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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-20-57/30.09.2020 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 –
Габрово 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 05.10.2020 г. до 09.10.2020 г.

ПРОВЕРЯВАЩИ:

ИНСПЕКТОР: МАРИЯ НЕЙКОВА

ЕКСПЕРТИ: МИГЛЕНА ЖЕЛЕВА 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:
Административен ръководител - председател на Районен съд –

Габрово  е Пламен Пантев Денев, назначен на длъжността от
06.15. 2015 г., съгласно Протокол № 54 от заседание на Висшия съдебен
съвет, проведено на 29 октомври 2015 г. С решение   по Протокол № 1,
т. 37 от заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет,
проведено на 10 януари 2017 година, е повишен в ранг „съдия във
ВКС/ВАС".

Заместник на административния ръководител на Районен съд -
Габрово е Велемира Денчева Димитрова. Съдия Димитрова е назначена
на длъжността на 22 февруари 2016 г. Съгласно решение по Протокол
№ 1, т. 37 от заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет,
проведено на 10 януари 2017 година, е повишена в ранг „съдия във
ВКС/ВАС".

В  Районен съд – Габрово няма обособени отделения.
През проверявания период наказателни дела са разглеждали: съдия

Пламен Пантев Денев, съдия Диана Ангелова Петракиева, съдия
Зорница Валентинова Петрова, съдия Васил Венелинов Ставрев.

Общият брой на съдиите по щат е 10.

В Районен съд – Габрово  съдебните служители са разпределени в
обща и специализирана администрация и  работят 32 служители.

Служителите изпълняват своите функции, съобразно ПАС и
длъжностните характеристики.

Съотношението между броя на съдиите и съдебните служители е
следното:

§брой служители/ магистрати - 3.2
В Районен съд  - Габрово съдебните служители са разпределени,

съобразно чл. 14 от глава пета от  ПАС, в обща  и специализирана
администрация.

В специализираната администрация на съда влизат следните
служби:

1. "Регистратура за класифицирана информация";
2. "Регистратура";
3. "Съдебно деловодство";
4. "Съдебни секретари";
5. "Архив";
6. "Връчване на призовки и съдебни книжа";
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7.  "Бюро съдимост".
I.2.Материална база, техническа обезпеченост, информационно

обслужване и информационни технологии:

Районен съд – Габрово е един от четирите районни съдилища в
района на Окръжен съд – Габрово.

Съдът се помещава в сградата на съдебната палата на адрес:  град
Габрово, площад Възраждане № 1, която се стопанисва от Окръжен съд –
Габрово.

Съдиите са по един в кабинет. Създадена е благоприятна работна
среда за магистратите и служителите.

Съдът разполага с 4  броя съдебни зали. Залите са оборудвани със
системи за аудио-запис и монитор за съдебния състав. Всяка зала
разполага с информационно табло за разглежданите дела.

Във фоайето на съда има указателни табели с номерата на
кабинетите и службите, както  и информационни табла, на които всеки ден
се поставя списъци със залите и делата, които се разглеждат. Съдебните
зали се намират на втория етаж на съдебната палата, където  има
поставени информационни брошури, които са в помощ на страните по
делата. Интернет страницата на съда се поддържа и  актуализира
периодично, публикува се график на насрочените дела, както и друга
информация, която е от полза на гражданите. Пред  всяка от съдебните
зали е поставено информационно табло с  вида и номера на делото, което
се разглежда в момента в съдебната зала.

Отделно от тях на всеки етаж има указателни табели за улеснение
на достъпа до  деловодството и администрацията на съда,  а също така и до
съдебните зали.

ПОС-терминални устройства за бюджетната сметка  на Районен съд
– Габрово са поставени в Бюро „Съдимост“ и Регистратурата в съдебно
деловодство, с цел максимално да се улеснят гражданите при получаване
на желаната от тях услуга от съда.

В Районен съд - Габрово е обособена отделна регистратура за
работа с класифицирана информация, изградена в съответствие със ЗЗКИ и
ППЗЗКИ. Регистратура „класифицирана информация" се намира на първия
етаж. Състои се от Зона 1 и Зона 2. Регистратурата е оборудвана с метална
каса. Документите се изготвят на персонален компютър, който не е
сертифициран за работа с КИ и не е свързан в мрежа. В регистратурата се
водят всички регистри, изисквани по закон.

Техническата обезпеченост на съдиите за бърз и лесен достъп
до актуалното българско законодателство и правото на ЕС



5

гарантират 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.

Районен съд - Габрово има  въведени писмени правила за
управление на информацията и IT технологиите - Правила за ползване
на компютърната и комуникационна техника  в Районен съд- Габрово,
съгласно заповед № РД-13-88 от 01.07 2019 година  на
председателя на съда. Сигурността на информацията в локалната
мрежа се осигурява от използването на антивирусен лицензиран
програмен продукт „ESET Endpoint Antivirus" предоставен от ВСС

Всички съдии и служители са обучени за работа с MS Office, MS
Word, Internet Explorer, Adobe Acrobat Reader. Работните места са
оборудвани с компютърна техника, която в по-голямата си част е остаряла
и подлежи на подмяна. Всички работни места са свързани с  локална
компютърна мрежа с 2 броя сървъра. Компютрите се поддържат в много
добро хардуерно и софтуерно състояние и отговарят на съвременните
изисквания. От 2009 година  е въведена в експлоатация деловодната
програма "САС Съдебно Деловодство". Програмата се използва от
специализираната администрация на съда и съдиите за управление на
делата. Съдът използва правно-информационните продукти „Апис" с
модули „Апис право", "Апис процедури", "Апис време", "Апис практика",
"Евро право" Правно-информационните продукти са мрежови вариант и са
достъпни от всички работни места.

Работните места са оборудвани с компютърна техника, която в по-
голямата си част е остаряла и подлежи на подмяна.

Web-сайтът Районен съд – Габрово се поддържа ежедневно в
актуално състояние.

Изградена е компютърна мрежа за цялата съдебна палата. Съдът
полага усилия за окомплектоване на софтуерния продукт с нови модули,
предлагани от доставчика на услугата.

Счетоводният отдел ползва програмните продукти: „Алиса",
„Аладин" и „Web БП- Конто 66". За служба „Бюро съдимост" се използва
програмния продукт АИС„Бюро съдимост". "Съдебно изпълнителна
служба"  работи със софтуера "JES"  –  „Темида 2000  –  Еди Чакъров“  -
Варна. Използва се "Програма за разпределение на делата" от 01.10.2015
година ии "Система за изчисляване на натовареността на съдиите" –
01.04.2016 година. Съдебният администратор използва програмен продукт
„Личен състав“ на „Информационно обслужване“  АД – Варна.
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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.

Разпределение на делата се осъществява чрез Централизирана
система за случайно разпределение на делата (ЦССРД), разработена от
„Смарт Системс 2010” ЕООД, утвърдена от Висш съдебен съвет с
Решение № 23/07.05.2015 г. и въведена в реална експлоатация от
01.10.2015 г.

В изпълнение на Правилата за оценка на натовареността на
съдиите, приети от ВСС на 16.12.2015 г. с решение по Протокол № 62, т.
9, изменени и допълнени с решение по т.81 на Протокол № 15 от
24.03.2016 г., в сила от 01.04.2016 г., към използваната в съдилищата
ЦССРД е въведено ново приложение, в което се отбелязват всички данни,
свързани с натовареността на съдиите - групите дела, първоначалните и
коригирани коефициенти за тежест, както и разполагаемото годишно
време на всеки съдия.

Съответния коефициент на тежест се определя автоматично от тази
система след въвеждане на шифъра на делото (съобразно номенклатурата
от 12.07.2016 г. на приетите нови Шифри за делата и Правилата за оценка
на натовареността).

Първоначалният коефициент, както и окончателния коефициент за
тежест (след неговите възможни, но не задължителни корекции) на делата
се отразяват в Система за изчисляване на натовареността на съдиите
(СИНС) – приложение, свързано и ползващо данни от ЦССРД.

Системата от коефициенти се прилага по еднакъв начин за всички
съдилища и съдии, в зависимост от вида и тежестта на разглежданите
дела, като се явява измерител на реално изразходвано време,
предварително определено по всички групи дела.

Разделението на делата между съдиите се извършва на принципа на
случайния избор, чрез електронно разпределение съобразно поредността
на постъпването им, по материя и видове дела, съобразена с процесуалните
срокове, изискващи незабавно произнасяне.

В утвърдените от административния ръководител на съда и
действащи Вътрешни правила за случайно разпределение на делата са
посочени подробно делата, които се разглеждат на дежурство. Със заповед
на административния ръководител за проверявания период са изготвяни
месечни графици на дежурствата.
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В Районен съд - Габрово действат Вътрешни правила за
образуване и разпределение на делата, утвърдени от административния
ръководител със Заповед № РД-13-402 от 05.12.2016  година.

Вътрешните правила са съобразени със ЗСВ, ПАС, Единна
методика по приложението на принципа на случайното разпределение на
делата в районните, окръжните, административните, военните,
апелативните и специализираните съдилища, приета от ВСС с протокол
№ 13/19.03.2015 г., както и с приетите от ВСС на 16.12.2015 година и
изменени и допълнени на 24.03.2016 година Правила за оценка
натовареността на съдиите.

Вътрешни правила са приети с решение на Общото събрание на
съдиите в Районен съд – Габрово, проведено на 01.12.2016 г. и влизат в
сила от тази дата, като отменят утвърдените със Заповед № РД-13-
189/06.06.2016 г. на административния ръководител – председател на
Районен съд Габрово Вътрешни правила за случайно разпределение на
делата.

Приетите вътрешни правила са публикувани на интернет -
страницата на Районен съд - Габрово и могат да бъдат изменяни и
допълвани само по реда на тяхното приемане.

Достъп до ЦСРД е възможно само чрез квалифициран електронен
подпис /КЕП/, потребителско име и парола. Достъп до ЦСРД имат
административния ръководител на съда и определените със Заповед от
административния ръководител лица, които имат издаден персонален
служебен квалифициран електронен подпис /КЕП/ за използване на
Централизираната система за разпределение на делата:

- Пламен Денев - административен ръководител на ГРС;
- Велемира Димитрова – зам. на административния

ръководител на ГРС;
-  Диана Петракиева –съдия;
-  Радосвета Станимирова – съдия
-  Гергана Антонова – съдия;
-  Зорница Петрова – съдия;
-  Христо Христов – съдия;
-  Диан Атанасов – съдия;
-  Васил Ставрев – съдия;
-  Боян Христов Косев - съдия
Административния ръководител на Районен съд -  Габрово

извършва разпределението на наказателните дела чрез ЦСРД, а заместник
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на административния ръководител на ГРС извършва разпределението на
граждански дела, чрез ЦСРД.  Административният ръководител възлага
тази дейност при негово отсъствие и отсъствие на зам. председателя на
определен със заповед съдия.

Съдиите, които разглеждат наказателни дела, са работили при 95%
натоварване.

Председателят на съда, който  разглежда наказателни дела е
работил при 64% натоварване.

Заместник – председателят, разглежда граждански дела и  участва
при натовареност 87,5% дела.

Съдиите дават дежурства съобразно график за дежурствата, който
се изготвя от съдебния администратор. Съгласно утвърдени Вътрешни
правила за разпределение на делата в РС – Габрово   по време на
дежурство се разглеждат следните видове дела:

А) НОХД, образувани като НЕЗАБАВНИ производства по Глава
25 от НПК;

Б) ЧАСТНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА, образувани във връзка
с:

- искания, направени от органи на досъдебното производство за
даване на разрешение за извършване или одобрение на извършени
процесуални действия;

- разпити пред съдия;
- молби за разкриване на банкова или търговска тайна по Закона за

кредитните институции (ЗКИ); Закона за публичното предлагане на
ценни книжа (ЗППЦК) и Закона за пазарите на финансови инструменти
(ЗПФИ); направени от компетентните лица по съответните закони или
прокурора, като внесените искания от КОНПИ се изключват от тях;

- искания по ЗЕС - явни и класифицирани, вкл. и образувани въз
основа на чл.159а от НПК - по искане на наблюдаващ прокурор,
направено в рамките досъдебно производство;

- искане за налагане на мерки за процесуална принуда по чл. 67,
чл. 68 ал.4, чл. 70 ал.1 изр. 1-во, ал.2 и чл. 70 ал.5 от НПК - в случаите,
в които са направени по досъдебно производство;

- искания по чл.68 от ЗМВР;
- искания с правно основание чл.40 ал.4 от ДОПК;
- частни административни дела - административно - наказателни

дела - за дребно хулиганство по Указа за борба с дребното хулиганство
(УБДХ) или Закон за опазване на обществения ред при провеждане на
спортни мероприятия (ЗООРПСМ);
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- ЧНД с правно основание, произтичащо от разпоредби на други
закони или подзаконови нормативни актове, които подлежат на
разглеждане незабавно или в кратки срокове от Районен съд - Габрово.

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

        Със заповед № РД-13-318 от 01 август 2018 година на
Административния ръководител-председател на Районен съд  -
Габрово,   във връзка с чл.  329,  ал.  3  от   ЗСВ,  и с оглед обезпечаване
правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок през
периода на съдебната ваканция, в изпълнение на решение по т.90 от
Протокол № 21 от заседание на Пленума на ВСС, проведено на
19.07.2018 година и решение по т. 36 от Протокол № 24 от заседание на
Съдийската колегия на ВСС, проведено на 17.07.2018 г. е определил по
време на съдебната ваканция за 2018  година да се разглеждат
следните видове дела:

1. НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ОБЩ ХАРАКТЕР :
-  Дела, по които има постановена мярка за неотклонение
задържане под стража;
-  Дела по глава XXIV от НПК – Бързо производство;
-  Дела по глава XXVIII от НПК - Освобождаване от наказателна
отговорност с налагане на административно наказание;
-  Дела по глава XXIX от НПК - Решаване на делото със
споразумение;
- Дела за задължително настаняване и лечение по Закона за
здравето и дела за принудителни медицински мерки по НК и НПК
- Всички непосочени по-горе дела, за които закон предвижда
разглеждането в срок, по-кратък от един месец.
2. Дела, които следва да се разглеждат по ДЕЖУРСТВО:
- ЧАСТНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА :
-по искания, направени от органи на досъдебното производство за
разрешение или одобрение на процесуални действия;
-разпити пред съдия;
-производства по мерки за неотклонение;
-по молби за разкриване на банкова или търговска тайна по Закона
за кредитните институции (ЗКИ); Закона за публичното предлагане
на ценни книжа (ЗППЦК) и Закона за пазарите на финансови
инструменти (ЗПФИ); направени от компетентните лица по
съответните закони или прокурора;
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  - по ЗЕС - явни и класифицирани, вкл. и образувани въз основа на
чл.159а от НПК, по искане на наблюдаващ прокурор в  досъдебното
производство;

 - частни административни дела - административно - наказателни
дела - за дребно хулиганство по Указа за борба с дребното
хулиганство (УБДХ) или Закон за опазване на обществения ред при
провеждане на спортни мероприятия (ЗООРПСМ);
През съдебната ваканция, по преценка на съдиите-докладчици, се

разглеждат граждански и наказателни дела, извън видовете, посочени по-
горе в настоящата заповед, ако това няма да доведе до накърняване на
правата на страните.

Със заповед № РД-13-79 от 04.06.2019 година на
административния ръководител-председател на Районен съд  -
Габрово  е разпоредил по време на съдебната ваканция за 2019 г. да се
разглеждат следните видове дела:

             1. НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ОБЩ ХАРАКТЕР :

-  Дела, по които има постановена мярка за неотклонение
задържане под стража;
-  Дела по глава XXIV от НПК – Бързо производство;
-  Дела по глава XXVIII от НПК - Освобождаване от наказателна
отговорност с налагане на административно наказание;
-  Дела по глава XXIX от НПК - Решаване на делото със
споразумение;
- Дела за задължително настаняване и лечение по Закона за
здравето и дела за принудителни медицински мерки по НК и НПК
- Всички непосочени по-горе дела, за които закон предвижда
разглеждането в срок, по-кратък от един месец;

2. Дела, които следва да се разглеждат по ДЕЖУРСТВО:
- ЧАСТНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА –

 - по искания, направени от органи на досъдебното производство за
 разрешение или одобрение на процесуални действия;
- разпити пред съдия;
- производства по мерки за неотклонение;
- по молби за разкриване на банкова или търговска тайна по Закона
за кредитните институции (ЗКИ); Закона за публичното предлагане
на ценни книжа (ЗППЦК) и Закона за пазарите на финансови
инструменти (ЗПФИ); направени от компетентните лица по
съответните закони или прокурора;
- по ЗЕС - явни и класифицирани, вкл. и образувани въз основа на
чл.159а от НПК, по искане на наблюдаващ прокурор в  досъдебното
производство;
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- частни административни дела - административно - наказателни
дела - за дребно хулиганство по Указа за борба с дребното
хулиганство (УБДХ) или Закон за опазване на обществения ред при
провеждане на спортни мероприятия (ЗООРПСМ).

През съдебната ваканция, по преценка на съдиите-докладчици, се
разглеждат граждански и наказателни дела, извън видовете, посочени по-
горе в настоящата заповед, ако това няма да доведе до накърняване на
правата на страните.

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

В съда се водят следните книги:
- на електронен носител се води:регистър на изпълнителните

листове, издадени  за държавни такси и суми, присъди в полза на
съдебната власт и в полза на страните

- на хартиен носител се водят: Регистър по ЗЕС,
разносна книга и книга за веществените доказателства, книга за
получени и върнати призовки и други книжа; книга за изпълнение
на влезли в сила присъди, книга „глоби“

- на хартиен и електронен носител се водят:

·  Азбучен указател за образуване на наказателни дела
·  Описна книга за наказателни дела. Същата съдържа

необходимата информация по чл. 43 от ПАС и се води съобразно
изискванията.

·  Срочна книга за всяка от двете години.
·  Книга за закрити и разпоредителни заседания  за всяка от

двете години.
·  Регистър на отводите;
·  Регистър на изпълнителните листове, издадени за държавни

такси и суми, присъдени в полза на съдебната власт ;
·  Регистър по ЗЕС - на хартиен носител;
·  Архивна книга - на хартиен и електронен носител;
Всички книги и регистри, които се водят съдържат необходимата

информация съгласно ПАС.
Извършвани са проверки на книгите и регистрите от

Административния ръководител и съдебния администратор през всеки
месец, както и в края на годината от председателя, което е удостоверено
със съответния подпис.   Всяка книга е прошнурована и прономерована и
съдържа отбелязване за броя страници. Деловодните книги са приключени
с изтичане на календарната година.
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Изготвянето на призовките и съобщенията за призованите лица
след образуване на делото и след съдебно заседание се извършва в срок от
1- 3 дни.

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

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

Изпращането на препис от протест или жалби на страните по тях се
извършва най- късно на следващия ден след разпореждането на съдията.

Изпращането на делата на по-горна инстанция става до 3 дни след
изтичане на срока за възражения по подадена жалба или протест.

Делата, чиито разглеждане е свързано с кратки процесуални
срокове, се обозначават с жълт етикет.

I.6. Веществени доказателства.
Получаване, съхраняване, предаване и унищожаване на ВД.

Постъпилите в съда веществени доказателства се приемат
опаковани, съобразно естеството им и по подходящ за съхранение начин.
Регистрират се в книгата за веществени доказателства от  съдебните
служители в наказателно деловодство. Описват се  подробно, като се
означават по вид,  марка,  брой,  тегло и др.  Върху опаковката на всяко
веществено доказателство, съгласно чл. 126 от ПАС се поставя стикер с
означаване на номера и годината на делото и номера, под който са
записани в книгата.

Приемането се извършва по данните в обвинителния акт.
Удостоверява се с протокол, подписан от предаващия и приемащия, който
се прилага към делото.

Веществените доказателства с изключение на парите и другите
ценности се съхраняват в специално определено  за това помещение.

Съдебният секретар получава от съдебния деловодител
веществените доказателства за предявяване по реда на НПК. След
приключване на съдебното заседание незабавно ги връща в деловодството.
За връщането на веществени доказателства на собственика им се съставят
протоколи и се отбелязва в книгата за веществени доказателства.



13

За унищожаването на веществените доказателства, когато е
постановено от съда, се съставя протокол и се извършва съответното
отбелязване в книгата.

Всяка година административният ръководител назначава  комисия
със заповед, която да провери налице ли са всички веществени
доказателства,  правилно ли се съхраняват;  изпълнени ли са разпоредбите
на чл. 122 – 134  от Правилника за администрацията в съдилищата, има ли
доказателства, по отношение на които не е направено разпореждане на
съда или разпореждането не е изпълнено, след което комисията да  опише
констатациите в протокол, който да се впише в книгата за веществени
доказателства.

Със заповед РД-13-02 от 02 януари 2020 година  на
Административния ръководител на Районен съд – Габрово  е назначил
комисия, която да провери налице ли са всички веществени доказателства,
правилно ли се съхраняват

Със заповед РД-13-02 от 02 януари 2019 година  на
Административния ръководител на Районен съд – Габрово  е назначил
комисия, която да провери налице ли са всички веществени доказателства,
правилно ли се съхраняват.

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

През проверявания период са издавани редица заповеди във връзка с
организацията на работа на съда. Не са издавани заповеди за налагане на
наказания или поощрения.

I.8. Извършени проверки.

През 2018г. от Окръжен съд - Габрово е извършена проверка на
дейността на съдиите от Районен съд – Габрово за периода от 01.01.2018 г.
до 30.11.2018година съгласно Заповед № 459, издадена на 16.11.2018 г. от
И.Ф.Административен ръководител-председател на Окръжен съд -
Габрово.Проверката е извършена от  окръжните съдии Полина Пенкова,
Галина Косева и Пламен Попов.
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През 2019 година Окръжен съд Габрово  е извършил проверка на
организацията и дейността на съдиите и държавните съдебни изпълнители
от Районен съд Габрово за периода от 01.01.2019 г. до 30.11.2019 г.,
възложена чрез Заповед № 483, издадена на 14.11.2019 година от
Административния ръководител - председател на Окръжен съд -
Габрово.Проверката е извършена от съдия Павел Неделчев- зам.
Председател на ОС- Габрово и съдиите Валентина Генжова и Кремена
Голоменова.

I.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.

С оглед уеднаквяване на практиката на съдиите и повишаване на
тяхната квалификацията през проверявания период Районен съд - Габрово
е извършил обобщаване по различни теми, като периодично са се
провеждали събрания на съдиите, на които са разглеждани въпроси
относно: запознаване с констатации от актове от извършени годишни
проверки и доклади; вземане на решения за организационни въпроси;
обсъждане и приемане на вътрешни правила и други.

През 2018 година  са проведени Общи събрания на съдиите от
Районен съд – Габрово със следния дневен ред:

Заповед № за

свикване на

Ообщо

събрание

Дата на

Общото

събрание

Дневен ред на общото събранне

РД-11-26 от

15.01.2018 г.
19.01.2018 1. Обсъждане на резултатите от извършената проверка от Окръжен съд

РД-11-42 от

29.01.2018 г.
29.01.2018

1. Запознаване със създадения централизиран фонд СБКО за отпускане на помощи

на магистрати и съдебни служители през 2018  година.  2.  Обсъждане на

предложение за отчисляване в размер на 0,1 % от средствата за СБКО за набиране

на средства в централизирания фонд СБКО за 2018 година с предназначение

отпускане помощи на магистрати и съдебни служители в органите на съдебната

власт, дали съгласието си за създаване на фонда.
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РД-11-43 от

29.01.2018 г.
29.01.2018

1. Ред и начин за изразходване на средства от фонд СБКО за 2018година в Районен

съд -Габрово,  съгласно чл.  40,  ал.  4  от Постановление на Министерски съвет №

374/22.12.2016 година за изпълнението на държавния бюджет на Република

България за 2017 година. /ДВ. брой 104 от 29 декември 2016 година/.

