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На основание чл. 58 от Закона за съдебната власт и приетата годишна
програма за провеждане на комплексни планови проверки от Инспектората
към ВСС (ИВСС) на съдилищата, прокуратурите и следствените отдели в
окръжните прокуратури за 2021 г. и Заповед № ПП-21-7/22.04.2021г. на
главния инспектор.

СЕ ИЗВЪРШИ КОМПЛЕКСНА ПЛАНОВА ПРОВЕРКА на Районен
съд – Луковит – наказателни дела, за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2020 г.
(вкл. и на неприключените) по следните въпроси:

- организация на административната дейност на съда;
- организация по образуването на делата и спазване на изискванията по

чл. 80 от Правилника за администрацията в съдилищата (ПАС);
- деловодни книги;
- образуване, движение и приключване на делата; срокове за изготвяне

на мотивите на присъдите, на решенията и на определенията;
- прекратени и върнати за допълнително разследване дела – причини и

основания; спрени наказателни дела;
- общи данни за постъпилите и решените дела от всеки съдия;

потвърдени, изменени и отменени съдебни актове;
- оправдателни присъди;
- общ контрол – извършени проверки от Окръжен съд – Ловеч.

ПЕРИОД за извършване на проверката: 10.05.2021 г. – 14.05.2021 г.

СЪСТАВ НА ПРОВЕРЯВАЩИЯ ЕКИП:
ИНСПЕКТОР: ЛИДИЯ СТОЯНОВА
ЕКСПЕРТИ: Т      К      и А      Д    

МЕТОД НА ПРОВЕРКАТА:
- изискване на статистическа информация от административния

ръководител на съда;
- непосредствена проверка на делата и на деловодните книги;
- анализ на предоставената документация;
- срещи със съдиите по въпроси от проверката.

I. Организация на административната дейност:
1. Административно ръководство, вътрешна структура и щатна

осигуреност.
С решение на ВСС от 06.06.2017 г., съгласно протокол № 23, считано от

17.06.2017 г. за председател на съда е избран съдия Венцислав Вълчев. Няма
заместник-председатели и отделения.

Общият брой на съдиите по щат е трима. За проверявания период са
работили трима съдии, които са разглеждали наказателни и граждански дела.

В съда работят по щат 13 служители, разпределени, както следва:
административен секретар, 1 главен счетоводител, 1 системен
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администратор, 4 съдебни секретари, 3 съдебни деловодители, 1 съдебен
архивар, 1 призовкар и 1 чистач.

Съдебните служители са разпределени съобразно предвиденото в чл. 14
от ПАС в обща и специализирана администрация.

В общата администрация са включени службите: „Финансова дейност и
снабдяване“ и „Управление и поддържане на съдебните сгради“.

В специализираната администрация са включени службите:
„Регистратура“, „Съдебни секретари“, „Деловодство“, „Архив“ и „Служба за
връчване на призовки“.

Административният секретар на съда изпълнява и функциите на
завеждащ регистратура, касиер, изготвя статистическите отчети за
обжалваните дела, осъществява справки по делата по разпореждане на съдия
в НБД „Население“, справки в ЕИСПП, справки в сайта на НАП и е лице за
контакт с определеното длъжностно лице за защита на личните данни от
Окръжен съд-Ловеч. Съдебен деловодител изпълнява функциите на завеждащ
регистратура „Класифицирана информация“, когато съдебен секретар
изпълнява функциите на заместник на завеждащия регистратурата. Съдебен
секретар изпълнява функциите на съдебен статистик по наказателни дела.
Съдебен деловодител от наказателното деловодство завежда и служба „Бюро
съдимост“. Съдебния архивар изпълнява функции по издаване и изпращане
на изпълнителни листове, служител по сигурността на информацията и
статистик гражданско деловодство.

Съотношението между броя на съдиите и съдебните служители е 1:4,33
(без ДСИ и съдия по вписванията).

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

Съдът се помещава в двуетажна сграда, построена през 1950 г. за
нуждите на данъчната администрация, която е преустроена за съдебна палата.
Съдебната сграда не е функционално пригодена за работещите в нея и
спецификата на правосъдната дейност. Налице е недостиг на работни
помещения, като съществуващите не отговарят на изискванията за
минимална работна площ на човек. Състоянието на сградата не предполага
здравословни и безопасни условия на труд и не съответства на изискванията
за достъпност и сигурност. С оглед щатната численост, броя на работните
помещения, разположени на два етажа, е недостатъчен. Има проблем и с
помещенията за архив, които са недостатъчни.

Съдът разполага с 2 съдебни зали, пред които са поставени
унифицирани информационни табла за обявяване на съдебните заседания.

Районен съд–Луковит е технически обезпечен. Техниката се подновява
своевременно, като заложеният праг на експлоатация е 10 години за
компютърните конфигурации. За периферните устройства - принтери,
скенери и копирни машини, срокът е обвързан с интензитета на ползването
им, необходимите резервни части и други особености.
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Приети са „Вътрешни правила за управление на информацията,
използване на компютърното оборудване и периферни устройства, интернет,
мрежови ресурси и организация на достъпа до тях“, регламентиращи достъпа
до информацията и IT технологиите.

Сигурността на информацията в локалната мрежа се осигурява от
използването на антивирусен лицензиран програмен продукт „ESET Endpoint
Antivirus“, предоставен от Висшия съдебен съвет.

Съдиите и служителите са преминали обучение за работа с MS Office,
Internet, Outlook Adobe Acrobat Reader. Всички работни места са оборудвани с
компютърна техника и са свързани в локална компютърна мрежа с един
сървър.

В съда от 2008 г. се ползва деловодна програма САС „Съдебно
деловодство“, която от 17.08.2020 г. работи паралелно с Единна
информационна система на съдилищата (ЕИСС).

Съдът използва правно-информационните продукти „АПИС–7“ с
модули: Апис-Право, Апис-процедури, Апис-финанси, Апис-практика, Евро-
право, които са мрежови вариант и са достъпни до работните места на
съдиите и служителите.

Сайтът на РС-Луковит lukovit-rs.justice.bg се поддържа в актуално
състояние от системния администратор. На интернет страницата се
публикуват периодично съобщения и актуална информация за потребителите.

3.Разпределение на делата на принципа на случайния подбор на
основание чл. 9, ал. 1 ЗСВ. Натовареност на съдиите. Дела, разглеждани по
време на дежурствата. Организация на работата за разглеждане на делата по
време на съдебната ваканция.

През проверявания период - до 17.08.2020 г., в РС-Луковит се прилага
принципа на случайния подбор за разпределение на делата чрез програмен
продукт „Централизирана система за разпределение на делата“ (въведен с
решение на ВСС от 01.10.2015 г. съобразно Протокол № 37/29.09.2015 г. от
01.10.2015 г. за разпределение на делата във всички съдилища в Република
България). В съда действат „Вътрешни правила за образуване и
разпределение на делата“, утвърдени от административния ръководител със
Заповед № 25/16.02.2016 г., актуализирана със Заповед № 75/20.03.2019 г., в
сила от същата дата, актуализирана със Заповед № 60/14.04.2021 г.
Разпределението се извършва от административния ръководител на съда, а в
негово отсъствие от съдия, определен със заповед. Резултатът се отразява в
протокол, подписан от разпределящия, и се прилага като първа страница в
делото.

Считано от 17.08.2020 г. е въведена Единна информационна система на
съдилищата (ЕИСС), съгласно съгласно решение на Пленума на ВСС по т.1.2
от 23.07.2020 г.

В съда няма обособени състави и съдиите разглеждат всички видове
дела при 100% натовареност.
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Съдиите, които разглеждат наказателни дела, са работили при 100%
натовареност, включително председателя на съда. При възникнали
извънредни обстоятелства и по конкретни причини намаляването на
натовареността по определен вид дела е извършвано със заповед на
председателя на съда. (Със Заповед № 210/20.11.2020 г. е намалена
натовареността на съдия Цариградска, въз основа на констатация, че
разпределените и разгледани от нея дела по заповедни производства по чл.
410 и чл. 417 от ГПК значително надхвърлят разпределените на другите
двама съдии).

Съдиите дават дежурства по график, който се изготвя и се утвърждава
със заповед на административния ръководител на съда.

През 2019 г. са издадени :
- Заповед № 24/25.01.2019 г., Заповед № 31/04.02.2019 г., Заповед №

53/27.02.2019 г., Заповед № 81/27.03.2019 г., Заповед № 105/25.04.2019 г.,
Заповед № 110/03.05.2019 г., Заповед № 115/13.05.2019 г., Заповед №
124/29.05.2019 г., Заповед № 125/29.05.2019 г., Заповед № 149/01.07.2019 г.,
Заповед № 180/01.08.2019 г., Заповед № 191/02.09.2019 г., Заповед №
211/26.09.2019 г., Заповед № 234/30.10.2019 г., Заповед № 244/19.11.2019 г.,
Заповед № 273/10.12.2019 г. и Заповед № 289/30.12.2019 г.

През 2020 г. са издадени:
- Заповед № 42/28.02.2020 г., Заповед № 23/03.02.2020 г., Заповед №

39/24.02.2020 г., Заповед № 55/16.03.2020 г., Заповед № 65/10.04.2020 г.,
Заповед № 78/18.05.2020 г., Заповед № 98/29.06.2020 г., Заповед №
120/29.07.2020 г., Заповед № 139/24.08.2020 г., Заповед № 147/02.09.2020 г.,
Заповед № 162/24.09.2020 г., Заповед № 167/05.10.2020 г., Заповед №
193/30.10.2020 г. и Заповед № 204/16.11.2020 г.

Съгласно действащите „Вътрешни правила за разпределение на делата
в РС-Луковит“ по време на дежурство се разглеждат следните видове дела:

- искания за разпит пред съдия;
- искания за вземане на мярка за неотклонение по чл. 64 от НПК;
- искания за изменение на мярка за неотклонение по чл. 65 от НПК

когато съдията, който е наложил мярката за неотклонение е възпрепятстван
поради отпуск, заболяване или командировка да се произнесе по искането за
изменение на първоначално наложената мярка за неотклонение;

- по УБДХ;
- искания за разрешаване или одобряване на действия на органите на

досъдебното производство раздел IV и раздел V, глава XIV от НПК;
- искания за разкриване на банкова тайна;
- искания по Наредба за реда за извършване и снемане на полицейска

регистрация;
- производства по НПК, по които съдът дължи незабавно произнасяне

или разглеждане;
- искания по чл. 40, ал. 4 от ДОПК;
- молби за допускане обезпечение на бъдещ иск;
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- заявление за отказ от наследство;
- извършване на действия по съдебна администрация по чл. 126, ал. 2 от

СК;
- молби по Закона за защита от домашно насилие;
- молби за назначаване на особен представител.
Разглеждането на делата по чл. 329, ал. 3 от ЗСВ по време на съдебните

ваканции през 2019 г. и 2020 г. не е организирано с изрични заповеди на
председателя на съда.

През 2020 г. във връзка с обявената епидемична обстановка в страната
и с цел превенция на заболяването и намаляване риска от възникване на нови
случаи на грип, остри респираторни заболявания и на коронавирусна
инфекция (COVID-19) със заповеди на председателя са приети мерки за
нормалното функциониране на съда и са преустановени откритите съдебни
заседания с изключение на изрично предвидените в чл. 329, ал. 3 от ЗСВ
случаи - Заповед № 43/09.03.2020 г., Заповед № 50/11.03.2020 г., Заповед №
54/16.03.2020 г., Заповед № 58/18.03.2020 г., Заповед № 59/18.03.2020 г.,
Заповед № 60/20.03.2020 г., Заповед № 63/01.04.2020 г., Заповед №
64/10.04.2020 г., Заповед № 67/22.04.2020 г., Заповед № 71/04.05.2020 г.,
Заповед № 74/14.05.2020 г., Заповед № 77/18.05.2020 г., Заповед №
96/24.06.2020 г., Заповед № 178/14.10.2020 г., Заповед № 190/27.10.2020 г.,
Заповед № 191/29.10.2020 г., Заповед № 203/16.11.2020 г., Заповед №
236/11.12.2020 г. и Заповед № 238/16.12.2020 г.

4. Организация по образуването на делата и спазването на чл. 80 от
ПАС.

За проверка на организацията по образуването на делата и спазване на
чл. 80 от ПАС беше изискана информация за всички прекратени наказателни
дела (по видове) през проверявания период с посочване на правното
основание, за да се установи дали има неправилно образувани.

От получените справки и при проверка на избрани дела, не се
констатира нарушение на чл. 80 от ПАС, допуснато с цел повлияване при
определяне натовареността и за достоверността на статистическите данни на
съда.

5. Организация на работата в деловодството и другите служби в РС-
Луковит.

Изготвянето на призовките и съобщенията за призоваване, след
образуване на делото и след съдебно заседание, се извършва в срок до три
дни от разпореждането на съдията-докладчик.

Съдебните протоколи по делата се изготвят в срок до три дни след
съдебното заседание съгласно чл. 55, ал. 1, т. 1 от ПАС. От изготвените за
целите на проверката справки се констатираха случаи на неспазен тридневен
срок. Като причини за това се посочва неравномерност в графиците за
насрочване на откритите съдебни заседания.

Връчването на призовки, съобщения или преписи от жалба на
участвали в производството страни се извършва в срок до седем дни.
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Разписките от връчените призовки и др. съдебни книжа с удостоверяване на
връчването се връщат до изпращащия съд в сроковете, предвидени в ПАС.

Преписи от решенията се изпращат най-късно на следващия работен
ден след предаване на делото от съдията-докладчик в деловодството.

Преписи от протести или жалби на страните се изпращат най-късно на
следващия ден след разпореждането на съдията-докладчик.

Делата се изпращат на по-горната инстанция след връщане на
съобщенията за връчен препис от жалбата или протеста на следващия ден
след изтичане на срока за възражения.

В съда са приети утвърдени „Вътрешни правила за назначаване на
съдебни служители в РС-Луковит“; „Правила за реда и начина на събиране на
публичните вземания в РС-Луковит“; „Вътрешни правила за
документооборота и деловодната дейност в РС-Луковит“; „Вътрешни
правила за достъп и работа с Регистър на населението – Национална база
данни „Население“ в РС-Луковит“; „Вътрешни правила за определяне и
изплащане разходите за явяване на свидетели в РС-Луковит“; „Вътрешни
правила за определяне и изплащане на възнагражденията на вещите лица в
РС-Луковит“; „Правила по ЗЗКИ, класифициране на съдебните дела и работа
с материали, съдържащи класифицирана информация в РС-Луковит“;
„Вътрешни правила за организацията и дейността на учрежденския архив на
РС-Луковит“; „Правила за организацията на работата на съда по прилагането
на Закона за достъп до обществена информация“; „Правила за регистриране,
използване, съхраняване и унищожаване на печати в РС-Луковит“.

6. Деловодни книги и регистри по наказателни дела.
Според предоставената информация в съда се водят всички книги и

регистри, предвидени в чл. 39, ал. 1 от ПАС. В служба „Наказателно
деловодство“ се водят следните книги:

На електронен носител: книга за закрити и за разпоредителни
заседания; регистър на издадените изпълнителни листове; регистър на
заявленията за регистрация в „Единен портал за електронно правосъдие“
(достъп до ел. съдебни дела); регистър на отсрочените дела по обективни
причини.

На хартиен носител: регистър на условно осъдените лица; книга за
входящи молби за правна помощ и други правни инструменти за
международно сътрудничество по наказателни дела; книга за изходящи
молби за правна помощ и други правни инструменти за международно
сътрудничество по наказателни дела; регистър на издадените
разрешения/откази и протоколи за унищожаване по чл. 159а от НПК, архивна
книга.

На хартиен и електронен носител: азбучен указател за образуваните
наказателни дела; описна книга; книга за открити заседания по наказателни
дела-срочна книга; книга за получените и върнати призовки и съдебни книжа;
книга за веществените доказателства; регистър на заявленията за достъп до
обществена информация; изходящ регистър; входящ дневник; регистър по чл.
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10, ал. 2 от ЗЗДН; книга за изпълнение на влезлите в сила присъди и
определения (книга за привеждане в изпълнение на влезлите в сила присъди и
определения по глава двадесет и девета от НПК).

Регистър по чл. 159а от НПК, вр. чл. 251б от ЗЕС се води на електронен
носител и се разпечатва на хартия.

Книгата за отводите и самоотводите се води в САС „Съдебно
деловодство“ се разпечатва от програмния продукт.

Книгата за изпълнение на присъдите се проверява ежемесечно от
административния ръководител и административния секретар съгласно
чл.104 от ПАС, за което се извършва отбелязване в нея и се съставя протокол.

За 2019 г. това са: Протокол № 1/10.01.2019 г., Протокол №
2/20.02.2019 г., Протокол № 3/01.03.2019 г., Протокол № 4/01.04.2019 г.,
Протокол № 5/01.05.2019 г., Протокол № 6/01.06.2019 г., Протокол №
7/01.07.2019 г., Протокол № 8/01.08.2019 г., Протокол № 9/02.09.2019 г.,
Протокол № 10/07.10.2019 г., Протокол № 11/04.11.2019 г. и Протокол №
12/03.12.2019 г.

За 2020 г. това са: Протокол № 1/27.01.2020 г., Протокол №
2/26.02.2020 г., Протокол № 3/26.03.2020 г., Протокол № 4/26.04.2020 г.,
Протокол № 5/21.05.2020 г., Протокол № 6/11.06.2020 г., Протокол №
7/15.07.2020 г., Протокол № 8/10.08.2020 г., Протокол № 9/09.09.2020 г.,
Протокол № 10/13.10.2020 г., Протокол № 11/20.11.2020 г. и Протокол №
12/21.12.2020 г.

Проверени деловодни книги и регистри:
Книга за откритите съдебни заседания за 2019 г.-започната на

02.01.2019 г. Последното вписване е от 30.12.2019 г. на НОХД № 375/2019 г.
Прошнурована. Не е прономерована, не е приключена по надлежния ред с
печат на съда и подпис на председателя и няма отбелязване за броя на
листовете.

Книга за откритите съдебни заседания за 2020 г.-започната на
02.01.2020 г. Последното вписване е от 30.12.2020 г. на ЧНД № 289/2020 г.
Прошнурована. Не е прономерована, не е приключена по надлежния ред с
печат на съда и подпис на председателя и няма отбелязване за броя на
листовете.

Описна книга първоинстанционни наказателни дела за 2019 г. (по чл.
43, ал. 3 ПАС)- започната на 02.01.2019 г. и приключена на 30.12.2019 г., като
последното вписване е НОХД № 390/2019 г. Прошнурована и прономерована.
Приключена по надлежния ред с печат на съда и подпис на председателя с
отбелязване, че съдържа 160 листа.

Описната книга на първоинстанционните наказателни дела за 2020 г. и
2021 г. (по чл. 43, ал. 3 ПАС) е започната на 06.01.2020 г. и е приключена на
31.12.2020 г., като последното вписване е ЧНД № 312/2020 г. Прошнурована
и прономерована. Приключена по надлежния ред с подпис на председателя
(без печат на съда) и с отбелязване, че съдържа 152 листа.
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Книгата за закритите и за разпоредителните заседания (по чл. 44, ал. 2
ПАС) се води на електронен носител. Първото вписване за 2019 г. е на
02.01.2019 г., последното на 31.12.2019 г., с вписано ЧНД № 107/ 2019 г.
Първото вписване за 2020 г. е на 03.01.2020 г., последното на 29.12.2020 г., с
вписано ЧНД № 304/ 2020 г.

Книга за изпълнение на влезлите в сила присъди и определения (по чл.
46 ПАС), води се от 2017 г. Първото вписване за 2019 г. е на 04.01.2019 г., а
последното - на 30.12.2019 г., с последен вписан № 139. Първото вписване за
2020 г. е на 02.01.2020 г., а последното - на 21.12.2020 г. с последен вписан №
106. Прошнурована и прономерована, приключена по надлежния ред с
подпис на председателя, печат на съда и с отбелязване, че съдържа 101 листа.
След всеки месец е извършвана проверка на книгата с посочване на датата и
подпис на председателя.

Азбучник за 2019 г. (по чл. 42 ПАС) - прономерован, прошнурован,
заверен с печат на съда и подпис на председателя на съда с отбелязване, че
съдържа 100 листа.

Азбучник за 2020 г. (по чл. 42 ПАС) - прономерован, прошнурован,
заверен с печат на съда и подпис на председателя на съда с отбелязване, че
съдържа 100 листа.

Входящ дневник:
- води се от 14.11.2017 г. до 02.10.2018 г. Съдържа графи за вх. №, дата

и час на постъпване, описание на постъпилите книжа, подател, направление
на книжата. Прономерован и прошнурован. Поставен е печат на съда и е
подписан от съдебен архивар, съдържа 102 листа.

- води се от 03.10.2018 г. до 31.07.2019 г. Съдържа графи за вх. №, дата
и час на постъпване, описание на постъпилите книжа, подател, направление
на книжата. Прономерован и прошнурован. Поставен е печат на съда и е
подписан от съдебен архивар, съдържа 102 листа.

- води се от 01.08.2019 г. до 29.05.2020 г. Съдържа графи за вх. №, дата
и час на постъпване, описание на постъпилите книжа, подател, направление
на книжата. Прономерован и прошнурован. Поставен е печат на съда и е
подписан от съдебен архивар, съдържа 104 листа.

Изходящ дневник - води се за 2018 г., 2019 г. и 2020 г.. Съдържа графи
за изх. №, дата, описание на изпращания документ, адресат, начин на
изпращане. Прономерован и прошнурован.

Книга за веществени доказателства (по чл. 47 ПАС)-води се от 2005 г.
Първото вписване за 2019 г. е на 04.01.2019 г., последното-на 17.12.2019 г.
Първото вписване за 2020 г. е на 17.01.2020 г., последното-на 03.12.2020 г.
Всички графи са надлежно попълнени. Прошнурована, прономерована,
заверена с печат на съда и с подпис на председателя, с отбелязване, че
съдържа 90 листа. Приложени са протоколите за извършени проверки на ВД,
съхраняващи се в съда, включително и приемо-предавателните протоколи.
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Архивна книга за граждански и наказателни дела, започната на
28.07.2015 г. Съдържа информация за архивираните дела: номер, година и
вид, номер на връзката, дата и година на внасяне на делото в служба „Архив“.
Прономерована и прошнурована, заверена с печат на съда и подпис на
председателя, с отбелязване, че съдържа 183 листа.

Регистър на отводите-води се на електронен носител. Представлява
PVC папка с разпечатка от електронния регистър. През 2019 г. по 7
наказателни дела са направени общо 9 мотивирани отвода на основание чл.
29, ал. 1, т. 1, б.“а“ и чл. 29, ал. 2 НПК. През 2020 г. по 6 наказателни дела са
направени общо 8 мотивирани отвода на основание чл. 29, ал. 1 и чл. 29, ал. 2
НПК.

Регистър по чл.  39,  ал.  1,  т.  13 ПАС за 2019 г.  и за 2020 г.-води се на
електронен носител. Няма вписвания за проверявания период.

Регистър по чл. 15 от ЗСРС и чл. 251в, ал.4 ЗЕС-води се от 2017 г. Няма
вписвания за постъпили искания и издадени разрешения или откази за
проверявания период. Прошнурован, прономерован, има подпис на
председателя на съда, няма печат на съда. Съдържа 101 листа.

Регистър на заявленията за достъп до обществена информация-води се
на хартиен носител от 2013 г. до 2020 г. За 2019 г. са вписани 6 заявления, за
2020 г. - 2. Представлява PVC папка, съдържаща постъпилите искания по
ЗОДОИ и приети „Правила за организацията на работата на съда по
прилагането на Закона за достъп до обществена информация“.

Регистър на условно осъдените и график за насрочени възпитателни
мерки-води се на хартиен носител от 2016 г. Създаден съгласно Заповед №
114/04.07.2016 г. на и.ф. административен ръководител на РС-Луковит. Има
общо 35 вписвания, от които 3 за 2019 г. и 1 за 2020 г.

7. Получаване, съхраняване, предаване и унищожаване на веществени
доказателства.

Веществените доказателства се приемат от съдебния архивар с приемо–
предавателен протокол. Приема, съхранява и ги регистрира в книгата и в
програмния продукт и изпълнява разпоредителните действия на съда за тях.
Приемо–предавателният протокол се вписва в книгата за веществените
доказателства, прилага се към папката за веществени доказателства и делото
и се вписва в деловодната програма.

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
наказателното деловодство. Описват се подробно, като се означават по вид,
марка, брой, тегло и др. Приемането им се извършва по данните в
обвинителния акт и се удостоверява с протокол, подписан от предаващия и
приемащия, който се прилага към делото.

Съдебните секретари получават от съдебния архивар веществените
доказателства за предявяване по реда на НПК, като след приключване на
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съдебното заседание незабавно му ги връщат. Протоколите от изпълнението
на съдебните актове се прилагат по делото.

При връщане на веществените доказателства собственикът се подписва
върху съдебния акт, което се отбелязва в книгата за веществени
доказателства. При предаване на органите по досъдебното производство
и/или разследващите органи се съставя приемо-предавателен протокол, който
се подписва от страните. През проверявания период са съставени общо 4
приемо-предавателни протокола, от които 3 за 2019 г. и 1 за 2020 г.

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

Ежегодно със заповед на председателя на съда, издадена на основание
чл. 131, ал. 1 от ПАС, се сформира комисия, която извършва проверка за
наличността, съхранението и изпълнено ли е разпореждането на съда за
веществените доказателства. Съставя се протокол и резултата се докладва на
председателя (Протокол № 5/11.02.2019 г. и Протокол № 5/29.01.2020 г.).

