaHn e qJr. 5g, an. 2 or
3arcona sa cr4e6Hara BJracr, lfHcnercroparbr ruru Bucurrrfl cr4e6eu cbBer
AaBa cJreAHaTa rrpe[opbKa :

1' IrpenopbrrBa Ha cbAuq froxaH ,{xenon Aa crra3Ba crprrKTHo cpoKa
ro qJr. 308 v n.n. 340 or HfIK rpu r{srorBflHero *r rpeAaBaHero Ha
MOTuBrrre I{ peueHl{flTa KbM rrocraHoBeHHre crAeonn aKToBe.

Cpor 3a H3rrbJrHeHr4e Ha npenopbKara - [ocrorHeH.

3a npednpuemume MepKu, c oaned Hanpa,eHamo npenop.bKa,
rlrucnexmopom'bm xon BCC do 6ode yeedoneru e edruoneceqeH cpoK.

Ha ocHoeaHure vl. 58, an. 3 3aroHa sa cr4e6Hara BJracr, eK3eMrrJryrp or
Hacrotlru4t aKT Aa ce rl3[parrd Ha A4rr,ruuucrparr{BHrlrr pbKoBoAHTen Ha
PafioHen cbA - r{epneu 6pxr, rofiro B eAHoMecer{eH cpoK or nonr{aBaHero My
Aa 3arro3Hae c Hero cr4uure u cr4e6nnTe cnyxvrerrr4.

flpe4ce4areJltr ua PC - gepnen 6p-rr Aa yBeAoMr.r rJraBHvrfl uHaileKrop Ha
I'Incuerropara rrrvr BCC 3a r43rrbJrHeHrrero Ha roBa cBoe 3a.rlbJrx{eHr4e.

BrspaxeHr{r Morar Aa ce [paBrr B ceAeMAHeBeH cpoK or noryr{aBaHero
My, rlpeA UIaBHLI-f, I4HcIIeKTop Ha I4ncuerropura runr BCC, cbrJracHo .{r.58,
ar.3 or 3aroua sa clAe6nara BJracT.

Cne.q r43Tr4qaHe Ha cpoKa rro qJr. 58, an. 3, n3p. 2-po or 3arosa sa
cr4e6nara BJIacr, npLI nl4nca Ha rlocrbrrl4nr{ Bb3pa}Kelvlr\ a npr4 rrocrbrrr4Jrz
TaKpIBa - cneA npou3HacsHero Ha rJraBHrrr r4HcneKTop Ha ITIBCC rro rrx, Korrue
OT aKTa' BeAHO C Bb3paXeHIdflTA I'I peIXeHLI.[Ta IIO T.'IX Ha |JIaBHLITI IIHCIIeKTOq, Hd
eneKTpoHeH HOCLrren Aa ce Lr3nparrr Ha lpeAceAarers Ha orprxen cbA _
lheneu.

Ha ocnonaHr4e un.54, aJr.1, r.5 or
ce r43rrpaTr4 Ha [peAceAaTencTBaulzrr
crAe6en cbBer.

3arona sa cr4e6Hara BJracr, aKTbr Aa
cr4uitcrcara KoJrerr,nr npv Bprcruu.s

UHCfIEKTOP:
MAPl4tr
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