РД-11-44 от

29.01.2018
29.01.2018

1- Запознаване със създадения централизиран фонд СБКО за отпускане на помощи

на магистрати и съдебни служители през 2018  година ;  2-  Обсъждане на

предложение за отчисляване в размер на 0.1% от средствата за СБКО за набиране

на средствав централизирания фонд СБКО за 2018 година

РД-11-52 от

13.02.2018 г.
02.03.2018

1. Обсъждане на отчетен доклад за работата на Районен съд -Габрово през 2017

година, на Районен съд - Трявна, Районен съд - Дряново, както и обсъждане

щатното разписание на трите съдилища

РД-11-102 от

22.2018
29.03.2018

1. Определяне на съдия/съдии, които да бъдат командировани в Районен съд-

Трявна, след овакантяване на щатната бройка за районен съдия от този съд, за

периода считано от 05.04.2018 година до заемането на същата бройка;

2. Промяна на Вътрешни правила за случайно разпределение на делата и

определяне на натовареността на съдиите в Районен съд - Трявна,отнасяща се до

частта на T.IV от тях /натовареност и коефициент на тежест при разпределение на

делата/, свързани със замяната на съдия Мария Динева с определения/ните

съдия/съдии, който/които ще бъдат командирован/и на освободената от нея бройка

в Районен съд- Трявна през периода от 05.04.2018 година до заемането на тази

бройка;

3. Обсъждане и изменение на приетите Вътрешни правила за случайно

разпределение на делата и определяне натовареността на съдиите при Районен съд

Дряново, съгласно проект, приложен към писмо с изх. № РД-10-182 от 22.03.2018

година на Административния ръкводител-председател на Районен съд - Дряново до

Административния ръководител-председател на Районен съд -Дряново.

РД-11-54 от

25.10.2018

година

25.10.2015 1. Избор на членове на комисията по професионална етика

РД-11-462 от

02.11.2018 г.
02.11.2018

1. Практика при даване на разрешения по чл. 130 СК за теглене на суми от влогове

на лица, настанени в институции

През 2019 година  са проведени Общи събрания на съдиите от
Районен съд – Габрово със следния дневен ред:
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Заповед № за

свикване на

общо

събрание

Дата на

Общото

събрание

Дневен ред на общото събранне

РД-11-12 от 22

януари 2019

година

23.01.2019

година

Обсъждане на измененията в НПК, внесени със ЗИДНК, обнародван в ДВ. брой 7 от

22.01.2019 година

РД-11-15 от 29

януари

2019година

30.01.2019

година

1. Запознаване със създадения централизиран фонд СБКО за отпускане на помощи на магистрати и съдебни

служители през 2019 година.

2. Обсъждане на предложение за отчисляване в размер на 0,1 % от средствата за СБКО за набиране на

средства в централизирания фонд СБКО за 2019 година с предназначение отпускане на помощи на

магистрати и съдебни служители в органите на съдебната власт, дали съгласието си за създаване на фонда.

3. Ред и начин за изразходване на средства от фонд СБКО за 2019 година в Районен съд -Габрово, съгласно

чл. 40, ал. 4 от Постановление на Министерски съвет № 344/28.12.2018 година за изпълнението на

държавния бюджет на Република България за 2019 година. (ДВ. брой 107 от 28 декември 2018 година).

РД-11-17 от

29.01.2019

година

08.02.2019

година

1. Обсъждане на отчетен доклад за работата на районите съдилища в гр. Габрово, град Трявна и град

Дряново през 2018  година,  както и обсъждане щатното разприсание на трите съдилища.                  2.

Изслушване на кандидата за заемане на длъжност „Администативен ръководител-председател на Районен

съд – Дряново” Мариета Спасова.

РД-13-47 от

05.03.2019

година

08.03.2019

година
1.  Избор на членове на Комисията по професионална етика на Районен съд - Габрово

РД-13-48 от

05.03.2019

година

08.03.2019

година

1. Обсъждане  на практиката в Районен съд – Габрово на поставения въпрос от ВКС „ Следи ли заповедният

съд за неравноправни и нищожни договорни клаузи и може ли да откаже да издаде заповед за изпъление на

основание по чл. 411, ал.2, т.2 ГПК при такива хипотези“

2. Обсъждане  на практиката в Районен съд – Габрово на поставения въпрос от ВКС „ Влязлата в сила

заповед за изпъление, поради неподадено възражение от длъжника прекъсва ли погасителната давност  и

ако да, от кой момент“ и „Дали, ако се приеме, че влязлата в сила заповед за изпълнение, поради неподадено

възражение от длъжника прекъсва давността, то новата погасителна давност за вземането се удължава на

пет години (чл. 117 , ал.2 ЗЗД).

РД-13-52 от

22.03.2019

година

29.03.2019

година

1. Обсъждане на въпроси, свързани с достъпа на външни лица до кабинетите на съдиите и съдебните

служители

2. Други

         I.10. Повишаване на правната подготовка и на квалификацията
на съдиите и на съдебните служители.
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През 2018 година съдиите са преминали през следните форми на
обучение:

ЗОРНИЦА ВАЛЕНТИНОВА ПЕТРОВА – съдия при Районен
съд – Габрово  е участвала в обучение  на тема „Съдебномедицински и
съдебнопсихиатрични експертизи“ от 14 -16 март 2018 година  .

БОЯН ХРИСТОВ КОСЕВ - съдия при Районен съд – Габрово
участвал в семинар по „Европейско право за равенство на половете“ от 19
март 2018 година до 22 март 2018 годна

БОЯН ХРИСТОВ КОСЕВ - съдия при Районен съд – Габрово   е
взел  участие в семинар по „Интернет – техническо обучение за съдиии и
прокурори /напреднали в  град Аликанте, Испания от 28 март 2018 година
до 30 март 2018 годна

БОЯН ХРИСТОВ КОСЕВ - съдия при Районен съд – Габрово  е
взел участие в семинар за съдиии и прокурори на тема „Интернет –
блокиране в  град Аликанте, Испания   от 16 май 2018 година до 19 май
2018 годна.

ВЕЛЕМИРА ДЕНЧЕВА ДИМИТРОВА  -   Зам.  на
административния ръководител - зам.председател на Районен съд –
Габрово е участвала в семинар на тема "Проблеми при приложение на
последните изменения в ГПК. Органно представителство на търговските
дружества. Исковете по чл. 29 от Закона за търговския регистър.” от
31 май 2018 година до 01.06.2018 година

ГЕРГАНА ЛЮБЧЕВА АНТОНОВА – съдия при Районен съд –
Габрово е участвала в семинар на тема "Проблеми при приложение на
последните изменения в ГПК. Органно представителство на търговските
дружества. Исковете по чл. 29 от Закона за търговския регистър” от 31 май
2018 година до 01.06.2018 година

ХРИСТО ТОТЕВ ХРИСТОВ – съдия при Районен съд – Габрово
е участвал в семинар на тема "Проблеми при приложение на последните
изменения в ГПК. Органно представителство на търговските дружества.
Исковете по чл. 29 от Закона за търговския регистър” от 31 май 2018
година до 01.06.2018 година

БОЯН ХРИСТОВ КОСЕВ – съдия при Районен съд – Габрово е
участвал в семинар на тема "Проблеми при приложение на последните
изменения в ГПК. Органно представителство на търговските дружества.
Исковете по чл. 29 от Закона за търговския регистър” от 31 май 2018
година до 01.06.2018 година
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ВЕЛЕМИРА ДЕНЧЕВА ДИМИТРОВА  -   Зам.  на
административния ръководител - зам.председател на Районен съд –
Габрово  е участвала  в обучение „Учредяване право на строеж, договори,
за строителство, предварителни договори – облигационноправни и
вещноправни аспекти“ по дейност 1, проект „Качествено професионално
обучение за повишаване ефективността на правосъдието“. Договор
№BG05SFOP001-3.002-0001-C01/11.11.2016  година, ОПДУ от 12 юни
2018 година до 15 юни 2018 година

ГЕРГАНА ЛЮБЧЕВА АНТОНОВА – съдия при Районен съд –
Габрово е участвала  в обучение „Учредяване право на строеж, договори,
за строителство, предварителни договори – облигационноправни и
вещноправни аспекти“ по дейност 1, проект „Качествено професионално
обучение за повишаване ефективността на правосъдието“. Договор
№BG05SFOP001-3.002-0001-C01/11.11.2016  година, ОПДУ от 12 юни
2018 година до 15 юни 2018 година

РАДОСВЕТА ДОБРЕВА СТАНИМИРОВА – съдия при Районен
съд – Габрово  е взела участие в регионално обучение на тема
„Международно правно сътрудничество по граждански дела за развод,
законна раздяла, родителска отговорност и издръжка. Регламентът Брюксе
ІІА, Рим ІІІ и Регламент 4/2009 на СЕ, Хагски протокол от 2007 година и
други приложими правни инструменти“от 18 октомври 2018 година до 19
октомври 2018 година

ГЕРГАНА ЛЮБЧЕВА АНТОНОВА – съдия при Районен съд –
Габрово е взела участие в регионално обучение на тема „Международно
правно сътрудничество по граждански дела за развод, законна раздяла,
родителска отговорност и издръжка. Регламентът Брюксе ІІА, Рим ІІІ и
Регламент 4/2009 на СЕ, Хагски протокол от 2007 година и други
приложими правни инструменти“от 18 октомври 2018 година до 19
октомври 2018 година

ДИЯН ДИМИТРОВ АТАНАСОВ – съдия при Районен съд –
Габрово е взел участие в регионално обучение на тема „Международно
правно сътрудничество по граждански дела за развод, законна раздяла,
родителска отговорност и издръжка. Регламентът Брюксе ІІА, Рим ІІІ и
Регламент 4/2009 на СЕ, Хагски протокол от 2007 година и други
приложими правни инструменти“от 18 октомври 2018 година до 19
октомври 2018 година

ХРИСТО ТОТЕВ ХРИСТОВ – съдия при Районен съд – Габрово
е взел участие в регионално обучение на тема „Международно правно
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сътрудничество по граждански дела за развод, законна раздяла, родителска
отговорност и издръжка. Регламентът Брюксе ІІА, Рим ІІІ и Регламент
4/2009 на СЕ, Хагски протокол от 2007 година и други приложими правни
инструменти“от 18 октомври 2018 година до 19 октомври 2018 година

РАДОСВЕТА ДОБРЕВА СТАНИМИРОВА – съдия при Районен
съд – Габрово  е участвала в семинар на тема „Учредяване право на
строеж, договори за строителство, предварителни договори – вещноправни
и облигационноправни аспекти“, организиран от Съюз на съдиите в
България от 25 октомври 2018 година до 27 октомври 2018 година

БОЯН ХРИСТОВ КОСЕВ – съдия при Районен съд – Габрово е
участвал в семинар на тема „Учредяване право на строеж, договори за
строителство, предварителни договори – вещноправни и
облигационноправни аспекти“, организиран от Съюз на съдиите в
България от 25 октомври 2018 година до 27 октомври 2018 година

БОЯН ХРИСТОВ КОСЕВ – съдия при Районен съд – Габрово  е
участвал в семинар на тема „Защита на потребителите. Практика на Съда
на ЕС. Колективни искове по ГПК. Неравноправни клаузи в договорите“
от 29 октомври 2018 година  до 31 октомври 2018 година

ЗОРНИЦА ВАЛЕНТИНОВА ПЕТРОВА – съдия при Районен
съд – Габрово е взела участие в обучение на тема „ПРИНЦИПЪТ „NE BIS
IN IDEM“ В ЕВРОПЕЙСКОТО ПРАВО. ПРЕГЛЕД НА ПРАКТИКАТА
НА СЪДА НА ЕС“, 02.11.2018 г. в град София, по дейност 1, проект
„Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на
правосъдието“, Договор № BG05SFOP001-3.002-0001-CO1/11.11.2016 г.,
ОПДУ от 01 ноември 2018 година  до 02 ноември 2018 година

РАДОСВЕТА ДОБРЕВА СТАНИМИРОВА – съдия при Районен
съд – Габрово е взела участие в семинар на тема „Учредяване право на
строеж, договори за строителство, предварителни договори – вещноправни
и облигационноправни аспекти“, организиран от Проект „Качествено
професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието“ ,
по договор № BG05SFOP001-3.002-0001-CO1/11.11.2016 г., за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма
„Добро управление“, Дейност 2 „Изпълнение на Програмата за регионални
обучения на съдилищата и прокуратурите“ от 2 дни от 08 ноември 2018
година до 09 ноември 2018 година

През 2018 година  съдебните служители са преминали през
следните форми на обучение:
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Л.П.Н. –  съдебен администратор при Районен съд – Габрово е
взела участие в обучение "Защита на личните данни в съдебната система",
2-3.10.2018 г., в гр. Велико Търново, по Дейност 1, проект „Качествено
професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието”,
Договор № BG05SFOP001-3.002-0001-C01/11.11.2016 г., ОПДУ от 01
октомври 2018 година до 03 октомври 2018 година.

През 2019 година съдиите са преминали през следните форми на
обучение:

ЗОРНИЦА ВАЛЕНТИНОВА ПЕТРОВА – съдия при Районен
съд – Габрово  е участвала в обучение „Балистични експертизи.
Документни изследвания“, 28.01.2019 година в град София, по дейност 1,
проект „Качествено професионално обучение за повишаване
ефективността на правосъдието“, Договор № BG05SFOP001-3.002-0001-
CO1/11.11.2016 г., ОПДУ от 27 януари 2019 година до 28 януари 2019
година

БОЯН ХРИСТОВ КОСЕВ – съдия при Районен съд – Габрово е
участвал в обучение на тема "Компетентност, признаване и изпълнение по
граждански  и търговски дела – Регламент 1215/2012. Европейска заповед
за запор на банкови сметки. Европейска заповед за плащане” от 17 март
2019 година до 19 март 2019 година

ВАСИЛ ВЕНЕЛИНОВ СТАВРЕВ – съдия при Районен съд –
Габрово  е взел участие в регионално обучение на тема „Международно
правно сътрудничество по наказателни дела – ЕЗР“ организирано по
Проект „Качествено професионално обучение за повишаване
ефективността на правосъдието”, по договор № BG05SFOP001-3.002-0001-
C01/11.11.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
Оперативна програма "Добро управление" от 06 юни 2019 година до 07
юни 2019 година

ВАСИЛ ВЕНЕЛИНОВ СТАВРЕВ – съдия при Районен съд –
Габрово  е взел участие в семинар на тема: "Корупция: разкриване,
превенция, противодействие", организиран от Националната школа на
магистратурата на Франция (ЕНМ) в изпълнение на дейност 3 "Обучения и
учебни посещения в европейски обучителни школи и институции" на
проект  „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от
НИП”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“,
съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ от 17.11.2019 г. до 23.11.2019 г., в гр.
Париж, Франция
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БОЯН ХРИСТОВ КОСЕВ – съдия при Районен съд – Габрово е
участвал в обучение на тема "Съдебнопсихиатрични експертизи”, по
дейност 1, проект „Качествено професионално обучение за повишаване
ефективността на правосъдието“, Договор № BG05SFOP001-3.002-0001-
CO1/11.11.2016 г., ОПДУ от 02 октомври 2019 година до 04 октомври 2019
година.

ДИЯН ДИМИТРОВ АТАНАСОВ – съдия при Районен съд –
Габрово е участвал в „Обучение по право на ЕС“ на английски език от 25
октомври 2019 година до 26 октомври 2019

ДИЯН ДИМИТРОВ АТАНАСОВ – съдия в Районен съд –
Габрово  и член на Националната съдебна мрежа по граждански и
търговски дела в Република България е взел участие в редовна среща на
лицата за контакт Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски
дела в град Брюксел, Белгия.

 През 2019 година съдебните служители са преминали през
следните форми на обучение:

АНЕЛИЯ СТЕФАНОВА КИСЬОВА – съдебен архивар при
Районен съд – Габрово е участвала в обучение „Обучение на обучители“
от 26 ноември 2019 година до 29  ноември 2019 година.

II. ОБРАЗУВАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА
НАКАЗАТЕЛНИТЕ ДЕЛА ПРЕЗ 2018 г.

            Образуването на всички видове наказателни дела в Районен съд –
Габрово 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 31.12.2018 г. наказателни дела в
Районен съд – Габрово са разглеждали съдиите : Пламен Денев, Зорница
Петрова,Васил Ставрев и Диана Петракиева. Отделно от тях наказателни
дела са разглеждали и съдии разглеждащи граждански дела: съдия
Радосвета Станимирова, съдия Велимира Димитрова, съдия Диян
Атанасов, съдия Гергана Антонова, съдия Христо Христов и съдия Боян
Косев.
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Представените от Районен съд – Габрово 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 – Габрово   са разгледали общо
1778 броя наказателни дела, разпределени по следния начин: НОХД – 289
броя; НЧХД – 26 броя; ЧНД- 1136  броя; НАХД – 298 броя и по чл.78а от
НК – 29 броя.

От тях образувани през текущата година са 1652  броя: НОХД – 227
броя; НЧХД– 22  бр.; ЧНД – 1131   броя; НАХД – 247 броя и по чл.78а от
НК – 25 броя.

Останали несвършени дела в началото на проверявания период са
126 броя дела: НОХД – 62 броя; НЧХД – 4 броя; ЧНД – 5 броя; НАХД – 51
броя и по чл.78а от НК – 4 броя.

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

Съдия  Пламен Денев е разгледал 375 броя дела: НОХД – 57 броя;
НЧХД –  5 бр.  ;  ЧНД –  260 броя;  НАХД –  48 броя;  и по чл.78а от НК –  5
броя, от тях:
Новопостъпили са 357 броя: НОХД – 44 броя; НЧХД – 4 броя; ЧНД – 259
броя; НАХД – 45 броя и по чл.78а от НК – 5 броя.
Останали от предходната година са 18 броя: НОХД – 13 броя; НЧХД – 1
бр.; ЧНД – 1 бр.; НАХД – 3 бр. и по чл.78а от НК –  няма;

Съдия  Зорница Петрова е разгледала 397  броя дела: НОХД – 77
броя; НЧХД – 6 броя; ЧНД – 231 броя; НАХД – 76 броя; и по чл.78а от НК
–  7 броя, от тях:
Новопостъпили са 370 броя: НОХД – 62 броя; НЧХД – 5 броя; ЧНД – 231
броя; НАХД – 66 бр. и по чл.78а от НК – 6 броя;
Останали от предходната година са 27 броя: НОХД – 15 броя; НЧХД – 1бр.
; ЧНД – няма; НАХД – 10 броя и по чл.78а от НК– 1бр.;

Съдия  Васил Ставрев  е разгледал 504  броя дела: НОХД – 78 броя;
НЧХД – 8 броя;  ЧНД – 325 броя;  НАХД – 85 броя;  и по чл.78а от НК – 8
броя, от тях:
Новопостъпили са 466 броя: НОХД – 62  броя; НЧХД – 6 бр.; ЧНД – 322
броя; НАХД – 69 и по чл.78а от НК – 7 броя.
Останали от предходната година са 38 броя: НОХД – 16 броя; НЧХД – 2
броя; ЧНД – 3 бр. ; НАХД – 16 броя и по чл.78а от НК– 1 бр.;
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Съдия  Диана Петракиева е разгледала 418 броя дела: НОХД – 76
броя; НЧХД – 7 броя; ЧНД – 237 броя; НАХД – 89 броя; и по чл.78а от НК
– 9 броя, от тях:
Новопостъпили са 375 броя: НОХД – 58 броя; НЧХД – 7 брой; ЧНД – 236
броя; НАХД – 67 и по чл.78а от НК – 7 броя.
Останали от предходната година са 43 броя: НОХД – 18 броя; НЧХД –
няма; ЧНД – 1 бр.; НАХД – 22 броя и по чл.78а от НК– 2 бр.;

Съдия Радосвета Станимирова е разгледала- 12 бр. ЧНД и 1 бр.
НОХД; съдия Велимира Димитрова е разгледала – 10 бр. ЧНД; съдия Диян
Атанасов е разгледал – 13 бр. ЧНД; съдия Гергана Антонова е разгледала –
14 бр. ЧНД; съдия Христо Христов е разгледал- 22 бр. ЧНД и съдия Боян
Косев е разгледал- 13 бр. ЧНД.

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 – Габрово 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 –  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:
Дела, насрочени извън срока по чл. 247а, ал.2, т.1 НПК и за
същите е дадено разрешение

Вид дело Номер/Година Съдия докладчик

НОХД 248/2018 ДИАНА ПЕТРАКИЕВА

НОХД 263/2018 ДИАНА ПЕТРАКИЕВА

НОХД 296/2018 ДИАНА ПЕТРАКИЕВА

НОХД 396/2018 ДИАНА ПЕТРАКИЕВА

НОХД 409/2018 ВАСИЛ СТАВРЕВ
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НОХД 415/2018 ДИАНА ПЕТРАКИЕВА

НОХД 841/2018 ДИАНА ПЕТРАКИЕВА

НОХД 843/2018 ДИАНА ПЕТРАКИЕВА

НОХД 868/2018 ВАСИЛ СТАВРЕВ

НОХД 882/2018 ДИАНА ПЕТРАКИЕВА

НОХД 891/2018 ЗОРНИЦА ПЕТРОВА

НОХД 1000/2018 ВАСИЛ СТАВРЕВ

НОХД 1378/2018 ДИАНА ПЕТРАКИЕВА

Брой дела, насрочени в разпоредително заседание в тримесечен срок
без разрешение на председателя на съда.

През проверявания период няма дела насрочени без разрешение от
председателя на съда.

Извън срока - НОХД № 390/2019 г.- съдия Диана Петракиева с
разрешение на председателя на съда,  пострадалото лице е от Република
Турция и е призовано,  чрез съдебна поръчка

II.2.4.2. Спазване на срока по чл.252, ал.2 и ал.4 от НПК.
Спазван е едномесечния срок при насрочване на делата от

разпоредително заседание.

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 – Габрово няма отложени дела в срок, по-
дълъг от три месеца .

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

Общо свършени дела- 1651 бр. дела, като от тях: НОХД- 237 бр.;
НЧХД – 20 бр.; НАХД по чл.78а от НК- 24 бр.; ЧНД- 1128 бр.; НАХД- 242
бр.;

Свършени дела по съдии :
Съдия Пламен Денев- общо е свършил - 361 бр. дела, като от тях :

НОХД -50 бр. дела; НЧХД- 5 бр. дела; НАХД по чл.78а от НК- 5 бр. дела;
ЧНД- 259 и НАХД- 42 бр.;

Съдия Зорница Петрова е свършила общо- 366 бр. дела, като от тях :
НОХД- 64 бр.дела; НЧХД- 4бр.; НАХД- чл.78а от НК- 5 бр. дела; ЧНД- 230
бр.; НАХД- 63 бр. дела;
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Съдия Васил Ставрев е свършил общо – 469 бр. дела, като от тях :
НОХД-  67  бр.  дела;  НЧХД –  7  бр.;  НАХД по чл.78а от НК-  6  бр.  дела;
ЧНД- 322 бр.; НАХД- 67бр.;

Съдия Дияна Петракиева е свършила общо- 372 бр. дела, като от тях:
НОХД – 55 бр.; НЧХД- 4 бр.; НАХД по чл.78а от НК- 8 бр.; ЧНД- 235 бр.
дела; НАХД- 70 бр.;

Съдия Велимира Димитрова е свършила 10 бр. ЧНД;
Съдия Радосвета Станимирова е свършила 12 бр. дела, като от тях :

НОХД- 1 бр.; ЧНД- 11 бр.;
Съдия Диян Атанасов е свършил- 12 бр. ЧНД;
Съдия Гергана Попова е свършила- 14 бр. дела;
Съдия Христо Христов е свършил- 22 бр. ЧНД;
Съдия Боян Косев- е свършил 13 бр. ЧНД;

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

Останали общо несвършени дела- 127 бр., като от тях : НОХД- 52 бр.
дела; НЧХД- 6 бр. дела; НАХД по чл.78а от НК-5 бр.; ЧНД- 8 бр.; НАХД-
56 бр. дела;

По съдии делата се разпределят както следва:
Съдия Денев има общо несвършени 14 бр. дела, като от тях : НОХД-

7 бр. дела; ЧНД- 1 бр.; НАХД- 6 бр. дела;
Съдия Петрова- има 31 бр. несвършени дела, като от тях : НОХД- 13

бр.; НЧХД- 2 бр.; чл.78а от НК- 2 бр.; ЧНД- 1 бр.; НАХД- 13 бр. дела;
Съдия Васил Ставрев има несвършени – 35 бр. дела, като от тях:

НОХД- 11 бр. дела; НЧХД- 1 бр.; чл.78а от НК- 2 бр.; ЧНД- 3 бр.; НАХД-
18бр. дела;

Съдия Дияна Петракиева има 46 бр. несвършени дела, като от тях :
НОХД- 21 бр. дела; НЧХД- 3 бр. дела; чл.78а от НК- 1 бр.; ЧНД- 2 бр. дела;
НАХД- 19 бр. дела;

Съдия Атанасов има несвършено 1 бр. ЧНД.