За целите на проверката се представиха:
- Приемо-предавателен протокол за 2019 г. и приемо-предавателен

протокол № 2/08.01.2020 г. за предаване на веществени доказателства на
НАП - Велико Търново.

- Приемо-предавателни протоколи от 20.11.2019 г. и 06.12.2020 г. за
предаване на веществени доказателства на РУ на МВР-Луковит към ОД на
МВР-Ловеч.

- Едно веществено доказателство е предадено на собственик на
11.02.2020 г. срещу подпис.

- Протоколи за унищожаване на веществени доказателства през 2019 г.
– 7 броя.

- Протоколи за унищожаване на веществени доказателства през 2020 г.
– 7 броя.

8. Заповеди, отнасящи се до организацията на административната
дейност на съда.

През проверявания период са издадени заповеди на председателя на
съда за дежурства на съдебните служители през празнични и почивни дни,
заповеди за заместване на административния ръководител с делегиране на
правомощия, заповеди за изпълнение разпоредбите на ПАС за
инвентаризации, заповеди за обща организация на работата в съда, заповеди
по ЗЗКИ, заповеди по ЗЗБУТ и ПБЗН, заповеди за конкурси и др., както
следва:

- Заповед № 29/01.02.2019 г., Заповед № 286/20.12.2019 г., Заповед №
25/25.01.2019 г., Заповед № 54/27.02.2019 г., Заповед № 82/27.03.2019 г.,
Заповед № 106/25.04.2019 г., Заповед № 126/29.05.2019 г., Заповед №
150/01.07.2019 г., Заповед № 181/01.08.2019 г., Заповед № 192/02.09.2019 г.,
Заповед № 212/26.09.2019 г., Заповед № 237/30.10.2019 г., Заповед №
272/10.12.2019 г., Заповед № 293/30.12.2019 г., Заповед № 23/25.01.2019 г.,
Заповед № 68/14.03.2019 г., Заповед № 99/17.04.2019 г., Заповед №
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129/30.05.2019 г., Заповед № 143/19.06.2019 г., Заповед № 154/03.07.2019 г.,
Заповед № 179/01.08.2019 г., Заповед № 223/17.10.2019 г., Заповед №
248/21.11.2019 г., Заповед № 273/10.12.2019 г., Заповед № 285/20.12.2019 г.,
Заповед № 290/30.12.2019 г., Заповед № 130/30.05.2019 г., Заповед №
172/18.07.2019 г., Заповед № 10/09.01.2019 г., Заповед № 18/21.01.2019 г.,
Заповед № 50/25.02.2019 г., Заповед № 64/11.03.2019 г., Заповед
№74/20.03.2019 г., Заповед № 103/19.04.2019 г., Заповед № 108/02.05.2019 г.,
Заповед № 116/13.05.2019 г., Заповед № 153/02.07.2019 г., Заповед №
159/08.07.2019 г., Заповед № 184/07.08.2019 г., Заповед № 188/27.08.2019 г.,
Заповед № 222/17.10.2019 г., Заповед № 148/28.06.2019 г., Заповед №
175/29.07.2019 г., Заповед № 139/13.06.2019 г., Заповед № 182/02.08.2019 г.,
Заповед № 185/23.08.2019 г., Заповеди № 202/12.09.2019 г., Заповед №
204/12.09.2019 г., Заповед № 205/12.09.2019 г., Заповед № 231/30.10.2019 г.,
Заповед № 235/30.10.2019 г., Заповед № 242/18.11.2019 г., Заповед №
1/02.01.2019 г., Заповед № 6/09.01.2019 г., Заповед № 7/09.01.2019 г., Заповед
№ 8/09.01.2019 г., Заповед № 287/20.12.2019 г., Заповед № 239/17.11.2019 г.,
Заповед № 240/18.11.2019 г., Заповед № 241/18.11.2019 г., Заповед №
9/09.01.2019 г., Заповед № 11/09.01.2019 г., Заповед № 77/26.03.2019 г.,
Заповед № 208/18.09.2019 г., Заповед № 209/26.09.2019 г., Заповед №
210/26.09.2019 г., Заповед № 214/01.10.2019 г., Заповед № 249/21.11.2019 г.,
Заповед № 260/03.12.2019 г., Заповед № 47/19.02.2019 г., Заповед №
48/25.02.2019 г., Заповед № 52/26.02.2019 г., Заповед № 71/20.03.2019 г.,
Заповед № 72/20.03.2019 г., Заповед № 75/20.03.2019 г., Заповед №
75/20.03.2019 г., Заповед № 87/04.04.2019 г., Заповед № 88/04.04.2019 г.,
Заповед № 89/04.04.2019 г., Заповед № 97/12.04.2019 г., Заповед №
140/14.06.2019 г., Заповед № 158/08.07.2019 г., Заповед № 232/30.10.2019 г.,
Заповед № 246/20.11.2019 г., Заповед № 24/03.02.2020 г., Заповед
№43/02.03.2020 г., Заповед № 121/29.07.2020 г., Заповед № 168/05.10.2020 г.
Заповед № 195/30.10.2020 г., Заповед № 215/30.11.2020 г., Заповед №
7/09.01.2020 г., Заповед № 34/17.02.2020 г., Заповед № 124/30.07.2020 г.,
Заповед № 140/24.08.2020 г., Заповед № 141/24.08.2020 г., Заповед
161/24.09.2020 г., Заповед № 183/21.10.2020 г., Заповед № 221/03.12.2020 г.,
Заповед № 8/10.01.2020 г., Заповед № 180/16.10.2020 г., Заповед №
13/20.01.2020 г., Заповед № 146/31.08.2020 г., Заповед № 173/08.10.2020 г.,
Заповед № 197/02.11.2020 г., Заповед № 207/20.11.2020 г., Заповед №
46/09.03.2020 г., Заповед № 50/11.03.2020 г., Заповед № 54/16.03.2020 г.,
Заповед № 59/18.03.2020 г., Заповед № 58/18.03.2020 г., Заповед №
60/20.03.2020 г., Заповед № 63/01.04.2020 г., Заповед № 64/10.04.2020 г.,
Заповед № 67/22.04.2020 г., Заповед № 71/04.05.2020 г., Заповед №
74/14.05.2020 г., Заповед № 77/18.05.2020 г., Заповед № 96/24.06.2020 г.,
Заповед № 163/30.09.2020 г., Заповед № 178/14.10.2020 г., Заповед №
179/16.10.2020 г., Заповед № 190/27.10.2020 г., Заповед № 191/29.10.2020 г.,
Заповед № 203/16.11.2020 г., Заповед № 236/11.12.2020 г., Заповед №
238/16.12.2020 г., Заповед № 3/07.01.2020 г., Заповед № 4/07.01.2020 г.,
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Заповед № 5/07.01.2020 г., Заповед № 10/10.01.2020 г., Заповед №
16/22.01.2020 г., Заповед № 57/18.03.2020 г., Заповед № 66/16.04.2020 г.,
Заповед № 176/12.10.2020 г., Заповед № 201/05.11.2020 г., Заповед №
208/20.11.2020 г., Заповед № 209/20.11.2020 г., Заповед № 219/03.12.2020 г.,
Заповед № 14/22.01.2020 г., Заповед № 17/27.01.2020 г., Заповед №
28/03.02.2020 г., Заповед № 68/27.04.2020 г., Заповед № 72/07.05.2020 г.,
Заповед № 81/21.05.2020 г., Заповед № 85//04.06.2020 г., Заповед №
103/01.07.2020 г., Заповед № 135/18.08.2020 г., Заповед № 136/18.08.2020 г.,
Заповед № 165/01.10.2020 г., Заповед № 194/30.10.2020 г., Заповед №
198/02.11.2020 г., Заповед № 210/20.11.2020 г., Заповед № 217/02.12.2020 г.,
Заповед № 233/09.12.2020 г., Заповед № 236/11.12.2020 г.

За целите на проверката се предостави информация, от която се
установи, че през проверявания период не са издавани заповеди на
председателя за наказания и поощрения на съдебни служители.

В съда периодично (веднъж годишно през проверявания период)
председателят е назначавал със заповед комисии, които да извършат
проверки и да изготвят протоколи с констатации:

- на служба „Бюро съдимост“ - със Заповед № 6/09.01.2019 г. и Заповед
№ 4/07.01.2020 г.;

- за веществените доказателства по НОХД, разглеждани в РС-Луковит -
със Заповед № 8/08.01.2019  г.,  Заповед № 3/07.01.2020  г.  и Заповед №
4/07.01.2021 г.;

- наличността на делата за годината - със Заповед № 11/15.01.2019 г.,
Заповед № 5/07.01.2020 г. и Заповед № 3/07.01.2021 г.

- анализ на управление на риска - със Заповед № 246/20.11.2019 г. и
Заповед № 176/12.10.2020 г.

9.Извършени проверки в РС-Луковит.
От 2014 г. в съда се води електронен регистър на дадените препоръки

от външни и вътрешни одитори и предписания от други контролни органи. В
него са вписани общо 8 проверки, извършени от Окръжен съд–Ловеч. През
проверявания период са извършени 2 проверки на наказателните дела.

Въз основа Заповед № 518/28.11.2019 г. на председателя на ОС-Ловеч е
извършена проверка за организацията на дейността на съдиите от районните
съдилища от съдебния район на ОС-Ловеч за периода 01.01.2019 г. –
30.11.2019 г. по тематичен план, описан в заповедта. В доклада за резултатите
от проверката на наказателните дела в РС-Луковит, изготвен от Иван Иванов-
съдия в ОС-Ловеч, по отношение на отводите е констатирано, че за част от
тях като основание е посочен чл. 29 от НПК и не конкретизирано-по ал. 1 или
по ал. 2, както и че по две дела на доклад на съдия Вълчев - АНД № 327/2018
г. и АНД № 32/2019 г., е отменен хода по същество.

Въз основа на Заповед № 234/17.12.2020 г. на и.ф. административния
ръководител-председател на ОС-Ловеч, е извършена проверка на
организацията на дейността на съдиите от районните съдилища от съдебен
район на ОС-Ловеч за периода 01.01.2020 г. – 30.11.2020 г. по тематичен
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план, описан в заповедта. В доклада за резултатите от извършената
дистанционна проверка по наказателните дела в РС-Луковит е констатирано,
че по 8 е постановена присъда, но не са изготвени мотивите -

- НОХД № 387/2019 г., НОХД № 4/2020 г., НОХД № 202/2017 г. и
НОХД № 193/2019 г., с докладчик съдия Вълчев

- НОХД № 19/2020 г., НОХД № 63/2015 г., НОХД № 273/2020 г. и АНД
№ 370/2020 г., с докладчик съдия Кирчева.

Проверката е констатирала, че по 6 дела е отменен хода по същество.
В регистъра са вписани 4 извършени проверки от ИВСС на

разглежданите в съда граждански и наказателни дела.
Въз основа на Заповед № ПП-01-110/30.10.2013 г. на главния инспектор

на ИВСС е извършена комплексна проверка на РС–Луковит – наказателни
дела, за периода 01.01.2011 г. - 30.06.2013 г. Въз основа на констатациите в
акта са дадени следните препоръки:

- да се съобразят утвърдените вътрешни правила за случайно
разпределение на делата в съда с констатациите от проверката и да се
допълнят същите;

- да се запознае съдебната администрация с констатираните пропуски в
деловодната дейност;

- да се извърши проверка по реда на чл. 210 от ЗСВ за спазване на
законоустановените срокове за второто полугодие на 2013 г. и бъдат
предприети съответните действия от административния ръководител по
отношение съдия Пенов;

- констатираните резултати за съдия Фиденкова да бъдат изпратени в
ИВСС;

- да се извършва проверка със същия обхват периодично на три месеца
до окончателно решаване на проблема.

9.Анализ на дейността, отчетена в годишните доклади.
През 2019 г. са разгледани общо 472 наказателни дела, от които 80 са

висящи в началото на периода и 392 са постъпили през годината, или с 27
дела повече в сравнение с 2018 г. и с 1 по-малко от 2017 г.

Останали са 80 наказателни дела от предходната година, които са с 15
повече от несвършените 65 дела в началото на 2018 г. Свършените през 2019
г. наказателни дела са 375 и са с 25 повече от свършените през 2018 г. 350
дела.

През 2019 г. са приключени 255 наказателни дела в тримесечен срок,
което е 68 % от общо приключените. Със съдебен акт през годината са
приключени 265 наказателни дела, което е 71% от общо приключените. За
сравнение през 2018 г. приключените в тримесечен срок наказателни дела са
271 или 78 % от общо приключените през годината (350 дела). Със съдебен
акт са приключени 275 наказателни дела или 78% от общо приключените.
Направен е извод, че процентът на делата, приключени в тримесечен срок, е
намалял, но е увеличен броят на несвършените дела от предходната година и
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е нараснал броят на несвършените наказателни дела в края на 2019 г., в
сравнение с предходната 2018 г.

В отчетния доклад за дейността на съда през 2019 г. е посочено
намаляване броя на прекратените съдебни производства и на върнатите дела
на РП-Луковит. От общо 109 прекратени наказателни дела 49 са по внесените
от РП-Луковит споразумения по чл. 382 НПК, 40 са прекратените в съдебната
фаза със споразумение по чл. 384 НПК, по 2 са прекратени съдебните
производства и делата са върнати на прокурор поради допуснати на
досъдебното производство съществени процесуални нарушения и 18 са
прекратените дела по други причини. Относителният дял на прекратените в
сравнение с разгледаните наказателни дела е 23%, а в сравнение със
свършените е 29%.

През 2020 г. са разгледани общо 410 наказателни дела, от които 98 са
висящите в началото на периода и 312 са постъпилите през годината или с 62
дела по-малко в сравнение с 2019 г. и с 20 дела по-малко от 2018 г. Останали
несвършени от предходната година са 98 наказателни дела или с 18 повече от
останалите несвършени в началото на 2019 г. - 80 дела.

През 2020 г. свършените наказателни дела са 312, а през 2019 г. са 375,
или с 63 по-малко. Приключените в тримесечния срок за 2020 г. са 189
наказателни дела или 61% от общо приключените, като за сравнение през
2019 г. приключени в тримесечен срок са 255 дела или 68% от общо
приключените през годината. Със съдебен акт по същество за 2020 г. са
приключени 220 наказателни дела или 71% от свършените през годината за
сравнение през 2019 г. са приключени 265 или също 71 % от общо
приключените през годината.

Има понижаване на процента на свършените в тримесечен срок
наказателни дела, което се дължи на извънредната ситуация, удължаване на
сроковете, неявяване на страните и други обстоятелства. Увеличен е броят на
несвършените наказателни дела в сравнение с предходната година и не е
нараснал броят на несвършените дела в края на 2020 г. в сравнение с 2019 г.-
98 броя.

В доклада за дейността на съда през 2020 г. е отчетено намаляване броя
на прекратените производства на РП-Луковит. От общо 92 прекратени
наказателни дела, 30 са по внесени от РП-Луковит споразумения по чл. 382
НПК, 33 са прекратени в съдебната фаза със споразумение по чл. 384 НПК и
29 са прекратени по други причини. Относителният дял на прекратените в
сравнение с разгледаните наказателни дела е 23%, а в сравнение със
свършените е 30%.

10. Взаимодействие между административния ръководител и общото
събрание – разгледани въпроси и ролята на общото събрание за уеднаквяване
на съдебната практика по приложение на закона.

Проведените общи събрания на съдиите, на съдиите и съдебните
служители през 2019 г. – са 6 а през 2020 г. – 7. Разгледани са преобладаващо
организационни въпроси.
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С решение на ОС на съдиите и съдебните служители, проведено на
19.02.2019 г., е взето решение за реорганизиране работата на отделните звена
в съда.

С решение на ОС на съдиите, проведено на 13.03.2019 г., е извършена
промяна в проекта на „Вътрешни правила за работа с централизираната
система за разпределение на делата в РС гр. Луковит.“.

Общо събрание на съдиите, проведено на 30.09.2020 г., е разгледало
въпроса за натовареността на съдия Цариградска по делата, образувани по
заповедни производства-увеличена в сравнение с натовареността на
останалите съдии, и въз основа на Заповед № 210/20.11.2020 г. на
председателя на съда е намалена.

С решение на ОС на съдиите, проведено на 21.10.2020 г., е взето
решение съдия Владислава Цариградска, считано от 01.11.2020 г., да бъде
изключена от разпределението по НОХД и НЧХД в ЕИСС, заради предстоящ
продължителен отпуск по медицински причини, отразени в амбулаторен
лист.

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

През проверявания период съдиите в РС–Луковит са участвали в
присъствени и електронни дистанционни форми на обучение, организирани
от НИП, Окръжен съд-Ловеч, Окръжен съд-Русе, ЕМСО, УНИЦЕФ, БХК,
както следва:

Съдия Вълчев:
- „Павлов иск по чл.135 от ЗЗД“ - организиран от ОС-Ловеч и НИП.
- „Субсидиарно прилагане на ГПК в НПК“ - организиран от РС-Ловеч и

НИП.
- „Практически проблеми по спорове, свързани със застрахователни

договори“ - организиран от ОС-Ловеч и НИП.
- „Цесия, новация, делегация - актуални въпроси“ - организиран от ОС-

Ловеч, НИП
- „Граждански процес“ – обучение, проведено в НИП.
„Задължително въвеждащо обучение на новоназначени съдии в

районните съдилища. Облигационно право“ - организирано и проведено от
НИП

Съдия Цариградска:
- „Физикохимични изследвания, ДНК-анализ, изследване на

компютърни системи и мрежови устройства и изследване на комуникационни
и електронни устройства“ - проведен в НИП.

- „Отговорност за невярна, позоряща информация и реч на омразата.
Баланс между свободата на изразяване и защитата на личния живот в
практиката на ЕСПЧ“ - проведен в НИП.

- „Преюдициални запитвания. Практически аспекти при изготвяне на
преюдициално запитване. Практика на СЕС“ - проведен в НИП.
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- „Правни спорове в здравеопазването. Дискусионни въпроси“ -
организиран от ОС - Ловеч.

- „Практически проблеми на прилагането на Хартата на основните
права на ЕС“ - организиран от ОС-Русе.

- „Достъп до правосъдие за хората с увреждания“ по обучителна
програма на Европейска мрежа за съдебно обучение (ЕМСО).

- Участие в ежегоден обменен стаж по краткосрочните програми на
ЕМСО за съдебно обучение в гр. Дрезден, Германия.

- Участие като лектор в международна правна конференция на тема:
„Българското правосъдие за деца 30 години след Конвенцията за правата на
детето“ – УНИЦЕФ в гр.София.

- Участие в конференция на тема: „Независимостта на съда-актуални
аспекти в практиката на Европейския съд по правата на човека“.

- Участие в кръгла маса на тема: „Модели на добри практики за
интеграцията на ромите“ - организиран от БХК.

- Участие в конференция на тема: „Заедно в защита на малцинствата от
престъпления от омраза“ - организиран от БХК.

- Участие по проект: „Усъвършенстване модела на съдебните
експертизи“.

Съдия Кирчева:
- „Международно правно сътрудничество, възлагани за разглеждане на

районните съдилища“ - организиран от ОС-Ловеч и НИП.
- „Павлов иск по чл. 135 от ЗЗД“ - организиран от ОС-Ловеч и НИП.
- „Съдебна делба-фази по извършване на делбата. Искове за

наследство“ - организиран от ОС-Ловеч.
- Участие в конференция на тема: „За ефективността на правосъдието“,

проведена в гр.Бургас.
Съдебните служители са участвали в присъствени и електронни-

дистанционни форми на обучение през проверявания период, организирани
от НИП, както следва:

- обучение, проведено от „Информационно обслужване“ АД гр. Ловеч
за промените, отнасящи се до заповедните производства.

- „Работа с текстове съгласно актуалните граматически правила“.
- Участие в обучение за работа с ЕИСС - проведено в РС-Луковит от

представители на „Информационно обслужване“ АД гр. Ловеч.
- Участие в обучение, проведено в ОС-Ловеч за внедряване на ЕИСС.
- Участие в обучение за обучители за работа с ЕИСС, проведено в ОС-

Ловеч.
II. Образуване, движение и приключване на делата.
Образуването на наказателните дела в РС–Луковит се извършва в деня

на постъпване на книжата. Разпределят се на съдиите при спазване
изискванията на чл. 9 от ЗСВ.

Предоставените статистически данни за образуването, движението и
решаването на наказателните дела са следните:
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За 2019 г.
НОХД са насрочвани при спазване на срока по чл. 247б, ал. 2, т. 1 НПК.

Няма насрочени наказателни дела за разпоредително заседание в срок до три
месеца с разрешение на председателя на съда.

Осемнадесет дела са насрочени за разпоредително заседание в
тримесечния срок без разрешение на председателя на съда.

Девет дела са насрочени за разпоредително заседание след тримесечния
срок от образуването.

В едномесечен срок след провеждане на разпоредителното заседание по
чл. 252, ал. 2 от НПК са насрочени 37 дела, образувани по внесен
обвинителен акт. След едномесечния срок са насрочени 50 наказателни дела.

Четири наказателни дела, образувани по тъжба на пострадал, са
насрочени след едномесечният срок по чл. 252, ал. 4 НПК.

Няма дела, отложени в нарушение на чл. 271, ал. 10 от НПК.
Няма дела, върнати на прокурор за отстраняване на очевидна

фактическа грешка в обвинителния акт на основание чл. 248а НПК.
Няма прекратени съдебни производства на основание чл. 248а, ал. 2

НПК.
Останалите несвършени дела в началото на отчетния период са 80,

съставляващи 17% от делата за разглеждане през годината.
Постъпилите през 2019 г. са 392 наказателни дела, съставляващи 83%

от разгледаните през годината 472 дела. По видове се разпределят, както
следва: - НОХД – 130, НЧХД – 5, АНД по чл. 78а НК – 39, АНД – 66, ЧНД –
138 и ЧНД – разпити пред съдия по чл. 222 и чл. 223 НПК – 14.

На всеки съдия се разпределят, както следва:
- Венцислав Вълчев:  НОХД – 43, НЧХД – 2, АНД по чл.  78а НК – 15,

АНД – 22, ЧНД – 66. Общо – 148 дела.
- Владислава Цариградска: НОХД – 44, НЧХД – 2, АНД по чл. 78а НК -

11, АНД – 23, ЧНД – 42. Общо – 122 дела.
- Мая Кирчева: НОХД – 43, НЧХД – 1, АНД по чл. 78а НК – 13, АНД –

21, ЧНД – 44. Общо – 122 дела.
Общият брой на разгледаните през 2019 г. наказателни дела е 472, от

които: НОХД -164, НЧХД – 6, АНД по чл. 78а НК – 46, АНД – 94, ЧНД – 162.
На всеки съдия са разпределени, както следва:
- Венцислав Вълчев: НОХД – 55, НЧХД – 2, АНД по чл. 78а НК – 16,

АНД – 31, ЧНД – 68. Общо – 172 дела.
- Владислава Цариградска: НОХД – 52, НЧХД – 2, АНД по чл. 78а НК -

14, АНД – 32, ЧНД – 48. Общо – 148 дела.
- Мая Кирчева: НОХД – 57, НЧХД – 2, АНД по чл. 78а НК – 16, АНД –

31, ЧНД – 46. Общо – 152 дела.
Свършените през годината наказателни дела са 375, които съставляват

80% от всички разгледани през годината 472, които по видове се разпределят,
както следва:  НОХД –  123,  НЧХД –  2,  АНД по чл.  78а НК –  34,  АНД –  58,
ЧНД – 158 дела.
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На всеки съдия се разпределят, както следва:
- Венцислав Вълчев:  НОХД – 39, НЧХД – 1, АНД по чл.  78а НК – 12,

АНД – 24, ЧНД - 67. Общо – 143 дела.
- Владислава Цариградска: НОХД – 40, АНД по чл. 78а НК – 12, АНД –

18, ЧНД - 48. Общо – 118 дела.
- Мая Кирчева: НОХД – 44, НЧХД – 1, АНД по чл. 78а НК – 10, АНД –

16, ЧНД - 43. Общо – 114 дела.
От предоставената справка се констатираха 23 образувани АНД по чл.

78а от НК, насрочени след срока по чл. 376, ал. 1 от НПК:
-  съдия Кирчева:  АНД № 4/2019  г.,  АНД № 61/2019  г.,  АНД №

117/2019г., АНД № 207/2019 г., АНД № 253/2019 г., АНД № 268/2019 г., АНД
№ 315/2019 г.

-  съдия Вълчев:  АНД № 178/2019  г.,  АНД № 181/2019  г.,  АНД №
190/2019 г., АНД № 197/2019 г., АНД № 267/2019 г., АНД № 275/2019 г.,
АНД № 388/2019 г.

-  съдия Цариградска:  АНД № 235/2019  г.,  АНД № 51/2019  г.,  АНД №
171/2019 г., АНД № 180/2019 г., АНД № 189/2019 г., АНД № 214/2019 г.,
АНД № 279/2019 г., АНД № 307/2019 г., АНД № 374/2019 г.

Свършените дела в срок до 3 месеца са 270 и съставляват 58% от общо
разгледаните 472. По видове се разпределят, както следва: НОХД - 92, НЧХД
- 1, АНД – 31, ЧНД – 146.

На всеки съдия се разпределят както следва:
- съдия Вълчев: НОХД - 24, НЧХД - 1, АНД - 20, ЧНД – 65. Общо – 110.
- съдия Цариградска: НОХД - 38, АНД - 6, ЧНД - 39. Общо – 83.
- съдия Кирчева: НОХД - 30, АНД - 5, ЧНД – 42. Общо – 77.
Свършените дела в срок над 3 месеца са 122 и съставляват 26% от общо

разгледаните 472.
От всеки съдия:
- съдия Вълчев: НОХД - 18, НЧХД - 1, АНД - 17, ЧНД – 1. Общо – 37.
- съдия Цариградска: НОХД - 6, НЧХД - 2, АНД - 29, ЧНД – 3. Общо –

40.
- съдия Кирчева: НОХД - 13, НЧХД - 1, АНД - 29, ЧНД – 2. Общо – 45.
Свършените дела в едно съдебно заседание са 197 и по видове се

разпределят,  както следва:  НОХД -  45,  НЧХД -  2,  АНД по чл.  78а НК -  27,
АНД - 38, ЧНД – 85.