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

всеки съдия.
Общо свършени дела в едно съдебно заседание- 1445 бр. дела, като

от тях: НОХД- 70 бр.; НАХД- 144 бр.; НЧХД- 7 бр.; ЧНД-1214 бр.;
По съдии : съдия Денев е свършил в едно съдебно заседание- общо

307 бр. дела, като от тях: НОХД- 19 бр.; НАХД- 30 бр.; НЧХД- 4 бр.;ЧНД-
254 бр.;

Съдия Петракиева е свършила в едно съдебно заседание общо- 306
бр.  дела,  като от тях :  НОХД-  33бр.;  НАХД-  41 бр.;  НЧХД-  2  бр.  и ЧНД-
230 бр.;
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Съдия Петрова е свършила в едно съдебно заседание общо- 277бр.,
като от тях:НОХД- 8 бр.; НАХД- 38бр.; НЧХД- 1 бр. и ЧНД- 230 бр.;

Съдия Ставрев е свършил в едно съдебно заседание общо 373
бр.дела,  като от тях :  НОХД-  20  бр.;НАХД-  35  бр.;  НЧХД-  няма и ЧНД-
318 бр.;

Други 82 бр. ЧНД са разгледани в едно съдебно заседание от съдии
разглеждащи граждански дела.

II.2.8.2. Дела, решени в три съдебни заседания – по видове и за
всеки съдия.
Свършени са общо- 41 бр. дела, като от тях: НОХД- 25 бр.; НАХД- 14 бр.;
НЧХД- 1 бр. и ЧНД- 1 бр.;
По съдии : съдия Денев е свършил общо- 6 бр. дела, като от тях: НОХД- 3
бр.; НАХД- 2 бр.; ЧНД- 1 бр.;
Съдия Петракиева е свършила общо- 5 бр. дела, като от тях : НОХД- 1
бр.;НАХД- 3 бр. и ЧНД-1 бр.;
Съдия Петрова е свършила общо- 15 бр. дела, като от тях : НОХД- 14 бр.;
НАХД- 1 бр.;
Съдия Ставрев е свършил общо- 16 бр.; дела, като от тях : НОХД- 7 бр.;
НАХД- 8 бр.; НЧХД- 1 бр.;

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

Дела на съдия Пламен Денев:
НОХД №16/2018г. – проведени 4 съдебни заседания. Причини за

отлагане на делото:  в разпоредително заседание отложено за разглеждане
по общия ред,отложено поради неявяване на свидетел и  отложено за
изготвяне на експертиза.

НОХД № 24/2018г. - проведени 4  съдебни заседания.  Причини за
отлагане на делото:  в разпоредително заседание делото е отложено за
разглеждане по общия ред, отложено  за събиране на доказателства, молба
от свидетел за невъзможност да се яви в съдебно заседание.

НОХД № 978/2018г. – проведени 5 съдебни заседания . Причини за
отлагане на делото:  в разпоредително заседание отложено за разглеждане
по общия ред,  отлагано е два пъти за неявяване на подсъдим и отлагано за
събиране на доказателства.

НОХД № 225/2018г. –  проведени 5 съдебни заседания . Причини за
отлагане на делото:  в разпоредително заседание отложено за разглеждане
по общия ред, отлагано  за изготвяне на експертиза, молба от вещо лице за
удължаване на срока, молба от вещо лице за невъзможност да се яви в
съдебно заседание.
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НОХД № 408/2018г. – проведени 4 съдебни заседания. Причини за
отлагане на делото:  в разпоредително заседание отложено за разглеждане
по общия ред,  делото е отлагано, поради неявяване на свидетел,
доказателства от РП - Габрово за изтърпените наказания.

НАХД № 1068/2018г. – проведени  4 съдебни заседания. Причини за
отлагане– молба от жалбоподателя за невъзможността на същия да се яви в
съдебната зала, за представяне на доказателства.

Дела на съдия Диана Петракиева:
НОХД №263/2018г. - 4 съдебни заседания.  Причини за отлагане на

делото:  в разпоредително заседание отложено за разглеждане по общия
ред, отлагано поради нередовно призоваване, ангажираност на съдебен
заседател.

ЧНД № 187/2018г. -  4 съдебни заседания. Причини – неявяване на
заитересованото лице, неявяване на вещото лице,  невъзможност на вещото
лице да се яви в съдебно заседание.

НЧХД №10/2018г. – 5 съдебни заседания. Причини: два пъти е
отлагано за събиране на доказателства и два пъти поради ангажираност на
адвоката на подсъдимия.

Дела на съдия Зорница Петрова:
НОХД №735/2018г. – 4 съдебни заседания. Причини за отлагане на

делото:  в разпоредително заседание отложено за разглеждане по общия
ред, неявяване на подсъдим, ангажираност на съд. заседател.

НОХД №249/2018г. – 6 съдебни заседания. Причини за отлагане на
делото:  в разпоредително заседание отложено за разглеждане по общия
ред, отлагане поради  неявяване на подсъдим, назначаване на служебен
защитник, нередовно призоваване на свидетели.

НОХД №318/2018г. – 7 съдебни заседания.  Причини за отлагане на
делото:  в разпоредително заседание отложено за разглеждане по общия
ред, призоваване на допълнителни свидетели, молба на свидетел за
невъзможност да се яви в съдебно заседание, молба от адвокат за отлагане
на делото.

НЧХД № 339/2018г. – 4 съдебни заседания. Причини - неотстранени
нередовности и изискване на материали от РУ - Габрово .

НЧХД № 102/2018г. – 4 съдебни заседания. Причини  за отлагане на
делото- поради ангажираност на адвокат в Специализирания съд – София.

АНД №587/2019г. – 4 съдебни заседания. Причини - невъзможност
на свидетелите да се явят поради служебни ангажименти.
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АНД №751/2018г. – 4 съдебни заседания. Причини за отлагане на
делото -молби от процесуалния представител и от адвоката за
невъзможност да се явят в съдебни заседания.

АНД № 281/2018г. – 4 съдебни заседания. Причини за отлагане на
делото-неявил се свидетел, неявил се жалбоподател и събиране на
доказателства.
         Дела на съдия Васил Ставрев:

НОХД №149/2018г. – 6 съдебни заседания. Причини за отлагане на
делото:  в разпоредително заседание отложено за разглеждане по общия
ред, отлагано за  назначаване на служебен защитник, невъзможност на съд.
заседател да се яви в съд. заседание, невъзможност на служебния защитник
да се яви в съд. Заседание.

НОХД №617/2018г. – 5 съдебни заседания. Причини за отлагане на
делото:  в разпоредително заседание отложено за разглеждане по общия
ред, молба от вещо лице  поради платен отпуск, молба от подсъдимия за
пренасрочване на делото.

АНД № 394/2018г. -  6 съдебни заседания. Причини за отлагане на
делото - молба за промяна часа на съд. заседание, събиране на
допълнителни доказателства, молба за пренасрочване на делото от
адвоката на жалбоподателя.

II.2.8.4. Отложени дела над три пъти – по видове и съдии.

          НОХД № 978/2018г. на съдия Денев. Причини за отлагане на
делото:в разпоредително заседание отложено за разглеждане по общия
ред,  отлагано е два пъти за неявяване на подсъдим и отлагано за събиране
на доказателства.
          НОХД № 225/2018г. на съдия Денев. Причини за отлагане на делото:
в разпоредително заседание отложено за разглеждане по общия ред,
отлагано  за изготвяне на експертиза, молба от вещо лице за удължаване на
срока, молба от вещо лице за невъзможност да се яви в съдебно заседание.
         НЧХД № 10/2018г. на съдия Петракиева. Причини: два пъти е
отлагано за събиране на доказателства и два пъти поради ангажираност на
адвоката на подсъдимия.
         НОХД № 249/2018г. на съдия Петрова. Причини за отлагане на
делото:  в разпоредително заседание отложено за разглеждане по общия
ред, отлагане поради  неявяване на подсъдим, назначаване на служебен
защитник, нередовно призоваване на свидетели
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          НОХД № 318/2018г. на съдия Петрова.  Причини за отлагане на
делото:  в разпоредително заседание отложено за разглеждане по общия
ред, призоваване на допълнителни свидетели, молба на свидетел за
невъзможност да се яви в съдебно заседание, молба от адвоката за отлагане
на делото.
          НОХД № 149/2018г. на съдия Стеврев. Причини за отлагане на
делото: в разпоредително заседание отложено за разглеждане по общия
ред, отлагано за  назначаване на служебен защитник, невъзможност на съд.
заседател да се яви в съд. заседание, невъзможност на служебния защитник
да се яви в съд. Заседание.
          НОХД №617/2018г. на съдия Ставрев. Причини за отлагане на
делото: в разпоредително заседание отложено за разглеждане по общия
ред, молба от вещо лице  поради платен отпуск, молба от подсъдимия за
пренасрочване на делото.
          НАХД №394/2018г. на съдия Ставрев.  Причини за отлагане на
делото - молба за промяна часа на съд. заседание, два пъти е отлагано за
събиране на допълнителни доказателства, молба за пренасрочване на
делото от адвоката на жалбоподателя.

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

Срочност на разглеждане на наказателните дела на съдия Васил
Ставрев от образуването до приключването на делото за периода

01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.

Вид дело до 1
месец

1-3
месеца

3-6
месеца

6 месеца -
1 година

над 1
година

ЧНД 318 5 -

НОХД 19 34 10 3 -

АНД 8 38 21 4 -

НЧХД 5 2 -

ОБЩО 345 82 33 7 -

Срочност на разглеждане на наказателните дела на съдия Диана
Петракиева от образуването до приключването на делото за

периода 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.
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Вид дело до 1
месец

1-3
месеца

3-6
месеца

6 месеца -
1 година

над 1
година

ЧНД 224 10
НОХД 5 22 7 9 3
АНД 1 40 31 7

НЧХД 2 1 1
ОБЩО 230 74 39 17 3

Срочност на разглеждане на наказателните дела на съдия
Зорница Петрова от образуването до приключването на

делото за периода 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.

Вид дело до 1
месец

1-3
месеца

3-6
месеца

6 месеца -
1 година

над 1
година

ЧНД 230 1 1
НОХД 30 15 11 6
АНД 10 44 13 1

НЧХД 1 2 1
ОБЩО 270 61 27 8 0

Срочност на разглеждане на наказателните дела на съдия
Пламен Денев от образуването до приключването на делото за

периода 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.

Вид дело до 1
месец

1-3
месеца

3-6
месеца

6 месеца -
1 година

над 1
година

ЧНД 253 4
НОХД 17 17 12 5
АНД 19 24 4

НЧХД 2 3
ОБЩО 291 48 16 5 0
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           II.2.9 . Брой на съдебните заседания, проведени през 2018 г. – за
всеки съдия:

съдия месец
І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ

Пламен Денев 20 26 13 29 14 20 22 19 8   22 23 216
Васил Ставрнев 30 27 27 26 35 30 32 1 16 28 22 11 285
Зорница Петрова 34 18 22 29 40 41 22   23 43 18 25 315
Диана Петракиева 15 46 36 15 33 32 20 3 31 33 24 13 301
Велемира Димитрова     1   4 2 1       2 10
Гергана -Попова 5   3 3 1   1         1 14
Радосвета
Станимирова 2   2 2     2     1 1 10
Боян Косев 4 2   1  4   2 13
Христо Христов 6 5 2  1    2   2   1 4 23

Диян Атанасов     5 1 1 1    3 1 12

ОБЩО ЗА 2018 ГОДИНА: 1199

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

През проверявания период няма спрени дела.

II.2.11.  Прекратени наказателни производства.

· Прекратени дела по давност.

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

· Прекратени дела по чл.288, ал.1 НПК

В Районен съд – Габрово за 2018 г. няма наказателни дела прекратени
по чл.288, ал.1 от НПК.

· Прекратени дела по чл.289 НПК

В Районен съд – Габрово за 2018 г. има 11 бр. наказателни дела
прекратени по чл.289 и на основание чл.24,ал.5 от НПК.



32

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.

НОХД № 90/2018г. на съдия Зорница Петрова;
НОХД № 202/2018г. на съдия Васил Ставрев;
НОХД № 231/2018г. на съдия Пламен Денев.

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

За 2018 г. в Районен съд – Габрово  има едно дело- НОХД №
966/2017г.

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

В Районен съд – Габрово за 2018г. няма такива дела.

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 – Габрово  са постановени общо 112 бр.
осъдителни присъди по наказателни дела, от тях:

Съдия Васил Ставрев- 30 броя;
Съдия Диана Петракиева - 32 броя;
Съдия Зорница Петрова - 22 броя;
Съдия Пламен Денев - 28 броя;

II.3.2. Оправдателни присъди – общо за съда и за всеки съдия:
През 2018 година в Районен съд – Габрово са били постановени 5 изцяло
оправдателни  присъди по дела от общ характер и по 4 дела от частен
характер  също са постановени изцяло оправдателни присъди.

Вид

дело

Номер/Го

дина
Съдия Мотиви за постановяване на оправдателната присъда

НОХД 1043/2017 ДИАНА ПЕТРАКИЕВА

Съдът е приел, че не се доказва подсъдимият да е
знаел за влязлото в сила съдебно решение,  с което е осъден да
изплаща издръжка за дъщеря си. По този начин не се доказва
и субективният елемент от състава на престъплението, за
което е предаден на съд. Макар и морално укоримо, деянието



33

му е несъставомерно, тъй като не се доказва същото да е
извършено при форма на вина "пряк умисъл".  Дори да се
приеме, че подсъдимият е узнал за съдебното решение през
месец март 2016 г. /с оглед свидетелските показания/,
деянието не покрива състава на чл.183  ал.1  от НК,  който
изисква съзнателно неплащане на две и повече месечни
вноски.

Предвид горното, съдът е приел, че не се доказва
подсъдимият да е извършил престъплението, за което е
предаден на съд.

По посочените съображения съдът призна подсъдимия
за невиновен и го оправда по така предявеното му обвинение
по чл.183 ал.1 от НК

НОХД 721/2018 ЗОРНИЦА В. ПЕТРОВА

От  събраните по делото доказателства няма нито едно
в насока, подсъдимият да е извършвал действия по
управлението на дружеството, да е ръководил дейността му,
да е съзнавал какви задължения към държавата има
дружеството, в какви срокове същите трябва да бъдат
изплатени и какви са последиците ако при невъзможност от
плащане дружеството не бъде обявено в несъстоятелност. За
да може да  извърши тази преценка, е необходимо
подсъдимият реално да участва в ръководството на
дружеството, пряко да се занимава с осъществяване на
организацията на дружеството, както и с участието на
дружеството в търговския оборот. Достигане до извод, че едно
търговско дружество е изпаднало в неплатежоспособност е
възможно само при условие, че дейността на търговеца, както
и състоянието на неговите активи и пасиви се познават в
детайли. С такава прецизна информираност разполага
единствено управителят на едно търговско дружество, който
се занимава пряко с дейността на дружеството, а такава не се
установява да е извършвана от подсъдимия.

За осъществяване на престъплението по чл. 227б, ал.2,
вр.  ал.1  от НК е необходимо и категорично знание на дееца
относно спиране на плащанията по налично ликвидно и
изискуемо задължение по търговска сделка, или
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публичноправно такова. Подсъдимият по делото не е имал
съзнанието за това, че дружеството дължи сума в размер
76 440,37 лева., тъй като реално той не е получавал покана за
доброволно изпълнение за посочената сума, както и че
дружеството е изпаднало в неплатежоспособност и той следва
да подаде молба до ОС-Габрово за откриване на производство
по несъстоятелност.При така установеното съдът е счел, че
подсъдимият не е осъществил  от обективна и субективна
страна,  вмененото му престъпление,  поради което и на
основание чл. 304 НПК съдът  призна подсъдимия  за невинен
поради което го ОПРАВДА по предявеното му обвинение по
чл. 227 б ал.2 във вр. с ал.1 от НК.

НОХД 1574/2016 ДИАНА ПЕТРАКИЕВА

Съдът е приел, че не е доказано подсъдимият да е
извършил престъплението, за което е предаден на съд. Не се
доказва както от обективна, така и от субективна страна на
подсъдимият   противозаконно да е присвоил чужди
движими вещи.

По посочените съображения съдът призна
подсъдимият за невиновен и го оправда по така предявеното
му обвинение по чл.296 ал.3 пр.1 във вр. с чл.206 ал.1 от НК.

НЧХД 162/2018 ВАСИЛ В. СТАВРЕВ

Доказателствената недостатъчност на единствените
подкрепящи обвинителната теза показания на свидетеля
Л.П.. Същият потвърждава изложеното в тъжбата, но съдът
не разглежда като кореспондиращи с обективната истина
събраните при разпита му гласни доказателства по няколко
причини, водеща от които е тяхната изолираност и остро
противоречие с изложеното от другите свидетели. По
делото са събрани доста сериозни данни за изключително
близки отношения между подсъдимия и тъжителката, които
поставят под непреодолимо съмнение неговата
безпристрастност. Съвсем не на последно място и както
вече бе указано, основа на обвинението по дела от частен
характер е тъжбата, тя формира предмета и очертава
обстоятелствата, подлежащи на доказаване. Втората линия
на недоказаност на обвинението касае липсата на каквито и
да е данни подсъдимият изобщо да е казвал или отправял
обидните думи и действия, залегнали като основа на
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депозираната тъжба. Такива изобщо не са чути и възприети
от групата свидетели,  чиито показания съдът разглежда
като достоверни и обективни. Още по-малко пък някой от
тях посочва Ето защо финалният извод на съдебения състав
е за безспорна недоказаност на частното обвинение. Не бе
установен с изискуемата се по закон категоричност нито
един от съставомерните елементи на вмененото на Митко
Наумов престъпление по чл. 148, ал.1, т.1 във вр. с чл. 146,
ал.1, предл. първо и второ от НК, което категорично
предпоставя признаването му за невинен.

При така възприетите фактически  и правни положения
съдът признава подсъдимия   за НЕВИНЕН  и го ОПРАВДА
по повдигнатото му обвинение за извършено престъпление
по чл.  148,  ал.1,  т.1  във вр.  с чл.  146,  ал.1,  предл.  първо и
второ от НК.

НЧХД 339/2018 ЗОРНИЦА В. ПЕТРОВА

Безспорно установено е по делото, че с влязла в сила
присъда, тъжителят Т. е признат за виновен и наказан за
извършено престъпление по чл. 130 ал.1 от НК спрямо Б.О..

Обективния състав на престъплението по чл. 147 ал.1
от НК ангажира наказателната отговорност на този, който
разгласи позорно обстоятелство за другиго. Позорното
обстоятелство е твърдение за съществуването на определен
факт, свързан с личността на пострадалия, чието разгласяване
води до накърняване  неговото добро име в обществото,
засягане на обективната чест и достойнство на пострадалия,
авторитетът му и оценката на околните за него.

В настоящият случай, инкриминирания израз –
„криминално минало”, отразен в подадената жалба е свързан с
цялото изложение в нея, касаещо извършено престъпление
спрямо подателя й и търсеното от негова страна  съдействие
на полицейските служители. От съществено значение е
обстоятелство, че това е направено пред овластено лице –
Началник на РУ Габрово и не е налице предвиденото от
закона разгласяване, за да бъде осъществено престъпление.
Под разгласяване по смисъла на чл. 147 ал.1 от НК се разбира
довеждането до знанието на трето лице на неистински
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позорни обстоятелства. В случая не е налице разгласяване по
смисъла на закона, тъй като жалбата, с която е съобщено за
извършено престъпление, е подадена до орган на властта,
който по закон е длъжен да предприеме наказателно
преследване или да отнесе въпроса към такъв орган, като
именно това е била целта на подсъдимия О..

Освен, че не е осъществено разгласяване по смисъла
на чл. 147 ал.1 от НК,   употребеният в жалбата израз не води
и не може да повляе отрицателно на обществената оценка за
тъжителя, в средата в която той работи или живее.  В случая е
подадена жалба до компетентни органи за извършено
престъпление и употребеният в нея израз, не е обществено
достояние,  не е предизвикала и няма как  да предизвика
еднозначна отрицателна оценка на обществото за личността
на тъжителя. Когато подсъдимия е сигнализирал съответните
органи за извършеното спрямо него от тъжителя, у него
липсва  съзнание за това и той не  цели засягане на
общественото име и положение на тъжителя.

В случая установеното поведение на подсъдимия е
израз на правото на жалба и свободно изразяване при
сигнализиране на органа компетентен да предприеме действия
по разследването относно извършено престъпление спрямо
подсъдимия.  С упражняването на правото на подаване на
жалба за извършено спрямо него престъпление, подсъдимия
О. не е извършил противоправно и престъпно действие.  В
този смисъл е и принципната практика на върховните
съдилища – Решение № 347/25.09.2009г. на ВКС по н.о.х.д. №
372/2009г. на първо н.о., Решение № 209/18.05.1982г. на по
н.д.  № 209/82г.  на първо н.о.  на ВС,  Решение №
104/07.03.2013г. на ВКС н.д. № 178/13г. на трето н.о., Решение
№ 182/10.04.2012г. на ВКС по н.д. № 382/12г. на трето н.о.

По изложените съображения съдебния състав е приел,
че е налице несъставомерност на престъплението по чл. 147
ал.1 от НК, за което е предаден на съд подсъдимия Б.О.,
поради което съдът  го призна  за  НЕВИНЕН в това на
16.10.2017г. в гр. Габрово, в жалба до Началник РУ Полиция
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Габрово да е разгласил позорно обстоятелство - че Е.Х.Т. има
криминално минало, и с това да е осъществил престъпление
по чл. 147 ал.1 от НК и го ОПРАВДА по така предявеното му
обвинение.

НЧХД 1530/2017 ВАСИЛ В. СТАВРЕВ

Съдебният състав се е мотивирал, че липсват каквито
и да било доказателства за достоверността на описаното в
тъжбата. Обстоятелствата, че на процесната дата подсъдимият
и Д.П.  са се намирали в близост един до друг и са провели
разговор, както и че няколко дни по-късно след преглед са
констатирани кръвонасядания и подкожен кръвоизлив в
лявата лицева половина, кръвоизлив под конюнктивата на
лявото око и травматичен левостранен конюнктивит по
лицето на Д.П. по никакъв начин не обосновават заключение,
че именно Й.К. посредством нанасяне на удари с ръка и ги е
причинил. Напротив, налице са преки, единодушни и
непротиворечиви доказателства в обратна насока,
изключващи по категоричен начин виновно поведение от
страна на подсъдимия спрямо тъжителката.  От страна на
частното обвинение не бе доказан нито един от
императивните елементи, посочени в чл. 102 от НПК, което
обуславя признаването на Й.К.  за невинен по така
предявеното му обвинение.

Ето защо съдът призна подсъдимия за НЕВИНЕН и
го ОПРАВДА по повдигнатото му обвинение за извършено
престъпление по чл. 130, ал.1 от НК.

НЧХД 10/2018 ДИАНА ПЕТРАКИЕВА

Преценявайки събраните по делото доказателства
поотделно и в тяхната съвкупност съдът е счел, че обективния
състав на престъплението по чл. 147 ал.1 от НК ангажира
наказателната отговорност на този, който разгласи позорно
обстоятелство за другиго - определен факт, свързан с
личността на пострадалия, чието разгласяване води до
накърняване  неговото добро име в обществото,  засягане на
обективната чест и достойнство на пострадалия, авторитетът
му и оценката на околните за него. Позорното обстоятелство в
случая е твърдение за непристойно поведение - отправени
нецензурни думи, викове, крясъци, както и това, че
тъжителката се събличала гола и влиза в магазина на
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подсъдимата.. Това твърдение било обективирано в жалба до
РУ Габрово, с която подсъдимата е потърсила съдействие от
органите на полицията. Именно това е съществения  момент,
релевантен за правния спор. Разгласяването по смисъла на чл.
147 ал.1 от НК предполага довеждането до знанието на трето
лице на неистински позорни обстоятелства. В случая не е
налице разгласяване по смисъла на закона, тъй като жалбата, с
която е съобщено за извършено престъпление, е подадена до
орган на властта, който по закон е длъжен да предприеме
наказателно преследване или да отнесе въпроса към такъв
орган, като именно това е била целта на подсъдимата. Нейната
жалба е подадена до компетентни органи и изложеното в нея
не е обществено достояние. Тя  не е предизвикала и няма как
да предизвика еднозначна отрицателна оценка на обществото
за личността на тъжителката. Когато подсъдимата е
сигнализирала съответните органи за извършеното спрямо
него от тъжителката, у нея липсва  съзнание за това. Не се
цели засягане на общественото име и положение на тъжителя.

В случая установеното поведение на подсъдимата е
израз на правото на жалба и свободно изразяване при
сигнализиране на органа, компетентен да предприеме
действия. С упражняването на правото на подаване на жалба
за извършени спрямо нея неправомерни действия,
подсъдимата  не е извършила противоправно и престъпно
действие. Нейното деяние е несъставомерно и наказателната й
отговорност не следва да бъде ангажирана.

В този смисъл е и принципната практика на
съдилищата.

По изложените съображения съдът е приел,  че не се
доказва, както от обективна, така и от субективна страна на
12.09.2017 година в гр. Габрово, в заявление до РУ Габрово,
да е разгласила клеветнически твърдения за М.И.Г. ***,
поради което я оправда по така предявеното й обвинение по
чл. 147 ал.1 от НК



39

НЧХД 77/2018 ДИАНА ПЕТРАКИЕВА

Съдът  е преценил всички обстоятелства, отнасящи
се до изречената обидна дума, включително обществената
стойност на засегнатите лични отношения и степента на
тяхното увреждане. С оглед на конкретното поведение на
подсъдимата към пострадалия, обществените отношения,
предмет на наказателно правна защита, са били накърнени в
изключително незначителна степен. Безспорно при
преценката дали се касае за явна незначителност на
обществената опасност на деянието по смисъла на чл. 9, ал.2
НК, следва да се държи сметка и за обстоятелствата и
данните, свързани с личността на дееца, каквато е и
постоянната съдебна практика. Степента на обществена
опасност на инкриминираното деяние в настоящия случай е
тясно зависима и от личността, и от ситуацията, в която се е
намирала подсъдимата. Същата е с чисто съдебно минало,
добри характеристични данни, на преклонна възраст..

 Съдът е взел предвид и процесуалното поведение
на подсъдимата, изразената критичност към деянието, както и
последващото и поведение след инцидента – същата е
съжалявала за случилото се и за употребената дума,  като е
търсила и начин, по който да се извини. Своевременно е
платила и глобата в размер на 50,00 лева, наложена от
председателя на състава, разглеждащ гражданското дело. В
съдебно заседание М. отново изразява съжаление  и поднася
извинение за случилото се.

Според съдебеня състав се касае за една
общественонеприемлива постъпка, която обаче не е престъпна
по своя характер. Предвид всички гореизложени
обстоятелства, сочещи на изключително незначителна степен
на обществената опасност на деянието и на дееца съдът е
приел, че в случая същите определят липсата на престъпност в
него и са налице всички законови предпоставки за
приложението на чл. 9, ал.2 от НК. Като признава
подсъдимата за невиновна по посочените по-горе
съображения, поради незначителната степен на засягане на
личните отношения и тяхното увреждане, съдът е отхвърлил
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изцяло предявения граждански иск от тъжителя Р.И.И. като
неоснователен и недоказан.

НОХД 1244/2017 ВАСИЛ В. СТАВРЕВ

Съдебният състав е счел за недоказани два от
изискуемите се за обективна съставомерност на вмененото на
подсъдимия престъпление по чл.  214,  ал.1  от НК елемента,  а
именно – наличие на физическа принуда чрез удар с табуретка
от негова страна спрямо В.И., което да е провокирало
последния да се разпореди като му предаде против волята си
движимите вещи, описани в обвинителния акт. Нещо повече,
установена бе една различна фактическа обстановка,
визираща изцяло доброволен елемент в поведението на
гражданския ищец, изключваща възможността подсъдимият
да носи наказателна отговорност. Всичко това предполага
признаването на подсъдимия за невинен и оправдаването му
по предявеното обвинение за извършено престъпление по чл.
214, ал.1 от НК.

При така приетото за установено от фактическа и
правна страна СЪДЪТ е признал подсъдимия за НЕВИНЕН и
го ОПРАВДАВА по предявеното му обвинение по чл. 214,
ал.1 от НК.

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

Общо са влезли в сила 6 бр. присъди:
Вид
дело

Номер на дело Съдия В з. с. от

НОХД 1043/2017 ДИАНА А. ПЕТРАКИЕВА 07.06.2018

НЧХД 162/2018 ВАСИЛ В. СТАВРЕВ 17.10.2018

НЧХД 339/2018 ЗОРНИЦА В. ПЕТРОВА 20.09.2018

НЧХД 1530/2017 ВАСИЛ В. СТАВРЕВ 10.07.2018

НЧХД 10/2018 ДИАНА А. ПЕТРАКИЕВА 27.09.2018

НЧХД 77/2018 ДИАНА А. ПЕТРАКИЕВА 27.06.2018



41

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

През 2018  г.  в Районен съд –  Габрово  има образувани  3  броя
наказателни дела, по които подсъдимият е непълнолетен;

     II.5. Дела, образувани на основание чл.64 и чл.65 от НПК.
Частните наказателни дела по чл. 64 и чл. 65 от НПК, свързани с

първоначалното вземане и с последващият съдебен контрол на мерките за
неотклонение „Задържане под стража” в досъдебното производство през
2018 г. са 11 на брой. По чл.64 от НПК шест бр. дела са приключени в деня
на образуване на делото.  По чл.65 от НПК пет бр. дела са приключени в
тридневен срок от образуването им.

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

В Районен съд – Габрово през 2018 г. има  19 броя наказателни дела
образувани на основание чл.243 и чл.244 от НПК, като от тях образувани
на основание чл.243 от НПК са 11 бр. дела и по чл.244 от НПК- 8 бр. дела.

Дела по чл.243 от НПК:
Вид

дело
Номер на

дело
Съдия докладчик

Образувано
/Започнало

Свършило

ЧНД 53/2018 ДИАНА А. ПЕТРАКИЕВА 11.01.2018 29.01.2018

ЧНД 58/2018 ВАСИЛ В. СТАВРЕВ 12.01.2018 16.01.2018

ЧНД 68/2018 ДИАНА А. ПЕТРАКИЕВА 15.01.2018 29.01.2018

ЧНД 270/2018 ВАСИЛ В. СТАВРЕВ 02.03.2018 06.03.2018

ЧНД 416/2018 ЗОРНИЦА В. ПЕТРОВА 10.04.2018 26.04.2018

ЧНД 635/2018 ЗОРНИЦА В. ПЕТРОВА 17.05.2018 14.06.2018

ЧНД 1092/2018 ПЛАМЕН П. ДЕНЕВ 31.08.2018 14.09.2018

ЧНД 1132/2018 ЗОРНИЦА В. ПЕТРОВА 13.09.2018 21.09.2018

ЧНД 1164/2018 ВАСИЛ В. СТАВРЕВ 20.09.2018 02.10.2018

ЧНД 1388/2018 ДИАНА А. ПЕТРАКИЕВА 12.11.2018 04.12.2018

ЧНД 1614/2018 ДИАНА А. ПЕТРАКИЕВА 20.12.2018 15.01.2019

Дела по чл.244 от НПК:
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Вид дело
Номер на

делото
Съдия докладчик Образувано/Започнало Свършило

ЧНД 25/2018 ЗОРНИЦА В. ПЕТРОВА 09.01.2018 12.01.2018

ЧНД 78/2018 ДИАНА А. ПЕТРАКИЕВА 17.01.2018 07.02.2018

ЧНД 172/2018 ДИАНА А. ПЕТРАКИЕВА 12.02.2018 23.02.2018

ЧНД 351/2018 ДИАНА А. ПЕТРАКИЕВА 21.03.2018 03.04.2018

ЧНД 557/2018 ЗОРНИЦА В. ПЕТРОВА 03.05.2018 04.05.2018

ЧНД 937/2018 ВАСИЛ В. СТАВРЕВ 24.07.2018 30.07.2018

ЧНД 1065/2018 ДИАНА А. ПЕТРАКИЕВА 24.08.2018 28.08.2018

ЧНД 1459/2018 ЗОРНИЦА В. ПЕТРОВА 23.11.2018 26.11.2018

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

В Районен съд –  Габрово за 2018 г. са постъпили за разглеждане
общи 1131 бр. ЧНД образувани по искане на органите на ДП, от тях:

· производствата във връзка с разпити пред съдя /чл.222 и чл.223 от
НПК/  в ДП са 73 броя, като всичките дела са разпределени за
разглеждане на съдии разглеждащи граждански дела.

· производствата по чл.146, чл.158, чл.161, чл.164 и чл.165 от НПК са
82 броя дела:

Съдия Петракиева e разгледала  22 броя дела;
Съдия  Ставрев e разгледал 20  броя дела;
Съдия Петрова e разгледала 12 бр. дела;
Съдия Денев е разгледал  28 броя дела;

· производство по предложение за принудителни медицински мерки
по чл.70 от НПК – има две 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 образувани разгледани 61  бр. дела по реда на Глава
ХХІV от НПК „Бързо производство“. Всички дела са насрочени и
разгледани в седмодневен срок.
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· 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 – Габрово няма разгледани дела по този ред.

· дела по реда на Глава ХХVII от НПК „ Съкратено съдебно
следствие в производството пред първа инстанция “.

          В РС –  през 2018 г. са разгледани 3 бр. дела по реда на Глава ХХVII
от НПК „ Съкратено съдебно следствие в производството пред първа
инстанция “, както следва:

Вид
дело Номер/Година Съдия докладчик Образувано/Зап

очнало Свършило

НОХД 1793/2017 ЗОРНИЦА
ПЕТРОВА 28.12.2017 08.01.2018

НОХД 230/2018 ПЛАМЕН  ДЕНЕВ 22.02.2018 28.02.2018

НОХД 695/2018 ЗОРНИЦА
ПЕТРОВА 23.05.2018 28.05.2018

В РС –Габрово  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 – Габрово  за 2018 г. са разгледани общо 29  броя дела
по Глава ХХVІІІ от НПК „Освобождаване от наказателна отговорност с
налагане на административно наказание.Приключени са 24 бр. дела. По
съдии тези дела се разпределят, както следва: съдия Денев е разгледал и
приключил – 5 бр. дела; съдия Петрова е разгледала 7 бр. дела, като е
приключила 5 бр. дела; съдия Ставрев е разгледал 8 бр. дела, като е
приключил- 6 бр. дела и съдия Петракиева е разгледала 9 бр. дела, като е
приключила 8 бр. дела.

· дела по Глава XXIX от НПК „Решаване на делото със
споразумение” – за всеки съдия; насрочване и одобряване на
споразумението
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В Районен съд –  за 2018 г. образувани и разгледани по Глава ХХІХ
от НПК „Решаване на дело със споразумение“ по чл.382 и  чл.384 от НПК
общо 75 бр. НОХД. По съдии са разпределени , както следва: съдия
Ставрев е разгледал – 20 бр. НОХД; съдия Петракиева е разгледала – 16 бр.
НОХД; съдия Петрова е разгледала- 27 бр. и съдия Денев е разгледал- 12
бр.НОХД. По реда на чл. 382 от НПК са разгледани общо 5 бр. НОХД-
съдия Ставрев е разгледал- 1 бр. НОХД; съдия Петракиева- 1 бр.; съдия-
Петрова-  2 бр. НОХД и съдия Денев- 1 бр. Всички дела са насрочени и
разгледани в седмодневен срок.
· дела по Глава XXXIV  от НПК „Прилагане на принудителни
медицински мерки. Реабилитация“ – за всеки съдия; срокове за
разглеждане, решаване и прилагане на мерките.

В РС – Габрово за 2018 г. са разгледани 18 бр. дела: съдия Ставрев е
разгледал- 5 бр.; съдия Петракиева е разгледала- 4 бр. дела; съдия Денев е
разгледал- 3 бр. и съдия Петрова е разгледала- 6 бр. дела.

Спазени са сроковете по чл.429, ал.2 от НПК, като делата са
насрочвани в предвидения 3 – дневен срок от образуването му.

По раздел II „Реабилитация“  са образувани и разгледани 14 бр. дела:
съдия Ставрев е разгледал- 4 бр.; съдия Денев е разгледал- 4 бр.; съдия
Петракиева е разгледала- 2 бр. и съдия Петрова е разгледала- 4 бр.

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

НОХД № 583/2017г.
Предмет: Чл. 210 ал. 1 т. 5 вр. чл. 209 ал. 1 от НК
Образувано на 20.04.2017 г.
Съдия-докладчик: Диана Петракиева
ПРИЧИНИ: Заседание на 07.09.2017 г. - Първото съдебно заседание

е насрочено извън двумесечния срок, тъй като по делото е разпоредено да
бъде изпратена съдебна поръчка чрез Министерство на правосъдието на РБ
до Босна и Херцеговина, с която да бъде уведомен пострадалият по делото,
за насроченото съдебно заседание и за правата му като пострадало лице по
производството. Отложено, поради изпратено изявление на пострадалото
лице, че желае да се яви на определената резервна дата - 06.12.2017 г., с
оглед възможността му да реализира правата си на граждански ищец и
частен обвинител. За следващото съдебно заседание да бъдат призовани
свидетели граждани на Босна и Херцеговина, които са били пропуснати в
списъка на лицата за призоваване към обвинителния акт;
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Заседание на 06.12.2017  г. – Отложено и във връзка с промените в
НПК от 05.11.2017 г. насрочено за открито разпоредително заседание;

Заседание на 08.02.2018 г. - Отложено разпоредително заседание,
поради неявяване на пострадалото лице, като на същия са му изпратени
отново всички материали касаещи правата му като такъв, тъй като към
датата на съдебното заседание няма върнати съдебни книжа,
удостоверяващи получаването им. Делото е насрочено за по-голям период
от време с оглед изпращането и осъществяването на съдебна поръчка във
Федерация Босна и Херцеговина.

Заседание на 31.05.2018 г. - проведено разпоредително заседание.
Заседание на 27.09.2018 г. - Даден ход на делото. Отложено, поради

искане на подсъдимия останалите процесуални действия да бъдат
извършени в присъствието на неговия защитник адв. Х.

Заседание на 15.11.2018 г. - Отложено. Подсъдимият е депозирал
молба, че е настъпило разминаване между него и неговия защитник в
линията на защита, поради което моли съда да му бъде дадена възможност
да си ангажира друг защитник.

Заседание на 23.01.2019 г. - Отложено, поради неявяване на
подсъдимия, който е редовно призован. Постановено е принудително
довеждане на подсъдимия от органите на ОЗ "Охрана" Габрово.

Заседание на 13.03.2019 г. - Даден ход на делото. Отложено, поради
искания за събиране на нови доказателства с цел пълно и всестранно
изясняване на делото, а именно: Да се изиска от гр. ищец С.П. договор за
покупко-продажба или фактура на процесния автомобил; Да се изиска от
Застрахователна компания "Euro Herc" във Федерация Босна и
Херцеговина информация дали има сключен договор за застраховка на
процесния автомобил, което да бъде извършено по реда на чл. 471 НПК
чрез съдебна поръчка до компетентните органи във Федерация Босна и
Херцеговина.

Заседание на 29.05.2019 г. - Отложено, поради неявяване на
подсъдимия, като неговият защитник е уведомил съда, че доверителят му е
задържан под стража в град Манхайм в Германия и че поема ангажимент
да представи писмени доказателства за това.

Заседание на 26.09.2019 г. - Отложено, поради отсъствие на съдебен
заседател по уважителни причини;

Заседание на 13.11.2019 г. - Отложено за справка от застрахователна
компания "Еврохерц" във Федерация Босна и Херцеговина за сключена
застраховка "Каско"; За призоваване на неявилите се свидетели Н.И. и Н.Й.



46

от Федерация Босна и Херцеговина и на М.Ш.  от Република Словения;
Справка от МВР - Дирекция "МОС" за това дали подсъдимият е бил
задържан по Международна заповед за арест от Първоинстанционния съд
на град Бръчко, Федерация Босна и Херцеговина, като се изиска справка от
компетентните органи в град Мадрид, Испания;

Заседание на 05.03.2020 г. - Отложено по молба на защитника на
подсъдимия, поради ангажимент в друг съд;

Насрочено за  02.04.2020 г. - На основание Заповед № РД - 11 -
49/16.03.2020 във връзка с Решение на СК на ВСС по Протокол № 9 от
15.03.2020 г. по повод въведеното извънредно положение отлага делото за
неопределена дата.

В закрито съд. заседание с разпореждане на съдия - докладчик
делото е насрочено за 01.10.2020 г. от 09.00 ч., за която дата следва да
бъдат извършени преводи на книжата постъпили от Република Словения.

2. НОХД № 283/2018 г.
Предмет: Чл. 354, ал. 3, т. 1 вр. с чл. 26, ал. 1 от НК;   чл. 343б ал. 3

ал. 3 НК;  чл. 343в, ал. 3 вр. с ал. 1 , вр. с чл. 26 ал. 1 от НК
Образувано на 07.03.2018 г.
Съдия при образуването: Пламен Денев;
Съдия-докладчик: Диана Петракиева
Причини: Разпоредително заседание на 03.04.2018 г. - Отложено,

поради заболяване на защитника на подсъдимата, приложен болничен
лист;

Разпоредително заседание на 23.04.2018 г. - Проведено
разпоредително заседание.

Заседание на 29.05.2018 - Отложено по молба от защитника на
подсъдимата, тъй като същият ще отсъства от страната по семейни
причини, без да са представени доказателства, които да удостоверяват
посочените причини за невъзможността му да се яви. Налага глоба 1000
лева на адвокат П.П. - ВТАК на осн. чл. 271 ал. 11 от НПК.

Заседание на 04.07.2018 г. - Даден ход на делото. Отменена е глобата
на адв. П., но е постановено да бъде сезирана АК Велико Търново за
предприемане на действия по глава 13 от Закона за адвокатурата за търсене
на дисциплинарна отговорност от него.

Заседание на 04.09.2018 г. - Не е даден ход на делото, поради
неявяване на свидетели и вещи лица, а защитникът на подсъдимата е
изразил становище, че за разкриване на обективната истина тяхното
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присъствие е необходимо. Постановено е принудително довеждане на
свидетеля Р.Ц., като и повторно призоваване на неявилите се свидетели и
вещи лица.

На 25.09.2018 г. в закрито съдебно заседание съдия - докладчик по
делото - Пламен Денев с определение от същата дата се е отвел от
разглеждане на делото, тъй като на 04.09.2018 г. е станало известно, че на
19.07.2018 г. подсъдимата Р. Ковачева е подала сигнал до АК Велико
Търново, в който е изложила твърдения за проявено пренебрежително,
тенденциозно и неуважително отношение от докладчика към нея и нейния
защитник адв. П.П. от ВТАК, както и за отправени от докладчика закани за
бъдещи неблагоприятни последици за тях при евентуална осъдителна
присъда. Въз основа на този сигнал е започнала проверка в Комисията по
професионална етика при ОС Габрово, като от докладчика е било изискано
и представено писмено становище. Това е довело до невъзможност на
председателя на съдебния състав да продължи да участва в разглеждането
на делото, тъй като биха възникнали съмнения в неговата
непредубеденост. Делото е докладвано на Председателя на РС Габрово за
определяне на нов докладчик, като е определен за такъв съдия Диана
Петракиева.

Разпоредително заседание на 21.11.2018 г. - в закрито съдебно
заседание, съдия - докладчик по делото е пренасрочил делото, тъй като
адв. Пенков - защитник на подсъдимата, е депозирал молба с болничен
лист, от които е видно, че същия е в невъзможност да присъства на
съдебното заседание.

Разпоредително заседание на 30.01.2019 г. - отложено, поради
неявяване на подсъдимата Ковачева, като е  постановено принудителното й
довеждане, чрез органите на ОЗ "Охрана" Габрово.

Разпоредително заседание на 14.03.2019 г. - проведено
разпоредително заседание.

Заседание на 15.05.2019 г. - даден ход на делото. Отложено, поради
искане на защитата за личен разпит на неявилите се свидетели и вещо
лице, тъй като към момента фактическата обстановка и релевантните
факти по делото не са установени.

Заседание на 26.06.2019 г. - поради личен ангажимент на съдия -
докладчик по делото за датата на съдебното заседание, отложено за
17.07.2019 г.
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Заседание на 17.07.2019 г. - отложено, поради неявяване на
подсъдимата, като е постановено принудителното й довеждане за
следващото съдебно заседание.

Заседание на 02.10.2019 г. - отложено за разпит на свидетели,
посочени от защитника на подсъдимата;

Заседание на 21.11.2019 г. - отложено по молба на защитника на
подсъдимата, поради ангажимент на същия в друг по-горестоящ съд;

Заседание на 29.01.2020 г. - отложено по молба на съдебен заседател,
поради неотложен служебен ангажимент;

Заседание на 11.03.2020 г. - отложено, поради Заповед на Адм.
ръководител -  Председател на РС Габрово № РД -  11 -  47/09.03.2020 г.  за
отмяна до второ нареждане на провеждането на насрочени съдебни
заседания в РС Габрово, считано от 11.03.2020 г.

Насрочено за 29.04.2020 г. - В закрито съдебно заседание на
14.04.2020 г. - предвид издадената Заповед № РД - 11 - 59/09.04.2020 г.  на
Адм. ръководител - председател на РС - Габрово, с която провеждането на
насрочените открити съдебни заседания по делата е преустановено за
периода 11.03.2020 г. до 13.05.2020 г. вкл., пренасрочва делото за
17.06.2020 г.

Заседание на 17.06.2020 г. отложено, поради неявяване на
подсъдимата Ковачева, като е постановено принудителното й довеждане от
органите на ОЗ "Охрана" Габрово, също й е наложена глоба в размер на
500 лева за неявяването й без уважителни причини.

Насрочено за 23.09.2020 г.

          II.10.  Натовареност на съдиите от наказателните отделения:

Средномесечното постъпление на наказателни дела, на един съдия
през 2018 г., на база утвърденото щатно разписание, е 34.42 броя, а
средномесечно свършените наказателни дела, от един съдия през същата
година, са 34.40 броя.

Средномесечното постъпление на наказателни дела, на един съдия,
на база действителна натовареност през годината от проверявания период,
е 34.42 броя /изчислява се на база постъпили дела и действително
отработени човекомесеци в наказателното отделение/. Средномесечно
свършените дела от един съдия, който разглежда наказателни дела, са
34.40 броя.

През годината  от съдиите, разглеждащи наказателни дела са
отработени 48 човекомесеци, като изчислението на показателя става при
съотнасяне на постъпилите и решените дела към тези отработени
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човекомесеци. Средномесечно дела за разглеждане от един съдия са  37.04
броя.

          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/.

В Районен съд –Габрово  през 2018 г. има общо 209 броя обжалвани
и протестирани съдебни актове. От тях 49 броя НОХД, 8 броя НЧХД, 129
броя НАХД, 20 броя ЧНД и 3 бр. по чл.78а от НК.

От инстанционен контрол са върнати 263 броя, обжалвани и
протестирани съдебни актове. От тях 63 броя НОХД, 10 броя НЧХД, 170
броя НАХД и 20 броя ЧНД.
         По съдии делата се разпределят както следва:
Съдия  Ставрев има 50 броя обжалвани съдебни актове, от тях: НОХД –
12 броя, НЧХД – 4 броя, НАХД – 30 броя и ЧНД – 4 броя;
Съдия Петракиева има 53 броя обжалвани съдебни актове, от тях: НОХД
– 10 броя, НЧХД – 2 брой, НАХД – 38 броя и ЧНД – 3 броя;
Съдия Петрова има 52 броя обжалвани съдебни актове, от тях: НОХД – 9
броя; НЧХД – 3 бр., НАХД – 38 броя и ЧНД – 3 броя;
Съдия Денев има 46 броя обжалвани съдебни актове, от тях: НОХД – 17
броя; НЧХД – 1 бр., НАХД – 25 броя и ЧНД – 3 броя;

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

От върнатите от инстанционен контрол 263 бр. наказателни дела по
165 бр. съдебните актове са потвърдени : НОХД- 36  бр. дела ; НЧХД- 6
бр.; НАХД- 103 бр. и  12 бр. по ЧНД.

По съдии делата се разпределят както следва:
Съдия Ставрев- има 44 бр. потвърдени съдебни актове: НОХД- 7

бр.; НЧХД- 4бр.; НАХД-29 бр. и ЧНД-4 бр.;
Съдия  Петракиева има 40 бр. потвърдени съдебни актове, от тях :

НОХД – 9 броя, НЧХД – 1 бр., НАХД – 28 броя и ЧНД – 2 броя;
Съдия Петрова има 45 потвърдени съдебни актове, от тях: НОХД –

8 броя, НЧХД – 1 бр. НАХД – 33 броя и ЧНД – 3 броя;
Съдия Денев има 30 бр. потвърдени съдебни актове, от тях: НОХД

– 12 броя; НЧХД – 1 бр., НАХД – 14 броя и ЧНД – 3 броя;
Потвърдени са и 6 бр. съдебни актове по ЧНД постановени от

граждански съдии разглеждали наказателни дела.
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II.11.2 Отменени съдебни актова за съответната година – общо за
съда и за всеки съдия.

За 2018г. от върнатите от инстанционен контрол дела съдебни актове
по 30 бр. са отменени като от тях : 1 бр. по НОХД; 1 бр. по ЧНД и 28 бр. по
НАХД.