На всеки съдия:
Съдия НОХД НЧХД АНД по

чл. 78
НК

АНД ЧНД Общо

Венцислав
Вълчев

11 1 10 18 32 72

Владислава
Цариградска

19 7 9 27 62

Мая 15 1 10 11 26 45
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Кирчева
Делата, решени в три съдебни заседания, са 37 и по видове се

разпределят, както следва: НОХД - 15, АНД по чл. 78а НК - 2, АНД - 18, ЧНД
– 2.

На всеки съдия:
Съдия НОХД НЧХД АНД по

чл. 78
НК

АНД ЧНД Общо

Венцислав
Вълчев

7 1 5 13

Владислава
Цариградска

4 1 8 2 15

Мая
Кирчева

4 5 9

Делата, отложени над три пъти, са 25 и по видове се разпределят, както
следва: НОХД - 18, АНД по чл. 78а НК - 4, АНД - 2, ЧНД – 1.

На всеки съдия:
Съдия НОХД НЧХД АНД по

чл. 78
НК

АНД ЧНД Общо

Венцислав
Вълчев

7 1 1 9

Владислава
Цариградска

3 3 1 1 8

Мая
Кирчева

8 8

Причините за отлагане на делата над три пъти са: нередовно
призоваване на подсъдим/жалбоподател/, защитник, свидетел; заболяване на
някоя от страните по делото; назначаване на експертизи; за събиране на
доказателства; назначаване на служебен защитник; невъзможност да бъде
изготвена назначената експертиза поради липса на вещи лица с необходимата
специалност и др.

Общият брой на откритите съдебни заседания през 2019 г. е 372.
На всеки съдия:

Съдия Общо за годината
Венцислав Вълчев 129
Владислава Цариградска 155
Мая Кирчева 88

През 2019 г. няма спрени дела.
Няма прекратени наказателни дела поради изтекла давност.
Прекратените на основание чл. 288, ал. 1 НПК, чл. 289 НПК и по други

причини са общо 19.
От всеки съдия:

№ Вид на Номер/година Съдия Причини за прекратяване
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по
ред

дело докладчик

1. НОХД 14/2019 В.Вълчев Чл.  31,  ал.  1,  вр.  с чл.  29,  ал.
1, т. 3 и чл. 43, т. 3 от НПК.

2. НОХД 318/2018 В.Вълчев Чл. 249, ал. 41т. 1, вр. с ал. 2,
вр. с ал. 1, вр. с чл. 248, ал. 1,
т. 3 от НПК.

3. НОХД 250/2019 В.Вълчев Чл. 24, ал. 5,т. 3 от НПК.
4. АНД 311/2019 В.Вълчев Чл. 84 от ЗАНН, вр. чл. 24,

ал. 1, т. 6 от НПК.
5.  НОХД 174/2019 В.Цариградска Чл. 39, ал. 1, вр. чл. 42, ал. 2

от НПК.
6. ЧНД 107/2019 В.Цариградска Чл. 24, ал. 1, т. 4 от НПК.
7. ЧНД 293/2019 В.Цариградска Чл. 159, ал. 4 от ЗЗ.
8. АНД 303/2018 В.Цариградска Чл. 378, ал. 3 от НПК.
9. АНД 326/2018 В.Цариградска Оттегляне на жалбата.
10. АНД 94/2019 В.Цариградска Чл.  84  от ЗАНН,  вр.  чл.  326

от НПК, вр. чл. 324 от НПК.
11. АНД 95/2019 В.Цариградска Чл.  84  от ЗАНН,  вр.  чл.  326

от НПК, вр. чл. 324 от НПК.
12. АНД 171/2019 В.Цариградска Чл. 377, ал. 1 т НПК
13. АНД 219/2019 В.Цариградска Обединено с АНД №

218/2019 г.
14. НОХД 33/2019 М. Кирчева Чл. 249, ал. 4, т. 1, вр. ал. 2,

вр. с ал. 1, вр. с чл. 248, ал. 1,
т. 3 от НПК.

15. НЧХД 42/2018 М. Кирчева Чл. 25, ал. 5, т. 1 от НПК.
16. ЧНД 277/2019 М.Кирчева Подсъдно на ОС-Ловеч.
17. АНД 15/2019 М.Кирчева Чл.  84 от ЗАНН във вр.  с чл.

323, ал. 1, т. 1 от НПК.
18. АНД 61/2019 М.Кирчева Чл. 377, ал. 1 във вр. с чл.

299, ал. 4, т. 1 от НПК.
19. АНД 261/2019 М.Кирчева Чл. 377, ал. 1 във вр. с чл.

249, ал. 4, т. 1 от НПК.
Няма неправилно образувани и прекратени наказателни дела.
Съдебното производство е прекратено по две дела, които са върнати на

прокурор от разпоредително заседание с указания за отстраняване на
нарушения, допуснати на досъдебното производство:
№ по
ред

Вид на дело Номер/година Съдия докладчик

1. НОХД 318/2018 В.Вълчев
2. НОХД 33/2019 М.Кирчева

Няма дела, по които е възобновено наказателното производство.
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Има две дела с възобновено съдебно следствие на доклад на съдия
Вълчев: АНД № 327/2018 г. и АНД № 32/2019 г.

Несвършените наказателни дела в края на 2019 г. са 98, съставляващи
21% от всички разгледани дела-472. По видове са: НОХД - 41, НЧХД - 4,
АНД по чл. 78а НК - 13, АНД - 36, ЧНД – 4.

На всеки съдия се разпределят, както следва:
- съдия Вълчев: НОХД - 16, НЧХД - 1, АНД по чл. 78а НК – 5, АНД - 7,

ЧНД - 1. Общо – 30.
- съдия Цариградска: НОХД - 12, НЧХД - 2, АНД по чл. 78а НК - 2,

АНД - 14. Общо – 30.
- съдия Кирчева: НОХД - 13, НЧХД - 1, АНД по чл. 78а НК - 6, АНД -

15, ЧНД – 3. Общо - 38.
През 2019 г. са разгледани общо 164 НОХД, свършени - 123, с присъда

- 30.
Постановени са 5 оправдателни присъди, от които 4 по НОХД и 1 по

АНД. Влезли в сила са 5 оправдателни присъди, от които 1 постановена от
съдия Вълчев, 1 от съдия Цариградска и 3 от съдия Кирчева.

Няма образувани наказателни дела, наблюдавани от ИВСС съгласно чл.
7, т. 17 от ПОДИВССДАЕ, както и дела с висок обществен интерес съобразно
критериите, приети с решение на ВСС.

По двадесет и седем от разгледаните през годината наказателни дела
подсъдимият е непълнолетен.

Десет дела са образувани по искане за вземане на мярка за
неотклонение задържане под стража или за нейното изменение, от които
седем по чл. 64 НПК и три по чл. 65 НПК. По всяко от делата съдът е
постановил определението си в деня на образуването.

Няма образувани ЧНД с правно основание чл. 64 НПК и чл. 65 НПК, по
които съдът да е постановил определението си в 3-дневен или по-дълъг срок
от деня на образуването им.

През годината няма образувани дела по реда на чл. 243 от НПК.
По реда на чл. 244 от НПК са образувани седем дела, от които четири с

докладчик съдия Вълчев и три с докладчик съдия Цариградска.
През годината са образувани 72 ЧНД, от които:
- по чл. 146 от НПК – 1; по чл. 161 от НПК – 21; по чл. 381 от НПК – 12;

по чл. 223 от НПК – 13; по чл. 243 от НПК – 8; по чл. 65 от НПК – 3; по чл. 64
от НПК – 7; по чл. 68 от НПК – 2; по чл. 61 от НПК – 2; по чл. 140 от НПК – 1
и по чл. 11 от НРИСПР – 2.

По реда на глава 24 НПК „Бързо производство“ са разгледани 21 дела,
от които 9 от съдия Вълчев, 7 от съдия Цариградска и 5 от съдия Кирчева.

Няма образувани наказателни дела по глава 26 НПК „Ускоряване на
наказателното производство“.

По реда на глава 27 НПК „Съкратено съдебно следствие в
производството пред първата инстанция“ са разгледани осем дела, от които 4
от съдия Вълчев и 4 от съдия Кирчева.
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По реда на глава 28 НПК „Освобождаване от наказателна отговорност с
налагане на административно наказание“ са разгледани 38 дела, от които 14
от съдия Вълчев, 12 от съдия Цариградска и 12 от съдия Кирчева.

Делата, решени със споразумение по реда на глава 29 НПК, са 89, от
които образуваните на осн. чл. 381 от НПК са 47 и разгледани на осн. чл. 384
от НПК са 42.

По глава 34 НПК „Прилагане на принудителни медицински мерки.
Реабилитация“ са образувани 31 дела (по чл. 427 от НПК). Няма образувани
дела за реабилитация (чл. 433 от НПК).

Няма дела, насрочени след едномесечния срок по чл. 376, ал. 1 от НПК.
Всички образувани през годината ЧНД по чл. 243, ал. 5 от НПК са

разгледани в срок до 1 месец.
Разгледани са шест дела след срока по чл. 244, ал. 5 от НПК, от които: 4

от съдия Вълчев и 2 от съдия Цариградска.
През годината няма наказателни дела, насрочени в срок, по-дълъг от

предвидения в чл. 65, ал. 3 от НПК.
Едно наказателно дело, образувано две и повече години преди

проверката, не e свършено-НОХД № 140/2019 г. с докладчик съдия Вълчев.
По 127 дела срокът по чл. 98 от ПАС за изпращане на преписи от

присъдите в 7-дневен срок от влизането им в сила е спазен, от които 48 на
доклад на съдия Вълчев, 42 на доклад на съдия Цариградска и 37 на доклад на
съдия Кирчева.

Не е спазен по 32 дела, от които 4 на доклад на съдия Вълчев, 10 на
доклад на съдия Цариградска и 18 на доклад на съдия Кирчева.

През годината няма изгубени наказателни дела.
Средномесечното постъпление на наказателни дела на един съдия на

база утвърденото щатно разписание е 10.89. Средномесечно свършените
наказателни дела от един съдия са 10.39.

Средномесечното постъпление на наказателни дела на един съдия на
база действителната натовареност през 2019 г. е 10.89 (изчислява се на база
постъпили дела и действително отработени човекомесеци). Средномесечно
свършените дела от един съдия, който разглежда наказателни дела, са 10.39.

През годината са отработени 36 човекомесеци, като изчислението на
показателя се извършва при съотношение на постъпилите и решените
наказателни дела към тези на отработените човекомесеци. Средномесечно
наказателните дела за разглеждане от един съдия през 2019 г. са 10.39.

Срокове, в които са изготвени мотивите по наказателните дела:
Съдия До 15 дни До 60 дни След 60дни Общо

Венцислав
Вълчев

4 2 5 11

Владислава
Цариградска

2 2

Мая Кирчева 2 12 14
Срокове, в които са изготвени решенията по АНД:



24

Съдия До 30 дни До 60 дни След 60дни Общо
Венцислав
Вълчев

13 8 13 34

Владислава
Цариградска

3 7 15 25

Мая Кирчева 1 22 23
Качество на съдебните актове според данните в справките,

предоставени от съда:
През 2019 г. са обжалвани актовете по 56 дела, от които: НОХД - 15,

НЧХД - 1, АНД -37, ЧНД -3. На всеки съдия са:
Съдия общо НОХД НЧХД АНД по

чл. 78
НК

АНД ЧНД

Венцислав
Вълчев

21 5 - - 14 2

Владислава
Цариградска

11 3 - - 8 -

Мая
Кирчева

24 7 1 - 15 1

Делата, върнати от инстанционен контрол, са 56. На всеки съдия:
Съдия общо НОХД НЧХД АНД по

чл. 78
НК

АНД ЧНД

Венцислав
Вълчев

20 5 13 2

Владислава
Цариградска

14 3 11

Мая
Кирчева

22 9 1 11 1

През годината са потвърдени съдебните актове по 43 наказателни дела,
от които 16 на доклад на съдия Вълчев, 9 на доклад на съдия Цариградска и
18 на доклад на съдия Кирчева.

Отменени са съдебните актове по 9 наказателни дела. На всеки съдия
са:

Съдия общо НОХД НЧХД АНД по
чл. 78

НК

АНД ЧНД

Венцислав
Вълчев

4 1 - - 3 -

Владислава
Цариградска

4 - - 4 -

Мая
Кирчева

1 1 - - - -
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- отменени с връщане на делото за ново разглеждане:
Съдия общо НОХД НЧХД АНД по

чл. 78
НК

АНД ЧНД

Венцислав
Вълчев

1 1

Владислава
Цариградска

1 1

Мая
Кирчева

- отменени с постановяване на нова присъда:
Съдия общо НОХД НЧХД АНД по

чл. 78
НК

АНД ЧНД

Венцислав
Вълчев

3 3

Владислава
Цариградска

3 3

Мая
Кирчева

- няма отменени съдебни актове с прекратяване на наказателното
производство.

- дела, по които са изменени съдебните актове:
Съдия общо НОХД НЧХД АНД по

чл. 78
НК

АНД ЧНД

Венцислав
Вълчев
Владислава
Цариградска

1 1

Мая
Кирчева

3 3

През 2019 г. пет наказателни дела са насрочени след изтичане на
седемдневния срок по чл. 382, ал. 2 от НПК, от които 1 на доклад на съдия
Вълчев, 2 на доклад на съдия Цариградска и 2 на доклад на съдия Кирчева.

За 2020 г.
НОХД са насрочвани при спазване на срока по чл. 247б, ал. 2, т. 1 НПК.

Няма насрочени наказателни дела, в разпоредително заседание в срок до три
месеца с разрешение на председателя на съда.

Седемнадесет дела са насрочени в разпоредително заседание в
тримесечния срок без разрешение на председателя на съда.

Седем дела са насрочени в разпоредително заседание след тримесечния
срок от образуването.
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В едномесечен срок след провеждане на разпоредителното заседание по
чл. 252, ал. 2 от НПК са насрочени шест дела, образувани по внесен
обвинителен акт.

След едномесечния срок са насрочени единадесет дела.
Няма дела, образувани по тъжба на пострадал, след едномесечният срок

по чл. 252, ал. 4 НПК.
Дванадесет дела са отложени за срок по-дълъг от три месеца в

нарушение на чл. 271, ал. 10 от НПК-6 НОХД, 1 НЧХД и 2 АНД.
През годината едно дело е върнато на прокурор за отстраняване на

очевидна фактическа грешка в обвинителния акт на основание чл. 248а НПК-
НОХД № 63/2020 г. с докладчик съдия Цариградска.

Няма прекратени съдебни производства на основание чл. 248а, ал. 2
НПК.

Останалите несвършени дела в началото на 2020 г. са 98, съставляващи
24% от делата за разглеждане през годината-410.

Постъпилите през годината са 312 наказателни дела, съставляващи 76%
от общо разгледаните през годината-410. По видове се разпределят, както
следва: НОХД – 94, НЧХД – 4, АНД по чл. 78а НК – 24, АНД – 72, ЧНД – 117
и ЧНД – разпит пред съдия по чл. 222 и чл. 223 НПК – 1.

На всеки съдия се разпределят, както следва:
- съдия Вълчев: НОХД – 35, НЧХД – 2, АНД по чл. 78а НК – 7, АНД –

24, ЧНД – 38. Общо – 106 дела.
- съдия Цариградска: НОХД – 23, АНД по чл. 78а НК - 9, АНД – 24,

ЧНД – 38. Общо – 94 дела.
- съдия Кирчева: НОХД – 36, НЧХД – 2, АНД по чл. 78а НК – 8, АНД –

24, ЧНД – 42. Общо – 112 дела.
Разгледаните през 2020 г. наказателните дела са 410, от които: НОХД -

135, НЧХД – 8, АНД по чл. 78а НК – 37, АНД – 108, ЧНД – 122 дела.
На всеки съдия се разпределят, както следва:
- съдия Вълчев: НОХД – 51, НЧХД – 3, АНД по чл. 78а НК – 12, АНД –

31, ЧНД – 39. Общо – 136 дела.
- съдия Цариградска:  НОХД – 35, НЧХД – 2, АНД по чл.  78а НК - 11,

АНД – 38, ЧНД – 38. Общо – 124 дела.
- съдия Кирчева: НОХД – 49, НЧХД – 3, АНД по чл. 78а НК – 14, АНД

– 39, ЧНД – 45. Общо – 150 дела.
Свършените през годината наказателни дела са 312, съставляващи 76%

от разглежданите-410. По видове са: НОХД – 93, НЧХД – 3, АНД по чл. 78а
НК – 27, АНД – 74, ЧНД – 115.

На всеки съдия се разпределят, както следва:
- съдия Вълчев: НОХД – 31, АНД по чл. 78а НК – 11, АНД – 20, ЧНД -

36. Общо – 98 дела.
- съдия Цариградска: НОХД – 29, НЧХД – 1, АНД по чл. 78а НК – 7,

АНД – 29, ЧНД - 37. Общо – 103 дела.
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- съдия Кирчева: НОХД – 33, НЧХД – 2, АНД по чл. 78а НК – 9, АНД –
25, ЧНД - 42. Общо – 111 дела.

През годината са образувани 50 наказателни дела, насрочени след срока
по чл. 376, ал. 1 от НПК, както следва:

- Съдия Кирчева: НОХД № 4/2020 г., НОХД № 9/2020 г., НОХД №
19/2020 г., НОХД № 73/2020 г., НОХД № 144/2020 г., НОХД № 152/2020 г.,
НОХД № 166/2020 г.,  НОХД № 170/2020 г.,  НОХД № 176/2020 г.,  НОХД №
192/2020 г., НОХД № 202/2020 г., НОХД № 203/2020 г., НОХД № 206/2020 г.,
НОХД № 216/2020 г., НОХД № 222/2020 г., НОХД № 231/2020 г., НОХД №
235/2020 г., НОХД № 269/2020 г., НОХД № 276/2020 г., НОХД № 293/2020 г.,
НОХД № 300/2020 г., НОХД № 302/2020 г.

- Съдия Вълчев: НОХД № 30/2020 г., НОХД № 32/2020 г., НОХД №
62/2020г., НОХД № 99/2020 г., НОХД № 101/2020 г., НОХД № 171/2020 г.,
НОХД № 172/2020 г., НОХД № 177/2020 г., НОХД № 226/2020 г., НОХД №
241/2020 г., НОХД № 292/2020 г., НОХД № 296/2020 г., НОХД № 297/2020 г.
и НОХД 307/2020 г.

- Съдия Цариградска: НОХД № 63/2020 г., НОХД № 72/2020 г., НОХД №
76/2020 г., НОХД № 80/2020 г., НОХД № 125/2020 г., НОХД № 169/2020 г., НОХД
№ 173/2020 г., НОХД № 174/2020 г., НОХД № 182/2020 г., НОХД № 200/2020 г.,
НОХД № 204/2020 г., НОХД № 210/2020 г., НОХД № 215/2020 г. и НОХД №
223/2020 г.

Свършените дела през годината в срок до 3 месеца са 189,
съставляващи 46% от общо разгледаните през годината-410. По видове:
НОХД - 57, НЧХД - 1, АНД по чл. 78а НК – 12, АНД – 14, ЧНД – 105.

На всеки съдия се разпределят, както следва:
- съдия Вълчев: НОХД - 20, АНД по чл. 78а НК – 7, АНД - 3, ЧНД – 32.

Общо – 62.
- съдия Цариградска: НОХД - 17, АНД по чл. 78а НК – 4, АНД - 9, ЧНД

- 35. Общо – 65.
- съдия Кирчева: НОХД - 20, АНД по чл. 78а НК – 1, НЧХД – 1, АНД -

2, ЧНД – 38. Общо - 62.
Свършените дела в срок над 3 месеца са 123, съставляващи 30% от

общо разгледаните през годината (410). По видове са: НОХД - 36, НЧХД - 2,
АНД по чл. 78а НК – 15, АНД – 60, ЧНД – 10.

На всеки съдия се разпределят, както следва:
- съдия Вълчев:  НОХД - 11, НЧХД - 1, АНД по чл.  78а НК – 4, АНД -

17, ЧНД – 4. Общо – 37.
- съдия Цариградска: НОХД - 12, АНД по чл. 78а НК – 3, АНД - 20,

ЧНД – 2. Общо – 37.
- съдия Кирчева: НОХД - 13, НЧХД - 1, АНД по чл. 78а НК – 8, АНД -

23, ЧНД – 4. Общо – 49.
Свършените дела в едно съдебно заседание са 176. По видове: НОХД -

57, НЧХД - 1, АНД по чл. 78а НК - 19, АНД - 34, ЧНД – 65.
На всеки съдия:
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Съдия НОХД НЧХД АНД по
чл. 78

НК

АНД ЧНД Общо

Венцислав
Вълчев

16 8 3 24 51

Владислава
Цариградска

18 3 15 21 58

Мая
Кирчева

23 1 8 15 20 67

Делата, решени в три съдебни заседания, са 21 и по видове се
разпределят, както следва: НОХД - 8, НЧХД – 1, АНД по чл. 78а НК - 2, АНД
- 10.

За всеки съдия:
Съдия НОХД НЧХД АНД по

чл. 78
НК

АНД ЧНД Общо

Венцислав
Вълчев

3 2 4 9

Владислава
Цариградска

1 5 6

Мая
Кирчева

4 1 1 6

Делата, отложени над три пъти, са 24. По видове се разпределят, както
следва: НОХД - 15, АНД по чл. 78а НК - 1, АНД - 4, ЧНД – 4.

На всеки съдия:
Съдия НОХД НЧХД АНД по

чл. 78
НК

АНД ЧНД Общо

Венцислав
Вълчев

5 3 3 11

Владислава
Цариградска

4 1 1 6

Мая
Кирчева

6 1 7

Причините за отлагане на делата над три пъти през 2020 г. са:
неявяване на свидетели; неявяване на ВЛ; нередовно призоваване на
подсъдим/жалбоподател/; служебен ангажимент на защитник, свидетел;
заболяване на някоя от страните; за назначаване на експертизи; за събиране
на доказателства; за назначаване на служебен защитник, обявената в страната
епидемична обстановка и др.

Общият брой на откритите съдебни заседания през 2020 г. е 219.
На всеки съдия:

Съдия Общо за годината
Венцислав Вълчев 86
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Владислава Цариградска 65
Мая Кирчева 68
          През 2020 г. има две спрени дела с докладчик съдия Цариградска:
          - НОХД № 154/2019 г. - на основание чл. 251 ал. 1 вр. чл. 25 ал.1, пр. 2
от НПК – поради тежко заболяване на подсъдим;
          - НОХД №239/2020г. - на основание чл. 25, ал.1 т. 4 НПК до решаване
на  дело С-454/2020 на Съда на Европейския съюз.

Няма прекратени наказателни дела поради изтекла давност.
Прекратените на основание чл. 288, ал. 1 НПК, чл. 289 НПК и по други

причини са общо 31.
От всеки съдия:

№
по
ред

Вид на
дело

Номер/година Съдия
докладчик

Причини за прекратяване

1. ЧНД 147/2020 В.Вълчев Чл.164, ал.1 ЗЗ
2. ЧНД 124/2020 В.Вълчев поради настъпила

реабилитация по право
3. АНД 82/2019 В.Вълчев Чл.378, ал.3 НПК
4. ЧНД 17/2020 В.Вълчев Чл.24, ал.1, т.4 НПК-поради

смърт на освидетелствания
5. ЧНД 23/2020 В.Вълчев поради доброволно лечение в

ДПБ Карлуково
6. НОХД 125/2020 В.Вълчев Чл.43 т.3 НПк
7. ЧНД 275/2020 В.Вълчев Чл.289, ал.1, вр. чл.24,

ал.1,т.4 НПК
8. ЧНД 13/2020 В.Вълчев Чл.164, ал.1 ЗЗ
9. НОХД, 21/2020 В.Цариградска Чл.382 ал.8 НПК-неодобрено

споразумение
10. НОХД 350/2018 В.Цариградска Чл.384 ал.1 чл.382 ал.8 НПК-

неодобрено споразумение
11. ЧНД 22/2020 В.Цариградска Чл.42 ал.2 НПК
12. АНД 41/2020 В.Цариградска обединява с АНД 40/2020
13. ЧНД 149/2020 В.Цариградска поради настъпила

реабилитация по право
14. АНД 119/2020 В.Цариградска Чл.377 ал.1 НПК
15. НОХД 63/2020 В.Цариградска Чл.248 ал.5 НПК
16. АНД 47/2020 В.Цариградска обединява с АНД 44/2020
17. АНД 100/2020 В.Цариградска Чл.84 ЗАНН вр. чл.323, ал.1

т.1 вр. чл.320 ал.3 НПК
18.