Съдия Ставрев има 2 бр. отменени дела; съдия Петракиева има 11 бр.
дела; съдия Петрова има 6 бр.дела и съдия Денев има 11 бр. дела.

Отменени с връщане на делото за ново разглеждане са съдебни
актове по 5 бр. дела.Съдия Ставрев има 2 бр. дела; съдия денев има 2 бр.
дела и съдия Христов има едно дело.

Отменени с постановяване на нова присъда са  съдебни актове по 4
бр. дела. По едно дело има съдиите: Петракиева, Ставрев, Денев и
Димитрова.

В РС – Габрово няма отменени съдебни актове с прекратяване на
наказателното производство.

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

За 2018 г. от върнатите от инстанционен контрол и изменени са -5
бр.съдебни актове.Съдия Ставрев и съдия денев имат по две дела и едно
дело е на съдия Петракиева.

II.12. Изгубени дела.
За 2018 г. в Районен съд – Габрово няма изгубени наказателни дела.

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

Не се констатираха нарушения на сроковете за изготвяне и
предаване на съдебните актове.

 II.13.3. Спазване на срока по чл.358, ал.1, т.4 от НПК.

          В РС –  Габрово за 2018 г.  няма нарушения на срока по Глава ХХІV
от НПК „Бързо производство“;

II.13.4. Спазване на срокове по чл.376, ал.1 НПК.
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В Районен съд –  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 – Габрово  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.

II.14. Информация дали при образуването на наказателни дела в
РС – Габрово 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 – Габрово 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 –
Габрово 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 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г., наказателни дела в
Районен съд – Габрово са разглеждали съдиите : Пламен Денев, Зорница
Петрова, Васил Ставрев и Диана Петракиева. Отделно от тях наказателни
дела са разглеждали и съдии разглеждащи граждански дела: съдия
Радосвета Станимирова, съдия Велимира Димитрова, съдия Диян
Атанасов, съдия Гергана Антонова, съдия Христо Христов и съдия Боян
Косев.
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Представените от Районен съд – Габрово 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 – Габрово са разгледали общо
1484 броя наказателни дела, разпределени по следния начин: НОХД – 309
броя; НЧХД – 21 броя; ЧНД- 852 броя; НАХД – 259 броя и по чл.78а от
НК- 43 броя.

От тях образувани през текущата година са  1357 броя: НОХД – 257
броя; НЧХД– 15 бр.; ЧНД – 844  броя; НАХД – 203 броя и по чл.78а от НК
– 38  броя.

Останали несвършени дела в началото на проверявания период са
127  броя дела: НОХД – 52 броя; НЧХД – 6 броя; ЧНД – 8 броя; НАХД –
56  броя и по чл.78а от НК – 5 броя.

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

Съдия  Пламен Денев е разгледал  324 броя дела: НОХД – 58 броя;
НЧХД –  3 бр.  ;  ЧНД –  212 броя;  НАХД –  43 броя;  и по чл.78а от НК –  8
броя, от тях:
Новопостъпили са 309 броя: НОХД – 51  броя; НЧХД – 3 броя; ЧНД – 211
броя; НАХД – 36 бр.; чл.78а от НК-8 бр.;
Останали от предходната година са 15 броя: НОХД – 7 броя; ЧНД – 1 бр.;
НАХД – 7 броя;

Съдия   Зорница Петрова е разгледала 357  броя дела: НОХД – 81
броя; НЧХД – 7 броя; ЧНД – 189 броя; НАХД – 68 броя; и по чл.78а от НК-
12 броя, от тях:
Новопостъпили са 326 броя: НОХД – 68 броя; НЧХД – 5 броя; ЧНД – 188
броя; НАХД – 56  и по чл.78а от НК – 9 броя;
Останали от предходната година са 31 броя: НОХД – 13 броя; НЧХД – 2
броя; ЧНД – 1 бр.; НАХД – 12 броя и по чл.78а от НК– 3 бр.;

Съдия Васил Ставрев  е разгледал 357  броя дела: НОХД – 81 броя;
НЧХД – 4 броя; ЧНД – 184 броя; НАХД – 75 броя; и по чл.78а от НК – 13
броя, от тях:
Новопостъпили са 322 броя: НОХД – 70 броя; НЧХД – 3 брой; ЧНД – 181
броя; НАХД – 57 и по чл.78а от НК – 11 броя.
Останали от предходната година са 35  броя: НОХД – 11 броя; НЧХД – 1
бр.; ЧНД – 3 бр.; НАХД – 18 броя и по чл.78а от НК– 2 бр.;



53

Съдия Диана Петракиева е разгледала 371 броя дела: НОХД – 87
броя; НЧХД – 7 броя; ЧНД – 194 броя; НАХД – 73 броя; и по чл.78а от НК
10 броя, от тях:
Новопостъпили са 326 броя: НОХД – 66 броя; НЧХД – 4 брой; ЧНД – 192
броя; НАХД – 54 и по чл.78а от НК – 10 броя.
Останали от предходната година са 45 броя: НОХД – 21 броя; НЧХД – 3
бр.; ЧНД – 2 бр.; НАХД – 19 броя и по чл.78а от НК– няма дела;

Съдия Радосвета Станимирова е разгледала- 10 бр. ЧНД; съдия
Велимира Димитрова е разгледала –17 бр. дела- 1 бр. НОХД и  16 бр.
ЧНД; съдия Диян Атанасов е разгледал – 12 бр. дела, като от тях: НОХД-
1 бр.; ЧНД- 11бр.; съдия Гергана Антонова е разгледала – 13 бр. ЧНД;
съдия Христо Христов е разгледал-  16  бр.  ЧНД и съдия Боян Косев е
разгледал- 7 бр. ЧНД.

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 – Габрово за 2019 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– Габрово за 2019г. 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 – Габрово за 2019 г. 20 бр. НОХД са насрочени в разпоредително

заседание в тримесечен срок, с разрешение на председателя на съда.
· В РС – Габрово  за 2019 г. няма дела насрочени в тримесечен срок без

разрешение на председателя на съда.
· НОХД № 390/2019г. на съдия Петракиева насрочено с разрешение на

председателя на съда, пострадалото лице е от РТурция и е призовано
чрез съдебна поръчка.
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III.2.4.2. Спазване на срока по чл.252, ал.2 и ал.4 от НПК.
През 2019г. е спазван едномесечният срок за насрочване на делата от

разпоредително заседание.

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 – Габрово 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 – Габрово  общо свършените дела за
годината са 1359  броя, като от тях: НОХД – 242 броя; НЧХД – 15 броя;
ЧНД – 846 броя; НАХД – 216 броя и по чл.78а от НК – 40 броя.

Съдия Пламен Денев е свършил 300  броя дела, като от тях: НОХД
– 42 броя; НЧХД – 2 броя; ЧНД – 211 броя; НАХД – 37 броя и по чл.78а от
НК – 8  броя.

Съдия Зорница Петрова е свършила 332 броя дела, като от тях:
НОХД – 66 броя;  НЧХД – 5 броя;  ЧНД – 189 броя;  НАХД – 60 броя и по
чл.78а от НК – 12 броя.

Съдия Васил Ставрев е свършил 325  броя дела, като от тях: НОХД
66 броя; НЧХД – 4 броя; ЧНД – 181 броя; НАХД – 63 броя и по чл.78а от
НК – 11 броя.

Съдия Диана Петракиева е свършила 329 броя дела, като от тях:
НОХД –  68  броя;  НЧХД –  4  бр.;  ЧНД –  192  броя;  НАХД –  56  броя и по
чл.78а от НК – 9 броя.

Съдия Велимира Димитрова е свършила 16 бр. ЧНД;
Съдия Радосвета Станимирова е свършила 10 бр. ЧНД;
Съдия Диян Атанасов е свършил- 11 бр. ЧНД;
Съдия Гергана Попова е свършила- 13 бр. дела;
Съдия Христо Христов е свършил- 16 бр. ЧНД;
Съдия Боян Косев- е свършил 7 бр. ЧНД;

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

През 2019 г. в Районен съд – Габрово общо несвършените дела в края
на годината са 125  броя, като от тях: НОХД – 67 броя; НЧХД – 6 броя;
ЧНД – 6 броя; НАХД – 43 броя и по чл.78а от НК – 3 броя;
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Съдия Денев има в края на годината останали несвършени 24 броя
дела, като от тях: НОХД – 16 броя; НЧХД – 1 броя; ЧНД – 1 брой; НАХД –
6  брой и по чл.78а от НК – няма.

Съдия Петрова има в края на годината останали несвършени 25
броя дела, като от тях: НОХД – 15 броя; НЧХД – 2 броя; ЧНД – 8 броя;

Съдия Ставрев  има в края на годината останали несвършени 32
броя дела, като от тях: НОХД – 15 бр.; НЧХД – няма; ЧНД – 3 бр.; НАХД –
12 броя и по чл.78а от НК – 2 бр.;

Съдия Петракиева има в края на годината останали несвършени 42
броя дела, като от тях: НОХД – 19 брой; НЧХД – 3 броя; ЧНД – 2; НАХД –
17  броя и по чл.78а от НК – 1 бр.;

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

всеки съдия.

Общо свършени дела в едно съдебно заседание- 1099 бр. дела, като от тях:
НОХД- 114 бр.; НАХД- 146 бр.; НЧХД- 6 бр.; ЧНД- 833 бр.;

По съдии : съдия Денев е свършил в едно съдебно заседание- общо
259 бр. дела, като от тях: НОХД- 25 бр.; НАХД- 25 бр.; НЧХД- 2 бр.;ЧНД-
207 бр.;

Съдия Петракиева е свършила в едно съдебно заседание общо- 267
бр.  дела,  като от тях :  НОХД-  42бр.;  НАХД-  36 бр.;  НЧХД-  1  бр.  и ЧНД-
188 бр.;

Съдия Петрова е свършила в едно съдебно заседание общо- 245 бр.,
като от тях: НОХД- 20бр.; НАХД- 42 бр.; НЧХД- 1 бр. и ЧНД- 182 бр.;

Съдия Ставрев е свършил в едно съдебно заседание общо 255
бр.дела,  като от тях :  НОХД-  27 бр.;  НАХД-  43 бр.;  НЧХД-  2  бр.  и ЧНД-
183 бр.;

Други 73 бр. ЧНД са разгледани в едно съдебно заседание от съдии
разглеждащи граждански дела.

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 38
броя, както следва /по видове/: НОХД – 28 броя; НЧХД – 4 броя; ЧНД –2
броя и НАХД – 4 броя.
По съдии : съдия Денев е свършил общо- 9 бр. дела, като от тях: НОХД- 6
бр.; НАХД- 1 бр.; НЧХД- 1 БР.; ЧНД- 1 бр.;
Съдия Петракиева е свършила общо- 7 бр. дела, като от тях : НОХД- 5 бр.;
НАХД- 1 бр. и ЧНД-1 бр.;
Съдия Петрова е свършила общо- 13 бр. дела, като от тях : НОХД- 12 бр.;
НАХД- 1 бр.;
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Съдия Ставрев е свършил общо- 9 бр.; дела, като от тях : НОХД- 5 бр.;
НАХД- 1 бр.; НЧХД- 3 бр.;

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

Общо решените наказателни дела в повече от три съдебни
заседания са 9 броя, както следва /по видове/: НОХД – 7 броя; НАХД – 2
броя: НОХД № 32/2019г. на съдия Денев; НОХД № 192/2019г. и НАХД №
- 67/2019г. на съдия Петракиева; НОХД № 317/2019г. и НОХД № 69/2019г.
на съдия Петрова;  НОХД № 20/2019г.;  НОХД № 357/2019г.;  НОХД №
678/209г. и НАХД №492/2019г. на съдия Ставрев. Провеждани са между 4
и 7 бр. съдебни заседания. Не се констатираха безпричинни отлагания на
делата.

III.2.8.4. Отложени дела над три пъти – по видове и съдии.
Общо отложените над три пъти дела в Районен съд – Габрово за 2019

г. са 2бр. НОХД: НОХД № 62/2019г. на съдия Петрова- проведени четири
съдебни заседания и НОХД № 20/2019г. на съдия Ставрев- проведени
четири съдебни заседания;

          III.2.8.5 Срочност на разглеждане на наказателните дела за
2019 г. с посочване на периода, вида и съдията – докладчик.

Срочност на разглеждане на наказателните дела на съдия Васил
Ставрев от образуването до приключването на делото за

периода 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.

Вид дело до 1
месец

1-3
месеца

3-6
месеца

6 месеца -
1 година

над 1
година

ЧНД 176 10
НОХД 23 27 15
АНД 17 42 13 1
НЧХД 2 2
ОБЩО 216 81 30 1

Срочност на разглеждане на наказателните дела на съдия Диана
Петракиева  от образуването до приключването на делото за

периода 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.
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III.2.9 . Брой на съдебните заседания, проведени през 2019 г. – за
всеки съдия:

Вид дело до 1
месец

1-3
месеца

3-6
месеца

6 месеца -
1 година

над 1
година

ЧНД 181 9 2
НОХД 16 30 13 7 4
АНД 8 33 22 2
НЧХД 1 3 1
ОБЩО 205 73 40 10 4

Срочност на разглеждане на наказателните дела на съдия
Зорница Петрова  от образуването до приключването на делото

за периода 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.

Вид дело до 1
месец

1-3
месеца

3-6
месеца

6 месеца -
1 година

над 1
година

ЧНД 181 4
НОХД 21 26 8 10
АНД 13 46 13 1
НЧХД 1 1 1
ОБЩО 216 76 22 12 0

Срочност на разглеждане на наказателните дела на съдия
Пламен Денев от образуването до приключването на делото за

периода 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.

Вид дело до 1
месец

1-3
месеца

3-6
месеца

6 месеца -
1 година

над 1
година

ЧНД 207 2
НОХД 24 15 4
АНД 16 24 4
НЧХД 3
ОБЩО 247 44 8 0 0
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съдия месец
І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ

Пламен Денев 17 21 11 23 12 12 12 18 8   23 26 183

Васил Ставрев 31 32 23 24 19 28 19   23 36 20 22 277
Зорница Петрова 22 33 24 24 24 33 18   15 52 26 27 298
Диана Петракиева 22 40 33 23 32 17 37   21 30 30 19 304
Велемира Димитрова   1   3   4 3 2 1 1 1 16
Гергана Попова   1 1    3   3  2 3 13
Станимирова 1 1   2  5   1 10
Боян Косев   1   1     1 2       2 7
Христо Христов 5   1 1 1   3 4     1 16
Диян Атанасов 2     2 3 1 2    1   1 12

ОБЩО ЗА 2019 ГОДИНА: 1136

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

През проверявания период няма спрени дела.

III.2.11.  Прекратени наказателни производства.
· Прекратени дела по давност.

В Районен съд – Габрово   за 2019 г. няма наказателни дела, прекратени
по давност.

· Прекратени дела по чл.288, ал.1 НПК

В Районен съд – Габрово за 2019 г. няма наказателни дела, прекратени
по чл.288, ал.1 от НПК.

· Прекратени дела по чл.289 НПК

В Районен съд – Габрово  за 2019 г. 7 бр. наказателни дела са
прекратени по чл.289 от НПК и на основание чл.24,ал.5 от НПК.

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.

За 2019 г. в Районен съд – Габрово са върнати 4 бр. наказателни дела:
НОХД №1633/2018г. на съдия Пламен Денев;
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НОХД № 201/2019г. на съдия Пламен Денев;
НОХД № 725/2019г. на съдия Пламен Денев;
НОХД № 786/2019г. на съдия Пламен Денев.

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

През 2019г. в РС - Габрово няма възобновени наказателни
производства.

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

През 2019г.  в РС -  Габрово няма дела с възобновено съдебно
следствие.

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

III.3.1. Осъдителни присъди – общо за съда и за всеки съдия:
През 2019 г. в Районен съд – Габрово  са постановени общо 99 бр.

осъдителни присъди по наказателни дела, от тях:
Съдия Ставрев има 27 броя присъди;
Съдия Петракиева има 14 броя присъди;
Съдия  Петрова има 38 броя присъди;
Съдия  Денев има 20 броя присъди;

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

През 2019 г. в Районен съд –  Габрово са постановени  2 броя
оправдателни присъди:

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

Влезли са в сила общо присъдите по четири броя дела:
НОХД № 721/2018г. на съдия Петрова;
НОХД № 1574/2016г. на съдия Петракиева;

 НОХД № 1244/2017г. на съдия Ставрев;
 НОХД № 1594/2017г. на съдия Денев.

III.4. Дела, по които подсъдимият е непълнолетен.
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През 2019 г. в Районен съд – Габрово има образувани 5 броя
наказателни дела, по които подсъдимият е непълнолетен;

    III.5. Дела, образувани на основание чл.64 и чл.65 от НПК.

През 2019г. са образувани 15 бр. дела, като 12 бр. са по чл.64 от НПК
и 3 бр. са по чл.65 от НПК. По 12 бр. дела образувани на основание чл.64
от НПК, съдът се е произнесъл в деня на образуване на делото.По 3 бр.
дела с правно основание чл.65 от НПК, съдът се е произнесъл в срок до три
дни;

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

В Районен съд – Габрово през 2019 г. има 16 броя наказателни дела
образувани на основание чл.243 и 12 бр. дела образувани по чл.244 от
НПК. По съдии, както следва - дела по чл.243 от НПК:

Вид дело
Номер на

дело
Съдия докладчик

Образуван
о/Започна

ло
Свършило

ЧНД 38/2019 ДИАНА А. ПЕТРАКИЕВА 16.01.2019 29.01.2019

ЧНД 51/2019 ПЛАМЕН П. ДЕНЕВ 17.01.2019 11.02.2019

ЧНД 58/2019 ЗОРНИЦА В. ПЕТРОВА 18.01.2019 12.02.2019

ЧНД 79/2019 ДИАНА А. ПЕТРАКИЕВА 24.01.2019 29.01.2019

ЧНД 227/2019 ДИАНА А. ПЕТРАКИЕВА 05.03.2019 22.03.2019

ЧНД 275/2019 ВАСИЛ В. СТАВРЕВ 14.03.2019 25.03.2019

ЧНД 320/2019 ДИАНА А. ПЕТРАКИЕВА 25.03.2019 10.04.2019

ЧНД 352/2019 ВАСИЛ В. СТАВРЕВ 02.04.2019 11.04.2019

ЧНД 645/2019 ЗОРНИЦА В. ПЕТРОВА 25.06.2019 09.07.2019

ЧНД 793/2019 ПЛАМЕН П. ДЕНЕВ 02.08.2019 12.08.2019

ЧНД 888/2019 ВАСИЛ В. СТАВРЕВ 29.08.2019 16.09.2019

ЧНД 938/2019 ЗОРНИЦА В. ПЕТРОВА 13.09.2019          04.10.2019

ЧНД 954/2019 ДИАНА А. ПЕТРАКИЕВА 17.09.2019 14.10.2019

ЧНД 1108/2019 ВАСИЛ В. СТАВРЕВ 25.10.2019 12.11.2019

ЧНД 1171/2019 ПЛАМЕН П. ДЕНЕВ 15.11.2019 28.11.2019

ЧНД 1284/2019 ЗОРНИЦА В. ПЕТРОВА 09.12.2019 10.01.2020

Образувани дела по чл.244 от НПК- по съдии:
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Вид дело
Номер на

делото
Съдия докладчик

Образувано
/Започнало

Свършило

ЧНД 180/2019 ПЛАМЕН П. ДЕНЕВ 14.02.2019 15.02.2019

ЧНД 344/2019 ДИАНА А. ПЕТРАКИЕВА 28.03.2019 08.04.2019

ЧНД 493/2019 ЗОРНИЦА В. ПЕТРОВА 13.05.2019 17.05.2019

ЧНД 524/2019 ВАСИЛ В. СТАВРЕВ 21.05.2019 22.05.2019

ЧНД 591/2019 ДИАНА А. ПЕТРАКИЕВА 10.06.2019 18.06.2019

ЧНД 667/2019 ВАСИЛ В. СТАВРЕВ 27.06.2019 02.07.2019

ЧНД 855/2019 ПЛАМЕН П. ДЕНЕВ 23.08.2019 23.08.2019

ЧНД 1058/2019 ВАСИЛ В. СТАВРЕВ 11.10.2019 16.10.2019

ЧНД 1111/2019 ЗОРНИЦА В. ПЕТРОВА 28.10.2019 31.10.2019

ЧНД 1152/2019 ВАСИЛ В. СТАВРЕВ 12.11.2019 15.11.2019

ЧНД 1186/2019 ДИАНА А. ПЕТРАКИЕВА 19.11.2019 26.11.2019

ЧНД 1355/2019 ДИАНА А. ПЕТРАКИЕВА 30.12.2019 03.01.2020

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

В Районен съд – Габрово за 2019 г. са постъпили за разглеждане
общо 844 бр. ЧНД, образувани по искане на органите на ДП, като от тях:

· производствата във връзка с разпити пред съдия /чл.222 и чл.223 от
НПК/  в ДП са 64 броя, като всичките дела са разпределени за
разглеждане на съдии разглеждащи граждански дела.

· производствата по чл.146, чл.158, чл.161, чл.164 и чл.165 от НПК са
89 броя дела:

Съдия Петракиева e разгледала  14 броя дела;
Съдия  Ставрев e разгледал 33  броя дела;
Съдия Петрова e разгледала 20 бр. дела;
Съдия Денев е разгледал  22 броя дела;

По чл.68 от ЗМВР- образувани са две дела;
· производство по предложение за принудителни медицински мерки

по чл.70 от НПК – има две дела;

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

· дела по реда на Глава ХХІV от НПК „Бързо производство“.
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През 2019  г.  са разгледани 67   бр.  дела по реда на Глава ХХІV  от
НПК „Бързо производство“, като всички дела са насрочени за разглеждане
в седмодневен срок и мотивите към тях са изготвени в срок.

· 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 2019 г. в РС – Габрово  няма разгледани дела по този ред на
наказателното производство.

· дела по реда на Глава ХХVII от НПК „ Съкратено съдебно
следствие в производството пред първа инстанция “.

          В РС –  през 2019 г. са разгледани 3 бр. дела по реда на Глава ХХVII
от НПК „ Съкратено съдебно следствие в производството пред първа
инстанция “, както следва: НОХД № 34/2019 г. на съдия Петрова; НОХД
№ 654/2019 г. на съдия Денев и НОХД № 729/2019 г. на съдия Денев.

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

В Районен съд – Габрово за 2019 г. са разгледани общо 29  броя дела
по Глава ХХVІІІ от НПК „Освобождаване от наказателна отговорност с
налагане на административно наказание, като с решение са приключени 24
бр. дела. По съдии тези дела се разпределят, както следва:

Съдия Денев e разгледал и приключил 5 бр. дела;
Съдия Ставрев e разгледал 8 бр. дела, като е приключил 6 бр. дела;
Съдия  e разгледала Петрова е 7  бр. дела, като е приключила 6 бр.
дела;
Съдия  Петракиева е разгледала 9  бр. дела, като е приключила с
решение 8 бр.дела;

дела по Глава XXIX от НПК „Решаване на делото със
споразумение” – за всеки съдия; насрочване и одобряване на
споразумението:
В Районен съд –  Габрово за 2019 г. са образувани и разгледани по

Глава ХХІХ от НПК „Решаване на дело със споразумение“ по чл.382 и
чл.384 от НПК, общо 80 бр. НОХД. По съдии са разпределени, както
следва: съдия Ставрев е разгледал – 24 бр. НОХД; съдия Петракиева е
разгледала – 25 бр. НОХД; съдия Петрова е разгледала- 24 бр. и съдия



63

Денев е разгледал- 7 бр.НОХД. По реда на чл. 382 от НПК са разгледани
общо 6 бр. НОХД :  съдия Ставрев е разгледал- 2 бр. НОХД; съдия
Петракиева- 2 бр.; съдия- Петрова-  1 бр. НОХД и съдия Денев- 1 бр.
Всички дела са насрочени и разгледани в седмодневен срок.

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

В РС – Габрово  през 2019 г. са образувани 10 бр. ЧНД по ЗЗ:
         съдия Ставрев има 3 бр. дела: ЧНД № 683/2019г.; ЧНД № 898/2019г.
и ЧНД № 1265/2019г.;
         съдия Петракиева има 2 бр. дела: ЧНД № 926/2019г. и
ЧНД № 1188/2019г.
         съдия Петрова има 3 бр. дела : ЧНД № 399/2019г.; ЧНД № 928/2019г.
и ЧНД № 1187/2019г.;
         съдия Денев има 2 бр. дела : ЧНД № 379/2019г. и ЧНД № 797/2019г.

Спазени са сроковете по чл.429, ал.2 от НПК, като делата са
насрочвани в предвидения 3 – дневен срок от образуването им.

По раздел II „Реабилитация“  са образувани и разгледани 7 бр.
дела: съдия Петрова- има 3 бр.; съдия Денев- има 2 бр. дела; съдия
Ставрев- има 2 бр. и съдия Петракиева – има едно дело.

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

1.  НОХД 583/2017 г.
Предмет: Чл. 210 ал. 1 т. 5 вр. чл. 209 ал. 1 от НК
Образувано на 20.04.2017 г.
Съдия-докладчик: Диана Петракиева
ПРИЧИНИ: Заседание на 07.09.2017 г. - Първото съдебно заседание

е насрочено извън двумесечния срок, тъй като по делото е разпоредено да
бъде изпратена съдебна поръчка чрез Министерство на правосъдието на РБ
до Босна и Херцеговина, с която да бъде уведомен пострадалия по делото
за насроченото съдебно заседание и за правата му като пострадало лице по
делото. Отложено, поради изпратено изявление на пострадалото лице, че
желае да се яви на определената резервна дата - 06.12.2017 г., с оглед
възможността му да реализира правата си на граждански ищец и частен
обвинител. За следващото съдебно заседание да бъдат призовани
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свидетели граждани на Босна и Херцеговина, които са били пропуснати в
списъка на лицата за призоваване към обвинителния акт;

Заседание на 06.12.2017  г. – Отложено и във връзка с промените в
НПК от 05.11.2017 г. насрочено за открито разпоредително заседание;

Заседание на 08.02.2018 г. - Отложено разпоредително заседание,
поради неявяване на пострадалото лице, като на същия са му изпратени
отново всички материали касаещи правата му като такъв, тъй като към
датата на съдебното заседание няма върнати съдебни книжа,
удостоверяващи получаването им. Делото е насрочено за по-голям период
от време с оглед изпращането и осъществяването на съдебна поръчка във
Федерация Босна и Херцеговина.

Заседание на 31.05.2018 г. - проведено разпоредително заседание.
Заседание на 27.09.2018 г. - Даден ход на делото. Отложено, поради

искане на подсъдимия останалите процесуални действия да бъдат
извършени в присъствието на неговия защитник адв. Христов.

Заседание на 15.11.2018 г. - Отложено. Подсъдимият е депозирал
молба, че е настъпило разминаване между него и неговия защитник в
линията на защита, поради което моли съда да му бъде дадена възможност
да си ангажира друг защитник.

Заседание на 23.01.2019 г. - Отложено, поради неявяване на
подсъдимия, който е редовно призован. Постановено е принудително
довеждане на подсъдимия от органите на ОЗ "Охрана" Габрово.

Заседание на 13.03.2019 г. - Даден ход на делото. Отложено, поради
искания за събиране на нови доказателства с цел пълно и всестранно
изясняване на делото, а именно: Да се изиска от гр. ищец Санел Пляскович
договор за покупко-продажба или фактура на процесния автомобил; Да се
изиска от Застрахователна компания "Euro Herc" във Федерация Босна и
Херцеговина информация дали има сключен договор за застраховка на
процесния автомобил, което да бъде извършено по реда на чл. 471 НПК
чрез съдебна поръчка до компетентните органи във Федерация Босна и
Херцеговина.

Заседание на 29.05.2019 г. - Отложено, поради неявяване на
подсъдимия, като неговият защитник е уведомил съда, че доверителят му е
задържан под стража в град Манхайм в Германия и че поема ангажимент
да представи писмени доказателства за това.

Заседание на 26.09.2019 г. - Отложено, поради отсъствие на съдебен
заседател по уважителни причини;
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Заседание на 13.11.2019 г. - Отложено за справка от застрахователна
компания "Еврохерц" във Федерация Босна и Херцеговина за сключена
застраховка "Каско"; За призоваване на неявилите се свидетели Неделко
Иванович и Никола Йеврич от Федерация Босна и Херцеговина и на Марко
Шелекер от Република Словения; Справка от МВР - Дирекция "МОС" за
това дали подсъдимият е бил задържан по Международна заповед за арест
от Първоинстанционния съд на град Бръчко, Федерация Босна и
Херцеговина, като се изиска справка от компетентните органи в град
Мадрид, Испания;

Заседание на 05.03.2020 г. - Отложено по молба на защитника на
подсъдимия, поради ангажимент в друг съд;

Насрочено за  02.04.2020 г. - На основание Заповед № РД - 11 -
49/16.03.2020 във връзка с Решение на СК на ВСС по Протокол № 9 от
15.03.2020 г. по повод въведеното извънредно положение отлага делото за
неопределена дата.

В закрито съд. заседание с разпореждане на съдия - докладчик
делото е насрочено за 01.10.2020 г. от 09.00 ч., за която дата следва да
бъдат извършени преводи на книжата постъпили от Република Словения.

2. НОХД  283/2018 г.
Предмет: Чл. 354, ал. 3, т. 1 вр. с чл. 26, ал. 1 от НК;   чл. 343б ал. 3

ал. 3 НК;  чл. 343в, ал. 3 вр. с ал. 1 , вр. с чл. 26 ал. 1 от НК
Образувано на 07.03.2018 г.
Съдия при образуването: Пламен Денев;
Съдия-докладчик: Диана Петракиева
Причини: Разпоредително заседание на 03.04.2018 г. - Отложено,

поради заболяване на защитника на подсъдимата, приложен болничен
лист;

Разпоредително заседание на 23.04.2018 г. - Проведено
разпоредително заседание.

Заседание на 29.05.2018 - Отложено по молба от защитника на
подсъдимата, тъй като същият ще отсъства от страната по семейни
причини, без да са представени доказателства, които да удостоверяват
посочените причини за невъзможността му да се яви. Налага глоба 1000
лева на адвокат Пламен Пенков - ВТАК на осн. чл. 271 ал. 11 от НПК.

Заседание на 04.07.2018 г. - Даден ход на делото. Отменена е глобата
на адв. Пенков, но е постановено да бъде сезирана АК Велико Търново за
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предприемане на действия по глава 13 от Закона за адвокатурата за търсене
на дисциплинарна отговорност от него.

Заседание на 04.09.2018 г. - Не е даден ход на делото, поради
неявяване на свидетели и вещи лица, а защитникът на подсъдимата е
изразил становище, че за разкриване на обективната истина тяхното
присъствие е необходимо. Постановено е принудително довеждане на
свидетеля Радослав Цветанов, като и повторно призоваване на неявилите
се свидетели и вещи лица.

На 25.09.2018 г. в закрито съдебно заседание съдия - докладчик по
делото - Пламен Денев с определение от същата дата се е отвел от
разглеждане на делото, тъй като на 04.09.2018 г. е станало известно, че на
19.07.2018 г. подсъдимата Р. Ковачева е подала сигнал до АК Велико
Търново, в който е изложила твърдения за проявено пренебрежително,
тенденциозно и неуважително отношение от докладчика към нея и нейния
защитник адв. Пламен Пенков от ВТАК, както и за отправени от
докладчика закани за бъдещи неблагоприятни последици за тях при
евентуална осъдителна присъда. Въз основа на този сигнал е започнала
проверка в Комисията по професионална етика при ОС Габрово, като от
докладчика е било изискано и представено писмено становище. Това е
довело до невъзможност на председателя на съдебния състав да продължи
да участва в разглеждането на делото, тъй като биха възникнали съмнения
в неговата непредубеденост. Делото е докладвано на Председателя на РС
Габрово за определяне на нов докладчик, като е определен за такъв съдия
Диана Петракиева.

Разпоредително заседание на 21.11.2018 г. - в закрито съдебно
заседание, съдия - докладчик по делото е пренасрочил делото, тъй като
адв. Пенков - защитник на подсъдимата, е депозирал молба с болничен
лист, от които е видно, че същия е в невъзможност да присъства на
съдебното заседание.

Разпоредително заседание на 30.01.2019 г. - отложено, поради
неявяване на подсъдимата Ковачева, като е  постановено принудителното й
довеждане, чрез органите на ОЗ "Охрана" Габрово.

Разпоредително заседание на 14.03.2019 г. - проведено
разпоредително заседание.

Заседание на 15.05.2019 г. - даден ход на делото. Отложено, поради
искане на защитата за личен разпит на неявилите се свидетели и вещо
лице, тъй като към момента фактическата обстановка и релевантните
факти по делото не са установени.
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Заседание на 26.06.2019 г. - поради личен ангажимент на съдия -
докладчик по делото за датата на съдебното заседание, отложено за
17.07.2019 г.

Заседание на 17.07.2019 г. - отложено, поради неявяване на
подсъдимата, като е постановено принудителното й довеждане за
следващото съдебно заседание.

Заседание на 02.10.2019 г. - отложено за разпит на свидетели,
посочени от защитника на подсъдимата;

Заседание на 21.11.2019 г. - отложено по молба на защитника на
подсъдимата, поради ангажимент на същия в друг по-горестоящ съд;

Заседание на 29.01.2020 г. - отложено по молба на съдебен заседател,
поради неотложен служебен ангажимент;

Заседание на 11.03.2020 г. - отложено, поради Заповед на Адм.
ръководител -  Председател на РС Габрово № РД -  11 -  47/09.03.2020 г.  за
отмяна до второ нареждане на провеждането на насрочени съдебни
заседания в РС Габрово, считано от 11.03.2020 г.

Насрочено за 29.04.2020 г. - В закрито съдебно заседание на
14.04.2020 г. - предвид издадената Заповед № РД - 11 - 59/09.04.2020 г.  на
Адм. ръководител - председател на РС - Габрово, с която провеждането на
насрочените открити съдебни заседания по делата е преустановено за
периода 11.03.2020 г. до 13.05.2020 г. вкл., пренасрочва делото за
17.06.2020 г.

Заседание на 17.06.2020 г. отложено, поради неявяване на
подсъдимата Ковачева, като е постановено принудителното й довеждане от
органите на ОЗ "Охрана" Габрово, също й е наложена глоба в размер на
500 лева за неявяването й без уважителни причини. Насрочено за
23.09.2020 г.

          III.10.  Натовареност на съдиите от наказателните отделения:
Средномесечното постъпление на наказателни дела на един съдия

през 2019 година, на база утвърденото щатно разписание, е 28.27 броя, а
средномесечно свършените наказателни дела от един съдия през същата
година, са 28.31 броя.

Средномесечното постъпление на наказателни дела на един съдия,
на база действителна натовареност през годината от проверявания период,
е 28.27 броя /изчислява се на база постъпили дела и действително
отработени човекомесеци в наказателното отделение/. Средномесечно
свършените дела от един съдия, който разглежда наказателни дела, са
28.31 броя.
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През годината  от съдиите, разглеждащи наказателни дела са
отработени 48 човекомесеци, като изчислението на показателя става при
съотнасяне на постъпилите и решените дела към тези отработени
човекомесеци. Средномесечно дела за разглеждане от един съдия, са
30.91 броя.

          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 – Габрово  през 2019 г. са обжалвани и протестирани
съдебни актове по 163 бр. наказателни дела. От тях 49 броя по НОХД; 1 бр.
НЧХД; 87 бр. по НАХД; 31 броя ЧНД .

По съдии делата се разпределят както следва:
         Съдия  Ставрев има 45 броя обжалвани съдебни актове, от тях:
НОХД – 15 броя; НАХД – 28 броя и ЧНД – 2 броя;
         Съдия Петракиева има 34 броя обжалвани съдебни актове, от тях:
НОХД – 12 броя; НАХД – 17 броя и ЧНД – 5 броя;
         Съдия Петрова има 36 броя обжалвани съдебни актове, от тях:
НОХД – 6 броя; НАХД – 25 броя и ЧНД – 5 броя;
         Съдия Денев има 35 броя обжалвани съдебни актове, от тях: НОХД –
15 броя; НЧХД – 1 бр., НАХД – 17 броя и ЧНД – 2 броя;

Обжалвани и протестирани са и 13 бр. ЧНД, разгледани от
граждански съдии.

III.11.1 Потвърдени съдебни актове за съответната година – общо
за съда и за всеки съдия.
Потвърдени са съдебните актове по 121 бр. наказателни дела:
НОХД- 32 бр.; НАХД- 63 бр.; ЧНД- 26 бр.

По съдии:
Съдия Ставрев има 36 бр. потвърдени съдебни актове: НОХД- 11 бр.;

НАХД- 22 бр. и ЧНД- 3 бр.;
Съдия Петракиева има 21 бр. потвърдени съдебни актове: НОХД- 5

бр.; НАХД- 12 бр.; ЧНД- 4 бр.;
Съдия Петрова им 25 бр. потвърдени съдебни актове: НОХД- 6 бр.;

НАХД- 15 бр. и ЧНД- 4 бр.;
Съдия Денев има 27 бр. потвърдени съдебни актове: НОХД- 10 бр.;

НАХД- 15 бр. и ЧНД- 2 бр.;
Потвърдени са и 12 бр. съдебни актове по ЧНД, постановени от

съдии, разглеждащи граждански дела.
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III.11.2 Отменени съдебни актова за съответната година – общо
за съда и за всеки съдия.

Отменени са общо 28 бр. съдебни актове: НОХД- 6 бр.; НЧХД- 1 бр.;
НАХД- 19 бр.; ЧНД- 2 бр.;

Съдия Ставрев има 6 бр. отменени съдебни актове: 1 бр. НОХД и 5
бр. НАХД;

Съдия Петракиева и 8 бр. отменени съдебни актове : НОХД- 3 бр.;
НАХД- 4 бр.; ЧНД- 1 бр.;

Съдия Петрова има отменени 8 бр. съдебни актове, като всички са по
НАХД;

Съдия Денев има отменени 5 бр. съдебни актове: НОХД- 2 бр.;
НЧХД- 1 бр. и НАХД- 2 бр.;

Съдия Атанасов има отменено 1 бр. ЧНД;
Отменени с връщане на делото за ново разглеждане-  5 бр. дела, като

3 бр. са НОХД и 2 бр. НАХД. Три НОХД са отменени на съдия Петракиева
и по едно НАХД на съдия Денев и съдия Ставрев.

Отменени съдебни актове с прекратяване на наказателното
производство за 2019 г.

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

По 9 бр. наказателни дела съдебните актове са изменени: по 7 бр.
НОХД и 2 бр. НАХД.

Съдия Денев има- 4 бр. съдебни актове по НОХД; съдия Ставрев – 1
бр. по НОХД; съдия Петракиева- 3 бр. дела, като 1 бр. по НОХД и 2бр. по
НАХД; съдия Петрова 1 бр. НАХД.

III.12. Изгубени дела.
За 2019 г. в Районен съд – Габрово няма изгубени наказателни дела.

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

Не се констатираха нарушения на сроковете за изготвяне и
предаване на съдебните актове.

    Изготвяне на решения по НАХД:

Не се констатираха нарушения на сроковете за изготвяне и
предаване на съдебните актове.

III.13.3. Спазване на срока по чл.358, ал.1, т.4 от НПК.
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          В РС –  Габрово за 2019 г.  няма нарушения на срока по Глава ХХІV
от НПК „Бързо производство“;

III.13.4. Спазване на срокове по чл. 376, ал.1 НПК.
В Районен съд –  за 2019 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;

III.13.5. Спазване на срокове по чл.382, ал.2 от НПК.
В Районен съд – Габрово за 2019 г. всички дела са насрочени и

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

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 – Габрово 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 – Габрово се спазва
разпоредбата на чл.80 от ПАС, с оглед на натовареността и
статистическите данни на съда.

ПРОВЕРЕНИ ДЕЛА НА СЛУЧАЕН ПРИНЦИП

СЪДИЯ ПЛАМЕН ДЕНЕВ
2018 г.

НОХД № 119/2018 г.- Делото е образувано на 29.01.2018 г. по ОА на РП –
Габрово срещу едно лице за престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК. С
разпореждане от закрито заседание от същата дата, делото е насрочено за
14.02.2018 г. Тогава е отложено за разглеждане по общия ред за
02.04.2018 г. На тази дата е разгледано по същество и приключило с
присъда. Мотивите са предадени на 03.04.2018 г. Влязла в сила на
18.04.2018 г.
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НОХД № 201/2018 г.- Делото е образувано на 19.02.2018 г. по ОА на РП –
Габрово срещу едно лице за престъпление по чл. 195, ал.1 от НК  -
съкратено производство. С разпореждане от закрито заседание от същата
дата, делото е насрочено за 02.04.2018 г. На тази дата делото  е отложено
за 24.04.2018 г. Тогава е даден ход на делото и е  приключило с присъда.
Мотивите към нея са предадени на 27.04.2018 г. Присъдата е влязла в сила
на 02.07.2018 г.
НОХД № 693/2018 г.- Делото е образувано на 23.05.2018 г. по ОА на РП –
Габрово срещу едно лице за престъпление по чл. 354а, ал.3 от НК. С
разпореждане от закрито заседание от същата дата, делото е насрочено за
12.06.2018 г. Тогава е отложено за разглеждане по общия ред за 18.07.2018
г. На тази дата е разгледано по същество и приключило със споразумение.
Влязло в сила от същата дата.
НОХД № 1120/2018 г.- Делото е образувано на 11.09.2018 г. по ОА на РП
– Габрово срещу едно лице за престъпление по чл. 343б, ал. 1 НК. С
разпореждане от закрито заседание от същата дата, делото е насрочено за
26.09.2018 г., когато е отложено за 13.11.2018 г. На тази дата е даден ход
на делото и е решено с присъда. Мотивите към нея са предадени на
26.11.2018 г. Присъдата е влязла в сила на 29.11.2018 г.
НАХД № 142/2018 г.- Делото е образувано на 06.02.2018 г. по жалба
срещу НП на ОД на МВР – Габрово. Разгледано по общия ред на
13.03.2018 г. Даден е ход на делото и същото е отложено, поради неявяване
на свидетел – за 04.04.2018 г. Тогава е обявено за решаване. Решението е
от 16.04.2018 г. Влязло в сила на 30.06.2018 г.
НАХД № 552/2018 г.- Делото е образувано на 02.05.2018 г. по
постановление на РП - Габрово по чл. 78 а НК. С разпореждане от същата
дата делото е насрочено за 04.06.2018 г. На тази дата е даден  ход на делото
и е обявено за решаване. Решението е от същата дата. Мотивите са
предадени на 06.06.2018 г. Влязло в сила на 20.06.2018 г.
НАХД № 673/2018 г.- Делото е образувано на 22.05.2018 г. по жалба

срещу НП на РДГ – Габрово. Разгледано по общия ред на 11.06.2018 г.
Тогава е обявено за решаване. Решението е от 18.06.2018 г. Влязло в сила
на 12.07.2018 г.
НАХД № 765/2018 г.- Делото е образувано на 11.06.2018 г. по жалба
срещу НП на ОД на МВР – Габрово. В закрито разпоредително заседание
от  същата дата, жалбата е оставена без движение. След отстраняване на
недостатъците, на 18.07.2018 г.  Делото е разгледано и  обявено за
решаване. Решението е от 23.07.2018 г. Влязло в сила на 15.08.2018 г.
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НАХД № 890/2018 г.- Делото е образувано на 09.07.2018 г. по
постановление на РП - Габрово по чл. 78 а НК. С разпореждане от същата
дата делото е насрочено за 30.07.2018 г. На тази дата е даден  ход на делото
и е обявено за решаване. Решението е от същата дата. Мотивите са
предадени на 31.07.2018 г. Влязло в сила на 15.08.2018 г.
ЧНД № 37/2018  г.- Делото е образувано на 10.01.2018 г. по искане на
прокурор от РП – Габрово за групиране на наказанията. В закрито
заседание от същата дата, делото е  насрочено за разглеждане на 13.02.2018
г.  На тази дата е проведено заседание по общия ред и делото е
приключило с определение, влязло в сила на 01.03.2018 г.
ЧНД № 262/2018 г.- Делото е образувано на 28.02.2018 г. по искане на
прокурор от РП – Габрово за задължително настаняване и лечение. С
разпореждане от закрито заседание делото е насрочено за разглеждане на
15.03.2018 г. Тогава е отложено, поради неявяване на предложения - за
19.03.2018 г. На тази дата делото отново е отложено – за назначаване на
СМЕ. Следващото съдебно заседание е от 04.04.2018 г., когато делото е
обявено за решаване. Решението е от същата дата. Влязло в сила на
12.04.2018 г.
ЧНД № 1092/2018 г.- Делото е образувано на 31.08.2018 г. по жалба срещу
постановление по чл. 243 НПК. В закрито заседание от 14.09.2018 г.
Делото е приключило с определение. Същото е влязло в сила на
01.11.2018 г.
НЧХД № 101/2018  г.  – Делото е образувано на 23.01.2018 г. по частна
тъжба срещу едно лице за престъпление по чл. 130, ал. 1 НК. В закрито
разпоредително заседание от 26.01.2018 г. делото е оставено без движение.
В следващо закрито заседание от 08.02.2018 г. делото отново е оставено
без движение – поради нелегитимност на процесуалния представител.
След отстраняване на нередовностите, на 01.03.2018 г., в закрито
заседание, делото е прекратено. Определението е влязло в сила на
22.03.2018 г.

2019 г.

НОХД № 32/2019 г.- Делото е образувано на 15.01.2019 г. по ОА на РП –
Габрово срещу едно лице за престъпление по чл. 313, ал.1 от НК. С
разпореждане от закрито заседание от същата дата, делото е насрочено за
04.02.2019 г. Тогава е отложено за разглеждане по общия ред за
12.02.2019 г. На тази дата делото отново е отложено – за събиране на
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доказателства – за 25.02.2019 г. Тогава е отложено, поради неявяване на
свидетел – за 20.03.2019 г. На тази дата е приключило с присъда. Мотивите
са предадени на 25.03.2019 г. Влязла в сила на 03.10.2019 г.
НОХД № 304/2019 г.- Делото е образувано на 20.03.2019 г. по ОА на РП –
Габрово срещу едно лице за престъпление по чл. 346, ал.2 от НК  -
съкратено производство. С разпореждане от закрито заседание от същата
дата, делото е насрочено за 10.04.2019 г. На тази дата делото  е отложено
за 23.04.2019 г. Тогава е даден ход на делото и е  приключило с присъда.
Мотивите към нея са предадени на 30.04.2019 г. Присъдата е влязла в сила
на 24.07.2019 г.
НОХД № 504/2019 г.- Делото е образувано на 16.05.2019 г. по ОА на РП –
Габрово срещу две лица за престъпление по чл. 131, ал.1 от НК. С
разпореждане от закрито заседание от същата дата, делото е насрочено за
10.06.2019 г. Тогава е отложено за 18.06.2019 г. На тази дата е разгледано
по същество и приключило с присъда. Мотивите са предадени на
01.07.2019 г. Влязла в сила на 25.10.2019 г.
НАХД № 137/2019 г.- Делото е образувано на 06.02.2019 г. по
постановление на РП - Габрово по чл. 78 а НК. С разпореждане от същата
дата делото е насрочено за 25.02.2019 г. На тази дата е даден  ход на делото
и е обявено за решаване. Решението е от същата дата. Мотивите са
предадени на 27.02.2019 г. Влязло в сила на 13.03.2019 г.
НАХД № 428/2019 г.- Делото е образувано на 22.04.2019 г. по
постановление на РП - Габрово по чл. 78 а НК. С разпореждане от същата
дата делото е насрочено за 13.05.2019 г. На тази дата е даден  ход на делото
и е обявено за решаване. Решението е от същата дата. Мотивите са
предадени на 14.05.2019 г. Влязло в сила на 29.05.2019 г.
ЧНД № 76/2019  г.- Делото е образувано на 24.01.2019 г. по искане на
прокурор от РП – Габрово за групиране на наказанията. В закрито
заседание от същата дата, делото е  насрочено за разглеждане на 18.02.2019
г. На тази дата е проведено заседание по общия ред и делото е приключило
с определение, влязло в сила на 06.03.2019 г.
ЧНД № 110/2019 г.- Делото е образувано на 29.01.2019 г. по молба за
правна помощ от Кралство Испания. В заседание по общия ред от
13.02.2019 г. делото е прекратено, поради изпълнение на съдебната
поръчка,  с определение,  влязло в сила същия ден.
ЧНД № 244/2019 г.- Делото е образувано на 07.03.2019 г. по искане на
прокурор от РП – Габрово за задължително настаняване и лечение. С
разпореждане от закрито заседание от същия ден делото е насрочено за
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разглеждане на 11.03.2019 г. Тогава делото е приключило с определение.
Влязло в сила на 25.04.2019 г.
ЧНД № 793/2019 г.- Делото е образувано на 02.08.2019 г. по жалба срещу

постановление по чл. 243 НПК. В закрито заседание от 12.08.2019 г.
Делото е приключило с определение. Същото е влязло в сила на
23.08.2019 г.
НЧХД № 27/2019 г. – Делото е образувано на 11.01.2019 г. по частна
тъжба срещу едно лице за престъпление по чл. 131, ал. 1 НК. В закрито
разпоредително заседание от същата дата, делото е насрочено за
разглеждане за 04.02.2019 г. Тогава делото е отложено за събиране на
доказателства – за 06.03.2019 г. На тази дата отново е отложено, по същите
причини, за 26.03.2019 г. Следва решаване на делото с присъда. Мотивите
са предадени на 08.04.2019 г. Влязла в сила на 18.09.2019 г.