АНД 51/2020
В.Цариградска Чл.41 ал.3 НПК и чл.84

ЗАНН- обединява с АНД
№49/2020

19. АНД 52/2020 В.Цариградска обединява с АНД №49/2020
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20 НЧХД 379/2019 В.Цариградска Чл.250 ал.1 т.1 вр. чл.25, ал.5
т.2 НПК

21 АНД 112/2020 В.Цариградска Чл.377 ал.1 НПК.
22 НОХД, 378/2019 М. Кирчева прекратява производството

по чл. 270 ал.1 НПК
23 АНД 7/2020 М. Кирчева обединява с АНД №6/2020.
24 НОХД 39/2020 М. Кирчева Чл.382 ал.8 НПК-неодобрено

споразумение
25 НЧХД 77/2020 М. Кирчева Чл.24 ал.5 т.3 НПК- спогодба
26 АНД 146/2020 М. Кирчева Чл.63 ал.2ЗАНН вр. чл.9 ал.2

УБДХ
27 ЧНД 221/2020 М. Кирчева Чл.165 ал.1 ЗЗ вр. чл.24 ал.1

т.4 НПК
28

ЧНД 234/2020
М. Кирчева недопустимо искане за

извършване на действия по
чл. 219 НПК

29 НЧХД 99/2019 М. Кирчева Чл.24 ал.5 т.3 НПК- спогодба
30 ЧНД 58/2020 М. Кирчева поради недопустимост на

жалбата
31 ЧНД 75/2020 М. Кирчева прекратява и изпраща по

подсъдност
През 2020 г. няма неправилно прекратени наказателни дела. Има дела,

неправилно образувани на осн. чл. 384а от НПК за одобряване на
споразумение по отношение на подсъдими, за които има внесен обвинителен
акт по друго дело.

Съдебното производство е прекратено по едно дело и е върнато на
прокурор от разпоредително заседание с указания за отстраняване на
нарушения, допуснати на досъдебното производство-НОХД № 63/2020 г. с
докладчик съдия Цариградска.

Няма възобновени наказателни производства.
Има едно дело с възобновено съдебно следствие-АНД № 70/2020 г. с

докладчик съдия Цариградска.
Несвършените наказателни дела в края на 2020 г. са 98, съставляващи

24% от всички разгледани-410. По видове са: НОХД - 42, НЧХД - 5, АНД по
чл. 78а НК - 10, АНД - 34, ЧНД – 7.

На всеки съдия се разпределят, както следва:
- съдия Вълчев: НОХД - 20, НЧХД - 3, АНД по чл. 78а НК – 1, АНД –

11, ЧНД - 3. Общо – 38 дела.
- съдия Цариградска: НОХД - 6, НЧХД - 1, АНД по чл. 78а НК - 4, АНД

– 9, ЧНД – 1. Общо – 21 дела.
- съдия Кирчева: НОХД - 16, НЧХД - 1, АНД по чл. 78а НК - 5, АНД -

14, ЧНД – 3. Общо – 39 дела.
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През 2020 г. са разгледани общо 135 НОХД-свършени са 93, с присъда -
23.

Постановени са три оправдателни присъди по НОХД по глава 20 НПК.
Влязла в сила е една оправдателна присъда, постановена от съдия Кирчева.

Няма образувани наказателни дела, наблюдавани от ИВСС съгласно чл.
7, т. 17 от ПОДИВССДАЕ, както и дела с висок обществен интерес съобразно
критериите, приети с решение на ВСС.

По пет от разгледаните през годината наказателни дела подсъдимият е
непълнолетен.

Пет дела са образуване по искане за вземане на мярка за неотклонение
задържане под стража или за нейното изменение на осн. чл. 64 НПК и на осн.
чл. 65 НПК.

Съдът е постановил определението си в деня на образуването по 1 дело
образувано на осн. чл. 64 от НПК и в 3-дневен срок по 4 дела образувани, на
осн. чл. 65 от НПК.

Няма ЧНД, образувани на основание чл. 64 НПК и чл. 65 НПК, по
които определението не е постановено  в същия ден.

През годината са образувани осем дела по реда на чл. 243 от НПК, от
които: 1 на доклад на съдия Вълчев, 1 на доклад на съдия Цариградска и 6 на
доклад на съдия Кирчева.

На основание чл. 244 от НПК са образувани четири дела, от които: 1 на
доклад на съдия Вълчев, 1 на доклад на съдия Кирчева и 2 на доклад на съдия
Цариградска.

През годината са образувани 39 ЧНД, от които:
- по чл. 146 от НПК – 8; по чл. 161 от НПК – 12; по чл. 381 от НПК – 1;

по чл. 223 от НПК – 1; по чл. 243 от НПК – 8; по чл. 244 от НПК – 4; по чл. 65
от НПК – 4; по чл. 386 от НПК – 1.

По реда на глава 24 НПК „Бързо производство“ са разгледани седем
дела, от които: 4 на доклад на съдия Вълчев, 1 на доклад на съдия
Цариградска и 2 на доклад на съдия Кирчева.

Няма образувани наказателни дела по глава 26 НПК „Ускоряване на
наказателното производство“.

По реда на глава 27 НПК „Съкратено съдебно следствие в
производството пред първата инстанция“ са разгледани шест дела от съдия
Кирчева.

По реда на глава 28 НПК „Освобождаване от наказателна отговорност с
налагане на административно наказание“ са разгледани 27 дела, от които 10
от съдия Вълчев, 8 от съдия Цариградска и 9 от съдия Кирчева.

Делата, решени със споразумение по реда на глава 29 НПК, са 61, от
които 30 образувани на осн. чл. 381 от НПК и 31 разгледани на осн. чл. 384 от
НПК.

По глава 34 НПК „Прилагане на принудителни медицински мерки.
Реабилитация“ са разгледани 37 дела по чл. 427 от НПК и по чл. 433 от НПК.



32

50 дела са насрочени след едномесечния срок по чл. 376, ал. 1 от НПК,
от които 22 на доклад на съдия Кирчева, 14 на доклад на съдия Вълчев и 14
на доклад на съдия Цариградска.

През годината по осем дела срокът по чл. 243, ал. 5 от НПК не е спазен.
На всеки съдия се разпределят както следва: 6 на доклад на съдия Кирчева, 1
на доклад на съдия Цариградска и 1 на доклад на съдия Вълчев.

Разгледани са четири дела след срока по чл. 244, ал. 5 от НПК, от които:
1 на доклад на съдия Вълчев, 1 на доклад на съдия Кирчева и 2 на доклад на
съдия Цариградска.

Няма дела, насрочени в срок, по-дълъг от предвидения в чл. 65, ал. 3 от
НПК.

Едно наказателно дело, образувано две и повече години преди
проверката, не е свършено-НОХД № 7/2017 г. с докладчик съдия Вълчев.

По 73 дела срокът по чл. 98 от ПАС за изпращане на преписи от
присъдите в 7-дневен срок от влизането им в сила е спазен, от които 38 на
доклад на съдия Вълчев, 21 на доклад на съдия Цариградска и 14 на доклад на
съдия Кирчева.

Не е спазен по 26 дела, от които 1 на доклад на съдия Вълчев, 9 на
доклад на съдия Цариградска и 16 на доклад на съдия Кирчева.

През годината няма изгубени наказателни дела.
Средномесечното постъпление на наказателни дела на един съдия на

база утвърденото щатно разписание е 8,66. Средномесечно свършените
наказателни дела от един съдия през същата година са 8,66.

Средномесечното постъпление на наказателни дела на един съдия на
база действителна натовареност през 2020 г. е 8,66 (изчислява се на база
постъпили дела и действително отработени човекомесеци в наказателното
отделение). Средномесечно свършените дела от един съдия, който разглежда
наказателни дела, са 8,66.

През годината в съда са отработени 36 човекомесеци, като
изчислението на показателя става при сравнение на постъпилите и решените
дела към тези отработени човекомесеци. Средномесечно делата за
разглеждане от един съдия са 29,22.

Срокове, в които са изготвени мотивите по наказателните дела:
На всеки съдия:
Съдия До 15 дни До 60 дни След 60дни Общо

Венцислав
Вълчев

1 1 3 5

Владислава
Цариградска

2 2 4

Мая Кирчева 3 11 14
Срокове, в които са изготвени решенията по АНД.
На всеки съдия:
Съдия До 30 дни До 60 дни След 60дни Общо

Венцислав 4 3 10 17
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Вълчев
Владислава
Цариградска

5 4 17 26

Мая Кирчева 1 22 23
Качество на съдебните актове според данните в справките,

предоставени от съда:
През 2020 г. са обжалвани актовете по 66 дела, от които: НОХД - 19,

НЧХД - 1, АНД -36, ЧНД -10.
На всеки съдия:
Съдия общо НОХД НЧХД АНД ЧНД

Венцислав
Вълчев

20 5 14 1

Владислава
Цариградска

18 4 1 10 3

Мая Кирчева 28 10 12 6
Делата, върнати от инстанционен контрол, са 64. На всеки съдия:
Съдия общо НОХД НЧХД АНД ЧНД

Венцислав
Вълчев

16 5 10 1

Владислава
Цариградска

17 4 1 10 2

Мая Кирчева 31 8 16 7
През годината са потвърдени съдебните актове по 43 наказателни дела,

от които: 11 на доклад на съдия Вълчев, 11 на доклад на съдия Цариградска и
21 на доклад на съдия Кирчева.

Отменени са съдебните актове по 10 наказателни дела.
На всеки съдия са:
Съдия общо НОХД НЧХД АНД ЧНД

Венцислав
Вълчев

3 1 2

Владислава
Цариградска

5 1 1 1 1

Мая Кирчева 2 1
- отменени с връщане на делото за ново разглеждане:
Съдия общо НОХД НЧХД АНД ЧНД

Венцислав
Вълчев

2 1 1

Владислава
Цариградска

3 1 1 1

Мая Кирчева 3 2 1
- отменени с постановяване на нова присъда:
Съдия общо НОХД НЧХД АНД ЧНД

Венцислав 1 1
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Вълчев
Владислава
Цариградска

1 1

Мая Кирчева 3 2 1
Няма отменени съдебни актове с прекратяване на наказателното

производство.
- дела, по които са изменени съдебните актове:
Съдия общо НОХД НЧХД АНД ЧНД

Венцислав
Вълчев

1 1

Владислава
Цариградска

2 2

Мая Кирчева 3 3
Пет наказателни дела са насрочени след изтичане на седемдневния срок

по чл. 382, ал. 2 от НПК, от които 3 на доклад на съдия Вълчев, 1 на доклад
на съдия Цариградска и 1 на доклад на съдия Кирчева.

IІ. Проверка и анализ на предоставените дела.
От всеки съдия в РС-Луковит бяха изискани и проверени дела от

различни видове, както следва: НОХД – разгледани по реда на глава 20 НПК;
дела, разгледани по реда на глава 27 НПК „Съкратено съдебно следствие в
производството пред първата инстанция“; дела, разгледани по реда на глава
29 НПК – решаване на делото със споразумение; АНД – по чл. 78а от НК;
АНД, образувани по жалби срещу наказателни постановления; дела по УБДХ
и ЗООРПСМ; ЧНД – всички видове.

Дела, разгледани от съдия Венцислав Вълчев.
НОХД №7/2017 г., образувано по внесен ОА за извършени

престъпления по чл. 216, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 и по чл. 131, ал. 1 НК. Делото е
насрочено общо за 28 с.з. Отлагано и пренасрочено за събиране на
доказателства за относими обстоятелства, право на защита и други обективни
причини. В с.з. на 10.03.2021 г. е даден ход на делото, приети са писмени
доказателства и са прочетени на основание чл. 283 НПК. Приключено е
съдебното следствие, изслушани са съдебните прения и след упражнено
право на лична защита от подсъдимия и последна дума е обявена
постановената присъда. /Според съдържанието на протокола не е обявен реда
и срока за обжалване/протестиране/-чл. 311, ал. 1, т. 7 НПК/. Постановено е
безмотивно определение по чл. 309 НПК за МНО и не е обявен реда и срока
за обжалването му. /Диспозитивът на присъдата не съответства на
изискванията по чл. 305 , ал. 4 НПК за съдържание-включени са подробни
фактически обстоятелства, задължителни само за мотивите, а в частта за
разноските подсъдимите са осъдени да ги заплатят солидарно, вместо само за
частта, която всеки един от тях следва да заплати-чл. 189, ал. 3 изр. 2 от
НПК/.

НОХД № 110/2019 г., образувано на 12.04.2019 г. по внесен ОА за
извършено престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК. Протокол от избор на
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съдия-докладчик от същата дата. Разпореждане от 15.04.2019 г. за насрочване
на р.з. и указания за страните, вкл. и за въпросите по чл. 248 НПК.
Съобщенията са изпратени на 15.04.2019 г. На 18.04.2019 г. не е даден ход на
делото по съображение, че не е изтекъл срока по чл. 358а, ал. 4 НПК от
връчване на препис на обвинителния акт и е отложено с указания. В р.з на
13.05.2019 г. е даден ход на делото, снета е самоличността на подсъдимата и
на свидетелите, разяснени са правата на страните. Съдът е изслушал
становищата на страните по всички въпроси от предвидените. Дал е ход на
съдeбното следствие, разпитал е свидетелите. (На стр. 17, 18, 19 /лист 46,
лист 47/ от протокола е извършено подчертаване (чл. 85, т. 1 ПАС). За
събиране на относими доказателства делото е отложено. На 19.06.2019 г. в
с.з. не е даден ход на делото поради неявяване на подсъдимата и е отложено с
указание да представи доказателства за причините за неявяване. На
17.07.2019 г. съдът не е дал ход на делото поради неявяване на подсъдимата и
на двама свидетели, отложил го е с указание свидетелите да се призоват чрез
органите на РУ на МВР-Луковит. По искане на прокурора и с оглед
процесуалното поведение на подсъдимата е изменил мярката за неотклонение
от подписка в парична гаранция в размер на 300 лв. Постановил е да бъде
доведена принудително и е разяснил реда и срока за обжалване на
определението в частта за МНО. На 30.09.2019 г. е даден ход на делото,
разпитани са свидетелите. (На 3, 4, 5 и 8/лист 101-1-ва стр., 102-1-ва стр., 103-
2-ра стр./, от протокола е извършено подчертаване (чл. 85, т. 1 ПАС). За
събиране на доказателства делото е отложено с указания. В с.з. 11.11.2019 г. е
даден ход на делото, разпитани са свидетелите, направена е очна ставка
между двама от свидетелите. По искане на прокурора е допусната СТЕ,
уважено е искането на защитника за изискване на конкретно посочената
информация от РУ-Луковит и делото е отложено. С разпореждане от
09.01.2020 г. делото е пренасрочено за 26.02.2020 г. по молба на защитника с
искане за отлагане на делото. В с.з. на 26.02.2020 г. не е даден ход на делото
поради неявяване на подсъдимата и на ВЛ. Съдът не е предприел действия за
санкциониране на подсъдимата по реда на чл. 271, ал. 11 от НПК,
неявяването на която е единствена причина за отлагане на делото.
Постановил е само да бъде доведена принудително. С разпореждания от
12.03.2020 г. и 13.04.2020 г. делото е пренасрочено във връзка с обявената в
страната епидемиологична обстановка и решение на ВСС. В с.з. на 01.06.2020
г. е даден ход на делото, прочетено е заключението на ВЛ, изслушани са
обясненията му и е прието. С определение на осн. чл. 287, ал. 1 от НПК съдът
е допуснал изменение на обвинението в частта за местоизвършването на
престъплението. Приключил е съдебното следствие, изслушал е съдебните
прения и след упражнено право на лична защита от подсъдимата и последна
дума на осн. чл. 302 НПК е възобновил съдебното следствие по съображения,
че не са изяснени съществени обстоятелства. Отложил го е с указания да се
изискат справки от компетентните институции и да се призовават свидетели.
В с.з. на 22.06.2020 г. е даден ход на делото, прието е писмо от РУ-Луковит за



36

причините за неявяване на свидетел, разпитан е свидетел. По инициатива на
съда е назначена КСППЕ за установяване психическото състояние на
подсъдимата. Поставени са конкретни въпроси на ВЛ и делото е отложено. В
с.з. на 18.09.2020 г. е даден ход на делото, прочетено и прието е
заключението на ВЛ и е разпитан свидетел. Приключено е съдебното
следствие, изслушани са съдебните прения и след упражнено право на лична
защита от подсъдимата и последна дума, съдът е обявил постановената
присъдата, с която я е признал за виновна,наложил е наказание лишаване от
свобода и е приложил чл. 66, ал. 1 НК /Не е посочил от кога започва срока на
изпитание/. Мотивите са изготвени на 26.10.2020 г. Преписи от присъдата са
изпратени на компетентните институции и бюлетин за съдимост на служба
„Бюро съдимост“ при СРС на 27.10.2020 г.

НОХД № 143/2019 г., образувано на 17.05.2019 г. по внесен ОА за
извършено престъпление по чл. 234, ал.1, пр-е 2-ро НК. Протокол от избор на
съдия-докладчик от същата дата. С разпореждане от 21.05.2019 г. делото е
насрочено за разпоредително заседание с указания, вкл. и за въпросите по чл.
248 от НПК. Съобщенията са изпратени на 22.05.2019 г. Приложена е справка
за разпределение на съдебни заседатели от 17.06.2019 г. В р.з. на 19.06.2019 г.
съдът е дал ход на делото, изслушал е становищата на страните по всички
въпроси от предвидените. При условията по чл. 252, ал. 2 НПК е насрочил
делото за съдебно заседание на 25.09.2019 г. /вместо в едномесечен срок от
провеждане на р.з./. В с.з. на 25.09.2019 г. е даден ход, изслушани са
обясненията на подсъдимия, разпитани са свидетели и за събиране на
доказателства и изслушване на неявилото се ВЛ (с молба е уведомил за
невъзможността да се яви поради служебен ангажимент в РС-В.Търново)
делото е отложено. В с.з. на 06.11.2019 г. е даден ход, докладвани са
постъпилите писмени доказателства, изслушано е ВЛ, прието е
заключението, предявени са веществените доказателства, приети и
приложени са писмените доказателства. След изслушване на съдебните
прения, упражнено право на лична защита от подсъдимия и последна дума,
съдът се е оттеглил на тайно съвещание. Обявил е постановената присъда, с
която е признал подсъдимия за виновен, осъдил го е на 1 г. лишаване от
свобода, изпълнението на което наказание е отложил на осн. чл. 66, ал. 1 НК,
и на глоба в размер на 1000 лв. Не е посочил от кога започва срока на
изпитание. Мотивите са изготвени на 16.12.2019 г. /Според съдържанието на
протокола за с.з. не е разяснен реда и срока за обжалване. В мотивите не са
обсъдени индивидуализиращите обстоятелства, въз основа на които съдът е
определил срока на наказанието лишаване от свобода. Няма мотиви въз
основа на кои индивидуализиращи обстоятелства е определил срока по чл. 66
НК и въз основа на кои съдът е направил извод, че целите по чл. 36 НК ще
бъдат постигнати с отлагане на изпълнението/. По въззивна жалба срещу
присъдата делото е изпратено на ОС–Ловеч на 10.01.2020 г. С решение от
17.02.2020 г. по ВНОХД № 23/2020 г. състав на съда е изменил присъдата в
частта за наказанието лишаване от свобода, което е определил при условията
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по чл. 55, ал. 1, т. 1 НК. Делото е върнато на 19.02.2020 г. на РС. Преписи от
присъдата са изпратени на компетентните органи на 20.02.2020 г.

НОХД № 165/2019 г., образувано на 10.06.2019 г. по внесен ОА за
извършено престъпление по чл. 194, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК. Протокол от
избор на съдия-докладчик от същата дата. Разпореждане от 11.06.2019 г. за
насрочване на р.з. и указания за страните, вкл. и за въпросите по чл. 248 НПК.
Съобщенията са изпратени на 12.06.2019 г. Приложена е справка за
разпределение на съдебни заседатели от 17.06.2019 г. На 17.06.2019 г. не е
даден ход на делото по съображения, че не е изтекъл срока по чл.247б, ал. 3 и
ал. 4 НПК и е отложено. Изпратени са съобщения на 21.06.2019 г., върнати
невръчени на пострадалия и на подсъдимия на 05.07.2019 г. Няма данни да са
докладвани на съдията-докладчик с оглед пренасрочване на делото и
уведомяване на лицата по списъка да не се явяват, както и да се предприемат
действия за призоваване на подсъдимия. В р.з. на 17.07.2019 г. съдът не е дал
ход на делото поради неизпълнена процедура по призоваване на подсъдимия.
Отложил го е с указания за изискване на справки от РУ на МВР-Луковит за
задграничните пътувания на подсъдимия и от ГДИН и е постановил да бъде
доведен принудително. На 02.10.2019 г. не е дал ход на делото поради
неявяване на подсъдимия. Постъпила е докладна записка, според която не е
намерен на адреса, и писмо от Областно звено „Охрана“-Ловеч към
Министерството на правосъдието, че е напуснал пределите на страната на
20.06.2019 г. С оглед възможността делото да се разгледа при условията по
чл. 269, ал. 3 от НПК съдът е указал да се изиска служебна справка от
компетентните институции за установяване на адрес за призоваване. В р.з. на
18.11.2019 г. подсъдимият се е явил, назначен му е служебен защитник,
разяснени са му правата, даден е ход на делото, обсъдени са всички въпроси
от предвидените. Няма мотивирано становище на съда за решението му
делото да се разгледа при условията на чл. 252, ал. 1 от НПК. Делото е
разгледано по реда на гл. 27 – чл. 371, т. 2 НПК. Приети и приобщени са
писмените доказателства. Приключено е съдебното следствие и след
изслушване на съдебните прения, упражнено право на лична защита от
подсъдимия и последна дума, съдът се е оттеглил на тайно съвещание.
Обявил е постановената присъда, с която е признал подсъдимия за виновен и
му е наложил наказание лишаване от свобода за срок от 8 месеца. /В
диспозитива на присъдата е вписано и наказанието лишаване от свобода,
определено при спазване на процесуалното задължение съда да се ръководи
от разпоредбите на Общата част на НК, вместо само наказанието, определено
при условията по чл. 58а НК. Не е посочено от кога започва срока по чл. 66 от
НК/. Мотивите са изготвени на 05.12.2019 г. Преписи от присъдата са
изпратени на компетентните институции на 05.12.2019 г.

НОХД № 203/2019 г., образувано на 10.07.2019 г. по внесен ОА за
извършено престъпление по чл. 144, ал. 3 вр. ал. 1 НК. Протокол от избор на
съдия-докладчик от същата дата. С разпореждане от 11.07.2019 г. делото е
насрочено за р.з. с указания, вкл. и за въпросите по чл. 248 от НПК. На
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31.07.2019 г. е постъпила молба от защитника с искане делото да се отложи
поради планиран отпуск. С разпореждане от 02.08.2019 г. делото е
пренасрочено с указания за призоваване. Съобщенията до страните са
изпратени на 05.08.2019 г. В р.з. на 07.10.2019 г. съдът е дал ход на делото,
конституирал е пострадалия като частен обвинител. Изслушал е становищата
на страните по всички въпроси от предвидените. При условията по чл. 252,
ал. 2 НПК е насрочил делото за с.з. на 18.11.2019 г. /след предвидения
едномесечен срок/, когато е дал ход, разпитал е свидетели и пострадалия,
прочел и приел заключенията на СМЕ и СППЕ, изготвени по ДП, и за разпит
на редовно призовани и неявили се свидетели го е отложил с указание да
бъдат доведени принудително. В с.з. на 04.12.2019 г. съдът е дал ход на
делото, разпитал е свидетели, подсъдимият е дал обяснения. След изслушване
на съдебните прения, упражнено право на лична защита от подсъдимия и
последна дума, се е оттеглил за постановяване на присъдата, която е обявил
на страните. Признал е подсъдимия за виновен и го е осъдил на 1 г. лишаване
от свобода, изпълнението на което наказание е отложил на осн.  чл. 66, ал. 1
от НК. /Не е посочено от кога започва срока на изпитание. Според
съдържанието на протокола не е разяснен реда и срока за обжалване./
Мотивите са изготвени на 20.03.2020 г. По жалба срещу присъдата делото е
изпратено на ОС-Ловеч на 19.05.2020 г. С решение от 29.06.2020 г. състав на
съда е потвърдил присъдата. Делото е върнато на РС на 01.07.2020 г. Преписи
от присъдата са изпратени на компетентните институции на 02.07.2020 г.

НОХД № 235/ 2019 г., образувано на 02.08.2019 г. по внесен ОА за
извършено престъпление по чл.151, ал.1, вр. чл. 63, ал.1 т. 3 от НК. Протокол
от избор на съдия-докладчик от същата дата. Разпореждане от 26.08.2019 г. за
насрочване на р.з. и указания за страните, вкл. и за въпросите по чл. 248 НПК.
Съобщенията са изпратени на 27.08.2019г. Приложена е справка за
разпределение на съдебни заседатели. В р.з. на 02.10.2019 г. е даден ход на
делото. Отложено е с указания да се изиска от АК-Ловеч да определи
адвокат, който да бъде назначен за служебен защитник с оглед направеното
искане на подсъдимия делото да се разгледа по реда на гл. 27 НПК. На
06.11.2019 г. не е даден ход на делото поради неявяване на подсъдимия и е
отложено с указание да бъде доведен принудително за следващото съдебно
заседание. В с.з. на 09.12.2019 г. е даден ход на делото, постановено е
предварително изслушване на страните, разяснени са правата на подсъдимия,
който е признал изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на ОА, и
е разгледано при условията по чл. 371, т. 2 от НПК. Приети и приобщени са
доказателствата. След изслушване на съдебните прения, упражнено право на
лична защита от подсъдимия и последна дума, съдът се е оттеглил за
постановяване на присъдата, която е обявил на страните. Признал е
подсъдимия за виновен и му е наложил наказание пробация. Разяснил е реда
и срока за обжалване. Мотивите са изготвени на 10.12.2019 г. Преписи от
присъдата са изпратени на компетентните институции на 30.12.2019 г.
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НОХД № 27/2020 г., образувано на 21.01.2020 г. по внесено
споразумение за решаване на делото на осн. чл. 381 от НПК за извършено
престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 2 и т. 7, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 26, вр. чл.
20,  ал.  2,  вр.  ал.  1,  вр.  чл.  28 НК.  Протокол от избор на съдия-докладчик от
същата дата. С разпореждане от 22.01.2020 г. делото е насрочено за
разглеждане по реда на гл. 29 НПК и са дадени указания за призоваване. В
с.з. на 29.01.2020 г. съдът е дал ход на делото, изпълнил е процесуалните си
задължения по чл. 382, ал. 4 от НПК. Обвиняемият е заявил, че разбира
обвинението, признава се за виновен, съгласен е с постигнатото
споразумение, разбира последиците, съгласен е с тях, доброволно го е
подписал и се отказва от разглеждане на делото по общия ред. На основание
чл. 382, ал. 7 НПК съдът е одобрил постигнатото между страните
споразумение като непротиворечащо на закона и морала. Отменил е МНО
подписка и се е произнесъл по въпроса за приложението на чл. 68 НК.
Преписи са изпратени на компетентните институции и бюлетин за съдимост
на служба „Бюро съдимост“ при СРС на 29.01.2020 г. Делото е архивирано.
(не е приложен стикер по чл. 60, ал. 4 ПАС).