  СЪДИЯ ВАСИЛ СТАВРЕВ
2018 г.

НОХД № 297/2018 г.- Делото е образувано на 09.03.2018 г. по ОА на РП –
Габрово срещу едно лице за престъпление по чл. 325, ал.2 от НК. С
разпореждане от закрито заседание от 12.03.2018 г., делото е насрочено за
16.04.2018г. Тогава е отложено за  16.05.2018 г. На тази дата делото също е
отложено за събиране на доказателства – за 25.05.2018 г., когато е
приключило с присъда. Мотивите са предадени на 13.06.2018 г. Влязла в
сила на 04.10.2018 г.;
НОХД № 722/2018 г.- Делото е образувано на 01.06.2018 г. по ОА на РП –
Габрово срещу едно лице за престъпление по чл. 131, ал.1 от НК  -
съкратено производство. С разпореждане от закрито заседание от същата
дата, делото е насрочено за 04.07.2018 г. На тази дата делото  е
пренасрочено за 11.07.2018 г., когато е даден ход на делото и е
приключило с присъда. Мотивите към нея са предадени на 12.07.2018 г.
Присъдата е влязла в сила на 27.07.2018 г.
НОХД № 1338/2018 г.- Делото е образувано на 01.11.2018 г. по ОА на РП
– Габрово срещу едно лице за престъпление по чл. 354а, ал.3 от НК. С
разпореждане от закрито заседание от същата дата, делото е насрочено за
30.11.2018 г. На тази дата е разгледано по същество и приключило със
споразумение. Влязло в сила от същата дата.
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НОХД № 1410/2018 г.- Делото е образувано на 16.11.2018 г. по ОА на РП
– Габрово срещу едно лице за престъпление по чл. 354а, ал. 5 НК. С
разпореждане от закрито заседание от същата дата, делото е насрочено за
19.12.2018 г., когато е приключило с присъда. Мотивите към нея са
предадени на 27.12.2018 г. Присъдата е влязла в сила на 04.01.2018 г.
НАХД № 217/2018 г.- Делото е образувано на 20.02.2018 г. по жалба
срещу НП на кмета на община Габрово. Разгледано по общия ред на
28.03.2018 г. Даден е ход на делото и същото е обявено за решаване.
Решението е от 12.04.2018 г. Влязло в сила на 23.05.2018 г.
НАХД № 251/2018 г.- Делото е образувано на 27.02.2018 г. по
постановление на РП - Габрово по чл. 78 а НК. С разпореждане от същата
дата делото е насрочено за 26.03.2018 г. На тази дата делото е отложено за
13.04.2018 г. Следва ново отлагане за 21.05.2018 г. Тогава е отложено за
22.05.2018 г. и е обявено за решаване. Решението е от същата дата.
Мотивите са предадени на 01.06.2018 г. Влязло в сила на 09.07.2018 г.
НАХД № 778/2018 г.- Делото е образувано на 14.06.2018 г. по жалба

срещу НП на Инспекцията по труда – Габрово. В съдебно заседание от
16.07.2018 г. Делото е отложено за 25.07.2018 г. Тогава е обявено за
решаване. Решението е от 01.08.2018 г. Влязло в сила на 24.08.2018 г.
НАХД № 1237/2018 г.- Делото е образувано на 09.10.2018 г. по жалба
срещу НП на ТД на НАП– Габрово.  Делото е разгледано на 14.11.2018 г. и
обявено за решаване. Решението е от 22.11.2018 г. Влязло в сила на
18.12.2018 г.
НАХД № 1540/2018 г.- Делото е образувано на 06.12.2018 г. по
постановление на РП - Габрово по чл. 78 а НК. С разпореждане от
07.12.2018 г. делото е насрочено за 19.12.2018 г. Тогава е обявено за
решаване. Решението е от същата дата. Мотивите са предадени на
28.12.2018 г. Влязло в сила на 04.01.2018 г.
ЧНД № 720/2018 г.- Делото е образувано на 31.05.2018 г. по искане на
прокурор от РП – Габрово за задължително настаняване и лечение. С
разпореждане от същата дата делото е насрочено за 13.06.2018 г. Тогава е
отложено за изготвяне на СМЕ – за 27.06.2018 г.  На тази дата е обявено за
решаване. Решението е от същата дата. Влязло в сила на 05.07.2018 г.
ЧНД № 937/2018 г.- Делото е образувано на 24.07.2018 г. по жалба срещу
постановление по чл. 243 НПК. В закрито заседание от 30.07.2018 г. делото
е приключило с определение. Същото е влязло в сила веднага.
ЧНД № 1091/2018 г.- Делото е образувано на 31.08.2018 г. по искане на
прокурор от РП – Габрово за групиране на наказанията. С разпореждане от
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закрито заседание от 10.09.2018 г. делото е насрочено за разглеждане на
17.10.2018 г. На тази дата е приключило с определение, влязло в сила на
02.11.2018 г.
НЧХД № 1467/2018 г. – Делото е образувано на 23.11.2018 г. по частна
тъжба срещу едно лице за престъпление по чл. 130, ал. 1 НК. В закрито
разпоредително заседание от 26.11.2018 г. делото е насрочено за
разглеждане за 14.01.2019 г. Тогава е отложено за 06.03.2019 г. Следва
ново отлагане за 19.04.2019 г., когато е приключило с присъда. Мотивите
към нея са предадени на 24.04.2019 г. Присъдата е влязла в сила на
05.05.2019 г.

2019 г.

НОХД № 200/2019 г.- Делото е образувано на 25.02.2019 г. по ОА на РП –
Габрово срещу едно лице за престъпление по чл.210, ал.1 от НК. С
разпореждане от закрито заседание от 26.02.2019 г., делото е насрочено за
03.04.2019 г. Тогава е отложено за разглеждане по общия ред за
10.04.2019 г. На тази дата е приключило с присъда. Мотивите са предадени
на 02.05.2019 г. Влязла в сила на 05.07.2019 г.
НОХД № 204/2019 г.- Делото е образувано на 26.02.2019 г. по ОА на РП –
Габрово срещу две лица за престъпление по чл. 195, ал.1 от НК. С
разпореждане от закрито заседание от същата дата, делото е насрочено за
01.04.2019 г. На тази дата делото  е отложено за разглеждане по общия ред
за 22.04.2019 г. Тогава е даден ход на делото и е  приключило със
споразумение, влязло в сила веднага.
НОХД № 461/2019 г.- Делото е образувано на 02.05.2019 г. по ОА на РП –
Габрово срещу едно лице за престъпление по чл. 195, ал.1 от НК. С
разпореждане от закрито заседание от 03.05.2019 г., делото е насрочено за
12.06.2019 г. Тогава е отложено за разглеждане по общия ред за  10.07.2019
г. На тази дата е разгледано по същество и приключило с присъда.
Мотивите са предадени на 16.07.2019 г. Влязла в сила на 26.07.2019 г.
НАХД №1080/2019г.Делото е образувано на 15.10.2019г. по внесено
постановление от РП-Габрово с предложение за освобождаване от
наказателна отговорност и налагане на административно наказание по реда
на чл.78а от НК на П.К.Х. от град Габрово. С разпореждане от 15.10.2019г.
делото е насрочено за разглеждане в съдебно заседание на
13.11.2019г.,когато е даден ход на делото, ход на съдебното следствие и
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съдебните прения. Решението по делото е изготвено и обявено в съдебно
заседание;
НАХД № 31/2019г.Делото е образувано на 15.01.2019г. по внесено
постановление от РП-Габрово с предложение за освобождаване от
наказателна отговорност и налагане на административно наказание по реда
на чл.78а от НК на А.Х.М. от град Габрово. С разпореждане от 15.01.2019г.
делото е насрочено за разглеждане в съдебно заседание на
04.02.2019г.,когато е даден ход на делото, ход на съдебното следствие и
съдебните прения. Решението по делото е изготвено обявено в съдебно
заседание;
НАХД № 542/2019г.Делото е образувано на 27.05.2019г. по жалба срещу
НП на НАП-  дирекция град Габрово.  С разпореждане от 27.05.2019г.
делото е насрочено за разглеждане в съдебно заседание на
21.06.2019г.,когато е даден ход на делото, даден е ход на съдебното
следствие и съдебните прения и е обявено за решаване. Решението е
изготвено и обявено на 04.07.2019г.;
НАХД №1160/2019г.Делото е образувано на 14.11.2019г. по жалба срещу
НП на кмета на община Габрово. С разпореждане от 14.11.2019г. делото е
насрочено за разглеждане в съдебно заседание на 18.12.2019г., когато е
даден ход на делото, даден е ход на съдебното следствие и съдебните
прения и е обявено за решаване. Решението е изготвено и обявено на
27.12.2019г.;
НАХД № 914/2019г.Делото е образувано на 03.09.2019г. по жалба срещу
НП на директора на Регионална дирекция- Русе към комисия за защита на
потребителите. С разпореждане от 03.09.2019г. делото е насрочено за
разглеждане в съдебно заседание на 21.10.2019г., когато е даден ход на
делото, даден е ход на съдебното следствие и съдебните прения и делото е
обявено за решаване. Решението е изготвено и обявено на 13.11.2019г.;
ЧНД № 888/2019 г.- Делото е образувано на 29.08.2019 г. по  жалба срещу
постановление по чл. 243 НПК. В закрито заседание от 16.09.2019 г. делото
е приключило с определение. Същото е влязло в сила на  20.11.2019 г.
ЧНД № 898/2019 г.- Делото е образувано на 30.08.2019 г. по искане на
прокурор от РП – Габрово за задължително настаняване и лечение. С
разпореждане от закрито заседание от 02.09.2019 г. делото е насрочено за
разглеждане на 13.09.2019 г. Тогава делото е отложено за изготвяне на
СМЕ и насрочено за 30.09.2019 г. На тази дата също е отложено, поради
неявяване на вещо лице. На 07.10.2019 г. Следва ново отлагане, поради
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неизготвена СМЕ. На 18.10.2019 г. делото е обявено за решаване.
Решението е от същата дата. Влязло в сила на 06.11.2019 г.
ЧНД № 1130/2019 г.- Делото е образувано на 06.11.2019 г. по искане на
НАП – ТД - Велико Търново за разкриване на банкова тайна. С решение в
закрито заседание от същата дата, влязло в сила веднага, делото е
приключило.
ЧНД № 1132/2019 г.- Делото е образувано на 06.11.2019 г. по искане на
прокурор от РП – Габрово за групиране на наказанията. В закрито
заседание от същата дата, делото е  насрочено за разглеждане на 11.12.2019
г.  На тази дата е проведено заседание по общия ред и делото е
приключило с определение, влязло в сила на 27.12.2019 г.
НЧХД № 666/2019  г.  – Делото е образувано на 27.06.2019 г. по частна
тъжба срещу едно лице за престъпление по чл. 146, ал. 1 НК. В закрито
разпоредително заседание от същата дата, делото е насрочено за
разглеждане за 04.09.2019 г. Тогава делото е отложено, поради постъпила
можлба за пренасрочване – за 18.10.2019 г. На тази дата отново е отложено
– за 27.11.2019 г. Следва определение, с  което делото е прекратено.
Влязло в сила на 13.12.2019 г.

СЪДИЯ ДИАНА ПЕТРАКИЕВА
2018 г.

НОХД № 704/2018г.Делото е образувано на 28.05.2018г. по внесен ОА
срещу едно лице за извършено престъпление по чл.343б,ал.3 от НК, по
чл.354а,ал.3,пр.2,т.1 от НК. С разпореждане от 30.05.2018г. делото е
насрочено за разглеждане в ОРЗ на 12.07.2018г.,когато е даден ход. След
изразяване на становища от страните и изясняване на въпросите по
чл.248,чл.249 от НПК, делото е насрочено за разглеждане за същият ден по
реда на глава 29 от НПК. Постигнатото споразумение между страните е
одобрено от съда и производството е прекратено;
НОХД № 983/2018г.Делото е образувано на 06.08.2018г. по внесен ОА
срещу едно лице за извършено престъпление по чл.343,ал.3,б.“а“,пр.2,вр. с
чл.342,ал.1 от НК. С разпореждане от 20.08.2018г. делото е насрочено за
разглеждане в ОРЗ на 03.10.2018г.,когато е даден ход на делото. След
изразяване на становища от страните и изясняване на въпросите по
чл.248,чл.249 от НПК, делото е насрочено за разглеждане същият ден по
реда на глава 27 от НПК. Делото е приключено в това ОСЗ, като е
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постановена осъдителна присъда. Мотивите са изготвени и предадени на
05.10.2018г.;
НОХД № 138/2018г.Делото е образувано на 02.02.2018г. по внесен ОА
срещу едно лице за извършено престъпление по чл.198,ал.1, вр. с
чл.63,ал.1,т.3 от НК. С разпореждане от 07.02.2018г. делото е насрочено за
разглеждане в ОРЗ на 22.03.2018г.,когато е даден ход на делото. След
изразяване на становища от страните и изясняване на въпросите по
чл.248,чл.249 от НПК, делото е насрочено за разглеждане същият ден по
реда на глава 27 от НПК. Даден е ход на делото, ход на съдебното
следствие и съдебните прения и е постановена присъда. Мотивите са
изготвени и предадени на 30.03.2018г.;
НОХД № 415/2018г.Делото е образувано на 10.04.2018г. по внесен ОА
срещу едно лице за извършено престъпление по чл.131,ал.1,т.12,вр. с
чл.129,ал.1,вр. с ал.2 от НК. С разпореждане от 19.04.2018г. делото е
насрочено за разглеждане в ОРЗ на 13.06.2018г.,когато е даден ход на
делото. След изразяване на становища от страните изясняване на
въпросите по чл.248 и чл.249 от НПК , делото е насрочено за разглеждане
по реда на глава 27 от НПК,чл.371,т.2 от НПК- незабавно същият ден.
Делото е приключено в това съдебно заседание с осъдителна присъда.
Мотивите са изготвени и предадени на 18.06.2018г.;
НЧХД № 1397/2018г.Делото е образувано на 14.11.2018г. по частна тъжба
с правно основание чл.130 от НК. С разпореждане от 18.12.2018г. делото е
насрочено за разглеждане в ОСЗ на 20.02.2019г. В съдебно заседание на
20.02.2019г. е даден ход на делото. След постигнато в съдебно заседание
между страните споразумение, производството по делото е прекратено
след одобряване от страна на съда на постигнатото споразумение;
НАХД № 1235/2018г.Делото е образувано на 09.10.2018г.по жалба срещу
НП на директора на ТД на НАП- град Габрово. С разпореждане от
09.10.2018г. делото е насрочено за разглеждане на 29.11.2018г., когато е
даден ход на делото, на съдебното следствие и на съдебните прения и е
обявено за решаване. Решението е изготвено и обявено на 05.12.2018г.;
НАХД № 424/2018г.Делото е образувано на 13.04.2018г.по жалба срещу
НП на директора на Регионална дирекция на горите- Габрово. С
разпореждане от 19.04.2018г. делото е насрочено за разглеждане на
07.06.2018г., когато е даден ход на делото, на съдебното следствие и на
съдебните прения и е обявено за решаване. Решението е изготвено и
обявено на 12.06.2018г.;
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НАХД № 245/2018г.Делото е образувано на 27.02.2018г.по жалба срещу
НП на директора на ОД на МВР- град Габрово. С разпореждане от
15.03.2018г. делото е насрочено за разглеждане на 03.05.2018г. На
основание чл.252,ал.2 от НПК,председателя на съда е дал разрешение за
насрочване на делото в тримесечен срок. В ОСЗ на 03.05.2018г. е даден ход
на делото, на съдебното следствие и на съдебните прения и е обявено за
решаване. Решението е изготвено и обявено на 08.05.2018г.;
НАХД № 357/2018г.Делото е образувано на 22.03.2018г. по внесено
постановление на РП- Габрово с предложение за освобождаване от
наказателна отговорност на лицето извършило престъпление по чл.354а от
НК и налагане на административно наказание по реда на чл.78а от НК. С
разпореждане от 30.03.2018г. делото е насрочено за разглеждане в ОСЗ на
25.04.2018г. В това съдебно заседание е даден ход на делото, ход на
съдебното следствие и съдебните прения и е обявено за решаване.
Решението е изготвено и обявено на 27.04.2018г.;
НАХД № 403/2018г.Делото е образувано на 03.01.2018г. по внесено
постановление на РП- Габрово с предложение за освобождаване от
наказателна отговорност на лицето извършило престъпление по
чл.343в,ал.3,вр. с ал.1 от НК и налагане на административно наказание по
реда на чл.78а от НК. С разпореждане от 16.01.2018г. делото е насрочено
за разглеждане в ОСЗ на 01.02.2018г.,когато ход на делото не е даден.
Делото е насрочено за разглеждане на 14.03.2018г. В това съдебно
заседание е даден ход на делото, ход на съдебното следствие и съдебните
прения и е обявено за решаване. Решението е изготвено и обявено на
14.03.2018г.;
ЧНД № 1065/2018г.Делото е образувано на 24.08.2018г. по реда на чл.244
от НПК. Делото е приключено с определение от 28.08.2018г. с което е
потвърдено постановлението за прекратяване на наказателното
производство;
ЧНД № 1066/2018г.Делото е образувано на 27.08.2018г. по реда на
чл.154,ал.2 и 3 и чл.157 от Закона за здравето по искане на РП- Габрово за
настаняване на принудително лечение на лицето Й.Е.Ц. от град Габрово. С
разпореждане от 28.08.2018г. делото е насрочено за разглеждане в съдебно
заседание на 12.09.2018г.,когато е даден ход на делото. За събиране на
доказателства делото е отложено за 28.09.2018г.,когато е даден ход на
делото, ход на съдебното следствие и съдебните прения. Решението е
изготвено и обявено в това съдебно заседание;
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ЧНД № 840/2018г.Делото е образувано на 22.06.2018г. по реда на чл.23-27
от НК/кумулация- чл.306,ал.1 от НПК/. С разрешение на председателя на
съда и на основание чл.252,ал.2 от НПК на 11.09.2018г., като в последствие
по искане на адвокат Я.Д.П.делото е пренасрочено за 11.10.2018г. Делото е
приключено в това съдебно заседание с определение което е обявено в
съдебна зала;

2019 г.

НОХД № 295/2019г.Делото е образувано на 19.03.2019г. по внесен ОА
срещу едно лице ОА за извършено престъпление по чл.343б,ал.3 и
чл.354а,ал.3,пр.2,т.1 от НК. С разпореждане от 29.03.2019г. делото е
насрочено за разглеждане в ОРЗ 09.05.2019г.,когато е даден ход на делото.
След изразяване на становища от страните изясняване на въпросите по
чл.248 и чл.249 от НПК , делото е насрочено за разглеждане по реда на
глава 27 от НПК,чл.371,т.2 от НПК- незабавно същият ден. Делото е
приключено в това съдебно заседание с осъдителна присъда. Мотивите са
изготвени и предадени на 13.05.2019г.;
НОХД № 917/2019г.Делото е образувано на 03.09.2019г. по внесен ОА
срещу едно лице ОА за извършено престъпление по чл.196,ал.1,т.2,вр. с
чл.195,ал.1,т.3 и т.4, във вр. с чл.194,ал.1,вр. с чл.29,ал.1, вр. с чл.26,ал.1 от
НК. С разпореждане от 11.09.2019г. делото е насрочено за разглеждане в
ОРЗ 16.10.2019г.,когато е даден ход на делото. След изразяване на
становища от страните изясняване на въпросите по чл.248 и чл.249 от НПК
, делото е насрочено за разглеждане по реда на глава 27 от НПК,чл.371,т.2
от НПК- незабавно същият ден. Делото е приключено в това съдебно
заседание с осъдителна присъда. Мотивите са изготвени и предадени на
21.10.2019г.;
НОХД № 468/2019г.Делото е образувано на 07.05.2019г. по внесен ОА
срещу едно лице ОА за извършено престъпление по чл.157,ал.4, вр. с
чл.63,ал.1,т.3 от НК. С разпореждане от 21.05.2019г. делото е насрочено за
разглеждане в ОРЗ 26.06.2019г.Делото е пренасрочено поради личен
ангажимент на съдия-докладчика по делото за 17.07.2019г.,когато е даден
ход на делото. След изразяване на становища от страните изясняване на
въпросите по чл.248 и чл.249 от НПК , делото е насрочено за разглеждане
по реда на глава 27 от НПК,чл.371,т.2 от НПК- незабавно същият ден.
Делото е приключено в това съдебно заседание с осъдителна присъда.
Мотивите са изготвени и предадени на 22.07.2019г.;
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НЧХД №30/2019г.Делото е образувано на 11.01.2019г. по частна тъжба за
извършено престъпление по чл.131-134 от НК. С разпореждане от
15.01.2019г.делото е насрочено за разглеждане в съдебно заседание на
28.02.2019г. Поради постигнато извън съдебно споразумение в ОСЗ на
28.02.2019г. производството по делото е прекратено;
НАХД № 1073/2019г.Делото е образувано на 15.10.2019г. по жалба срещу
НП на НАП. С разпореждане от 15.10.2019г. делото е насрочено за
разглеждане на 04.12.2019г. В това съдебно заседание делото е обявено за
решаване. Решението е изготвено и обявено на 10.12.2019г.
НАХД № 339/2019г.Делото е образувано на 27.03.2019г. по жалба срещу
НП на Областен отдел на автомобилна администрация- Габрово. Има
разрешение за насрочване на делото в тримесечен срок. В ОСЗ на
05.06.2019г. е даден ход на делото, на съдебното следствие и съдебните
прения и е обявено за решаване. Решението е изготвено и обявено на
14.06.2019г.;
НАХД № 628/2019г.Делото е образувано на 19.06.2019г. по жалба срещу
НП на ТД на НАП- Габрово. С разпореждане от 25.06.2019г. делото е
насрочено за 24.07.2019г.,когато е и обявено за решаване. Решението е
изготвено и обявено на 31.07.2019г.;
НАХД № 294/2019г.Делото е образувано на 19.03.2019г. по реда на чл.78а
от НК. Внесено е постановление от РП- Габрово по ДП с предложение за
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно
наказание. С разпореждане от 20.03.2019г. делото е насрочено за
разглеждане в съдебно заседание на 28.03.2019г.,когато е даден ход на
делото, ход на съдебното следствие, съдебните прения и е обявено за
решаване.Решението е изготвено и обявено същият ден;
НАХД № 50/2019г.Делото е образувано на 17.01.2019г. по реда на чл.78а
от НК. Внесено е постановление от РП- Габрово по ДП с предложение за
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно
наказание. С разпореждане от 22.01.2019г. делото е насрочено за
разглеждане в съдебно заседание на 31.01.2019г.,когато е даден ход на
делото, ход на съдебното следствие, съдебните прения и е обявено за
решаване.Решението е изготвено и обявено същият ден;
ЧНД № 578/2019г.Делото е образувано на 04.06.2019г. по реда на чл.23-27
от НК- кумулация по чл.306 от НПК. Налице е предложение от РП-
Габрово за групиране на наказания. Делото е насрочено за 10.07.2019г.,
когато е и приключено с определение;
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ЧНД № 227/2019г.Делото е образувано на 05.03.2019г. по реда на чл.243
от НПК. Делото е приключено с определение от ЗЗ проведено на
21.03.2019г.;
ЧНД № 926/2019г.Делото е образувано на 09.09.2019г. по искане на РП-
Габрово на основание чл.157 от Закона за здравето. С разпореждане от
10.09.2019г. делото е насрочено за разглеждане в съдебно заседание на
19.09.2019г.,когато е даден ход на делото и ход на съдебното следствие. За
събиране на доказателства делото е отложено за 10.10.2019г.,когато е
даден ход на делото, ход на съдебното следствие и на съдебните прения.
Решението е изготвено и обявено същият ден.

СЪДИЯ ЗОРНИЦА  ПЕТРОВА
                                                      2018 г.

НОХД № 378/2018 г. е образувано на 29.03.2018 г. с внесен ОА срещу
един подсъдим за извършено престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 7 вр. чл.
194, ал. 1 вр. чл.28, ал.1 от НК. Протокол за избор на съдия докладчик от
29.03.2018 г. С разпореждане от 30.03.2018 г. делото е насрочено за
открито разпоредително заседание на 30.04.2018 г. По делото са насрочени
две съдебни заседания, като делата са отлагани при спазване на срока по
чл. 271, ал.10 от НПК. В съдебното заседание на 25.05.2019 г. съдът е дал
ход на съкратено съдебното следствие и е постановена осъдителна
присъда. Мотивите към присъдата са предадени на 28.05.2018 г.
НОХД № 556/2018 г. е образувано на 03.05.2018 г. с внесен ОА по бързо
производство срещу един подсъдим за извършено престъпление по чл. 345,
ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК. Протокол за избор на съдия докладчик от
03.05.2018 г. С разпореждане от 03.05.2018 г. делото е насрочено за
открито заседание на 09.05.2018 г. В това с.з. ход на делото е даден и то е
приключено с постановена осъдителна присъда № 248 от 09.05.2018 г.
Мотивите към присъдата са предадени на 15.05.2018 г.
НОХД № 790/2018 г. е образувано на 15.06.2018 г. с внесен ОА срещу
един подсъдим за извършено престъпление по чл. 194, ал. 1 вр. с чл. 26, ал.
1  от НК и за престъпление по чл.  209,  ал.  1  вр.  чл.  26,  ал.  1  от НК.
Протокол за избор на съдия докладчик от 15.06.2018 г. С разпореждане от
18.06.2018 г. делото е насрочено за открито разпоредително заседание на
06.07.2018 г. На тази дата е проведено и заседание по общия ред по реда на
гл. 27 от НПК и делото е приключено с осъдителна присъда № 248 от
09.05.2018 г. Мотивите към присъдата са предадени на 20.07.2018 г.
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НЧХД № 839/2018 г. Делото е образувано на 22.06.2018 г.по тъжба с пр.
осн. чл. 131, ал. 1, т. 4 от НК. Протокола за избор на съдия-докладчик е от
същата дата. С разпореждане от 25.06.2018 г. делото е насрочено за
разглеждане в открито с.з. по реда на гл. 20 от НПК на 17.09.2018 г. По
делото са насрочени четири съдебни заседания – 17.09.2018 г., 24.10.2018
г., 26.11.2018 г. и 21.01.2019 г. Приключено е с присъда № 30 от 21.01.2019
г. Мотивите са предадени на 05.02.2019 г.
ЧНД № 1459/2018 г. Делото е образувано на 23.11.2018 г. производство по
чл. 243, ал. 5 от НПК. Жалба срещу постановление на РП-Габрово за
спиране на как.производство №124/2018 г. по описа на РУ-Габрово.
Протокол за избор на докладчик от 23.11.2018 г. Делото е приключено в
з.с.з. на 26.11.2018 г. с определение № 1180, с което е потвърдено
постановлението на РП – Габрово. Заверен препис от влязлото в сила
определение е изпратен на РП- Габрово на 26.11.2018 г.
ЧНД № 356/2018 г. Делото е образувано на 22.03.2018 г. Производство по
реда на чл. 157 от ЗЗ по искане на прокурор от РП – Габрово. Протокола за
избор на съдия-докладчик е от същата дата. С разпореждане от 23.03.2018
г. делото е носрочено за разглеждане в открито с.з. на 02.04.2018 г. По
делото са насрочени две съдебни заседания и е приключено с решение №
204/16.04.2018 г.
НАХД № 331/2018 г. /без ел. справка за движение на делото!/ Делото е
образувано на 19.03.2018 г. по чл.78а от НК. Протокол за избор на съдия –
докладчик от същата дата. С разпореждане от 20.03.2018 г., делото е
насрочено за разглеждане по гл.28 от НПК за 13.04.2018 г., когато е
обявено за решаване. Решение № 202 е от 13.04.2018 г. Препис от
решението е изпратен на РП-Габрово на 18.05.2018 г.
НАХД № 589/2018 г. е образувано на 04.05.2018 г. по жалба срещу НП изд.
от директора на дирекция „ИТ“. Протокол за избор на съдия-докладчик от
16.10.2018 г.. Делото е насрочено за открито съдебно заседание на
30.05.2018 г с печат. На 30.05.2018 г. ход на делото не е даден, поради
нередовна процедура по призоваване. Делото е отложено и насрочено за
27.06.2018 г. В това с.з. делото е приключено и обявено за решение.
Решение № 355 е от 02.07.2018 г. Обратната разписка, че решението е
изготвено е получено от жалбоподателя е на 27.07.2018 г. Срещу
решението е подадена касационна жалба на 136.08.2018 г.
Административен съд – Габрово с Решение № 216 от 25.10.2018 г. по
КНАХД № 164/2018 г. отменя решението на РС – Габрово и изменя НП.
Решението е влязло в сила на 25.10.2018 г.
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ЧНД № 1362/2018 г. Делото е образувано на 06.11.2018 г. по искане на РП
– Габрово на осн. чл. 62, ал. 61 т. 1 във вр. с ал. 2 от ЗКИ /банкова тайна/.
Протокола за избор на съдия-докладчик е от същата дата. Приключено с
Решение № 1107 от 06.11.2018 г., постановено в з.с.з.
ЧНД № 897/2018 г. Делото е образувано на 06.11.2018 г. по молба на осн.
чл.25 от НК. Протокола за избор на съдия-докладчик е от същата дата. С
разпореждане от 12.07.2018 г. делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. на
18.07.2018 г. П оделото са насрочени две с.з. и е приключено с
определение № 411 от 20.07.2018 г. Влязло в сила на 05.08.2018 г.
НАХД № 1406/2018 г. Делото е образувано на 16.11.2018 г. по чл. 78а от
НК.  Протокол за избор на съдия –  докладчик от същата дата.  С
разпореждане от 16.11.2018 г., делото е насрочено за разглеждане по гл.28
от НПК за 14.12.2018 г., когато е обявено за решаване. Решение № 599 е от
14.12.2018 г. Препис от решението е изпратен на РП-Габрово на 07.01.2019
г.
НАХД № 371/2018 г. е образувано на 27.03.2018 г. по жалба срещу НП изд.
от директора на РД – Русе към КЗП. Протокол за избор на съдия-докладчик
от 27.03.2018 г. Делото е насрочено за открито съдебно заседание
02.05.2018  г.,  с печат.  В това с.з.  делото е приключено и обявено за
решение. Решение № 234 е от 17.05.2018 г. Обратната разписка, че
решението е получено от жалбоподателя на 01.06.2018 г. Срещу решението
е подадена касационна жалба на 05.06.2018 г. Административен съд –
Габрово с Решение № 190 от 27.07.2018 г. по КНАХД № 136/2018 г. остава
в сила решението на РС – Габрово. Решението е влязло в сила на
27.07.2018 г.
НАХД № 1077/2018 г. е образувано на 29.08.2018 г. по жалба срещу НП
изд. от директора на ТД на НАП. Протокол за избор на съдия-докладчик от
29.08.2018 г. Делото е насрочено за открито съдебно заседание 03.10.2018
г., с печат. В това с.з. делото е приключено и обявено за решение. Решение
№ 457 е от 12.10.2018 г. Обратната разписка, че решението е получено от
жалбоподателя на 23.10.2018 г. Срещу решението е подадена касационна
жалба на 01.11.2018 г. Административен съд – Габрово с Решение № 237
от 07.12.2018 г. по КНАХД № 192/2018 г. остава в сила решението на РС –
Габрово. Решението е влязло в сила на 19.12.2018 г.
НОХД № 1301/2018 г. е образувано на 24.10.2018 г. с внесен ОА по бързо
производство срещу един подсъдим за извършено престъпление по чл.
343б, ал. 1 от НК. Протокол за избор на съдия докладчик от 24.10.2018 г. С
разпореждане от 24.10.2018 г. делото е насрочено за открито заседание на
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29.10.2018 г. По делото са насрочени две съдебни заседания и е
приключено с протоколно определение от 23.11.2018 г., с което съдът е
одобрил постигнато между страните споразумение за прекратяване на
наказателното производство. Препис от определението е изпратен за
изпълнение на РП – Габрово на 23.11.2018 г.;

2019 г.

НОХД № 838/2019 г. е образувано на 16.08.2019 г. с внесен ОА срещу
един подсъдим за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 3, пр. 2-ро, т. 1
от НК. Протокол за избор на съдия докладчик от 16.08.2019 г. С
разпореждане от 09.09.2019 г. делото е насрочено за открито
разпоредително заседание на 14.10.2019 г. По делото са насрочени две
съдебни заседания, като делата са отлагани при спазване на срока по чл.
271, ал.10 от НПК. В съдебното заседание на 11.11.2019 г. съдът е дал ход
на съкратено съдебното следствие и е постановена осъдителна присъда.
Мотивите към присъдата от 11.11.2019 г. са предадени на 13.11.2019 г.
НОХД № 518/2019 г. е образувано на 17.05.2019 г. с внесен ОА по бързо
производство срещу един подсъдим за извършено престъпление по чл. 194,
ал. 3 във вр. с ал. 1 във вр. с чл. 18, ал. 1 от НК. Протокол за избор на съдия
докладчик от 17.05.2019 г. С разпореждане от 17.05.2019 г. делото е
насрочено за открито заседание на 22.05.2019 г. В това с.з. ход на делото е
даден и то е приключено с постановена осъдителна присъда. Мотивите към
присъдата от 22.05.2019 г. са предадени на 23.05.2019 г.
НОХД № 75/2019 г. е образувано на 23.01.2019 г. с внесен ОА срещу един
подсъдим за извършено престъпление по чл. 343, ал. 3, пр. – последно, б
„а“, пр.  2-ро във вр.  с ал.  1, б “б“, пр.  2-ро във вр.  с чл.  342, ал.  1 от НК.
Протокол за избор на съдия докладчик от 23.01.2019 г. С разпореждане от
25.01.2019 г. делото е насрочено за открито разпоредително заседание на
22.02.2019 г. По делото са насрочени две съдебни заседания, като делата са
отлагани при спазване на срока по чл. 271, ал.10 от НПК. В съдебното
заседание на 23.03.2019 г. съдът е дал ход на съкратено съдебното
следствие и е постановена осъдителна присъда. Мотивите към присъдата
от 23.03.2019 г. са предадени на 26.03.2019 г.  срещу присъдата е подадена
въззивна жалба на 05.04.2019 г. Окръжен съд – Габрово с Решение №41 от
04.06.2019 г. по ВНОХД №42 по описа за 2019 г. потвърждава присъда №
164 от 22.03.2019 г. на РС – Габрово.
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НАХД № 912/2019 г. е образувано на 03.09.2019 г. по жалба срещу НП изд.
от директора на РД – Русе към КЗП. Протокол за избор на съдия-докладчик
от 03.09.2019 г. Делото е насрочено за открито съдебно заседание
16.10.2019 г., с печат. В това с.з. делото е приключено и обявено за
решение. Решение № 476 е от 06.11.2019 г. Обратната разписка, че
решението е изготвено е получено от жалбоподателя е на 02.12.2019 г.
Срещу решението е подадена касационна жалба на 16.12.2019 г.
Административен съд – Габрово с Решение № 17 от 06.03.2020 г. по
КНАХД № 7/2020 г. остава в сила решението на РС – Габрово. Решението
е влязло в сила на 06.03.2020 г.
НАХД № 1116/2019 г. е образувано на 01.11.2019 г. по жалба срещу НП
изд. от ИА АА. Протокол за избор на съдия-докладчик от 01.11.2019 г.
Делото е насрочено за открито съдебно заседание 27.11.2019 г., с печат. В
това с.з. делото е приключено и обявено за решение. Решение № 543 е от
03.12.2019 г. Обратната разписка, че решението е изготвено е получено от
жалбоподателя е на 09.12.2019 г. Срещу решението е подадена касационна
жалба на 20.12.2019 г. Административен съд – Габрово с Решение № 26 от
22.05.2020 г. по КНАХД № 17/2020 г. остава в сила решението на РС –
Габрово. Решението е влязло в сила на 22.05.2020 г.
НАХД № 265/2019 г. е образувано на 13.03.2019 г. по жалба срещу
електронен фиш изд. от ОД на МВР-Габрово. Протокол за избор на съдия-
докладчик от 13.03.2019 г. Делото е насрочено за открито съдебно
заседание 19.04.2019 г., с печат. В това с.з. ход на делото не даден и е
уважена молба на жалбоподателя за отлагане. Следващо с.з. е насрочено за
31.05.2019 г. На тази дата ход на делото е даден. Решение № 286 е от
04.06.2019 г. Обратната разписка, че решението е изготвено е получено от
жалбоподателя е на 14.06.2019 г. Срещу решението е подадена касационна
жалба на 02.07.2019 г. Административен съд – Габрово с Решение № 122
от 21.10.2019 г. по КНАХД № 101/2019 г. остава в сила решението на РС –
Габрово. Решението е влязло в сила на 21.10.2019 г.
НАХД № 519/2019 г. Делото е образувано на 17.05.2019 г. по чл.78а от НК
– бързо производство. Протокол за избор на съдия – докладчик от
17.05.2019 г. С разпореждане от 20.05.2019 г., делото е насрочено за
14.06.2019 г., когато е обявено за решаване. Решение № 57 е от същата
дата. Мотивите са предадени на 25.06.2019 г.
ЧНД № 645/2018 г. Делото е образувано на 25.06.2019 г. производство по
чл. 243, ал. 5 от НПК. Жалба срещу постановление за прекратяване на
досъдебно производство № 416/18 г. по описа на РУ-Габрово. Протокол за
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избор на докладчик от 25.06.2019 г. Първоначално определен съдия –
Пламен Денев. След направен от съдията самоотвод, делото е
разпределено отново чрез системата за случайно разпределение на делата
на съдия Петрова. Делото е приключено в з.с.з. на 09.07.2019 г. с
определение № 382, с което е отменено постановлението на РП-Свищов от
12.12.18 г., с което е отменено прекратяването на наказателното
производство, като неправилно и незаконосъобразно. Срещу
определението е подаден протест от прокурор от РП-Габрово на
17.07.2019 г. Окръжен съд - Габрово с определение от 16.09.2019 г. по
ВЧНД № 90/2019 г. потвърждава определението на РС-Габрово.
ЧНД № 590/2019 г. Делото е образувано на 10.06.2019 г. за изпълнение на
съдебна поръчка от РГърция за връчване на съдебни книжа. Протокол за
избор на докладчик от 10.06.2019 г. Делото е приключено в едно съдебно
заседание - 28.06.2019 г. с връчване на документите. МП, дирекция
„Международно правно сътрудничество и европейски въпроси“ са
уведомени, че съдебната поръчка е изпълнена на 28.06.2019 г.
ЧНД № 399/2019 г. Делото е образувано на 12.04.2019 г. Производство по
реда на чл. 154, ал. 2 и 3 и по чл. 157 от ЗЗ по искане на прокурор от РП –
Габрово. Протокола за избор на съдия-докладчик е от същата дата. С
разпореждане от 12.04.2019 г. делото е насрочено за разглеждане в открито
с.з. на 24.04.2019 г. По делото са насрочени две съдебни заседания и е
приключено с решение № 252/10.05.2019 г.
ЧНД № 866/2019 г. Делото е образувано на 23.08.2019 г. Производство по
реда на чл. 306, ал. 1 от НПК във вр. с чл. 25, ал. 1 от НК по предложение
на РП – Габрово. Протокола за избор на съдия-докладчик е от същата дата.
С разпореждане от 09.09.2019 г. делото е насрочено за разглеждане в
открито с.з. на 07.09.2019 г. По делото са насрочени две съдебни заседания
и е приключено с определение № 92/20.02.2020 г.
НЧХД № 475/2019 г. Делото е образувано на 09.05.2019 г.по тъжба с пр.
осн. чл.130, ал.1 от НК. Протокола за избор на съдия-докладчик е от
същата дата. С разпореждане от 13.05.2019 г. делото е насрочено за
разглеждане в открито с.з. по реда на гл. 20 от НПК на 05.06.2019 г. Делото
е приключено в з.с.з. с протоколно определение №284 от 20.05.2019 г., с
което съдът на осн. чл. 24, ал. 5, т. 4 от НПК – оттегляне на тъжбата от
частния тъжител е прекратил съдебното производство.
НАХД № 358/2019 г. Делото е образувано на 03.04.2019 г. по чл.78а от НК.
Протокол за избор на съдия – докладчик от същата дата. С разпореждане
от 08.04.2019 г., делото е насрочено за разглеждане по гл.28 от НПК за
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24.04.2019 г. На тази дата ход на делото не е даден, поради неспазване на 7
дневния срок от връчване на постановлението до разглеждане на делото.
Следващо с.з.. е насрочено за 03.06.2019 г., когато е обявено решение №
289 е от 03.06.2018 г. Препис от решението е изпратен на РП-Габрово на
25.06.2018 г.

ЧНД по мерки за неотклонение
2018 г.

ЧНД №197/2018 г. Делото е образувано на 16.02.2018 г. по реда на чл. 65
от НПК. Молба за изменение на МНО по ЧНД № 12/2018 г. на ГПС.
Протокол за избор на съдия-докладчик от същата дата /ръчно
разпределение по дежурство/ – съдия Боян Косев. С определение от
16.02.2018 г., делото е насрочено за о.с.з. на 19.02.2018 г. Приключено е с
определение №105 от 19.02.2018 г., с което молбата е оставена без
уважение. Срещу определението е подадена въззивна частна жалба на
21.02.2018 г. Окръжен съд – Габрово с определение №18 от 23.02.2018 г.
по ВЧНД № 20/2018 г. потвърждава определението на РС – Габрово.
ЧНД №340/2018 г. Делото е образувано на 20.03.2018 г. по реда на чл. 65
от НПК. Молба за изменение на МНО по ЧНД № 12/2018 г. на ГПС.
Протокол за избор на съдия-докладчик от същата дата /ръчно
разпределение по дежурство/ – съдия Диян Атанасов. Делото е насрочено
за о.с.з. на 22.03.2018 г. с ръкописно разпореждане. Приключено е с
определение № 170 от 22.03.2018 г., с което МНО е изменена. Препис от
определението е изпратен на РП-Габрово на 27.03.2018 г.
ЧНД №12/2018 г. Делото е образувано на 05.01.2018 г. по реда на чл. 64 от
НПК. Искане за вземане на МНО „ЗС“ от РП - Габрово. Протокол за избор
на съдия-докладчик от същата дата /ръчно разпределение по дежурство/ –
съдия Боян Косев. Делото е насрочено за о.с.з. на 05.01.2018 г. с ръкописно
разпореждане. Приключено е с определение № 8 от 05.01.2018 г., с което е
взета исканата мярка. Срещу определението е подадена въззивна частна
жалба на 08.01.2018 г. Окръжен съд – Габрово с определение № 1 от
10.01.2018 г. по ВЧНД № 5/2018 г. потвърждава определението на РС –
Габрово.
ЧНД №122/2018 г. Делото е образувано на 30.01.2018 г. по реда на чл. 64
от НПК.  Искане за вземане на МНО „ЗС“  от РП -  Габрово.  Протокол за
избор на съдия-докладчик от същата дата /ръчно разпределение по
дежурство/ – съдия Радосвета Станимирова. С разпореждане № 68 от
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30.01.2018 г., делото е насрочено за о.с.з. на същия ден. Приключено е с
определение № 52 от 30.01.2018 г., с което е взета исканата мярка. Срещу
определението е подадена въззивна частна жалба на 01.02.2018 г. Окръжен
съд – Габрово с определение № 13 от 06.02.2018 г. по ВЧНД № 16/2018 г.
потвърждава определението на РС – Габрово.

2019 г.
ЧНД №447/2019 г. Делото е образувано на 25.04.2019 г. по реда на чл. 64
от НПК.  Искане за вземане на МНО „ЗС“  от РП -  Габрово.  Протокол за
избор на съдия-докладчик от същата дата /ръчно разпределение по
дежурство/ – съдия Велемира Димитрова. Приключено е с определение №
234 от 25.04.2019 г., с което е взета исканата мярка. Срещу определението
е подадена въззивна частна жалба на 30.04.2019 г. Окръжен съд – Габрово
с определение № 33 от 02.05.2019 г. по ВЧНД № 50/2019 г. потвърждава
определението на РС – Габрово.
ЧНД №521/2019 г. Делото е образувано на 21.05.2019 г. по реда на чл. 65
от НПК. Протокол за избор на съдия-докладчик от същата дата /ръчно
разпределение по дежурство/ – съдия Гергана Антонова. С ръкописно
разпореждане делото е насрочено за о.с.з. на 23.05.2019 г. Приключено е с
определение № 274 от 23.05.2019 г. Срещу определението е подадена
въззивна частна жалба на 23.05.2019 г. Окръжен съд – Габрово с
определение № 42 от 29.05.2019 г. по ВЧНД № 57/2019 г. потвърждава
определението на РС – Габрово.
ЧНД №715/2019 г. Делото е образувано на 10.07.2019 г. по реда на чл. 65
от НПК. Протокол за избор на съдия-докладчик от същата дата /ръчно
разпределение по дежурство/ – съдия Христо Христов. С ръкописно
разпореждане делото е насрочено за о.с.з. на 12.07.2019 г. Приключено е с
определение № 363 от 12.07.2019 г. Срещу определението е подадена
въззивна частна жалба на 15.07.2019 г. Окръжен съд – Габрово с
определение № 59 от 18.07.2019 г. по ВЧНД № 74/2019 г. потвърждава
определението на РС – Габрово.
ЧНД №/2019 г. Делото е образувано на 25.04.2019 г. по реда на чл. 64 от
НПК. Искане за вземане на МНО „ЗС“ от РП - Габрово. Протокол за избор
на съдия-докладчик от същата дата /ръчно разпределение по дежурство/ –
съдия Радосвета Станимирова. С ръкописно разпореждане делото е
насрочено за о.с.з. на 13.09.2019 г. Приключено е с определение № 429 от
13.09.2019 г., с което е взета исканата мярка. Срещу определението е
подадена въззивна частна жалба на 16.09.2019 г. Окръжен съд – Габрово с
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определение № 69 от 20.09.2019 г. по ВЧНД № 93/2019 г. потвърждава
определението на РС – Габрово.

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.

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 – Габрово  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 – Габрово 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.

 2. По показател „организация на деловодната дейност”:
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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.
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 – Габрово 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. Веществените доказателства се съхраняват в отделно помещение

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. няма 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.
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3.4. При отлагане на дела в Районен съд – Габрово 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.
  3.7. В Районен съд – Габрово за двете години има седем броя НОХД
върнати на прокурора с указания за отстраняване на нарушения, допуснати
на досъдебното производство.
  3.8. През проверявания период няма дела с възобновено наказателно
производство и възобновено съдебно следствие.

3.9. През проверявания период  има две несвършени дела,
образувани две и повече години преди момента на проверката.

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

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

3.13. Няма нарушения на сроковете по глава ХХІV от НПК „Бързо
производство“.

3.14. Няма нарушения на сроковете по глава ХХVIII от НПК
„ Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на
административно наказание“.

3.15. Няма нарушения на сроковете по глава XXIX от НПК
„Решаване на делото със споразумение”.

3.16. По глава XXXIV от НПК „Прилагане на принудителни
медицински мерки“ няма дела, насрочени извън срока по чл.429, ал.2 от
НПК.

3.17. 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-Габрово за проверявания период делата са

приключвали в рамките на сроковете по чл.308 и чл.340 от НПК. Не се
констатираха нарушения на сроковете.

5. По показател „качество на съдебните актове” :

Резултатите за 2018г. и 2019 г. водят до извода, че качеството на
съдебните актове е на много добро ниво.
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crAe6nara Bnacr- npl4 nlrlca Ha nocrtIILIJII{ Bb3paxeHut, a npr,t noctbnunlr
TaKr{Ba cneA npor43HacflHero Ha rJraBHr.rq HHcneKTop ua I4BCC ro rcx, Konue

oT aKTa, BeAHO C Bb3paxeHr4tra r,r pelxeHl4rTa IIo T.rIx Ha TJIaBHI,L HHCneKTOp

/npu nocrrnunr{ Br,3paxeHutl, xa eJreKTpoHeH Hocllren Aa ce Ir3nparrr Ha

rrpeAceAareJu Ha oKp6xeH ctg - fa6poro.

Ha ocnosaur4e vr.54, an.l, 'r.5 o'r
CC I'I3NPATI4 HA NPCACCAATENCTBAUI}I'

crAe6eH ct,ee:r.

I| [3uqflO TIOJIOTCIITCJI HATA

rcr r Bxcrurlq cr,ae6eu crser

3axona ra crne6uara B,rlacr, aKT6T Aa
crAraftcxara Koneru, npu Bucuur

I{HCIIEKTOP:
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