НОХД № 217/2020 г., образувано на 25.08.2020 г. по внесен ОА за
извършено престъпление по чл. 339, ал. 1 от НК. Протокол от избор на съдия-
докладчик от същата дата. Разпореждане от 27.08.2020 г. за насрочване на р.з.
и указания, вкл. и за въпросите по чл. 248 от НПК. Приложени са протоколи
от избор на съдебни заседатели от 27.08.2020 г. Съобщенията са изпратени на
28.08.2020 г. В р.з. на 28.09.2020 г. е даден ход на делото, разяснени са
правата на страните. По искане на подсъдимия за служебен защитник съдът
на осн. чл. 25, вр чл. 21, т. 3 и т. 4 ЗПП е допуснал правна помощ и е указал да
се направи незабавно искане до АК-Ловеч за определяне на адвокат. След
полученото уведомително писмо адвокатът е назначен за служебен защитник.
От съдържанието на протокола се установява, че няма становища на страните
по всички въпроси от предвидените в чл. 248 от НПК. При решаване на
въпроса за реда, по който да се разгледа делото, съдът не е изложил свои
съображения, а се е обосновал само със становищата на страните. /Според
съдържанието на протокола не е изпълнил процесуалните си задължения по
чл. 382, ал. 4 от НПК/. Одобрил е постигнатото между страните споразумение
на основанията по чл. 382 , ал. 7 от НПК. Произнесъл се с определение по чл.
309 от НПК за МНО и е разяснил реда и срока за обжалване. Препис от
споразумението е изпратен на компетентните институции и бюлетин за
съдимост на служба „Бюро съдимост“ при РС-Ловеч на 29.09.2020 г.

НОХД № 226/2020 г., образувано на 27.08.2020 г. по ОА за извършени
престъпления по чл. 235, ал. 1 пр-е 1-во, вр чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 НК срещу
двама обвиняеми и по чл. 270, ал. 1 НК срещу единия. Протокол за избор на
съдия-докладчик от същата дата. Разпореждане от 31.08.2020 г. за насрочване
на р.з. и указания, вкл. и за въпросите по чл. 248 от НПК. Съобщенията са
изпратени на 01.09.2020 г. Приложени са протоколи от избор на съдебни
заседатели от 31.08.2020 г. и невръчено съобщение за подсъдимия, върнато на
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21.09.2020 г. (съдията-докладчик се е произнесъл на 27.09.2020 г.) В р.з. на
05.10.2020 г. не е даден ход на делото поради нередовно призоваване на
подсъдимия и е отложено с указания. В р.з. на 04.01.2021 г. съдът е назначил
служебен защитник, дал е ход на делото, разяснил е на страните правото на
отвод и е изслушал становищата им по всички въпроси от предвидените.
Защитникът и подсъдимият са заявили искане делото да бъде приключено със
споразумение. /Няма становище на съда по въпросите за реда, по който да се
разгледа делото/. След представяне на споразумението и при условията по чл.
252, ал. 1 от НПК, съдът е разгледал делото незабавно след провеждане на р.з.
Изпълнил е процесуалното си задължение по чл. 382, ал. 4 от НПК и
подсъдимият е изложил становище по всички въпроси. На основанията по чл.
382, ал. 7 НПК съдът е одобрил споразумението като непротиворечащо на
закона и морала. Преписи са изпратени на компетентните институции на
06.01.2021 г. и бюлетин за съдимост на служба „Бюро съдимост“ при РС-
Силистра на 13.01.2021 г.

НОХД № 286/2020 г.-с докладчик съдия Вълчев, е образувано на
26.11.2020 г. на осн. чл. 384а НПК по внесено споразумение за решаване на
делото за извършени престъпления по чл. 142а, ал. 3, т. 1 пр-е 2-ро и 3-то вр.
ал. 1 НК и по чл. 354а, ал. 3, т. 1от НК. Протокол от избор на съдия-
докладчик от същата дата. Разпореждане от 26.11.2020 г. за насрочване и
указания. В с.з. на 03.12.2020 г. съдът е дал ход на делото и е изпълнил
процесуалните си задължения по чл. 382, ал. 4 от НПК. Обвиняемият е
заявил, че разбира обвинението, признава се за виновен, съгласен е с
постигнатото споразумение, разбира последиците, съгласен е с тях,
доброволно го е подписал и се отказва от разглеждане на делото по общия
ред. На основание чл. 382, ал. 7 от НПК съдът е одобрил споразумението като
/делото неправилно е образувано по внесено споразумение, вместо по делото,
внесено с обвинителен акт, но разгледано, от друг съдия-докладчик/
непротиворечащо на закона и морала. Преписи са изпратени на
компетентните институции на 03.12.2020 г. Делото не е архивирано.

ЧНД № 18/2019 г., образувано на 25.01.2019 г. по искане на прокурор от
РП–Луковит на осн. чл. 161, ал. 2 НПК, внесено на същата дата в 14.01. часа.
Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. С определение от
същата дата са одобрени извършените действия по разследването (вместо
протокола съгласно чл. 161, ал. 2 от НПК) на 24.01.2019 г. за времето от 16.00
ч. до 16.50 часа. Препис от определението е изпратен на РП-Луковит на
28.01.2019 г. Делото е архивирано. Приложен е стикер по чл. 60, ал.4 от ПАС.

ЧНД № 31/2019 г., образувано на 06.02.2019 г. по жалба на осн. чл. 244,
ал. 5 НПК срещу постановление на прокурор от РП-Луковит за спиране на
наказателно производство. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата
дата. С определение от 14.02.2019 г. е потвърдено постановлението. Препис
от определението е изпратен на жалбоподателя и на РП-Луковит на
14.02.2019 г. Делото е архивирано. Приложен е стикер по чл. 60, ал.4 от ПАС.
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ЧНД № 34/2019 г., образувано на 08.02.2019 г. по искане на прокурор от
РП–Луковит на осн. чл. 159а, ал. 1 НПК, внесено на същата дата. Протокол от
избор на съдия-докладчик от същата дата. С определение от същата дата
съдът е разпоредил на посочените в искането мобилни оператори да
представят исканата справка. Препис от разпореждането е изпратен на РП-
Луковит на 11.02.2019 г. Делото е архивирано. Приложен е стикер по чл. 60,
ал.4 от ПАС.

ЧНД № 45/2019 г., образувано на 14.02.2019 г. по искане на прокурор от
РП–Луковит на осн. чл. 161, ал. 2 НПК. Искането е внесено на същата дата в
11.38 ч. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. С
определение от същата дата са одобрени извършените действия по
разследването (вместо протокола съгласно чл. 161, ал. 2 от НПК) претърсване
и изземване на 13.02.2019 г. за времето от 12.15 ч. до 21.00 ч. Препис от
определението е изпратен на РП-Луковит на 15.02.2019 г. Делото е
архивирано. (не е приложен стикер по чл. 60, ал. 4 ПАС.)

ЧНД № 74/2019 г., образувано на 12.03.2019 г. по искане на прокурор от
РП–Луковит на осн. чл. 161, ал. 2 НПК, внесено на същата дата в 12.00 ч.
Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. С определение от
същата дата е одобрен протокола за извършеното действие по разследването
– оглед, на 11.03.2019 г. за времето от 14.00 ч. до 14.45ч. Препис от
определението е изпратен на РП-Луковит на 12.03.2019 г. Делото е
архивирано. (не е приложен стикер по чл. 60, ал. 4 ПАС.)

ЧНД № 78/2019 г., образувано на 13.03.2019 г. по искане на районния
прокурор на РП–Луковит на осн. чл. 381, ал. 1, изр. 2, вр. чл. 357, ал.1, т. 4,
пр. последно от НПК. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата.
С разпореждане от 14.03.2019 г. съдът на осн. чл. 25, вр. чл. 21, т. 3 и т. 4 от
ЗПП е разпоредил да се определи адвокат, вписан в НРПП, за осъществяване
на правна помощ на обвиняемия по ДП. Искането до АК–Ловеч е изпратено
на същата дата (по факс) и съдът с определение от същата дата е назначил
определения от АК- Ловеч адвокат за служебен защитник. Препис от
определението е изпратен на РП-Луковит на 14.03.2019 г. Делото е
архивирано. (не е приложен стикер по чл. 60, ал. 4 ПАС.)

ЧНД № 80/2019 г., образувано на 14.03.2019 г. по искане на старши
разследващ полицай в РУ–Луковит за провеждане разпит на свидетел пред
съдия (чл. 223 НПК). Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата.
В с.з. на 14.03.2019 г. е даден ход на делото, разпитан е свидетеля и делото е
прекратено.

ЧНД №178/2020 г., образувано на 26.03.2019 г. по искане на прокурор
от РП-Луковит на осн. чл. 161, ал. 2 НПК. Искането е внесено на същата дата
в 11.12 ч. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. С
определение от същата дата са одобрени извършените действия по
разследването /вместо протокола/ на 25.03.2019 г. за времето от 13.42 ч. до
14.11 ч. Препис от определението е изпратен на РП-Луковит на същата дата.
Делото е архивирано. (не е приложен стикер по чл. 60, ал. 4 ПАС.)



42

ЧНД № 96/2019 г., образувано на 28.03.2019 г. по искане на прокурор от
РП–Луковит на осн. чл. 159а, ал. 1 НПК. Протокол от избор на съдия-
докладчик от същата дата. С разпореждане от 29.03.2019 г. на посочените в
искането мобилни оператори е разпоредено да представят исканата справка.
Препис е изпратен на РП-Луковит на 29.03.2019 г.

ЧНД № 162/2019 г., образувано на 03.06.2019 г. по искане на директора
на ДПБ–Карлуково за промяна на ПММ по чл. 89, б. „б“ и чл. 89, б. „а“ от
НК. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. С определение от
04.06.2019 г. делото е насрочено с указания за призоваване и предоставяне на
правна помощ на освидетелстваната, изпълнени на същата дата. В с.з. на
09.06.2019 г. не е даден ход на делото поради нередовно призоваване на
освидетелстваната и на ВЛ (Не е проверено преди с.з. връчването на
призовките и изпълнението на указанията за призоваване. Няма указания
длъжностното лице по призоваване да даде обяснения защо не е върнал
разписката за връчена призовка) и делото е отложено с указания. В с.з. на
14.06.2019 г. съдът е дал ход на делото, назначил е определения от АК-Ловеч
адвокат за служебен защитник, разпитал е ВЛ и е приел заключението на
СПЕ. След упражнено право на лична защита и последна дума на
освидетелстваната съдът е обявил определението си, с което е продължил
срока на принудителното лечение с 6 м., считано 09.05.2019 г., при условията
на чл. 89, б. „а“ от НПК. Преписи от определението са изпратени на
компетентните институции на 24.06.2019 г. Делото е архивирано. (не е
приложен стикер по чл. 60, ал. 4 ПАС.)

ЧНД № 169/2019 г., образувано на 13.06.2019 г. по предложение на
прокурор от РП-Луковит на осн. чл. 306 НПК за налагане на общо наказание
на осн. чл. 25-27 от НК. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата
дата. Разпореждане от 14.06.2019 г. за насрочване и указания за страните.
Призовките са изпратени на същата дата. В с.з. на 03.07.2019 г. е назначен
служебен защитник на осъдения, даден е ход на делото, приети са
доказателствата, приключено е съдебното следствие. След изслушване на
съдебните прения съдът е обявил постановеното определение, с което е
наложил едно общо наказание, най-тежкото от определените с влезли в сила
присъди, определил е режим за изтърпяване, приложил е чл. 68, чл. 59, чл. 25,
ал. 2 НК. Разяснил е реда и срока за обжалване. Преписи са изпратени на
компетентните институции на 19.07.2020 г. Делото е архивирано. (не е
приложен стикер по чл. 60, ал. 4 ПАС.)

ЧНД № 183/2019 г., образувано на 28.06.2019 г. по жалба на осн. чл.
244, ал. 5 НПК срещу постановление от 04.06.2019 г. на прокурор от РП-
Луковит за спиране на наказателното производство. Протокол от избор на
съдия-докладчик от същата дата. С определение от 11.07.2019 г. е потвърдено
постановлението. Препис от определението е изпратен на РП-Луковит на
11.07.2019 г. Делото е архивирано. Приложен е стикер по чл. 60, ал. 4 ПАС.

ЧНД № 216/2019 г., образувано на 18.07.2019 г. по внесено искане на
прокурор от РП–Луковит на осн. чл. 64, ал. 1 НК. Протокол от избор на
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съдия-докладчик от същата дата. Ръкописно разпореждане за насрочване и
указания от същата дата /вместо мотивирано и последователно приложено по
делото/. Указанията са изпълнение на 19.07.2019 г. В с.з. на същата дата е
даден ход на делото, изслушани са съдебните прения, упражнено е право на
лична защита и последна дума на обвиняемия. Съдът е обявил постановеното
определение, с което е взел мярка за неотклонение задържане под стража.
Разяснил е реда и срока за обжалване и е насрочил делото пред въззивния
съд. По жалба на обвиняемия от 22.07.2019 г. срещу определението делото е
изпратено на ОС–Ловеч. С определение от 25.07.2019 г. състав на съда е
потвърдил определението на РС-Луковит. Делото е върнато на РС-Луковит на
26.07.2019 г. Препис от определението е изпратен на РП-Луковит на
01.08.2019 г. Делото е архивирано. (не е приложен стикер по чл. 60, ал. 4
ПАС).

ЧНД № 223/2019 г., образувано на 22.07.2019 г. по внесено искане на
прокурор от РП–Луковит на осн. чл. 64, ал. 1 НК. Протокол от избор на
съдия-докладчик от същата дата. Немотивирано разпореждане за насрочване
и указания от същата дата, ръкописно написано на втората страница на
свидетелството за съдимост /вместо мотивирано и приложено последователно
по делото/. В с.з. на същата дата е даден ход на делото, приети са писмени
доказателства, приключено е съдебното следствие и след изслушване
съдебните прения на страните, упражнено право на лична защита и последна
дума на обвиняемия съдът е обявил постановеното определение, с което е
взел мярка за неотклонение задържане под стража. Разяснил е реда и срока за
обжалване и е насрочил делото пред въззивния съд. По жалба на обвиняемия
от 23.07.2019г. срещу определението делото е изпратено на ОС–Ловеч. С
определение от 26.07.2019 г. състав на съда е потвърдил определението на
РС-Луковит.  Делото е върнато на РС на 01.08.2019  г.  Препис от
определението е изпратен на РП-Луковит на 02.08.2019 г. Делото е
архивирано. (не е приложен стикер по чл. 60, ал. 4 ПАС).

ЧНД № 8/2020 г., образувано на 06.01.2020 г. по внесено искане на
прокурор от РП-Луковит на осн. чл. 157 и чл. 156, ал. 1, вр. чл. 155 от ЗЗ.
Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. С разпореждане от
09.01.2020 г. делото е насрочено с указания за призоваване и определяне на
служебен защитник. Призовките са изпратени на същата дата. В с.з. на
22.01.2020 г. е даден ход на делото, разпитани са свидетели, разпитан е
психиатъра, на осн. чл. 159, ал. 1 от ЗЗ е назначена СПЕ с конкретно
поставени въпроси и делото е отложено за изготвяне на експертиза. С
ръкописно разпореждане от 07.02.2020 г. на втората стр. на лист 45, без име
/вместо мотивирано и приложено последователно по делото/ е указано делото
да се докладва за определяне на нова дата. С разпореждане от 13.02.2020 г.
(без автор), делото е насрочено за друга дата поради отпуск по болест на
съдията-докладчик. /По делото няма доказателства за причината./ Призовките
са изпратени на 14.02.2020 г. В с.з. на 21.02.2020 г. е даден ход на делото,
изслушано е ВЛ, прието е заключението, изслушано е освидетелстваното
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лице. След изслушване на съдебните прения, упражнено право на лична
защита на освидетелствания и последна дума, съдът е обявил постановеното
решение, с което е оставил без уважение искането на РП-Луковит за
настаняване на освидетелствания за задължително стационарно лечение.
Разяснил е реда и срока за обжалване. Препис е изпратен на РП-Луковит на
21.02.2020 г.

ЧНД № 92/2020 г., образувано на 06.04.2020 г. по искане на прокурор от
РП–Луковит на осн. чл. 159а, ал. 1 НПК, внесено на същата дата. Протокол от
избор на съдия-докладчик от същата дата. С разпореждане от същата дата
съдът е приел искането за основателно и е разпоредил да се представят
исканите справки от посочените мобилни оператори. Произнесъл се е и по чл.
159а, ал. 6 НПК. Препис от разпореждането е изпратен на РП-Луковит на
06.04.2020 г. Има приложен стикер за предаване на делото в архив, съдържащ
броя листове, дата на предаване и подпис на съдебен архивар.

ЧНД № 102/2020 г., образувано на 16.04.2020 г. по жалба на основание
чл. 244, ал. 5 от НПК срещу постановление за спиране на наказателно
производство по ДП на РП-Луковит. Протокол за избор на съдия-докладчик
от същата дата. С определение от 29.04.2020 г. съдът е отменил
постановлението и е върнал делото на прокурора за изпълнение на дадените
указания. Препис от определението е изпратен на РП-Луковит на 30.04.2020г.
(не е приложен стикер по чл. 60, ал. 4 ПАС).

ЧНД № 281/2020 г., образувано на 12.11.2020 г. по молба на осъден на
основание чл. 86, ал. 1, т. 2 НК. Протокол от избор на съдия-докладчик от
същата дата. С определение от 07.01.2021 г. молбата е оставена без
разглеждане и е прекратено производството по делото по изложените
съображения, че е настъпила реабилитация по право съгл. чл. 88а, ал. 1, чл.
82, ал. 1 , т. 5 НК. Препис от определението е изпратен на РС-Червен бряг на
20.01.2020 г. Делото е архивирано. (не е приложен стикер по чл. 60, ал. 4
ПАС).

АНД № 6/2019 г., образувано на 04.01.2019 г. по внесено постановление
с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на
административно наказание за престъпление по чл. 345, ал. 1 НК. Протокол
от избор на съдия-докладчик от същата дата. Разпореждане от 08.01.2019 г. за
насрочване на с.з. и указания. Призовките са изпратени на 08.01.2019 г. В с.з.
на 06.02.2019 г. е даден ход на делото в отсъствие на обвиняемия. Приети са
доказателствата, приключено е съдебното следствие. Съдът е обявил
решението си, с което е признал обвиняемия за виновен по повдигнатото му
обвинение, на осн. чл. 78а, ал. 1 от НК го е освободил от наказателна
отговорност и му е наложил административно наказание глоба. При
определяне на размера е отчел установените индивидуализиращи
обстоятелства, вкл. и предвидените в чл. 27 ЗАНН. Преписи от решението са
изпратени на компетентните институции на 22.02.2019 г. Делото е
архивирано. (не е приложен стикер по чл. 60, ал. 4 ПАС).
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АНД № 352/2019 г., образувано на 21.11.2019 г. по жалба срещу НП,
издадено от началник на Областен отдел „Автомобилна администрация“ -
Ловеч, с искане за отмяна на НП или за приемане на случая за маловажен по
смисъла на чл. 28 от ЗАНН. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата
дата. Разпореждане от 22.11.2019 г. за насрочване и указания за страните.
Указанията са изпълнени на същата дата. В с.з. на 17.01.2020 г. е даден ход на
делото, допуснати са до разпит двама свидетели и са разпитани. Делото е
отложено за събиране на относими доказателства. В с.з. на 24.02.2020 г е
даден ход на делото, докладвани са постъпилите документи, приети са
представените писмени доказателства. Съдът е обявил, че ще се произнесе с
решение в срок. С определение от 09.03.2020 г. е възобновил съдебното
следствие, отменил е определението за даване ход по същество, задължил е
АНО да представи подробно описаните в определението справки. С
разпореждания от 19.03.2020 г. и 13.05.2020 г. делото е пренасрочено във
връзка с обявената епидемична обстановка и решение на ВСС. В с.з.
18.06.2020 г. е даден ход на делото, приети са доказателства и е отложено за
изпълнение на указанията, дадени с определението от 09.03.2020 г. В с.з. на
06.07.2020 г. е даден ход, приети са постъпилите по делото доказателства,
даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в
срок. С решение от 09.11.2020 г. /след предвидения срок/ е отменил НП като
незаконосъобразно. Препис от решението е изпратен на АНО на 27.11.2020 г.
Делото е архивирано. (не е приложен стикер по чл. 60, ал. 4 ПАС.)

АНД№ 367/2019 г., образувано на 11.12.2019 г. по жалба срещу НП,
издадено от началника на РУ-Луковит към ОДМВР-Ловеч. Протокол от избор
на съдия-докладчик от същата дата. С разпореждане от 12.12.2020 г. делото е
насрочено с указания. В с.з. на 08.01.2020 г. е даден ход на делото, разпитани
са свидетели и за събиране на доказателства е отложено. В с.з. на 05.02.2020
г. е даден ход на делото, допуснат е до разпит и е разпитан свидетел.
Назначена е СТЕ с конкретно поставени въпроси и делото е отложено. В с.з.
на 24.02.2020 г. не е даден ход на делото поради неизготвяне на СТЕ и е
отложено. С разпореждания от 11.03.2020 г. и 18.04.2020 г. делото е
пренасрочено във връзка с обявената в страната епидемиологичната
обстановка и решение на ВСС. В с.з. на 20.05.2020 г. е даден ход на делото,
изслушано е ВЛ, прието е заключението на СТЕ, приети са писмени
доказателства. Приключено е съдебното следствие, даден е ход по същество и
съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в срок. С определение от
25.08.2020 г. е възобновил съдебното следствие, отменил е определението от
20.05.2020 г., указал е АНО да представи заверени копия от декларация и от
протокола за ПТП за материални щети и е насрочил делото. В с.з. на
23.09.2020 г. е дал ход на делото, приел е писмените доказателства и е
обявил, че ще се произнесе с решение в срок. С решение от 23.10.2020г. е
потвърдил НП като правилно и законосъобразно. По жалба на нарушителя
срещу решението делото е изпратено на 23.12.2020 г. на АдмС-Ловеч. С
решение от 23.02.2021 г. по КАНД № 227/2020 г. състав на съда е оставил
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решението на РС в сила. Делото е върнато на РС на 05.03.2021 г. Препис от
решението е изпратен на АНО на 08.03.2021 г.

АНД № 10/2020 г., образувано на 09.01.2020 г. по жалба срещу НП,
издадено от началника на РУ към ОДМВР–Луковит. Протокол от избор на
съдия-докладчик от същата дата. Разпореждане от 10.01.2020 г. за насрочване
и указания за страните. Призовките са изпратени на същата дата. С
разпореждане без дата, написано върху списъка за призоваване /вместо
мотивирано и приложено последователно по делото/, е указано да се
уведомят лицата да не се явяват поради отпуск по болест на съдията-
докладчик. С мотивирано разпореждане от 13.02.2020 г. делото е насрочено
за 16.03.2020 г. С разпореждания от 12.03.2020 г. и от 17.03.2020 г. делото е
пренасрочено (съгласно Заповед № 50/11.03.2020 г. на адм. ръководител на
РС–Луковит и решение на ВСС във връзка с епидемичната обстановка в
страната). Указанията са изпълнени на 17.03.2020 г. С разпореждане от
17.03.2020 г. делото е пренасрочено за 20.05.2020 г. на основание Заповед №
54 от 16.03.2020 г. на председателя на съда във връзка с епидемичната
обстановка. В с.з. на 20.05.2020 г. е даден ход на делото, разпитани са
свидетели и за събиране на относими доказателства по искане на страна и по
инициатива на съда е отложено. Справка за нарушителя е постъпила в съда на
28.05.2020 г. /С разпореждането за насрочване съдът е следвало да укаже да
бъде изискана/. В с.з. на 19.06.2020 г. е даден ход на делото, приети и
приложени по делото са доказателства, даден е ход на съдебните прения и
съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в срок. С решение от 23.10.2020
г. в нарушение на предвидения срок е потвърдил НП. Съобщенията са
изпратени на страните на 28.10.2020 г. и на 20.11.2020 г. По жалба на
нарушителя делото е изпратено на Административен съд-Ловеч на 23.12.2020
г. С определение от 28.01.2021г. по КАНД № 228/2020 г. състав на съда е
оставил жалбата без разглеждане, като подадена след изтичане на 7-дневния
срок. Съобщенията са изпратени на страните на същата дата. Делото е
върнато на РС-Луковит на 24.02.2021 г. Препис от решението е изпратен на
АНО на 02.03.2021 г. Делото не е архивирано.

АНД № 33/2020 г., образувано на 30.01.2020 г. по жалба срещу НП,
издадено от началника на РУ–Луковит при ОДМВР-Ловеч. Протокол от
избор на съдия-докладчик от същата дата. Разпореждане от 04.01.2020г. за
насрочване и указания. Призовките са изпратени на същата дата. В с.з. на
26.02.2020 г. не е даден ход на делото поради неявяване на  жалбоподателя и
молба за отсрочване на делото поради друг служебен ангажимент и искане за
лично участие. Делото е отложено с указания да се призоват жалбоподателя и
АНО. Не е указано на жалбоподателя да представи доказателства за
причините за неявяването си. С разпореждане от 10.04.2020 г. делото е
пренасрочено във връзка с обявената в страната епидемична обстановка и
решение на ВСС. В с.з. на 27.05.2020 г. е даден ход на делото, разпитани са
свидетели и е отложено за събиране на доказателства и с указания, изпълнени
на 28.05.2020 г. В с.з. на 23.06.2020 г. е даден ход, докладвани са постъпили
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документи и делото е отложено за събиране на доказателства по искане на
жалбоподателя. В с.з. на 07.10.2020 г. съдът е дал ход на делото, разпитал е
свидетел, приел е представените писмени доказателства и е приключил
съдебното следствие. Обявил е, че ще се произнесе с решение в срок. С
решение от 23.10.2020 г. е потвърдил НП като правилно и законосъобразно.
По жалба срещу решението делото е изпратено на АдмС-Ловеч на 06.01.2021
г. С решение от 04.03.2021 г. по КАНД № 8/2021 г. състав на съда е оставил в
сила решението на РС-Луковит. Делото е върнато на РС на 16.03.2021 г.
Препис от решението е изпратен на АНО на 17.03.2021 г. Делото не е
архивирано.

АНД № 43/ 2020 г., образувано на 07.02.2020 г. по жалба срещу НП,
издадено от директора на дирекция „Инспекция по труда“-Ловеч с искане за
отмяна на НП. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата.
Разпореждане от 13.02.2020 г. за насрочване и указания за страните,
изпълнени на същата дата. С разпореждания от 11.03.2020 г. и от 17.03.2020
г. делото е пренасрочено (във връзка с обявената епидемична обстановка и
решение на ВСС). В с.з. на 20.05.2020 г. е даден ход на делото, допуснати са
до разпит свидетели и са разпитани. Делото е отложено за събиране на
относими доказателства по инициатива на съда. В с.з. на 10.06.2020 г. е даден
ход на делото, приети са представените писмени доказателства, даден е ход
на съдебните прения и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в срок.
С решение от 10.09.2020 г. е отменил НП като незаконосъобразно. Указал е
реда и срока за обжалване. По жалба на АНО срещу решението делото е
изпратено на 09.11.2020 г. на АС–Ловеч. С решение от 17.12.2020 г. състав на
съда е оставил в сила решението на РС-Луковит. Делото е върнато на РС на
22.12.2020 г. Препис от решението е изпратен на АНО на 14.01.2021 г. Делото
не е архивирано.

АНД № 133/2020 г. (УБДХ), образувано на 05.06.2020 г. по внесено
постановление на прокурор за прекратяване на ДП и за разглеждане по реда
на УБДХ. Приложен е протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата.
Разпореждане от 08.06.2020 г. за насрочване и указания за страните.
Призовките са изпратени на същата дата. В с.з. на 12.06.2020 г. не е даден ход
на делото поради неявяване на упълномощения защитник. /Няма указания да
представи доказателства за причините за неявяване./ В с.з. на 18.06.2020 г. е
даден ход на делото и е отложено за разпит на свидетели. В с.з на 03.07.2020
г. е даден ход, разпитани са свидетели, приключено е съдебното следствие.
След изслушване на съдебните прения и упражнено право на лична защита на
нарушителя и последна дума съдът е обявил постановеното решение, с което
го е признал за невинен. Разяснил е реда и срока за обжалване и е насрочил
делото пред ОС-Ловеч. Мотивите са предадени на 06.07.2020 г. Препис на
РП–Луковит е изпратен на 21.07.2020 г.

Дела, разгледани от съдия Владислава Цариградска.
НОХД № 64/2019 г., образувано на 01.03.2019 г. по внесено от

прокурор споразумение за решаване на делото на осн. чл. 381 от НПК за
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извършено престъпление по чл. 345, ал. 2 вр ал. 1 НК. Протокол от избор на
съдия-докладчик от същата дата. Ръкописно разпореждане от 06.03.2019г.,
написано върху писмото на РП-Луковит /вместо мотивирано и приложено
последователно по делото/, с което е внесено споразумението, за насрочване
и указания за призоваване. Призовките са изпратени на 06.03.2019 г. В с.з. на
08.03.2019 г. е даден ход на делото. Съдът е изпълнил процесуалните си
задължения по чл. 382, ал. 4 от НПК. Обвиняемият е заявил, че разбира
обвинението, признава се за виновен, съгласен е с постигнатото
споразумение, разбира последиците, съгласен е с тях, доброволно го е
подписал и се отказва от разглеждане на делото по общия ред. Съдът на осн.
чл. 382, ал. 5 НПК е предложил промяна, която след изслушване становището
на страните е вписана в окончателното споразумение. На осн. чл. 382, ал. 7
НПК е одобрил споразумението като непротиворечащо на закона и морала. С
мотивирано определение е отменил МНО. Преписи са изпратени на
компетентните институции на 01.07.2019 г. и бюлетин за съдимост на служба
„Бюро съдимост“ при СРС на 24.06.2019 г. Делото е архивирано. (не е
приложен стикер по чл. 60, ал. 4 ПАС).

НОХД № 149/2019 г., образувано на 21.05.2019 г. по внесен ОА за
извършени престъпления по чл. 354а, ал. 3, т. 1 и по чл. 343б, ал. 4, вр. ал. 3,
вр. чл. 28 НК. Протокол за избор на съдия-докладчик от същата дата.
Разпореждане от 23.05.2019 г. за насрочване на р.з. и указания, вкл. и за
въпросите по чл. 248 от НПК. Съобщенията са изпратени на 27.05.2019 г. В
р.з. на 02.07.2019 г. е даден ход на делото, обсъдени са всички въпроси от
предвидените и е насрочено при условията на чл. 252, ал. 2 НПК след
предвидения едноседмичен срок. (Според съдържанието на протокола
определението за МНО не е подписано от съдебните заседатели.) В с.з. на
24.09.2019 г. е даден ход на делото, разпитани са свидетелите, допусната е
СППЕ с конкретно поставени въпроси, допуснат е свидетел. По отношение на
редовно призован и неявил се свидетел на осн. чл. 271, ал. 11 НПК е
наложена глоба и за събиране на доказателства делото е отложено.
Призовките са изпратени на 07.10.2019 г. С немотивирано ръкописно
разпореждане, написано на лист 88 /вместо мотивирано и подредено
последователно към материалите по делото/, по молба на вещи лица е
пренасрочено за 17.12.2019 г. с указания за призоваване на страните и за
уведомяване по телефона да не се явяват на 24.02.2020 г. С разпореждане от
31.10.2019 г съдът е задължил подсъдимия да се яви на посочената дата и час
в ДПБ-Ловеч в кабинета на директора за изследване от ВЛ и е указал
възможността при неизпълнение да бъде глобен и доведен принудително. В
с.з. на 17.12.2019г. съдът е дал ход на делото, снел е самоличността на
свидетелите и ВЛ, прочел е и приел заключенията на вещите лица, разпитал е
свидетели, задължил е подсъдимия да окаже необходимото съдействие за
изследване, допуснал е като свидетел лекаря, взел образци за изследване, и е
отложил делото за събиране на доказателства. В с.з. на 23.01.2020 г. е дал ход
на делото, разпитал е допуснатите свидетели и е отложил делото поради
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неявяване на вещите лица, с указания да изготвят СППЕ. С ръкописно
разпореждане, написано върху докладна записка от съдебен секретар, делото
е пренасрочено за с.з. на 26.02.2020 г. с указания защитника да представи
доказателства за причините за невъзможността да се яви в съдебно заседание.
С безмотивно разпореждане от 24.02.2020г. делото е пренасрочено за
24.03.2020 във връзка с информация от ВЛ-психолог за невъзможност да се
яви с указания да се призоват страните и да бъдат уведомени да не се явяват
на 26.02.2020 г. /Няма указания вещото лице да представи доказателства за
причините за неявяването си/. С разпореждане от 12.03.2020 г. и от
27.04.2020 г. делото е пренасрочено във връзка с обявената в страната
епидемиологична обстановка и решение на ВСС. В с.з. на 21.05.2020 г. е
даден ход, прочетено е заключението на ВЛ и е прието, прочетени и приети
са писмените доказателства. По искане от прокурора за постановяване на
допълнителна мярка на осн. чл. 309, ал. 2 НПК съдът с определение е
наложил забрана на подсъдимия да напуска пределите на Република
България. След изслушване на съдебните прения, упражнено право на лична
защита на подсъдимия и последна дума, съдът се оттеглил на тайно
съвещание за постановяване на присъдата, която е обявил. Признал е
подсъдимия за виновен и му е наложил наказание лишаване от свобода.
Произнесъл се е по въпросите по чл. 23, ал. 1 и ал. 3 НК, по чл. 59, ал. 2 от
НК, за режима за изтърпяване и по чл. 40, ал. 3 и ал. 4 НК. Мотивите са
изготвени на 21.07.2020 г. По протест на прокурор и жалба на защитника
делото е изпратено на ОС-Ловеч на 06.08.2020 г. С решение от 28.10.2020 г.
състав на съда е потвърдил присъдата на РС. Делото е върнато на 30.10.2020
г. в РС. Преписи на съответните институции и бюлетин за съдимост на
служба „Бюро съдимост“ при РС-Тетевен са изпратени на 02.11.2020 г.
Делото е архивирано. (не е приложен стикер по чл. 60, ал. 4 ПАС).

НОХД № 154/2019 г., образувано на 23.05.2019 г. по внесен ОА за
извършено престъпление по чл. 149, ал. 2 вр. ал. 1 НК. Протокол от избор на
съдия-докладчик от същата дата. С разпореждане от 10.07.2019 г. делото е
насрочено за р.з. с указания, вкл. и за въпросите по чл. 248 от НПК.
Съобщенията са изпратени на 16.07.2019 г. Приложена е справка за
разпределение на съдебните заседатели от 20.08.2019 г. В р.з. на 20.08.2019 г.
съдът е дал ход на делото, разяснил е на страните правото на отвод, изслушал
е становищата им по всички въпроси от предвидените. Поради неявяване на
подсъдимия е заменил МНО подписка със задържане под стража и е указал да
се издаде Европейска заповед за арест след влизане в сила на определението.
При условията по чл. 252, ал. 2 от НПК е насрочил делото за съдебно
заседание на 24.09.2019 г. /след предвидения едномесечен срок/ с указания за
призоваване на свидетели и ВЛ и за изискване на информация от
компетентните институции. Призовките са изпратени на 23.08.2019 г. В с.з.
на 24.09.2019 г. не е даден ход поради неявяване на подсъдимия. /По данни от
кметство с. Дерманци в семейството има смъртен случай./ Призовките са
изпратени на 03.10.2019 г. На 28.10.2019 г. е постъпило писмо от
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Министерството на правосъдието-ГДИН, Областна служба „Изпълнение на
наказанията“ - София с информация, че подсъдимият е настанен в ареста на
бул. „Г.М. Димитров“ и е предаден на служители от служба ГД „Охрана“ за
конвоиране до Затвора-Ловеч. С ръкописно разпореждане от 29.10.2019 г.
съдът е указал подсъдимият да бъде призован и да бъде преведен за с.з. С
разпореждане от 11.11.2019 г. делото е насрочено на осн. чл. 270, ал.1 от НПК
за произнасяне по искане на подсъдимия за изменение на МНО и указание да
бъде уведомен, че му е назначен служебен защитник от АК-Ловеч. В с.з. на
19.11.2019 г. съдът е дал ход на делото в отсъствие на подсъдимия-
хоспитализиран в МБАЛ-Ловеч на същата дата /според писмо от Затвора-
Ловеч с приложена медицинска документация/. Назначена е СМЕ с
конкретно поставени въпроси и делото е отложено. На осн. чл. 262 НПК
съдът е определил място за провеждане на съдебното заседание,
пренасрочено с разпореждане по предложение на прокурор, предвид
влошеното здравословно състояние на подсъдимия. В с.з. на 21.11.2019 г.
съдът е изменил МНО, на осн. чл. 68 , ал. 7 НПК е постановил забрана
подсъдимия да напуска пределите на Република България без разрешение на
съда и е постановил незабавно изпълнение на определението. Разяснил е реда
и срока за обжалване. По искане на защитника, представил доказателства за
уважителни причини за неявяване, с разпореждане от 10.01.2020 г. делото е
отложено с указания. В с.з. на 13.02.2020 г. е даден ход, изслушани са
становищата на страните и с оглед данните в медицинската документация за
здравословното състояние на подсъдимия съдът е спрял производството на
основание чл. 252, ал.1, вр. чл. 25 ал. 1, т. 1, предл. второ НПК. Разяснил е
реда и срока за обжалване, допуснал е СМЕ със задача да даде заключение за
актуалното здравословно състояние на подсъдимия и прогноза за развитие на
заболяването. С определение от 31.07.2020 г. е прекратил наказателното
производство поради настъпилата смърт на подсъдимия. Съобщение за
прекратяване на делото е изпратено на 17.08.2020 г. на МВР във връзка с
наложената мярка за процесуална принуда.

НОХД № 158/2019 г., образувано на 30.05.2019 г. по внесено
споразумение за решаване на делото на осн. чл. 381 от НПК за извършено
престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 12, пр. 1-во, вр. чл. 129, ал. 1, вр. ал. 2, пр. 6-
то, 1-ва и 2-ра, вр. чл. 20, ал. 1 НК срещу трима обвиняеми. Протокол от
избор на съдия-докладчик от същата дата. С ръкописно разпореждане от
31.05.2019 г. върху писмо на РП-Луковит /вместо мотивирано и приложено
последователно по делото/ делото е насрочено с указания за призоваване.
Призовките са изпратени на 03.06.2019 г. В с.з. на 07.06.2019 г. не е даден ход
на делото поради неявяване на единия от обвиняемите-представено е
удостоверение, че е постъпил на лечение в клиника в УМБАЛ „Д-р Георги
Странски“ ЕАД гр. Плевен. В с.з. 21.06.2019 г. е даден ход на делото. Съдът е
изпълнил процесуалните си задължения по чл. 382, ал. 4 от НПК.
Обвиняемите са заявили, че разбират обвинението, признават се за виновни,
съгласни са с постигнатото споразумение, разбират последиците, съгласни са
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с тях, доброволно са го подписали и се отказват от разглеждане на делото по
общия ред. Съдът на осн. чл. 382, ал. 5 НПК е предложил промяна в
съдържанието на споразумението, която след становище на страните е
вписана в окончателното споразумение. На основанията по чл. 382, ал. 7 НПК
е одобрил постигнатото между страните споразумение. Преписи са изпратени
на компетентните институции на 11.03.2019 г. С писмо от 17.05.2019 г. е
постъпило искане от НБПП за присъждане на разноски за възнаграждение на
адвокат. С определение от 20.05.2019 г съдът се е произнесъл.
Изпълнителният лист е издаден на 05.06.2019г. Делото е архивирано. (не е
приложен стикер по чл. 60, ал. 4 ПАС).

НОХД № 208/2019 г., образувано на 16.07.2019 г. по внесен ОА за
извършени престъпления по чл. 354, ал. 5, вр. ал. 3, т. 1 и по чл. 343б, ал. 3
НК. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. Разпореждане от
22.08.2019 г. за насрочване на р.з. и указания, вкл. и за въпросите по чл. 248
от НПК. Съобщенията са изпратени на 26.08.2019 г. На 24.09.2019 г.е даден
ход на делото, съдът е разяснил на страните правото им на отвод, изслушал е
становищата им по всички въпроси от предвидените и е изложил свои
съображения. Мотивирал е решението си делото да се разгледа при условията
по чл. 252, ал. 2 от НПК и го е насрочил в предвидения едномесечен срок. В
с.з. на 24.10.2019 г. не е дал ход на делото и го е отложил поради неявяване
на защитника с указания да представи доказателства за причините за
неявяване. В с.з. на 26.11.2019г. не е дал ход на делото и го е отложил поради
неявяване на защитника-редовно призован, наложил е глоба и е указал да
представи доказателства за причините за неявяване. В с.з. на 03.12.2019 г. е
даден ход на делото, разпитани са свидетели и ВЛ, прието е заключението,
подсъдимият е дал обяснения. За разпит на свидетел и повторен разпит на
друг свидетел делото е отложено. Намален е размера на глобата, наложена на
защитника, и е разяснен реда и срока за обжалване на отказа да се отмени. В
с.з. на 16.01.2020 г. е даден е ход на делото, разпитани са свидетелите,
приобщени са доказателства, приключено е съдебното следствие. След
изслушване съдебните прения и последната дума на подсъдимия, съдът е
обявил постановената присъда. /Според съдържанието на протокола не е
разяснил реда и срока за обжалване-чл. 311, ал.1 т. 7 НПК. В диспозитива за
престъплението по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3 от НПК не е посочил при какви
условия е наложил наказанието глоба-по чл. 54 или чл. 55 НК/. Приложил е
чл. 23, ал.1, чл. 55, ал. 3, чл. 66, чл. 67, ал. 3, чл. 23, ал. 2 и ал. 3, чл. 343г НК.
Произнесъл се е по въпросите за веществените доказателства и за размера на
дължимите разноски. Препис от присъдата е изпратен на компетентните
институции на 21.02.2020 г.

НОХД № 239/2020 г., образувано на 18.09.2020 г. по внесено
споразумение за решаване на делото на осн. чл. 381 от НПК за извършено
престъпление по чл. 345, ал.2 вр. ал. 1 НК. Протокол от избор на съдия-
докладчик от същата дата. С определение от 02.10.2020 г. производството по
делото е спряно до решаване на дело С-454 от 2020 г. на съда на ЕС. Съдът е
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отправил преюдициално запитване и е поставил тълкувателни въпроси на
осн. чл. 267, ал. 2 от Договора за функциониране на ЕС. С разпореждане от
10.11.2020 г. е указано делото да се докладва след постановяване на
решението.

НОХД № 291/2020 г., образувано на 03.12.2020 г. по внесено
споразумение за решаване на делото на осн. чл. 381 от НПК за извършено
престъпление по чл. 234в, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК. Протокол от избор на
съдия-докладчик от същата дата. С разпореждане от същата дата делото е
насрочено с указания за призоваване. Призовките са изпратени на същата
дата. В с.з. на 09.12.2020 г. съдът е дал ход на делото, изпълнил е
процесуалните си задължения по чл. 382, ал. 4 от НПК. Обвиняемият е
заявил, че разбира обвинението, признава се за виновен, съгласен е с
постигнатото споразумение, разбира последиците му, съгласен е с тях,
доброволно го е подписал и се отказва от разглеждане на делото по общия
ред. На осн. чл. 382, ал. 7 НПК съдът е одобрил постигнатото между страните
споразумение като непротиворечащо на закона и морала. Преписи са
изпратени на компетентните институции и бюлетин за съдимост на служба
„Бюро съдимост“ при РС-Враца на 14.12.2020 г. (не е приложен стикер по чл.
60, ал. 4 ПАС).

ЧНД № 49/2019 г., образувано на 18.02.2019 г. по искане на старши
разследващ полицай от РУ-Луковит за разпит на свидетел пред съдия (чл. 223
от НПК). Протокол от избор на съдия–докладчик от същата дата. В с.з.,
проведено на същата дата, е разпитан свидетеля и делото е прекратено.
Делото е архивирано. (не е приложен стикер по чл. 60, ал. 4 ПАС)

ЧНД № 52/2019 г., образувано на 19.02.2019 г. по реда на чл. 164, ал. 2
от ЗЗ. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. С определение
от 21.02.2019 г. (вместо с разпореждане) делото е насрочено и са дадени
указания за призоваване и за определяне на служебен защитник, изпълнени
на 22.02.2019 г. В с.з. на 05.03.2019 г. е назначен служебен защитник, даден е
ход на делото, разпитано е ВЛ, изслушано е становището на
освидетелствания, прието е заключението на СПЕ. След изслушване на
съдебните прения и упражнено право на лична защита от освидетелствания и
последна дума съдът е обявил решението си, с което на основание чл. 164, ал.
2 от ЗЗ е продължил задължителното лечение за срок от 3 м и е променил
формата от стационарна в амбулаторна. Разяснил е реда и срока за
обжалване. На осн. чл. 163, ал. 2 от ЗЗ е постановил незабавно изпълнение на
решението. Преписи са изпратени на компетентните институции, на лицето,
определено да изразява информирано съгласие за лечението, на
освидетелствания и на наблюдаващия психиатър на 13.03.2019г. и
20.03.2019г.

ЧНД № 54/2019 г., образувано на 21.02.2019 г. по искане на прокурор от
РП-Луковит за предоставяне на достъп до данни съгл. чл. 159а НПК.
Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. С разпореждане от
22.02.2019 г. съдът е разпоредил мобилните оператори да предоставят
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справка на хартиен носител, съдържаща исканите данни. Препис от
разпореждането е изпратено на РП-Луковит на същата дата. Делото е
архивирано.(не е приложен стикер по чл. 60, ал. 4 ПАС)

ЧНД № 55/2019 г., образувано на 20.02.2019 г. по искане на прокурор от
РП-Луковит на основание чл.  62,  ал.  6  ,  т.  1  от ЗКИ.  Протокол от избор на
съдия-докладчик от 20.02.2019 г. С разпореждане, написано върху протокола,
е указано делото да се докладва на председателя за коригиране кода на
делото. С протокол от 21.02.2019 г. е избран съдия-докладчик. С решение от
21.02.2019 г. е постановено разкриване на банкова тайна и е оставено без
разглеждане искането за предоставяне на сведения от „Райфайзенбанк“ ЕАД
в частта за информация, която представлява банкова тайна. Препис е
изпратен на РП-Луковит на 22.02.2019 г.

ЧНД № 119/2019 г., образувано на 23.04.2019 г. по искане на прокурор
от РП-Ловеч на осн. чл. 64, ал. 1 от НПК. Приложен е протокол от избор на
съдия-докладчик от същата дата. С разпореждане от същата дата делото е
насрочено и са дадени указания. Призовките са изпратени на същата дата. В
с.з. на 24.04.2019 г. е даден ход на делото, изслушани са становищата на
страните, разпитан е допуснатия свидетел, приобщени са представените
доказателства, приключено е съдебното следствие. След изслушване на
съдебните прения и последна дума на обвиняемия, съдът е обявил
постановеното определение, с което е оставил без уважение искането за
вземане МНО задържане под стража, взел е МНО парична гаранция и е
определил срок за внасяне. Заверен препис е изпратен на РП-Луковит на
02.05.2019 г.

ЧНД № 130/2019 г., образувано на 03.05.01.2019 г. по искане на
прокурор от РП–Луковит на осн. чл. 161, ал. 2 НПК, внесено на същата дата в
16.28 часа. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. С
определение от същата дата е одобрен протокола за извършените действия –
претърсване и изземване, на 03.05.2019 г. за времето от 02.10 ч. до 02.35 ч.
Препис е изпратен на РП-Луковит на 07.05.2019 г. Делото е архивирано. (не е
приложен стикер по чл. 60, ал. 4 ПАС).

ЧНД №131/2019 г., образувано на 03.05.2019 г. по внесено искане на
прокурор от РП–Луковит на осн. чл. 64, ал. 1 НК. Приложен е протокол от
избор на съдия-докладчик от същата дата. С ръкописно разпореждане от
същата дата делото е насрочено с указания. В с.з. на същата дата е даден ход
на делото, разпитан е обвиняемия, приети са писмени доказателства,
приключено е съдебно следствие и след изслушване пренията на страните,
упражнено право на лична защита от обвиняемия и на последна дума, съдът е
обявил постановеното определение, с което е взел мярка за неотклонение
задържане под стража. Разяснил е реда и срока за обжалване и е насрочил
делото пред ОС-Ловеч. Заверен препис е изпратен на РП-Луковит на
08.05.2019 г. Делото е архивирано.(не е приложен стикер по чл. 60, ал. 4
ПАС).
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ЧНД №178/2020 г., образувано на 17.07.2020 г. по искане на прокурор
от РП–Луковит на осн. чл. 161, ал. 2 НПК, внесено на същата дата в 09.44
часа. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. С определение
от същата дата са одобрени действията–претърсване и изземване (вместо
протокола), извършени на 16.07.2020 г. за времето от 13.30 ч. до 14.25 ч.
Препис е изпратен на РП-Луковит на 20.07.2020 г. и е получен на същата
дата. Делото не е архивирано.

ЧНД № 180/2020 г., образувано на 20.07.2020 г. по внесено
предложение на прокурор от РП-Луковит на основание чл. 306, ал. 1, т. 1 от
НПК за определяне на общо най-тежко наказание по реда на чл. 25, вр. чл. 23
НК. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. Разпореждане от
27.07.2020 г. за насрочване на делото и указания за страните. Указанията са
изпълнени на 28.07.2020 г. В с.з. на 20.08.2020 г. е назначен служебен
защитник определения от АК-Ловеч адвокат, даден е ход на делото,
разяснени са правата на осъдения. Даден е ход на съдебното следствие,
изслушано е становището на страните и по искане на защитника делото е
отложено за събиране на доказателства. С ръкописно разпореждане върху
списъка на лицата за призоваване (вместо подредено последователно към
материалите по делото) делото е пренасрочено за събиране на доказателства.
В с.з. на 17.09.2020 г. е даден ход на делото, приети са писмени
доказателства. След изслушване на съдебните прения и последната дума на
осъдения, съдът е обявил мотивирано определение. Приложил е чл. 25, вр чл.
23 НК за наказанията, наложени с влезли в сила присъди по 5 НОХД, чл. 68,
ал. 1 НК за наказание, наложено с влязла в сила присъда по едно НОХД.
Определението е обжалвано пред ОС-Ловеч. С решение по ВЧНД №402/2020
г. състав на съда е потвърдил определението на РС-Луковит. Делото е
върнато на РС на 07.12.2020 г. Преписи са изпратени на компетентните
институции на 08.12.2020 г.

ЧНД № 191/2020 г., образувано на 29.07.2020 г. по частна жалба срещу
постановление за прекратяване и спиране на НП на осн. чл. 243, ал. 4 НПК и
чл. 244 НПК. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. С
мотивирано определение от 23.10.2020 г., постановено в з.з., съдът е отменил
постановлението на прокурор от РП-Луковит в частта, в която е прекратено
ДП и в частта, в която е спряно ДП за престъпление по чл. 130, ал. 1 от НК.
Указал е реда и срока за обжалване/протест. По протест на прокурор делото е
изпратено на ОС-Ловеч и е образувано ВЧНД № 451/2020 г. Състав на съда е
приел протеста за неоснователен и е потвърдил определението на РС-
Луковит. Делото е върнато на РС на 05.01.2021 г. Съобщение е изпратено на
РП-Луковит на 14.01.2021 г.

ЧНД № 195/2020 г., образувано на 31.07.2020 г. на осн. чл. 164, ал. 2 от
ЗЗ за произнасяне по отношение на настанено за лечение лице. Протокол от
избор на съдия-докладчик от същата дата. С определение от 03.08.2020 г.
съдът е указал да се направи искане до АК-Ловеч за определяне на адвокат,
посочил е лицата за призоваване и е насрочил делото. В с.з. на 13.08.2020 г. е
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назначил служебен защитник, дал е ход на делото, разпитал е
преосвидетелствания, свидетеля и ВЛ, приел е заключението на СПЕ. След
изслушване на съдебните прения е обявил мотивирано решение, с което е
прекратил задължителното лечение на лицето и е разяснил реда и срока за
обжалване/протестиране. Препис от решението е изпратен на РП-Луковит,
ДПБ-Карлуково и освидетелствания на 21.08.2020г.

АНД № 368/2019 г., образувано на 11.12.2019 г. по жалба срещу НП,
издадено от началника на РУ-Луковит към ОДМВР-Ловеч. Протокол от избор
на съдия-докладчик от същата дата. С безмотивно ръкописно разпореждане
от 19.12.2019 г., написано върху писмото на ОДМВР-Ловеч /вместо
мотивирано и приложено последователно по делото/, делото е насрочено.
Призовките са изпратени на 20.12.2019 г. В с.з. на 06.02.2020 г. е даден ход,
допуснати са свидетели и са разпитани и делото е отложено с указания,
изпълнени на 10.02.2020 г. и 11.02.2020 г. С ръкописно разпореждане от
25.02.2020 г., написано върху разпечатка от сайта на ВСС до членовете на СК
на ВСС /вместо мотивирано и приложено последователно по делото/, за
свикване на заседание на 25.02.2020 г. за изслушване на съдия Цариградска
делото е пренасрочено с указания. С ръкописно разпореждане от 17.03.2020
г., написано върху списъка на лицата за призоваване /вместо мотивирано и
приложено последователно по делото/, делото е пренасрочено във връзка с
обявената в страната епидемиологична обстановка и решение на ВСС.
Призовките са изпратени на 30.03.2020 г. В с.з. 21.05.2020 г. е даден ход,
приети са писмени доказателства, приключено е съдебното следствие и съдът
е обявил, че ще произнесе с решение в срок. С решение от 28.07.2020 г. е
потвърдил частично НП. Указал е реда и срока за обжалване. По жалба на
нарушителя делото е изпратено на АС-Ловеч. С решение от 18.11.2020 г. по
КАНД № 170/2020 г. състав на съда е оставил в сила решението на РС-
Луковит. Делото е върнато на РС на 30.11.2020 г. Препис от решението е
изпратен на АНО на 02.12.2020 г.

АНД № 225/2020 г., образувано на 27.08.2020 г. по внесено
постановление на прокурор от РП-Ловеч с предложение за освобождаване от
наказателна отговорност с налагане на административно наказание по чл. 78а
от НК за извършено престъпление по чл. 325б, ал. 2, т. 2 и т. 3, вр. с ал. 1 от
НК. С разпореждане от 15.10.2020 г. делото е насрочено с указания. Призовки
са изпратени на 16.10.2020 г. С разпореждане от 18.11.2020 г. делото е
отложено поради отсъствие на съдията-докладчик и заповед на председателя
на съда. В с.з. на 09.12.2020 г. е даден ход на делото, разяснени са правата на
обвиняемия, изслушани са обясненията му, разпитан е пострадалия,
приобщени са писмените доказателства. Приключено е съдебното следствие,
изслушани са съдебните прения и последна дума на обвиняемия. Съдът е
обявил постановеното решение, с което е признал обвиняемия за виновен по
повдигнатото му обвинение, на осн. чл. 78а, ал. 1 НК го е освободил от
наказателна отговорност и му е наложил административно наказание глоба в
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размер на 1000 лв. Разяснил е реда и срока за обжалване. Преписи от
решението са изпратени на компетентните институции на 13.01.2021 г.

Дела, разгледани от съдия Мая Кирчева
НОХД № 105/2019 г., образувано на 03.04.2019 г. по внесен ОА за

извършено престъпление по чл. 151, ал.1 вр. чл. 63, ал. 1, т. 3 НК срещу един
обвиняем. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата.
Разпореждане от 06.06.2019 г. за насрочване на р.з. и указания на страните,
вкл. и за въпросите по чл. 248 от НПК. Приложена е справка за разпределение
на съдебни заседатели от 04.07.2019 г. В р.з. от 04.07.2019 г. (подсъдимият е
роден на 11.10.2001 г.) е даден ход на делото и са обсъдени всички въпроси
от предвидените. При условията на чл. 252, ал. 1 от НПК съдът е пристъпил
към разглеждане на делото по реда на гл. 27 от НПК незабавно след
провеждане на р.з. и е постановил предварително изслушване на страните.
Разяснил е правата на подсъдимия по чл. 371 от НПК. Подсъдимият е заявил,
че признава фактите, изложени в ОА и е съгласен да не се събират
доказателства за тези факти. Съдът е дал ход на съкратеното съдебно
следствие и след изслушване на съдебните прения, упражнено право на лична
защита от подсъдимия и последна дума е обявил постановената присъда, с
която е признал подсъдимия за виновен и му е наложил наказание пробация-
със задължителните пробационни мерки по чл. 42а НК. /Според
съдържанието на протокола за с.з. не е обявен реда и срока за обжалване-чл.
311, ал. 1, т. 7 НПК/. Мотивите са изготвени на 11.10.2019 г. Преписи от
присъдата са изпратени на 11.10.2019г. на компетентните институции. Делото
е архивирано.(няма приложен стикер по чл. 60, ал. 4 ПАС).

НОХД № 264/2019 г., образувано на 02.09.2019 г. по внесено
споразумение за решаване на делото на осн. чл. 381 от НПК за извършено
престъпление по чл. 297, ал. 2 вр. ал. 1 , вр. ал. 3 от НК срещу един обвиняем.
Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. С разпореждане от
03.09.2019 г. делото е насрочено с указания за призоваване. Призовките са
изпратени на 03.09.2019г. В с.з. на 11.09.2019 г. съдът е дал ход на делото,
изпълнил е процесуалните си задължения по чл. 382, ал. 4 от НПК.
Обвиняемият е заявил, че разбира обвинението, признава се за виновен,
съгласен е с постигнатото споразумение, разбира последиците, съгласен е с
тях, доброволно го е подписал и се отказва от разглеждане на делото по
общия ред, предвиден в НПК. На осн. чл. 382, ал. 7 НПК съдът е одобрил
постигнатото между страните споразумение като непротиворечащо на закона
и морала. /Не е посочено от кога започва срока на изпитание по чл. 66, ал. 1
от НК./ Съдът е постановил 2 определения с противоречиво съдържание: че
определението за одобрение на споразумението е окончателно и че подлежи
на обжалване/протестиране. Преписи са изпратени на компетентните
институции и бюлетин за съдимост на служба „Бюро съдимост“ при РС-
Своге на 11.09.2019 г. Делото е архивирано.(не е приложен стикер по чл. 60,
ал. 4 ПАС). (ДП не е приложено).
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НОХД № 129/2020 г., образувано на 03.05.2019 г. по внесен ОА за
извършено престъпление по чл. 194 , ал. 3 ,вр. ал. 1 НК. Протокол от избор на
съдия-докладчик от същата дата. Разпореждане от 07.05.2019 г. за насрочване
на р.з. и указания, вкл. и за въпросите по чл. 248 НПК. Съобщенията са
изпратени на 08.05.2019 г. В р.з. на 18.06.2019 г. е даден ход на делото,
изслушани са становищата на страните. Защитникът е направил искане
делото да се отложи, обвиняемата да възстанови откраднатата сума, а при
неизпълнение-делото да се разгледа по реда на гл. 27 НПК. С мотивирано
определение съдът на осн. чл. 252, ал. 2 от НПК е насрочил делото за съдебно
заседание. В с.з. на 12.09.2019 г. /след предвидения едномесечен срок от
провеждане на р.з./ е дал ход на делото, разяснил е правата на страните по чл.
274, ал. 1 НПК. Защитникът и обвиняемата са направили искане делото да се
разгледа по реда на гл. 27 НПК. С немотивирано определение съдът е дал ход
на съдебното следствие, приобщил е писмените доказателства и е обявил
съдебното следствие за приключено. След изслушване на съдебните прения,
упражнено право на лична защита от обвиняемата и последна дума, съдът е
обявил постановената присъда, с която е признал подсъдимата за виновна,
наложил е наказание пробация с пробационни мерки по чл. 42а, ал. 2 ,т. 1 и т.
2 от НК и се е произнесъл по предвидявения граждански иск. /Според
съдържанието на протокола не е разяснил реда и срока на обжалване-чл. 311,
ал. 1 т. 7 НПК/. С безмотивно определение по чл. 309 , ал. 1 от НПК се е
произнесъл по въпроса за МНО. /Не е записано кога се е произнесъл по МНО-
преди или след обявяване на присъдата./ Преписи от присъдата са изпратени
на компетентните институции на 17.02.2020 г.

НОХД № 143/2020 г., образувано на 18.06.2020 г. по внесено
споразумение за решаване на делото по чл. 381 от НПК за извършено
престъпление по чл. 345, ал. 2 вр. ал. 1 НК. Протокол от избор на съдия-
докладчик от същата дата. С разпореждане от 19.06.2020 г. делото е
насрочено за разглеждане по реда на гл. 29 НПК с указания за призоваване.
Призовките са изпратени на 22.06.2020 г. В с.з. на 26.06.2020 г. съдът е дал
ход на делото, изпълнил е процесуалните си задължения по чл. 382, ал. 4 от
НПК. Обвиняемият е заявил, че разбира обвинението, признава се за виновен,
съгласен е с постигнатото споразумение, разбира последиците, съгласен е с
тях, доброволно го е подписал и се отказва от разглеждане на делото по
общия ред, предвиден в НПК. На осн. чл. 382, ал. 7 НПК съдът е одобрил
постигнатото между страните споразумение като непротиворечащо на закона
и морала. Преписи са изпратени на компетентните институции и бюлетин за
съдимост на служба „Бюро съдимост“ при СРС на 29.06.2020 г., а на РУ на
МВР-Луковит на 06.07.2020 г.. Делото е архивирано. (не е приложен стикер
по чл. 60, ал. 4 ПАС).

НОХД № 152/2020 г., образувано на 01.07.2020 г. по внесен ОА за
извършено престъпление по чл. 235, ал. 3 ,т. 4, вр. ал. 2, вр. чл. 28, ал. 1 НК.
Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. Разпореждане от
03.07.2020 г. за насрочване на р.з. и указания, вкл. и за въпросите по чл. 248
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НПК. С ръкописно безмотивно разпореждане от 16.07.2020 г., написано
върху заявление, приложено на лист 12 /вместо мотивирано и приложено
последователно по делото/, съдът е разпоредил да се определи нов съдебен
заседател, който да бъде избран на случаен принцип с оглед невъзможността
на първия от избраните да се яви. Приложена е справка за разпределение на
съдебни заседатели от 15.09.2020 г. В р.з на 15.09.2020 г. съдът е дал ход на
делото, разяснил е на страните правата им по чл. 274 НПК. Изслушал е
становището им по всички въпроси от предвидените. Приел е, че са налице
основанията по чл. 252, ал. 1 НПК за разглеждане на делото незабавно след
провеждане на р.з. и е дал ход по реда на гл. 29 НПК. Изпълнил е
процесуалните си задължения по чл. 382, ал. 4 НПК и е изслушал
становището на подсъдимия по всички въпроси. На осн. чл. 382, ал. 7 НПК е
одобрил постигнатото между страните споразумение, според което е признал
подсъдимия за виновен, наложил му е наказание лишаване от свобода,
определил е режим за изтърпяване и е приложил чл. 55, ал. 3 НК. Преписи са
изпратени на компетентните институции на 15.09.2020 г.

НОХД № 166/2020 г., образувано на 08.07.2020 г. по внесен ОА за
извършено престъпление по чл. 235, ал. 6, вр. ал. 2 НК. Протокол от избор на
съдия-докладчик от същата дата. Разпореждане от 09.07.2020 г. за насрочване
на р.з. и указания, вкл и за въпросите по чл. 248 НПК. Съобщенията са
изпратени на същата дата. В р.з. на 18.08.2020 г. съдът е дал ход на делото,
изслушал е становището на страните по всички въпроси от предвидените,
приел е представеното споразумение за решаване на делото и при условията
по чл. 252, ал. 1 НПК е пристъпил незабавно към разглеждане на делото след
провеждане на р.з. Изпълнил е процесуалните си задължения по чл. 382, ал. 4
от НПК. На осн. чл. 382 , ал. 7 от НПК е одобрил постигнатото между
страните споразумение, според което е признал подсъдимия за виновен,
наложил му е наказание пробация с пробационни мерки  по чл. 42а, ал. 2, т. 1,
т. 2 и т. 6 от НК. Преписи са изпратени на компетентните институции на
19.08.2020 г.

НОХД № 192/2020 г., образувано на 29.07.2020 г. по внесен ОА за
извършено престъпление по чл. 316 пр. първо, вр. чл. 308, ал. 2, вр. ал. 1, вр.
чл. 26, ал. 1 от НК. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата.
Разпореждане от 02.09.2020 г. за насрочване на р.з. и указания, вкл. и за
въпросите по чл. 248 НПК. Съобщенията са изпратени на 03.09.2020 г.
Приложена е справка за разпределение на съдебни заседатели от 05.11.2020 г.
В р.з. на 05.11.2020 г. не е даден ход на делото поради неявяване на
подсъдимия, призован чрез друго лице, и липса на данни, че съобщението е
предадено. Делото е отложено с указания. /Няма данни за пренасрочване на
делото от 17.12.2020 г. за 02.02.2021 г., което се установява от списъка на
лицата за призоваване/ На 02.02.2021 г. съдът е дал ход на делото, изслушал е
становището на страните по всички въпроси от предвидените. Представено е
споразумение за решаване на делото и при условията на чл. 252, ал. 1 НПК
съдът е пристъпил към незабавно разглеждане на делото след провеждане на
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р.з. по реда на гл. 29 НПК. Изпълнил е процесуалните си задължения по чл.
382, ал. 4 от НПК и подсъдимия е изложил становището си по всички
въпроси. На основанията по чл. 382, ал. 7 от НПК е одобрил споразумението
като непротиворечащо на закона и морала, според което е признал
подсъдимия за виновен и му е наложил наказание пробация с пробационни
мерки по чл. 42а, ал. 2 ,т. 1, т. 2 и т. 6 от НК. С безмотивно определение се е
произнесъл по въпроса за мярката за неотклонение. Преписи са изпратени на
компетентните институции на 10.02.2021 г.

НОХД № 202/2020 г., образувано на 10.08.20202 г. по внесен ОА за
престъпления по чл. 142а, ал. 3, т. 1 пр-е 2 ро и 3-то, вр. ал. 1 НК; чл. 354а, ал.
3, т. 1 НК; чл. 157, ал. 1 НК и чл. 157, ал. 3, вр. ал. 1 НК. Протокол от избор на
съдия-докладчик от същата дата. Разпореждане от 04.09.2020 г. за насрочване
и указания, вкл. и за въпросите по чл. 248 от НПК. Съобщенията са изпратени
на 08.09.2020 г. Приложена е справка за разпределение на съдебни заседатели
от 08.10.2020 г. На 08.10.2020 г. не е даден ход на делото. Поради
необходимостта от назначаване на особени представители на двамата
пострадали-непълнолетни, явили се без родители, съдът е допуснал правна
помощ с указания да се изпрати искане до АК-Ловеч за определяне на
адвокат и е отложил делото. В р.з. на 24.11.2020 г. е назначил определения от
АК адвокат за особен представител на пострадалите. След изслушване
становищата на страните по всички въпроси от предвидените е насрочил
делото за разглеждане по реда на гл. 27 НПК. /след срока, предвиден в чл.
252,  ал.  2  НПК/.  В с.з.  на 14.01.2021  г.  е дал е ход на делото,  разяснил е
правата на страните и е постановил предварително изслушване без
призоваване на свидетели и ВЛ (чл. 370 НПК). Подсъдимият е заявил, че
признава изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на ОА. Съдът е
разгледал делото по реда на гл. 27-чл. 371, т. 2 НПК. След изслушване на
съдебните прения, упражнено право на лична защита от подсъдимия и
последна дума, се е оттеглил за постановяване на присъдата, която след тайно
съвещание е обявил. Признал е подсъдимия за виновен и му е наложил
наказание лишаване от свобода, приложил е чл. 23 от НК и е определил
режим за изтърпяване на наложеното общо най-тежко наказание от
определените. /Съдържанието на диспозитива не съответства на
предвиденото в чл. 305, ал. 4 НПК- описани са подробни фактически
обстоятелства, задължителни само за мотивите./ Според съдържанието на
протокола не е указан реда и срока за обжалване-чл. 311, ал. 1 ,т. 7 НПК/.
Мотивите са изготвени на 07.05.2021 г. /след предвидения срок/. Преписи са
изпратени на компетентните институции на 10.05.2021 г.

НОХД № 216/2020 г., образувано на 25.08.2020 г. по внесен ОА за
извършено престъпление по чл. 339, ал. 1 НК. Протокол от избор на съдия-
докладчик от същата дата. Разпореждане от 28.08.2020 г. за насрочване на р.з.
и указания, вкл. и за въпросите по чл. 248 от НПК. Съобщенията са изпратени
на 03.09.2020 г. Приложени са два протокола от избор на съдебни заседатели.
В р.з. на 05.11.2020 г. е даден ход на делото. Подсъдимият е заявил, че желае
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делото да се реши със споразумение. Направено е искане до АК–Ловеч да
определи адвокат и след получаване на уведомителното писмо, съдът е
продължил р.з., назначил е служебен защитник и е дал възможност на
страните да обсъдят условията на споразумението. След изслушване
становището на страните и с оглед искането им съдът е приел, че са налице
основания за разглеждане на делото по реда на гл. 29 НПК и при условията на
чл. 252, ал. 1 НПК е пристъпил към разглеждане на делото незабавно след
провеждане на р.з. Изпълнил е процесуалните си задължения по чл. 382, ал. 4
от НПК. Обвиняемият е заявил, че разбира обвинението, признава се за
виновен, съгласен е с постигнатото споразумение, разбира последиците,
съгласен е с тях, доброволно го е подписал и се отказва от разглеждане на
делото по общия ред. На осн. чл. 382, ал. 7 НПК съдът е одобрил
постигнатото между страните споразумение като непротиворечащо на закона
и морала. Произнесъл се е по въпроса за МНО. Преписи са изпратени на
компетентните институции на 06.11.2020г. Делото е архивирано. (не е
приложен стикер по чл. 60, ал. 4 ПАС).

НЧХД № 99/2019 г., образувано на 29.03.2019 г. по тъжба. Протокол от
избор на съдия-докладчик от същата дата. С разпореждане от 06.06.2019 г. не
е даден ход на тъжбата, указано е на частния тъжител в 7-дневен срок да
отстрани посочени нередовности. С разпореждане от 18.06.2019 г. на осн. чл.
185, ал. 1 НПК е продължен срока за отстраняване на нередовностите в
тъжбата с 14 дни. С писмо от 03.07.2019 г. частният тъжител е изпълнил
указанията. С разпореждане от 04.07.2019 г. на съдията – докладчик е даден
ход на тъжбата, делото е насрочено за с.з. и са дадени указания. Призовките
са изпратени на 05.07.2019 г. В с.з. на 24.09.2019 г. съдът е дал ход на делото,
разяснил е на страните правото им на отвод, приканил ги е към помирение и е
уточнил обвинението, повдигнато с тъжбата за двете престъпления-по чл.
148, ал. 1,т. 1 НК и по чл. 146, ал. 1 НК. Приел е за съвместно разглеждане
предявения граждански иск, конституирал е частния тъжител като
граждански ищец, приобщил е писмени доказателства, допуснал е до разпит
свидетели и СТЕ с конкретно поставени въпроси и за събиране на
доказателства е отложил делото. Призовките са изпратени на 07.10.2019 г. и
на 18.10.2019 г. С определение от 29.10.2019 г. съдът е освободил
назначеното ВЛ по негово искане и го е заменил с друго, което да изследва в
НИК към МВР- София. В с.з. на 28.11.2019 г. е дал ход на делото, оставил е
без уважение искането на частния тъжител за допускане на свидетел,
разпитал е допуснатите свидетели, приел е заключението на вещото лице и за
събиране на доказателства го е отложил. В с.з. на 18.02.2020 г. е дал ход на
делото, докладвал е представеното споразумение. На осн. чл. 24, ал. 5, т. 3 от
НПК е прекратил наказателното производство. Разяснил е реда и срока за
обжалване.

НЧХД № 77/2020 г., образувано на 26.02.2020 г. по тъжба за извършено
престъпление по чл. 130, ал. 2 НК. Протокол от избор на съдия-докладчик от
същата дата. С разпореждане от 27.02.2020 г. е даден ход на тъжбата и делото
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е насрочено с указания. Призовките са изпратени на 28.02.2020 г. В с.з. на
14.05.2020 г. е даден ход на делото, приет е за съвместно разглеждане
предявения от частния тъжител граждански иск за причинени от
престъплението неимуществени вреди и е конституиран като граждански
ищец. По инициатива на съда страните са обсъдили и приели условията за
спогодба. На осн. чл. 24, ал. 5, т. 3 от НПК съдът е прекратил наказателното
производство и е разяснил реда и срока за обжалване.

ЧНД № 24/2019 г., образувано на 30.01.2019 г. по искане на прокурор от
РП-Ловеч на осн. чл. 146, ал. 3 от НПК. Протокол от избор от същата дата. С
определение от същата дата съдът е разрешил принудително изземване на
образци за сравнително изследване от обвиняемия. Препис е изпратен на РП-
Луковит на същата дата.

ЧНД № 26/2019 г., образувано на 31.01.2019 г.по искане на прокурор от
РП-Луковит на осн. чл. 159а, ал. 1 от НПК за предоставяне на достъп до
данни. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. С
разпореждане от 01.02.2019 г. е оставено без уважение искането поради липса
на мотиви. Препис от разпореждането е изпратен на РП-Луковит на същата
дата.

ЧНД № 98/2019 г., образувано на 29.03.2019 г. по внесено искане на
прокурор от РП-Луковит на осн. чл. 157, чл. 156, ал. 1, вр. чл. 155 от ЗЗ.
Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. С определение,
/вместо с разпореждане/ от 02.04.2019 г. делото е насрочено с указания за
призоваване и определяне на адвокат. Призовките са изпратени на същата
дата. В с.з. на 11.04.2019 г. е назначен служебен защитник, даден е ход на
делото, разпитани са свидетели, изслушан е психиатър и на осн. чл. 159, ал. 1
от ЗЗ съдът е назначил СПЕ, която да се извърши при стационарна форма с
конкретно поставени въпроси, и е отложил делото. В с.з. на 18.04.2019 г. е
дал ход на делото, изслушал е ВЛ и е приел заключението, приобщил е
доказателствата и е обявил съдебното следствие за приключено. След
изслушване на съдебните прения, упражнено право на лична защита от
освидетелствания и последна дума, съдът е обявил постановеното решение, с
което е настанил освидетелствания на задължително стационарно лечение за
срок от 2 м. Назначил е лице, което да изразява информирано съгласие за
лечението му. Разяснил е реда и срока за обжалване. На осн. чл. 163, ал. 2 от
НПК е постановил незабавно изпълнение. Препис от решението е изпратен на
РП-Луковит и на ДПБ–Карлуково на 02.05.2019 г.

ЧНД № 114/2019 г., образувано на 17.04.2019 г. по искане на прокурор
от РП-Луковит на осн. чл. 161, ал. 1 от НПК. Протокол от избор на съдия-
докладчик от същата дата. С определение от същата дата съдът е разрешил да
бъде извършено претърсване и изземване в жилищния имот, описан
подробно. Препис от определението е изпратен на РП-Луковит на същата
дата.

ЧНД № 139/19г., образувано на 15.05.2019 г. по жалба на пълномощник
срещу постановление на прокурор от РП-Луковит за спиране на ДП. С
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протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата за докладчик е избран
съдия Вълчев, който с определение от 29.05.2019 г. се е отвел от разглеждане
на делото поради разглеждане на друго дело със същите обвиняеми. С
протокол от избор на съдия-докладчик от 03.06.2019 г. е определена съдия
Кирчева. С определение от 26.06.2019 г. е отменено постановлението на РП-
Луковит, с което е спряно наказателното производство по ДП, образувано по
отделени материали от ДП № 297/2019 г. по описа на РП-Луковит за деяние
по чл. 129, ал. 1, вр. ал. 2 НК в друго ДП под нов номер по описа на РП-
Луковит. Препис е изпратен на РП-Луковит на 27.06.2019 г.

ЧНД № 234/2020 г., образувано на 10.09.2020 г. по искане на
административния ръководител-районен прокурор на РП-Луковит, на осн. чл.
219 НПК за назначаване на служебен защитник по ДП. Протокол от избор на
съдия-докладчик от същата дата. С разпореждане от 11.09.2020 г. е оставено
без разглеждане искането и производството по делото е прекратено по
съображения, че съдът няма правомощия да назначава служебен защитник,
освен в хипотезата на чл. 381 НПК.

ЧНД № 294/2020 г., образувано на 07.12.2020 г. по предложение на
административния ръководител, районен прокурор на РП-Луковит, на осн.
чл. 306 НПК за налагане на едно общо, най-тежко наказание, по реда на чл.
25, вр. чл. 23 НК. Протокол от избор на съдия-докладчик от 07.12.2020 г.
Разпореждане от 08.12.2020 г. за насрочване и указания за искане АК-Ловеч
да определи служебен защитник. /Искането до АК е за определяне на
адвокат-съдът е компетентен да назначи служебен защитник/. Призовките са
изпратени от 09.12.2020 г. С разпореждане от 15.12.2020 г. делото е
пренасрочено за 07.01.2021 г. на осн. Заповед №236/11.12.2020 г. на
председателя на РС-Луковит във връзка с обявената епидемична обстановка в
страната. В с.з. на 07.01.2021 г. е назначен служебен защитник и е даден ход
на делото, разяснени са правата на осъдения. Даден е ход на съдебното
следствие, приети са доказателства и след изслушване на съдебните прения и
упражнено право на последна дума на осъдения, съдът е обявил
постановеното определение, с което е наложил едно общо наказание-най-
тежкото от определените с влезли в сила присъди по две дела и е приложил
чл. 66, ал. 1 от НК. /Не е посочил от кога започва срока на изпитание/. По
протест на прокурор от РП-Ловеч против определението делото е изпратено
на ОС-Ловеч на 12.02.2021 г. С решение от 15.03.2021 г. по ВЧНД № 47/2021
г. състав на съда е изменил частично определението на РС-Луковит, като на
осн. чл. 25, ал. 3 от НК е приспаднал изтърпяната част от наказанието
пробация. Делото е върнато на РС на 18.03.2021 г. Препис е изпратен на
компетентните институции на 22.03.2021г.

ЧНД № 310/2020 г., образувано на 29.12.2020 г. по искане на осъден за
служебно отбелязване настъпила пълна реабилитация по право по чл. 88а от
НК за осъжданията му по две дела. Протокол от избор на съдия-докладчик от
същата дата. С разпореждане от 05.01.2021 г. съдът е прекратил
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производството по делото по съображения, че е неправилно образувано-
реабилитацията е настъпила по право и се отбелязва служебно в бюлетините.

АНД № 4/2019 г., образувано на 04.01.2019 г. по внесено постановление
на прокурор от РП-Луковит с предложение за освобождаване от наказателна
отговорност на осн. чл. 78а от НК за извършено престъпление по чл. 325, ал.
1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 НК срещу четирима обвиняеми. Протокол от
избор на съдия-докладчик от същата дата. С разпореждане от 01.02.2019 г.
делото е насрочено с указания. Призовките са изпратени на 04.02.2019 г. В
с.з. на 05.03.2019 г. е даден ход, разяснени са правата на страните. Даден е
ход на съдебното следствие, приобщени са събраните по делото писмени
доказателства, изслушани са съдебните прения. Обявено е решението, с което
съдът е признал обвиняемите за виновни по повдигнатите им обвинения, на
осн. чл. 78а , ал.1 от НК ги е освободил от наказателна отговорност и е
наложил административно наказание глоба на всеки един. При определяне на
размера не е обсъдил установените индивидуализиращи обстоятелства, вкл. и
предвидените в чл. 27 ЗАНН, за всеки един от обвиняемите поотделно (чл.
301, ал. 2 НПК). Мотивите са обявени на 19.07.2019 г. /след предвидения
срок/. Преписи от решението са изпратени на компетентните институции на
22.07.2019 г.

АНД № 117/2019 г., образувано на 19.04.2019 г. по внесено
постановление на административния ръководител-районен прокурор на РП-
Ловеч, с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с
налагане на административно наказание за извършено престъпление по чл.
235, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 НК и чл. чл. 63, ал. 2 НК от четирима обвиняеми.
Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. С разпореждане от
24.04.2019 г. делото е насрочено с указания. Призовките са изпратени от
25.04.2019 г. В с.з. на 06.06.2019 г. е даден ход на делото, разяснени са
правата на страните, даден е ход на съдебното следствие, изслушани са
обясненията на обвиняемите и становищата на защитниците, приобщени са
писмените доказателства. След изслушване на съдебните прения съдът е
обявил постановеното решение, с което е признал обвиняемите за виновни по
повдигнатото им обвинение, на осн. чл. 78а, ал. 1 НК /а за непълнолетния
обвиняем по чл. 78а, ал. 6, вр с ал. 1 НК/, са освободени от наказателна
отговорност и е наложено административно наказание глоба на трима от
обвиняемите, а на непълнолетния–административно наказание обществено
порицание. /В диспозитива на решението са описани подробни фактически
обстоятелства, задължителни само за мотивите /При решаване на въпроса за
размера на наказанията съдът не е обсъдил установените индивидуализиращи
обстоятелства, вкл. и от предвидените в чл. 27 ЗАНН за всеки обвиняем
поотделно-чл.301, ал.2 НПК/. Преписи от решението са изпратени на
компетентните институции на 30.10.2019 г.

АНД № 332/2019 г., образувано на 04.11.2019 г. по жалба срещу НП,
издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда“-Ловеч. Протокол
от избор на съдия-докладчик от същата дата. Разпореждане от 05.11.2019 г. за
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насрочване и указания. Призовките са изпратени на 06.11.2019 г. В с.з. на
21.01.2020 г. не е даден ход на делото поради неявяване на представител,
уведомил съда с молба с искане за отлагане поради заболяване. Делото е
отложено с указание да се представи от АНО надлежно пълномощно на
процесуалния представител. /На 21.01.2020 г. е получено копие на болничен
лист на юрисконсулта/. Призовките са изпратени 23.01.2020 г. С
разпореждане от 23.03.2020 г. делото е пренасрочено във връзка с обявената в
страната епидемиологична обстановка и решение на ВСС. Призовките са
изпратени на същата дата. В с.з. на 02.06.2020 г. е даден ход на делото,
разпитани са свидетелите, приобщени са по делото събраните писмени
доказателства, приключено е съдебното следствие и е даден ход на съдебните
прения. Съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в срок. С решение от
20.10.2020 г. /след предвидения срок/ е отменил НП и е осъдил АНО да
заплати направените по делото разноски. Препис от решението е изпратен на
АНО на 27.11.2020 г.

АНД № 366/2019 г., образувано на 11.12.2019 г. по жалба срещу НП,
издадено от началника на РУ-Луковит към ОДМВР-Ловеч. Протокол от избор
на съдия-докладчик от същата дата. Разпореждане от 20.01.2020 г. за
насрочване и указания за страните. Призовките са изпратени на 21.01.2020 г.
Разпореждане от 16.03.2020 г. за пренасрочване на делото във връзка с
обявената в страната епидемичната обстановка и решение на ВСС.
Призовките са изпратени на същата дата. В с.з. на 02.06.2020 г. е даден ход на
делото, разяснени са правата на страните по чл. 274, ал. 1 от НПК, разпитани
са свидетели, приобщени са събраните по делото писмени доказателства,
изслушани са съдебните прения и съдът е обявил, че ще се произнесе с
решение в срок. С решение от 21.10.2020 г. /след предвидения срок/ е
отменил НП и е указал реда и срока за обжалване. Препис от решението е
изпратен на АНО на 13.11.2020 г.

АНД № 229/2020 г., образувано на 02.09.2020 г. по внесено
постановление на прокурор от РП-Луковит с предложение за освобождаване
от наказателна отговорност по чл. 78а, ал. 1 НК за извършено престъпление
по чл. 345, ал. 1 НК. Протокол от избор на съдия-докладчик от същата дата. С
разпореждане от 01.12.2020 г. делото е насрочено за 16.12.2019 г. с указания
за страните. С разпореждане от 15.12.2020 г. е пренасрочено за 07.01.2021 г.
на основание Заповед № 236/11.12.2020 г. на председателя на РС-Луковит във
връзка с обявената епидемична обстановка в страната. Призовките са
изпратени на същата дата. В с.з. на 07.01.2021 г. е даден ход на делото,
разяснени са правата на страните. Даден е ход на съдебното следствие,
приобщени са събраните писмени доказателства и е даден ход по същество.
Съдът е обявил постановеното решение, с което е признал обвиняемия за
виновен по повдигнатото обвинение, на основание чл. 78а, ал. 1 от НК го е
освободил от наказателна отговорност и му е наложил административно
наказание глоба в размер на 1000 лв. Препис от решението е изпратен на
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компетентните институции и бюлетин съдимост на служба „Бюро съдимост“
при СРС на 26.01.2021 г.

Проверени дела: НОХД № 333/2019 г.; НОХД № 168/2020 г.; НОХД №
169/2020 г.; НОХД № 173/2020г.; НОХД № 101/2020 г.; НОХД № 255/2020 г;
АНД № 237/2019  г.;  АНД № 134/2019  г.;  АНД № 224/2020г.;  АНД №
35/2019г.; АНД № 5/2019 г.; АНД № 196/2020 г.; ЧНД № 30/2019 г.; ЧНД №
19/2019 г.; ЧНД № 255/2019 г.; ЧНД № 338/2019 г.; ЧНД № 244/2019 г.; ЧНД
№ 252/2020 г.; ЧНД № 93/2020 г.; ЧНД № 25/2019 г.; ЧНД № 73/2019 г.; ЧНД
№ 116/2019 г.; ЧНД № 157/2019 г.; ЧНД № 67/2020 г.; ЧНД № 127/2020 г.;
ЧНД № 221/2020 г.; ЧНД № 107/2019 г.;ЧНД № 126/2019 г.; ЧНД №
107/2020г.; ЧНД № 201/2020 г.; ЧНД № 13/2020 г.; ЧНД № 209/2020 г.; ЧНД
№ 312/2020 г.; ЧНД № 26/2020 г.; ЧНД № 23/2020 г.; ЧНД № 95/2020 г.; ЧНД
№ 248/2020 г.; ЧНД № 136/2019 г.; ЧНД № 47/2019 г.

По делата, посочени само като проверени, не са констатирани
нарушения или различни от установени по подробно описаните дела.

І. Констатации от извършената проверка в РС-Луковит.
1. Деловодните книги по наказателните дела за 2019 г. и 2020 г. се

водят по утвърден образец и съгласно изискванията, предвидени в ПАС.
Не бяха установени нарушения при извършените вписвания в описните

книги, в книгите за закритите и за разпоредителните заседания, в книгите за
изпълнение на присъдите и определенията и в книгата за веществените
доказателства, описани в обстоятелствената част на акта.

Книгите за откритите съдебни заседания за 2019 г. и 2020 г. не са
прономеровани, не са приключени по надлежния ред с печат на съда и подпис
на председателя и няма отбелязване на броя листове.

2. Книжата, по които се образуват дела, се предават на
административния ръководител най-късно на следващия ден от постъпването
им. Разпределението се извършва съгласно чл. 9, ал. 1 ЗСВ на принципа на
случайния подбор чрез равномерно електронно разпределение съобразно
поредността на постъпването им и съгласно утвърдените вътрешни правила.
По всички дела се прилагат протоколите от избор на съдията-докладчик и
справките за разпределение на съдебните заседатели.

Новообразуваните дела и новопостъпилите документи към висящите
дела се докладват на съдията-докладчик в деня на завеждането или най-късно
на следващия ден.

Призовките и съобщенията по новообразуваните и по отложените дела
се изготвят и изпращат най-късно в 3–дневен срок от съответното
разпореждане на съдията-докладчик. Молбите и книжата, постъпили по
делата, се докладват на съдията-докладчик в деня на завеждането или най-
късно на следващия ден.

Не всички неправилно връчени и невръчени призовки и съобщения се
докладват на съдията-докладчик в срока по чл. 88, ал. 5 от ПАС.

Съдебните секретари съставят протоколите за съдебните заседания и за
разпоредителните заседания до 3 дни от провеждането им.
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Получените в служба „Съдебно деловодство“ протести и жалби се
докладват не по-късно от следващия работен ден и се изпращат на по-горния
съд по разпореждане на съдията-докладчик в 3-дневен срок след изтичане
срока за възражение или от изтичане на срока за обжалване и протестиране.

Не по всички дела преписите от влезлите в сила присъди,
споразумения, решения и определения се изпращат в сроковете, предвидени в
чл. 98 от ПАС. По 31 дела за 2019 г. и по 26 за 2020 г. не е спазен срока за
изпращане на препис от присъдата.

3. При проверката на представените от съда статистически формуляри и
дела, избрани на случаен принцип, не се установиха нарушения при
разпределението по видове на образуваните дела с цел повлияване при
определяне натовареността и достоверността на статистическите данни (чл.
80 ПАС).

4. Делата се подреждат и съхраняват по предвидения в чл. 82 ПАС ред.
Върху кориците на папките се отбелязва наименованието на съда, номера и
предмета на делото, страните, датата на образуване и свършване, съдията-
докладчик, датите на съдебните заседания.

5. Не всички дела, чието разглеждане е свързано с кратки процесуални
срокове, са обозначени с жълт етикет (стикер) съгласно предвиденото в чл.
82, ал. 5 от ПАС.

6. Делата се архивират в сроковете и по реда предвиден в чл. 60 ПАС,
но не по всички дела на последната страница е поставен стикер, върху който
се отбелязва броят на съдържащите се в папката листове, подпечатва се и се
подписва от деловодител съгласно изискванията, предвидени в чл. 60, ал. 4 от
ПАС.

7. Приемането, съхраняването, разпореждането и унищожаването на
веществените доказателства е извършвано при условията, по реда и в
сроковете, предвидени в ПАС.

8. По всички проверени дела се изготвят разпореждания, а по тези, за
които е предвидено, се провеждат разпоредителни заседания.

9. Някои от делата са отложени поради неявяване на страна, свидетел,
вещо лице, но съдът не е указал да представят доказателства в следващото
съдебно заседание за причините за неявяване и при наличието на основание е
приложил чл. 271, ал. 11 НПК.

10. В диспозитива на присъдите по някои дела се описват подробни
фактически обстоятелства, които са задължителни само за мотивите, и са
извън кръга на предвидените в чл. 305, ал. 4 НПК съдържание. (НОХД №
202/2020 г., АНД № 111/2019 г., НОХД № 165/2019 г., АНД № 117/2019 г. и
др.).

11. Не по всички дела при решаване на въпроса за наказанието глоба
съдът не е взел предвид обстоятелства от предвидените в чл. 47 НК/чл. 27
ЗАНН. (НОХД № 7/2017 г., НОХД № 208/2019 г., АНД № 117/2019 г. и др.).

По незначителен брой дела съдът е осъдил подсъдимите да заплатят
солидарно направените разноски, вместо съгл. чл. 189, ал. 3 изр. 2 НПК-
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когато осъдените са няколко, да определи частта, която всеки от тях трябва да
заплати.

12. Има различна практика в работата на съдиите при изготвяне на
съдържанието на протокола за проведените разпоредителни заседания. По
някои от делата съдът не е изложил подробни съображения по въпросите по
чл. 248 НПК, както и за решението си да разгледа делото на основанията по
чл. 252, ал. 1 или по чл. 252, ал. 2 НПК.

13. През проверявания период са направени 17 отвода, от които 9 за
2019 г. (по 7 дела) и 8 за 2020 г. (по 6 дела). Съдебните актове са мотивирани
с основанията по чл. 29, ал. 1, т. 1, б. „а“ НПК или с конкретни обстоятелства
от предвидените в чл. 29, ал. 2 НПК.

14. Не по всички дела постановените разпореждания и определения са
изготвени при спазване на задължителните изисквания да бъдат мотивирани
(НОХД № 226/2020  г.,  НОХД № 149/2019  г.  и др.),  а по някои не са
приложени към материалите по делото.

15. Не по всички дела в определенията си по чл. 309 НПК съдът е
указал реда и срока за обжалване. (НОХД № 217/2020 г., НОХД № 203/2019г.,
НОХД № 105/2019 г. и др.).

16. Не се констатираха нарушения при образуването, насрочването и
разглеждането на делата по реда на чл. 64 и чл. 65 НПК; по реда на чл. 161,
ал. 1 и ал. 2 от НПК и по глава 34, раздел I от НПК „Прилагане на
принудителни медицински мерки. Реабилитация“.

По някои дела, образувани на основание чл. 161, ал. 2 НПК, са
одобрени извършените действия по разследването, вместо протокола (ЧНД
№178/2020 г., ЧНД №178/2020 г., ЧНД № 45/2019 г., ЧНД № 18/2019 г. и др.).

8 дела през 2020 г. са разгледани след срока, предвиден в чл. 243, ал. 5
от НПК.

6 дела през 2019 г. и 4 през 2020 г.са разгледани след срока, предвиден
в чл. 244, ал. 5 от НПК.

17. Не бяха констатирани нарушения при образуването, движението,
реда за разглеждане и сроковете за приключване на делата по гл. 27 НПК, 28
НПК и 29 НПК.

18. Спазени са правилата за образуване, разглеждане и насрочване на
делата по УБДХ.

19. Има НОХД, насрочени за разпоредително заседание в 3 месечен
срок без разрешение на председателя на съда или насрочени в срок, по-дълъг
от предвидения в чл. 252, ал. 2 НПК и НЧХД, образувани по тъжба на
пострадал, след предвидения в чл. 252, ал. 4 НПК едномесечен срок.

20. От предоставената за целите на проверката статистическа
информация се констатира, че през проверявания период са спрени две дела:

- НОХД № 154/2019 г. спряно на основание чл. 251 ал. 1 вр. чл. 25 ал.1,
2-ра алтернатива от НПК – поради наличие на тежко заболяване;

- НОХД №239/2020 г. спряно на основание чл. 25, ал.1 т.4 НПК до
решаване на дело С-454/2020 на Съда на Европейския съюз.
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21. През проверявания период в РС-Луковит няма възобновени
наказателни производства.

Има 3 дела, по които е възобновено съдебното следствие (АНД №
327/2018 г., АНД № 32/2019 г. и АНД № 70/2020г.).

22. В съда през проверявания период няма прекратени дела поради
изтекла давност.

Има 1 дело, образувано 2 и повече години преди проверката, което не е
приключено.

Има няколко неправилно образувани дела на осн. чл. 384а НПК. (Със
заповед на председателя след констатацията при проверката приетите на
общо събрание Правила са изменени в тази им част).

23. Няма прекратени съдебни производства на основание чл. 248а, ал. 2
НПК.

24. По някои дела не са спазени сроковете за изготвяне на съдебните
актове, предвидени в чл. 308, ал. 1 и ал. 2 НПК и чл. 340, ал. 1 НПК (АНД
образувани по жалба срещу наказателни постановления).

25. Разглеждането на делата по време на съдебните ваканции през
проверявания период не е организирано с изрични заповеди на председателя
на съда съгласно изискванията предвидени в чл. 80, ал. 1, т. 2 от ЗСВ.

26. Не всички АНД, образувани на осн. чл. 78а от НК, са насрочвани в
едномесечния срок, предвиден в чл. 376, ал. 1 от НПК (АНД № 225/2020 г.,
АНД № 117/2019 г., АНД № 4/2019 г. и др.).

27. По отношение на качеството на съдебните актове според
представените справки:

- през 2019 г. са свършени 375 наказателни дела и по 56 са обжалвани
постановените съдебни актове. От инстанционен контрол са върнати 56
наказателни дела, по 43 са потвърдени съдебните актове, по 11 са отменени и
по 3 са изменени;

- през 2020 г. са свършени 312 наказателни дела и по 66 са обжалвани
постановените съдебни актове. От инстанционен контрол са върнати 64
наказателни дела, по 43 са потвърдени съдебните актове, по 15 са отменени и
по 7 са изменени.

ПРЕПОРЪКИ:

1. Административният ръководител-председател на съда, да свика общо
събрание на съдиите, на което да се обсъди акта за резултатите от проверката.
Да се анализират констатациите за различията в процесуалната дейност на
съдиите по приложение на процесуалните правила и да се приемат конкретни
мерки за преодоляване противоречивата съдебна практика в съда.

2. В изпълнение на правомощията си по чл. 80, ал. 1, т. 9, пр. 2 ЗСВ да
организира работата на отделните служби следва да:

- запознае служителите в служба „Съдебно деловодство“ с акта за
резултатите от проверката;



- BT,3"IOxH Ha aAMHHI'iCTpATVBHUfl CeKpeTap Aa I43|OTBH aHaJ,'IH3 3a

)'CTaHoBeHaTa B Cbna IIpaKTHKa nO tlpHnoxcHHeTo Ha flpaeu;rHuxa 3a

ANMI4HHCTPAUII'TA B CbAHJ'II4UIATA, KOfiTO IA 6IAC O6CI,ACU V AA CC B3CMAT

KOHKpeTHH N,lepr(r4 3a npeoAonrBaHe Ha KoHcrarHpaHr4Te HapyiueHr.r, 3a
npaBr4nHoTo My npr4noxeHr4e oT cbAe6Hr4Te cnyxHTenr4;

- cb3AaAe opfaHH3aur4q fro rroAxoArul HaqHH Ll rrpH onpeAeneHa
lepuoAHr{HocT 3a H3BbpuBaHe Ha IIpoBepI(a V KoHTpOn Ha AefrHocTr.rTe Ha
cnyxr4TenuTe npu u3rrbnHeHre Ha KoHKpeTHr4Te r4M synXqUn;

- BT,3JIoxpI Ha aAMI4HYtcTpaTVBHkrfl ceKpeTap Aa ynpaxHflBa KoHTpon 3a
I43rIbJIHeHlIe Ha 3aAbnxeHl/,flTa or cbAe6HI,ITe cnyxvrelrv Ha I43pIcKBaH:/rflTa rro rrJr.

85, r. I IIAC;
- rIpeIBI{AI{ rIoAxoAruII4 Sopvrra Ha o6yuenue 3a noBlr[raBaHe Ha

KB€LnI4QvKar\vflTa Ha cbAe6HI4Te cnyxr4Tenr4-B cr4la r,ur4 rrpe3 BKJrroarBaHero r4M B
opfaHr43r4paHr4 oT ApyfH HHcTHryrILrr4.

3. [a ce [pl4eMar MepKH v la ce ynpaxHqBa KoHTpon tro orHorrreHr4e
LI3rIbJIHeHHero Ha 3aAbnxeHr4qra 3a HacpoqBaHe Ha BclrrrKr,r o6pa3yBanr4 Aena B

npeABI{AeHI{Te s HIIK cpoKoBe I,I 3a cIrzI3BaHe Ha cpoKoBere, rrpeABr4AeHr,r B rrJr.

308 HIIK l.r^r,. 340 HIIK 3a Ll3rorBflHe Ha MoruBr4re Ha rrpr4cbArare r{ Ha cbAe6unre
AKTOBC.

4. Ilpu [peAaBaHe Ha Aenara B apxr4B Aa ce crra3Bar r,r3rrcKBaHprflTa 3a
[ocraBqHe Ha crLIKep cbc cbAbpxaHr.re, [peABr4AeHo B r{Jr. 60, an. 4IIAC.

5. flenara, quero pa3rnexAaHe e cBbp3aHo c KparKr{ npoqecyanHlr cpoKoBe,

Aa ce o6osHaqaBar c xbJrr err,rKer.
Ha ocHosantre un. 58, an. 3 or 3axoua 3a cbAe6uara Bnacr aKTbr Aa ce

I,I3rIparH Ha aAMHHI4crparHBHLIfl pbKoBoAHTen na Pafioneu crA-JIyKoBr,rr, xofiro 4a
fo npeAocTaBr4 Ha c'b4Lrr4Te.

BlspaxeHlafl Morar Aa ce HanpaB.rr B 7-4HeneH cpoK or Bpbr{BaHero My
rpel rJraBHHfl r{HcrreKrop Ha I4BCC.

Cner r43Tr4rraHe Ha cpoKa 3a Bb3paxeHu, aKTbr Aa ce v3ilparv Ha
npeAceAarerq Ha Oxprxen cr4-Jlonerl H Ha c'sguitcxara KoJrervfl. Ha Bucuruq
crAe6eu cbBer Ha eJreKTpoHeH Hocr4Ten.

A4ruuuucrparuBHllqr pbKoBoAr{Ten la yBeAoMlr tnWLTfl r{HcrreKTop
I43IrbJIHeHI,Ie Ha rlpenopbKuTe B eAHoMecerreH cpoK or wmpffie B cuJra Ha aKTa.

rzt'fr.]
\-...'1 , 19ttgaf:.:*:'l)
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